
1 
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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  ُ إِنَّ أَْمَرنَا َصْعٌب ُمْستَْصَعٌب َال یَْحِملُ . اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ ھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ
یَماِن َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر أَِمینَةٌ َو أَْحَالٌم َرِزینَةٌ  َماِء أَْعلَُم ِمنِّي . قَْلبَھُ لِْإلِ أَیُّھَا النَّاُس َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي فََألَنَا بِطُُرِق السَّ

 .قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلِھَا فِْتنَةٌ تَطَأُ فِي ِخطَاِمھَا َو تَْذھَُب بِأَْحَالِم قَْوِمھَابِطُُرِق اْألَْرِض 
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 ، بازگذاریدش یی از کسیبیزارپس، 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 
نمود بدان، او مھاجر باشد. و واقع اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس. ت در زمینحجّ بر أحدی مگر با معرفت ھجرت اسم 

 .را گرفتھ باشد آنبر 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.د حدیث ما را مگر سینھدارنمی
ھای زمین، [و] قبل آن کھ بھ راه مھای آسمان از خودترم 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
I.  6( 231شرح خطبھ( 

یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: فَِمَن اْإلِ
ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  .2 ھا تا سینھ ھا وھایی 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 بھنیست خدا را در اھل زمین حاجتى : َما َكاَن ِ%َّ

  اش.هآشكار كنند
ِة فِي اْألَْرضِ َال یَ  .6   .ت در زمینحجّ حدی مگر با معرفت ابر ھجرت واقع نشود اسم  :قَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِالَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ
 نمود بدان، او مھاجر باشد.اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس :فََمْن َعَرفََھا َو أَقَرَّ بَِھا فَُھَو ُمَھاِجرٌ  .7
ةُ فََسِمَعْتَھا أُُذنُھُ َو َوَعاَھا قَْلبُھُ َو َال  .8 رسیده كھ ستضعاف بر کسی او واقع نشود اسم  :یَقَُع اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ

 .را گرفتھ باشد آنبر قلبش در و  شنیده باشد آن را، گوششبھ او، و ت حجّ باشد 
معنوي و روحاني، نھ مکاني و جسماني و صوري، و مھاجر کسي شود مھ ھجرت حقیقي جمالت بھ خوبي استفاده مي از این

ا جان و دل روي ده است، و آنھا را پذیرفتھ است و بھاي او بھ او رسيشناسد، و نشانھاست کھ حّجت خدا در زمین را مي
ْحَمِن در اشاره بھ اویس قرن فرمود، " -علیھ و آلھ و سلّملي هللا ص -رسول هللاَّ چنان کھ  سوي او نموده است، إِنِّي َألَِجُد نَفََس الرَّ

صلی هللا علیھ  -اند در این تعریضي از آن حضرتگفتھیابم!) " (ھمانا من نفَس خداي رحمان را سمت یمن ميِمْن َجانِِب اْلیََمنِ 
 بھ اصحابش در مدینھ. -و آلھ و سلّم

 دوم مثنوي:موالنا، در دفتر 
    کین اریھم فزون آمد ز گفت  کیبد بر اندازه ول ینطق موس

    ھذا فراق یکثرگفت رو تو مُ   با خضر آمد شقاق یفزون آن
    ور نھ با من گنگ باش و کور شو  دور شو ییارگویبس ایموس
   یابگسستھ یارفتھ یمعنھ تو ب  یاستھشِ  زهیوز ست ینرفت ور
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  .ھمانا أمر ما دشوار و سرکش است :َصْعٌب ُمْستَْصَعبٌ إِنَّ أَْمَرنَا   .9
یَمانِ  .10 ُ قَْلبَھُ لِْإلِ حمل نکند آن را مگر عبدی مؤمن کھ خدا إمتحان کرده باشد قلبش را برای  :َال یَْحِملُھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ

 إیمان. 
و درجھ ایمانش امتحانات گوناگون محک زده باشد، کھ خدا ایمان قلبش را با امر ما را قبول کند تواند ميمؤمني ... یعني فقط 

در باب اھّمیّت ایمان باید دانست کھ خداي تعالی حتّی رسول  کرده باشد.، و ایمان را در قلب او تثبیت کرده باشدرا سنجیده 
 فرماید:است معّرفي ميرا ایمان آورنده بدانچھ بر او نازل شده  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -هللا

ُسولُ ٱَءاَمَن  بِِّھ وَ  لرَّ ِ ٱُكلٌّ آَمَن بِ  ْلُمْؤِمنُونَ ٱبَِمآ أُْنِزَل إِلَْیِھ ِمن رَّ َّn  َُسلِِھ و ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ قَالُوْا َسِمْعنَا  َوَمۤالئَِكتِِھ َوُكتُبِِھ َوُرُسلِِھ الَ نُفَرِّ
 البقرة) 2:285( ْلَمِصیرُ ٱَوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك 

ھا پیامبر بدانچھ از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، و مؤمنان ھمگى بھ خدا و فرشتگان و كتاب(
شنیدیم و گردن نھادیم، ، "و گفتند "گذاریمرستادگانش فرق نمىمیان ھیچ یك از ف"] ،اند [و گفتندو فرستادگانش ایمان آورده

 ")] و فرجام بھ سوى تو است.پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاریم
صلي هللا علیھ و آلھ و  -میثاق گرفتھ است کھ ایمان آورند بھ رسول هللا -علیھم الّسالم -ھم چنین، خداي تعالی از ھمھ انبیاء

 سلّم:
ُ ٱَوإِْذ أََخَذ  َّn  ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِھ َولَتَنُصُرنَّ  لنَّبِیِّْینَ ٱِمیثَاَق َصدِّ ھُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم لََمآ آتَْیتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجآَءُكْم َرُسوٌل مُّ

