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I.  فیض االسالم231خطبھ ، 
 ... -المالسّ علیھ -من خطبة لھو : 231خطبھ  ترجمھمتن و  .1

I.  3( 231شرح خطبھ( 
یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: فَِمَن اْإلِ
ُدوِر إِلَى  .2 ھا تا ھا و سینھھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است، آنچھ و : أََجٍل َمْعلُومٍ َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ

  .سرآمدی معلوم
یی از کسی، زاربيپس، ھرگاه باشد شمار : فَإَِذا َكانَْت لَُكْم بََراَءةٌ ِمْن أََحٍد فَقِفُوهُ َحتَّى یَْحُضَرهُ اْلَمْوُت فَِعْنَد َذلَِك یَقَُع َحدُّ اْلبََراَءةِ  .3

شاید مراد از "حّد" در اینجا "نصاب" بوده باشد،  .زارىحّد بيفرا رسدش مرگ، پس در آن ھنگام واقع شود تا بازگذاریدش 
نیز ھاي چیزھا ماھیّت، و در بعضي از اصطالحات، بھ معنایي تعریف دقیق چھ حّد ھر چیزی مشخص شدن وقوع آن است

تا و عاریتي کھ ایمان غیر ثابت  فرمود مبنی بر این بیان در جملھ قبلی است بر آنچھ تفریعاین جملھ  شود.بکار برده مي
اجل معلوم و سرآمد، و آن . یکي از مصادیق استودیعت صاحبان آن  ھاو قلب ھابین سینھ ،اجلی معلوم، یعنی سرآمدی معیّن

تواند مي لیکن بھ حسب باطن، مصداق دیگرظاھرترین آن بھ حسب ظاھر کالم ھنگام مرگ صاحبان ایمان عاریتي است، 
بھ  ایمان عاریتیر در قلب، و یا ھنگامي صاحب اود بھ ایماني حقیقي و ثابت و مستقباشد کھ ایمان عاریّتي تبدیل ش ھنگامی

بوده  يالھ دارانامانتھنگام آنھا آن ي کساني باشد کفر در قلب آنھا ثابت و مستقر شود، و تا سوي کفر میل نماید تا از جملھ
ُخِذ ، "است آمده است،  -علیھ الّسالم -در کالمي دیگر کھ منسوب بھ آن حضرتچنانچھ از د نسپارباشند، کھ آن را بھ اھلش ب

" لَى َصَواِحبِھَا فِي َصْدِر اْلُمْؤِمنِ ْسُكَن إِ اْلِحْكَمةَ أَنَّى َكانَْت فَإِنَّ اْلِحْكَمةَ تَُكوُن فِي َصْدِر اْلُمنَافِِق فَتَلَْجلَُج فِي َصْدِرِه َحتَّى تَْخُرَج فَتَ 
 سوی و بیارامد اش بجنبد تا برون شوددر سینھ بوده باشد،در سینھ منافق  -گاه -حكمت را ھر جا باشد فراگیر! كھ حكمت(

، فرمود تا اجل رودمیایمان عاریتي رای اھل باحتمال وقوع یکی از این دو امر ). چون مؤمن يھاى خود در سینھھمسان
داشت، و بي زاري نباید حکم قضاوت نھایي  -مرگ، و یا ایمان ثابت مستقّر، و یا کفر ثابت مستقرّ  -معلوم و سرآمدي معیّن

 . ورزید از اھل ایمان عاریتي، و مایوس شد از ھدایت آنھا بھ حقّ 
شان اي ایمان در قلببھ اھل حرمان و ھجران کھ اگر ذّره این بشارتي است از ناحیھ خداي سبحان و والیت ختمي علوي

است آن را پاس بدارند و از خاموش شدن نور آن جلوگیري کنند ھرچند اندک باشد. از طرفي دیگر، اھل عنایت و ھدایت 
. این نھایت تساھل و نانرزند با آدشمنی وو نفرت داشتھ باشند از آنھا آنھا را رھا کنند، و زاري جویند و نیز نباید از آنان بي

