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

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)34( 
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I. فیض االسالم ،5 خطبھ 
	: 5خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 لھ یبایعا أن في َحْرب بنِ  سفیانَ  أبو و العباس خاطبھ و -وآلھ علیھهللاصلى -هللا رسولُ  قُبِضً  لّما -الّسالم علیھ -لھ كالم من و

 :بالخالفة
ُجوا وَ  النََّجاةِ  بُِسفُنِ  اْلفِتَنِ  أَْمَواجَ  ُشقُّوا النَّاسُ  أَیُّھَا  اْستَْسلَمَ  أَوِ  بَِجنَاحٍ  نَھَضَ  َمنْ  أَْفلَحَ  اْلُمفَاَخَرةِ  تِیَجانَ  َوَضُعوا اْلُمنَافََرةِ  طَِریقِ  َعنْ  َعرِّ

اِرعِ  إِینَاِعھَا َوْقتِ  لَِغْیرِ  الثََّمَرةِ  ُمْجتَنِي وَ  آِكلُھَا بِھَا یَُغصُّ  لُْقَمةٌ  وَ  آِجنٌ  َماءٌ  ھََذا فَأََراحَ   َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ  أَْرِضھِ  بَِغْیرِ  َكالزَّ
ِ  وَ  الَّتِي وَ  اللَّتَیَّا بَْعدَ  ھَْیھَاتَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َجِزعَ  یَقُولُوا أَْسُكتْ  إِنْ  وَ  اْلُمْلكِ  ھِ  بِثَْديِ  الطِّْفلِ  ِمنَ  بِاْلَمْوتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  أَبِي َالْبنُ  هللاَّ  بَلِ  أُمِّ

 اْلبَِعیَدِة. الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ 
 حضرت و، فرمود احتجاب دنیا از -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلی -هللا رسول كھ ھنگامی است -الّسالم علیھ -او كالم جملھ از و

 . خالفت بھ او با نمایندمی بیعت کھ گفتند او بھ خطاب حرب بن سفیان أبو و المطلب عبد بن عباس
 فخر ھاىتاج بردارید و، نمایی بزرگ خود راه از روید بیرون و، نجات ھاىكشتي با را ھافتنھ ھاىموج بشكافید مردمان اى

 است ايلقمھ و است ايلقمھ و، گندیده است آبى این. آرمید راحت و شد تسلیم یا، پرید بال با كھ كسى یافت نجات، را فروشی
 پس. است دیگری زمین در است کشاورزی چون ھم رسیدن وقت غیر در میوه چیننده و، کندمی گیر اشخورنده گلوی در کھ
 خدا بھ، این و آن از بعد! دورباد. ترسید مرگ از گویندمى، کنم سكوت اگر و؛ ُملك بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر
 اگر كھ پوشیده علمی با امشده پیچیده بلكھ. مادرش پستان بھ طفل از مرگ بھ است تردارنده انس طالب أبو پسر آینھ ھر، قسم

 .دراز و دور چاه در ریسمان إضطراب چون ھم شوید مضطرب آینھ ھر، را آن نمایم آشکار
II.  2( 5شرح خطبھ( 
 و رستگاری" فالح. "آرمید راحت و شد تسلیم یا، پرید بال با كھ كسى یافت نجات: فَأََراحَ  اْستَْسلَمَ  أَوِ  بَِجنَاحٍ  نََھضَ  َمنْ  أَْفلَحَ  .1

 .است پرواز برای گشودنِ  بال، پرندگان برایو ، است برخاستن جا از" نَھَضَ " و، است نجات
 با پرواز کھ اندگفتھ و، انددانستھ ابوسفیان با -الّسالم علیھ -امام بیعت عدم سبب بیان را عبارت این البالغةنھج شارحان اکثر
 و، نداشت آن برای کافی یاوران -الّسالم علیھ -حضرت آن و، خالفت ایبر خاستن پا بھ در یاور و یار از است کنایھ بال

 آن در خالفت بھ قیام چھ، بودن راحت و آسوده و شدن تسلیم ماندمی، پس. دانستنمی صالح ھم را او نیروھای و ابوسفیان
 .ودبمی حاصل بی زحمتی و رنج، صورت

