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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  -  
)16(  

03 - 28دوشنبھ  29؛ 1436 - - 10 19؛ 1393 - - 01 - 2015  
I. ، فیض االسالم296کلمھ    
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ِ  َرُسولُ  اْلِمْسِكینَ  إِنَّ  - َ  َمنَعَ  فَقَدْ  َمنََعھُ  فََمنْ  هللاَّ  َمنْ  وَ  هللاَّ
َ  أَْعطَى فَقَدْ  أَْعطَاهُ  و او( هللاَّ علیھ الّسالم - درمانده فرستاده خداست، پس ھر کھ باز دارد از او، باز فرمود: ھمانا  -

)ھر کھ ببخشد او را، بخشیده باشد خدا راداشتھ باشد از خدا، و   
II. )1( 296کلمھ شرح    

بر وزن " است، ُسُكونا  ، یَْسُكُن، َسَكنَ از " "اْلِمْسِكینَ " آمده است، الكریم القرآن كلمات فىالتّحقیق  چنانچھ درمعنای لغت:  .1
این  و ،از حّد آن گذشتھ است ورسیده است،  سكوناو کسي ایست کھ در بھ نھایت  و ،بودن ساكندر  برای مبالغھ "یلعِ فْ مِ "

 واست از تالش  جزاع ی کھحیثھ بوانایي ت و تقوّ  و تقدرست از حیث ا محدودبرند کھ  تعبیر را برای کسي بکار مي
.مالیا در  بدندر  ضعفیا پیري یا  مرضیا بھ خاطر  ،تمعیش ھتوسعکوشش در   

این سخن امام عليشرح:  .2 علیھ الّسالم - خدا را در  است بھ اھل حضور تا غفلت نورزند از ادب حضور، بدانندھشداري  -
مقام تفصیل و کثرت مظاھر و رسوالني است، بلکھ ھمھ خالیق رسول و آیھ و مظھر او ھستند، بھ درجات و مراتب 

اد هللا دارند را کنید. اھل حضور ھر تعاملي کھ با عب  گوناگون خود. پس، فرمود، بھ ھوش باشید و بدانید با کھ معاملھ مي
دانند، چھ آنھا محجوب نیستند با خلق از حّق ھمان سان کھ محجوب نیستند با حّق از خلق. تعامل با خد او مي  

ُسولُ  آَمنَ فرماید، " خداي تعالی مياشاراتي قرآني:  .3 ِ  آَمنَ  ُكلٌّ  اْلُمْؤِمنُونَ  وَ  َربِّھِ  ِمنْ  إِلَْیھِ  أُْنِزلَ  بِما الرَّ  وَ  بِا#َّ
قُ  ال ُرُسلِھِ  وَ  ُكتُبِھِ  وَ  َكتِھِ َمالئِ   إِلَْیكَ  وَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  أَطَْعنا وَ  َسِمْعنا قالُوا وَ  ُرُسلِھِ  ِمنْ  أََحدٍ  بَْینَ  نُفَرِّ

البقرة) 2:285(" اْلَمصیرُ   
 و ،خدا بھآوردند  ھمگي ایمان مؤمنان و، شد  فرستاده فرو او سوى بھ روردگارشپ از آنچھ بھرسول ایمان آورد  ]این([

 فرمان و شنیدیم: یندفتندگ  و ،نھیم نمى فرق رسوالن او از یك ھیچ میان فتند:]گ [و  رسوالنش، و ھایش كتاب و فرشتگانش
).توست سوى بھ ]چیز ھر[ بازگشت و ]جوییم مى[ را توغفران ! پروردگارا بردیم  

فرید: ميمولی عبدالّرّزاق قاساني در ذیل این آیھ کریمھ چنین   

ِ  آَمنَ  ُكلٌّ  اْلُمْؤِمنُونَ  وَ "  وَ  َمالئَِكتِھِ  وَ ، "جمع دانستند او در [مقام] حداو) خدا بھآوردند  ھمگي ایمان مؤمنان و" (بِا#َّ
از  تاستقامھنگام  تفصیل احد دانستند او را در مقامو عنی،یرسوالنش)،  و ھایش كتاب و فرشتگانش و" ( ُرُسلِھِ  وَ  ُكتُبِھِ 
ت...كثرآن  در صورت او وحدت همشاھدروی   

ُ فرماید، " و ھم چنین خداي تعالی مي َ  إِنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  وَ  ُرُسالً  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ   یَْصطَفي هللاَّ " بَصیرٌ  َسمیعٌ  هللاَّ
.)است بینا شنواى خداى كھ بدرستى مردمان از و رسوالن مالئكھ از گزیند برمي خداالحّج) ( 22:75(  

