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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)11(  

22دوشنبھ  - 02 24؛ 1436 - - 09 15؛ 1393 - - 12 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
1. : ترجمھمتن و    

لَھُ  َكَالمٍ  ِمنْ  وَ  الّسالم علیھ  -   النََّخِعيِّ  ِزیَادٍ  ْبنِ  لُِكَمْیلِ  -
و از کالمی است از آِن او علیھ الّسالم - بھ کمیل بن زیاد نخعی. -  

ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ ...  ةٍ  ِ#َّ ا بُِحجَّ ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  إِمَّ ً  إِمَّ ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  لِئَالَّ  َمْغُموراً  َخائِفا  أَْینَ  وَ  َذا َكمْ  وَ  بَیِّنَاتُھُ  وَ  هللاَّ
ِ  وَ  أُولَئِكَ  ِ  ِعْندَ  اْألَْعظَُمونَ  وَ  َعَدداً  اْألَقَلُّونَ  هللاَّ ُ  یَْحفَظُ  قَْدراً  هللاَّ  قُلُوبِ  فِي یَْزَرُعوھَا وَ  نُظََراَءھُمْ  یُوِدُعوھَا َحتَّى بَیِّنَاتِھِ  وَ  ُحَجَجھُ  بِِھمْ  هللاَّ

 ِمْنھُ  اْستَْوَحشَ  بَِما أُنُِسوا وَ  اْلُمْتَرفُونَ  اْستَْوَعَرهُ  َما اْستََالنُوا وَ  اْلیَقِینِ  َرْوحَ  بَاَشُروا وَ  اْلبَِصیَرةِ  َحقِیقَةِ  َعلَى اْلِعْلمُ  بِِھمُ  ھََجمَ  أَْشبَاِھِھمْ 
ْنیَا َصِحبُوا وَ  اْلَجاِھلُونَ  ِ  ُخلَفَاءُ  أُولَئِكَ  اْألَْعلَى بِاْلَمَحلِّ  ُمَعلَّقَةٌ  أَْرَواُحھَا بِأَْبَدانٍ  الدُّ َعاةُ  وَ  أَْرِضھِ  فِي هللاَّ ً  آهْ  آهْ  ِدینِھِ  إِلَى الدُّ  إِلَى َشْوقا

ِشْئَت! إَِذا ُكَمْیلُ  یَا اْنَصِرفْ  ُرْؤیَتِِھمْ  	
و گمنام، تا مبادا کھ  خدا با حّجتی، یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک  ای برای قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا آرى،

ھای خدا و گواھان قاطع او. و چندند و کجایند آنان، بھ خدا قسم کھ [انان] اندک باشند در شمار ولی عظیم   باطل شوند حّجت
ھای خود،  ا بھ ودیعت نھند آنھا را بھ ھمانندھا و گواھان قاطع خود را ت باشند در ارج نزد خدا. خدا با آنھا حفظ فرماید حّجت

اند با آسایش  شان. علم بر حقیقت بصیرت ھجوم آورده است بھ آنھا، ھم آغوشی ورزیده  ھای شبیھان رند آنھا را در قلبو بکا
، و ھم نشین دنیا اند شتھاند بدانچھ نادانان از آن وحشت دا اند، و انس گرفتھ اند آنچھ را نازپرودگان خشن یافتھ یقین، و نرم یافتھ

ھای خدا باشند، و دعوت کنندگان بھ دینش، آه،  ، آنان خلیفھ ھای آنھا آویختھ است بھ برترین جایگاه ھایی کھ روح اند با بدن شده
شان! باز گرد ای کمیل، ھرگاه کھ خواستی! دیدن مآه، چھ مشتاق  

II. )9( 139کلمھ شرح    
1. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ   ةٍ  ِ#َّ 	 ای برای خدا با حّجتی. قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا آرى،: بُِحجَّ
2. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ آن حضرت فرمود، " حّجت قائم برای خدا چیست؟:  ةٍ  ِ#َّ قسم، زمین  بھ خدا " (آرى،بُِحجَّ