َن  اْ ْشھَُدوٱفَ  الَ َعلَٰى ٰذلُِكْم إِْصِري قَالُۤوْا أَْقَرْرنَا قَ  اِھِدینَ ٱَوأَنَاْ َمَعُكْم مِّ  آل عمران) 3:81( لشَّ
اى ] ھنگامى را كھ خداوند از پیامبران پیمان گرفت كھ ھر گاه بھ شما كتاب و حكمتى دادم، سپس شما را فرستادهو [یاد كن(

آیا اقرار كردید و در ، "] فرمودگاهآمد كھ آنچھ را با شماست تصدیق كرد، البتھ بھ او ایمان بیاورید و حتماً یاریش كنید. [آن 
 !")پس گواه باشید و من با شما از گواھانم، "فرمود!" آرى، اقرار كردیم، "گفتند "این باره پیمانم را پذیرفتید؟

ت نزد آنچھ شخص بھ او ایمان دون خوف و اضطراب و وحشینان داشتن و احساس امنیّت کردن است بطمایمان آرامش ا
. سّر داند، و از او غایب و پوشیده است، و از لوازم آن نگران نبودن است نسبت بھ آنچھ شخص نميبدان استدارد، و مومن 

او و عدم احاطھ و شناخت اوست نسبت بھ خدا، بھ ویژه  محدودیّتتوسطّ انسان  بھ خدا بدین معنا ضرورت و اھّمیّت ایمان
ایمان بھ ذات خداي تعالی یعني اطمینان و آرامش، بلکھ ھي نیست. نسبت بھ ذات او، کھ احدي را جز خود او بھ کنھ آن را

 بدون ھیچ قید و شرطي.  -تعالی -محبّت و عشق، بھ او
) نارٌ  رأِسھِ  فِي َعلَمٌ فرماید بھ "پرچمي کھ بر فراز آن آتشي است" (شیخ ابن عربي در بیان سّر امام مبین، او را تشبیھ مي

 فرماید: )، و شیخ عبدالکریم جیلي در شرح این کالم مي327 ص، 4ج، مجلدات المكیة، اربع (الفتوحاتاست 
 و جاللشود بھ مي ریکھ از آن تعب کشد،ھا زبانھ ميالھي، "فراز آن آتشي است" افروختھ کھ بر دل آن پرچمي است بر ذات

 ،زندبیرون مي ّصّدیقینباشد کھ از سرھاي ین چیزي ميآخراي است کھ لھیھا و آن ھمان ریاست كبریاء، و قھر و عظمت،
: المناظر اإللھیة( كمالنباشد مگر در  قھر و كبریاء و ھ عظمتب اتصافچرا  ،شاننھایتشود بر آنھا در مي ھراظ عنيی

 ).95شرح مشكالت الفتوحات المكیة البن عربي، ص 
ظھور یابد  -سبحانھ -مظھر ذات حّق تعالی است، و ھرچھ را از او پرچم بودن بر ذات الھیھ اشاره است بھ آن  کھ امام مبین

او مظھر و پذیرا و آشکار و نمایان کننده آن است، و چون درک و فھم ذات حّق تعالی بھ کمال و تمام براي احدي ممکن 
ر کھ چنین ایماني را توان محّب و عاشق ظھورات آن بود، و یا با انھا مخالفت نورزید، وگرنھ ھنیست، فقط با ایمان مي

شود را بھ صورت آتش قھر و کبریاء و عظمت تجربھ نداشتھ باشد، آن ظھورات، و یا برخي از آنچھ در امام مبین ظاھر مي
 خواھد کرد، و در نتیجھ، ناسپاسي و کفر و عناد با او ھالک خواھد شد.

 )405 ص، 4ج، مجلدات المكیة، اربع الفتوحاتفرماید (شیخ ابن عربي ھم چنین مي
مؤمن ھستي، کھ تو  روي آوري در آنچھ تو بدان ... گفت: نیست آنجا غیر ایمان، پس دست مکش از آن، و مبادا کھ بھ تأویل

تقوا قرار ده تا  و امرت را ھمگي بر ایمان گفت: اساس و از آن سودي نخواھي برد مادامي کھ كشف نشده است برایت عیني.
خواند تو بھ کن با آن سوي آنچھ مي سیر و آنچھ آشکار شده است برایت، کن بھ حسب عملو  آشکار گردد برایت امور،

 بھ شقاوتي شقي گردی شود بر تو حادي، سستي مورز، مسلّط قرار ده، و گفت: زمام امورت در دست ھادي سویش. و
 ابدي...

ھایی أمین و خردھایی با وقار. دارد حدیث ما را مگر سینھو نگھ نمی :َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر أَِمینَةٌ َو أَْحَالٌم َرِزینَةٌ  .11
َزانَةُ " و سنگینی است، و در اینجا کنایھ از ثبات و وقار است. یعنی معنای حقیقی سخن و تعلیم  ثقللغت بھ معنای  أصل " الرَّ

گوییم، و ھایی کھ أمین باشند و خیانت نکند در آنچھ ما بھ آنھا میداند مگر صاحبان سینھما، اھل البیت، را کسی نمی
 شنوند.  می ھایی کھ استوار و محکم باشند، و از جای بدر نروند بھ آنچھ از ماعقل