 آن خطاب کھ فھماندمی" النَّاسُ  أَیُّھَا" تعبیر، شد اشاره ابتداء در کھ گونھ ھمان زیرا، نمایدنمی درست سخن این، ما نظر بھ
 از بیعت گرفتن و اصحاب نظر جلب در -الّسالم علیھ -حضرت آن بعدی اقدامات، این بر عالوه. است دیگران با حضرت
 .است برداشت این ناقض آنھا
 بھ است اخطاری آن کھ گفت توانمی بعد جملھ بھ توّجھ با و، است حقیقی رستگاری، اینجا در نجات و فالح از مراد، پس
 .نیافکنید بیھوده رنج بھ را خود و شوید تسلیم، پس. ببرید نجات و فالح سوی را اّمت و خود توانیدنمی شما کھ طلبان قدرت

ھای نفس. ھای نقص و حبسدر این سخن اشارتي است بھ ضرورت امام و موال داشتن خلق تا نجات یابد از زنداناشاره:  .2
با اشاره فھماند کھ فالح و نجات نفوس عادي بھ توسطّ خود ممکن نیست، یا باید اھل عنایّت و قرب و  -علیّھ الّسالم -امام

ھای پر مخاطره، و باالتر از ھا و دّرهعروج کرد، و بر فراز وادي ھای قدرت و معرفت حقّ سابقھ لطف بود، و  با بال
ھای آنھا از گزند اھل عنایت بود و در زیر بالھای فتنھ پرواز کرد، و یا تسلیم و تابع ھای حادثھ، برتر از و موجسنگ

وگرنھ، ھر کھ بھ توسطّ خود خطرات مصون ماند و در پناه آنان آسوده زیست، و در دستان آنان تا آشیان ابدي خود رفت. 
 رود، جان و دل بھ سالمت نبرد. 
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) چنین روایت 204 األعمال (ص عقاب و األعمال ثواب ) درق 381 بابویھ (وفات ابنعلى  بن محّدث جلیل القدر، محمد
 فرموده است:

ثَنِي قَالَ  ره أَبِي دٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  ُموَسى ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ اِمتِ  أَبِي َعنْ  اْلَخْثَعِميِّ  َعنِ  َذَكَرهُ  َعمَّنْ  اْلَوشَّاءِ  َعلِيٍّ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  َعنِ  ُمَحمَّ  الصَّ
ِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ  قَالَ  ُخنَْیسٍ  ْبنِ  اْلُمَعلَّى َعنِ   :-ع– هللاَّ
َ  َعبَدَ  َعْبداً  أَنَّ  لَوْ  ُمَعلَّى یَا ْكنِ  بَْینَ  َعامٍ  ِمائَةَ  هللاَّ  تََراقِیھِ  تَْلتَقِيَ  وَ  َعْینَْیھِ  َعلَى َحاِجبَاهُ  یَْسقُطَ  َحتَّى لَْیًال  یَقُومُ  وَ  نَھَاراً  یَُصومُ  اْلَمقَامِ  وَ  الرُّ

ً [ ھوما  .ثََوابٌ  لَھُ  یَُكنْ  لَمْ  بَِحقِّنَا َجاِھًال ] ھََرما
 پیشھ را خدا عبادت مقام و ركن بین سال صد اىبنده اگر! معلّى اى: فرمود الّسالم علیھ صادق امام: گوید خنیس بن (... معلّى

