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

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)1(  

02 جمعھ - 11 07؛ 1435 - - 06 29؛ 1393 - - 08 - 2014  
I. اشاراتی مقّدماتی   
1. معصومینادب شنیدن کالم   پیش از آشنایی با و معرفت کالم خدای تعالی، و رسول هللا علیھم الّسالم: - صلی هللا علیھ و آلھ  -

و سلّم معصوم اھل بیت انو امام - علیھم الّسالم - اند، و  ھای شھودی و معنوی نازل شده ، باید دانست کھ این کلمات از گنجینھ-
اند تا آنھا راھی برای رشد و نزدیک  الفاظ و مفاھیم جاری بین آنھا بیان شدهدر خور فھم و عقل اکثر مردم عادی، در پوشش 

حقایق ربوبی و اسماء و صفات الھی داشتھ باشند، لیکن اّولین شرط حتّی کمترین بھره را از این تعالیم بردن رعایت  شدن بھ
 او نیز ایمان و تقوا و محبّتاو، ن سخبینش و تجارب و بلکھ برای فھم کامل دیگری و  ادب است در محضر این کلمات.

لُ  وَ فرماید، " گیرند. خدای تعالی می ضروری است. این سھ ھر کدام حجابی خاّص را از او بر می  ِشفاءٌ  ھُوَ  ما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  نُنَزِّ
 رحمتى و است شفا را آن آنچھ قرآن از فرستیم فرو و( )اإلسراء 17:82(" َخساراً  إِالَّ  الظَّالِمینَ  یَزیدُ  ال وَ  لِْلُمْؤِمنینَ  َرْحَمةٌ  وَ 

)زیان جز را ستمكاران افزاید نمى مؤمنان ولی براى از است  
معنا، چھ معرفت علی بن ابی این اشارتی دارم بھ  "نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ الِوَالیَِة  ِطیبُ بھ "در تسمیھ این سلسلھ شروح 

طالب علیھ آالف التّحیة و الثناء - و ھم  شیعیان و دوستان مسیر نباشد، و از آن بزرگوار بدون پاکی والیت و صدق محبّت -
ه برتر از ھمھ ما سوی هللا زده است نتوان شد.اگبارنشینان آن کھ   

گفتھ شده است تا چھ رسد بھ آن کھ رفیق و ھمدم علي أعلی است. شمس تبریزی از موالنا، چنین درباره محبوبان دیگر نیز 
)موحد على محمد، ت. 104- 106 ص دفتراول، تبریزى، شمس کند (مقاالت الّدین محّمد بلخی، چنین یاد میجالل   

 
 او بھ بود، بستھ درى زیرا. باشد او تبع من، بھ یابد ره ھركھ و ،او متعلقان آن از و باشد، غیر دینار صد برابر موالنا پول یك
.شد باز  
 ھر مرا. قاصرم او شناخت از من كھ تأویل، و نیست تكلف و نفاق ھیچ سخن درین قاصرم، موالنا شناخت در من كھ ّهللا  و

. نباشید خیره این از بعد تا دریابید، ازین بھترك را موالنا. است نبوده دى كھ شود مى معلوم چیزى او افعال و حال از روز
 بدین گوید، مى خوب سخن ھمین و خوب صورت ھمین ،)]استخوردن  افسوس وزالتّغابن) (آن ر 64:9[( التَّغابُنِ  یَْومُ  ذلِكَ 

.ازو طلبید را آن ھست، چیزى این وراى كھ مشوید، راضى  
 كھ آنند آرزوى در ایشان روان و اولیا ھاى  جان ھمھ است نفاق كھ آن اما. راستى یكى و نفاق یكى: ھست سخن دو را او

 او زمان در كاشكى: ستا آن آرزوى در انبیا روان است نفاق بى و ست راستي آنكھ و. نشستندى او با و  دریافتندى را موالنا
 بنگرید نظر بدان منگرید، نظر بدین و مكنید، ضایع بارى شما اكنون. بشنیدیمى او سخن و بودیمى، او صحبت در تا بودیمى،

