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I.  فیض االسالم231خطبھ ، 
 : 231خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -المالسّ علیھ -من خطبة لھو 
یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوِب َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ  ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُوٍم فَإَِذا َكانَْت لَُكْم بََراَءةٌ فَِمَن اْإلِ

ِل َما ِمْن أََحٍد فَقِفُوهُ  ھَا اْألَوَّ ِ فِي أَْھِل اْألَْرِض َحاَجةٌ َحتَّى یَْحُضَرهُ اْلَمْوُت فَِعْنَد َذلَِك یَقَُع َحدُّ اْلبََراَءِة َو اْلِھْجَرةُ قَائَِمةٌ َعلَى َحدِّ َّnِ َكاَن
ِة َو ُمْعلِنِھَا ِة فِي اْألَْرِض فََمْن َعَرفَھَا َو أَقَرَّ بِھَا فَھَُو ُمھَاِجٌر َو َال یَقَُع َال یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِ  .ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ الَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ

ةُ فََسِمَعْتھَا أُُذنُھُ َو َوَعاھَا قَْلبُھُ   . اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ
یَماِن َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر أَِمینَةٌ َو أَْحَال إِنَّ أَْمَرنَا َصْعٌب ُمْستَْصَعٌب َال یَْحِملُ  ُ قَْلبَھُ لِْإلِ أَیُّھَا . ٌم َرِزینَةٌ ھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ

َماِء أَْعلَُم ِمنِّي بِطُُرِق اْألَْرضِ  قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلِھَا فِْتنَةٌ تَطَأُ فِي ِخطَاِمھَا َو تَْذھَُب  النَّاُس َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي فََألَنَا بِطُُرِق السَّ
 .بِأَْحَالِم قَْوِمھَا

ھا تا سرآمدی ھا و سینھھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است آنچھ و ھا، باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھاز ایمان است 
، حّد بیزارىفرا رسدش مرگ، و در آن ھنگام واقع شود تا ی، بازگذاریدش یی از کسبیزارپس، ھرگاه باشد شما را . معلوم
اش. واقع نشود هآشكار كننده أّمت و پنھان دارند نیست ازخدا را در اھل زمین حاجتى برجاست بر حّد اّولش. ھجرت ولی 
ان، او مھاجر باشد. و واقع نمود بداقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس. ت در زمینحجّ بر أحدی مگر با معرفت ھجرت اسم 

 گرفتھ باشد آن.بر قلبش در و  شنیده باشد آن را، گوششبھ او، و ت حجّ رسیده باشد كھ نشود اسم إستضعاف بر کسی 
ھمانا أمر ما دشوار و سرکش است، حمل نکند آن را مگر عبدی مؤمن کھ خدا إمتحان کرده باشد قلبش را برای إیمان. و نگھ 

 ھایی أمین و خردھایی با وقار.را مگر سینھدارد حدیث ما نمی
ھای زمین، [و] قبل آن کھ ھای  آسمان از خود بھ راهترم بھ راهای مردم، بپرسید از من قبل از آن کھ نیابید مرا، چھ من آگاه

 ای پا برگیرد کھ مھار خود را لگدمال کند و ببرد خردھای قوم خود را.فتنھ
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یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ فَِمَن  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: اْإلِ
ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  .2 ھا تا سینھھا و ھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است، آنچھ و : َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ

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

 .زارىحّد بيفرا رسدش مرگ، پس در آن ھنگام واقع شود تا بازگذاریدش 
لِ  .4 َھا اْألَوَّ   برجاست بر حّد اّولش.ھجرت ولی : َو اْلِھْجَرةُ قَائَِمةٌ َعلَى َحدِّ
ِة َو ُمْعلِنَِھا .5 ِ فِي أَْھِل اْألَْرِض َحاَجةٌ ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ ّمت گرفتھ و ه اپنھان دارند نیست ازخدا را در اھل زمین حاجتى : َما َكاَن ِ%َّ

  اش.هآشكار كنند
ِة فِي اْألَْرضِ َال  .6 . ت در زمینحجّ حدی مگر با معرفت ابر ھجرت واقع نشود اسم  :یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِالَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ

در اینجا شرط صّحت ھجرت بھ معنای إلھی آن را بیان فرمود، کھ معرفت حّجت است. "حّجت" در لغت، چیزی است کھ با 
 شود از اّدعا کردن. آن مّدعی متخاصم ساکت می

، ترجمھ شده) 7ج169، ص: 2جالكریم ( القرآن كلمات فى در التحقیق -رضوان هللا تعالی علیھ -عالمھ حسن مصطفوي
 فرماید:عناي "ُحّجة" چنین ميدرم
کش دادن ، و است واکاوي زخممفھوم این مصادیق از ، و است و عمل تحركھمراه قصد ه ھمان مادّ این صل واحد ا

شود آورده ميو ي، ثبات دعوامقام بحث و شود در ميقصد " چیزي با آن قمةلُ مانند "ة علَ فُ [بر وزن]  "ّجةحُ "اختالف. و 
آن و سوي آن، قصد است کھ  معنويیا واضح مستقیم ظاھري  تطریقھمان  "ّجةحَ مَ ". و [مقابل] طرفبر  ھغلببراي 
 مطلوب.بھ وصول شود براي پیموده ميو  شود،مي

شوند. برترین حّجت در اصطالح دینی نیز "حّجت" کسی یا شاھد و دلیلی است کھ با آن مخالفان حّق مجبور بھ سکوت می
فرماید، مراد از در پایان این خطبھ می -علیھ الّسالم -مین است. پس، با توّجھ بدانچھ آن حضرتحّق خلیفھ خدا بر روی ز

است. بھ عبارت دیگر، اگر ھجرت بر ھمان حّد اّول خود برجا بوده  -علیھ الّسالم -معرفت حّجت، شناخت حقیقی خود امام
باطل را  ،مگر آن کھ حّق را بشناسد، و در تقابل با آن مھاجر نخواھد بود حديھ ترک باطل و رفتن سوی حّق است، اباشد، ک
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 -علیھ وعلیھم الّسالم  -بشناسد، و این نباشد مگر با شناخت و معرفتی کافی نسبت بھ امامان معصوم از اھل بیت رسول خدا 
 در ھر زمانی. 

ِ در بعضي از روایات و دعاھا از امامان معصوم و خلفاي الھي با عنوان " ةُ هللاَّ ِة " (حّجت خدا بر خلقش)، " َعلَى َخْلقِھِ ُحجَّ ُحجَّ
ِ َعلَى َجِمیِع اْلبَِریَِّة َو اْلَخلِیقَة از حرف اضافھ "علی" و شود، ، و مانند آن یاد مي" (حّجت خدا بر ھمھ آفریدگان و مخلوقات)هللاَّ

لیکن در اینجا از تعبیر ھ بھ سودش، شود، و حّجت علیھ کسي بھ زیان اوست، نمعموال در معناي "علیھ" (ضد) استفاده مي
ِة فِي اْألَْرضِ " ھاي دروني و " استفاده شد شاید براي تاکید بر حّجت زنده با بدن عنصري بیروني در مقابل حّجتاْلُحجَّ

روحاني و معنوي، و ھم چنین بھ خاطر آن کھ حّجت خدا در زمین ھم حّجتي است براي خلق چنانچھ او را اسوه و سرمشق 
صلی  -نکار کنند حّق را و عناد ورزند با خدا و رسول اوقرار دھند، و متابعت نمایند از او، و ھم حّجتي است علیھ خلق اگر ا

 علیھم الّسالم.  -و امامان -هللا علیھ و آلھ و سلّم
در  -علیھ الّسالم -کھ امام، چرا نیز نزدیک باشد " (راه واضح مستقم)ّجةحَ مَ " در اینجا بھ معناي "ّجةحُ "شاید معناي بنابراین، 

شود کھ براي قطع تعلّق از آنچھ بھ ھجرت سوي خود، و آنان را یادآور ميفرماید اینجا صاحبان ایمان عاریتي را دعوت 
شما را ایستا در دوري و حرمان از حّق نگھداشتھ است و طی طریق سوي خدا باید حّق را بشناسید و راه ھجرت و رفتن 