ای برای خدا با حّجتی.) "حّجت" در لغت برھان و گواه یا چیزی است کھ با آن بر دشمن غلبھ توان  نباشد از قیام کنندهخالی 
کرد. پس، قایم را حّجتی است علیھ خصم و دشمنش، و ھر کھ بھ نوعی در برابر او مقاومت ورزد. حّجت باید متناسب بوده 

عیین و انحصار حّجت بھ مورد یا مواردی خاّص ممکن نیست ولی مصادیق و باشد با نوع مقاومت و دشمنی. بنابراین، ت
توان برشمرد. برای مثال، برھان عقلی، خطابھ و امور اقناعی، صدق گفتار، تطابق با قرآن،  ھایی را برای آن می نمونھ

توان شناخت. توان حّجتی دانست کھ با آن قائم برای خدا را می معجزه، و نظایر آن را می  
3. اإِ   ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  مَّ ً  إِمَّ ھستند،  ظاھرقیام کنندگان برای خدا یا  و گمنام. یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک : َمْغُموراً  َخائِفا

باشند، و شھرت دارند در میان  می و مشھور یعنی دسترسی بھ آنھا و بھره بردن از ھدایت آنھا برای عموم مردم ممکن است،
باشند، و در گمنامی بھ سر  خلق بھ قائم برای خدا بودند، و یا آن کھ بھ سادگی دسترسی بھ آنھا میّسر نیست چون بیماناک می

برند. می  
) چنین آمده است:550 - 551ص  ،5 ج میثم (ترجمھ، البالغھ ابن  نھج در شرح  	

 عمل و علم اظھار بر قادر شاید زمین، از اى نقطھ در جانشینانشان و خدا اولیاى از كھ است كسى آن آشكار، از مقصود و
 سخن این كھ است معتقد شیعھ. ندارد را توانایى چنان كھ است كسى بیمناك، و خائف از مقصود و باشند، بوده بدان،

 با امام و دارد، وجود تكلیفى كھ وقتى تا زمانھا تمام در مردم میان امامت لزوم بر بزرگوار، آن طرف از است تصریحى
 شناختھ و آشكار یا امام. دارد ضرورت او وجود الھى حكمت طبق بر و كند مى رسیدگى مردم امور بر الھى برھان و حّجت
پیوستند اعلى مأل بھ و درگذشتند نیكوكارى با كھ آنانى مانند است شده على امام فرزندان یازده از  - لیھ الّسالمع-  بیمناك یا و  -
منتظر حّجت ھمچون اند، اندك مخلصش دوستان و دارد، زیادى دشمنان چون است، انظار از پنھان و لیھ الّسالمع -  كھ این تا -
. باشند نداشتھ عذرى و حّجتى خدا بر مردم پیامبران، از  پس 	
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مرحوم حاج مال ھادی سبزواری رضوان هللا تعالی علیھ - 532 الحكم (ص در اسرار - فرماید: چنین می) 528 - 	
ذكر مقام بھ قیام در: فصل 	

بشرى للقیامة قیامھ و ذكرى ّ"  شھوده الّذى قائم حضرت وجود در است انموزجى ّهللا  سالم علیھ -  الطّامة یوم الى  تَْتَرى -
.الكبرى 	
، زمانى دون زمانى بھ ندارد تخصیص، خدا بر امام نصب وجوب بر، دارد داللت كھ تعالى خداى بر لطف وجوب كھ بدان
 ماضین خلق بھ تعالى حق نسبت و، حق بھ را خلق كند ھدایت و باشد ّهللا" "دین حافظ  كھ باشد معصومى امام باید ھمیشھ بلكھ
ِ  لُِسنَّةِ  تَِجدَ  لَنْ است، " الّسواء على، غابرین و  و )].یافت نخواھى تغییرى ھرگز الھى سنّت در الفتح) (و 48:23" [(تَْبِدیًال  هللاَّ