.حسرت و دریغ بھ: نگرد مى انبیا روان كھ  
 از و انداخت، جھان در او عشق از شورى چنین مجنون كھ ببینمش من تا بیاورید را لیلى این كھ الرشید ھارون گفت چنانكھ
 خلوت بھ. بیاوردند را لیلى و بسیار، حیلھ و كردند بسیار خرج. اند ساختھ خود آینھ عاشقان را او عشق قصھ مغرب تا مشرق
 سخنش در كھ گفت خود با. انداخت مى پیش سر ساعتى و ساعتى، كرد مى نظر درو برافروختھ، شمعھا شبانگاه، خلیفھ درآمد
 اما منم؛ لیلى بلى،: گفت توى؟ لیلى: گفت و كرد لیلى بھ رو. شود ظاھرتر چیز آن او روى در سخن واسطھ بھ باشد درآرم،
.نیست تو سر در است مجنون سر در كھ چشم آن! نیستى تو مجنون  

بھا ترى بعین لیلى ترى كیف و   بالمدامع طھّرتھا ما و سواھا  
.یحبّھم كھ نگرند محب نظر بھ را محبوب. نگر مجنون نظر بھ مرا  
 كار محبت نظر! فلسفھ نظر و معرفت، نظر بھ و نگرند، مى علم نظر بھ نگرند، نمى محبت نظر بھ را خدا كھ اینست از خلل

(پایان) .دیگرست  
موالنا، در دفتر اّول مثنوی:  

  غوى و پریشان شد مجنون تو كز   توئى كان خلیفھ را لیلى گفت
  نیستى مجنون تو چون خامش گفت  نیستى افزون تو خوبان دگر از
موالنا، در دفتر چھارم مثنوی:  

را مطلوب طالبان بچشم بین  را خوب آن خودت چشم از منگر  
وت چشم ْخوش آن ز بند بر خود چشم او عشاق از چشم كن عاریت    
نظر و چشم عاریت، كن او كز بل نگر او بروى او چشم ز پس    
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حال بنگر کھ با خدا عّز و جلّ  - و رسول خدا و امامان معصوم - علیھ و علیھم الّسالم - چگونھ باید ادب ورزید! آیا حسرت  -
خوریم کھ ای کاش در محضر امیرالمومنین می علیھ الّسالم - شنیدیم، آیا آن چنان قدر  بودیم و این سخنان را از خود او می  -

ی علیاین یادگارھا علیھ الّسالم - دنیا و کلمات دنیا زدگان آن را مقایسھ نکنیم، تا چھ رسد بھ این کھ این را دانیم کھ با  را می -
یابیم سوی  ایم، راھی نمی با آن عوض کنیم؟ بسیار باشد کھ چون با این ادب، و ایمان، و تقوا، و محبّت بھ این بزم نیآمده

حقیقت کالم امام علیھ الّسالم - مانیم. رسول هللا در حرمان و ھجران می ، و- صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ای کھ در  در خطبھ -
مسجد َخیف ایراد کردند، اشارتی فرمودند بھ ادب استماع کالم خود.  

رسول هللا  خطبھ صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - : در اصول کافی از امام صادقدر مسجد َخیف - علیھ الّسالم - ت چنین روای  -
شده است:  

ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن َبْعِض أَْصَحاِبَنا َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلَحَكِم َعِن اْلَحَكِم ْبِن ِمْسِكیٍن َعْن َرُجٍل ِمْن  َة َقاَل: َقاَل ُمَحمَّ قَُرْیٍش ِمْن أَْھِل َمكَّ
ٍد َقاَل َفَذھَ  ْوِريُّ اْذَھْب ِبَنا إَِلى َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْثَنا ُسْفَیاُن الثَّ ِ َحدِّ َتُھ َفَقاَل َلُھ ُسْفَیاُن َیا أََبا َعْبِد هللاَّ ْبُت َمَعُھ إَِلْیِھ َفَوَجْدَناهُ َقْد َرِكَب َدابَّ

ِ ص ِفي َمْسِجِد اْلَخْیِف َقاَل َدْعِني َحتَّى أَْذَھَب ِفي َحاَجِتي َفإِنِّي َقْد َرِكْبتُ  ْثُتَك َفَقاَل أَْسأَلَُك َفإَِذا ِجئْ  ِبَحِدیِث ُخْطَبِة َرُسوِل هللاَّ ُت َحدَّ
ْثَتِني َقاَل َفَنَزَل َفَقاَل َلُھ ُسْفَیاُن ُمْر لِي ِبَدَواٍة َو ِقْرَطاسٍ  ا َحدَّ ِ ص َلمَّ : َحتَّى أُْثِبَتُھ َفَدَعا ِبِھ ُثمَّ َقاَل اْكُتبْ ِبَقَراَبِتَك ِمْن َرُسوِل هللاَّ  

ِحیمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ  
ِ ص فِي َمْسِجِد اْلَخْیفِ ُخْطبَ  ةُ َرُسوِل هللاَّ  

ُ َعْبداً َسِمَع َمقَالَتِي فََوَعاھَا َو بَلََّغھَا َمْن لَْم تَْبلُْغھُ یَا أَیُّھَا النَّاُس لِیُبَلِِّغ الشَّ  َر هللاَّ اْلَغائَِب فَُربَّ َحاِمِل فِْقٍھ لَْیَس بِفَقِیٍھ َو ُربَّ َحاِمِل  اِھدُ نَضَّ
ى َمْن ھَُو أَْفقَھُ ِمْنھُ فِْقٍھ إِلَ   

ِة اْلُمْسلِِمینَ  ِ َو النَِّصیَحةُ ِألَئِمَّ  َو اللُُّزوُم لَِجَماَعتِِھْم فَإِنَّ َدْعَوتَھُْم ُمِحیطَةٌ ِمْن ثََالٌث َال یُِغلُّ َعلَْیِھنَّ قَْلُب اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إِْخَالُص اْلَعَمِل 4َِّ
تِِھْم أَْدنَاھُْم فََكتَبَھُ ُسْفیَاُن ثُمَّ َعَرضَ  َوَرائِِھْم اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ  ھُ َعلَْیِھ َو َرِكَب أَبُو َعْبِد تَتََكافَأُ ِدَماُؤھُْم َو ھُْم یٌَد َعلَى َمْن ِسَواھُْم یَْسَعى بِِذمَّ

 ِ هللاَّ ع - ا ُكنَّا فِي بَْعِض الطَِّریِق قَاَل لِي َكَما  - ِ أَْلَزَم أَبُو َعْبِد َو ِجْئُت أَنَا َو ُسْفیَاُن فَلَمَّ أَْنَت َحتَّى أَْنظَُر فِي ھََذا اْلَحِدیِث فَقُْلُت لَھُ قَْد َو هللاَّ
ِ َرقَبَتََك َشْیئاً َال یَْذھَُب ِمْن َرقَبَتَِك أَبَداً فَقَاَل َو أَيُّ َشيْ  ٍء َذلَِك فَقُْلُت لَھُ ثََالٌث َال یُِغلُّ َعلَْیِھنَّ قَْلُب اْمِرئٍ  هللاَّ ِ قَْد مُ  - ْسلٍِم إِْخَالُص اْلَعَمِل ِ'َّ

ةُ الَِّذیَن یَِجُب َعلَْینَا نَِصیَحتُھُمْ  ِة اْلُمْسلِِمیَن َمْن ھَُؤَالِء اْألَئِمَّ َعَرْفنَاهُ َو النَِّصیَحةُ ِألَئِمَّ ُمَعاِویَةُ ْبُن أَبِي ُسْفیَاَن َو یَِزیُد ْبُن ُمَعاِویَةَ َو  -
َالةُ َخْلفَھُْم َو قَْولُھُ َو اللُُّزوُم لَِجَماَعتِِھْم فَ  َمْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم وَ  أَيُّ اْلَجَماَعةِ ُكلُّ َمْن َال تَُجوُز َشھَاَدتُھُ ِعْنَدنَا َو َال تَُجوُز الصَّ ُمْرِجٌئ  -

ھُ فَھَُو َعلَى إِیَماِن َجْبَرئِیَل َو ِمیَكائِیَل أَْو قََدِريٌّ یَقُوُل َال یَقُوُل َمْن لَْم یَُصلِّ َو لَْم یَُصْم َو لَْم یَْغتَِسْل ِمْن َجنَابٍَة َو ھََدَم اْلَكْعبَةَ َو  نََكَح أُمَّ
أُ ِمْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَ  ُ َعزَّ َو َجلَّ َو یَُكوُن َما َشاَء إِْبلِیُس أَْو َحُروِريٌّ یَتَبَرَّ ْو َجْھِميٌّ یَقُوُل الٍِب َو َشِھَد َعلَْیِھ بِاْلُكْفِر أَ یَُكوُن َما َشاَء هللاَّ

