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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  -  
)12(  

29دوشنبھ  - 02 01؛ 1436 - - 10 22؛ 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. -  

ِزیَاٍد: ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ   
کمیل زیاد گفت: 	

طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ  الّسالم علیھ   - ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي - َعَداءَ  تَنَفَّسَ  أَْصَحرَ  فَلَمَّ قَاَل: ثُمَّ  الصُّ  
طالب ابى بن على المؤمنین، امیر علیھ الّسالم -  بھ ، پس چون)صحرا، گورستان( بیرون برد سوی َجبّانھ و گرفت مرا دست -
:فرمود سپس و كشید، نفسی عمیق رسید، صحرا  

لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  
شان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را  ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف ای کمیل بن زیاد، این قلب

گویمت! می  
، الِمٌ فَعَ  ثََالثَةٌ، النَّاسُ   وَ  اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  ِریحٍ  ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  نََجاٍة، َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  َربَّانِيٌّ

َوثِیٍق. ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ   
ای، کھ کج  حشراتی خرد، پیرو ھر بانگ بر آورنده و راه رھایی، بر دانش آموزى و ربّانى، مردم سھ گونھ باشند: عالمی

اند بھ ستونی استوار. اند بھ نور علم، و پناه نبرده روشنایی نیافتھ شوند با ھر بادی، می  
ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  تَْنقُُصھُ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ

بَِزَوالِِھ. یَُزولُ   
ای کمیل، علم بھ از مال است، علم پاسداری کند تو را ولی تو پاسداری کنی مال را، و خرج کردن مال را بکاھد ولی علم 

د با تباھی مال.بالندگی گیرد با بخشش، و مال پرورده تباه گرد  
ْنَسانُ  یَْكِسبُ  بِھِ  بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ

  َعلَْیِھ. َمْحُكومٌ 
زندگی خود، و آوازه در کند طاعت را  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و علم ِدینی استكمیل بن زیاد، معرفت  اى

نیک را پس از وفاتش. و علم فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده.  
انُ  ھَلَكَ  ِزیَاٍد، اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا 	 َمْوُجوَدةٌ. اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُھُمْ  وَ  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُھُمْ  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  أَْحیَاءٌ  ھُمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ

ھا در حالی کھ زنده بودند، ولی عالمان باقی ھستند تا روزگار باقی  ای کمیل، پسر زیاد، ھالک شدند گرد آورندگان مال
باشند. جود میھا مو ھایشان در قلب اند ولی مثل ھایشان از دست شده است، عین  

ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَا ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما   َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  -
آگاه باش، ھمانا کھ اینجا اش و با دست خود اشاره فرمود بھ سینھ - علمی انبوه انباشتھ است، ای کاش برایش حاملی را  -

یافتم. می  
ً  أََصْبتُ  بَلَى ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  وَ  لِلدُّ أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ  

ھای  جوینده از نعمتام بھ تیز فھمی غیر امین بر آن کھ بکار برنده ابزار دین برای دنیاست، و پشتیبانی  آری، برخورد داشتھ
ش. ھایش علیھ اولیاء خدا علیھ بندگانش، و از حّجت  

لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  ُمْنقَاداً  أَوْ  َذاكَ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبھٍَة. ِمنْ  َعاِرضٍ  ِألَوَّ  
ھان، نھ این و  ای. شکافت قلبش را با اّولین روی آوردن شبھھ کھ بصیرتی در جوانب آن، شک مییا فروتنی پیرو حامل حّق 

نھ آن.  
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ً  أَوْ  ْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  بِاللَّذَّةِ  َمْنھُوما   لِلشَّ
ای لّذتی کھ زمامش رام شھوت است. یا گرسنھ  

ً  أَوْ  َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ٍء. َشيْ  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ ائَِمةُ. اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّ
َحاِملِیِھ.  