 و افتد فرو دیدگانش بر ابروانش پیرى سبب بھ كھ آنگاه تا برخیزد عبادت بھ ھاشب و بدارد روزه را روزھا؛ كند
 ).نباشد او آن از پاداشى باشد ناآگاه ما حقّ  بھ ولى رسند ھم بھ اشترقوه ھاىاستخوان
ثَنِي دُ  َحدَّ ثَنِي قَالَ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ فَّارُ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ دٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  الصَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَحمَّ  َعنْ  َعاِصمٍ  َعنْ  نَْجَرانَ  أَبِي ْبنِ  الرَّ
 :-ع -اْلُحَسْینِ  ْبنُ  َعلِيُّ  لَنَا قَالَ ، قَالَ  َحْمَزةَ  أَبِي
ُ  قُْلتُ  أَْفَضلُ  اْلبِقَاعِ  أَيُّ  ْكنِ  بَْینَ  َما اْلبِقَاعِ  أَْفَضلَ  إِنَّ  قَالَ  أَْعلَمُ  َرُسولِھِ  اْبنُ  وَ  َرُسولُھُ  وَ  هللاَّ  ُعمِّرَ  َما ُعمِّرَ  َرُجًال  أَنَّ  لَوْ  وَ  اْلَمقَامِ  وَ  الرُّ

ً  َخْمِسینَ  إِالَّ  َسنَةٍ  أَْلفَ  -قَْوِمھِ  فِي -ع -نُوحٌ  َ  لَقِيَ  ثُمَّ  اْلَمقَامِ  َذلِكَ  فِي لَْیًال  یَقُومُ  وَ  نَھَاراً  یَُصومُ  عاما  لَمْ  َوَالیَتِنَا بَِغْیرِ  -َجلَّ  وَ  َعزَّ  -هللاَّ
ً  بَِذلِكَ  یَْنتَفِعْ   .َشْیئا

 و پیامبرش و خدا: كردم عرض؟ است مندترفضیلت زمین كدام: پرسید ما از -الّسالم علیھ د-سّجا امام: گوید حمزه ابو... (
 نوح عمر اندازه بھ مردى اگر و است مقام و ركن میان زمین مندترینفضیلت، راستى بھ: فرمود. داناترند خدا پیامبر فرزند
، برخیزد عبادت بھ ھاشب و بدارد روزه مكان آن در را روزھا؛ كند زندگى قومش میان در، سال پنجاه و نھصد، الّسالم علیھ
 ).نبرد ثمرى عبادت آن از كند دیدار ما والیت بدون را بزرگ و گرامى خداى سپس

 حافظ:
   نشد و خام آرزوی این در بسوختیم  نشد و تمام دل کار شود کھ جان گداخت

   نشد و اھتمام صد نمودم خویش بھ من کھ   قدم راه دلیلبی منھ عشق کوی بھ
    نشد و کرام بر گدایی بھ شدم بسی  حضور گنج جوی و جست در کھ درد و دریغ
   نشد و رام نگار آن شود کھ ھوس آن در  فکر سر از حافظ برانگیخت حیلھ ھزار

 
    باشد عنایت کھ با میان ز خود را تو تا  نیاز و مستی و من و نماز و عجب و زاھد
   باشد ھدایت موقوف کھ ستکاری عشق  است معذور نبرد رندی بھ راه ار زاھد

 موالنا، در دفتر چھارم مثنوي، در اشاره بھ داشتن امام و موال:
    فضول دفع و کافر جنگ ھر بھ  رسول فرستادشمی سریھ یک
    خیل ساالر و کردش لشکر میر  ھذیل از او گزید را جوانی یک
    بود سربی تن سروربی قوم  بود سرور گمانبی لشکر اصل
    ایکرده سرور ترک کھ بود زان  ایپژمرده و مرده کھ ھمھ این
 کنیمی سر را خویش سر کشیمی  منی و ما وز بخل وز کسل از
   اندروشن چشم محتاجان جملھ  زنند صف گر گوشھا ھزاران صد

   سروری کن طلب کم جو سروری  سری از و منی از آ باز خواجھ
 و در دفتر اّول مثنوي، نیز فرماید:

    دوست دید در خود دید کن فنا رو  دروست علت بسی چون ما یدیده
    غرض کل او دید اندر یابی   العوض نعم او دید را ما دید
    نبود بابا گردن جز مرکبش   نبود پویا تا و گیرا تا طفل
    کبود و کور در و افتاد عنا در  نمود پا و دست و گشت فضولی چون
    صفا اندر وفا از پریدندمی  پا و دست از پیش خلق جانھای
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    شدند خرسندی و حرص و خشم حبس   شدند بندی اھبطوا بامر چون
    لاللھ عیال الخلق گفت   شیرخواه و حضرتیم عیال ما
   دھد نان رحمت ز کو تواند ھم   دھد باران آسمان از او آنک