 و، ھست را خلق، وقت ھمھ در، گذشت نبّوت مباحث اّول در كھ حاجت وجوه و، راھنمائى بھ نیازمندند آنان مثل، اینان
 أَ " بگذارد، مھمل را] دیگر[ زمانى اھل و بفرستد النّفوس" "اطبّاء زمانى اھل براى كھ نیست جایز حقّ  بر، مرّجح بال ترجیح
ْنسانُ  یَْحَسبُ  ، بسیار احادیث در و )]؟شود مى وانھاده بیھوده كھ پندارد مى آدمى القیامة) (یا 75:36" [(ُسدىً  یُْتَركَ  أَنْ  اْإلِ
:كھ است مذكور 	
 حدیث فى و. ].179 و 177 ص 1 ج كافى، [اصول اند "ھالك اھلش و "خراب" اّال  و، شود نمى خالى امام از ھرگز، زمین
ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ  الّسالم، " علیھ على ةٍ  ِ#َّ ا بُِحجَّ ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  إِمَّ ً  إِمَّ ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  لِئَالَّ  َمْغُموراً  َخائِفا  وَ  هللاَّ

و گمنام، تا  ای برای خدا با حّجتی، یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک  قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا " [آرى،بَیِّنَاتُھُ 
] ھای خدا و گواھان قاطع او.  مبادا کھ باطل شوند حّجت  

  :شك دفاع
؟دارد ثمر چھ، خالیق امور در تصّرف بى، غایب امام وجود كھ است آن شبھھ، را منكرین 	
 بر لطف این تقویت و. است دیگر لطف، او ظاھرى تصّرف و است لطفى، باطنى تصّرف با او وجود: كھ است آن جواب
 بھ علماء و باّ"  علماء كھ است لطفى، عظیم باطنى تصّرف ھمان آنكھ با، آنھاست كردار سوء و خلق خود جانب از، خلق
.مستمّدند آنھا از، خالیق باز و اند مقتبس حضرت نور مشكات از، نواھیھ و ّهللا  اوامر 	
 "عقل وارث، خالفت بھ كھ ،است مختفى ظھور فرط از، او معنى كھ ،است حضرت آن صورت حسب بھ غیبت، وجھى بھ و

 و وسایط و رابطھ و واسطھ بھ اّال ، گردد مستفیض او از نتواند كسى ھر، باشد ظاھر حضرت چنانچھ و است، محّمدى كلّى"
.موجودند بالفعل وسایل 	
 ھر بھ كھ ھر و، است كار در حضرت آن معنى و، صورى جزء با نھ، كند مى معنوى جزء با، كند مى ھدایتى كھ]  كس[ ھر و
 كھ را آنچھ (و " [نتایج.المبادى دع و الغایات خذ" ،تعالى ّهللا  اذن بھ، است بزرگوار آن فیض از، او نیل، است سزاوار چھ

واگذار]. است) مقصود مقدمات را آنچھ (و ابتداھا و را بگیر، باشد) مقصود 	
 میّسر كھ اّمت اولیاى و، عام نّواب از بخواھند، صادق خواھش بھ ،بینش و دانش و روش و، آئین صّحت و دین حفظ، مردم
. خیال و حسّ  غذاى و، تنھا صورت دیدن نھ، او جود فیض و، او وجود اشّعھ از است مرزوق كھ بطلبند عقل غذاى و، است
	 :بیت

نداشت بھبود بھ روى را كھ آن 	 نداشت سود نبى روى دیدن  
، مھتاب شب در كھ نمود انكار نتوان را نادید آفتاب فیوض، ذلك مع و. بیند آفتاب نتواند، دیده]  آن، [رمد]  كھ اى[ دیده ھر و 