ترین  باشند. نزدیک ی گردآوری و پس انداز کردن است، این دو بھ ھیچ وجھ از پاسداران دین نمی ای کھ شیفتھ یا تاوان زده
شباھت بدان دو ستوران چرنده ھستند. این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش. چیز در  

ِ  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  ای برای خدا با حّجتی، یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک  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   حّجتباطل شوند 
ھای خود،  ھا و گواھان قاطع خود را تا بھ ودیعت نھند آنھا را بھ ھمانند 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 رین جایگاهھای آنھا آویختھ است بھ برت ھایی کھ روح اند با بدن شده
شان! باز گرد ای کمیل، ھرگاه کھ خواستی! دیدن مآه، چھ مشتاق  

II. )10( 139کلمھ شرح    
1. ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  لِئَالَّ   بیان و توضیح علّت خالی نبودن زمین  ھای خدا و گواھان قاطع او.  تا مبادا کھ باطل شوند حّجت: بَیِّنَاتُھُ  وَ  هللاَّ

ة" جمع "ُحَججُ است از کسی کھ قیام کند برای خدا با حّجتی. " ، کھ "بَیِّنَة" جمع "بَیِّنَاتُ " است، و معنای آن گذشت. "ُحجَّ
از شدن چیزی   ، یعنی جدافصل و تفریق ھ واسطھباست  اجمال و ابھام بعد وضوح و انكشافریشھ لغوی آن  حقیقىّ  ىامعن

آن. برای ھمین، بیّنات گواھان قاطعی ھستند کھ فارق بین حّق و باطل باشند. امور دیگر و تشخّص یافتن  
مراد آن است و هللا اعلم - ھای دیگر خدا و  ای برای خدا با حّجتی خاّص بھ خاطر آن است کھ حّجت کھ وجود قیام کننده -

ھای خدا تاثیر نپذیرفتن مردم  ھا و بینھ ھا و آیات متمایز و برجستھ و آشکار خدا باطل نشوند. مراد از باطل شدن حّجت نشانھ
ھا و بیّنات خداست. پس، گویی آن قیام کننده برای خدا را حّجتی است مھیمن بر  بر حّجتشان در برا از آنھا، و عدم تمکین

کھ در ھم شکند مقاومت آنھا را چنانچھ در برابر ھادیان و مرشدان و  قاھر بر خالیقاست ھای دیگر، و سلطانی  حّجت
و جسارت و جھالت ورزند.باشند، طغیان و عصیان،  ھای جزیی خدا می ھا و بیّنھ معلمان الھی، کھ حّجت  

ُ  لِیَْقِضيَ  لِكنْ  وَ فرماید، " خدای تعالی می َ  إِنَّ  وَ  بَیِّنَةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ   یَْحیى وَ  بَیِّنَةٍ  َعنْ  ھَلَكَ  َمنْ  لِیَْھلِكَ  َمْفُعوالً  كانَ  أَْمراً  هللاَّ  لََسمیعٌ  هللاَّ
 شود می ھالك كھ كسى شود ھالك آن كھ تا شود كرده بایست مي كھ قطعی گرداند امری را تا لیكن (و )األنفال 8:42( "َعلیمٌ 

است.) دانا شنواى آینھ ھر خدا كھ بھ درستى و بھ دلیلی آشکار، شود می زنده كھ كسى شود زنده و بھ دلیلی آشکار،  
و  فارق اعظم، قیان کننده برای خدا باشد در مخلوقاتش پس، حّجت و بیّنھ برای قطعی و نھایی کردن حکم خدای سبحان می

ھای جزیی و فرعی خدا انکار و لجاج و عناد ورزند، و بر آنھا  ھا و فاروق حّجت اکبر خداست. و چون مطرودان با حّجت
ظلم و ستم روا دارند، توسطّ آن قیان کننده برای خدا امداد و یاری خواھند شد.  