 آنچھ" آِجنٌ . "کندمی گیر اشخورنده گلوی در کھ است ايلقمھ و، گندیده است آبى این: آِكلَُھا بَِھا یَُغصُّ  لُْقَمةٌ  وَ  آِجنٌ  َماءٌ  َھَذا .3
 ریشھ ھمین از، نکند عبور حلق از نحوی بھ است لقمھ کردن گیر" یَُغصُّ ، "باشد شده گندیده و باشد کرده تغییر رنگش و طعم
 تواندمی نھ کھ ،گلوگیر است ایلقمھ چون، ندارد را آن صالحیّت کھ  کسی برای مقامی ھر دعوی ھر، یعنی". ُغّصھ" است
 حال در کشدمی خود دنبال بھ کھ را کسانی و خود، پس. برد فرو را آن تواندمی نھ و، کردنش اّدعا از بعد افکند بیرون آن

 .شوند ھالک و خفھ ھمھ تا داردمی نگھ نفس تنگی و ضیق
در این  -مد ظلھ -موھبتي است الھی، و خلق را در آن اختیاری نیست. استاد، آیة هللا جوادي آملی یعنی امامت و زعامت دیني

علمای شیعھ تعیین امامی را کھ بھ امر خدا ھدایت می کند فقط خاص فرمایند (با اندکی دخل و تصّرف ویرایشي): ارتباط مي
ا یُْشِرُكونَ َوَربَُّك یَْخلُ سبحان می دانند، و خدا می فرماید، " یخدا ِ َوتََعالَى َعمَّ "   ُق َما یََشاء َویَْختَاُر َما َكاَن لَھُُم اْلِخیََرةُ ُسْبَحاَن هللاَّ

و از  ،خداو آنان اختیارى ندارند منزه است ،گزیندآفریند و برمىو پروردگار تو ھر چھ را بخواھد مى) ( القصص 28:68(
انتصابي بودن مقام   ،اِسناد جعل امامت بھ خدااستدالل نموده اند: از .) برای نمونھ، گردانند برتر استآنچھ [با او] شریك مى

گردد كھ تعیین امام و بخشودن منصب نیز معلوم مي -المالسّ  علیھ -حاجت حضرت خلیل ازعرضشود، مي فھمیدهامامت 
از تعبیر  ھمچنین .دادخود قرار مي ذریّھ وگرنھ خود حضرت ابراھیم آن را براي ھمھ ،انتخابي نھ ،امامت، انتصابي است

نھ عھد مردمي و این عھد خدایي  شود كھ مقام امامت، عھد الھي استمعلوم مي )البقرة 2:124(  "ال یَناُل َعْھِدي الظَّالِِمینَ "
ةً  َوَجَعْلنَاھُمْ ، "در آیھ کریمھ ..نصیب ظالم نخواھد شد. الَة َوإِقَامَ  ٱْلَخْیَراتِ  فِْعلَ  إِلَْیِھمْ  َوأَْوَحْینَآ بِأَْمِرنَا یَْھُدونَ  أَئِمَّ َكـاةِ  َوإِیتَآءَ  ٱلصَّ  ٱلزَّ

 ھستند پیامبران ابراھیمي ھمانند اسحاق و یعقوب را كھ ھمگان از صالحین)  نیز فرمود األنبیاء 21:73( "َعابِِدینَ  لَنَا َوَكانُواْ 
و  فرستادن وحي فِعل خیر بھ خداوند نسبت داده شده،  ھمدر این آیھ ... نمایندبھ امر ما ھدایت مي کھامامان مردم قرار دادیم 

نیز  )ص 38:26( ."... بِٱْلَحقِّ  ٱلنَّاسِ  بَْینَ  فَٱْحُكمْ  ٱألَْرضِ  فِي َخلِیفَةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا یاَداُوودُ در آیھ ". َجعل امامت و رھبريھم 
شود كھ رھبري آن پیامبر معصوم با نصب الھي بوده است. خالفت تشریعي حضرت داود بھ خداوند استناد یافتھ و معلوم مي