، کھ آن امام اّولین و آخرین ھمھ شیعیان خود  و بشریّت را بدان دعوت فرمود. و این سخن و امیدواري است مدارا ورزی
چرا کھ اوایل، چنان کھ بارھا گفتھ شده کھ بازگشت نھایات بھ اوایل است،  منافاتی ندارد بھ آنچھ گفتھ شده است مبنی بر این

 آن از حوصلھ این نوشتار بیرون است. بیشتر توضیحت زماني نیست، بلکھ اولویّت عنایي است، و است، اّولیّ 
 حافظ:

 برود حالت کس ندانست کھ آخر بھ چھ  ستوحکم مستوری و مستی ھمھ بر خاتم ت
 است: ) چنین آورده35 – 36 ، ص1كشف األسرار و عدة األبرار، جدر  530وفات ( ابو الفضل رشید الدین میبدى

راطَ اْلُمْستَقِیمَ " عین عبادت است و مخ طاعت، دعا و سؤال و تضّرع و ابتھال مؤمنان، و طلب استقامت و ثبات  -"اْھِدنَا الصِّ
وانگھ ما را در آن راه بر  ،بار خدایا راه خود بما نماى -گویندفیھ و ثبّتنا علیھ. مؤمنان مي یعنى دلّنا علیھ و اسلك بنا .در دین

ست كھ رب ا نمایش آن. كشش رسان. سھ اصل عظیم است: اول نمایش، پس روش، پس كششھ وانگھ از روش ب ،روش دار
ً  لَتَْرَكبُنَّ ، "ست كھ گفتن ا . روش آ](نشان دھیم شما را آیاتش)[البقرة)  2:73( "آیاتِھِ  یُِریُكمْ " ،العزة گفت " طَبَقٍ  َعنْ  طَبَقا

ْبناهُ نَِجیًّا، "ست كھ گفتا كشش آن  ])نشینند از یك حال بر دیگر حالمىزیند و ى([اإلنشقاق)  84:19( مریم)  19:52" (َو قَرَّ
  .](نزدیک آوردیم او را براي نجوا)[

[(خدایا، بنما اشیاء را بھ ما آن سان کھ " كما ھي ا األشیاءَ نَ رِ أاللّھُمَّ ، "از هللاَّ نمایش خواست گفت -لیھ الّسالمع -مصطفى
ُدونَ َسبََق  ]ُجْمَدانُ  ھََذا [ِسیُروا ، "و روش را گفتھستند!)]،  (نام کوھي است در راه  است ُجْمَدانکنید [این سیر " (اْلُمفَرِّ

 [(" الثَّقَلَْینِ  تَُواِزَي ِ َعَملَ  ِت اْلَحقِّ ِمْن َجَذبَا َجْذبَةٌ ، "و كشش را گفت[بسیار یادآوران خدا]!)،  نامفّردت گرفتند بق] سمّکھ)
 )]حضرت حق برابر با عمل جن و انس است یھااز جذبھ یاجذبھ
خواھند كھ نھ ھر كھ راه دید در راه برفت، و نھ ھر كھ رفت بمقصد رسید. و بس كس كھ ؤمنان درین آیت از هللاَّ ھر سھ ميم

 .و بس كس كھ شناخت و نیافت شنید و ندید و بس كس كھ دید و نشناخت
 بسا یار خراباتى كھ زین بر شیر نر بندد  بسا پیر مناجاتى كھ از مركب فرو ماند
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 ):268، ص 7كشف األسرار و عدة األبرار، جو در موضعي دیگر چنین آورده است (
ست ا ى نرسیدى. روش تو چنانبرى عمرھا در خود برفتى ھنوز جایاى مسكین تو راه گم كرده در خود بمانده راه براه نمى

 :كھ آن پیر عزیز گفت
 رنا بودم كھ گفت خوش باد شبت             در عشق شدم پیر و شبم روز نشدبُ 

 .راھت پدید آید و ھامِ  ،اى جوانمرد از خود قدمى بیرون نھ تا راه بر تو روشن شود
تنگ مدار كھ در ھر نفسى ھمراه تو او است  دوست دلھ نشنیده آن كلمھ پیر طریقت كھ گفت: اى رفتھ از خود نانرسیده ب

