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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  -  
)15(  

03 - 21دوشنبھ  22؛ 1436 - - 10 12؛ 1393 - - 01 - 2015  
I. ، فیض االسالم19کلمھ    
1. : ترجمھمتن و    

قَالَ  وَ  علیّھ الّسالم -  وَ  إِالَّ  َعاثِرٌ  ِمْنھُمْ  یَْعثُرُ  فََما َعثََراتِِھمْ  اْلُمُروَءاتِ  َذِوي أَقِیلُوا -
ِ  بِیَدِ  یََدهُ  .یَْرفَُعھُ  هللاَّ  
(و او علیھ الّسالم - کھ دستش در  لغزد مگر این اي از آنھا نمي ھای اھل مرّوت را، چھ لغزنده نادیده انگارید لغزش فرمود: -

)دست خداست، بر افرازد او را.  
II. )1( 19کلمھ شرح    

قَالَ  وَ  علیّھ الّسالم -  وَ  إِالَّ  َعاثِرٌ  ِمْنھُمْ  یَْعثُرُ  فََما َعثََراتِِھمْ  اْلُمُروَءاتِ  َذِوي أَقِیلُوا -
ِ  بِیَدِ  یََدهُ  (و او. یَْرفَُعھُ  هللاَّ علیھ الّسالم - اي از آنھا  اھل مرّوت را، چھ لغزندهھای  فرمود: نادیده انگارید لغزش -
لغزد مگر این کھ دستش در دست خداست، بر افرازد او را.) نمي  

1. ) آمده 351 ص ،9 الكریم (ج القرآن كلمات فى چنانچھ در التحقیقو ، " قَْیل" فعل امر است از ریشھ "أَقِیلُوا"معنای لغات:  
آن تا آنجا کھ  غیرا خواب و یا ب ت استاز مصادیق آن استراح است، وتنگنا  زوال و ابتالء رفع است در اصل لغت بھ معنای

قرار داد با إقالھ  فسخ وبر طرف شود،  قلب تحرارگرم روز تا  تساعنوشیدن در  واز بین برود،  ضعف وحال خستگی 
 معاوضھ وه است، شد واقع خطایي کھ وروی گرداندن از لغزش  و ي از آن پدید آید،ضرر(در گذشتن) ھنگامی کھ تنگنا و 

.بھ بھتر بوده باشد تبدیلھنگامی کھ   
آن  برازا" قَْیل"لي وباشد،  می ضمیرآن چیزی است کھ در  برازا مطلق قولچھ  ،است أكبر اشتقاق "قول" بین وآن  بین و

ي نگارنده) (ترجمھ .گیرد می رب ی کھ آن راعملا ب است ابتالء وچیزي است کھ در آن تنگنا  	
ھای اھل مرّوت را، و بھ خاطر مسپارید آنھا را، و آن  در اینجا یعني در رھا کنید و نظر مگیرید لغزش "أَقِیلُوا"بنابراین، امر 

ھا را مالک قضاوت درباره آنھا قرار ندھید. لغزش  
ة" است، کھ گاه "الُمُروَءة" جمع "اْلُمُروَءاتِ "  كلمات فى چنانچھ در التحقیق، و "َمُرؤَ شود، از ریشھ " نیز گفتھ می "الُمُروَّ

 أّما و .است.. طعامخوش گوار در خوردن  ونرم  وپاکیزه  ) آمده است در اصل لغت بھ معنای57 ص ،11ج الكریم ( القرآن
شده است از آن  شتقسپس م ،گرفتھ شده است آراميّ  و سریانيّ از   آن، "مؤنّث" و "لجُ رَ " ىامعنھ ب "اْلَمْرأَةُ " و "،الَمْرءُ "

 مفھوم و "َرُجل" بین تناسب ... و ."التمّرء" و "،ء المري" و "،المرّوة" و "،المروءةشود " و گفتھ می ،انتزاعي یمشتقّات
ُجل" " ھمانالَمْرءُ چھ " "خوش گواري" پوشیده نیست،  بھ خالف خوش گواري (دلنشینی)، و با صفاء است یا قید "الرَّ

ُجل"، کھ در فقط  "مادینگي" لحاظ شده است "نرینگی" در قبال"الرَّ ُجل" رجوع -  مواردگاه در  و .شود بھ بھ [کلمھ] "الرَّ
ھ ب شود می ریعبخودش، ت حیثبھ "نر" بودن باشد از  نظر. پس، اگر خصوصیّتھ، ھر یک از این دو كلمھر دو  استعمال