 زمین.  ، و براي این دو امر، باید معرفت داشتھ باشید بھ حّجت خدا را درسوي او را بدانید
ةُ اْلبالَِغةُ فَلَْو شاَء لَھَداُكْم أَْجَمعینَ فرماید، "خداي تعالی مي حّجت داشتن خداي تعالی علیھ عبادش: .7  6:149" (قُْل فَلِلَِّھ اْلُحجَّ

 ).كردت قطعاً ھمھ شما را ھدایت مىخواسست، و اگر مىرا رسا خداحّجت بگو: ( األنعام)
-83، ص 1فصوص الحكم، جفرماید (الحکم با استشھاد بھ این آیھ کریمھ چنین مي شیخ ابن عربي فّص ابراھیمي فصوص

 ، ترجمھ شده):82
کنیم بر خود با خود، و فرماید بر ما مگر با ما، نھ، بلکھ ما خود ُحکم میُحکم نمی گردد کھ]، [آشکار میكشفا این ھردو بو 

یعنى بر (پس، برای خداست حّجت رسا)،  )األنعام 6:149(" ةُ اْلبالَِغةُ فَلِلَِّھ اْلُحجَّ لیکن در او، و برای ھمین، فرمود، "
 شان. اغراضاز اموری کھ سازگار نیست با  [یعنی،]  "ما چنین و چنان كردى؟، "چرا با دوینگ بھ حقّ ھنگامی کھ محجوبان 

بینند کھ . در نتیجھ، میاندكردهامرى است كھ عارفان آن را در اینجا كشف ھمان و آن ساق، برایشان گردد پس، کشف می
چھ او نشناخت آنھا را مگر ھمان سان کھ ، نکرد با آنھا آنچھ را اّدعا کردند کھ او کرده بود، و آن از خودشان بوده است  حقّ 

 .باقى ماند ی تعالیرسا براى خداحّجت و  ،باطل گشت شانبودند. پس، حّجت
(پس، اگر  األنعام) 6:149( "اَء لَھَداُكْم أَْجَمِعینَ فَلَْو شَ عالی کھ فرمود، "قول خدای تاى فایدهکھ چیست  اگر گویىپس، 
حرف امتناع است بھ سبب " (اگر) لَوْ "، "اءَ لَْو شَ [در] "گوییم کرد شما را ھمگی)، میخواست، بھ درستی کھ ھدایت میمی

، عقل در حكم دلیلاست  آننقیض و چیزی  امر بر آن است، ولى عین ممكن پذیراىمگر آنچھ را نخواست  ،پس ی.امتناع
 لی این کھ کدام یک از دو ُحکم معقول واقع شود، آن ھمان خواھد  بود کھ ممکن بر آن است در حال ثبوتش. و

دیده بصیرت ھر است، و خدا نگشوده است كرد برایتان روشن مىکرد شما را) (بھ درستی کھ ھدایت می  "لَھَداُكمْ " ىاو معن
 .اند و برخى دیگر جاھلبرخى از آنان عالمک کند. پس، ادرا آن سان کھ ھستخود را در  امرِ  تاممكنى از عالم را 

 آیا خواھد " (اگر بخواھد).إِْن یََشأْ این چنین باشد "و ھم خواست.  و نخواھد ،ھمگى را شان،ھدایت نكردو پس نخواست، 
و علم  ،ق است، و آن نسبتى است كھ تابع علم استمشیتش را یك تعلّ  ،بنابرایند شد. خواھنچیزی است کھ ؟ این خواست

 دارد، ، بلكھ معلوم در علم اثرداردتو. پس علم اثرى در معلوم نوال حاو معلوم تو ھستى و  ،نسبتى است كھ تابع معلوم است
 در عین خودش. نچھ را بر آن استبخشد آن را از خودش آمیو 