صدر، یعني سینھ را محّل جاي گرفتن معرفت معّرفي فرمود، و مراد از آن در اینجا سینھ معنوي و یا ظرفیّت فراگیري 
ھر کھ آن را نزد ھاي ایشان است را ظرف حدیث خود خواند در اشاره بھ این کھ حدیث آنان امانتامین  ھايو سینھاست، 
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بدان کھ چھ بسیار باشد آن احادیث و معارف فراتر از درک و فھم عقول شنوندگان و حافظان در این اشارتي است  گذارند.مي
از پیش  در آنھاھیچ دخل و تصّرفي ھا را بھ اھلش برسانند، بدون آن باشد، و آنھا فقط امانت داراني ھستند، کھ باید امانت

َ  إِنَّ فرماید، "تعالی ميخداي  خود، وا أَنْ  یَأُْمُرُكمْ  هللاَّ  كھ دھدمى را فرمان شما النّساء) (ھمانا خدا 4:58" (أَْھلِھا إِلى اْألَماناتِ  تَُؤدُّ
 شان بازگردانید!)اھل بھ ھا راامانت

ْنُصوِر َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِھیَم َعْن أَبِیِھ َعِن اْبِن أَبِي ُعَمْیٍر َعْن مَ  چنین روایت شده است: -علیھ الّسالم -در اصول کافي از امام صادق
 ِ ِ  -ع -ْبِن یُونَُس َعْن أَبِي بَِصیٍر قَاَل: قُْلُت ِألَبِي َعْبِد هللاَّ  39:18" (الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ ، "-َجلَّ ثَنَاُؤهُ  -قَْوَل هللاَّ

ُجُل یَْسَمُع اْلَحِدیَث فَیَُحدُِّث بِِھ َكَما َسِمَعھُ َال یَِزیُد فِیِھ َو َال یَْنقُُص ِمْنھُ  :قَالَ  الّزمر)،  .ھَُو الرَّ
 39:18" (الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ  -جل ثناؤه -خداقول درباره   -لیھ الّسالمع -امام صادقاز ابو بصیر گوید: (

و  ،فرمود: آن مردى است كھ حدیث را بشنود ) پرسیدم،و از بھترش پیروى كننددھند سخن را آن كسانى كھ گوش ( الّزمر)
 .)و نھ از آن بكاھد ،فزایدانھ بر آن است، یده بازگوید آن را ھمان گونھ کھ شن

 چنین آورده است: -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -بخاري در ضمن حدیثي از رسول هللا
اِھُد اْلَغائَِب فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ فَ ...   ْلیُبَلِّْغ الشَّ

 !)تر باشد از شنوندهایي کھ فھمندهچھ بسا رساننده شده(... پس، باید شاھد برساند با غایب، 
 چنین روایت شده است: -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -در معجم االوسط طبراني نیز از رسوال هللا

ُ اْمرًءا َسِمَع ِمنَّا َحِدیثًا، فَأَدَّاهُ َكَما َسِمَعھُ، فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ  َر هللاَّ  نَضَّ
ایي کھ چھ بسا رساننده شده(خدا شاداب بدارد کسي را بشنود از ما حدیثي را، پس بازگوید آن را ھمان گونھ کھ شنیده است،  

 !)تر باشد از شنوندهفھمنده
صلوات هللا  -آن قدر در امر ابالغ از طرف او -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -ھا آمده است کھ آن حضرتدر بعضي از نقل و

 یک آیھ تعیین فرمود:کھ حتّی کمترین حّد آن را نیز تاکید فرمود  -علیھ
اِھُد ِمْنُكُم اْلَغائَِب، فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أَْوَعى مِ  قَاَل:" فِي أَْمِرِه إِیَّاھُْم بِاْلبَالِغ َعْنھُ، َحتَّى َحدَّ لَھُْم قَلِیَل َما  -ص  -ْن َساِمٍع "، َوأَكَّدَ لِیُبَلِِّغ الشَّ

 )38 - 39 ص، 1ج  " (المسند المستخرج علی صحطح مسلم البي نعیم، "بَلُِّغوا َعنِّي َولَْو آیَةً  ،قَِدُروا َعلَى اِإلْبالِغ َعْنھُ، فَقَالَ 
صلوات هللا  -تر باشد از شنونده!" و اوایي کھ فھمندهرساننده شده اشاھد شما ابالغ نماید بھ غایب، چھ بس (فرمود، "باید کھ

آن قدر تاکید فرمود بر امرش بدانھا در ابالغ از طرف او تا آنجا کھ تعیین فرمود بر آنھا کمترین حّدي را کھ قادر بر  -علیھ
 کنید از طرف من ھر چند یک آیھ را!")ابالغ از طرف او ھستند، و فرمود، "ابالغ 

صلی هللا علیھ و  -و در سنن ابي داود و بسیاري دیگر از جوامع روایي، حدیثي دیگر قریب بھ ھمین مضمون از رسول هللا
 نقل شده است:  -آلھ و سلّم

ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َحِدیثًا فََحفِظَھُ َحتَّى یُبَلَِّغھُ، فَُربَّ حَ  َر هللاَّ   .اِمِل فِْقٍھ إِلَى َمْن ھَُو أَْفقَھُ ِمْنھُ، َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍھ لَْیَس بِفَقِیھٍ نَضَّ
(خدا شاداب بدارد کسي را بشنود از ما حدیثي را، پس حفظ کند آن را تا برساند آن را،  چرا کھ چھ بسا حمل کننده باشد کسي 

 حمل کننده دانشي کھ دانشمند نباشد.) دانشي را بھ سوي کسي کھ دانشمندتر باشد از او، و چھ بسا
 حافظ:

    خداش در ھمھ حال از بال نگھ دارد   ھر آن کھ جانب اھل خدا نگھ دارد
 کھ آشنا سخن آشنا نگھ دارد    مگر بھ حضرت دوست میدوست نگو ثیحد