بنا براین،  و (ماّده) بودن، مؤنّثدارد بر آن  غلب ،تأنیث تعالم دخول اعتبارھ ب"، المرأة" أّما و"، مرء" خالفھ ب ،"لجُ رَ "
ي نگارنده) (ترجمھ رود. " نیز بکار میلجُ رَ " قبالدر  	

" بھ اْلَمْرأَةُ و مؤنّث آن " "الَمْرءُ "اند، و با توّجھ بھ این کھ  را "انسانیّت" معنا کرده" الُمُروَءةبرخی از اھل لغت " برای ھمین،
" را "جوان اْلُمُروَءاتِ  َذِويباشند، بسیاری از مترجمان فارسی زبان " خوش برخورد و دلنشین میمعنای مرد و زن نیک و 
شود و  بکاربرده نمی(زنانھ) کلمات "تا"ي تأنیث برای اند، و باید توّجھ داشتھ کھ چون در فارسی  مردان" ترجمھ کرده
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تعبیری جنسیتي  " اْلُمُروَءاتِ  َذِويدر ترجمھ  " ن مرد"تعبیر "جوادر ، "مرد" کنند مادینگی را با کلمھ دیگری بیان می
است با "تا"ي تأنیث. "الَمْرءُ "" ھمان کھ اْلَمْرأَةُ "کھ تر است،  نیست، و این در زبان عربي آشکار  

 و تفّكر دونب ی استموردبر  ورود"، بھ معنای َعثَرَ " اسم "فاعل" آن است از ریشھ "َعاثِرٌ "، و "الَعْثَرة" جمع "َعثََرات"
برای ھمین، در این کالم شریف امام علي .سقوط طریقناگھانی بھ  و يدفعبھ نحو  اختیار علیھ الّسالم - بھ معنای "لغزش" و  -

شود. "سقوط" و "خطاء" فھمیده می  
2. 422، ص 5در شرح نھج البالغة خود (ترجمھ، ج  حرانیبَ  میثم ابنگفتار برخی از شارحان این کالم:   ) چنین فرموده 421-

است:  
امام لیھ الّسالمع - ِ  یَدُ  وَ  إِالَّ  َعاثِرٌ  ِمْنھُمْ  یَْعثُرُ  فََما َعثََراتِِھمْ  اْلُمُروَءاتِ  َذِوي أَقِیلُوا: فرمود -  افراد لغزشھاى از( یَْرفَُعھُ  بِیَِدهِ  هللاَّ

	 ).كند مى بلند را او و اوست دست بھ خدا دست كھ آن مگر لغزد نمى ایشان از كسى كھ كنید، پوشى چشم جوانمرد،
امام لیھ الّسالمع  -  از گذشت مورد، در كند، مى بلند را آنان و است جوانمردان دست بھ خدا دست كھ مطلب این یادآورى با -

 پشیمان است ممكن كھ آنان ستد و داد مانند است كرده تشویق زند، مى سر آنھا از لغزش ندرت بھ كھ جوانمردان، لغزشھاى
 خداوندى، قدرت و عنایت براى را "ید" لفظ و سرزند، آنان از توّجھى بى روى از كھ خطایى براى را "عثرات" كلمھ. شوند

 جبران و خدا بھ آنان وابستگیھاى از كنایھ كند، مى بلند را آنان و آنھاست دست بھ خدا دست كھ این و. است آورده استعاره
 آنان كمك و قلبى میل و مردم توّجھ جلب باعث كھ است بزرگى فضیلت جوانمردى، كھ آن توضیح است، ایشان حال
. كند مى پیدا آمادگى خود، لغزش جبران و پاخاستن بھ چنین ھم و خدا، عنایت براى جوانمرد، خطاكار ترتیب، بدین گردد، مى 	
37 ص ،21 ج الخوئي،(البالغة  نھج  شرح في البراعة  منھاجدر  ) چنین آمده است:36-  
کمک مردم  و تخدم و عفّت، و بخشش، ونیکو،  لقخُ  تمروءنزد خدا و مردم، چرا کھ  ھستند محبوب تمروء صحاب... ا
	 ... .است
. فرازد بر آنانرا دست در دست خدا بلغزند كدام ھر گذرید، در بزرگ مردان لغزش ازھ: ترجم 	

ھاسُ  بھ تا را ھمھ آرد بر دست بر دست خدا كھ بپوشان تو مردان لغزش از چشم 	
) چنین آمده است:583 ص، 2 ج، كاشانّي  هللا فتح مولى" (العارفین تذكرة و  الغافلین  تنبیھدر " 	

