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 حرف : خ

 

 

  ، کاسب افعال خالق افعال
 ) رجوع شود به واژه ی افعال(

*** 

 

 ) سکوت (  خاموشی 

 گفتگوی ظاهر آمد چون غبار*

 ١مدّتی خاموش خُو کُن هوش دار

مووی م ماد وود غبوواری گفتگوووی کا ] -١

)کوه آن را کودر    است بر صوفهه ی دل 

می ک د.(  پس مودتی خواموش بواش و    

 [ گوش کن.

١/٥٧٧  

 لقمه و دکته ست کامل را حال* 

  ١تو  دِه ای  کامل م مخور م می باش الل

 چون تو گوشی م او زبان م دی ج س تو 

 ٢گوش ها را حق بفرمود : اَدصِتُوا 

 دوش کودک اوّل چون بزاید شیر

 مدّتی خاموش باشد م جمله گوش 

 مدّتی می بایدش لب دوختن 

 از سخن م تا از سخن آموختن 

 می ک د   ٣ور دباشد گوش و تی تی 

 خویشتن را گُ گ گیتی می ک د 

 کَر ِّ  اصلی م کِش دبود آغاز گوش 
 ٤الل باشد م کی ک د در دطق م  جُوش ؟

 زآن که اوّل سمع باید دطق را 

 ٥رَه سمع اددرآسوی م طق از 

] بیان دکته های مع وی بورای اداوان    -١

کامل )پیر و مرشد( حوال اسوت. امواتو    

)ای سالک دو مرید( کوه کامول دیاوتیم    

در آغواز  چوون توو   ] -٢خاموش بواش.[  

سلوک باید هموه گووش باشوی ولوی او     

)مرشد( زبان است. پس تو همجو س او  

دیاووتی . لووالا کووار خوودا را ب ووالیر کووه   

)خاموش باشید.( )اشاره « تُوااَدصِ»فرمود: 

[ سوره ی اعورا..(  ٢٠٤است به آیه ی 

از غو زبادی که کودکان در آ تی تی : -٣

] کوور  - ٤ایوون گودووه حوور. مووی زد وود. 

اصلی )کرمادر زاد( که از لهظه ی تولد 

قوودرش شوو یدن دووداردم الل مووی شووود و 

البته که برای سخن گفوتن تاشوی دموی    

ن اول ]زیرا که برای حور. زد  -٥ک د. 
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باید گوش کرد. پس ای سالک دومریدم 

تو دیز  برای سخن گفتن )دکاش مع ووی  

( اول باید گوش ک ی و خاموش باشوی.  

] 

١/١٦٢١ 

 آمد عیب را  ١م چون فاضِح  داطقه* 

 می دَرادَد پرده های غیب را 

 غیب م مطلوب حق آمد چ دگاه 

 را برانم برب د راه  ٢این دُهُل زن 

ک  ده. ] قوه ی بیان فاضح : آشکار   -١

اغلب عیب ها را آشکار می ک د و پرده 

هایی که اسرار غیب را می پوشاددم موی  

دهُل زن : ک ایه است از زبان.  - ٢درد.[ 

]اسرار غیب مطلوب حضرش حق اسوت  

و برما کردن آن جایز دیات. این است 

که راه زبوان )دهول( را بب ود و خواموش     

 باش.[ 

١/٣٦٠٩ 

 اتی م پس رُو به راهچون پیَمبر دی* 

 تا رسی ازچاه روزی سوی جاه

 تو رعیّت باشم چون سلطان ده یی

 حود مَرانم چون مرد کشتیبان ده یی

 چون ده یی کاملم دکان ت ها مگیر

 دست خوش می باشم تا گردی خمیر

 اَدتَصُوا را گوش کنم خاموش باش

 چون زبان حق دگشتیم گوش باش  

٢/٣٤٥٣ 

 گفتن همچو جُوخامُشی بهر است وم  *

 بهر می جوید تو رام جُو را مجو

٤/٢٠٦٢ 

 این  سخن در سی ه دَخل مغز هاست *

 ١در خموشی مغز جان را صد دماست

 چون بیآمد در زبانم  شد خرج مغز

 ٢خرج کم کن تا بمادد مغز م دغز

 مرد کم گوی ده را فکر است زَفت

 ٣قشر گفتنم چون فزون شدم مغز رفت

دمووا: از دمووو  ه.دخوول: درآموود. دتیجوو -١

دغوز: خووبم    -٢ .کردن بوه مع وی رشود   

بی مغز)فقط قشر گفتن: سخن  -٣دیک. 

  پوست( گفتن.

٥/١١٧٥ 

 ١چ د گاهی بی لب و بی گوش شو *

 وآدگهان چون لب حریف دوش شو

 چ د گفتی دظم و دثر و راز  فاش

خواجه یوک روز امتهوان کون گُ وگ     

 ٢باش
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بی لب و بی گووش: بودون گفوت و     -١

 گ گ: اللم بی زبان.  -٢ش ود. 

٥/٢١٤٨ 

*** 

 

 خداوند  -خدا 
 « (حق » ) رجوع شود به واژه ی 

*** 
 

 خُفّاش  

 چشم را در روش ایی خوی کن* 

 دظر آن سوی کن ١گر ده خُفِّاشی

خُفِّوواش: شووبکور . دموواد کوووری و    -١

 ظلمت و جهل.

