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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  -  
)18(  

04 - 12دوشنبھ  11 - 13 ؛1436 - 02؛ 1393 - - 02 - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا  - ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكما َرِحَم هللاَّ
ً َو َعِمَل َصالِحاً  َم َخالِصا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ

وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ 
اَء  ةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّ َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلَمھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو  َد ِمَن اْلَعَمِل َو لَِزَم اْلَمَحجَّ 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 ذخیرهانجام 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، 
رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

عمل.  
II. )2( 75شرح خطبھ    
1. ُ اْمَرأً   خدا رحمت كناد کسی را كھ ...   :َرِحَم هللاَّ  

جوادي آملي  تواند باشد. استاد عارف، آیة هللا العظمی در شرح این جملھ گفتھ شد کھ ظاھر آن دعاء است ولي إخبار نیز مي
در شرح بخشي از دعاي عرفھ امام احرار و سیّد شھیدان، حسین بن علي علیھما الّسالم - إخباري بودن این گونھ تعابیر را با  -

توّجھ بھ شھود یقیني امام علیھ الّسالم - دانند: مي -  
" أللُّھّم اجَعلني أخشاَك كأنّي أراكَ "، دارد مي عرضھ و كند مي طلب را احسان مقام، خداوند از، عرفھ دعاي اوایل در حضرت آن
، گیرد مي بیشتري اوج و رود مي تر پیش كھ مقداري اما، ]بینم) نگران از خود گردان چندان کھ گویي تو را ميخدایا، مرا ([

:بلند محتواي  
ِدي فِي اْآلثَاِر یُوِجُب بُْعَد اْلَمَزاِر فَاْجَمْعنِي َعلَْیَك بِِخْدَمٍة  تُوِصلُنِي إِلَْیَك، َكْیَف یُْستََدلُّ َعلَْیَك بَِما ُھَو فِي ُوُجوِدِه ُمْفتَقٌِر إِلَْیَك أَ یَُكوُن إِلَِھي تََردُّ

بَُعْدَت َحتَّى تَُكوَن اْآلثَاُر ِھَي  یَُدلُّ َعلَْیَك، َو َمتَىلَِغْیِرَك ِمَن الظُُّھوِر َما لَْیَس لََك َحتَّى یَُكوَن ُھَو اْلُمْظِھَر لََك، َمتَى ِغْبَت َحتَّى تَْحتَاَج إِلَى َدلِیٍل 
 ً ، َو َخِسَرْت َصْفقَةُ َعْبٍد لَْم تَْجَعْل لَھُ ِمْن ُحبَِّك نَِصیبا.الَّتِي تُوِصُل إِلَْیَك، َعِمیَْت َعْیٌن ال تََراَك َعلَْیَھا َرقِیبا  

 است نشستھ" كأنّ " مقام كھ است" أنّ " بلكھ .نیست، بینم مي را تو) كانّ ( گویا از بحث دیگر اینجا. كند مي جاري زبان بر را
ً  حضرت آن مطلوب یعني ً  و واقعا .دیدن" گویا و كأنّ " نھ است دیدن حقیقتا  
ً  "  ي جملھ. است كور بیند نمي را تو كھ كس آن: كند مي عرض خداوند بھ ،لذا  تا نیست نفرین" َعِمیَْت َعْیٌن ال تََراَك َعلَْیَھا َرقِیبا
 باید آن  ي ترجمھ در لذا و است اِخباري  ي جملھ بلكھ، "گردد كور بیند نمي را تو كھ چشمي، "بگوید آن  ي ترجمھ در كسي
  ".است كور اكنون ھم بیند نمي را تو كھ اي دیده، "گفت

 
2. و بپذیرد آن را.را  یبشنود حكم :َسِمَع ُحْكماً فََوَعى   
3. آنھا دعوت . . این دومین وصف مرحومین خاّص استو نزدیك آید ،رشدو خوانده شود بھ سوى  :َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا 