داند، و در این ارتباط نفس ناطقھ انساني را حّجت دروني خدا ميمرحوم صدرالمتألّھین  رحوم صدر المتألّھین:گفتاري از م .8
 :، ترجمھ شده)147-148، ص 6الحكمة المتعالیة في األسفار العقلیة األربعة، ج(فرماید چنین مي
است بر ة هللا حجّ او ھمان و  ،رحمن [خداي] تصور ھ خود، سرشتھ و آفریده شده است برحوال نفس ناطقت بگیر از او عبر
آن الت مظاھر و تخیّ  ،و افكار ،و سكنات ،و حركات ،و احوال ،اقوال شود از تو ازميدر اص. پس، بدان کھ ھرچھ خلق

با دوستي ورزي، آن و ، و چون تو کسي را دوست بداري، صفات و اسماءاند از تو خفتھ نھفتھ ذاتچیزي ھستند کھ در 
و رویي، گشادهو ، مدح و تعظیمتو بھ او از  تمحبّ بر  لت دارددالشود از تو آنچھ ھر اظکند بھ این کھ تو را دعوت ميت محبّ 
ھر اظداشتي او را، اگر دوست نميو  ھ (شیرین زباني)،م و مطائبو نشاط و تبسّ شادي ظھار ا وبراي او، و دعاء  ،تكریم
ھنگامي کھ و  تي کھ در تو است.محبّ  تصف ي ھستند برايآثار و نتائج مظاھرن . پس، ایامور شد از تو ھیچ یک از ایننمي

و مانند کتک کاري  لت کنند بر دشمني تو با اودالي کھ اقوال و حركات و آثارشود از تو ھر اظدشمن بداري کسي را، 
 تصفي ھستند براي مظاھر آثارخواھش رنج او. پس، این و او،  زوالآرزوي و ت از او، و كراھ تظھار وحشاو نکوھش، 
ھ ب -تعالى -او ذاتھستند با  حداسماء و صفاتمتّ آن را. پس، ھرچند این  رینظایاس کن بر آن و قتي کھ در تو است، عداو

 و مفھوم. يحسب معنھ بھستند  متغایر ت،حسب وجود و ھویّ 
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مجموعة الرسائل (فرمایند ن را و ميبخشند آ" پس از بیان این بحث، تفصیل بیشتري ميرسالة في القضاء و القدردر "
 ):، ترجمھ شده195-196التسعة، ص 

آن  امثالکن بر آن س یاو ق ت،عداوتو از  ذاتھایي ھستند بر آنچھ در ھم پیچیده شده ھستند در آثار مظاھر و مجالپس، این 
حسب ھ بھستند  متغایر ت،و انّیّ حسب وجود ھ بي ذات واجبي و ومقیّ  وجودھستند با  اسماء و صفات متّحدھرچند این  را!

شان کھ با مظاھربا  تي استخصوصیّ بر آنھا و است، نات سبب تضاد موجودات و تعاند مكوّ ھ تغایر باین و  ،مفھوم و ذھن
 .طون محضبعدم صرف و از مظاھر شوند از آن ميھراظآنھا 

عین و  ،ممكناتھ ب -تعالى -او علم تكیفیکي براي قرار داده است آن را مالو  ،نامحقق ي ازبعضاین بود آنچھ یاد کرده است 
 حدمتّ  یي کھصفات و اسماخدا علم دارد بھ خود با این  مقدس ذاتخدا، کھ چون علم در  ھ استمذھب عرفاء و صوفیّ آن 

حسب ھ مفصل ب[و]  ،حسب خارجھ بسیط بي علمبھ صفات آن مظاھر داشتھ باشد بھ علم  ت،وجود و ھویھستند با او را در 
گر است کھ دیي طور این،و فوق  آن را داشتھ باشد. ق خارجىوجود معلوم و تحقّ اقتضاي علم بدون آن کھ این  ،اعیان
خالق بھ  ھا آن و نفى استناد ،فاتآشرور واقع و  همقام دفع مفسدما در این  و غرض ھاي ما یاد شده است،ھا و نوشتھکتاب

بنا بر آنچھ بھ ھا ھ آنون تعلق جعل و تاثیر بھستند، بدلوازم ماھیات سبب آن کھ آنھا بھ  ھا؟)(جاھا، یافت ھویات و جاعل ایّنات
 او. و توفیق ،و تایید ،و رحمتخدا، فضل ھ بگوشت خواھد خورد 