یَماُن َشيْ  ِ َوْحَدهُ لَْیَس اْإلِ ِ  ٌء َغْیُرھَا قَاَل َوْیَحَك َو أَيَّ َشيْ  إِنََّما ِھَي َمْعِرفَةُ هللاَّ ٍء یَقُولُوَن فَقُْلُت یَقُولُوَن إِنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب ع َو هللاَّ
َماُم الَِّذي یَِجُب َعلَْینَا نَِصیَحتُھُ  َو لُُزوُم َجَماَعتِِھْم أَْھُل بَْیتِِھ قَاَل فَأََخَذ اْلِكتَاَب فََخَرقَھُ ثُمَّ قَاَل َال تُْخبِْر بِھَا أََحداً. اْإلِ  

(ترجمھ عالمھ حسن مصطفوی:   
مردى قرشى از اھل مكھ گفت: ما را نزد جعفر بن محمد (امام صادق بھسفیان ثورى  ا ببر، آن مرد گوید: او ر )المعلیھ السّ  -

! حدیث  او عرض بھخدمتش بردم ھنگامى كھ آن حضرت بر مركب خویش سوار شده بود. سفیان  كرد: اى ابا عبد هللاَّ
سخنرانى پیغمبر صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - ام، بگذار دنبال كارم  را در مسجد خیف براى ما باز گو، فرمود: اكنون كھ سوار شده -

قرابتى كھ با پیغمبر ◌ّ حق بھكنم  تقاضا مي :كرد گویم، عرض بروم، وقتى آمدم برایت مي صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - دارى، برایم  -
كرد: امر بفرمائید برایم دوات و كاغذى بیاورند [كیست كھ براى من دوات و كاغذى  بازگو، حضرت پیاده شد، سفیان عرض

.بیاورد؟] تا آن را بنویسم، حضرت دوات و كاغذ خواست و سپس فرمود بنویس  
ِحیمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ خطبھ رسول خدا،   بِْسِم هللاَّ صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - : در مسجد خیف -  

اند  دهكسانى كھ نشنی بھكھ سخنم بشنود و در گوش گیرد و  ئى را خدا خرم و شادان كند (بلند قدر و نیكو مرتبھ سازد) بنده	
داناتر از ھ و بسا رساننده علمى كھ ب ،بسا حامل علمى كھ دانشمند نباشدغائبین برسانند، زیرا  بھبرساند، اى مردم! حاضرین 

 و خیرخواھى پیشوایان ،خود رساند. سھ چیز است كھ دل ھیچ فرد مسلمانى با آن خیانت نكند: خالص نمودن عمل براى خدا
و ھمراه بودن با جماعت ایشان، زیرا دعوت مسلمین افراد دنبال سرشان را فرا گیرد. مؤمنین ھمھ  ،مسلمین (امامان)

در دفع آنچھ بر ذّمھ  [نیز] ترین آنھا غیر خودشان، پایین ابربر ی واحد ھستند درو دست ،شان برابر است برادرند، خون
.كوشد مي(عھده) آنھاست   

.ضھ كرد، سپس حضرت سوار شد و من و سفیان آمدیمسفیان این حدیث را نوشت و بر امام عر  
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خدا كھ امام صادق چیزى را بگردنت گذاشت  بھاو گفتم:  بھمن گفت: باش تا در این حدیث نظرى كنم،  بھدر بین راه سفیان 
انت نكند: كھ ھرگز از عھده آن برنیائى گفت: آن چیست؟ گفتم: اینكھ فرمود: سھ چیز است كھ دل ھیچ مرد مسلمانى با آن خی

دانیم (ولى سپس فرمود) خیر خواھى پیشوایان مسلمین، آیا این پیشوایان كھ  خالص نمودن عمل براى خدا، این مطلب را مى
خیرخواھى آنھا بر ما واجبست كیانند؟ آیا مقصود معاویة بن ابى سفیان و یزید بن معاویھ و مروان بن حكم و كسانى كھ 

جماعت  باشند؟ سپس كھ فرمود و ھمراه بودن با و نماز خواندن پشت سرشان جایز نیست ميشھادتشان نزد ما پذیرفتھ نیست 
گوید: كسى كھ نماز نخواند و روزه نگیرد و غسل  مسلمین آیا كدام جماعت از مسلمین است؟ آیا مقصود مرجئى است كھ مي