اند. اند با قرب وجودی بھ آن رشدی کھ بدان خوانده شده اند بھ رشد، نزدیک شده شده  
ْشداسم است از مصدر " "َرَشاده لغت "أصل مادّ ، است  برخي از اھل لغت گفتھچنانچھ   یت یافتن سویھدابھ معناي  "،الرُّ

در مقابل  "شدرُ "و ، است "تضاللدر مقابل " "تھدای"است.  فساد و شرّ  ھدایت سوي، کھ " الَغيدر مقابل " ،خیر و صالح
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شادِ " چنانچھ در قول خدای تعالی آمده است، "َرَشادو مراد از " ،"غيّ "  40:38" (اتَّبُِعوِن أَْھِدُكْم َسبیَل الرَّ
استمرار، و آنھاست با و متوّجھ شود  میعارض  ی است کھرشد)،  شادراه رھ شما را بپیروى كنید مرا تا ھدایت كنم ( )غافر

  شد. از راست ھ بیشتر معنى مبالغدر این 
رشد"، كھ ھم با ضمھ "راء" و ھم  با  سوره مبارکھ بقره می فرمایند: كلمھ" 256مرحوم عالمھ طباطبایی ھم تفسیر آیھ 

 "رشد"  رسیدن بھ واقع مطلب و حقیقت امر و وسط طریق است. مقابل بھ معناىخوانده مى شود،  "راء" و "شین" ضمھ
ھدایت و ضاللت ھستند براى اینكھ  " قرار دارد، كھ عكس آن را معنا مى دھد، بنابر این، "رشد" و "غى" اعم از "غى كلمھ

ى كھ گفتھ شده است، نرسیدن بھ ھدف مى رساند، و ضاللت ھم، بطور ھدایت بھ معناى رسیدن بھ راھى است كھ آدمى را بھ
است ...  چنین راھی است ...  ساده تر بگویم، یكى از مصادیق رشد و یا الزمھ معناى رشد، رسیدن بھ چنین راھى  

 نیستند، بلكھ ھر یك براى خود معنائى جداگانھ دارند، اما این دو نیز با عنایتى بھ یك معنا "ضاللت" و "غى"  ھمچنین، كلمھ
بھ معناى انحراف از  "ضاللت" موردى ھر دو با یك دیگر منطبق مى شوند. بھ ھمین جھت، قبال گفتیم كھمخصوص، در 

بھ معناى انحراف از راه با نسیان و فراموشى ھدف است ، و  "غى" نظر داشتن ھدف و مقصد) است ، ولى راه (با در
. (انتھای نقل) تبھ كسى مى گویند كھ اصال نمى داند چھ مى خواھد و مقصدش چیس "ي"غو  

"  فََدنَاگیرد، و بعد توضیح داد کھ چرا از تعبیر " در ھرصورت، اّول باید دید کھ این دعوت چگونھ و در کجا صورت می
"پس نزدیک شد" استفاده فرمود، بھ جای "اجابت کرد".   

د باشد و مرحوم بھ این معنای گاه دعوت تکوینی باشد، و گاه تشریعی، و چون این دو در حّق شخصی مطابق باشند، او سعی
خاّصی کھ در این خطبھ مراد امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب علیھ الّسالم - است. بنابراین، مؤمنان دعوت تشریعی انبیاء  -

اند ولی کافران کر و الل و کور ھستند  ھبھ استعداد کمالی بدان دعوت شده شند چون آنھا بھ طور تکوینی ھم بابا را پذیرا می

َو َمثَُل الَّذیَن پذیرند، چنانچھ خدای تعالی خبر داد از آنھا، " ھ حسب سرشت، و در نتیجھ دعوت انبیاء را ھم نمیب
َكفَُروا َكَمثَِل الَّذي یَْنِعُق بِما ال یَْسَمُع إِالَّ ُدعاًء َو نِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَھُْم ال 

كند كھ جز فراخواندن و  كافران، چون داستان كسى است كھ حیوانى را بانگ مىو داستان ( )البقرة 2:171( "یَْعقِلُونَ 
)ورزند. شنود (اینان) كرند، اللند، نابینایند، از این رو خرد نمى آوایى نمى  