مھاجری کھ خدای نمود بدان، او مھاجر باشد. پس، آن اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس :فََمْن َعَرفََھا َو أَقَرَّ بَِھا فَُھَو ُمَھاِجرٌ  .9
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 

 ، مھاجر سوی خدا و رسولش باشد، و اجرش بر خود خدا باشد.-علیھ الّسالم -والیت او
بوده باشد، کھ در آن صورت، باید از سرزمین طبیعت، و  شاید مراد از اقرار کردن علنی نمودن ارادت و محبّتش بھ امام

چون انسان از وطن مألوف خود در احساس و بشریّت، سفر کند بھ جوار دوست با قدم صدق و کشش و جذبھ دوست. پس، 
 ْر فيَو َمْن یُھاجِ "طلب مطلوب و دیدار محبوب برآید، با خطرھای عظیمی روی در روی گردد، چنانچھ خدای تعالی فرمود، 

ِ َو َرسُ  ً َكثیراً َو َسَعةً َو َمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیتِِھ ُمھاِجراً إِلَى هللاَّ ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمراَغما ولِِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َسبیِل هللاَّ
 ً ُ َغفُوراً َرحیما ِ َو كاَن هللاَّ و كسى كھ  .ھایىگشایشو ھا بیابد مأمن ،در راه خدامھاجرت کند  سىو ك( )النساء 4:100( "َعلَى هللاَّ

 )ی رحیم استروغفخدا و  ،پاداششبوده باشد خدا  ۀعھد بمرگش فرا رسد، بو  ،سوى خدا و رسولشاش از خانھد كنھجرت
" (و کسی کھ مھاجرت کند در راه خدا) ّهللاِ َوَمن یُھَاِجْر فِي َسبِیِل گوید: "تفسیر این آیھ کریمھ، می در قاسانیمولی عبدالرّزاق 

ی را) ھای" (بیابد در زمین ُمراغمیَِجْد فِي األَْرِض ُمَراَغًما َكثِیًرایعنی، از مقّر نفس مألوف در سبیل طریق حق با عزیمت، "
دن بینی قواى [یعنی بیابد] در زمین استعدادش محل ھای ھجرت و مساكن و منازل فراوانی را کھ در آن است خاک مال ش

" (و سعھ ای را) و انشراحی در صدر ھنگام خالصی َوَسَعةً 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، "
ولش) با توجھ بھ طلب استقامت در " (و[بھ سوی] رس َوَرُسولِھِ کھ مھاجری باشد بھ سوی خدا) با توجھ بھ توحید ذات، " 

" (اجرش بر فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلى ّهللاِ " (سپس، دریابد او را مرگ)، انقطاع قبل از وصول، "ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوتُ توحید صفات، "
بدان واصل شده  عھده خدا بوده باشد) بھ حسب آنچھ بدان توجھ نموده است. پس، برای متوجھ بھ سلوك، أجر منزلی است کھ

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 
گرچھ آن كمال حاصل نشده بود برای او بھ حسب ملك و قدم، لیك مشتاق آن بود بھ حسب قصد و نظر، چھ بسا امید می رفت 

" (و خدا غفور است) غفران می کند برای او آنچھ را َوَكاَن ّهللاُ َغفُوًراحجب با وصول بھ آن، "کھ توفیق یابد بعد ارتفاع 
ِحیًمامانعش شده بود از قصدش، " کند بر او با ھبھ نمودن كمالی کھ توجھ بدان داشت و نظرش بدو بود. " (و رحیم) رحم میرَّ

 (پایان نقل)
این نباشد مگر بعد ناخشنودی از شرایط موجود و طلب مفقودی  ھجرت رفتن از موضعی است بھ موضعی دیگر، و

مطلوب، و معموال ناخشنودی از وضع موجود پس از پی بردن بھ حقّی محبوب است. پس، با شناخت ولی خدا بر روی 
قابل شود، و بھ سربردن با غیر او ناگوار و غیر زمین، و عشق و محبّت بھ اوست، کھ زشتی و بطالن غیر او آشکار می