٢/١٩٧٦ 

 گر خُفاشی را ز خورشیدی خوری است* 
 ١دیات آن دلیل آمد که آن خورشید

 دفرش خُفِّاشکان باشد دلیل

 که مَ َم خورشید تابان جلیل

خورشوووید: دمووواد روشووو ایی درون.    -١

لالش برد م بدان خورشید  اگر خفاش از]

خورشووید دیاووت.)اگر  وجووودم کووه آن 

شوووخف خفووواش صوووفت جووواهلی از   

مصاحبت کای لالش بوردم بودان کوه او    

 دیز هم ج س خفاش و جاهل است.([

٢/٢٠٨٤ 

 بتابد در جهانآفتابی که * 

 بهر خُفِّاشی کجا گردد دهان؟

٢/٣٣٥٠ 

 کان تَف خورشید شهوش بر زدد* 

 ١آن خُفاش مُرده ریگت پر زدد

خفواش   م میورا.. مُرده ریوگ: ارییوه   -١

موورده ریووگ:  دفووس اموواره کووه همووواره 

ماد د ی ارییه ی شور از ادواع گالشته ی 

حیووواشم در موووا حضوووور دارد. ] وقتوووی  

دفس اماره ی  گرمی خورشید شهوش بر

تو بتابدم آن خفاش حقیر  وجودش سور  

 می کشد و به پرواز در می آید.[

٣/١٠٦٠ 

 وآن خُفاشی را که مادد او بی دوا *

 می کُ ش با دورم جُفت و آش ا

٤/٨٥٦ 

 اددک اددک خوی کن با دور روز *

 ور ده خفاشی بمادی بی فروز

٤/٢١٨٤ 
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 گفت حق: چشم خُفاش بد خِصال *

 ١فتاب بی مثالباته ار من زآ

 از دظر های خُفاش  کمّ و کاست

 ٢اَدجُم  آن شمس دیز اددر خَفاست

خُفوواش: ای جووا دموواد اداووادی کووه بووا   -١

لجاجووتم از حووق و حقیقووت گریووزان    

ااست. آفتاب بی مثال: جموال بوی مثوال    

: سووتارگان. جمووع دَجووم. مدجُوواَ -٢حووق. 

]خدا می فرماید:  خفاش هوا را حتوی از   

 مهرور کردر.[دیدن دور اختران 

٦/١٨١ 

 ای ضیاءُ الهَق حُاار اَلدین که دور *

 ١پاسبان توست از شَرِّ الطُّیور

 پاسبان توست دور و ارتقاش

 ٢ای تو خورشیدِ مُاَتَّر از خُفاش

حاار الودین: مریود مهبووب موالدوا      -١

که به خواهش او مث ووی ب یوان گوالارده    

شَوورِّ الطُّیووور: پردووده ی شوور و بوود.  شوود. 

ارتقووواش: ارتقوووای آن .   -٢)خفووواش( 

بل وودی و علووو آن. مُاَووتَّر: ماووتور شوودهم 

 پوشیده شده.

٦/١٢٠٢ 

 هر که بر شمع خدا آرد پُف او *

 او ١شمع کی میرد ؟ باوزد پوز

 چون تو خفاشانم بای بی  د خواب

 کین جهان مادد یتیم از آفتاب

در اصوول بووه مع ووی دور دهووان پوووز:  -١

ر بوه  حیواداش است اما ای جا بورای تهقیو  

 مع ی دهان آمده است.

٦/٢٠٨٢ 

*** 

 

 رجوع شود(« خوی») به واژه ی خُلق   

*** 

 

   خلوت نشینی
 رجوع شود(  « مراقبه» )به واژه ی 

*** 

 

 خواب  

 هر شبی از دار   تن م اَرواح را  *

 ١می رهادی م می کَ ی اَلواح را 

 می ره د ارواح هر شب زین قَفَف 

 ٢صَف فارغان از حکم و گفتار و قَ
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 شب م ز زددان بی خبر زددادیان 

 شب ز دولت بی خبر سلطادیان 

 حال   عار. این بُوَد بی خواب هم 

 ٣گفت ایزد : هُم رُقُودّ  زین مَرَر 

 خُفته از احوال   ددیا روز و شب

 ٤چون قلم در پ جه ی تقلیب   رب

 آن که او پ جه دبی د در رقم  

 ٥فعل م پ دارد به ج بش از قلم 

] )خدایا( تو هموه شوب )درخوواب(     -١

روح را از قفووس توون آزاد مووی ک ووی و   

دقش هوایی را کوه  زدودگی بیوداری در     

ذهن )روح( ما پدیود آوردهم پواک موی    

گردادووی. )مووی کَ ووی( و روح را بوودون   

قفف : همان قفس  -٢دقش می سازی.[ 

هُوم رُقُوودّ :    -٣است. قَصَف: قصه هوا.  

آیوه ی  اشاره است بوه  «  آدان خفته ادد.»

زیوون مَوورَر: از ایوون  .سوووره ی کهووف ١٨

رمیده مشو. ]عار. دیز در بیداری چ ین 

  -٣اسوووت. گوووویی خوابیوووده اسوووت.[   

تقلیووب: دگرگووون کووردن. ]عووار. در   

عالم بیداری به تعلقاش مادی این عوالمم  

چشوم فورو باوتهم گوویی خفتوه اسوت و       

اعمووال او ماد وود قلمووی اسووت در دسووت  

ود دگرگون سواز حضورش حوق. )از خو    

دستی ] اگر کایم  -٤اراده ای ددارد.([ 

را که قلم در آن است دبی دم می پ ودارد  

بوه اراده ی خوود موی دویاود و     که قلوم  

قووایم بووه ذاش خووود اسووت.همین گودووه  

 است افعال عار..[

١/٣٨٨ 

 پیشه ها و خُلق ها از بعد خواب  *

 واپس آید هم به خصم خود شتاب 

  پیشه ها و اددیشه ها  در وقت صبح
 ١هم بدآن جا شدکه بود آن حُان و قُبح 

 چون کبوترهای پیک شهر ها 

  ٢سوی شهر خویش آرد بهر ها

بهور:   -٢حس و قُبح: خووب و بود.    -١

 بهره. قامت.

