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 حرف : ش

 

*** 

رجهع   «  غه    اهی     » ) به     شادی

 اع (

*** 

 

 رجع  اع (« می » ) ب   اژه     شراب

*** 

 

 ١شَطحَیات 

 هر چ  گعید مر  عیاق ، بع  عشق   *

  ر کع  عشق از  هینَش می جهد 

 گر بگعید فق  ، فقر آید هم  

 بع  فقر آید از آن خعش  َمدَم  

  ر بگعید کُفر ،  ار  بع   ین 

  ر ب  اک گعید ، اکش گر   یقین

اَطحَییت: از ریش    اطح ب  معنی  -١ 

حرکت است.   آن سهننینی اسهت که     

عیرفین، گیه هنگیم  جد کیمل  بر زبهین  

کیر  یهن مهی   می رانند ک  بع  کفر   ان

گفهنن حیهین بهن    « انهیاححق » هد. مینند 

 حالج نیشیبعر .

١/٢٨٨٠ 

*** 

 

 شک   ) تردید  (

 هرک  ا  آافن  است  ١ ر تَرَ ُّ    *

 حق ب  گعش ا  معمّی گفن  است 

 تی کند محبعسش اندر    گمین 

 کآن کن  کع گفت ؟ یی خع  ضدّ آن 

 ه  ز حق ، ترجیح ییبد یک طرف 

 ٢برگُزیند زآن کَنَف   زآن    ، یک را

 گر ننعاهی  ر تَرَ ٍّ  ، هعش جین 

 ک  فشیر این پنب  اندر گعش جین 

 تی کُنی فه  آن معمّیهیش را 

 تی کُنی ا راک رمز   فیش را 

 پس  محلّ   َحی گر   گعش جین 

    َحی چ  بعَ  ؟  گفننی از حس نهین

تَرَ ُّ   : مهر  ،       اهدن، اهک      -١

 جینب.  کَنَف: سع، -٢

١/١٤٥٦ 

*** 
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 کر شُُُُ

 اُکر کُن مَر ایکران را بنده بیش  *

 پیش ِ ایشین مُر ه اع ، پیینده بیش 

١/٤٤٣ 

 سعی ِ اُکر ِ نعمنش ، قدرت بُعَ   *

 جبر ِ تع ، انکیر ِ آن نعمت بُعَ  

 اُکر ِ قدرت ، قدرتت افز ن کند 

 جبر ، نعمت از کَفَت بیر ن کند

١/٩٣٨ 

 ١بُعَ   اُعم   اَنیر  زان ک  بی اُکر  *

 می بَرَ  بی اُکر را  ر قعر ِ نیر 

 انیر : عیب، عیر. اینجی یعنی گنیه.   -١

١/٩٤٦ 

 هر گَر ن بُعَ   ١اکر یز ان ، طَعق  *

 نی جدا    رُ تُرُش کر ن بُعَ   

 گر تُرُش  رُ  بع ن آمد اُکر    بس 
 پس چع سرک  ، اُکر گعیی نییت کس 

 د  رجگر سرک  را گر راه ییب

   گع :  بشع سرکنگبین ، ا   را اِکر

طعق : عالمنی بر گر ن. گر ن بند .  -١

 کنیی  ا  است برا  امر  اجب. 

١/١٥٢٥ 

 ١اکر کن ، غِرّه مشع ، بینی مَکُن  *

 گعش  ار   هیچ خع بینی مَکُن

بههر کهر ن ، مرههر ر  ک: ت نهدن بینهی ک  -١

 ادن 

١/٣٢٥٧ 

  اجب آمد  ر خر  ١اکر مُنعِ   *

  رن  بگشیید  رِ خش ِ اَبَد

 مُنعِ  : نعمت  هنده ، خدا. -١

٣/٢٦٧١ 

 اُکر نعمت، خعش تر از نعمت بع  *

 ، کی سع  نعمت ر  ؟ ١اُکر بیره

 اُکر، جین نعمت  ، نعمت چع پعست

 زآن ک  اُکر آر  تع را  تیکع    ست

 ٢نعمت آر  غفلت  ،  اُکر اِننبیه

 صید نعمت ک  ب   ام اُکر ایه

 ٣اُکرت کند پُر چش     میرنعمت 

 تی کنی صد نعمت ایثیر فقیر

 سیر نعای از طعیم   نُقل حق

 ٤تی ر   از تع اک  خعار ّ    َق

اُکربیره: کیی که  مهدام اهکر مهی      -!

 اهدن. ، بیدار ادن اِننبیه : آگیه -٢کند. 
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پُرچش : قهین.. میهر: سهی ر، بهزر .      -٣

  َق: گدایی، تمنیبرا  خعاسنن چیز .