 
    حقھ مھر بدان مھر و نشان است کھ بود   گوھر مخزن اسرار ھمان است کھ بود

 الجرم چشم گھربار ھمان است کھ بود     ارباب امانت باشند عاشقان زمره
 و گر نھ عاشق و معشوق رازدارانند     ازشد غمّ  دهیرا صبا و مرا آب دتو 
موافق و  ،دانندھاي امین امانت داري آنھاست ھرچند معرفت بھ امانت نداشتھ باشند و با آنچھ از آن ميپس، سّر ارزش سینھ
کنند بھ خاطر قّوت ھاي خود خیانت نمي، در امانتداشتھ باشندھم حتّی اگر از آن کراھت و نفرت  ھمراه نباشند، بلکھ

َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر و چنین ایماني ھمزاد عقلي است وزین، و براي ھمین فرمود، ". شانشان، و صّحت اسالمایمان
 ھایی أمین و خردھایی با وقار).دارد حدیث ما را مگر سینھنمیو نگھ " (َو أَْحَالٌم َرِزینَةٌ  أَِمینَةٌ 

ھا خودش باشد. چنین عقلي ھا و حجابھا و کاستياز وقار خرد و پختگي عقل آگاھي بھ محدودیّتھم چنین شاید بتوان گفت 
دھد، و سخني را ھم کھ از وراي حّد او باشد بھ ھمان حال خودش آنچھ را فراتر از طور و افق خودش باشد را تشخیص مي

 ابد، و آن را بھ او سپارد. تر را بیگذارد تا عقلي برتر و یا صاحب کشف و شھودي واالباقي مي
 موالنا، دفتر اّول مثنوی:

 افکندشان نیم وھمی در گمان  صد ھزاران ز اھل تقلید و نشان
 ست و جملھ پر و بالشانقایم   ظن تقلید و استداللشانھ کھ ب
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 در فتند این جملھ کوران سرنگون  ای انگیزد آن شیطان دونشبھھ
 وبین سخت بی تمکین بودپای چ   پای استداللیان چوبین بود

 سرکز ثباتش کوه گردد خیره   ورزمان دیده قطب غیر آن
 تا نیفتد سرنگون او بر حصا   پای نابینا عصا باشد عصا

 اھل دین را کیست سلطان بصر  آن سواری کو سپھ را شد ظفر
 انددیدهدر پناه خلق روشن  اندبا عصا کوران اگر ره دیده

در موقف امر کتاب المواقف خود اشاراتي دارد بھ اسرار ایمان و طاعت امر خداي  ريفَّ النِ  بن الحسن ارد بن عبد الجبّ مَّ حَ مُ 
 ، ترجمھ):   28 -29كتاب المواقف، متن، ص تعالی (

 ، أمرگرداند مرا در  وقفمت
بدان مباش، چھ اگر تو در ت نتظرعلمم وام تو را فرمایم تو را، امتثال کن آنچھ را امر کرده أمر چونمرا گفت:  و] 14:1[
 م.أمر سرپیچی کرده باشی از مأمرعلمی باشی در نتظر م
را، نھ  علم آمرإطاعت نموده باشی  ش،علمم را مگر آن کھ آشکار گردد برایت أمرإمتثال ننمایی  مرا گفت: چون و] 14:2[
 .را أمر

ات نفسآن  مانی؟م مینتظر علم أمرم و مأمرنمودن  دارد تو را از إمتثالدانی چھ چیزی باز میمرا گفت: آیا می و] 14:3[
ھایی راهعلم چھ ، ھای آن (علم)برود در راه ی خودھاسھوا بو  من، عزیمتا آن جدا گردد از بجوید تا را میعلم کھ  است

 ھانھاین مآ وھایی دارند، میانھ و ھایجوخرھای کوھستانی گذرگاهن آ وھایی کوھستانی دارند، ھا گذرگاهراهن آ ودارد، 
 .ھایی دارنداختالف

 ھمالئكاز  مأھل حضرتش! چنین ھستند علممپرس مرا از  و نمودم تو را، أمر م چونأمرمرا گفت: إمتثال نما  و] 14:4[
نگر. إمتثال کن و بھ نگرند. پس، إمتثال نما و بھ عقب مبھ عقب نمیو  آن بھاند شدهأمر نمایند آنچھ را کھ إمتثال می ،عزائم

 .من از تو وعقب منگر تا تو از من باشی، 
و  ش ماندن،علم رانتظبدون در إ م را،أمرنمایند إمتثال می ءامأولیاسازم تو را کھ چھ گونھ  ھداشمرا گفت: چون  و] 14:8[

ھ من بھ بباشند  یضاربر من، و  کند جمعی ھرچند [آن علم] علمھ جای ھر بدان بی باشند ضار آن نیستند، عاقبتنگران 
آنان باشم و  منظردر پیشگاه من بوده باشد در حالی کھ من  تمحل كرام وھر چند [آن عاقبت] سرای من  تیعاقبجای ھر 

آرام نگیرند مگر آن کھ مرا ببینند، در آن ھنگام إجازه داده باشم تو را بھ  وآنھا آرامش نداشتھ باشند مگر آن کھ مرا ببینند 
چھ  ونمایم تو را در شناساندنم خود را،  أمرام تو را کھ چھ گونھ إمتثال أمر من نمایی ھنگامی کھ گراندهھد اشچھ  من، یتوال