١/١٦٨٨ 

 خاصه هر شب جمله افکار و عُقُول *

 ١دیات گردد غرق در بهر  دُغُول

 باز وقت صبح آن اللِّهیان 

 ٢یانبر زد د از بهر سَرم چون ماه

]هور   ول: عمیوق. غُو دُعُقُول: عقول هوا.    -١

شب )درخواب( م افکار و عُقُوول اداوان   

در دریای ژر. الهی غرق موی شوودد.[   
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 م عُقُوول و ه گار صبح این افکار و ]  -٢

ماد د ماهیادی که سر از آب برداشته اددم 

 .[گردددظاهر می 

١/١٨٩٠ 

 چون که مَهمولیم ده حامل م وقت خواب *

 ١و شدی بی ردج و تاب  ماددگی رفت

 چاش ی ای  دان تو حال خواب را 

  ٢پیش مهمولیّ   حال اولیا

ه گوار بیوداری   ماددگی : خاتگی. ] -١

اداان حامل استم یع ی بارهای زددگی 

را بر دوش داردم اما ه گار خوواب ایون   

بارها از دوش برداشته می شود و اداوان  

بجای آن کوه حامول باشودممهمول موی     

خاوتگی از بوین موی    ست که شود. این ا

رود و از ردج آن بارها رهایی می یابود.[  

ین  وواولیوواء ه گووار بیووداری دیووز چ ]  -٢

 [هات د.

١/٣١٨٥ 

 همچ ان که چشم می بی د به خواب *

 ١بی مَه و خورشیدم ماه و آفتاب

 دُور ما چون شد اَخ اَلمَوش ای فان

 ٢زین برادر آن برادر را بدان

 رع اینور بگوی دش که هات آن ف

 مش و آن را ای مُقَلِِّد بی یقین

 می ببی د خوابم جادت وصف حال

 که به بیداری دبی ی بیات سال

 در پی تعبیر آنم تو عمرها

 ٣می دوی سوی شهان  با دَها

 که بگو آن خواب را تعبیر چیات؟

 ٤فرع گفتن این چ ین سِر را سَگی است
 خواب عار است این وم خود خواب خواص

 ٥با و اختصاصباشد اصل اجت

 پیل باید تا چو خُابد او سِتان

 ٦خواب بی د خِطِّه ی ه دوستان

 خر دبی د هیچ ه دُستان به خواب

 ٧خر ز هُ دستان دکرده است  اِغتراب

 جان همچون پیل باید دیک زَفت

 ٨تا به خوابم او ه د دادد رفت تَفت

]مووا در خووواب بووی آن کووه موواه و     -١

م آن خورشید حضور عی ی داشته باشو د 

وش: بوورادر لمَووخ اَاَ -٢هوا را مووی بی ویم.[   

اسوت بوه حودیثی بوه ایون      مرگ. اشواره  

« ] خواب برادر مورگ اسوت.  »مضمون: 

چون خواب را بورادر مورگ گفتوه ادودم     

پووس از ایوون بوورادر )خووواب( آن بوورادر  

هوا: زیورک و   دَ -٣)مرگ ( را بش اس.[ 
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شهان با دَها: ای جوا یع وی مُعَبّورین و    دادا. 

سوگی اسوت:    -٤ن هوشم د. خوابگزارا

 -٥. داپواک اسوت   و ماد د سوگ کثیوف  

اجتبا: برگزیده. ]خواب عوار ایون گودوه   

است که گفته شدم اموا خوواب خوواص    

)اولیاءاهلل( که برگزیده ی حضرش حوق  

 -٦هات د اختصاص به خود آدان دارد.[ 

پیل دماد اولیاءاهلل است. سِتان: بوه پشوت   

ان: خوابیدن. خطوه:  سورزمین.  ه دوسوت   

دموواد وطوون حقیقووی اداووان کووه از آدجووا 

خر : دماد  -٧بریده شده است. )دیاتان(. 

اداوان هوای اهول هووی و هووس و ددیووا      

زَفوت:   -٨اغتراب: ترک وطون.   پرست.

با شوتاب. ]روحوی    فت:بزرگ م عظیم. تَ

همچون جان اولیاء اهلل باید داشت توا در  

 خواب به جهان پر شکوه غیب رفت.[

٤/٣٠٦١ 

*** 

 و بیداری خواب 

 م او در خواب تر  ١هرکه بیدار است *

 هات بیداریش م از خوابش بَتَر 

 چون به حق بیدار دَبوَد جان   ما 

  ٢هات بیداری م چو دَر ب دان  ما

هرکه بیودار اسوت: هورکس کوه در      -١

امور ددیووی هشویار )بیودار( اسوت. بَتَور:      

در ب وودان: در ب وود  و زدوودان.   -٢بوودتر. 

ما برای درک حق بیدار  ]زمادی که جان

دباشووود )در ادراک حقوووایق می ووووی در 

خواب باشد( م چ ین بیداری ای در واقع 

 اسیر زددان و در قفس بودن است.[

١/٤٠٩ 

 تا به گفت و گوی   بیداری دَری   *

 ١تو ز گفت   خواب م بویی کَی بَری ؟

بیووداری دَری: در بیووداری باوور مووی   -١

ان تووا ه گووامی کووه بووه ظوواهر جهوو]بووری.