حافظ:  
   آمدی داور در بھ شبی ار مظلومی  ظلم مجال چندین تو رقیب یافتی کی
			کنم چھ خرمن سوختھ من کھ بفرما تو غیب مکمن از جھد می چنین چو غیرت برق  
			کنم چھ تھمتن لطف نشود ار دستگیر انداخت چاھم بھ و پسندید چو ترکان شاه  
طور آتش نکند چراغی بھ گر مددی    کنم چھ ایمن وادی شب تیره چاره  
ھای خدای سبحان  ھا و بیّنھ احتمال دیگر آن است کھ مراد از باطل نشدن حّجت نماید لیکن تر می این معنا بھ نظر ما مناسب

حمل شدن آنھا توسطّ این قیام کننده برای خدا بوده باشد و از آنجایی کھ این قیام کننده برای خدا ممکن است بیمناک و گمنام 
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مشھور شود. این برداشت خالی اشکال نیست زیرا  ھا و بیّنات با او باقی خواھند ماند تا ھنگامی کھ ظاھر و باشد، آن حّجت
ھا تا ھنگام ظھور آن قایم تعطیل بوده باشند، دیگر نیازی بھ وجود دایم و مستمر قایم * نخواھد بود،  ھا و بیّنھ اگر آن حّجت

 لیکن ود را بھ او سپرد،ھای خ فقط کافی است تا ھنگام فراھم آمدن شرایط و آمادگی مردم، خدا او را بیآفریند و حّجت و بیّنھ
ای برای خدا با حّجتی نیست.  مّدعا است، کھ زمین خالی از از قیام کننده این خالف  

) چنین روایت شده است:179 ص، 1 ج، اإلسالمیة - در اصول کافی (ط  
دِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ  دِ  َعنْ  ِعیَسى ْبنِ  ُمَحمَّ َضا اْلَحَسنِ  أَبِي َعنْ  اْلفَُضْیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّ :قَالَ  ع الرِّ  
ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  نَُروَّى فَإِنَّا قُْلتُ  َال  قَالَ  إَِمامٍ  بَِغْیرِ  اْألَْرضُ  تَْبقَى أَ  لَھُ  قُْلتُ  ُ  یَْسَخطَ  أَنْ  إِالَّ  إَِمامٍ  بَِغْیرِ  تَْبقَى َال  أَنَّھَا ع هللاَّ  َعلَى تََعالَى هللاَّ
.لََساَختْ  إِذاً  تَْبقَى َال  َال  فَقَالَ  اْلِعبَادِ  َعلَى أَوْ  اْألَْرضِ  أَْھلِ   

رضا بھ امام: گوید فضیل بن (محمد الّسالم علیھ -  ما "براى گفتم، فرمود، "نھ!" "؟ماند باقى امام بدون كردم، "زمین عرض -
صادق حضرت از الّسالم علیھ -  بندگان بر یا زمین اھل بر تعالى خداى اینكھ مگر نباشد باقى امام بدون زمین كھ شده روایت -
).رود فرو صورت آن در، نماند باقى، فرمود، "نھ گیرد." خشم  

دِ  َعنْ  َعلِيٌّ   ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ِعیَسى ْبنِ  ُمَحمَّ َجْعفَرٍ  أَبِي َعنْ  ھََراَسةَ  أَبِي َعنْ  اْلُمْؤِمنِ  هللاَّ علیھ الّسالم - :قَالَ  -  
َمامَ  أَنَّ  لَوْ  .بِأَْھلِھِ  اْلبَْحرُ  یَُموجُ  َكَما بِأَْھلِھَا لََماَجتْ  َساَعةً  اْألَْرضِ  ِمنَ  ُرفِعَ  اْإلِ  

(امام باقر علیھ الّسالم - ھمان  غرق کند]و در خود در موج افکند [ اھلش زمین شود، گرفتھ بر زمین از امام چنانچھ فرمود -
).اھل خود را در موج افکند [و غرق کند] دریا كھسان   

ای برای خدا با حّجتی را حفظ و نصرت و امداد اولیاء هللا، کھ  و ھدف خالی نبودن زمین از قیام کننده پس، بھتر است غایت
شان بدانیم چنانچھ توضیح داده شد. باشند، در برابر معاندان و دشمنان ھا و بیّنات جزیی می حّجت  