 خیرى از كھ مبّراتى و خیرات، ملل ارباب ھمھ و. داند مستعیر را منیر ماه، اوضاع بر مطّلع و، دارد روشن را عالم آفتاب
.را این نھ و، بینند را آن نھ و، شیطان اغواى بھ، شود ظاھر شریر از كھ ھا فتنھ و شرور و، دانند كلَ مَ  تسدید بھ، شود صادر 	
،است متعال حقّ  از، دانى حضرت آن از باطن حسب بھ كھ عادلھ تصّرفات و ایمانیّھ ھدایات: كھ گویند اگر  ّهللا  ابى": گوئیم -
ُ  أَبَى" [باسبابھا اّال  االمور تجرى ان  مگر، پاك یزدان با را مردم نیست ربطى كھ گذشت و، ]بِاْألَْسبَابِ  إِالَّ  اْألَْشیَاءَ  یُْجِريَ  أَنْ  هللاَّ
 راھرو خود عقل و است الّسواء على ھمھ بھ، محضھ مجّرده عقول و خدا نسبت و. باشد ولى و نبى كھ كامل انسان توّسط بھ
 مردم ھدایت تا، فرماید امام نصب، تعالى خداى باید، پس. دوست در تا لیك و، رھبر عقل: مصرع. است قاصر تنھائى بھ

.اند ّهللا  على أدّالء، ّهللا  اولیاء كھ نماید 	
: بیت 	

اولیا، اند وقت اسرافیل كھ ھین نما و است حیات ایشان از، را مرده   	
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تن گور اندر، مرده ھاى جان 	 كفن اندر، آوازشان ز جھد بر   
 در ّهللا  وجھ و ،كنى اسباب ماھیّات از وجود اضافھ اسقاط چون كھ زیرا، كند مى خداى، كند مى اسباب كھ آن عین در، بلى
 دیده :است گفتھ معنى این بھ. شوى بین حق و نماند اسباب، كنى مگ تعالى حق صفات و اسماء در را مظاھر و، بینى ھا آن

! كن سوراخ سبب خواھم  
  :ھدایھ
 َعلَى َمْحُمولَةٌ  َعلَْیھَا بَِما اْألَْرضَ  أَنَّ است] [" [حامل زمین ماھی الحوت ھو االرض حامل" كھ است مشھور و است مأثور آنچھ

تأویلش ] اْلُحوتِ  یعلم ّهللا  و -  دوازده حّسى عالم در صورى نور بروج .اند متطابق معنى عالم و صورت عالم: كھ است آن -
حقیقى نور بروج، پس. است حوت برج بروج آخر و، است است امامت نور كھ -  المھدى ھو، اخیر برج و است دوازده نیز -
 و بصیرت ھدایت نور و، والیت و امامت كوكب براى، است حوت برج جاى بھ، حضرت آن. الّسالم علیھ بالحقّ  القائم

.الّسالم علیھ او نور بھ، ارض صدورى قیام بر، است محمول حاملیّت 	
 اند(شتاب)  تسارع و تنازع در مدام كھ اربعھ عناصر از است مرّكب بدن كھ است آن، مقام این در دیگر شبھھ: حل و شبھة
؟بماند باقى مدیدى مّدت]  حضرت آن[ كھ شود مى چگونھ، پس. انحالل بھ 	

ِ  َعظََمةَ  تُقَدِّرْ " كھ ست آن جواب ّهللا  تعظم" [اندازه مزن اْلھَالِِكینَ  ِمنَ  فَتَُكونَ  َعْقلِكَ  قَْدرِ  َعلَى ُسْبَحانَھُ  هللاَّ سبحانھ - را بر اندازه  -
عیسى بودن چون، مدید مّدت]  بھ[ زمین در حضرت بودن، الک شوندگان باشی!"ھکھ از  تعقل الّسالم علیھ -  در است -

 ُشبِّھَ  لِكنْ  وَ  َصلَبُوهُ  ما وَ  قَتَلُوهُ  ما وَ " كھ فرمود مجید قرآن در و اند قائل غیرھم و محمدیّھ ملّت اھل كھ ،بعید عھد در آسمان
.است)] شده مشتبھ آنان بر امر بلكھ اند آویختھ بدار نھ و اند، نكشتھ را او آن كھ (حالالنّساء)  4:157" [(لَھُمْ  	
خضر و الّسالم علیھ - موسى عھد از، او صورى حیات بھ]  ھمگان[ و، است انسانى شخص - الّسالم علیھ -  و، اند قائل حال تا -
 جریان و حكم سریان، ھمھ این با و اند قائل اوقات ھمھ در، او شخص حیات بھ و است جسمانى مركب شیطان قھر مظاھر در