مشغول هاتی )بیداری( م چگوده ممکن 

 است که به باطن آن راه یابی ؟[

١/٥٦٩ 

 خوابم  بیداری است چون با دادش است *

 وای  بیداری که با دادان دشات

٢/٣٩ 

 خواب تو بیداری است م ای بُوبَطَر *

 ١که به بیداری عیاداتش ایر

. ] ای آدر : مغورور م سرماوت  بُووبَطَر  -١

اد د بیداری تو استم مغرورم خواب تو م

زیرا آدچه از خُلق و خُوی تو در خوواب  
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دمایان می شودم در بیداری تو هوم پیودا   

 است.[

٦/٢٤٩٩ 

*** 

 خواطر اربعه  
القوای    -الهوار مَلَکوی   » )رجوع شود به  

 شیطادی(  

*** 

 

 « (خیر وشر»)رجوع شود به خوب و بد 

*** 

 

 خود بیش بینی  -خودبینی 
 «(م یت » ی )رجوع شود به واژه 

*** 

 

  خورشید

 دک جهان در شب بمادده میخ دوز *

 ١م تظر موقو. خورشید است و روز

 ای ت خورشیدی دهان در ذرّه ای

 ٢شیر در در پوستین بره ای

 -خورشووید: دموواد روشوو ی و دادووایی  : ١

. مویخ  دَک: ای وک ضد تاریکی و جهل. 

دوز: دوخته شوده بوا مویخ )اسویر بوودن(      

یکی جهوووول ]ای ووووک جهووووان در تووووار

و ادتظار خورشوید حقیقوت و    اسیراست.

ای ت: این  -٢روش ی روز  را می کشد.[ 

ذرّه ی دور حقیقت و مظهور  این  ] است.

خوودا در دل آدمووی م همووان خورشوویدی 

است که ظاهراً دهان است اما ماد د شویر  

دوور در پوسووتین بوورهم آموواده ی روشوو ی   

بخشوویدن و ظهووور دادووایی اسووت. )در    

ا ایوون ذره ی دهووان  برخووی از تفاوویر هوو 

 خورشیدم اولیاءاهلل مع ی شده است.([ 

١/٢٥٠١ 

 آفتابام ترک این گُلشن کُ ی *

 ١تا که تَهتَ اَالرض را روشن کُ ی

 آفتاب معرفت را دَقل دیات

 ٢مشرق او غیر جان و عقل دیات

 خاصّه خورشیدِکمالیم کان سَری است

 ٣روز وشب م کردار او روش گری است

 هوتَ تاب روح آدمی. تَبا: ای آففتاآ -١

اَالرض: زیر  زمینمگور م قبور. اشواره بوه    

این است کوه روح پوس از مورگ دموی     
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میرد وماد د جام به گور فورو دموی ورد   

 - ٢بلکوه هموواره پایودار و زدوده اسووت.    

 ک د)می آفتاب معرفت هرگز غروب د]

دقل مکان دمی ماد د خورشید درکائ اش 

 او همواره در جوان و عقول اداوان    دهد(

]  -٣در حال طلوع است )روشن است([ 

کوه  کمال )اولیواءاهلل(   ان بویژه خورشید

درخشووش ادوارشووان از عووالم غیووب )آن 

سَری( استم همواره در حال روش گری 

 ادد.[

٢/٤٢ 

 آن که او باشد حاود آفتاب *

 و آن که او ردجد ز بود آفتاب

 ای ت درد بی دوا کو راست آه

 ای ت افتاده ابد در قعر چاه

 فی خورشید ازل م بایات او د

 ١کی برآید این مراد او م بگو

  «حاود»شرح در واژه ی  -١

٢/١١٢٨ 

 تا بُوَد  خورشید تابان بر افق *

 ١هات در هر خاده دور او قُ ُق

 باز چون خورشید جانم آفِل شود

 ٢دور جمله ی خاده ها زایل شود

افووول ک  ووده.   ل:قُ ُووق: مهمووان. آفِوو   -١

 غروب. 

٤/٤٥٩ 

 کو ١ر کُش دش دیم شب م خورشیدگ *

 تا ب الیم یا امان خواهی از او؟

 حادیاش اغلب به شب واقع شود

 غایب بُوَد ٢وآن زمان معبود تو

 سوی حق گر راستاده خَم شوی

 ٣وارَهی از اخترانم مَهرَر شوی

 چون شوی مَهرَرم گُشایم باتو لب

 تاببی ی آفتابی دیم شب

آن  خورشید: ای جا بوه مع وی واقعوی    -١

آمده است . یع ی وجودی موادی بورای   

خورشید پرستان. ]ای خورشید پرسوتم  

اگر کاوی شوب ه گوار بخواهود توو را      

بکشد خدای تو )خورشید( کجاست توا  

معبووود تووو:   -٢از او یوواری بخووواهی؟[  

 بوا خلووص دیوت.   راستاده:  -٣خورشید. 

]اگر با خلوص دیوت بوه سووی حوق      -٣

ان بازگردی از همه ی اختوران و سوتارگ  

)که آن ها را خدای خود می پ وداری (  

 رها خواهی شد.[

٤/٥٨١ 
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 تا دگشت د اختران ما دهان* 

 ١دان که پ هان است خورشید جهان

دی ددیای حقیر ما: ای جا دماد اختران  -١

موا اسووت. ]توا ه گووامی کوه جلوووه هووای    

کاذب این ددیای فریب وده مهوو دشووددم    

خورشید حقیقت همچ ان پ هان خواهود  

 )ظهور دخواهد کرد.([ مادد.