مباش در آن نتظر م و ش را،علم مأمرمباش در نتظر چھ گونھ باز گردی سوی من. بنده من! م وگونھ نفوذ کنی از من 
م، علم أمراز  و مأمرتو را از  گرداند بوجمحبالء ، در بالء افکنده باشم تو را، و آن دو مانی راانتظکھ چون در  ش را،عاقبت
کنی در ف قّ کشیدی. آن گاه، بگردم بر تو، و بگردی. سپس باز گردم بر تو، و بازگردی. آن گاه، توآن را می راانتظکھ 
 تا عقبمنگر بھ  وخود. پس، إمتثال کن آن را  عرفينمایم تو را در م مری نمایم خود را بھ تو. سپس أفعرّ م ت. سپسمقام

اش شبت را، وگرنھ، ھمھل أوّ کن جمع  واش را سرگرم باشی. گرنھ، ھمھوروزت را ل أوّ کن جمع بنده من!  ھمراھت باشم!
 .ش راخرکنم برایت آ جمع ش را،لأوّ  کنی جمعرا تباه سازی. پس چون تو 

 حافظ:
 ول کرد بھ جان ھر سخن کھ جانان گفت  قب  مزن ز چون و چرا دم کھ بنده مقبل

 :فرماید) چنین می391-394، ص 3ج، عثمان یحیىدر فتوحات مّکیھ (ت، ابن عربي شیخ شرف مقام رسالت و عبودیت:  .12
 تو والی تو نبوّ  ترسال
نھ ، و من است رسول بعد و نھ، یافت عانقطا تو نبوّ  ترسالھمانا "فرموده است،  -ص! -رسول هللاَّ شده است کھ ت اثبا

 تقاطع وصلچھ آن ، در تلخی اندنوشیده ولیاءھایي است کھ اجرعھ ترینیدشداز حدیث ،این -ملاكھ طور " حدیث بایينبى
 عاوجوه، انقط ترینملاكاز ، شبین انسان و بین عبودیت توصل یابد عاانقطھنگامی کھ . و اوست بین انسان و بین عبودیت

چرا ، شرورش ش بھقربشود  قصا، نشعبودیتآن از بھ  شود رجاعبد خ، زیرا بھ قدری کھ ن هللاَّ بین انسان و بی توصل یابد
ء أسماآن از و را،  "الولى" اسمگذاشت بر ما قى ابپس، . ت است، اسمیّ تمزاحمکمترین و  ءش،أسمااو باشد در  زاحمکھ م
برازنده و "، رسول"و  "عبدنامیده بود او "و پوشانده بود بر او ، و شرسولرا بر کنده بود از اسم این و  است، -سبحانھ! -او
. و سبب إطالق باشد ربّ یح نیست برای صحت است، عبودی خصائصاز اسم پس، این . " نامیده شودرسولنیست کھ " هللا

از ، رداشتھ شدن آنا بببرداشتھ شده است اسم این حكم در نتیجھ، . یافتھ است عاانقط ترسال ليوت است، وجود رسال اسماین 
 .باشد هللاَّ ش کھ از حیث نسبت
 تبلیغ و نقل ترسال
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دانست کھ چھ بر آنھا گذرد از و  این پیالھ،ثل ھ نوشند از مجرعش کسانی باشند کھ تمّ دانست کھ در ا -ص! -رسول هللاَّ چون 
 شاھدھ فرمود، "صحابباشند، و بھ  العبید""عبید ی تا با آن صیبقرار داد برای آنھا ن، آورد بر آنھا رحمبرای ھمین،  -،درد

نی الورس سماءشود بر آنھا اق الطتا اتبلیغ، ھ بامر فرمود او را هللاَّ چنانچھ تبلیغ، فرمود آنھا را  مر، و اغائب"باید برساند بھ 
 .است مخصوص عبیدکھ 
ء کند آن را چنان کھ شنیده دارا، پس او بھ خاطر سپارد آن  ت کناد کسی را بشنود سخن مرا،رحم خدا "فرمود،  -ص! -اوو 

ش کھ لفظا ھمان ، بتسنّ یا قرآن از ، را وحىکند غ بالاین نباشد مگر برای کسی کھ احرف. و بھ  یعنى حرف، "است آن را
کند مینقل حدیث برای کسی کھ فقھاء، و . برای مقرءین و محدثیناز وحى،  نقالاناین نباشد مگر برای . و با آن آمده است

فھم خود را در آن  يمعنبر  ناقلِ ای نباشد در آن، چرا کھ بھرهو  ینصیب -او بر آنند سفیان ثوري و غیرچنانچھ  -معنىر ب
روز ، نشود روحشم، و خودش است رسول نفساو ، کند برای مانقل کسی کھ فھم خود را . و کندبرای ما نقل می حدیث نبوي

مقرئ و آن سان کھ ، اندت کردهسالاء ردا"، و ان آن رااند ھمان گونھ کھ شنیدههکردغ وحى البا"در زمره کسانی کھ ، تقیام
 .-!ع -نالوصف رسدر لفظ رسول،  عین ، ناقلشودمحشور می محدث

ھ صحاب نالون رساو تابع" ھستند، -ص -رسول هللاَّ  نالو"رسآنھا ، شلفظرا بر وحى کردند  نقل ھصحابپس، ھنگامی کھ  
 و " است،رسول هللاَّ سوی خود گوییم کھ او "مبلغ اگر خواھیم درباره . تقیامنسلی بعد نسلی تا روز مر باشد اچنین و  ھستند،

زیرا ، داده شده است حذف وسائطه زاجا بھ ما وکرده است، غ البکنیم او را بھ کسی کھ از طرف او افھ اضاگر خواھیم ا
 اشلی دربارهرسول جبریل، وگوییم لی درباره او نمیوھ بود، مالئكی از ملكداد، کھ خبر می -ع! -جبریلرا رسول هللاَّ 