.(؟؟؟) ضدّ  و، دارند 	
 و، دانند مى اشخاص تعاقب بھ محفوظ] را[ صنف و نوع چون و، اند قائل صنفى  و نوعى وجود بھ كھ بعضى از است عجب
 جزئى روح بھ، طبیعى انسان سنانأ مراتب تشّخص مانند، دانند كلیّھ روحانیّت تشّخص بھ را ھویّت و (؟؟؟) ھذیّت اگر
.شود مى 	

  :اسرار
 "قیامة" و است فاعل اسم، "قائم" و است "قائم" مبالغھ، "قیّوم" و، مأخوذند ماّده یك از، "قیامة" و "قائم" و "قیّوم" صیغ
 كھ آن از بعد، است "ّهللا  عند" قیام، "قیامة" و است خود فعل غائیّھ علّت، خود، باشد غنى مبداء چون و. است "قائم" مصدر
 بالحق قائم قیام تا و باشد قائم ظھور غایت، است صعودیّھ طولیّھ سلسلھ نھایت كھ كبرى قیامت، پس. بوده "النّفس عند" قیام
.نكند "قیام"، قیامت، نشود 	
 موضوع بھ قیام ضرَ عَ  چون حقّ  چھ، دارد تعالى حقّ  بھ اختصاص]  صیغھ این: [كھ دانست باید. است مبالغھ "قیّوم" گفتیم
 عقل" چون و، ندارد متعلّق "معنى" بھ ماده بھ قیام نفس چون و، ندارد "ماّده" بھ قیام نوعیّھ و جسمیّھ صور چون و، ندارد
.صرف غناى و است بحتھ انیّت كھ ندارد ھم ماھیّت بھ اعتبارى قیام" كلّى 	
 قائم اوست، پس. دارند ھم فاعل بھ "صدورى قیام"، عقلیّھ ماّده بھ قیام و خارجیّھ ماّده بھ قیام بر عالوه، ممكنات از یك ھر و

القیّوم فھو، مطلق قولھ ب ،بذاتھ شأنھ تعالى - .شھادة و غیبا، عباده بامر القیّم ھو و، بھ قائم القائم و -  
4. معنای  حقیقی گمنامی و غریبی مجھول القدر بودن است، و درک و فھم نشدن توسطّ دیگران  اشارتی بھ گمنامی و غریبی: 

شان است. قابلیّتعدم استعداد و حجاب آنھا و است، کھ بازگشت آن بھ  	
علیھ الّسالم –این شبیھ ھمان است کھ از امام علی  نقل شد در خطاب بھ میثم: -  

ْدرِ  فِي وَ  َصْدِري لَھَا َضاقَ  إَِذا لُبَانَاتٌ  الصَّ ي لَھَا أَْبَدْیتُ  وَ  بِاْلَكفِّ  اْألَْرضَ  نََكتُّ      ِسرِّ
  بَْذِري ِمنْ  النَّْبتُ  فََذاكَ  اْألَْرضُ  تُْنبِتُ  فََمْھَما							 					

سّرم  آشکار نمایم برایش و دست، گود کنم زمین را با برای آنھا ام سینھ چون تنگ شود کھ است ھایی عقده سینھ در! میثم (ای
را. پس، ھر گاه کھ زمین برویاند [نباتی را]، آن نبات از بذر من باشد.)  
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از نبي اکرم صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -  " (بحارَجاِھلِیَّةً  ِمیتَةً  َماتَ  فَقَدْ  َزَمانِھِ  إَِمامَ  یَْعِرفْ  لَمْ  وَ  َماتَ  َمنْ روایت شده است کھ " -
کھ بمیرد و نشناختھ باشد امام زمانش را، مرده باشد بھ مرگ جاھلیّت)) (ھر 94 ص، 23 ج، بیروت - ط األنوار،  