٦/٧٣١ 

 صدهزاران سایه کوتاه و دراز *

 شد یکیم در دور آن خورشید راز

 ده درازی مادد م ده کوته م ده پهن

 گوده گوده سایه در خورشید رَهن

  م مدیون شدن.هن: رهینرَ -١

٦/١٨٦٣ 

*** 

 

 خوف  ) ترس (

 التَخافُوا هات دُزل  خایفان *

 ١آنهات در خور از برای  خایفم 

 هرکه ترسد مر وَرا ایمن ک  د

 مر دل ترس ده را ساکن ک  د

التَخافُوا: مترسید. برگرفته از بخشوی   -١

: دُووزل«. فُصِوولَت»سوووره ی  ٣٠از آیووه ی 

ای جووا بوووه مع ووی رزق و روزی آموووده.    

خایفان: جمع خایف بوه مع وی ترسویدهم    

کوه خودا در   « ) مترسید»ترسان. ] مفهور 

قوورآن فرموووده( در واقووع روزی کاووادی 

اسووت کووه از خوودا مووی ترسوو د. و ایوون   

روزی در خور فقط ترسو دگان از خودا   

 است.[

١/١٤٢٩ 

  ١حق همی خواهد که دومیدان او *

 رداد د رُو زین عبادش هم دگ

 هم بر اومیدی مُشَرِّ. می شودد 

 چ د روزی در رکابش می دودد 

 خواهد آن رحمت بتابد بر همه 

 ٢بر بَد و دیک از عمور مَرحَمَه 

 حق همی خواهد که هر میر و امیر 

 ٣با رجاء و خو. باش د و حَالیر 

 این رجاء  و خو. در پرده بُوَد 

 تا پس این پرده م پرورده شود 
 یدی پرده م کو خو. و رجاء ؟چون در

 ٤غیب را شدکَرِّو  فَرِّ و ابتا 
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دومیدان او: کاادی که از رحموت او   -١

 -٣مَرحَمَوه: مهربوادی.    -٢داامید هاوت د.  

]وقتووی  -٤ ترسووان. یر:ال: امیوود. حَووءرجوا 

پرده ی اسرار جهان غیب را دریودیم و  

عالم الهی بر تو آشکار گردیدم  ترس و 

  امید معدور می شود.[

١/٣٦١٢ 

 زین روش بر اوج اَدور می روی *

 ١ای برادر گر بر آذر می روی

 دی ز دریا ترس م دی از موج و کَف

 ٢«التَخَف»چون ش یدی تو خطاب 

 دان چون که خوفت داد حق« التَخَف»

 ٣دان فرستد چون فرستادش طبق
 خو. آن کس راست کو را خو. دیات

 ٤غصه آن کس راستم کین جا طُو. دیات

م بوه  ای سالک م بوا آتوش ریاضوت    ] -١

اوج تاب وواک  حقیقووت صووعود خووواهی  

متوورس. اشوواره  « : التَخَووف» -٢[  کوورد.

ل وا  قُ»سووره ی طوه.    ٦٨است بوه آیوه ی   

موا  » یع وی:  « العلوی.  دوتَ اَ کَدِّو ف اِهَو التَ

کوه توو بور     گفتیم )ای موسوی( متورس.   

طبوق:   -٣« آدان برتری خوواهی داشوت.  

تورم از  ظرفی است شبیه سوی ی  اموا بزرگ  

چوب یا فلز که با آن چیز های خورددی 

حموول مووی ک  وود.]همادطور کووه همووراه  

طبقم  دان)غالا( می فرست دم خداودد دیوز  

)طبوق(م  مقوار   « التَخف»با همین مفهور 

دل آسووودگی و یقووین و اطمی ووان )دووان( 

و.: طُوو -٤بوورای تووو خواهوود فرسووتاد.   

کووین جووا طووو. گردیوودن دور چیووزی. 

دور حووق و دیاووت: کاووی کووه ای جووا    

 حقیقت دگردیده باشد.

٣/٤٩٣ 

 من بترسادم وقیح یاوه را *

 ... ١آن که ترسد م من چه ترسادم وَرا؟ 

 ایم ان را من بترسادم به علم

 ٢خایفان رام ترس بردارر به حلم

: بوی شورر وحیوا. یواوه بیهووده.      وقیح -١

  -٢)بیهووووده گوووو(. وَرا: وی رام او را.   

دازدد و آن  می آدادی را که به علم خود]

را اسووباب ایم ووی خووود مووی پ داردوود     

مووی بیکووران خووود  بووا علووم  )ایم ووان( م 

بووا حلووم و بردبوواری خووودم ترسووادم. امووا 

ترس را از ترس ده هوای مونمن برطور.    

  می ک م.[

٣/٤٣٨٢ 
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 مباش ١چون که بد کردیم بترس آمن *

 ز آن که تخم است و برویادَد خداش

 آمن: ایمن. -١

٤/١٦٥ 

 حق دانم عشق دیز پس مهبّت وصفِ *
 خو. دَبوَد وصف یزدانم ای عزیز

٥/٢١٨٧ 

 عارفان زآغاز گشته هوشم د *

 از غم و احوال  آخر فارغ ادد

 بود عار. را همین خو. و رجا

 ... ١سابقه دادیش م خورد آن هر دو را 

 عار. است و باز رَست از خو. و بیم

 های هو را کرد تیغ حق دو دیم

 از خدا بود او را بیم و اومید

 خو. فادی شد م عیان گشت آن رَجا

سابقه دادیش: داداتن سابقه ) داداتن  -١

عوار. دیوز در آغواز    داستان  خلقوت(  ] 