قَالَ  وَ " علیّھ الّسالم -  خداوندان از گذرید در و كنید عفو" َعثََراتِِھمْ  اْلُمُروَءاتِ  َذِوي أَقِیلُوا -

 ایشان از لغزد نمى پس" َعاثِرٌ  ِمْنھُمْ  یَْعثُرُ  فََما " گناھھا ارتكاب در را ایشان ھاى آمدن سر و زلّت ھا مرّوت

، است او دست بھ تعالى خداى عنایت و توفیق ید كھ مگر" هَ دَ یَ بِ  ّهللاِ  دُ یَ  وَ  إِالَّ " اى آمده در برو و اى لغزنده

 كھ اشیایى از نماید مى خود نفس تنزیھ مرّوت، صاحب كھ زیرا دھد مى نجات ورطھ آن از و را او دارد مى بر "یَْرفَُعھُ "
 از را او تعالى حق او، از شود مى صادر زلّت احیانا اگر و آن بر را او سازد مى موفّق سبحانھ او پس. نباشد او حال بھ الیق
 موجب كھ نماید سلوك نوعى اى بنده ھرگاه كھ شود مى مستفاد كالم این از و. رساند مى رفیع درجھ بھ وضیع مرتبھ این

	 شعر قیل ما نعم و. باشد او حافظ او قدم زلّت نزد سبحانھ او باشد، آفریدگار رضاى
دارد نگھ دعا دست دو بھ ات فرشتھ            پاى بلغزد گر كھ كن چنان معاش دال 	

3. از نبي اکرمحدیث:   صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - " (در گذرید َعثََراتِِھمْ  الھَْیآت َذِوي أَقِیلوانقل شده است کھ " -
)!آراستگي صاحبان ھای از لغزش 	

ھای مصیبت زدگان!) " (در گذرید از لغزشَذِوي اْلھَنَاِة َعثََراتِِھمْ  أَقِیلُواو نیز فرمود، "  

 ،اوست دین مرد" (بزرگواری ُخلُقُھُ  َحَسبُھُ  و، َعْقلُھُ  ُمُروَءتُھُ  و، ِدینُھُ  الَمْرءِ  َكَرمُ ، "فرمود و نیز
ش)لقخُ  ششرف و ش،عقل شتمروّ  و  
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ھم چنین امام جعفر صادق علیھ الّسالم - ُ  یَْنظُرُ  أَْربََعةٌ  فرمود، " -  اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  إِلَْیِھمْ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَّ
ً  أَقَالَ  َمنْ  جَ  أَوْ  نََسَمةً  أَْعتَقَ  أَوْ  لَْھفَانَ  أََغاثَ  أَوْ  نَاِدما ً  َزوَّ  روز خداوند را كس چھار" (َعَزبا

 یا كند آزاد را اى بنده یا برسد اى ستمدیده بفریاد یا بگیرد پس را معاملھ از پشیمان معاملھ آنكھ دھد قرار نظر مورد رستاخیز
).بدھد زن را زنى بى جوان  

ای آن کھ در گذشتي از لغزشم!)" (پس، حمد تو راست َعْثَرتِي أَقالَ  َمنْ  یا اْلَحْمدُ  فَلَكَ و دعاء آمده است، "  
4. در این کالم شریف، امام علياشراقاتی عرفانی:   علیھ الّسالم - ھای اھل مرّوت را را بر آنھا  فرماید ما را تا لغزش امر می -

، و فرماید نگیریم، و آنھا را مالک قضاوت خود در مورد آنھا قرار ندھیم، چرا کھ خطاھای آنھا را خدای تعالی تصحیح می

ھای او  دارد لغزش کند، یعنی با ھر صاحب مرّوتی چنین باید بود، چھ خدا درست می " افاده عموم میَعاثِرٌ نکره آوردن "
ھای آنھا را نیک  باب تکفیر اعمال آنھاست، و یا از باب قرب نوافل. در ھر صورت، یعنی، پیامدھای لغزش، و این یا از را

و صواب خواھد نمود.  
کاشانی در گفتاری پیرامون فتوت بھ این کالم امام مولی عبدالّرّزاق علیھ الّسالم - موعھ رسائل و مصنفات مجاشراتی دارد ( -