كائیل را دارد؟ یا قدرى است كھ عقیده دارد جنابت نكند و كعبھ را خراب كند و با مادرش نزدیكى كند، ایمان جبرئیل و می
آنچھ خداى عز و جل خواھد واقع نشود و آنچھ شیطان بخواھد واقع شود، یا حرورى است كھ از على بن ابى طالب علیھ  -

الم◌ّ الس بیزارى جوید و بر آن حضرت گواھى بكفر دھد؟! آیا جھمى است كھ عقیده دارد ھر چھ ھست، ھمان شناختن  -
سفیان گفت: واى بر تو، مگر (شیعیان) چھ عقیده دارند؟ گفتم: آنھا میگویند:  .ست و ایمان چیزى جز این نیست؟خداى یكتا

ھمانا بخدا كھ على بن ابى طالب علیھ السالم امام و پیشوائى است كھ خیر خواھیش بر ما الزمست و جماعتى كھ باید با آنھا 
.پاره كرد و گفت: این خبر را بكسى نگو ھمراه بود، خاندان او ھستند، سفیان نوشتھ را  

سفیان ثورى از اھل سنت و رئیس طایفھ صوفیھ است كھ عقیده داشت مانند معاویھ و یزید و ھشام و منصور پیشواى  : شرح
كرد، سفارش پیغمبر مسلمینند و گمان مي صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - ، ولى شود خیر خواھى پیشوایان مسلمین، آنھا را شامل مى بھ -

چون حقیقت و واقع را از زبان آن مرد شنید، خباثت باطنى خود را با پاره كردن حدیث پیغمبر صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - نشان  -
داد و نیز خیانت دل خود را با بركنارى از سھ خصلتى كھ پیغمبر اكرم صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - .فرمود اظھار كرد -  

مھ مجلسى (ره) اخبارى نقل میكند بدین قرارجماعت مسلمین عال بھو اما راجع   
.رسول خدا صلّى هللاَّ علیھ و آلھ راجع بجماعت امتش پرسیدند، فرمود جماعت امت من اھل حقند اگر چھ كم باشند  

پیغمبر بھ صلّى هللاَّ علیھ و آلھ - .عرض شد: جماعت امتت كیانند؟ فرمود: كسانى كھ بر حقند اگر چھ ده نفر باشند -  
كرد: سنت و بدعت و جماعت و فرقت را برایم توضیح دھید: فرمود:  خدمت امیر المؤمنین علیھ السالم آمد و عرض مردى

ست كھ بعد از آن حضرت بوجود آمده و  سنت روشى است كھ پیغمبر صلّى هللاَّ علیھ و آلھ آن را گذاشتھ و بدعت چیزي
(پایان نقل) .اگر چھ بسیار باشندجماعت اھل حقند اگر چھ كم باشند و فرقت أھل باطلند   

2. چنانچھ مالحظھ شد، معصومینآیاتی از قرآن کریم:   علیھم الّسالم - جماعت را اھل حّق معنا فرمودند، این خود آموزه قرآن  -
ای ھستند برای تایید این برداشت: کریم است. این چند آیھ از میان آیات بسیار دیگر نمونھ  

َ یا أُولِي اْألَْلباِب لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ قُْل ال یَْستَِوي اْلَخبیُث   و ناپاك بگو( )المائدة 5:100( َو الطَّیُِّب َو لَْو أَْعَجبََك َكْثَرةُ اْلَخبیِث فَاتَّقُوا هللاَّ
 رستگار كھ باشد كنید، پروا خداوند از! خردمندان اى پس آورد شگفتى بھ را تو ناپاك، بسیارى اگر حتى نیستند برابر پاك
).گردید  

)کنید؟ پس تفکّر نمی آیا بینا، و آیا برابرند نابینا :بگو( )األنعام 60:50( َو اْلبَصیُر أَ فَال تَتَفَكَُّرونَ   قُْل ھَْل یَْستَِوي اْألَْعمى  
 نوشین این نیستند، برابر دریا دو وفاطر) ( 35:12( َو ما یَْستَِوي اْلبَْحراِن ھذا َعْذٌب فُراٌت سائٌِغ َشرابُھُ َو ھذا ِمْلٌح أُجاجٌ 

