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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  -  
)17(  

04 - 05دوشنبھ  11 - 06 ؛1436 - 26؛ 1393 - - 01 - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا  - َم  َرِحَم هللاَّ َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمحْ  ُذوراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل  ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل وَ نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ تََزوَّ  
خدا رحمت كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند 

گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را،  را، كسب نماید ذخیره انجام دھد صالحی

ستیز کند با ھوای خود، و دورغ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، 
مرد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت ش

عمل.  
II. )1( 75شرح خطبھ    
1. ُ اْمَرأً   خدا رحمت كناد کسی را كھ ... . آن حضرت :َرِحَم هللاَّ علیھ الّسالم - دعاء و تّرحم فرمود در ابتداء کالم خود کسی را  -

شمرد. مراد از این رحمت، عنایت و لطف و رحمت خاّص  کھ أتّصاف یابد بھ صفاتی کھ در ادامھ کالم خود آنھا را بر می
ھا و آثار آن  کور، بلکھ بھتر آن است کھ بگوییم اوصاف نشانھخدای تعالی است، کھ موقوف است بھ إتّصاف بھ اوصاف مذ

ای را خدا رحمت  عنایت و رحمت ھستند، نھ اسباب آن. در این صورت، معنای این دعاء إخبار است از اینکھ چنین بنده
 مود در کتاب عزیز،گردد چنانچھ حّق تعالی بدان إشاره فر ھای إلھی، أحدی پاکیزه نمی فرموده است، چھ بدون توفیق و جذبھ

ِ َعلَْیُكْم َو َرْحَمتُھُ ما َزكى" ُ َسمیٌع َعلیمٌ   َو لَْو ال فَْضُل هللاَّ َ یَُزكِّي َمْن یَشاُء َو هللاَّ و ( )النّور 24:21(" ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أَبَداً َو لِكنَّ هللاَّ
ن خدا پاك میگرداند آن را كھ میخواھد و خدا اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش پاك نمیشد از شما ھیچكس ھرگز و لیك

) شنواى دانا است  
حافظ:  

تا ابد جام مرادش ھمدم جانی بود  ھر کو بھ فیض دولت ارزانی بود ازل در  
نقش مستوری و مستی نھ بھ دست من و توست گفت بکن آن کردم	ازل	آن چھ سلطان    

فراوان کردمگر چھ دربانی میخانھ    جنت فردوس طمع	ازل	دارم از لطف  
این کھ پیرانھ سرم صحبت یوسف بنواخت اجر صبریست کھ در کلبھ احزان کردم    

صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ قرآن کردمھر چھ کردم ھمھ از دولت    	
نَّا اْلُحْسنَى أُْولَئَِك در ذیل قول خداي تعالي، " االسرارمیبدي در کشف  األنبیاء) (  21:101" (َعْنھَا ُمْبَعُدونَ إِنَّ الَِّذیَن َسبَقَْت لَھُم مِّ

ھمانا کسانی کھ پیشی گرفتھ است برایشان از ما نیکی، دور باشند از آن.)  
 نواختند، ازل در نواختند كھ را او جھانى، دو نعیم از بھ ازلى عنایت ذره یك بود، والیت نھایت در تا باید عنایت بدایت در .
 و كرده ازل در كارھا پوشیدند فضل لباس و نوشیدند لطف كاس ازل در او دوستان خواندند، ازل در خواندند  كھ را او و