٣/٢٨٩٥ 

 اکر کن ا  مر   ر یش از قُصعر *

 ١ک  ز فرععنی رهید   ز کُفعر

 اکر ک  مظلعمی  ، ظیح  ن  ا 

  ایمن از فرععنی   هر فنن  ا 

 ر اصههل به  معنههی کعتههیهی  قُصهعر:   -١

ندااهنن قهدرت   است امی اینجی به  معنهی   

کفهعر:  . ک  مینند فرععن تکبهر زا اسهت  

 نیسپیسی. 

٦/٤٧٢٤ 

*** 

 شمس تبریزی 

  رسید ١حدیث ر   امسُ احدینچعن  *
 امس چیرُم آسمین سَر  رگشید 

  اجب آید ، چعن ک  آمد نیم ا  

 ارح رمز  گفنن از اِنعیم ا  

 این نَفَس ، جین  امن  برتیفن  ست 

 بع  پیراهین  یعسف ییفن  ست 

 از برا  حقّ صحبت ، سی  هی 

 بیزگع حیحی از آن خعش حی  هی

 تی زمین   آسمین خندان اع  

 عقل   ر ح    یده ، صد چندان اع  ... 

  من چ  گعب  ؟ یک رگ  هُشییر نییت

 ارح آن ییر  ک  ا  را ییر نییت 

 ارح این هجران   این خعن جگر 

 این زمین بگذار تی  قت  گر

 منظعر امس تبریز  است.  -١

١/١٢٣ 

 یی  ییران ییر را میمعن بُعَ  *

 خیص  کین حیلیّ   این مجنعن بُعَ 

 حریفینِ بُتِ مَعز نَ خع  ا  

 من قَدَح هی می خعرم پُر خعن خع 

 یک قَدَح مَی نعش کُن بر یی  من

 گر همی  خعاهی ک  بدهی  ا  من 

 ١یی ب  یی  این فنی ه خیک بیز
 چعن ک  خعر  ، جرع  ا  بر خیک ریز

 ا  عجب آن عهد   آن سعگند کع؟

  عده هی  آن حب چعن قند کع؟

 د بندگی است گر فراقِ بنده از بَ
 چعن تع بی بَد، بَد کنی ، پس فرق چییت؟

 ا  بَد  ک  تع کُنی  ر خش    جنگ

 بی طَرب تر از سَمی    بینگِ چنگ

 ا  جَفی  تع ، ز   حت، خعب تر

   اننقیم تع ، ز جین ، محبعب تر
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 نیرِ تع این است، نعرت چعن بُعَ ؟
 ٢میت  این ، تی خع  ک  سعرت چعن بُعَ ؟

 ی ک   ار  جعر تعاز حال ت ه

 ٣ ز حطیفت کس نییبد غعر تع

 نیح    ترس  ک  ا  بی ر کند

  ز کرم آن جعر را کمنر کند

 عیاق  بر قهر   بر حطفش ب  جِدّ

 ٤بُعاحعَجَب، من عیاق این هر    ضِدّ

نههیر: آتههش،  -٢ خههیک بیز: رمینههده. -١

 -٣آتههش قهههر. سههعر: مهمههینی ، جشههن. 

 -٤حال ت: ایرینی . غعر: تفکر عمیق. 

 ب : اگفنی، عجبی.جَعاحعَبُ

١/١٥٥٩ 

 ا   ریری  ، ا   ریری ، ا   ریغ  *

 ١کآن چنین میهی نهین اد زیر میغ 

 چعن زن   َم ؟ کآتش    تیز اد  

 ایر هَجر ، آافن    خعنریز اد
 آن ک  ا  هشییر ، خع  تُند است   میت 

 ح گیر  ب   ست ؟چعن بُعَ  ، چعن ا  قَدَ

 ایرِ مینی کز صفت بیر ن بُعَ  

 از بییط مَرغزار افز ن بُعَ  

 قیفی  اندیش      حدار من 

 گعیدم مَندیش ، جز  یدار من 

 خعش نشین ا  قیفی  اندیش من 

 قیفی      حت تعیی  ر پیش من 

 حرف چ  بعَ  ؟ تی تع اندیشی از آن 

 ٢حرف چ  بعَ  ؟ خیر  یعار رَزان  

 ف   صعت   گفت را بر ه  زن  حر

 تی ک  بی این  هرس   بی تع  م زن  

رزان : جمههه. رز ،   -٢میهههغ : ابهههر    -١

  رخت انگعر اینجی یعنی بیغ.