" نُوٍر ِمْن َربِّھِ  فَھَُو َعلى، "داغ اوست. بر راه اوست كھ با چراغ اوست. اینست كھ رّب العالمین گفتھ عزیز اوست كھ ب
 الّزمر) [(پس، او بر نوري باشد از پروردگارش.)] 39:22(

َھا  .4 لِ َو اْلِھْجَرةُ قَائَِمةٌ َعلَى َحدِّ "ھجرت" از "ھجر" ضد ادامھ جملھ قبل است.  برجاست بر حّد اّولش.ھجرت ولی : اْألَوَّ
کرد، و فرمود نباید از صاحبان ایمان عاریتي تبري جست و نا امید شد و قطع عالیق حّد تبّری را بیان "وصل" است. نخست 

گویا ھمیشھ چنین باشد کھ  ،بود اھل عنایت و ھدایت راارشاد و ھشداري تربیتي و ایماني نمود از آنھا تا سرآمدي معلوم. این 
تکلیف و وظیفھ و مسؤلیّت ابتداء متوّجھ مقّربان و عنایت شدگان و توانمندان است، آن گاه براي تسھیل امر بر آنھا تا در 

ناقصان را تکلیف فرمود بھ ھجرت و ھاي غیر قابل تحّمل گرفتا نشوند، انجام و امتثال فرمان الھي بھ رنج و سختي و مشقّت
 . و سر پیچي و عنادانکار و نفاق اطاعت و تولّي اولیاء مرشد و کامالن مکّمل تا آزرده و خستھ نسازند آنھا را با 

مَّ  ْلقُْرآنَ ٱطھ َمآ أَنََزْلنَا َعلَْیَك خداي تعالی فرمود، " تِ ٱوَ  ألَْرضَ ٱْن َخلََق لِتَْشقَٰى إِالَّ تَْذِكَرةً لَِّمن یَْخَشٰى تَنِزیالً مِّ َوٰ َمٰ ـٰنُ ٱ ْلُعلَىٱ لسَّ ْحَم  لرَّ
پندى باشد براى ھر كھ جز این کھ قرآن را بر تو نازل نكردیم تا بھ رنج افتى، ، طھطھ) ( 20:  1-5" (ْستََوىٰ ٱ ْلَعْرشِ ٱ َعلَى
واء فرموده مان كھ بر عرش استخداى رح، ھاى بلند را آفریده استترسد، نازل شده از جانب كسى كھ زمین و آسمانمى

 )است.
َ یُِضلُّ َمْن یَشاُء َو یَْھدي َمْن یَشاُء فَال تَْذھَبْ باز فرمود، " َ  أَ فََمْن ُزیَِّن لَھُ ُسوُء َعَملِِھ فََرآهُ َحَسناً فَإِنَّ هللاَّ نَْفُسَك َعلَْیِھْم َحَسراٍت إِنَّ هللاَّ

بیند [مانند مؤمن آن كس كھ زشتِى كردارش براى او آراستھ شده و آن را زیبا مى آیا( )فاطر 35:8(" َعلیٌم بِما یَْصنَُعونَ 
ھا كند. پس مبادا بھ سبب حسرتگذارد و ھر كھ را بخواھد ھدایت مىراه مى]؟ خداست كھ ھر كھ را بخواھد بىنیكوكار است
 .)اناستكنند دقطعاً خدا بھ آنچھ مى ،] برود] بر آنان، جانت [از كف[ى گوناگون
ً فرماید، "نیز مي ً ُمھینا ْنیا َو اْآلِخَرِة َو أََعدَّ لَھُْم َعذابا ُ فِي الدُّ َ َو َرُسولَھُ لََعنَھُُم هللاَّ  )األحزاب 33:57( "إِنَّ الَّذیَن یُْؤُذوَن هللاَّ

آور رده و برایشان عذابى خفّترسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت كگمان، كسانى كھ خدا و پیامبر او را آزار مىبى(
 )آماده ساختھ است.

