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.�اْلاَمیِِرَباِب الَْفِقیُرَعَلیَوبِْئَس الَْفقیُرَباِبَعلی اْلاَِمیُرنِْعَم.اَلُْعلََماَءَزاَرَمْن اْلاَُمراِءَوَخْیٌرَزاَراْلاَُمراَءَمْن الُْعلَماِءَشر��:�النّبی قال
كهاصورت اين سخن را گرفته،خلقان بنشايد كه عال«:ند از شرورِ،زيارت امير آيدهم ش ايـن نيسـت كـهامعنـي».عالمان نباشـد تا
كهاش اينامعنيهبلك،اندپنداشته آنرِّشَ:ست و عالمان و صالح ب1دادس كس باشد كه او مدد از امرا گيرد اُه او از واسطة و مرا باشد

ب،خود،ترس ايشان اول كهآ نيته تحصيل ص«:ن كرده باشد و منصب دهند2تلَمرا امرا و حرمت دارند از سبب امـرا،پس»!دهند
ب و از جهل شدو چون عال.علم مبدل گشته او اصالح پذيرفت و سياست ايشان مؤد،م وشد،ب از ترس مي فقِو بر رود كـام طريق

كُع-سپ.3و ناكام ب-حالٍلِّلي ب،او آيد زيارتهب،صورته اگر امير م،زيارت امير رودهو اگر او و امير مو چـون عـال.ورزُزاير باشد
ب به درصدد آن باشد كه او او،ف نشده باشدصعلم متَّه سبب امرا و ورزشِو آخالًواَ،بل علم و طريق او بـر راه راً براي خدا بوده باشد

آنكهبود، صواب و جز آن نتواند كردنا طبع او وهكانچن،ست در آب زندگاني اوو،نتواند كردن4»باش«ماهي جز اين.آن آيداز
باشد كه از6و زاجر5سايسم را عقل چنين عال در زمانِه ماو همه عالَ يبت او از پرتو7رجِنزَم و استمداد ،عكـس او گيرنـدوواباشند

بچنين عالاين.اگرچه آگاه باشند يا نباشند بنزد اميرهم اگر و امير زايرزُم،صورته رود از،احوال زيرا در كلِّ،ور باشد ميا امير ستاندو
ازو آن عال گيردميو مدد و بخشش است.نوربخش است،همچو آفتاب،ستاو مستغنيام سع.كار او عطا هـا سنگ8مومالع بيلِلي

و ياقوت  و مرجان را لعل در و كوهو مهاي خاكي را كانكند و آهن كندهاي و نقره زر و راو خاك،س و درختـان و تـازه ها را سـبز
و بخششيهپيش.هاي گوناگون بخشدميوه و نپذيرد.او عطاست مهك چنان،بدهد ميثَعرب نُْعِطـَی:گويدل اَْن َتَعلّْمَنا َتَعل9ْمَنـا،نَْحُن َمـا

نَأُخَذ ع.9اَْن كُپس م حالٍلِّلي اُايشان و  زاير.،مرازور باشند
و طماع، علم را به خاطر جـاه و عالمان وارسته را به گفت اندر آورده است. عالمان دنيازده موالنا تفاوت شخصيتي عالمان وابسته

و مطامع دنيوي مي و خشـنودي خـداو مقام و معرفت را فقط بـراي كمـاالت معنـوي اندوزند، در حالي كه عالمان وارسته، علم
مي وخدمت به هم نوعان و درستمنش، پاككنند. چنين فرزانگان پاككسب و سرشتزيستي و جـز كاري جزو خوي شان است

گذارنـد، خـواه بدان، زيستن نتوانند كرد. چنان كه ماهي جز به آب زنده نتواند بود. چنين عالمـاني در مردمـان اثـري نيكـو مـي 
 مردمان بدين تأثير آگاه باشند يا نباشند.
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