2. ھای فرعی  ھا و بیّنھ پرسشی است خطابی برای جلب توّجھ کمیل و دیگر حّجت و چندند و کجایند آنان.: أُولَئِكَ  أَْینَ  وَ  َذا َكمْ  وَ  
قیام کننده برای خدا نیستند، و حّجتی ندارند و صالحیّت یاری رساندن ندارند.خدای تعالی تا مبادا از کسانی یاری جویند کھ   

حافظ:  
			ددان سکندری سازد آینھ کھ ھر نھ   داند دلبری برافروخت چھره کھ ھر نھ  
			داند سروری آیین و داری کاله  نشست تند و نھاد کج کلھ طرف کھ ھر نھ  

جاست این مو ز تر باریک نکتھ ھزار داند قلندری بتراشد سر کھ ھر نھ     
 

			دارد آنی کھ باش آن طلعت بنده   دارد میانی و مویی کھ نیست آن شاھد  
دارد فالنی کھ لطافت و است آن خوبی  ولی است لطیف چھ گر پری و حور شیوه  

3. ِ  وَ   ِ  ِعْندَ  اْألَْعظَُمونَ  وَ  َعَدداً  اْألَقَلُّونَ  هللاَّ  در شمار ولی عظیم باشند در ارج نزد خدا. باشندبھ خدا قسم کھ [انان] اندک : قَْدراً  هللاَّ
ِ  ِعْندَ با قید "خدا کھ تعداد آنھا اندک است ولی قدر و جاه و مقام آنھا نزد خدا عظیم است. قسم یاد فرمود بھ  "، اشارتی هللاَّ

شناسد، و مردم را راھی بھ درک و فھم قدر آنان نیست. یعنی، غیر  فرمود بھ این کھ جز خدای تعالی کسی حقیقت آنھا را نمی
  إِنَ "، این ھمان است کھ بھ عنوان حدیث قدسی نقل شده استخدا ھیچ کس بھ کماالت وجودی و الھی آنھا آگاه نخواھد شد. 

دوستان من در زیر قبّھ و بارگاه من جاى دارند و ھیچ كس غیر از خودم آنھا را " (َغْیِري یَْعِرفُھُمْ  َال  قُبَابِي تَْحتَ  أْولِیَائِي
).شناسد نمى  

4. ُ  یَْحفَظُ   این بیان  ،ذشت، بھ نظر مابنا بر آنچھ گ ھا و گواھان قاطع خود را. خدا با آنھا حفظ فرماید حّجت: بَیِّنَاتِھِ  وَ  ُحَجَجھُ  بِِھمْ  هللاَّ
کسی کھ صاحب آن دو است بھ اطالق حّجت و بیّنھ بر  ست توسطّ  قیام کننده برای.ھای جزیی خدا ھا و بیّنھ حفظ و تایید حّجت

مراد از حفظ کردن خدا آنھا را توسطّ قام 3، برپا داشتن آنھاست با افاضھ خاطر اتّحاد عالم و علم، و عامل و عمل است. 
بر آنھا پی در پی، و بي وقفھ تا تحت سلطھ اسم الظاھر او ھا و بیّنات ایشان باشد،  وجود و کماالت الیق آنھا، کھ ھمان حّجت

دعاء العدیلة الكبیر آمده است:چنانچھ در  باقی مانند و بھ باطن نروند.  
ةُ  ثُمَّ  ... الِحُ  اْلَخلَفُ  اْلُحجَّ ْنیَا بَقِیَتِ  بِبَقَائِھِ  الَِّذي اْلُمْرَجى اْلَمْھِديُّ  اْلُمْنتَظَرُ  اْلقَائِمُ  الصَّ  اْألَْرضُ  ثَبَتَتِ  بُِوُجوِدهِ  وَ  اْلَوَرى ُرِزقَ  بِیُْمنِھِ  وَ  الدُّ
ُ  یَْمَألُ  بِھِ  وَ  السََّماءُ  وَ  ً  اْألَْرضَ  هللاَّ ً  ُملِئَتْ  َما بَْعدَ  َعْدًال  وَ  قِْسطا ةٌ  َوالَھُمْ أَقْ  أَنَّ  أَْشھَدُ  وَ  َجْوراً  وَ  ظُْلما  طَاَعتَھُمْ  وَ  فَِریَضةٌ  اْمتِثَالَھُمْ  وَ  ُحجَّ