 امروز و پرداختھ و دوختھ ازل در دوستان بنام خلعتھا شنواند، مى گفتھ امروز و گفتھ ازل در سخنھا. نماید مى كرده امروز
 عزت جالل شنوى، مى اكنون تو گویند مى راز تو با تا دیرست. المواقیت الى المقادیر سوق "َشأْنٍ  فِي ھُوَ  یَْومٍ  ُكلَّ ". رساند مى
 تو نیابت ازل در قدیم سمع ازلى، صفات دانست در میداشت تو نیابت ازل در ازلى علم دانى، مى امروز تو است قدیم او
 میگوید. دھد بوى شود بالغ كودك چون پس دارد، او بنیابت دارد دست در كودكى مال كھ قیّم ازلى، كالم سماع در داشت مى
 كھ كرم و فضل از ماند چھ داشت، مى شما نیابت و ساخت مى شما كار قدم لطف كھ بودید عدم اطفال شما كھ اشارت روى از
 منتظر ترا كشید، اطراف بر طاعت رقم گفت، جان با راز فرستاد، بدل حكم رسانید، بسمع تكلیف قدم بلطف نكرد، تو با آن
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 حلقھ سرما، سلطان مگر تو دل در نراند والیت! ما غیب شاھد نظاره اى! ما لطف وارد منتظر اى كھ گردانید غیب واردات
كھ  نھاد منت ایشان بر العّزه ربّ  و شد، سابق را دوستان كھ ازلى حسن حقیقت اینست بّرما، رسول مگر نكوبد تو دل در
."ِزیاَدةٌ  وَ   اْلُحْسنى أَْحَسنُوا لِلَِّذینَ كھ " گفتھ و داده وعده العّزه ربّ  كھ ابدیست حسنى آن ثمره و " اْلُحْسنى ِمنَّا لَھُمْ  َسبَقَتْ "  
2. ً فََوَعى  و بپذیرد آن را. این اّولین وصف مرحومین خاّص. فھم این کالم عزیز موقوف است بر را  یبشنود حكم :َسِمَع ُحْكما

فھم معنای مفردات آن، یعنی "سمع"، "ُحکم"، و "پذیرفتن".   
اّول، "سمع" یا شنیدن کھ مستلزم گوش دادن و خاموش بودن است، خاموشی ظاھر و باطن، کھ نشانھ توّجھ و درک شنونده 

گری گوینده است. این ھمان رابطھ قابل و فاعل است. ود و غناء و بخششاست بھ فقر و نیاز خ  
ھنگامى ) (األعراف 7:204" (َوإَِذا قُِرىَء اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوْا لَھُ َوأَنِصتُوْا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ "فرماید،  خدای تعالی در قرآن کریم می

); شاید مشمول رحمت خدا شوید!قرآن خوانده شود، گوش فرا دھید و خاموش باشیدكھ   
ِ یَْدُعوهُ َكاُدوا یَُكونُوَن َعلَْیِھ لِبًَدافرماید، " و ھم چنین می ا قَاَم َعْبُد هللاَّ برخاست تا  "بنده خدا"و ھمین كھ الجّن) ( 72:19" (َوأَنَّھُ لَمَّ

)او را بخواند، چیزى نمانده بود كھ بر سر وى فرو افتند.  
چون مشركین بودند كھ بر آن جناب در ھنگامى كھ نماز و قرآن در تفسیر المیزان در ذیل این آیھ کریمھ چنین آمده است: 

اند صداى آن  بھ طورى كھ گفتھ تا كردند نمودند، و صداى خود را بلند مى ء میاستھزااو را  وآوردند  میخواند ازدحام  مى
گوش كسى نرسد.ھ جناب ب  

داشتند از اینکھ بھ رسول هللا و قرآن خواندن وی گوش فرا  هللا آمده است کھ سران شرک مردم را باز میدر سیره رسول 
َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ال تَْسَمُعوا لِھََذا اْلقُْرآِن َواْلَغْوا فِیِھ لََعلَُّكْم دھند، و خدای تعالی از این نیرنگ ایشان چنین حکایت فرمود، "

و كسانى كھ كافر شدند گفتند: بھ این قرآن گوش مدھید و سخن لغو در آن اندازید، شاید شما پیروز فّصلت) ( 41:26" (تَْغلِبُونَ 
)شوید.  