گردد. آن کھ روی یوسفی را ندید، چھ غم باشدش گر بھ غیر او مشغول باشد. عالوه بر این، با معرفت ولی کامل تحّمل می
ھجرت از بھر دنیا پیشھ تّجار است، و ھجرت از بھر عقبی نھایت ھّمت عبّاد، و  شود.تر میخدا، ھجرت و سیر نیز آسان

اند ھجرتی ا محبوبان ازل را کھ گردش چشمی از پروردگار حّق خود دور نبودهھجرت در ھوای موالی سیرت محبّان. امّ 
 ھای لطف و رحمت.نیست، بلکھ جذبھ است و برده شدن در سایھ

 حافظ:شعر:  .10
 کھ جان زنده دالن سوخت در بیابانش  مگر عذر ره روان خواھد کعبھ جمال
 ھ زنخدانشـدل از چ فـوســان یــشـن  آردن کھ میزَ ـت الحَ ـبی ۀن شکستـدیـب
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 ھا گر کند خار مغیالن غم مخورسرزنش خواھی زد قدم کعبھ در بیابان گر بھ شوق

   یدر جنب ذوق مست یم یسھل است تلخ خار ار چھ جان بکاھد گل عذر آن بخواھد
 موالنا در غزلیّات:
    یشانیغربت تا چند پر نیبازآ تو از ا  یمانیبھ چھ م نیچند بستانیجانا بھ غر

    یخوانینامھ نم ای یدانیراه نم ای   نامھ فرستادم صد راه نشان دادم صد
    یدر پنجھ ره دان یدانیور راه نم  خود نامھ تو را خواند یخوانینامھ نم گر
    یکان نیچون گوھر ا نیبا سنگ دالن منش   کھ در آن محبس قدر تو نداند کس بازآ
    یاز دام جھان جستھ بازآ کھ ز بازان و جان شستھ از دل و جان رستھ دست از دل یا
    یشانیھم بھتر از ا ییو ھم آھو ریھم ش   ییجویھم آب ھم ییو ھم جو یآب ھم
    یپرتو جانان ایبا جان  یاختھیآم  جان ای یاست ز تو تا جان تو طرفھ تر چند
    یرب اعجوبھ ربان ای یرب چھ کس ای  در لب یدر شب قند و شکر یقمر نور
    یو بستان یخوشتر خوش بدھ نیبازار چن  و فر از ما دل و جان و سر بیدم ز تو ز ھر
   یوانیزھر از کف تو خوردن سرچشمھ ح  عشق تو جان بردن وز ما چو شکر مردن از

ایمان عاریتي، و اتمام حّجت با بنابر آنچھ گذشت، حّجت خداي تعالی در زمین براي ارشاد و تکمیل صاحبان اشارتي قرآني:  .11
اند کھ حّجت کامل خدا در میان خلق چون آنان است در صورتي کھ بھ سوي او مھاجري نباشند سوي او بھ حقیقت. گفتھ

دھد شعاع نور حّق را بر عبادش، و او مظھر تمامي اسماء و صفات حّق خورشید است نسبت اھل زمین، کھ بازتاب مي
. این ل، خلق، بھ ویژه صاحبان ایمان عاریتي باید روي سوي آنان آرند با مھاجرت سوي ایشانتعالی است. با این حا

 گوید:فرماید، و ميخداي تعالی در چندین آیھ از آیات قرآن کریم قرآن را "تذکره" معّرفي مي مسؤلیّتي است بر دوش خلق.
" ُمْعِرِضینَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  لَھُمْ  فَماگمان این یادکردي است براي متّقیان)، "بي الحاقّة) (و 69:48" (لِْلُمتَّقِینَ  لَتَْذِكَرةٌ  إِنَّھُ  وَ "
عبس)  80:  11-12" (َذَكَرهُ  شاءَ  فََمنْ  تَْذِكَرةٌ  إِنَّھا َكالَّ [و] " )،گردانندكھ از این یادكرد رويالمّدثّر) (چیست آنان را  79:49(