ةً  ِمْنھُمْ  َوَجَعْلنَا " ا بِأَْمِرنَا یَْھُدونَ  أَئِمَّ اسرائیل را كھ بنيیعني برخي از ) السجدة 32:24( "یُوقِنُونَ  بِآیَاتِنَا َوَكانُواْ  َصبَُرواْ  لَمَّ
كنند و و آنان را امام مردم قرار دادیم كھ بھ فرمان ما مردم را ھدایت مي یمشایستھ مقام رھبري بودند بھ مقام امامت رساند

... [یھ این دلیل تعیین امام را خداوند خود انجام می دھد کھ] سبب این صالحیت، صبر و استقامت آنھا در مسائل دیني بود.
ُ  اوست "... اصلي بھ عھده پیشوایان لذا، نصب .داندني را فقط خداوند ميصالحیت درو  ..."ِرَسالَتَھُ  یَْجَعلُ  َحْیثُ  أَْعلَمُ  ٱ±َّ

 اند و بھ باطن طالح چھ بسا افرادي كھ بھ ظاھر صالح ) (خدا آگاه تر است کھ رسالت خود را کجا قرار دھد.)األنعام 6:124(
َ  َعلَْیِھمْ  َوٱْتلُ  " باشند، ) (و بر آنھا بخوان األعراف 7:175("ٱْلَغاِوینَ  ِمنَ  فََكانَ  ٱلشَّْیطَانُ  فَأَْتبََعھُ  ِمْنھَا فَٱْنَسلَخَ  َءایَاتِنَا َءاتَْینَاهُ   ۤٱلَِّذي نَبَأ

اد، و از سرگذشت آن كس را كھ آیات خود را بھ او دادیم ولى [سرانجام] خود را از آن تھى ساخت و شیطان در پى او افت
 20:29 (  "و اْجعْل لي وزیراً ِمْن أْھلي ھاروَن أخي اُشُدد بھ أْزِري" گمراھان شد!)  [لذا، حضرت موسی نیز عرض کرد،] 

اگر تعیین خلیفھ و امام مخصوص !) با او پشتم را محكم كن، رادرم ھارون را،  بو وزیرى از خاندانم براى من قرار ده( طھ)
نصب آن را از خداي  -المالسّ علیھ -توانستند خلیفھ و امام تعیین نمایند، حضرت موسي كلیمان ھم ميبود و دیگرخداوند نمي

را ھمانند سایر حاجتھاي تو تفرمود: این خواستھ او نمي يكرد و خداوند ھم بھ عنوان اعالم اجابت خواستھسبحان مسئلت نمي
طالب براي خالفت و امامت تعیین حضرت علي بن ابي کھ شوداینجا معلوم مياز  ... انجام دادم و تو آنھا را دریافت كردي.
منادي این پیام  -صلي هللا علیھ و آلھ و سلم -اكرمصب او را نداشت و حضرت رسولفقط در اختیار خداوند بود و احدي حق ن

 (پایان نقل) بود.و پیك این ابالغ 
در باب اّول فتوحات آمده است را "سّر امام مبین" معّرفي فرمود، و در فتوحات، سّر آنچھ را  559شیخ ابن عربي در باب 

 مكانات و ُحكمیھ را، اوضاع و غیبیھ را، استتارات و كونیھ را، کند اضافاتمي بخشی از کالم خود آنجا فرمود، "[او] قبول
صاحبان  است، تا عبرتي باشد برايعلمي (پرچمي) کھ در سر آن آتشي  است استكانتش، كثیر مكانش، رفیع است ِحَكمیھ را،
 ..." ابصار
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فرماید: [آن امام مبین] با شیخ عبدالکریم جیلی در شرح این کالم شیخ اشاراتی دقیق و سخنان بلند دارد، کھ در ضمن آن مي
 .غیبّي است شھادت، بھ عالم با آن کھ تحقّق دارد و شھادّي است، غیب، بھ عالم آن کھ تمكین دارد