ِ َو الَِّذیَن َمَعھُ "فرمود،  -تعالى -هللاَّ چنانچھ ، "رسول هللاَّ " گوییم می ٌد َرُسوُل هللاَّ فرمود،  -و جلّ  عزّ  -اوو  الفتح)، 48:29" (ُمَحمَّ
ٌد أَبا أََحٍد ِمْن ِرجالُِكْم وَ " ِ  ما كاَن ُمَحمَّ وُح اْألَِمیُن َعلىاألحزاب) با آن کھ فرمود، " 33:40" (لِكْن َرُسوَل هللاَّ " قَْلبِكَ  نََزَل بِِھ الرُّ
 نفرمود او را مگر بھ خودش. ضافھبا این حال هللا او الشعراء)،  26:  194-193(

 تو عبودی توالی
نقل نکند شخص ھرگاه . و ت نھاد با آن بر آنھامنّ کھ خدا عظیم،  ی استخیرآن و ت، عبودیماند برای آنھا قي اقدر ب پس، این

 حقّ  اولیاء مزاحم از ، و نھ بویي بھ مشامش رسد [از آن مقام]، و نباشد مقاماو را این منقطع،  غیر ش،سند متصلا بآن را 
تر است شایستھ -فتح دالا ب -ث""المحدَّ  اسمبرای ھمین، اسم. این قدر ھ بش عبودیت"، و کم شده باشد از "الولى اسمباشد در 
ن کردیم آن را، و بیای کھ قدرھ بمگر  ،-ص! -، بعد رسول هللاَّ یحدیابد ات دست نمیمقام رسال، چھ بھ اسم" الولى"او را از 

ن بر آن الورسکھ ، تیمقام شرف عبودیشود از اینجا شناختھ می. و باقی نگھداشتھ است بر ما -تعالى -حقّ آن ھمان است کھ 
کرده  طرددانستیم کھ خدا  باب، وبرای ھمین، گران آمد بر ما بستھ شدن این  . وتروای وحى با لقان -، و شرف محدثینبودند

 ایي کھ شایستھ بود بر آن باشیم... اختصاصي تحال عبودیّ است ما را از 
پس، آنگاه فرمود ای مردم اگر در میان  .آن کھ نیابید مراای مردم، بپرسید از من قبل از  :أَیَُّھا النَّاُس َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي .13

 شوند، بھتر است ھرچھ زودتر از سرچشمھ معرفت و ھدایت و والیت من سیراب شوند، قبل از آنشما چنین کسانی پیدا می
 کھ مرا در میان خود نیابند.

خدا. ظاھر این کالم،  وجودی با اولیاء در این است تاکید بر مغتنم شمردن فرصت، بھ خصوص ھم نشینی و تجانس روحی و
شود، لیکن حقیقت امر نیست، زیرا عنایات اولیاء خدای فقدان ظاھری و جسمانی بھ سبب رحلت از این عالَم برداشت می

سبحان مشروط بھ حضور جسمانی در پیشگاه آنان نیست. پس، مراد آن است کھ تا تجانس روحانی و معنوی با من دارید، و 
اند، از من در سؤال و درخواست نمایید تا مدد من رشد نمایید و دارای ثبات قدم و رھزنان شما را از من جدا نکردهشیاطین 

 بر حّق، و ایمانتان تبدیل بھ یقین شھودی شود.
بھ اید آن را محدود باشد، و نبباشند، برترین نوع سؤال و درخواست میسؤال و درخواست وجودی، کھ بھ لسان استعداد می

 دانست. ھای لفظيپرسش
 موالنا، دفتر سوم:

 کھ چنان طفلی سخن آغاز کرد  آن نیاز مریمی بودست و درد
 جزو جزوت گفت دارد در نھفت  جزو او بی او برای او بگفت

 منکری را چند دست و پا نھی  دست و پا شاھد شوندت ای رھی
 ی ناطق ترا دید و بخفتناطقھ  ور نباشی مستحق شرح و گفت
 تا بیابد طالبی چیزی کھ جست  ھر چھ رویید از پی محتاج رست

 از برای دفع حاجات آفرید   تعالی گر سماوات آفرید حقّ 
 ھر کجا فقری نوا آنجا رود   ھر کجا دردی دوا آنجا رود

 ست آب آنجا رودھر کجا کشتی  ھر کجا مشکل جواب آنجا رود
 باال و پستآب از  بجوشد تا  آب کم جو تشنگی آور بدست
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 کی روان گردد ز پستان شیر او   تا نزاید طفلک نازک گلو
 تا شوی تشنھ و حرارت را گرو   ھا بدورو بدین باال و پستی

 دفتر اّول مثنوي:
 تا ز جانم شرح دل پیدا شدی   ای دریغا مر ترا گنجا بدی

 گردد روانبی کشنده خوش نمی  جان پستان این سخن شیرست در
 واعظ ار مرده بود گوینده شد  شنھ و جوینده شدمستمع چون ت

 صدزبان گردد بھ گفتن گنگ و الل  ماللمستمع چون تازه آمد بی
 پرده در پنھان شوند اھل حرم  چونک نامحرم در آید از درم
 بندبرگشایند آن ستیران روی  ور در آید محرمی دور از گزند

 ی بینا کننددیدهاز برای   ھرچھ را خوب و خوش و زیبا کنند
 حس اصماز برای گوش بی  کی بود آواز چنگ و زیر و بم

ھاي دیگري نیز فرموده " را در ضمن خطبھَسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِيي "جملھ -علیھ الّسالم -شاید آن حضرتشاھدي تاریخي:  .14
ھایي را از سر نداشتند یا ساکت ماندند و یا پرسشباشد، و در میان مخاطبان آن حضرت کساني کھ درد و نیاز و استعدادي 