ایي مثل " (اذیّت نشد ھیچ نبيَما أُوِذَي نَبِيٌّ ِمْثَل َما أُوِذیتُ نقل شده است کھ فرمود، " -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -از رسول هللا
 آنچھ من اذیّت شدم.)
کنند با نباید مایوس شوند و قطع رابطھ ھای راستین و راسخ  ایماناھل اید فرمدر اینجا مي -علیھ الّسالم -پس، امیر المؤمنین

، سوي آنان دنو ھجرت کناھل ایمان عاریتي تا آخرین دم واپسین آنھا ولي آنھا نیز باید رعایت ادب استفاده از مومنان حقیقي 
 یست مگر مستضعفان.باقي است، و ھیچ کس را رخصت و اجازه ترک آن نخود  ینھجرت ھنوز بر حّد نخسترا کھ چ

انکار و آزار مشرکان بھ مّکھ داشت بھ سبب آن کھ ای کھ ھمھ عالقھ اب -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -رسول هللاھنگامي کھ 
، و قرار رای حفط دین خودب، و مسلمین را امر فرمود بھ ھجرت از مّکھ بھ مدینھ بھ مدینھ ھجرت فرمود مّکھ از حّد گذشت،
 .صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -تربیت و عنایت آن حضرت داشتن در سایھ

 چنین آورده است:  -علیھ الّسالم -ابن ابي الحدید در شرح این کالم امام علي
 -نبيت است، چرا کھ مردم از وصیسرار آن از او ، -لیھ الّسالمع -میر المؤمنینابھ  اص داردختصکھ ا ي استكالماین 
، عباسوي او، عمو  [مّکھ]"، بعد فتحتي نباشد ھجراو فرموده است، "نمودند کھ روایت مي -لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص

 .ء فرمود او رااستثنااء فرماید او را، و ستثنکھ انَُعْیُم ْبُن َمْسُعوٍد اْألَْشَجِعيُّ شفاعت کرد درباره 
فرمود آن  است، امامت سوي ھجر کھلنیست، ب تھجربدان اشارت فرمود، آن  -لیھ الّسالمع -میر المؤمنینتي کھ اھجراین و 
 است... تكلیف باقي ي کھما دامخودش ل اوّ  حدّ است بر  قائم

ِة َو ُمْعلِنَِھا .5 ِ فِي أَْھِل اْألَْرِض َحاَجةٌ ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ ه أّمت گرفتھ و پنھان دارند نیست ازخدا را در اھل زمین حاجتى : َما َكاَن ِ%َّ
و معترضھ بودن اند، ولی نافیھ بودن "ما" " را "مادامی" معنا کردهَما َكانَ برخی از شارحان نھج البالغة " اش.هآشكار كنند
ین اّمت ا بھ کسي کھ از. بر این اساس، منظور آن است کھ خدای تعالی احتیاجی ندارد نمایدتر ميو مناسبظاھرتر این جملھ 

پنھان اّمت است، و مستلزم شروطی. پس اگر آنان و لکھ این دو تابع مصلحت خود ن دارد یا إظھار نماید، باھپنبودنش را 
سوي  ھجرتاي در پي نداشتھ باشد، آشکار نمودن مفسده، و اگر اشد، اظھار ایمان ضروري و واجب نباشدمصلحت بداشتن 
با معرفت حّجت خدا بر روی  جرت صحیح نباشد مگرو ھ، ي و واجب استضرور و اولیاء خداي تعالی -علیھ الّسالم -امام

 زمین.
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ِة فِي اْألَْرضِ  .6 . ت در زمینحجّ حدی مگر با معرفت ابر ھجرت واقع نشود اسم  :َال یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِالَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ
در لغت، چیزی است کھ با در اینجا شرط صّحت ھجرت بھ معنای إلھی آن را بیان فرمود، کھ معرفت حّجت است. "حّجت" 

شود از اّدعا کردن. در اصطالح دینی نیز "حّجت" کسی یا شاھد و دلیلی است کھ با آن مخالفان آن مّدعی متخاصم ساکت می
علیھ  -شوند. برترین حّجت حّق خلیفھ خدا بر روی زمین است. پس، با توّجھ بدانچھ آن حضرتحّق مجبور بھ سکوت می