الشرائع چنین نقل کرده است: ) از علل312 ص، 5 ج، بیروت - ط( األنوار ھم چنین در بحار  
ِ  ُعبَْیدِ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  َعنِ  إِْدِریسَ  ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  أَبِي الشرائع علل ِ  ُعبَْیدِ  ْبنِ  اْلَكِریمِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعْثَمانَ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  هللاَّ  هللاَّ
ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  َعطَاءٍ  ْبنِ  َسلََمةَ  َعنْ  :قَالَ  ع هللاَّ  

َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلُحَسْینُ  َخَرجَ  ع - َ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّھَا فَقَالَ  أَْصَحابِھِ  َعلَى -  فَإَِذا َعبَُدوهُ  َعَرفُوهُ  فَإَِذا لِیَْعِرفُوهُ  إِالَّ  اْلِعبَادَ  َخلَقَ  َما ِذْكُرهُ  َجلَّ  هللاَّ
ِ  َرُسولِ  اْبنَ  یَا َرُجلٌ  لَھُ  فَقَالَ  ِسَواهُ  َما ِعبَاَدةِ  َعنْ  بِِعبَاَدتِھِ  اْستَْغنَْوا َعبَُدوهُ  ِ  َمْعِرفَةُ  فََما أُمِّي وَ  أَْنتَ  بِأَبِي هللاَّ  ُكلِّ  أَْھلِ  َمْعِرفَةُ  قَالَ  هللاَّ
.طَاَعتُھُ  َعلَْیِھمْ  یَِجبُ  الَِّذي إَِماَمھُمُ  َزَمانٍ   
صادق (امام علیھ الّسالم- على بن حسین: فرمود - علیھ الّسالم - خدا! مردم گفت، "اى و آمد خود یاران نزد - کھ یادش بلند باد - - 

 از بپرستند، را او چون و، را اوكنند   پرستش بشناسند، را او و چون بشناسند، را او برای آن كھ جز را نیافرید بندگان
 "؟چیست خدا شناخت و معرفت! باد تو فداى مادرم و پدر، پیامبر پسر "اى را گفت، او مردى ".شوند  نیاز بي غیر او پرستش

بر آنھا." است واجب او اطاعت كھ را خود امام زمان ھر گفت، "شناخت اھل  
:دوم مثنوی دفترموالنا،   

			یبل دیواقعھ گو جان صاحب  یول نیا دینما یم یگرچھ دعو  
من بودوم ی چو حکمت ضالھ پس 			آن ز ھر کھ بشنود موقن بود    

فقط ابدیاو  شیخود را پ چونک 			چون بود شک چون کند او را غلط    
			ست بستان زود آبا در قدح آب  تو شتاب ییرا چون بگو یا تشنھ  
			مھجور شو یمدع یاز برم ا  رو ست یدعو نیتشنھ ک دیگو چیھ  
			نیست و از آن ماء مع جنس آب   نیبنما کھ ا یگواه و حجت ای  
			ولد یمن مادرم ھان ا ایکھ ب  مادر بانگ زد ریش بھ طفلِ  ای  

			من قرار رمیبگ رتیتا کھ با ش   اریمادرا حجت ب دیگو طفل  
ست کز حق مزه یدل ھر امت در 			ست معجزه مبریو آواز پ یرو    
			جان امت در درون سجده کند  زند یاز برون بانگ مبریپ چون  
جنس بانگ او اندر جھان زانک 			باشد گوش جان دهینشن یاز کس    
بیاز ذوق آواز غر بیغر آن بیقر یاز زبان حق شنود ان    

:، دفتر سوم مثنویموالنا  
ستیحرف قرآن را بدان کھ ظاھر 			ستیبس قاھر یظاھر باطن ریز    

بطن سوم یکیآن باطن  ریز 			کھ درو گردد خردھا جملھ گم     
دیخود کس ند یچارم از نب بطن 			دیند یب رینظ یب یجز خدا    
نیپسر ظاھر مب یز قرآن ا تو 			نیجز کھ ط ندیآدم را نب وید    

ستیقرآن چو شخص آدم ظاھر 			ستیکھ نقوشش ظاھر و جانش خف    
حال او   ندینب ییسر مو کی  را صد سال عم و خال او مرد  

 