)تلخ. شورِ  آن و است، خوشگوار نوشیدنش كھ گواراست  
و  دانند مى كھ برابرند آنان آیا: بگو( )الّزمر 39:9( قُْل ھَْل یَْستَِوي الَّذیَن یَْعلَُموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَُموَن إِنَّما یَتََذكَُّر أُولُوا اْألَْلبابِ 

).پذیرند مى پند خردمندان تنھا دانند؟ نمى كھ آنھا  
3. موالنا، در دفتر ششم مثنوی:شعر:    

ست زن ره دایم لفظ اشتراک     ست تن در مومن و گبر اشتراک   
سر بستھ ھای کوزه چون ھا جسم     نگر آن بود چھ کوزه ھر در کھ تا  
حیات آب از پر تن آن ی کوزه     ممات زھر از پر تن این ی کوزه  
    رھی گم تو بنگری ظرفش بھ ور  شھی داری نظر مظروفش بھ گر
    جان مانند درون در را معنیش   دان جسم این ی ماننده را لفظ
    بود بین فن پر جان جان ی دیده   بود بین تن دایما تن ی دیده
مثنوی ھای لفظ نقش ز پس     معنوی ھادی و ست ضال صورتی   
دل ز قرآن کین فرمود نُبی در     مضل را بعضی و بعضی ھادی  
    شی معدوم بود کی عارف پیش  می گفت عارف چونک هللا هللا
   بود رحمان می وھم ترا کی  بود شیطان ی باده چون تو فھم
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II. 7شرح خطبھ    
1. متن و ترجمھ:    

َخ فِي ُصُدوِرِھْم َو َدبَّ َو  ْیطَاَن ِألَْمِرِھْم ِمَالكاً َو اتََّخَذھُْم لَھُ أَْشَراكاً فَبَاَض َو فَرَّ َدَرَج فِي ُحُجوِرِھْم اتََّخُذوا الشَّ 	
لََل َو َزیََّن لَھُُم اْلَخطََل فِ  ْیطَاُن فِي ُسْلطَانِِھ َو نَطَ فَنَظََر بِأَْعیُنِِھْم َو نَطََق بِأَْلِسنَتِِھْم فََرِكَب بِِھُم الزَّ َق بِاْلبَاِطِل َعلَى ْعَل َمْن قَْد َشِرَكھُ الشَّ

.لَِسانِھِ  	
ھاى آن حضرت از خطبھ علیھ الّسالم - است (در مذّمت مخالفین خود):  - 	
 جوجھ و گذاشت تخم ھایشان، سینھ در پس،. ساخت خود شریك را آنان نیز شیطان دادند. و قرار خود كار مالك را شیطان
 راه بھ گفت، مى سخن زبانشان از و نگریست مى چشمانشان راه از افتاد، راه بھ و گرفت جنبیدن دامنشان روى بر و برآورد
 زبان بر خود باطل سخن و شد، شریك اعمالشان در و بیاراست شان دیده در را زشتى و نكوھیدگى ھر و افكند خطایشان
.نھاد ایشان  

2. در خطبھ امیرالمومنین شیطان:والیت هللا و والیت   علیھ الّسالم - د، و بیان فرمود معرفی کردشمنان خود را اولیاء شیطان  -
گیرد. کھ چگونھ شیطان اولیاء خود را بھ خدمت می 	

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر َوالَِّذیَن فرماید، " خدای تعالی می َن ّهللاُ َولِيُّ الَِّذیَن آَمنُوْا یُْخِرُجھُم مِّ َكفَُروْا أَْولِیَآُؤھُُم الطَّاُغوُت یُْخِرُجونَھُم مِّ
)البقرة 2: 257" (النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ھُْم فِیھَا َخالُِدونَ   

گوید. پیش از  بیند، و با زبان او سخن می پس، کسی ولی هللا نباشد، عدو هللا است، و ولی شیطان، و شیطان با چشم او می
نماییم: شرح این خطبھ، توصیف اولیا ء هللا را از حدیث معروف قرب فرایض و قرب نوافل مالحظھ می  