است. بھ عبارت دیگر،  -علیھ الّسالم -فرماید، مراد از معرفت حّجت، شناخت حقیقی خود امامین خطبھ میدر پایان ا -الّسالم
حدی مھاجر نخواھد بود مگر آن ھ ترک باطل و رفتن سوی حّق است، ااگر ھجرت بر ھمان حّد اّول خود برجا بوده باشد، ک

این نباشد مگر با شناخت و معرفتی کافی نسبت بھ امامان معصوم باطل را بشناسد، و  ،کھ حّق را بشناسد، و در تقابل با آن
 در ھر زمانی.  -علیھ وعلیھم الّسالم  -از اھل بیت رسول خدا 

ھجرت رفتن از موضعی است بھ موضعی دیگر، و این نباشد مگر بعد ناخشنودی از شرایط موجود و طلب مفقودی 
ی بردن بھ حقّی محبوب است. پس، با شناخت ولی خدا بر روی ناخشنودی از وضع موجود پس از پمعموال مطلوب، و 

شود، و بھ سربردن با غیر او ناگوار و غیر قابل زمین، و عشق و محبّت بھ اوست، کھ زشتی و بطالن غیر او آشکار می
رفت ولی کامل گردد. آن کھ روی یوسفی را ندید، چھ غم باشدش گر بھ غیر او مشغول باشد. عالوه بر این، با معتحّمل می

 شود.تر میخدا، ھجرت و سیر نیز آسان
 حافظ:

 کھ جان زنده دالن سوخت در بیابانش  مگر عذر ره روان خواھد کعبھ جمال
 ھ زنخدانشـف دل از چـوســان یــشـن  آردن کھ میزَ ـت الحَ ـبی ۀن شکستـدیـب

 مغیالن غم مخورھا گر کند خار سرزنش خواھی زد قدم کعبھ در بیابان گر بھ شوق
نمود بدان، او مھاجر باشد. پس، آن مھاجری کھ خدای اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس :فََمْن َعَرفََھا َو أَقَرَّ بَِھا فَُھَو ُمَھاِجرٌ  .7

تعالی او را وعده اجر و پاداشی از نزد خود داده است، کسی است کھ بشناسد آن ولی معصوم خدا را، و اقرار نماید بھ 
شاید مراد از اقرار کردن علنی  ، مھاجر سوی خدا و رسولش باشد، و اجرش بر خود خدا باشد.-علیھ الّسالم -ت اووالی

نمودن ارادت و محبّتش بھ امام بوده باشد، کھ در آن صورت، باید از سرزمین طبیعت، و احساس و بشریّت، سفر کند بھ 
چون انسان از وطن مألوف خود در طلب مطلوب و دیدار محبوب جوار دوست با قدم صدق و کشش و جذبھ دوست. پس، 

ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض  َو َمْن یُھاِجْر في"برآید، با خطرھای عظیمی روی در روی گردد، چنانچھ خدای تعالی فرمود،  َسبیِل هللاَّ
 ِ ً َكثیراً َو َسَعةً َو َمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیتِِھ ُمھاِجراً إِلَى هللاَّ ُ َغفُوراً ُمراَغما ِ َو كاَن هللاَّ  َو َرُسولِِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى هللاَّ

 ً و كسى كھ  .ھایىگشایشو  ھابرخورد نماید در زمین با سختی ،در راه خدامھاجرت کند  و كسى( )النساء 4:100( "َرحیما
 )ی رحیم استروغفخدا و  ،پاداششبوده باشد خدا  ۀعھد رگش فرا رسد، بمرو  ،سوى خدا و رسولشاش از خانھد كنھجرت

" (و کسی کھ مھاجرت کند در راه خدا) َوَمن یُھَاِجْر فِي َسبِیِل ّهللاِ گوید: "تفسیر این آیھ کریمھ، می در قاسانیمولی عبدالرّزاق 
" (بیابد در زمین ُمراغمی را) األَْرِض ُمَراَغًما َكثِیًرایَِجْد فِي یعنی، از مقّر نفس مألوف در سبیل طریق حق با عزیمت، "