صلى ّهللا علیھ و آلھ _پس از این جریان ھر گاه رسول خداو در سیره ابن ھشام گفتھ است:  نماز خود را بلند میخواند  -
خواست در  كردند، و از این رو ھر گاه یكى از آنان مي حضرت خوددارى مى مشركین پراكنده شده و از شنیدن صداى آن

حال نماز صداى آن جناب و آیات قرآنى را كھ میخواند بشنود بطور خفاء و پنھانى در جائى میایستاد تا بشنود، و ھر گاه 
ھم حضرت صداى خود را گریخت و گاھى  شد كھ یكى از مشركین از حال او مطلع شده از ترس آزارشان مى متوجھ مي

كرد بشنوند. آھستھ میكرد و برخى خود را نزدیك میبردند تا آیاتى را كھ تالوت مي  
و نھ بلند كن آواز خویش را بنماز و نھ آھستھ كن و میانھ رو ، "و از ابن عباس حدیث شده كھ این آیھ در ھمین باره نازل شد

خواھند  یعنى نھ آن قدر بلند كن آوازت را كھ پراكنده شوند و نھ آنقدر آھستھ بخوان كھ آنان كھ مي اإلسراء) 17:110" (باش
زندگانى ( بشنوند نتوانند، چون شاید چنین كسى آنرا بشنود و از عناد و مخالفت خود دست باز دارد و بوسیلھ آن منتفع گردد.

محمد ص- )192- 193 ص ،1 ،ج -  
ْعِرُضونَ  وَ فرماید، " میھم چنین خدای تعالی  ھُم مُّ ْسَمَعھُْم َولَْو أَْسَمَعھُْم لَتََولَّوْا وَّ و اگر األنفال) ( 8:23" (لَْو َعلَِم ّهللاُ فِیِھْم َخْیًرا ألَّ

ا و آنھ ،دنگردانید میھر آینھ روى اند آنھا را، شنوای میو اگر اند آنھا را، شنوایمی قطعا  سراغ می داشت،خدا در آنان خیرى 
). روى گردانندگان بودند  

" و صالحی. یعنی، استعدادی برای َولَْو َعلَِم ّهللاُ فِیِھْم َخْیًرافرماید: " مولی عبدالرّزاق قاسانی در تفسیر این آیھ کریمھ چنین می
دم خیر در آنھا برای آنکھ "  با وجود عَولَْو أَْسَمَعھُْم قبول كمال، می شنواند آنھا را تا بفھمند، و قبول کنند، و إطاعت کنند، "

بفھمند، برای فھمشان أثری از إراده و طاعت نمی بود، بلکھ إعراض می کردند سریع بھ خاطر آنکھ آن فھم در آنھا أمری 
ْعِرُضونَ عارضي و سریع الزوال بود، نھ ذاتي، " ھُم مُّ " بالذات می باشند، در نتیجھ فھم و إراده در آنھا نمی پاید، چنانچھ وَّ

المؤمنین علی علیھ السالم فرمود،  "بگیرید حكمت را ھرچند از أھل نفاق، چھ حكمت نا آرام باشد در سینھ صدر منافق  أمیر
ھای خود در سینھ مؤمن "، یعنی، ثبات ندارد در سینھ او بھ خاطر عارضي بودنش آنجا، بدون  تا آرام گیرد نزد ھمسان

تناسب ذاتی. (انتھای کالم وی)  
ُخِذ اْلِحْكَمةَ أَنَّى َكانَْت فَإِنَّ اْلِحْكَمةَ تَُكوُن فِي َصْدِر اْلُمنَافِِق فَتَلَْجلَُج فِي َصْدِرِه نھج البالغة، چنین آمده است، " 76در کلمھ قصار 