همین ترس و امید را داشتم اما ه گامی 

خوو.  داستان خلقت واقف شودم   بهکه 

 و رجا در او ازبین رفت.[ 

٥/٤٠٦٦ 

 در خزان و بادِ خو. حق گریز *

 ١را بریز آن شقایق های پارین

پارین: پارسال. ای جا به مع ی گالشته  -١

آمده است. ]همچ ان که باد پاییزم برگ 

های فاسد شده را می تکادد و می ریزدم 

تو دیز به باد پاییز خو. از حضرش حوق  

پ اه ببر و رذایل گالشته ی )شقایق هوای  

پارین( خود را از درخوت جادوت تکوان    

 بده و بریز.[

٦/٤٤٦١ 

*** 

 

 ق و خوی(خوی  )خل

 من ددیدر در جهان جُات و جُو *

 هیچ اهلیت به از خوی دکو

٢/٨١٠ 

 پس بدان که صورش خوب و دکو  *

 ١باخصال بَد دیرزد م یک تَاو

 ور بُوَد صورش حقیر و داپالیر

 ٢چون بود خلقش دکو م در پاش میر

پووول فلووزی باوویار بووی  تاووو: پشوویز.  -١

در پاش میر: زیر پای او بمیر.  -٢ارزش  

 را فدای او کن.(جان )
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 ٢/١٠١٨ 

 خار بُن دان هر یکی خوی بَدَش *

 بار ها در پای خار آخر زدش 

 بارها از خوی خود خاته شدی 

 حس دداری م سخت بی حس آمدی

 گر ز خاته گشتن دیگر کاان

 که ز خُلق زشت تو هات آن رسان 

 غافلی م باری ز زخم خود دَه ای

 تو عالاب خویش و هر بیگاده ای...

 یا به گُلبُن وصل کن این خار را

 وصل کن با دارم دور یار را

 تا که دور او کُشد دار تو را

 ١وصل او گُلشَن ک د خار تو را

مردی که  این ابیاش در پایان داستان -١

راه مردر خار کاشت و موجوب آزار  در 

 آن ها می شدم آمده است.

٢/١٢٤٠ 

 باشدم همین احاان دکوست ١ور عدو *

 ان بس عدو گشته ست دوستکه به احا
 کم شود ٢ور دگردد دوستم کی ش

 ز آن که احاان کی ه را مَرهَم شود

 کی ش: کی ه ی او. -٢ عدو: دشمن. -١

٢/٢١٤٧  

 در پی خُو باش و باخوش خُو دشین *

 خُو پالیری روغن گُل را ببین

٦/٣٠٠٧ 

 تو هم از دشمن چو کی ی می کَشی *

 ١ای زبون   ششم غلط در هر ششی

 عَداوش اددرو عکس حق ا ست آن

 ٢کز صفاش قهرم آدجا مشتق ا ست

 وآن گُ ه در وی ز ج س جُرر توست

 ٣باید آن خُو را ز طبع خویش شُات

 خُلق زشتتم اددر او رویت دمود

 ٤که تو را او صفهه ی آیی ه بود

 چون که قُبح خویش دیدی م ای حَاَن

 ٥اددر آیی هم بر آی ه مزن

فتوار شوش   زبون شش: کای کوه گر  -١

جهووت )چووام راسووتم جلوووم عقووبم    

باالمپایین( است. یع ی کای که عالم را 

بور اسوواس حوس هووای خوود درک مووی    

ک د.)که مولووی ایون روش شو اخت را    

کار حیواداش می دادد.(. کوین کشویدن:   

ادتقووار گوورفتن.  ] ای کاووی کووه گرفتووار 

حس های خود هاتیم اگور بخوواهی از   

ر دشوومن خووود ادتقووار بگیووری از هوور دظوو

 -٢اشتباه می ک ی.)غلط در هر ششوی([  
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]عداوش  گرفته شده.برجدا شدهم  مشتق:

دشمن تو م برگرفتوه شوده از قهور الهوی     

دشم ی کای دابت زیرا که ] -٣است.[ 

به تو دتیجوه ی گ واه توو اسوت. و چ وین      

خلووق و خووویی را بایوود از طبیعووت خووود 

دشمن توو ماد ود آیی وه ای    ] -٤بشویی. [ 

 گوالارده شوده و در  است که مقابول توو   

] ای  -٥[ واقع تو خود را در او می بی ی.

اداووان زیبووا رویم اک ووون کووه آیی ووهم     

صفاش زشوت خلوق و خووی توو را موی      

 دمایاددم آن را دشکن.[

٦/٣١٥٠ 

*** 
 

 خیال 

 دیات وَش باشد خیال اددر روان  *

 تو جهادی بر خیالی بین روان 

 بر خیالی صلهشان و ج گشان

 و د گشانور خیالی فخرشان 

 آن خیاالتی که دار اولیاست

 عکس مه رویان باتان خداست 

١/٧٠ 

 جان همه روز از لگد کوب خیال *

 وَز زیان و  سودم وَز خو. و زوال

 دی صفا می ماددش دی لطف فَر

 دی به سوی آسمان راه سفر

 خفته آن باشد که او از هر خیال

 ١دارد اومید و ک د با او مَقال

 مَقال: گفتگو. -١

١/٤١١ 

 ای خدا جان را تو ب ما آن مقار *

 که دراو بی حر. می رویدکار

 تا که سازد جان پاک از سَر قَدَر

 سوی عرصه ی دُورپه ای عَدَر

 عرصه ی بس با گشاد و با فضا

 وین خیال و هات یابد زو دوا

 ت گ تر آمد خیاالش از عَدَر 

 زآن سبب باشد خیال اسباب غَم

 از خیالباز هاتی م ت گ تر بود 

 ١زآن شود در وَی قمرها چون هال

 باز هاتیّ جهان  حس و ردگ 

 ت گ تر آمد که زددادی است ت گ

عوالم  داوبت بوه   عوالم خیوال م    ]چون -١

م عدر)عالم غیب و الهی( مهودود اسوت  

این است کوه اسوباب غوم و ادودوه روح     

 اداان را فراهم می سازد.[
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١/٣٠٩٢ 