١/١٧٢٣ 

*** 
 

)رجههع  اههع  بهه   اژه      شنننا  

 «(معرفت»

*** 

  شهرت
 «(  اانهیر » )رجع  اع  ب   اژه   

*** 

 

 شهوت  

 زآتش اهعت نیعز  اهل  ین *

 ین را بُر ه تی قعر زمینبیقی

١/٨٦٢ 
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 نیر بیر نی ب  آبی بِفیُرَ   *

 نیر اهعت تی ب    زخ می بَرَ 

 نیر اهعت می نییرآمد ب  آب

 ز آن ک   ار  طب.   زخ  ر عذاب

 نیر اهعت را چ  چیره؟ نعر  ین

  ١نُعرُکُ  اِطفآءُ نیرِ احکیفِرین

 چ  کُشد این نیر را ؟  نعر خدا

 اُ سنی ... نعر ابراهی  را سیز

 اهعت نیر  ب  راندن ک  نشد

 ... ٢ا  ب  میندن ک  اع  ، بی هیچ بُد 

نُعرُکُ  اِطفآءُ نیرِ احکیفِرین : برگرفنه    -١

ا  »)، سههههعره   صههههفّ:  ٧از آیهههه   

مؤمنین( نعر امی خیمعش کننده   نهعر  

  بُد: فرار ، گریز. -٢« کیفران است.

١/٣٦٩٨ 

 بنده   اهعت ندار  خع  خالص *

 ١ز ب  فضل ایز    انعیم خیصج

انعههیم خههیص: احیههین برگزیههدگین    -١

 )ا حییءاهلل( .خدا

١/٣٨١٧ 

 سیعد ا  ، میکن این بیز بی  *

 ١تی ابد بر خلق، این  ر بیز بی 

 آفت این  َر،  هعا   اهعت است

  رن  اینجی اربت اندر اربت است

 حضههرت حههقمقصههع  اهه : اههیه ،  -١

حههدین حیههیم ا« بههیز»از . منظههعر اسههت. 

چلبی است. )ایهن ابیهیت  ر آغهیز  فنهر     

  م آمههده کهه  مع نههی حیههیم ااحههدین را  

 ضییءاححق یعنی نعر خدا می نیمد.( 

٢/٩ 

 عیقبت بینی نشین نعر تعست *

 اهعت حیحی، حقیقت گعر تعست

٢/١٩٧٧ 

 چعن براند  اهعتی، پَرَّت برینت *

 حنگ گشنی    آن خیی  از تع گرینت

 عت مَرانپَر نگهدار   چنین اه

 تی پَر میلت بَرَ  سع  جِِنین

 خلق پندارند عشرت می کنند

 بر خییحی پَرّ خع  بَر می کنند

٣/٢١٣٦ 

  ُمّ این اُسنعر نفیَت اهعت است *

زیههههن سههههبب پههههس پههههس ر   آن   

 ١خع پرست

 اهعت ا  را ک   ُم آمد ز بُن

 ٢ا  مُبَدّ  اهعتِ عُقبیش کُن
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 ٣چعن ببند  اهعتش را از رَغیف

 د آن اهعت عقل اریفسر کُنَ

ایههن ابیههیت  ر ا امهه     اسههنینی   )  -١

است ک  اسب کیی بجی  جلهع رفهنن،   

اُسهنعر: چهیرپهی.    می رفهت.(  عقب عقب

بُهن: ریشه ،    -٢پس پس : عقهب عقهب.   

مُبَدّ : تبدیل کننده. عُقبیش: عُقبی آخر. 

ا  اش، عقبی ب  معنهی آخهرت اسهت.     

ل کننهده   اههعات   یبهد ت = دّبُخدا )مُ

سجییی  معنع ( ، اههعت  نیهع  ا     ب 

را ک  مینند  ُم چهیرپی  ر ا  ر ییهده، به    

اهههعت   تمییههل تیههکین نیپههذیر بهه      

رَغیف : قرص  -٣ معنعیت تبدیل کن.[ 

 نین. منظعر امعر فرینده    نیی است.

٦/١١٢١ 

*** 

 

 « (پیر») رجع  اع  ب   اژه   شیخ   

*** 

 

   شیطان
 «ابلیس») رجع  اع  ب   اژه   

*** 

 

 شیفته ی شیفتگان 

  جمل  ایهین ، بنده   بنده   خع  اند *

 جمل  خلقین ، مُر ه   مُر ه   خع  اند 

 جمل  ایهین  ، پیتِ پیتِ خعیش را 

 جمل  خلقین میتِ میتِ خعیش را 

 می اع  صیی ، مرغین را اکیر 

 تی کند نیگیه ایشین را اکیر 

  حبران را    ، اسیر بی   ن 

 قین ، اکیر عیاقین جمل  معشع

 هر ک  عیاق  یدیَش ، معشعق  ان 

 کع ب  نیبت هیت ه   این   ه  آن 

 تشنگین گر آب جعیند از جهین 

 آب جعید ه  ب  عیح  تشنگین 

١/١٧٣٦ 

*** 
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