حكمت را ھر جا باشد فراگیر كھ حكمت( "َحتَّى تَْخُرَج فَتَْسُكَن إِلَى َصَواِحبِھَا فِي َصْدِر اْلُمْؤِمنِ  گاه  - ر سینھ منافق بود پس د  -
)ھاى خود در سینھ مؤمن. ھمسانآرام گیرد نزد رون شود و  یبکھ بجنبد چندان اش  در سینھ  
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یابد بر تنبّھ  یی را بشنود،معنپس چون ، است قدر متنبّھ بھ هنتباإ [و] ،است نتباهإ تسماع حقیق ھنكتعفیف الّدین تلمسانی: 
می تنبّھ یعنی ھر کس از آن ، شوطنکشاننده است و ھر کسی را ھمراه می برد تا : گفتھ شده است و  .خویش از آن نصیب
.خود مقصود خاّص یابد بھ   

ْعِرُضونَ  وَ بنابراین، با توّجھ بھ قول خدای تعالی، " ھُم مُّ ْسَمَعھُْم َولَْو أَْسَمَعھُْم لَتََولَّوْا وَّ ) األنفال 8:23" (لَْو َعلَِم ّهللاُ فِیِھْم َخْیًرا ألَّ
ھر آینھ روى اند آنھا را، شنوای میو اگر اند آنھا را، شنوایمی قطعا  سراغ می داشت،و اگر خدا در آنان خیرى (
)، شاید بتوان گفت کھ حقیقت شنیدن، داشتن "خیر" یا استعداد کمالی است متناسب و آنھا روى گردانندگان بودند ،دنگردانید می

شود بر عبد. میبا آنچھ از سوی خدای تعالی إلقاء   
:حافظ  

جای پیغام سروش	نباشد	گوش نامحرم نشنوی	تا نگردی آشنا زین پرده رمزی  

اند، و بھ استشھاد  دوم "ُحکم"، بسیاری از شارحان نھج البالغة "ُحکم" را "نبوت" یا "حکمت" نظری و عملی دانستھ
اند بھ قول خدای تعالی خطاب بھ حضرت یحیی نموده علیھ الّسالم - ٍة َو آتَْیناهُ اْلُحْكَم َصبِیًّا  ا یَْحیىی، "-  19:12" (ُخِذ اْلِكتاَب بِقُوَّ

). اّما مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر این آیھ  مریم) (اى یحیى، بگیر كتاب را با توانمندى! و ما بھ او ُحکم دادیم در کودکی
و عقل، و نیز بھ حكمت، و بھ معرفت آداب خدمت، و  فرمایند: "ُحكم" در این آیھ بھ فھم، کریمھ نظر دیگری دارند، و می

َو لَقَْد آتَْینا بَنِي إِْسرائِیَل اْلِكتاَب َو اْلُحْكَم ھمچنین بھ فراست صادق، و نیز بھ نبوت تفسیر شده است، و لیكن از مثل آیھ شریفھ، "
ةَ  أُولئَِك الَِّذیَن آتَْیناھُُم اْلِكتاَب َو " و نیز آیھ)، و نبوت دادیم كمما بھ بنى اسرائیل كتاب و حُ  ،بھ تحقیقالجاثیة) ( 45:16( "َو النُّبُوَّ

ةَ  و غیر این دو از آیاتى كھ كلمھ  )،كم و نبوتشان دادیمكھ ما كتاب و حُ  ی ھستندھای ایشان ھمان( األنعام) 6:89(" اْلُحْكَم َو النُّبُوَّ
بوت است و تفسیر آن بھ نبوت تفسیر صحیحى نیست، و ھمچنین ن كم غیر ازشود كھ حُ  استفاده مى است، كم در آنھا آمدهحُ 

یا عقل ھیچ یك درست نیست زیرا از لفظ آیھ و ھمچنین از جھت معنا  ،یا فراست صادق ،تفسیرش بھ معرفت آداب خدمت
یَُعلُِّمھُُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ َو  یَْتلُوا َعلَْیِھْم آیاتَِك وَ "، بلھ چھ بسا از مثل آیھ چیزى كھ داللت بر یكى از آنھا بكند وجود ندارد.