 از صفت و ز دار چه زاید ؟ خَیال  *

 ١زآن خَیالش هات دَالِّل وصال

صفاش و دوار کوه عوارض    ]با آن که  -١

خیالی بویش دیاوت دم بوا ایون      ادد ووجود

حال هموین خیوال واسوطه ی وصوال بوه      

 [می شود. حقیقت

١/٣٤٥٤ 

  باک آدگاه است م کآن پوشیده است *
 این تَهَرِّی از پی دادیده است 

 شد خیال غایب اددر سی ه زفت 

 ١خیال او برفت چون که شد حاضر م

تَهَرِّی :  بطور عارم به مع ی جاوتجو   -١

است و بطور خاص  جاوتجوی قبلوه در   

شب تاریک مع ی می دهود. ] مع وی دو   

بیت: تهوری و جاوتجو ه گوامی اسوت     

که چیزی بر اداان پوشیده باشودم خیوال   

دیووز چ ووین اسووت. خیووال تووا  «  حقیقووت»

ه گامی که اداان پی به حقیقت دبردهم م 

دمی بایار دیروم د اسوتم اموا   در ذهن آ

بور اداوان آشوکار    « حقیقوت حوق  »وقتی 

 شدم خیال باطل دیز مهو می گردد.[

١/٣٦٢٥  

 چون خلیل آمد خیال یار من *

 صورتش بُت م مع ی او بُت شکن

 شُکر یزدان را که چون او شد پدید

 در خیالش جانم خیال خود بدید

٢/٧٤ 

 آدمی را فَربهی هات از خیال *

 ١ش بُوَد صاحب جمالگر خیاالت

 ور خیاالتش دماید داخوشی

 می گُدازد همچو مور از آتشی

 درمیان مار و کژدر گر تو را 

 با خیاالش خوشان دارد خدا

 مار و کژدر مر تو را مُودس بُوَد

 ٢کآن خیالتم کیمیای مس بود

 صبرم شیرین از خیال خوش شده است

 ٣کآن خیاالش فَرَج پیش آمده است

خیواالش خووب و زیبوا    ] اگر کاوی   -١

)خیووال صوواحب جمووال( داشووته باشوودم   

 -٢همواره دیروم د اسوت )فَربوه اسوت([    

مع ی دو بیت: ] اگر در میان مار و کژدر 

گرفتار شوی م اما همواره در خیال خودا  

باشیم )بیت شرطی( م )بیت بعود( موار و   

کژدر مودس تو می شودد زیرا آن خیال 

حضرش حق ماد ود کیمیوایی اسوت کوه     
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فورج:   -٣را تبدیل به زر می ک د.[  مس

صبر با آن که تلوخ اسوتم اگور      رهایی.]

خیال خوش رهایی داشوته باشویم بورای    

 تو شیرین می شود.[ 

٢/٥٩٤ 

 تا خیال دوست در اسرار ماست *

 چاکرِّی و جان س اری کار ماست

٢/٢٥٧٣ 

 هر درودی که خیال اددیش شد *

 ١چو دلیل آریم خیالش بیش شد

 که گرفتار بیماری خیوال هر کای ]  -١

شوودم هرچووه اددیشووی و وسووواس خیووال 

دلیول و برهوان   بیشتر در بیهوده بودن آن 

خیوال و وسوواس او بیشوتر موی     بیاوریم 

 [شود.

٢/٢٧١٥ 

 زآن که شهوش با  خیالی رادده است *

 ١وز حقیقت دُورتر وامادده است

 با خیالی میل توم چون پَر بُوَد

 ٢ودتا بدان پَر م بر حقیقت بَر ش

 چون براددی شهوتی م پَرِّش بریخت
 م وآن خیال از تو گریخت ٣ل گ گشتی

 پَر دگه دار و م چ ین شهوش مَران

 ٤تا پَر میلت بَرَد سوی ج  ان

 خلق پ داردد عشرش می ک  د

 بَر خیالی پَرِّ خود بَر می کَ َ د 

خیووال )در خیووال کووه بووا ]آن کووس  -١

موی رادودم )و گموان موی     شوهوش  خود( 

حقیقوت دور موی    اسوت(  از  ک د عاشق

] اما خیالی ماد د عشق مجازی  -٢ [.مادد

)معشوق زمی وی(م  موی توادود پَور اداوان      

شود و او را به سوی عشق حقیقی پرواز 

م وآن خیال از ل گ گشتی -٣می دهد.[ 

و خیووال  درمادووده شوودی تووو گریخووت: 

: بواغ  ج  وان  -٤حقیقی از تو می گریزد. 

 های بهشت.