تَھُمْ  وَ  َمْفُروَضةٌ  سپس، ) ( مجلسى باقر محمد، 423: ص الجنان، مفتاح - المعاد (زادُمْنِجیَةٌ  بِِھمْ 		اِالْقتَِداَء  وَ  َمْقِضیَّةٌ  َالِزَمةٌ  َمَودَّ
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بھ خجستگی او روزی  امید [بھ او] بستھ، کھ با بقاء او باقی ماند دنیا، و حّجت جانشین صالح باشد، ھمان قائم منتظَر مھدی
کند از روی قسط و عدل بعد از آن  شود غیر، و با وجود او زمین و آسمان ثبات دارند، و با او، خدا زمین را پر می داده می

شان  شان واجب، و طاعت ن برداریدھم گفتارشان حّجت است، و فرما کھ پُر شده بود از روی ظلم و جور، و گواھی می
)شان الزمی است کھ خکم بدان شده است، و پیروی از ایشان سبب نجات است. ضروری، و دوستی  
موالنا در غزلیّات:  

شود نمی سر بھ تو بی شود سر بھ ھمگان بی 			شود نمی دگر جای دلم این دارد تو داغ    
تو پست چرخ چرخھ تو مست عقل دیده 			شود نمی سر بھ تو بی تو دست بھ طرب گوش    
کند می نوش تو ز دل کند می جوش تو ز جان 			شود نمی سر بھ تو بی کند می خروش عقل    
من بھار و من باغ من خمار و من خمر 			شود نمی سر بھ تو بی من قرار و من خواب    
تویی من مال و ملکت تویی من جالل و جاه 			شود نمی سر بھ تو بی تویی من زالل آب    
			شود نمی سر بھ تو بی روی کجا منی آن   روی جفا سوی گاه روی وفا سوی گاه  
			شود نمی سر بھ تو بی کنی می تو خود ھمھ این   بشکنی کنند توبھ برکنی بنھند دل  
شدی زبر جھان زیر شدی سر بھ اگر تو بی 			شود نمی سر بھ تو بی شدی سقر ارم باغ    
شوم علم کفی تو ور شوم قدم سری تو گر 			شود نمی سر بھ تو بی شوم عدم بروی ور    

			شود نمی سر بھ تو بی ای گسستھ ام ھمھ وز   ای بشستھ مرا نقش ای ببستھ مرا خواب  
من کار خراب گشت من یار نباشی تو گر 			شود نمی سر بھ تو بی من غمگسار و مونس    
			شود نمی سر بھ تو بی کشم چون تو غم ز سر  خوشم مردگی نھ تو بی خوشم زندگی نھ تو بی  
بد و نیک ز جدا نیست سند ای بگویم چھ ھر    شود نمی سر بھ تو بی خود لطف بھ بگو تو ھم  

5. را در  ھای خود، و بکارند آنھا تا بھ ودیعت نھند آنھا را بھ ھمانند: أَْشبَاِھِھمْ  قُلُوبِ  فِي یَْزَرُعوھَا وَ  نُظََراَءھُمْ  یُوِدُعوھَا َحتَّى 
خدای تعالی منشاء و سرچشمھ جود و رحمت و دیگر کماالت در ھر صورت، مراد آن است کھ  شان.  ھای شبیھان قلب