 از اینجا روشن میشود كھ در كالم یا قلب بكار رفتھ یا عنایتى كھفرماید:  مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ می
شنوند، مثل آن  جز دعا و نداء نمىھ زند بھ گوسفندانى كھ ب باز برگشت آن بھ قلب است، چون مثل آن چوپانى كھ نھیب مى

شوند، و لكن اوصاف  سوى ھدایت دعوت ميھ كند، نھ مثل كفارى كھ ب سوى ھدایت دعوت ميھ پیامبر است كھ كفار را ب
مام شدن مثل، نام آنھا را برد، یعنى صم، بكم، عمى، اوصاف كفار بود نھ اى كھ از مثل استخراج كرد و بعد از ت گانھ سھ

مثل كفارى كھ [كرد، و بھ ھمین جھت الزم بود مثل را براى كفار بزند و بفرماید  اوصاف كسى كھ كفار را بھ حق دعوت مى
زند و آنھا كر و الل و كور بى  يخواند، مثل گوسفندانى است كھ چوپان آنھا را صدا م سوى ھدایت ميھ پیامبر، ایشان را ب

پس با این بیان روشن شد كھ در آیھ شریفھ چیزى نظیر قلب (وارونھ سخن گفتن) بكار رفتھ است. ]ندا عقل  

ا تَْدُعونا إِلَْیِھ   َو قالُوا قُلُوبُنا فيفرماید، " ھم چنین خدای تعالی از قول کافران چنین حکایت می أَِكنٍَّة ِممَّ
و ( )فّصلت 41:5(" َوْقٌر َو ِمْن بَْینِنا َو بَْینَِك ِحجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنا عاِملُونَ  آذانِنا  َو في
و میان ما و تو  ،ھامان سنگینى است و در گوش ،ھاست خوانى در پوشش ما براى آنچھ ما را بدان فرا مى يھا گفتند: دل

) عمل کنندگانیمكن كھ ما عمل خواھى   چھھر ،پس .اى است پرده  
بھ طور رسول (پرده، حجاب) بودند از آنچھ "أكنة" پس، در فرماید:  شیخ اکبر ابن عربي با استشھاد بھ این آیھ کریمھ مي

آنچھ غیر ھ ب ]قلوب[ گرفتند كن، تعلقیو ل]، مطلقدر پرده بوده باشند [بھ طور  نھانھ آن کھ آ، خواند آنھا را بدان می خاص
، ت. المكیة الفتوحات( .بینند چیزی را و نمی، شدند بدانت ودعآنچھ إدراك شدند از  در نتیجھ، کور، شدند وت میدعبدان 
)83 ص، 2 ج، یحیى عثمان  
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، این بدان خاطر است کھ دعوت کننده در حقیقت خود (نزدیک شد) "َدنَادعوت تعبیر فرمود بھ "بھ پاسخ این کھ چرا از أّما 
 بارهخدای تعالی دربھ سوی خود. است ھای داعی دعوت مدعّو  خواند، و تمامی امر و نھی مدعّو را بھ سوی خود می

حضرت محّمد صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - فرمود: -  

10( فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى النّجم)  53:  8-
اش آنچھ را باید  ] كمان یا نزدیكتر شد آن گاه بھ بنده ] دو [انتھاى ] بھ قدِر [طول اش سپس نزدیك آمد و نزدیكتر شد، تا [فاصلھ(

)وحى كند، وحى فرمود.  
شود، و قرب و وصال و نزدیکی بھ داعی خود پاداش  پس، مدعّو با إجابت و إطاعت داعی در حقیقیت بھ او نزدیک می

جملھ بعد آن حضرت طاعت اوست. علیھ الّسالم - " (و گرفت کمربند َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجافرماید، " کھ مي -
تا خداي ھدایت گري را و نجات یابد) مؤیّد این معناست کھ دعوت شده باید نزدیک آید تا دامان ولي مرشدي را بگیرد، و 

تعالي از طریق او، کھ عبد الّرشید است موي پیشاني او را بگیرد و بر صراطي مستقیم او جذب خود فرماید و سوي خود 
کشاند.  