471 صكاشانى،  -469(  
  فتّوت حقیقت بیان در اّول فصل
 رذایل و شود ظاھر نفس در فضایل تمامت تا، نشأت ظلمت بر آن استیالء و فطرت نور ظھور از عبارتست فتّوت كھ بدان
 غواشى حجب از و، یابد سالمت نفسانى دواعى و صفات عوارض و آفات از كھ گاه ھر انسانى فطرت چھ. گردد منتفى
 مطالب و دنى مقاصد از و شود كمال مشتاق و مستعد و، گردد منّور و صافى، پذیرد رھایى جسمانى عالیق قیود و طبیعى
 قواى مالبس و دنیوى حطام حقاء از و شمرد الزم إعراض اخالق ذمایم و أوصاف رذائل از و. نماید استنكاف خسیس
 در آنچھ إظھار بر و شود متوّجھ مكارم و معالى سوى و كند ترقّى فانى أمور از عالى ھّمت بھ و گیرد كناره شھوى و غضبى
 أمور برین مواظبت چون و. خوانند "مرّوت" را حال این و. گردد مشغوف و حریص، كماالت و فضایل از اوست طبع
 و اشراق و صفا بر و گرداند ملكھ او نزوات و ثبات و قمع و او شّرت و قّوت قھر و نفس سورت كسر تا رسد بغایت
 ازو بالفعل عدالت و حكمت اصناف جمیع و شود راسخ درو شجاعت و عفّت انواع تمامت، ماند ثابت خود لطافت و نورانیّت
.خوانند "فتّوت" را آن، گردد ظاھر  

، چون عفاف تمام شد، مرّوت تمام باشد. و فتّوت، نشانھ قرب حّق است و نھ ھر كھ با حّق "عفاف است"و مدار مرّوت، 
پیوندى دارد از مقّربان باشد، چنانكھ در بستگان و پیوستگان سلطان، نھ ھمھ از نزدیكان باشند. پس نھ ھر صاحب مرّوتى، 

.صاحب فتّوت باشد  
است. چون شجاعت بكمال رسید، فتّوت تمام باشد. و كمال شجاعت نبود إّال بھ حصول یقین كھ  "شجاعت"و مدار فتّوت، 

مرّوت مبنى   كھ چنان و. آن بھاء و نوریّت، "فتّوت" و ،است فطرت صفاء و سالمت، "مرّوت" پس. موجب أمن حقیقى است
باشد، ھر كھ مرّوت ندارد، فتّوت او را محال تواند بود. و ھر كھ فتّوت  "والیت"و أساس فتّوت است، فتّوت، مبنى و أساس 

ندارد ھرگز بھ والیت نرسد، چھ مرّوت نشانى اتّصال بنده است بھ حّق بھ واسطھ صّحت فطرت، و از این جھت أمیر 

المؤمنین علىّ  علیھ الّسالم -  َعاثِرٌ  ِمْنھُمْ  یَْعثُرُ  افَمَ  َعثََراتِِھمْ  اْلُمُروَءاتِ  َذِوي أَقِیلُوا ، "فرمود -
ِ  بِیَدِ  یََدهُ  وَ  إِالَّ  یعنى: از خطاھاى اصحاب مرّوت درگذرید كھ ھیچ صاحب مرّوت بسر در نیاید إّال "،  یَْرفَُعھُ  هللاَّ

دستش بھ دست حقّ  تعالى - ، شد تمام عفاف چون، است "عفاف"، مرّوت مدار و .باشد و در حال إدبار، او را دست گیرد -
 و بستگان در چنانكھ، باشد مقّربان از دارد پیوندى حقّ  با كھ ھر نھ و است حقّ  قرب نشانھ، فتّوت و. باشد تمام مرّوت

. است "شجاعت"، فتّوت مدار و .باشد فتّوت صاحب، مرّوتى صاحب ھر نھ پس. باشند نزدیكان از ھمھ نھ، سلطان پیوستگان
 را شاكّ  چھ؛ است حقیقى أمن موجب كھ یقین حصول بھ إّال  نبود شجاعت كمال و. باشد تمام فتّوت، رسید بكمال شجاعت چون
... باشد الزم خوف و جبن  
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5. شعر:   
حافظ:  

   را شکرخا لعل لب زیبد می تلخ جواب  گویم دعا نفرین گر و فرمایی دشنام اگر
تریاک دیگری کھ بھ دھی زھر تو گر و   مرھم دیگری کھ بھ زنی زخم تو اگر  
اّول مثنوی: موالنا، دفتر  
			راه ز آرندش باز جستھ تیر  الھ از قدرت ھست را اولیا  
سبب از موالید درھای بستھ 			رب دست زان ولی شد پشیمان چون    
			کباب نھ سوزد سیخ نھ آن از تا  باب فتح از کند ناگفتھ گفتھ  
  ناپدید و محو کرد را سخن آن  شنید نکتھ آن کھ دلھا ھمھ از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