بخشد، و چون افاضھ وجود  وجودی است، و آنھا را از توسطّ قائم 9 در ھر زمانی بھ اولیاء جزیی و وسایط فرعی دیگر می
لحظھ بھ لحظھ بھ نحو آفرینشی نو و دایمی است بھ خاطر فقر ذاتی ما سوی هللا و و کماالت آن بر ما سوی هللا دم بھ دم، و 

کند و برپا  ھا و بیّنات را پیوستھ با نظر عنایت خود حفظ می شان بھ قیّومی کھ پیوستھ آنھا را برپا دارد، قایم ' آن حّجت نیاز
دیعت سپرند نزد مستعّدانی نظیر خود، و بکارند و کشت دھند ھا و بیّنات را بھ و دارد، و آنھا نیز آن کماالت، یعنی حّجت می

، و خیر و برکت ھای جود و رحمت رگ ھا، و موی بدین ترتیب آبشارھا، نھرھا، جویبارھا، رگخود.   ھایی شبیھ قلب در قلب
شود و بسط و  کران ذات الھی از طریق قائم 9 در سراسر عوالم و در تار و پود ھمھ مخلوقات جاری می از دریای بی
یابد. گسترش می  

توان بین "ودیعت گذاشتن" و "کاشتن" فرق نھاد، شاید مراد امام می علیھ الّسالم - " (نظیران) کسانی باشند کھ نُظََراءَ از " -
 استعدادی قریب بھ فعلیّت دارند یا برای ھمھ کماالت آنھا و یا برای بعضی، در این صورت، آن کمال یا حّجت و بیّنھ را بھ

تواند کسانی باشد کھ سنخیّت با آنان دارند ولی  "، میأَْشبَاهنھند، و مقصود از " طور تام و کامل در آنھا بھ ودیعت می
کارند تا بھ تدریج بھ  استعدادشان بعید است، نھ قریب، در نتیجھ آن کماالت را چون بذری در قلب و زمین استعدادشان می

شود. تربیت و ارشاد و عنایت ایشان شکوفا  
حافظ:  

			پنداشتیم ما چھ آن بود غلط خود   داشتیم یاری چشم یاران ز ما  
   کاشتیم تخمی و رفتیم حالیا   دھد برگی دوستی درخت تا

6. فوران و جوشش دم بھ دم وجود و جود،  علم بر حقیقت بصیرت ھجوم آورده است بھ آنھا.: اْلبَِصیَرةِ  َحقِیقَةِ  َعلَى اْلِعْلمُ  بِِھمُ  ھََجمَ  
گاھی ندارد مگر سینھ دریایی آن قائم (، کھ در برابر  و معرفت و بصیرت از ذات سراسر رحمت و برکت حّق تعالی ریزش

متانت ھجوم و یورش امواج علم و حقیقت، و کشف و بصیرت، و شکوه و شوکت، و جمال و لطافت در کمال استواری و 
است. این است حقیقت قیام برای خدا.  هبرپا و ایستاد  

حافظ:  
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نازم لشکری ترک آن چشمی تنگ بھ    آورد قبا یک درویش من بر حملھ کھ  
عشق ذوق دانند چھ نرفتھ ره خامان    سرآمدی دلیری بجوی دلی دریا  

خدای تعالی بھ بصیرت حقیقی است، و ھمھ چیز بر آنھا مکشوف است با تمامی تفاصیلش. ھجوم و یورش علم بر آنھا ھمراه 
خود، حضرت محّمد  رسول گرامی صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ِ  إِلَى أَْدُعوا  َسبیلي ھِذهِ  قُلْ فرمود، " -  َمنِ  وَ  أَنَا بَصیَرةٍ   َعلى هللاَّ

ِ  ُسْبحانَ  وَ   اتَّبََعني  بینایى نماید مرا با  تبعیّت كھ ھر و من، من راه است این: (بگو )یوسف 12:108(" اْلُمْشِركینَ  ِمنَ  أَنَا ما وَ  هللاَّ
کنیم  گوییم، دعوت نمی بینیم ھرچھ را می نیستم.) یعنی، می مشركان از من و، خدا است منّزه و، كنیم مى دعوت خدا سوى بھ