شود بھ و از آن تعبیر مي کشد،ھا زبانھ ميالھي، کھ بر سر آن آتشي است افروختھ، کھ بر دل ي است بر ذات... او پرچم
الھي است، کھ آن آخرین چیزی است کھ از سرھای ّصّدیقین خارج  كبریاء، و آن ریاست و قھر، و عظمت، و جالل،
و از آنچھ . قھر نباشد مگر در كمال و كبریاء و بھ عظمت چرا کھ اتصاف شان،شود نھایتبر آنھا ظاھر مي یعني شود،مي

دید پروردگارش را ھر روز، و ھیچ ضرري برای او نداشت، چیزی آن مرد مي و یزید، کرد بھ ابو ھالک شد مردی کھ نظر
را داشت،  نزد او ثبوت و بدان خاطر استطاعت دید،نفسش مي قابلیت رسید، زیرا پروردگارش را بر قدرناگوار بھ او نمي

 رسید بھ قابلیتھالک شد زطرا قابلیتش نمي قابلیتش، در نتیجھ، از وراء الھي، و و ظاھر شد بر او با عظمت یزید ولي ابو
 (پایان نقل) .نزد او را نداشت ثبوت و استطاعت یزید، ابو

 موالنا، در دفتر اّول مثنوي:
    کینبھ  موسی با کردند مری چون  لعین فرعون عھد در ساحران
    داشتند مکرم را او ساحران   داشتند مقدم را موسی لیک
    نخست فکن تو عصا خواھی ھمی گر  تست آن فرمان کھ گفتندش زانک
    درمیان را مکرھا ان افکنید  ساحران ای شما اول نی گفت
    برید پاھاشان و دست آن مری کز  خرید را دینشان تعظیم قدر این

    باختند در آن جرم در پا و دست  بشناختند او حق چون ساحران
    الل باشمی مخور کامل اینھ تو  حالل را کامل ستنکتھ 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
   آموختن سخن او تا سخن از   دوختن لب بایدشمی مدتی

ُ  َرِحمَ فرمود، " -علیھ الّسالم -حضرت علی " (خدا رحمت کند کسی را کھ قدر خود را طَْوَرهُ  یَتََعدَّ  لَمْ  وَ  قَْدَرهُ  َعَرفَ  اْمَرأً  هللاَّ
 شناخت، و تجاوز نکرد از حّد خودش!)

اِرعِ  إِینَاِعَھا َوْقتِ  لَِغْیرِ  الثََّمَرةِ  ُمْجتَنِي وَ  .4  در است کشاورزی چون ھم رسیدن وقت غیر در میوه چیننده و: أَْرِضھِ  بَِغْیرِ  َكالزَّ
 کھ کسی یعنی، اّول. باشد داشتھ معنا دو تواندمی. میوه رسیدن" إِینَاع" و، است میوه چیننده" ُمْجتَنِي. "است دیگری زمین

 ھموار دیگران برای راه بلکھ، برد نخواھد خود زحمات از سودی، کندمی آن بر اقدام و دعوی و ندارد را مقامی صالحیّت
 . رسید نخواھد جھینت بھ شخص زحمات، نباشد آماده کاری برای نیز بیرونی شرایط اگر یعنی، دوم. کندمی

ان شمامور بودند بھ این با مردم بر قدر عقول -علیھم الّسالم -وقت در اینجا اشاره است بھ آمادگي، و قابلیّت و استعداد. انبیاء
 شدند در انکار و کفر.آنھا ھالک مي حتّی اھل ایمان از کردند،سخن گویند، چھ اگر آنان فراتر از قابلیّت خلق بر آنھا تجلّي مِ 

 :مثنوی دوم دفتر موالنا
  مکن بیگانھ کار کن خود کار    مکن خانھ مردمان زمین در

  تو غمناکی اوست برای کز    تو خاکی تن بیگانھ کیست
  فربھی نبینی را خود جوھر   دھیمی شیرین و چرب را تن تو تا
  شود پیدا او گند مردن روز   شود جا را تن مشک میان گر

 ذوالجالل پاک نام بود چھ مشک   بمال دل بر مزن تن بر را مشک
 ھین است الخبیثات للخبیثین    طیبین سوی بھ آید طیبات