 ، ص1ترجمھ رسولى محالتى، جدر کتاب ارشاد خود ( -رضوان هللا تعالی علیھ -تکبّر و استھزاء طرح کردند. شیخ مفید
 ھا را چنین روایت فرموده است: با اندکی تصّرف) یکي از این گونھ پرسش 331 -332

 "]َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي، "سخن آن حضرت كھ فرمود 70فصل[
گفتند: على بن و از آن جملھ است آنچھ زكریاى قطان از أبى الحكم حدیث كند كھ گفت: از بزرگان و دانشمندان خود شنیدم مي

خدا سوگند از ھ كھ مرا نیابید، پس ب اى خواند و در آن خطبھ فرمود: از من بپرسید پیش از آنخطبھ -علیھ الّسالم -ابى طالب
كھ شما را آگاه كنم از آواز دھنده و  كننده صد تن، یا راھنماى صد تن باشند از من نپرسید جز اینھیچ گروھى كھ گمراه

اشان، و سردار آنان تا بروز قیامت پس مردى برخاست و گفت: مرا آگاه كن چند دانھ مو در سر و ریش من است؟ خواننده
این پرسش تو را بمن خبر داد و فرمود: در  -ص -خدا دوست مھربان من رسول خداھ فرمود: ب -معلیھ الّسال -امیر المؤمنین

كند، و بر ھر موئى از ریشت شیطانى است كھ تو را از جاى ست كھ تو را لعنت ميا ايبن ھر موئى از موھاى سرت فرشتھ
شانھ راستگوئى من در لعنت فرشتھ (و موى سر و كشد و نھ است كھ پسر پیغمبر را ميدھد، و در خانھ تو پسر بچّ  جنبش

گفتم تو ميھ ریش تو) درستى آن چیزیست كھ تو را بدان آگاه كردم و اگر اثبات كردن آنچھ پرسیدى دشوار نبود ھر آینھ ب
ف تو خبر دادم از لعنت فرشتگان و از داستان پسر ملعونت (كھ ھمان عمر بن سعد معروھ اش ھمان است كھ بولى نشانھ

رفت، و چون كننده پدرش سعد بوده است). و پسر او در آن زمان كودكى خردسال بود كھ با دست و پا راه مىاست و پرسش
علیھ  -پیش آمد كشتن آن حضرت را گردن گرفت و ھمان طور شد كھ امیر المؤمنین -علیھ الّسالم -داستان كربالى حسین

 .فرموده بود -الّسالم
َماِء أَْعلَُم ِمنِّي بِطُُرِق اْألَْرضِ فََألَنَا بِطُُرِق ال .15 ھای زمین. اشارتی است بھ بھ راه مھای  آسمان از خودترم بھ راهچھ من آگاه :سَّ

ھاي عروج سوي شناسد لیکن بھ سبب اھّمیّت راهھا و امور این جھاني را نیر نیک ميراه -علیھ الّسالم -آن حضرتکھ  این
 -ھا بیشتر مأنوس داشتھ است. در این تشویقي است نفوس خوش استعداد را تا از آن حضرتخداي سبحان، خود را با آنھا راه

مدد براي رسیدن بھ منتھاي کمال خویش را داشتھ  درخواستلوکي بجویند، و ھاي معنوي و سیر و سراھنمایي -علیھ الّسالم
ھا و و راه یافتن بھ جوار قرب رحمت خدای تعالی است، نھ دست یآبی بھ بھرهرسیدن سعادت ھمان بھ نیاز حقیقی باشند، چھ 

 لّذات دنیایی.
 

 حافظ:
    نوسفرمکھ دراز است ره مقصد و من   قدس ریطا یتم بدرقھ راه کن اھمّ 
 سحرم   یکھ فراموش مکن وقت دعا  من برسان یبندگ یسحر مینس یا

ُ فِي ِخطَاِمَھا َو تَْذَھُب بِأَْحَالِم قَْوِمَھا .16 ای پا برگیرد کھ مھار خود را لگدمال [و] قبل آن کھ فتنھ :قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلَِھا فِْتنَةٌ تَطَأ
عدم تسلط بر او، از بھر سوی دیدون او و از است كنایھ کردن مھار توسطّ حیوان لگد كوب کند و ببرد خردھای قوم خود را. 

. حوادثی کھ چونان آزمایشی فتنھو شایع شدن  فراگیری از کنایھ است  ،در اینجاو ، کردجلوگیری بدون آن کھ بتوان از او 
م بشمارید و خود را سایھ عنایت من در آورید پیش فرصت را مغتنشوند. پس، فرمود سخت باشند برای افراد فتنھ نامیده می

ای واقع شود، کھ شما در آن قادر بھ تشخیص حّق از باطل نباشید، و خردھای شما را زایل سازد، و شیطان شما کھ فتنھ از آن
 را با پای خودتان بھ ھالکت افکند.
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بیم، سر درگمي و غلبھ جھل و ناداني، و امثال توانند شخصي و خصوصي باشند چون بیماري، و فقر، و ترس و ھا ميفتنھ
ھاي فرھنگي و از رواج افتادن دین و دینداري، و مشکالت خانوادگي، و تھاجمآن، و اجتماعي و عمومي نیز ھستند، مانند 

 ھاي ستمگر، و نظایر آن.ھاي سیاسي، و سلطھ حکومتآشوب
زاري نجستن و تبّري و بي ،صاحبان ایمان عاریتيطرد نکردن ر فرمود ب سفارشاین خطبھ  در -علیھ الّسالم -امامخالصھ:  .17