کنیم. دیگران را مگر آن بھ حقیقت آن را مشاھده می  
7. ر بشره قرار گرفتن است، و در اینجا مراد "مباشرت" بشره ب اند با آسایش یقین. ھم آغوشی ورزیده: اْلیَقِینِ  َرْوحَ  بَاَشُروا وَ  

سبب آرامش و راحت معّرفی کرد، و فرمود آرامش و راحت سراسر وجود قائمان # را  نھایت قرب و نزدیکی است. یقین را
ایی ندارند. فراگرفتھ است، و آنان ھیچ اضطراب و پریشانی  

امیر المؤمنین علیھ الّسالم - نَْوٌم َعلَى یَقِیٍن َخْیٌر "، شب بیدار است در نماز و خواندن قرآن، فرمود را کھ ارجواز خیکی شنید  -
)بھ یقین خفتن بھ كھ با دو دلى نماز گزاردن) (93نھج البالغة، کلمھ قصار "  (ْن َصَالٍة فِي َشكٍّ مِ   
8. " یعنی لیّن (نرم، انعطاف پذیر) اْستَالنُوا" اند. دیدهاند آنچھ را نازپرودگان خشن  و نرم یافتھ: اْلُمْتَرفُونَ  اْستَْوَعَرهُ  َما اْستََالنُوا وَ  

شان برای، و استواری  " یعنی ناھموار و خشن و دشوار یافتند. اشارتی است بھ قدرت تحّمل آنان، و قابلیّتاْستَْوَعرَ یافتند، و "
ی آنان بر عالم.  تواند اشارتی باشد بھ قدرت و سلطھ شان در برابر تجلّیات عظیم و گوناگون خدای تعالی. ھم چنین می و قیام

بي ِجبالُ  یا فَْضالً  ِمنَّا داُودَ  آتَْینا لَقَدْ  وَ فرماید، " خدای تعالی می  دادیم (بھ تحقیق، )سبأ 34:10(" اْلَحدیدَ  لَھُ  أَلَنَّا وَ  الطَّْیرَ  وَ  َمَعھُ   أَوِّ
).را آھن برایش گردانیدیم نرم و ،او با ھم آواز شوید پرندگان و ھا ایِي، ای كوه افزوني خود از را داود  

9. در حالی کھ جاھالن بھ سبب جھل  اند. اند بدانچھ نادانان از آن وحشت داشتھ و انس گرفتھ: اْلَجاِھلُونَ  ِمْنھُ  اْستَْوَحشَ  بَِما أُنُِسوا وَ  
شان وحشت دارند از حقیقت و از تجلّیات حّق تعالی، آنان انس و الفت دارند بھ حّق و تجلّیات او و نادانی و عدم بصیرت  

حافظ:  
   دگر خریدار بھ را خود گوھر برم تا  سببی را خدا قوم این در نیست معرفت
   العذارا قبلھ من احلی و لنا اشھی خواند الخبائثش ام صوفی کھ وش تلخ آن

ھالک قصد کنند می ار دشمنم ھزار     باک ندارم دشمنان از دوستی تو گرم  
    تریاک دیگری کھ بھ دھی زھر تو گر و  مرھم دیگری کھ بھ زنی زخم تو اگر

ابدا حیاتنا قتلی سیفک بضرب     فداک یکون ان طاب قد روحی الن  
    فتراک از ندارم دستت و سر کنم سپر  شمشیرم بھ زنی می گر کھ مپیچ عنان
    ادراک کند کسی ھر خود دانش قدر بھ  بیند کجا نظر ھر تویی کھ چنان را تو
   خاک بر مسکنت روی نھد تو در بر کھ  حافظ شود جھان عزیز خلق چشم بھ