[یعنی بیابد] در زمین استعدادش محل ھای ھجرت و مساكن و منازل فراوانی را کھ در آن است خاک مال شدن بینی قواى 
ر ھنگام خالصی " (و سعھ ای را) و انشراحی در صدَوَسَعةً نفس وھمي، و خیالي، و بھیمي، و سبعي خود را، و ذلتش را، "

" (و کسی کھ خارج شود) از مقامی کھ در آن است، خواه مقّر  َوَمن یَْخُرجْ "یافتن از ضیق صفات نفس و إسارت ھوى، 
"  (در حالی ُمھَاِجًرا إِلَى ّهللاِ استعدادش باشد، کھ بر آن سرشتھ شده است، یا منزلی از منازل نفس، یا مقامی از مقامات قلب، "

" (و[بھ سوی] رسولش) با توجھ بھ طلب استقامت در  َوَرُسولِھِ بھ سوی خدا) با توجھ بھ توحید ذات، "  کھ مھاجری باشد
" (اجرش بر فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلى ّهللاِ " (سپس، دریابد او را مرگ)، انقطاع قبل از وصول، "ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوتُ توحید صفات، "

چھ بدان توجھ نموده است. پس، برای متوجھ بھ سلوك، أجر منزلی است کھ بدان واصل شده عھده خدا بوده باشد) بھ حسب آن
بود، یعنی مرتبھ ایی از كمال کھ برایش حاصل بود اگر می بود، و أجر مقامی کھ نظرش بھ آن بود و قصد آن کرده بود چھ 

د بھ حسب قصد و نظر، چھ بسا امید می رفت گرچھ آن كمال حاصل نشده بود برای او بھ حسب ملك و قدم، لیك مشتاق آن بو
" (و خدا غفور است) غفران می کند برای او آنچھ را َوَكاَن ّهللاُ َغفُوًراکھ توفیق یابد بعد ارتفاع حجب با وصول بھ آن، "

ِحیًمامانعش شده بود از قصدش، " ظرش بدو بود. کند بر او با ھبھ نمودن كمالی کھ توجھ بدان داشت و ن" (و رحیم) رحم میرَّ
 (پایان نقل)

ھجرت از بھر دنیا پیشھ تّجار است، و ھجرت از بھر عقبی نھایت ھّمت عبّاد، و ھجرت در ھوای موالی سیرت محبّان. اّما 
اند ھجرتی نیست، بلکھ جذبھ است و برده شدن در محبوبان ازل را کھ گردش چشمی از پروردگار حّق خود دور نبوده

 ھای لطف و رحمت.سایھ
خداي تعالی را اشاراتي است بھ جھالت و حجاب، و بي رغبتي و بي میلي برخي در سوره مبارکھ معارج اشارتي قرآني:  .8

 فرماید:ومي -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -ھاي عاریّتي، منافقان، بھ رسول هللاصاحبان ایمان
ْنھُْم  َماِل ِعِزیَن أَیَْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ مِّ ا فََماِل الَِّذیَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْھِطِعیَن َعِن اْلیَِمیِن َوَعِن الشِّ مَّ أَن یُْدَخَل َجنَّةَ نَِعیٍم َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاھُم مِّ

 َّ ْنھُْم َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِیَن فََذْرھُْم یَُخوُضوا َویَْلَعبُوا یَْعلَُموَن فََال أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب إِن َل َخْیًرا مِّ ا لَقَاِدُروَن َعلَى أَن نُّبَدِّ
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أَْبَصاُرھُْم تَْرھَقُھُْم ِذلَّةٌ َذلَِك وَن َخاِشَعةً َحتَّى یَُالقُوا یَْوَمھُُم الَِّذي یُوَعُدوَن یَْوَم یَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنَّھُْم إِلَى نُُصٍب یُوفِضُ 
 المعارج) 70: 36-44(اْلیَْوُم الَِّذي َكانُوا یُوَعُدوَن 

آیا باشند؟ از راست و چپ [گروه گروه] پراکنده. در مقابل تو خیره نگاه کننده ميكھ پس، چیست آنان را کھ کفر ورزیدند (
قسم  دانند!آنھا را از آنچھ مىخلق کردیم ما نباشد،  ھرگز چنین بھشت؟! رداخل گردانده شود دآنھا طمع دارد كھ  از کھر ی