آیند، در مبعوث سوی ھمھ خلق ھستند، لیکن آنان  بنابراین، رسوالني کھ با دعوي رسالت هللا و با معجزات بھ سوي مردم مي
دانند در محدوده خاّصي کھ مظھر اسمي از اسماء هللا ھستند. رسول حّق مياھل حضور  آیند مي  کھ بدون دعویي و نشانھرا   

َ  یَا"فرماید،  ھم چنین خداي تعالي مي َ إِنَّ هللاَّ ِ َوَرُسولِِھ َواتَّقُوا هللاَّ ُموا بَْیَن یََدِي هللاَّ أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تُقَدِّ
اید نسبت بھ خدا و پیامبرش [در ھیچ كارى] پیشى مجویید و از  الحجرات) (اى كسانى كھ ایمان آورده 49:1" (َسِمیٌع َعلِیمٌ 

ناست):خدا پروا بدارید كھ خدا شنواى دا  
مولی عبدالرّزاق قاسانی نکاتی را در ذیل آیھ کریمھ سوره مبارکھ حجرات یاد آور می شود،   
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ِ َوَرُسولِھِ " ُموا بَْیَن یََدِي هللاَّ اید نسبت بھ خدا و پیامبرش [در  " (اى كسانى كھ ایمان آوردهیَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تُقَدِّ
جمع است بین أدب ظاھر و أدب باطن از أھل حضور، و نھى ھر نوع پیشی جستنی در  ھیچ كارى] پیشى مجویید)  طلب

حضرة إلھیھ و حضرت نبویھ کھ می انجامد بھ تقدم در أقوال و أفعال و حدیث نفس و ظھور با صفات و ذات. بر حضرت ھر 
ر او تجلى کرده است،  و برای ھر اسمی از أسماء هللا تعالى أدبی است کھ واجب است مراعات آن بر کسی کھ خدا با آن ب

مقام و حالی نیز أدبی است کھ واجب است بر صاحبش محافظت آن. پس، پیشی جستن در پیشگاه خدا در مقام فناء ظھور با 
منیّت است در حضرت ذات، و در مقام محو ظھور بھ صفتی است کھ تقابل دارد با صفتی کھ مشاھده می کند تجلیش در 

ظھور با إراده اش در مقام رضا، و مشاھده إراده در حضرت تجلي اسم مرید، و ظھور با علمش با  حضرت أسماء، مانند
اعتراض در مقام تسلیم بھ حضرت علیم، و با تجلّد در مقام عجز و مشاھدة قادر، و گفتگوی با نفس در مقام مراقبھ و شھود 

ال. اینھا ھمھ إخالل باشند بھ أدب باطن نسبت بھ خدای تعالى. متكلم، و با فعل در مقام توكل و انسالخ از أفعال در حضرت فعّ 
و أما إخالل در أدب ظاھر نسبت بھ او، مانند ترك عزائم کردن بھ سوی رخصت رفتن، و إقدام بر إضافات مباح از أقوال و 

الم، و راه رفتن، و بلند کردن أفعال و أمثال آنھا. أما پیشی جستن در پیشگاه رسول با إخالل أدب ظاھر، مانند تقدم بر او در ك
صوت، و نداء کردن از پشت حجره ھا، و نشستن با او و درنگ کردن نزد او برای سخن ھای پراکنده گفتن، و بدون اجازه 
نزد او آمدن و از نزد رفتن و أمثال آن است. أما إخالل در أدب باطن نسبت بھ او، مانند طمع در اینکھ رسول او را در أمری 

طاعت کند، و ظن سوء در حّق او داشتند و أمثال آن. أما مخالفاتی کھ تعلق دارد بھ أوامر و نواھي، و إقدام بر چیزی از او إ
قبل معرفت حكم خدای تعالى، و حكم رسول در آن، آنھا از سوء أدب أھل غیبت می باشد، نھ حضور، کھ  بحث ما در آن 

است.  

" َ ھا، چھ ھر کھ  تقوا ورزد با خدا چنانچھ حّق تقواي  ي این پیشي جستن را) در ھمھ " (و تقوای ورزید خداَواتَّقُوا هللاَّ

َ َسِمیعٌ ھا در مواقع مذكور، " شود از او امثال این پیشي جستن اوست، صادر نمي " (ھمانا خدا شنواست) این پیشي إِنَّ هللاَّ

" (آگاه است) بھ فعلیّات و لِیمٌ عَ دب باطن، "ھاي نفس را در باب ا ھاي قولي را در باب ادب ظاھر، و سخن گفتن جستن
وصفیّات و بھ ظھور بقیّات.  