 20: 2-3" (یَْخَشىٰ  لَِّمن تَْذِكَرةً  إِالَّ  لِتَْشقَىٰ  ٱْلقُْرآنَ  َعلَْیكَ  أَنََزْلنَا َمآخواھد یادآورد)، " (چنین نباشد. آن یادکردي است، پس ھر کھ
 دارد.) طھ) (فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي، جز آن کھ یادکردي باشد آن کھ را نگراني مي

شود کھ در تذّکر بین کسي کھ یادآور است و  کسي کھ یادآوري مي اند فرق "تذکره" و "تذّکر" آن استچنانچھ اھل لغت گفتھ
نوعي موافقت و تعامل دو طرفھ برقرار است، ولي در "تذکره" مسؤلیّت بر دوش یادآوري شده است، چرا کھ او بھ نوعي 

ادن تذکره (یادکرد) مسؤلیّت یادآوري را پس از فروفرستفوق درتمامي آیات مقّصر و یا قاصر است در بھ یادنیآوردن. پس، 
 اّمت و خلق نھاده است.بر عھده 

شیخ ابن عربي در فّص الیاسي فصوص در متن جھان ھستي و رابطھ خلق و مخلوق نھفتھ است. این بھ خاطر حقیقتي است 
 الحکم بھ این امر اشاره فرمود و گفت:

 لِّ ي كُ فِ  وَ  حالٍ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ  ھٍ جْ وَ  لِّ كُ بِ  ثِّرُ ؤَ مُ الْ فَ  .تانِ ارَ بَ ما عِ ھُ  وَ  یھِ فِ  ثَّرٍ ؤَ مُ  وَ  رٍ ثِّ ؤَ مُ  ىإلَ  مُ سِ قَ نْ یَ  رَ مْ األَ  نَّ ھا أَ صُّ فَ  وَ  ةِ مَ كْ حِ الْ  هِ ھذِ  وحُ رُ  وَ 
ُ  وَ ھُ  وَ  ةٍ رَ ضْ حَ   .مُ عالَ الْ  وَ ھُ  ةِ رَ ضْ حَ  لِّ ي كُ فِ  وَ  حالٍ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ  ھٍ جْ وَ  لِّ كُ بِ  یھِ فِ  ثِّرُ ؤَ مُ الْ  . وَ هللاَّ
 فیھ" (آنچھ در آن تاثیر گذاشتھ شده است)، "مؤثر و "مؤثر" تقسیم شده است بھ امر كھ است این آن فص و حكمت این روح و
 فیھ" "مؤثّر و است. حضرتي ھمان "ّهللا" ھر در و حالي، ھر بر و وجھي ھر بھ مؤثر بنابراین،. ھستند عبارت دو دو آن و
 (پایان نقل) است. ھمان عالَم حضرتي ھر در و حالي، ھر بر و وجھي ھر بھ

 حافظ:
   بکند دوا را کھ نبیند تو در درد چو لیک مشفق و است مسیحادم عشق طبیب

زگشت آن بھ احدیّت فرق و جمع است، و توضیح بیشتر آن از گنجایش این در بیان شیخ ابن عربي سّري نھفتھ است، کھ با
 گفتار بیرون است، باشد تا زماني دیگر.

خداي تعالی را اشاراتي است بھ جھالت و حجاب، و بي رغبتي و بي میلي برخي در سوره مبارکھ معارج ، از طرفي دیگر
 فرماید:ومي -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -ھاي عاریّتي، منافقان، بھ رسول هللاصاحبان ایمان

ا فََماِل الَِّذیَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْھِطِعیَن َعِن اْلیَِمیِن َوَعِن الشِّمَ  مَّ ْنھُْم أَن یُْدَخَل َجنَّةَ نَِعیٍم َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاھُم مِّ اِل ِعِزیَن أَیَْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ مِّ
ْنھُْم َومَ  َل َخْیًرا مِّ قِیَن فََذْرھُْم یَُخوُضوا َویَْلَعبُوا ا نَْحُن بَِمْسبُویَْعلَُموَن فََال أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب إِنَّا لَقَاِدُروَن َعلَى أَن نُّبَدِّ