ھمانا ما تواناییم بر این کھ بر تبدیل آنھا بھ بھتر از آنھا، و ما پیشي گرفتھ شده نباشیم، پس  ھاھا و مغرببھ پروردگار مشرق
ھمان  ى كھ روز موعود خود را مالقات نمایند!آنان را بھ حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازى كنند تا زمان

آنان خواري دیدگانشان فرو افتاده، [غباِر] ، دوندمىھایي عالمتشوند، گویى بھ سوى سرعت خارج مىھ روز كھ از قبرھا ب
  ند.)شداین است ھمان روزى كھ بھ ایشان وعده داده مى ،را فرو گرفتھ است

 حافظ: شعر: .9
 نوسفرم کھ دراز است ره مقصد و من  طایر قدسھمتم بدرقھ راه کن ای 

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

  خواجھ! نگھدار مرا ،ییغار تو ،ییتو اری  مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا اری
  بر در اسرار مرا ،ییمشروح تو ی نھیس  ییفاتح و مفتوح تو ،ییروح تو ،ییتو نوح
  خستھ بمنقار مرا ،ییُکِھ طور تو مرغ  ییدولت منصور تو ،ییسور تو ،ییتو نور
  مرا ازاریم شیب ،ییزھر تو ،ییتو قند  ییقھر تو ،ییلطف تو ،ییبحر تو ،ییتو قطره
  مرا اری یراه ده ا ،ییتو دیام ی روضھ  ییتو دیناھ یخانھ  ،ییتو دیخورش ی حجره
  نگھدار مرا کیتو، ن ھیمنم ما گفت  شدم ھیما یمفلس و ب جان جھان، یا گفتمش
  بار مرا نیآب ِده ا ،ییکوزه تو ،ییتو آب  ییتو وزهیحاصل در ،ییروزه تو ،ییتو روز
  خام بمگذار مرا ،ییخام تو ،ییتو پختھ  ییجام تو ،ییباده تو ،ییدام تو ،ییتو دانھ
  ھمھ گفتار مرا نیا ،یتا نبد یشد راه   یراه دلم کم زند ،یتن اگر کم تند نیا

  بمن، گر ندھد بار مرا یوا یا رومیم  ایگفت ب ا،یمرا، خواند مرا، گفت ب خواند
 خواجھ عطار مرا... ،ییتو زیآم ھخَ لَ خْ لَ   ییتو زیمفخر تبر ،ییتو زیشکر ر شمس

 
 گنج رواني چھ کنم سود و زیان راتو مرا   تو مرا جان و جھاني چھ کنم جان و جھان را

 چو در این دور خرابم چھ کنم دور زمان را   نفسي یار شرابم نفسي یار کبابم
 چھ کنم کون و مکان را پدیدمنھ نھانم نھ    رھیدم ز ھمھ خلق رمیدم ز ھمھ باز

 چو تو را صید و شکارم چھ کنم تیر و کمان را   ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم
 چھ توان گفت چھ گویم صفت این جوي روان را  اندر تک جویم چھ روم آب چھ جویمچو من 

 چو مرا گرگ شبان شد چھ کشم ناز شبان را  ھ رالچو نھادم سر ھستي چھ کشم بار ک
 خنک آن جا کھ نشستي خنک آن دیده جان را چھ خوشي عشق چھ مستي چو قدح بر کف دستي

 چو ز تو یافت نشاني چھ کند نام و نشان را  جاني ه جھاني ز تو ھر قطره چوز تو ھر ذرّ 
 چو بھ سر باید رفتن چھ کنم پاي دوان را   جھت گوھر فایق بھ تک بحر حقایق
 ھمھ رختم ستدي تو چھ دھم باج ستان را   بھ سالح احد تو ره ما را بزدي تو
 رادل من شد سبک اي جان بده آن رطل گران    ز شعاع مھ تابان ز خم طره پیچان

 منگر جور و جفا را بنگر صد نگران را  منگر رنج و بال را بنگر عشق و وال را
 ھم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را  غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن
 بشنو راه دھان را مگشا راه دھان را  بطلب امن و امان را بگزین گوشھ گران را