یِھمْ  و  )تا آیات تو را برایشان بخواند و كتاب و حكمت تعلیمشان دھد و پاكشان سازد. سوره بقره، آیھالبقرة) ( 2:129(" یَُزكِّ
یِھْم َو یَُعلُِّمھُُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ ، "آیھ تا بر ایشان آیات او را بخواند و پاكشان نموده الجمعة) ( 62:2(" یَْتلُوا َعلَْیِھْم آیاتِِھ َو یَُزكِّ

و چیزى فھمید، آرى با در نظر  هكم در آیھ مورد بحث احتمالى دادتوان در باره معناى حُ  مى) كتاب و حكمتشان تعلیم دھد.
بھ معارف حقھ الھیھ و كشف  كم ھمان علمحُ از توان گفت: مراد  كم است مى(مفید نوعى) از حُ  یگرفتن اینكھ حكمت بناء نوع

باشد، و شاید آن مفسرى ھم كھ حكم را بھ فھم تفسیر كرده  حقایقى كھ در پرده غیب است، و از نظر عادى پنھان است مى
ما بھ او علم بھ معارف حقیقى دادیم در حالى كھ او كودكى نابالغ  :شود نظرش ھمین بوده است، بنا بر این معناى آیھ این مى

ھای نقل)(انت بود.  
أشیاء ک کند درزیرا ھر کھ الت باطل، احتمبدون إعلم است در  معنى حقّ  تحكم مصادففرماید کھ  عفیف الّدین تلمسانی می

 بھ ش، و عملباشد نافع شعلم، كمحُ ھ بو نیز ھر کھ دست یابد . تحقیق ک کرده باشد آنھا را از بھدر ،تعالى حقّ ھ توسطّ ب
باشد. صالح مقتضای آن عمل  

"  فَیَُكونُ " است، کھ "ُكنْ بنابراین مراد، از ُحکم علمی است ھمراه با قدرت إنشاء و ایجاد، و این ھمان قول خدای تعالی "
ھمراھش باشد.  

ن آن است بھ نحوی کھ بھ و حفظ كرد نپذیرفتمورد قول و سخن،  و " فرا و در بر گرفتن است، َوَعىسوم "پذیرا بودن"، "
از اینجا سوره مبارکھ أنفال چنین فرمودند:  23مقتضای آن عمل شود. برای ھمین، مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر آیھ 

ُ فِیِھْم َخْیراً " شود كھ منظور از"خیر" در جملھ معلوم مى " حسن سریره این است كھ انسان را براى قبول حق و َو لَْو َعلَِم هللاَّ
. سازد قش بستن آن در دلش آماده مىن  

گوییم، مراد از "پذیرفتن" شھود برزخی است، کھ مناسب بعضی از مراتب مقام احسان است، و این  پس از آنچھ گذشت می
جملھ حضرت علی علیھ الّسالم - ْمَع َو ھَُو لَِمْن كاَن لَھُ قَْلٌب أَْو أَلْ   ذلَِك لَِذْكرى  إِنَّ فيناظر است بھ قول خدای تعالی، " - قَى السَّ

. ) استشھید سپارد در حالى كھ خود  دارد یا گوش مى قلبیگمان در این، یادكردى است براى آنكھ  بى( )ق 50:37(" َشھیدٌ   
موالنا، در غزلیّات:  

آرزوست	کو قسم چشم صورت ایمانم  گوشم شنید قصھ ایمان و مست شد  
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3. خداي تعالي از قول یھودیان چنین نقل  معناي پذیرفتن و اطاعت کردن ھم ھست.ھا "شنیدن" بھ  در بسیاري از زبانتوضیح:  
 كھ[ بشنو و كردیم نافرمانى و شنیدیمالنّساء) ( 4:46" (ُمْسَمعٍ  َغْیرَ  اْسَمعْ  وَ  َعَصْینا وَ  َسِمْعنا یَقُولُونَ  وَ گفتند، " فرماید کھ مي مي
ِ  إِلَى ُدُعوا إِذا اْلُمْؤِمنینَ  قَْولَ  كانَ  إِنَّماماید، "فر )، و در ارتباط با مومنان ميگردى! ناشنوا]  كاش  أَنْ  بَْینَھُمْ  لِیَْحُكمَ  َرُسولِھِ  وَ  هللاَّ
 فراخوانده پیامبرش و خدا سوى بھ وقتى راستین مؤمنان(النّور)  24:51(" اْلُمْفلُِحونَ  ھُمُ  أُولئِكَ  وَ  أَطَْعنا وَ  َسِمْعنا یَقُولُوا
)رستگارند آنھا و كردیم اطاعت و شنیدیم: كھ است این گفتارشان كند، داورى آنان میان تا شوند مى  