٣/٢١٣٤ 

 طفلی رَستمجان شددر وصالچون ز  *

 فارغ از حُان است و تصویر و خیال

٣/٤١١٣ 

 هر خیالی را خیالی می خورد *

 ١فکر آن م فکر دگر را می چَرَد

 تو دتادی کز خیالی وارَهی

 یا بخُابی که از آن بیرون جَهی

 فکر زدبور است و آن خواب تو آب

 ٢چون شوی بیدار م باز آید ذُباب
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 پَرَدچ د زدبور خیالی در 

 ٣می کشد م این سو و آن سو می بَرَد

]فکوور هووا و خیووال هووای دوووم فکوور و   -١

خیووال که ووه را مووی خووورد و دووابود مووی 

ذُدوواب: در اصوول بووه  مع ووی    -٢ک وود.[ 

مگس اسوت اموا ای جوا بوه مع وی زدبوور       

آمده. ]فکر و خیال تو ماد د زدبور اسوت  

و خواب تو ماد د آب.  توا ه گوامی کوه    

ب( است  م زدبور ) تن تو زیر آب )خوا

فکر و خیال(  دموی توادود بوه توو حملوه      

ک دم اما چون قادر دیاوتی هموواره زیور    

آب بمادی)در خواب باشی(م بوه مهو    

این کوه از آب )خوواب( بیورون آمودی     

زدبور )فکر و خیال( به تو حملوه ور موی   

] در زددگی م ادبووهی عظیموی    -٣شود. 

 از فکر و خیال ماد د زدبورم جادت را می

گزدد و تو را  مضطرب و پریشان به این 

 سو و آن سو می کشاد د.[

٥/٧٢٩ 

 هرخیالی کو ک د در دل وطن *

 روز مهشر صورتی خواهد شدن

٥/١٧٩٣ 

 این خیال و وَهم  بَد چون شد پدید *

 صدهزاران یار را از هم بُرید

٥/٢٦٤٤ 

 زآفتاب ار کرد خُفِّاش احتجاب *

 ١دیات مهجوب از خیال آفتاب

 او را خود خیالش می دهدخو.م 

 آن خیالش سوی ظلمت می کشد

 آن خیال دور می ترساددش

 ٢بر شب ظلماش می چفااددش

 از خیال دشمن و تصویر اوست

 ٣که تو بر چافیده ای بر یار و دوست

احتجاب : پرده پوشی. ]اگر خفواش   -١

چشووم خووود را از آفتوواب مووی پوشوواددم  

خیال آفتاب را دمی توادد در درون خود 

هو ک د ) از خیوال آفتواب دموی توادود     م

چفاوووواددن:  -٢مهجوووووب باشوووود.([  

چاباددن. ] خفواش از تورس دور)خیوال    

ترس دوور( اسوت کوه بوه تواریکی شوب       

] )یا بطور مثوال( ایون   -٣چابیده است.[ 

که به یاران و دوستان خود چابیده ایم 

داشی از خیال ترسی است که از دشومن  

 داری.[

٥/٣٩١٠ 

*** 
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 ابی بودن خیر و شر  ( ) د  خیر و شر

 عیب باشد م کو دبی د جز که عیب   *

 ١عیب کی بی د روان پاک غیب  ؟

 عیب شد دابت به مخلوق  جَهول 

   ٢دی به دابت با خداودد قبول

 کفر هم دابت به خالق حکمت است 

 چون به ما دابت کُ ی م کفرآفت است 

]کای که جز عیوب دموی بی ود کوی      -١

ا )که کمال مطلوق  می توادد عالم غیب ر

باویار  جَهوول:   -٢است( بفهمد و ببی د. [

جاهلم بایار دادان. ]عیب ها دزد مردمان 

جاهل عیب اسوت ولوی داوبت بوه عوالم      

کفور  ]  ٣«[ خدایی می تواددکمال باشود. 

در این جهان برخوی   .دیز این گوده است

و دقف مهاووب موی   امور برای ما کفر 

عوین   اما دزد خداودد ممکن اسوت  شودم

  صواب و کمال و ایمان باشد.[

١/١٩٩٥ 

 ور تو گویی هم بدی ها از وی است *

 لیک آن دُقصان فضل او کی است؟

 این بدی دادن م کمال اوست هم

 من مثالی گویمت ای مُهتَشَم

 کرد دقاشی دو گوده دقش ها

 دقش های صا. و دقشی بی صفا
 دقش یوسف کرد و م حور خوش سرشت

 زشتدقش عِفریتان و ابلیاان 

 هر دوگوده دقشم استادیّ اوست

 زشتی او دیاتم آن رادیّ اوست

 زشت را در غایتِ زشتی ک د

 جمبه زشتی ها به گردش بر تَ َد

 تا کمال دادشش پیدا شود

 مُ کر استادیش رسوا شود

 ور ددادد زشت کردنم داقف است

 زین سبب خاق گَبر و مُخلف است

 پس از این رُو کفر و ایمان شاهدادد

 خداوددیش هر دو ساجداددبر 

٢/٢٥٣٥ 

 پس بَد مطلق دباشد در جهان *

 َبد به دابت باشد این را هم بدان

 در زماده هیچ زهر و ق د دیات

 که یکی را پام دگر را ب د دیات

 مر یکی را پا دگر را پای ب د

 مر یکی را زهر و بر دیگر چو ق د

 زهر مار آن مار را باشد حیاش

 ماشدابتش با آدمی باشد مَ
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٤/٦٥ 

 دیات باطل آدچه یزدان آفرید *

 ١از غضب م وز علمم وز دُصح و مَکید

 خیر مطلق دیات زین ها هیچ چیز

 شَرِّ مطلق دیات زین ها هیچ دیز

 دفع و ضَرِّ هریکی از موضع است

 علم از این رُو واجب است و دافع است

 دُصح: دصیهت. مَکید: حیلهم دیردگ. -١

٦/٢٥٨٦ 

*** 
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