شیخ ابن عربی نیز در فصوص  نکتھ ای در مورد ادب حضور دارد کھ آن را با ترجمھ خوارزمی از شرح قیصری 
ب آدم گشودند، و آوریم: پس خود را نگاه دار، كھ حضرت پروردگار ترا نصیحت كرد در آن حالت كھ مالیكھ زبان بھ عی می

البقرة) تا  2:30" (إِنِّي أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ مفاخرت بھ ھنر خویش نمودند. ال جرم، حق تعالى در منع ایشان گفت كھ، "
تو در حضرت الھى و خلفاى پادشاھى أدب نگاه دارى، و بھ دیدن عیب خود چنان مشغول باشى كھ عیب دیگرى در نظر 

كھ ھالك شد از كدام راھگذر ھالك شد. ال جرم، بیت: نیارى. و نظر كن كھ ھر 	
وز جملھ خلـق بـرگزیـدن خود را   تا چند بزرگ بر كشیدن خود را 	
از مـردمک دیـده ببایـد آمـوخت دیدن ھمھ كس را و ندیدن خود را    

خویشتن دیدن، بود در راه حق ترك أدب 	 بى أدب را در حریم عّزت او بار نیست 
4. حدیث معروفی کھ از امام علي بن موسي الّرضا شاھدي رضوي:  علیھ آالف التّحیّة و الثناء - ھنگام ورود بھ نیشابور نقل  -

شده است، شاھدی است بر این معنا کھ رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - رسوالن و آخرین و خاتم آنھاست، برترین  -
لیکن استمرار والیت او صلوات هللا علیھ - غیر تشریعی عاّم در مقام تفصیل بال مانع است، و این برای امامان  و رسالت -

معصوم اھل بیت علیھم الّسالم - در رتبھ وجودي او - صلوات هللا علیھ - تر از مقام آنھا است، و برای دیگران نسبي و پایین - - 
علیھم الّسالم.  

) اء الدین خرمشاھيبھ (گردآوري  حدیث سلسلة الذھب  
نیشابور نقل شده و عده کثیرى آن را  ب، حدیثى است کھ از حضرت رضا (ع) بھ ھنگام ورود ایشان بھحدیث سلسلة الذھ 

ناچیزى مربوط بھ شرایط و اوضاع و احوال امالء و استمالى آن، در منابع کھنى  اند. این حدیث با اختالفات براى خود نوشتھ
زمخشري، التدوین رافعي، فصول  ي، شیخ مفید، ربیع االبرارتاریخ نیشابور و توحید صدوق، عیون اخبار الرضا، امال چون

جدیدتر چون کنزالعمال متقى ھندي، بحاراالنوار مجلسى نقل شده است.  المھمھ ابن صباغ مالکي، کشف الغمھ اربلى و منابع
آورده است و برابر  رکھ مرحوم حاج شیخ عباس قمي، از چند روایت بحاراالنوار پسندیده و در سفینةالبحا در این جا روایتى

شود: سرور سعید و امام الدنیا عمادالدین  و ترجمھ مي با نقل کشف الغمھ اربلى در بحاراالنوار است، از بحار و سفینھ نقل
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 ق نقل کرد کھ صاحب کتاب تاریخ نیشابور در کتابش آورده کھ 596وزان در محرم سال  محمد بن ابي سعید بن عبدالکریم
ھدى بر نیشابور رسید، در مَ  موسى الرضا (ع) در سفرى کھ در ھمان سفر بھ فیض شھادت نایل آمد، بھھنگامى کھ على بن 

نشستنگاه او از نقره خالص بود. در راه بازار امامان حافظ  روى یک استر سفید رنگ مایل بھ خاکسترى نشستھ بود و
 حضور حضرت راه یافتند و گفتند: اى بزرگوار وو محمد بن اسلم طوسي، رحمھماهللا بھ  احادیث نبوى یعنى ابوزرعھ

حق پدران مطھر و نیاکان گرامیت،  بزرگ زاده، اى امام و فرزند ائمھ، اى ساللھ طاھره رضیھ، اى خالصھ زاکیھ نبویھ، بھ
و چشمان  جدت حدیثى بھ یادگار نقل کن. استر ایستاد، سایبان کنار رفت چھره مبارکت را بھ ما بنما و براى ما از پدران و

