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 ...« مَمْلوکٍ رُیْ غَ هِیمَخْذُولٍ وَ مَنْ اَقْبَلْتَ عَلَ رُیْوَ مَنْ الذَ بِکَ غَ» ... 

به  ،ییرو نما یمقدار نخواهد گشت و هر که را تو به و یخوار و ب نیقیو هر کس به تو پناه آورد، به » ... 

 «...دیرس ییآقا

 

 ...« مَخْذُولٍ رُیْوَ مَنْ الذَ بِکَ غَ» ... 

 

 یاز خذالن و خوار ییآوردن به خدا و رها پناه

 میحشمت و جاه آمده ا یدر نه پ نیبد ما

 میبه پناه آمده ا نجایبَد حادثه ا از

 و ز سر حد عدم میمنزل عشق رهرو

 میهمه راه آمده ا نیوجود ا میبه اقل تا

 نیاو روح ام( دار نهیگنج)گنج که شد خازِن نیچن با

 میبه در خانه شاه آمده ا ییگدا به

 کجاست قیتوف یکشت یحلم تو ا لنگر

 میبحر کرم، غرق گناه آمده ا نیدر ا که

 ابر خطاپوش ببار یرود ا یم آبرو

 میآمده ا اهیعمل نامه س وانیبه د که

 که ما ندازیب نهیخرقه پشم نیا حافظ

 میقافله با آتش آه آمده ا یپ ز

 حافظ

 

امان  یحاصل از فشار ب یو فروافتادگ یها و غم ها و غصه ها و در واماندگ یطوفان گرفتار انیدر م یآدم اگر

 یهمانند طفل  شیها و عقده ها، با تمام وجود خو یازهمه ناکام ییرها یو در آرزو ینفسان یشهوات و هواها

رد  به پروردگارپناهنده شود و از ب یمکه در مواقع احساس خطر با همه وجودش به آغوش پر مهر مادر پناه 
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گشوده  شیخو یها را به سو یاز گرفتار ییو درِرها شیدرِ رحمت و آرامش و آسا د،یترد یاو پناه خواهد، ب

 .افتیها و بحران ها رها شده خواهد  یو خود را از تمام آشفتگ دیخواهد د

 

 کن( رها)لهیَرا  ماست آن ریکه غ زیچ هر        کن      کدلهی یدرگه ما دوست در

 آنگه گله کن امدیکار تو بر ن گر          بر در ما ایصبح به اخالص ب کی

 ریابوالخ دیسع ابو

 

  :دیگو یالسالم به نام نوف م هیعل یعل نیرالمؤمنیاز صحابه ام یکی

صدکجا من! ق یرود. گفتم: موال یکه از مردم کناره گرفته و به شتاب به سمت صحرا م دمیآن حضرت را د» 

محبوبم کشانده است. گفتم:  یمرا به سو میها یازمندینوف، مرا رها کن، خواسته ها و ن یفرمود: ا د؟یدار

به آشکار  یازین گریداند، د یمن است م یو آرزو دیکه مورد ام یفرمود: خداوند ست؟یشما چ یآرزوها میموال

وچشم طمع  ایبه دن یترسم از حرص ورز یم! من بر خود نیرالمؤمنیام ای. پس گفتم: ستین ریغ ینمودن برا

فرمود: چرا به حفظ کننده  رتبازبمانم. حض د،یسعادت جاو لیاز تحص نکهیو ا ا،یدن یدوختن به زرق و برق ها

محکم  ی. به خداوند بلند مرتبه و بزرگ، پناه بر و به او رو آور با عزمیشو یترسناکان و پناه عارفان، پناهنده نم

 (، کتاب الدعاء19بحاراالنوار، ج ) «.دیرس یاو خواه یکویبه فضل ن تیآرزو که به یجد یوقصد

 

 

و ذلت نخواهد  یبرد، هرگز گرفتار خذالن و درماندگ یکه به پروردگارش پناه م یسخن آنکه، کس حاصل

 دُ یریُمَنْ کانَ  »باشد؛ همان طور که در قرآنش فرمود:  یو سرچشمه عزت م زیعز یگشت، چون او، خدا

و هر  (10)فاطر:  «.عزت ها نزد خداوند است یمآنکه به دنبال عزت است، بداند که تما ؛عًای جَمالْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ

از آن  د،ینما جادیباپناه آوردن به او  ا  یسرچشمه جوشان عزت اله یبه سو یجانش، نقب نیکه از سرزم

 نخواهد شد. ریجانش سراز نیبه سرزم یسرچشمه عزت، جز عزت و بزرگوار

 

 عزت خود ساخت بلند کنگره        را به رهت خوار افکند  که خود  هر

 ماست یکز تو سبکبار ییخوار         ماست    یکان نه ز تو خوار یعزت

 یجام
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 :میبر یم انیالسالم به پا هیعل یعل نیرالمؤمنیصباح ام یاز دعا یرا با فراز سخن

النَّصَبِ وَ  ثُیْ حَیخِذاْلنُکَ اَل یفَقَد وَکَلَن طانِیسِ وَ الشَّ نَصْرُکَ عِندَ مُحارَبَةِ النَّفْ یاَنْ خَذَلَن یاِله »

خذالن  ،یگذاشت یو به خودم وا م یکرد ینم میاری طان،یمعبود من! اگر هنگام جهاد با نفس و ش ؛الْحِرْمانِ

 «.مَملُوکٍ رُیْغَ هِیمَنْ اَقْبَلَت عَلَ». دیکشان یم یدیو ناام یتو کارم را به سخت یو خوار

 

 

 ...« مَمْلوکٍ رُیْ غَ هِیوَ مَنْ اَقْبَلْتَ عَلَ» ... 

 

 بنده یخدا، سرور تیعنا 

همان خواهد شد که  ابد،یخداوند، بنده اش را در هیاندک، از ناح یو توجه زیناچ یاست تنها جذبه ا یکاف

 اشاره کرده است: یمحمود شبستر خیصاحب گلشن راز، ش

 

 یبه کاه یلحظه دهد کوه کی به     یجذبه شاه کیگردد از  ییگدا

 

 وده است:سر نیچن زیشاعر توانا ن ،یعراق

 

 زدیبرخ اریگهر بس انیپا یب یایدر نیکز          یبه دست آر یفکن خود را مگر دُرّ ایدر نیا در

 زدیحکم تو چو خدمتکار برخ شیعالم پ که            چه دولت مر تو را زان به    دیبربا تیموج وگر

 

 

 که فرمود: میده یسالم قرارمال هیاز امام صادق عل یتیقسمت، روا نیختام مطالب خود را در ا حسن

آورد  یبه آنچه او دوست دارد رو زیآورد، خداوند ن یعزوجل دوست دارد، رو یکه به آنچه خدا یهر بنده ا »

قرار دهد، اگر  شیکه خدا به او رو آورد و در پناه خو یپناه دهد، و کس شیو هر که در پناه خدا رود، خدا

درزمره حزب خدا  شیاو به سبب تقوا ردینازل شود و همه را فراگ نیمبر اهل ز ییبال ایافتد،  نیآسمان بر زم

 یبه سر م یامن گاهیدر جا ی: مردم با تقودیفرما یکه م ستیخداوند ن نیا ایبوده و از بال مصون خواهد ماند. آ

 (106، ص 3ج  ،یاصول کاف) «.برند