كافي (ط 		 74، ص: 4 دار الحدیث)، ج -  
ِد ْبِن َخالٍِد، َعْن إِْسَماِعیَل ْبِن ِمْھَراَن، َعْن أَبِي  اِط، َعْن أَبَاِن ْبِن تَْغلِبَ ِعدَّةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا، َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ :َسِعیٍد اْلقَمَّ  

، َما َحاُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَدَك؟ قَاَل: یَا مُ «َعْن أَبِي َجْعفٍَر َعلَْیِھ السََّالُم، قَاَل:  ُ َعلَْیِھ َو آلِِھ، قَاَل: یَا َربِّ ا أُْسِرَي بِالنَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ُد، َمْن لَمَّ َحمَّ
ً فَقَْد بَاَرَزنِي بِاْلُمَحاَربَِة، َو أَنَا أَْسَرُع َشيْ أَھَاَن لِي َولِیّ  ٍء أَنَا فَاِعلُھُ َكتََردُِّدي َعْن  َشيْ (فی) نُْصَرِة أَْولِیَائِي، َو َما تََردَّْدُت َعْن   ٍء إِلى ا

َغْیِر ذلَِك   ، َو لَْو َصَرْفتُھُ إِلى َي اْلُمْؤِمنِیَن َمْن َالیُْصلُِحھُ إِالَّ اْلِغنىَوفَاِة اْلُمْؤِمِن، یَْكَرهُ اْلَمْوَت، َو أَْكَرهُ َمَساَءتَھُ؛ َو إِنَّ ِمْن ِعبَادِ  (فی)
ُب إِلَيَّ عَ   لَھَلََك، َو إِنَّ ِمْن ِعبَاِدَي اْلُمْؤِمنِیَن َمْن َالیُْصلُِحھُ إِالَّ اْلفَْقُر، َو لَْو َصَرْفتُھُ إِلى ٍء  ْبٌد ِمْن ِعبَاِدي بَِشيْ َغْیِر ذلَِك لَھَلََك، َو َما یَتَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنَّافِلَِة َحتّى ا اْفتََرْضُت َعلَْیِھ، َو إِنَّھُ لَیَتَقَرَّ أُِحبَّھُ، فَإَِذا أَْحبَْبتُھُ ُكْنُت إِذاً َسْمَعھُ الَِّذي یَْسَمُع بِِھ، َو بََصَرهُ الَِّذي   أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ
ِذي یَْنِطُق بِِھ، َو یََدهُ الَّتِي یَْبِطُش بِھَا؛ إِْن َدَعانِي أََجْبتُھُ، َو إِْن َسأَلَنِي أَْعطَْیتُھُ. یُْبِصُر بِِھ، َو لَِسانَھُ الَّ   

باقرامام حضرت  المعلیھ السّ  - فرمود: چون پیغمبر - لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص - كرد: پروردگارا  آسمان بردند عرضھ را ب -
رمود: اى محمد ھر كھ بدوستى از من اھانت كند آشكارا بجنگ من آمده و من بیارى حال مؤمن نزد تو چگونھ است؟ ف

ترم، و من در ھر كارى كھ انجام دھم آن اندازه تردید ندارم كھ در باره وفات مؤمن تردید دارم، او  دوستانم از ھر چیز شتابان
ز بندگان مؤمن من ھستند كھ جز توانگرى آنان از مرگ بدش آید، و من ناراحت كردن او را خوش ندارم، و براستى برخى ا

حال دیگرى او را درآورم نابود و ھالك گردد، و برخى از بندگان مؤمن ھ و اگر ب ]و حالشان را نیكو نسازد[را اصالح نكند 
یك از  من ھستند كھ جز ندارى و فقر آنان را اصالح نكند، و اگر او را بحال دیگرى بگردانم ھر آینھ ھالك گردد، و ھیچ

وسیلھ نماز ھ درستى كھ بھ ام، و ب تر باشد از آنچھ بر او واجب كرده من تقرب نجوید با عملى كھ نزد من محبوبھ بندگانم ب
من تقرب جوید تا آنجا كھ من دوستش دارم، و چون دوستش دارم آنگاه گوش او شوم كھ بدان بشنود، و چشمش شوم ھ نافلھ ب

كھ بدان بگوید، و دستش شوم كھ بدان برگیرد، اگر بخواندم اجابتش كنم، و اگر خواھشى از من كھ بدان ببیند، و زبانش گردم 
	 .او دھمھ كند ب