طلعت مبارک او روشن شد. گیسوان بافتھ و فروھشتھ او ھمانند گیسوان رسول هللا مسلمانان بھ لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص- - 
کردند یا در  گریستند و جامھ چاک مي مي زدند، بعضي اي حاضر و ایستاده بودند. بعضى فریاد مي بود، و مردم از ھر طبقھ

کشیدند، تا نیمروز شد و اشکھا چون  بوسیدند و بھ سوى سایبان او گردن مي مي استر او را غلطیدند یا باربند خاک مي
بانگ زدند اي   دیگران روان بود. بانگ و ھیاھو آرام گرفت و بعضى از ائمھ و قضاة حاضر در میان جمعیت بھ جویباران

آن گاه حضرت صلوات هللا علیھ، این حدیث را باشید.  مردم گوش فرا دھید و عترت رسول هللا (ص) را نیازارید و خاموش
 بیست و چھار ھزار بود، بھ عالوه تعداد بسیارى قلمدان، نویسندگان اصلى حدیث ابوزرعھ امال کرد و عده دواتھا بالغ بر

الکاظم گفت: کھ پدرم جعفر بن  رازى و محمد بن اسلم طوسى رحمھماهللا بودند. حضرت (ع) فرمود: پدرم موسى بن جعفر
پدرم على بن حسین گفت: کھ پدرم حسین بن على شھید ارض  محمد الصادق گفت: کھ پدرم محمد بن على الباقر گفت: کھ

هللا (ص)  امیرالمؤمنین على بن ابى طالب شھید ارض کوفھ گفت: کھ برادر و پسر عمم محمد رسول کربال گفت: کھ پدرم
  :کھ فرمود سبحانھ و تعالى ـ شنیدمفرمود: کھ جبرئیل مرا گفت: کھ از حضرت رب العزه ـ 

) . عبارت حدیث 49/126بحار االنوار، ( کلمة ال الھ اال هللا حصنى فمن قالھا دخل حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى
. شیخ صدوق در توحید  "فمن دخلھ امن من عذابي، "توحید صدوق چنین است در بعضى منابع تفاوتھائى دارد از جملھ در

متفاوت ھم نقل کرده است.  را با سلسلھ راویاناین حدیث   
".بشروطھا و انا من شروطھا، "در آمد حضرت ندا در داد در یکى از روایتھاى او آمده است کھ چون موکب امام بھ حرکت  

از شروط آن اقرار بھ حضرت رضا (ع) است بھ این کھ امامى از جانب خداوند عزوجل : و شیخ در توضیح آن نوشتھ است
پس از نقل حدیث نوشتھ  ) . عالمھ مجلسى25(توحید، صدوق، » بندگان او است و اطاعت از او بر بندگان واجب است بر

این سند بھ اطالع یکى از پادشاھان سامانى رسید آن را بھ  است کھ استاد ابوالقاسم قشیرى گفتھ است کھ چون این حدیث با
چھ  ند. چون در گذشت بھ خواب کسى آمد و از او پرسیدند خداوند با تورا ھمراه او دفن کن زر نوشت و وصیت کرد کھ آن

بھ نبوت محمد رسول هللا (ص) و این کھ این  ام کرد؟ گفت: خداوند بھ خاطر اقرار و تلفظم بھ ال الھ اال هللا و تصدیق مخلصانھ
بھ جھت «) . این حدیث 49/127ار، زر نوشتھ بودم، مرا بخشید (بحار االنو حدیث را بھ قصد احترام و بزرگداشت آن بھ

، دایرة » امام رضا (ع)«(مقالھ  "سلسلة الذھب معروف شده استبھ "از ائمھ اطھار (ع) تا حضرت رسول  مسلسل بودن آن
) . (2/366 المعارف تشیع،  

؛ 39مھدى نجف، االمام الرضا، تحقیق محمد  ؛ صحیفة1/229منابع: جز آنچھ در متن مقالھ یاد شده است، سفینة البحار، 
18/ .2اعیان الشیعة،   

توضیح:  
24قاسانی در ذیل آیات مولی عبدالّرّزاق  فرماید بر  چون توحید إثبات شد، استدالل می: فرماید میمبارکھ بقره چنین  21-

است با إثبات نبّوت تا با آن دو تصحیح گردد إسالم زیرا آن تصحیح نمی گردد مگر با شھادتین زیرا مجّرد توحید احتجاب 
جمع از تفصیل، و آن جبر محض است کھ زندقھ و إباحت می انجامد، و مجّرد إسناد فعل و قول بھ رسول، احتجاب با تفصیل 
است از جمع، و این قدر صرف است کھ مجوسیت و ثنویت می انجامد، و إسالم طریق بین این دو است با جمع بین قول ما 