4. بلوغ معنوي است، و بھ چنین شخصي کھ بھ بلوغ معنوي رسیده است "رشید" ھمان  "رشد": اتي در معناي رشداشار 
گویند. مي  

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن یَْكفُْر الَ ، "فرمایدخدای تعالی می  یِن قَد تَّبَیََّن الرُّ إِْكَراهَ فِي الدِّ
بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِاCِّ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقََى الَ انفَِصاَم لَھَا َوّهللاُ َسِمیٌع 

از غی متمایز شد، پس ھر كس بھ طاغوت كفر ورزد  ھیچ اكراھى در این دین نیست ، ھمانا رشدالبقرة) ( 2:256" (َعلِیمٌ 
)و بھ خدا ایمان آورد، بر دستاویزى محكم چنگ زده است، دستاویزى كھ ناگسستنى است و خدا شنوا و دانا است.  

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ مرحوم صدر المتألھین در ارتباط با اینکھ خدای تعالی فرمود، " "تبین" در " تحقیقی دارند در معنى قَد تَّبَیََّن الرُّ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ بدان کھ معنى " فرمایند: این مقام، و طی آن مي تمیّز حق از باطل، و إیمان از كفر است بھ حسب واقع،  "تَّبَیََّن الرُّ

ن معرفتی] نفس و با حجت ھا و نشانھ ھای راھنما، و براھین واضح در صورتی کھ در آنھا نظر و تدبّر شود ... [با چنی
إنساني امتیاز می یابد از سائر نفوس حیواني ای کھ معاد در آخرت برای آنھا نیست، و از نفوس شقّي متمرد از طاعت 

ھر چند در صورت أعمال باشد  –شریعت، کھ برایشان عقوبت أخروّي است، و آن بدان خاطر است کھ اقتداء بھ أھل الكمال 
ف پست و أعمال قبیح، و پاکی قلب، و دریافت رحمت از مبدأ فعَّال ھمراه با صدق نیّت، و ھمراه خالی بودن نفس از أوصا –

صفاء باطن ، موجب در رسیدن نصیبی از سعادت أخروّي، و لذات آجلي کھ برای عارفین است بھ شخص اقتداء کننده می 
و سعادت یافتن با سعادت ایشان بر سبیل باشد، موجب نورانی شدن ذاتش با نور متابعت آنھا و فرو رفتن در سلك ایشان، 

زیرا سعادت حقیقّي منوط بھ معرفت حقیقّي است، بلکھ عین آن است.  –نھ بھ صورت استقالل می گردد  –تبیّعت و َعَرض 
پس، ھر جا کھ استقاللی در معرفت نیست، استقاللی در سعادت نیست لیكن بھ حسب "من تشبّھ بقوم فھو منھم" (کسی کھ 

نوعی از سعادت در سرانجام امر  –بھ قدر تشبّھش بھ آنھا  –شبیھ قومی سازد، از آنھاست) برای متشبِّھ بھ أھل كمال خود را 
 می باشد. و خدا ھدایتگر بھ سوی طریق صواب است، و پناه بدوست از ضاللت و غوایت در سبیل آخرت و بازگشتنگاه.

(پایان نقل)  

ُ فَھَُو اْلُمْھتَِد َو َمْن یُْضلِْل فَلَْن تَِجَد لَھُ َولِیًّا  َمنْ فرماید، " ھم چنین خدای تعالی می یَْھِد هللاَّ
ولیی راه گذارد، ھرگز براى او  یافتھ است، و ھر كھ را بى خدا ھر كھ را راھنمایى كند او راه( )الکھف 18:17(" ُمْرِشداً 

ِشیدُ و حاذق کھ مظھر اسم " اھل طریقت در ضرورت اتّخاذ مرشدی کامل و مؤدب ). نخواھى یافتمرشد  " خدای تعالی الرَّ
اند ھر مرشد کاملی، عیسای زمان خود است. باشد برای نیل بھ مقامات  و کماالت تاکید فراوان دارند، و گفتھ  