پس، الزمھ شنیدن حقیقي سخن خداط تعالی و رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - و امامان معصوم اھل بیت - علیھم  -
الّسالم ، و اطاعت آنھا.کنند حکم مي، و اولیاء هللا پذیرش ھمراه با ایمان صحیح بھ آن چیزی است کھ بدان -  

فرماید: موالنا در دفتر دوم مثنوی می  
    باش گوش نگشتی حق زبان چون   باش خاموش کن گوش را انصتوا
    گو وار مسکین تو شھنشاھان با   گو استفسار شکل بگویی ور

عادتست از شھوتت راسخی  شھوتست از کین و کبر ابتدای  
83ص: مقاالت شمس تبریزى، دفتراول،   

اگر سخن من چنان خواھد استماع كردن بھ طریق مناظره، و بحث از كالم مشایخ یا حدیث یا قرآن، نھ او سخن تواند شنیدن، 
نھ از من برخوردار شود. و اگر بھ طریق نیاز و استفادت خواھد آمدن و شنیدن، كھ سرمایھ نیازست، او را فایده باشد. و اگر 

.شنویم گوید، ما دست در زیر زنخ نھیم، مى بلكھ صد سال؛ او مىنھ، یك روز نى و ده روز نى   
 

و در دفتر اّول:  
    الل باش می مخور کامل ای نھ تو  حالل را کامل ست نکتھ و لقمھ
    انصتوا بفرمود حق را گوشھا  تو جنس نی زبان او گوشی تو چون
    گوش جملھ او بود خامش مدتی  شیرنوش بزاید چون اول کودک
دوختن لب بایدش می مدتی     آموختن سخن او تا سخن از   
    کند می گیتی گنگ را خویشتن  کند می تی تی و گوش نباشد ور
    جوش نطق در کند کی باشد الل  گوش آغاز ز نبد کش اصلی کر

را نطق باید سمع اول زانک     آ اندر سمع ره از منطق سوی   
ابوابھا من االبیات وادخلوا     اسبابھا فی االغراض واطلبوا   
نیست سمع راه موقوف کان نطق     نیست طمع بی خالق نطق کھ جز  

    نی اسناد ورا جملھ مسند   نی استاد تابع او مبدعست
مقال در ھم حرف در ھم باقیان     مثال محتاج و استاد تابع  
    ای ویرانھ در گیر اشکی و دلق  ای بیگانھ نیستی گر سخن زین
رست اشک از عتاب زان آدم زانک     پرست توبھ دم باشد تر اشک  
زمین بر آدم آمد گریھ بھر حزین و ناالن و گریان بود تا     

دفتر سوم:  
در میان روز گفتن روز کو خویش رسوا کردنست ای روزجو     

ستا وین نشان جستن نشان علت  ستا صبر و خاموشی جذوب رحمت  
انصتوا آید از جانان جزای   بپذیر تا بر جان تو انصتوا  

قاَل اْخَسُؤا فیھا َو ال "آنان کھ امروز خاموش نشوند و گوش فرا ندھند و بانگ و فریاد برآورند، فردا چنین شنوند، 
)فرماید: در آن  گم شوید و با من سخن مگویید مى( )المؤمنون 23:108("  تَُكلُِّمونِ   