بھ، "محمد رسول هللا،" و اعتقاد بھ مظھریت او برای أفعال خدای تعالى. زیرا أفعال خلق بھ " ال إلھ إال هللا،" و بین قول ما 
نسبت بھ أفعال حق مانند جسد نسبت بھ روح. پس، ھمانگونھ کھ مصدر فعل روح است ولی تمام نمی شود مگر با جسد، مبدأ 

خلق بھ سبب احتجاب و بعدشان از حق نمی  فعل حق است ولی ظاھر نمی شود مگر با خلق. ناچار باید رسالتی باشد زیرا
توانند معارف را از ربّشان دریافت کنند. پس، واجب است وجود واسطھ ای کھ با روح شاھد حقش مجانس باشد با حضرت 
إلھیھ، وبا نفس مخالط با خلقش [مجانس باشد] با رتبھ بشریھ، تا تلقى کند قلبش از روحش كلمات رباني را، و إلقاء کند بھ 

فس قدسیش، و خلق قبول کنند از او با رابطھ جنسیت.ن  

ْستَْخلَفِیَن فِیِھ فَالَِّذیَن در تفسیر آیھ سوره مبارکھ حدید، " چنینوی ھم  ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَرُسولِِھ َوأَنفِقُوا ِممَّ َّBآِمنُوا بِا
ِ می فرماید: " الحدید)  57:7" (آَمنُوا ِمنُكْم َوأَنفَقُوا لَھُْم أَْجٌر َكبِیرٌ  " (ایمان بیآورید بھ هللا) إیمان یقیني با  آِمنُوا بِا#َّ

أفعال از أفعال خلق کھ بھ " (و رسولش) یعنی، متحجب نشوید با أفعال حق در إیمانتان با توحید  َوَرُسولِھِ توحید أفعالی، " 
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ھ او بھ طور جمع در مظاھر تفاصیل بھ حكم شرع تا افتید، و حرمان از أجر، بلکھ شاھد باشید أفعال حق را با إیمان ب جبر می
حاصل شود برای شما توكل، و آسان شود بر شما إنفاق از مال خدا کھ در در دستان شما قرار داده است، و شما را مستخلف 
و  قرار داد است با تمكین بخشیدن شما و قادر ساختن شما بر تصّرف در آن بھ حكم شرع زیرا أموال ھمھ برای خداست

" ( پس، کسانی کھ از شما ایمان آوردند) با  فَالَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكمْ اختصاص نسبت تصّرف ھمانا بھ حكم او در شریعتش، " 

" (برای آنھاست اجری كبیر) در جنّت أفعال. لَھُْم أَْجٌر َكبِیرٌ " (و إنفاق کنید) از مقام توكل "  َوأَنفَقُواشھود أفعال "   
1. شعر:   

[؟]: حسین خوارزمي  
سازد گدا خویشتن گدا دو یك براى             سازد پادشا خاك از كھ پادشاست چھ  
َ  أَْقِرُضواھ "ب مسكینان چو كند دیھكُ  "هللاَّ سازد متكا و مال بدھد ترا تا كھ    

موالنا، دفتر سوم مثنوي:  
پاک جان ولیکن شد دیگر رنگ 			خاک و ارکان از و ست رنگ از فارغ    
			کنند خم و مشک ترک نوشان آب   کنند گم را ما زود شناسان تن  
اند فارغ عددھا از شناسان جان 			چند و چونند بی دریای ی غرقھ    
شناس را جان جان راه از و شو جان 			قیاس فرزند نھ شو بینش یار    
اند سررشتھ یک عقل با ملک چون    اند گشتھ صورت دو را حکمت بھر  

عطّار، منطق الطّیر:  
نیست بیش اسمی جملھ این بس و اوست  نیست بیش طلسمی جز عالم و عرش  
اوست ھم آن ھست وگر او غیر نیست  اوست عالم آن و عالم یناک درنگر  
مختلف عبارت و حرف یک جملھ   متصف اما ذاتست یک جملھ  
لباس صد در را شاه ببیند گر  شناس شھ باشد کھ باید می مرد  
کیست کھ داند می کھ نبود غلط در چیست ز کردن غلط این اوست ھمھ چون    
بود را احول افتادن غلط در بود را معطل مردی نظر این     
آفتاب ز پر جھان و کور دیدھا  تاب رانیست کس ھیچ دریغا ای  
کنی گم را خود و بینی او جملھ   کنی گم را خرد این نبینی گر  
نشست ھم او با و دورند ھمھ وز  دست بھ دامن عجب ای دارند جملھ  