:حافظ  
کردم سلیمان قطع این مرحلھ با مرغ بردم راه من بھ سرمنزل عنقا نھ بھ خود  

  كھ ره از صومعھ تا دیر مغان این ھمھ نیست         زاھد ایمن مشو از بازئ غیرت زنھار    
كھ من بخویش نمودم صد اھتمام و نشد  كوى عشق منھ بي دلیل راه قدمھ ب  
  باید كھ خاك در كھ اھل نظر شوى  ست حافظاا ر در سرت ھواى وصالگ

موالنا در دفتر سوم مثنوی:  
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دل وقف کن دل بر خداوندان  بھل روبھا این دم حیلت را       
کباب در پناه شیر کم ناید شتاب روبھا تو سوی جیفھ کم    

موالنا در دفتر دوم مثنوی:  
اشـب رای بـاحـب صـطـاه قــنـدر پ  باش و پایــی کھ رود تــواھــر نخــس  
مبین وق اوـی خویش فــاھــھ شـرچـگ مچین ز نبات اوـدی جــھ شھــرچــگ    

کان د اوستــست و نقــو قلبــد تـــنق  جان ر اوستـفکر تو نقش است و فک  
او ھ شو سویـاختـو فــو گــو و ککــ  او و در اویـــجـود را بــوی خـــاو ت  

خرس وــی ھمچــایــان اژدھــدر دھ  جنس اءــنـت ابــدمــی خــواھــور نخ  
راــــت رـــد مـــانــادی رھــوک استــب راــت رــد مـانــرون کشـر بیـوز خط    

ھین کن چو زورت نیست زاریی می بین راه ونک کوری سر مکش ازـچ    
246 ص( الكامل اإلنسانه ق) در کتاب  686(متوفی  نسفى ینالدّ  عزیز ) در ضمن بیان عقل و قلم، اشارتي دارد بھ 245-

کند: معناي "رشد"، و آن را دستگیري نبي و ولي معّرفی مي  
او قلم و عقل بیان در اّول فصل  
 در تعالى خداى كھ چیزى اّول و؛ است خداى قلم كھ بود اّول عقل بیافرید ملكوت عالم در تعالى خداى كھ چیزى اّول بدانكھ
 عرش كھ، اّول فلك و، بود نور دریاى، است خداى قلم كھ، اّول عقل. است خداى  عرش كھ بود اّول فلك، بیافرید ملك عالم
 كھ آمد خطاب؟ نویسم چھ! خداوندا، "گفت قلم! بنویس عرش برین كھ آمد خطاب قلم این بھ: بود ظلمت دریاى، است خداى
".بنوشت قلم! بنویس قیامت بھ تا بود خواھد و ھست و بود ھرچھ  
"فغوى ضلّ  من و اھتدى، النور ذلك من اصاب فمن نوره من علیھم رشّ  ثمّ  ظلمة فى الخلق خلق تعالى ّهللا  انّ "  
 "نون". است "را" و است "واو" و است "نون"، است حرف سھ نور. بود چون و بود چھ نور رشّ  كھ دانى مى! درویش اى	

 و، است رشد دادن از عبارت نور رشّ . است رشد از عبارت "را" و. است ولى از عبارت "واو" و، است نبى از عبارت
 ھركھ و، یافت عام نور فرستادند نبى بیرون از را ھركھ و، دادند عقل و رشد را ھركھ. است ولى و نبى فرستادن از عبارت

 نُورٍ   َعلى نُورٌ  نارٌ  تَْمَسْسھُ  لَمْ  لَوْ  وَ  ءُ  یُِضي َزْیتُھا یَكادُ " یافت خاص نور كردند آشنا ولى با را
ُ  یَْھِدي ُ  یَْضِربُ  وَ  یَشاءُ  َمنْ  لِنُوِرهِ  هللاَّ ُ  وَ  لِلنَّاسِ  اْألَْمثالَ  هللاَّ " َعلِیمٌ  ءٍ  َشيْ  بُِكلِّ  هللاَّ