10. ْنیَا َصِحبُوا وَ   ھای آنھا آویختھ است بھ  ھایی کھ روح اند با بدن و ھم نشین دنیا شده: اْألَْعلَى بِاْلَمَحلِّ  ُمَعلَّقَةٌ  أَْرَواُحھَا بِأَْبَدانٍ  الدُّ
اند، و پس از بقاء با1، برای ارشاد و دستگیری، و بسط  اشاره است بدان کھ در عروج بھ فناء فی هللا رسیده . برترین جایگاه

ھایشان واسطھ ارتباط ارواحشان است با ارواح  ز اھل دنیا نیستند، بلکھ بدنبرند، لیکن ا جود و رحمت در دنیا بھ سر می
ابدان ھمراه دنیا شرط الزمی است برای خالفت هللا کھ در جملھ بعد از آن یاد اند. ھمین  مردمانی کھ در حبس دنیا گرفتار شده

فرماید. می  
11. ِ  ُخلَفَاءُ  أُولَئِكَ   وجھی دیگر است از قیام آنان برای خدا، کھ جانشین او  ھای خدا باشند در زمینش. آنان خلیفھ: أَْرِضھِ  فِي هللاَّ

سازند در آنھا. خالفت هللا مستلزم مظھریّت تاّم است  کم او را جاری میشوند در زمین و در میان عباد و مخلوقاتش، و ح می
برای او عّز و جلّ  - باشد. ، و عالوه بر آن، ھمراه با اعمال قدرت تاّم، و شکست ناپذیر می-  

12. َعاةُ  وَ   یجھ بصیرت حقیقی، و این نیز وجھی دیگری است از قیام آنھا برای خدا. در نت و دعوت کنندگان بھ دینش.: ِدینِھِ  إِلَى الدُّ
باشند و ھر کھ اھل  انس با حّق، قدرت تام، و جانشینی خدا در روی زمین، دعوت کننده حقیقی بھ دین حّق تنھا آنان می

متابعت از آنھا باشد.  
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13. ً  آهْ  آهْ   اولیاء خاتم دیگر بیان شوق و اشتیاق اولیاء خاتم است برای کسانی کھ  شان! دیدنبھ آه، آه، چھ مشتاقم : ُرْؤیَتِِھمْ  إِلَى َشْوقا
تواند اشتیاق بھ صاحبان استعداد ناقص نیز باشد تا حّد اقل بخشی از جمال و کمال خویش را  می تا آینھ تمام نمای ھم باشند.

در آنھا ببیند.  
14. اگر استعداد برای آینھ من شدن داشتھ باشی، مشتاق دیدن  ه کھ خواستی!باز گرد ای کمیل، ھرگا:  ِشْئَت! إَِذا ُكَمْیلُ  یَا اْنَصِرفْ  

چھره حقیقی من خواھی بود، و با من خواھی ماند، در  غیر این صورت، ھر وقت خواستی برو.  
موالنا، در غزلیّات:  

    شدم پاینده دولت من و آمد عشق دولت   شدم خنده بدم گریھ شدم زنده بدم مرده
    شدم تابنده زھره مرا است شیر زھره   مرا است دلیر جان مرا است سیر دیده
ای نھ خانھ این الیق ای نھ دیوانھ کھ گفت     شدم بندنده سلسلھ شدم دیوانھ رفتم  
    شدم آکنده طرب وز شدم سرمست و رفتم  ای نھ دست این از کھ رو ای نھ سرمست کھ گفت
ای نھ آغشتھ طرب در ای نھ کشتھ تو کھ گفت     شدم افکنده و کشتھ کنش زنده رخ پیش  
شکی و خیالی مست زیرککی تو کھ گفت     شدم برکنده ھمھ وز شدم ھول شدم گول  
شدی جمع این قبلھ شدی شمع تو کھ گفت     شدم پراکنده دود نیم شمع نیم جمع  
راھبری و رو پیش سری و شیخی کھ گفت     شدم بنده را تو امر نیم پیش نیم شیخ  
ندھم بالت و پر من پری و بال با کھ گفت    شدم پرکنده و رپ بی پرش و بال ھوس در  