وَن َخاِشَعةً أَْبَصاُرھُْم تَْرھَقُھُْم ِذلَّةٌ َذلَِك َحتَّى یَُالقُوا یَْوَمھُُم الَِّذي یُوَعُدوَن یَْوَم یَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنَّھُْم إِلَى نُُصٍب یُوفِضُ 
 المعارج) 70: 36-44( اْلیَْوُم الَِّذي َكانُوا یُوَعُدونَ 

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 ر بھشت؟!داخل گردانده شود دآنھا طمع دارد كھ  از کھر ی
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ھمانا ما تواناییم بر این کھ بر تبدیل آنھا بھ بھتر از آنھا، و ما پیشي گرفتھ شده نباشیم، پس  ھاھا و مغربپروردگار مشرقبھ 
ھمان  آنان را بھ حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازى كنند تا زمانى كھ روز موعود خود را مالقات نمایند!

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

 موالنا، دفتر اّول مثنوي:
    ستیب ستزانیبلک او از تو گر  ستیز ن زانمیتو مگو کھ من گر

    با چوب رد راندتیوز درون م  خود یاو سو خواندتیم ظاھرا
   میاز کل دانینفرت فرعون م  میسل یست ابازگونھ یھانعل

 موالنا، دفتر پنجم مثنوي:
    ستیشرط ن تیداد او را قابل  ستیمبدل یآن دل عطا یچاره
    ھست پوست تیداد لب و قابل   داد اوست تیشرط قابل بلک
    کفش رخشان شود یدیچو خورشھم  ن شودرا عصا ثعبا یموس نکیا

    و عقل ما ریکھ آن نگنجد در ضم   ایھزاران معجزات انب صد
    از کجاست تیرا قابل ھاستین  خداست فیاز اسباب تصر ستین
    ینامد یبھ ھست یمعدوم چیھ   یگر شرط فعل حق بد یقابل
    ازرق تتق نیا ریطالبان را ز   بنھاد و اسباب و طرق یسنت
 گاه قدرت خارق سنت شود   احوال بر سنت رود شتریب

 موالنا، دفتر پنجم مثنوي:
    بر درش بنھاده باشد رو و سر  باشد بھ در یترکمان را گر سگ

    باشد اندر دست طفالن خوارمند   کشندیخانھ دمش م کودکان
    نر کند ریچو شھم یحملھ بر و   معبر کند یاگانھیاگر ب باز
    گل با عدو چون خار شد یبا ول   الکفار شد یاشداء عل کھ
...     ... 
    چون نباشد حکم را قربان بگو   در خرگاه قدرت جان او بر
    دیبالوص یچون سگ باسط ذراع   دیرو از مَ  دیرگلھ از مُ  گلھ
    ذره ذره امرجو بر جستھ رگ  چو سگ تیدر کھف الوھ بر
    خلق پا نیا نھندیره م نیچون در  کھ تا کنیامتحان م ویسگ د یا

    تا کھ باشد ماده اندر صدق و نر  نگریم کنیمنع م کنیم حملھ
    زتگیگشتھ باشد از ترفع ت  اعوذ از بھر چھ باشد چو سگ پس
    بانگ بر زن بر سگت ره بر گشا  ترک خطا یست کاا اعوذ آن نیا
    خواھم ز جود و جاه تو یحاجت   بر در خرگاه تو میایب تا

   زستیفغان ناجا نیاعوذ و ا نیا ترک از سطوت سگ عاجزست چونک
    ام اندر وطنھم ز سگ در مانده  اعوذ از سگ کھ من دیترک ھم گو

    شدن رونیز در ب آرمیمن نم   در آمدن نیبر یاریینم تو
    سگ ھر دو را بندد عنق یکیکھ   اکنون بر سر ترک و قنق خاک
    کند ینر خون ق ریسگ چھ باشد ش   بر زند یn ترک بانگ حاش
    یادر مانده یسالھا شد با سگ  یاخوانده زدانی ریکھ خود را ش یا

 آشکار   یچون شکار سگ شدست  تو شکار یسگ برا نیکند ا چون
 