 را كھ ھر خداوند، نورى فرا است نورى، برفروزد نرسیده بدان آتشى چند ھر آن روغن است نزدیكالنّور) ( 24:35[(
 سخن. )] .داناست چیزى ھر بھ خداوند و زند مى مردم براى را ھا مثل این خداوند و گردد مى رھنمون خویش نور بھ بخواھد
(پایان نقل) .ماندیم باز مقصود از و شد دراز  
ِشیدُ " ِشیدُ گفتھ شده است کھ "" از اسماء هللا الحسنی است، و الرَّ ، یعنى  معنى ُمْفِعلھ فعیل ب، " استالمرشد"معنى ھ ب" الرَّ

" است. پس، گفتھ شده است يدر مقابل "رشید"، "غو ." استالھاديبازگشت آن بھ اسم "و كننده و راه راست نماینده،  ارشاد
ِشیدُ کھ " فرماید خلق را بھ مصالحشان، و  تعالی بدان معنی است کھ او مرشد است و إرشاد و ھدایت می" بودن خدای الرَّ

ساز د آنھا را بھ حکمتش بدانچھ در آن است خیر و رشادشان در دنیا و آخرت. متوّجھ می 	
ِشیدُ اعبدالکریم الجیلی در الکماالت اإللھیھ در شرح اسم " گوید: " چنین میلرَّ  

ِشیدُ م او "اسم نود و ھشتم: اس ": الرَّ  
کند در ارواح با تجلّی إلھی ھنگام خلق آنھا، پس إرشاد فرمود آنھا را تا مستعد شدند با آن تجلّی برای آنچھ  اوست کھ تجلّی می

شان را بر آن تجلّی إلھی، و در نتیجھ قبول کرد، بعد آن، در وجود از فیض  سرشت قوابلبإقتضاء دارد حقایقشان، [و] تا 

َو فرماید، " تش بر قدر آن قابلیّتی کھ خدا آفریده است أرواح را بر آنھا بھ واسطھ آن تجلّی أّول رشیدی. خدای تعالی میتجلّیّا
و در حقیقت، بھ ابراھیم ( )األنبیاء 21:51(" لَقَْد آتَْینا إِْبراھیَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َو ُكنَّا بِِھ عالِمینَ 

).بھ او  بودیم عالم پیش از آن، و ما ه بودیمرشدش را داد  
ِشیدُ پس، " شاد است، و آن عبارت است از گرفتن ناصیھ (موی " إسم صفتی فعلی از أسماء أفعال است، و صفت آن رَ الرَّ

خلقی، و تحقّقش بھ إطالق حقّی، و بدین معنی  کمال إلھی با رھا ساختن او از قید پیشانی) عبد [و کشیدن او] سوی محل

َو قاَل الَّذي آَمَن یا قَْوِم فرموده است خدای تعالی با حکایت از کسی کھ متّصف است بھ صفت رشاد، " إشاره
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شاد ، ھدایت کنم و گفت آنكھ ایمان آورد اى قوم مرا پیروى كنید( )غافر 40:38(" ◌ِ اتَّبُِعوِن أَْھِدُكْم َسبیَل الرَّ
شاد).بھ راه رشما را   

اِخر و الکنز السائر فی تأویل   إیمان حقیقیی است کھ ذکر کردم آن در در [کتاب] اْلِخَضمُ  بدان کھ إیمان این متّصف ھمان الزَّ
ایم برای تمام کردن آن. و این إیمان ھمان إیمان  القرآن و الکتاب"، و آن را در دست [نوشتن] داریم تا آآلن و فراغت نیافتھ

آن است از حیث وجدان و إتّصاف، إیمان کمال است، نھ إیمان نقص،  اش، و تحقّقش بدانچھ او برای ولی است بھ حقیقت إلھی
باشند، و مؤمن بھ إیمان نقصی فقط  دھد إیمانش را بھ هللا، و أفعال هللا ھمھ کامل می زیرا مؤمن بھ إیمان کمالی نسبت می

دھد إیمانش را بھ خودش، و أفعال خلق ھمگی ناقص است. نسبت می  
شان است، کھ ھمان خدای تعالی است، و آن حقیقت وجودشان است بدانچھ آنھا بر آنند، و  یّنپس، إیمان ُکّمل إیمان تع