ز عراض اإدر حقیقت بطالن استعداد است و  و، استمرگ  ظاھردر تا سرآمدي معلوم، کھ  آنانبھ ، و فرصت دادن از آنھا
معرفت حّجت حّق و مھاجرت سوي او ضرورت تاکید فرمود بر  ھم چنین  -علیھ الّسالم -دعوت کنندگان و ھادیان بھ حّق. او

این اشارتي است بھ این حقیقت مھاجرت معرفتي و روحاني است، نھ مکاني و بدني.  تقویّت و تثبیت ایمان در قلب.براي 
سخت دشوار و سرکش است، و ھر کسي را توان حمل حقیقي آن نیست، و تنھا  -علیھم الّسالم -کھ امر ایشانفرمود  آنگاه،
حدیث ایشان را نیز تواند آن را حمل کند. پس از آن، یادآور شد کھ خدا قلب او را با ایمان امتحان کرده باشد مياي کھ بنده

ھاي با اشاره بھ آشنایي و علم الھي خود بھ راه. سرانجام، توانند نزد خود حفظ کنندمي دارھاي امین و امانتتنھا سینھ
اي آن یا ي دارند مدد درخواست کنند از ایشان قبل از آن کھ دیر شود و با فتنھاستعدادتشویق فرمود کساني کھ ھا، آسمان

 .امکان درخواست باقي نمانده باشددیگر استعداد از بین رود با سقوط کردن از مقام خود در آن فتنھ، و یا 
را حکایتي از  -آلھ و سلّمصلی هللا علیھ و  -خداي تعالی اعراض و روي گرداندن از ھادي کل و خاتم رسل، حضرت محّمد

 فرماید:خواند و ميزوال استعداد و فرا رسیدن سرآمد معلوم مي
بُھُ  َوَكفَرَ  تََولَّىٰ  َمن إِالَّ  بُِمَصْیِطرٍ  َعلَْیِھم لَّْستَ  ُمَذكِّرٌ  أَنتَ  إِنََّمآ فََذكِّرْ  ُ  فَیَُعذِّ َّn26( ِحَسابَھُمْ  َعلَْینَا إِنَّ  ثُمَّ  إِیَابَھُمْ  إِلَْینَآ إِنَّ  ٱألَْكبَرَ  ٱْلَعَذابَ  ٱ-
 الغاشیة) 88:  21

مگر كسى كھ روى بگرداند و كفر ورزد، كھ خدا او را بھ آن  اى. بر آنان تسلّطى ندارىپس تذّكر ده كھ تو تنھا تذّكردھنده(
  )آن گاه حساب آنان بھ عھده ماست. عذاب بزرگتر عذاب كند. در حقیقت، بازگشت آنان بھ سوى ماست

 )461 ص، 20ج، المیزان تفسیر ترجمھفرماید (مرحوم عالمھ طباطبایي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي
 بیان بحث مورد جملھ و، است متسلط معناى بھ كھ، بوده سین با" مسیطر" اصل در" مصیطر" كلمھ" بُِمَصْیِطرٍ  َعلَْیِھمْ  لَْستَ "
 .است" ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّما" جملھ تفسیر و

 ]"ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّما فََذكِّرْ "از" َكفَرَ  وَ  تََولَّى َمنْ  إِالَّ "استثناء  بھ راجع [توضیحى
 فذكر" :است چنین كالم تقدیر و، بود نیامده كالم در كھ" فذكر" جملھ مفعول از است استثنایى جملھ این" َكفَرَ  وَ  تََولَّى َمنْ  إِالَّ "

 تذكر تنھا تو وظیفھ كھ بده تذكر را مردم كفر"، و التذكرة عن منھم تولى من اال بمصیطر علیھم لست و مذكر انت انما الناس
"، ورزندمى كفر و گردانند روى پندگیرى و تذكر از كھ ایشان از افرادى مگر ندارى ایشان بھ زور دست تو، است دادن
 تذكر از بعد ھمواره، كفر و اعراض و تولى كھ است معلوم و است فایدهبى و لغو چنانى آن افراد بھ جناب آن دادن تذكر چون
 و بگیر پى را خود تذكر و بده تذكر ایشان بھ تو: فرموده گویا، است مكرر تذكر شد نفى استثناء این با آنچھ پس، دھندمى رخ
 دیگر صورت این در كھ ورزید كفر و گردانید روى او و دادى تذكرش بار دو و بار یك كھ كسى از مگر، مكن قطع را آن
 .سازد معذبش بزرگتر عذاب بھ تعالى خداى تا، كنى اعراض او از باید بلكھ، دھى ادامھ خود تذكر بھ نیست الزم
بُھُ  َكفَرَ  وَ  تََولَّى َمنْ  إِالَّ ...  فََذكِّرْ "جملھ  پس ُ  فَیَُعذِّ  نَفََعتِ  إِنْ  فََذكِّرْ "فرماید، مى كھ است زیر آیھ معناى در" اْألَْكبَرَ  اْلَعذابَ  هللاَّ

 .گذشت بیانش و ترجمھ كھ األعلی) 87:  9-12( "اْلُكْبرى النَّارَ  یَْصلَى الَِّذي اْألَْشقَى یَتََجنَّبُھَا وَ ...  الذِّْكرى
 آنان بر تو كھ است این آیھ معناى و، است لیكن معناى بھ و منقطع استثناء: اندگفتھ استثناء این درباره مفسرین از بعضى
، كندمى گرفتارش اكبر عذاب بھ تعالى خداى بورزد كفر و كند اعراض تو دعوت از كھ كس ھر لیكن و، ندارى زور دست
 .است ترنزدیك ذھن بھ و بھتر، رسید ما نظر بھ آنچھ ولى
 