شان از حیث تصّرف و وجدان، إتّصافی نھانی و  حقیقت شان بدانچھ حّق است بھ سبب ت از تحقیقشان بدان عبارت اس إیمان
إیمان عوام إیمان بھ وجود خداست بھ نحو کلّی، و بھ آنچھ " خدای تعالی است. و اْلُمْؤِمنُ آشکارا، و این إیمان از حقیقت اسم "

خدای تعالی ذکر کرده است بر زبان نبی خود علیھ الّصالة و الّسالم - از اموری کھ واجب است إیمان بھ آن. پس فھم کن! -  
ِشید َعْبدُ " موردقاسانی در إصطالحات صوفیھ در  عبدالرّزاق مولی گوید: "، چنین میالرَّ  
ِشیدَعْبُد " رشدش را با تجلّی این اسم در او، چنانچھ راجع بھ ابراھیم، علیھ  او" کسی است کھ خدای تعالی بخشیده است بھ الرَّ

األنبیاء) (و در حقیقت، بھ ابراھیم رشدش را داده بودیم،).  21:51" (َو لَقَْد آتَْینا إِْبراھیَم ُرْشَدهُ "الّسالم، فرمود، 
شان در معاش و معاد. را برای إرشاد خلق سوی خود و سوی مصالح دنیوی و أخروی سپس، برپا داشتھ است خدا او  

ِشیداإلعالم فی إشارات أھل اإللھام در مورد " لطائفقاسانی در  عبدالرّزاق مولی گوید: "، چنین میَعْبُد الرَّ  
او در حضرت اسم "المرشد"  کسی است کھ خدای تعالی یخشیده باشد بھ او رشدش را ھنگامی کھ تجلّی نموده باشد برای

َو لَقَْد آتَْینا إِْبراھیَم ُرْشَدهُ ِمْن فرماید، " خود. در نتیجھ، بداند کھ مرشدی غیر او نیست، خدای تعالی می
)، و بشناساندش أُمور را، و تحقّق بخشد آنھا را از  األنبیاء) (و بھ تحقیق، دادیم بھ ابراھیم رشدش را از پیش 21:51" (قَْبلُ 
علم و عمل، و او انجام دھد آنچھ را شایستھ است با آنچھ شایستھ است چنانچھ شایستھ است، و ترک گوید آنچھ را  روی

شایستھ نیست بھ ھمان گونھ.  
)، 12" (ص االبرار مقامات و االسرار علم فى االنوار" كتاب در  ه ق) 380(متوفّي  البكرى محمد بن الرحمن عبد القاسم ابو

کند، و ترجمھ فارسي آن چنین است:  "رشد" را  از جھت عملي معّرفي مي  
پراکنده ھستند بر قرار داده است کھ  وجھافزوني ھدایت را در ده  و رشدکلیدھاي  سبحانخداي : گفت محمد بن الرحمن عبد
:توحید إخالصبر  تصدیقبا  قلب داقتعا و، یماناء أجزا  
سپس ، آن بھ عملھمراه اراده  دبا با علم طلبسپس ، صغائر و كبائر تركبا  ھتوببھ  تمبادرسپس ، اتباع با عمل شرط
 خوف حسنا بسپس ، واجبدر  تقصیر ا رؤیتب ھا تنعمبر  كرشُ سپس ، شكوى و (بھ ستوه آمدن) تبرم تركا ب بلوىبر  صبر

با  رضاسپس ، نصافا باھمراه  تنصیحسپس ، ایثار بذلھمراه  تمحبسپس ، مراقبت باھمراه  حیاءسپس ، رجاءھمراه 
.توكل  
:كفر شوند بر أجزاء از دست رفتن ھدایت را در پنچ چیز قرار داد کھ پراکنده مي و رشد ھاي) (قفل مغالیققرار داد  و  
.تبصیردون ب معرفت و، فھمدون ب عقل و، اتباعدون ب علم و، إخالصدون ب عمل و، صدق بدون إسالم   

 
 
 


