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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  -  
)19(  

04 - 19دوشنبھ  11 - 20 ؛1436 - 09؛ 1393 - - 02 - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا  - ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكما َرِحَم هللاَّ
ً َو َعِمَل َصالِحاً  َم َخالِصا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ

وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ 
اَء  ةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّ َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلَمھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو  َد ِمَن اْلَعَمِل َو لَِزَم اْلَمَحجَّ تََزوَّ  
II. )3( 75شرح خطبھ    
1.  کسي ، کمربند را گویند، و گرفتن کمربند جاى بند زیر جامھ "ُحْجَزةِ " گری را. و بگیرد كمربند ھدایت :َو أََخَذ بُِحْجَزِة َھادٍ  

بھ امامت و رھبری اشارتی است ن و مدد جستن از او، و پیروي و متابعت او. در این تعبیر کنایتي است از سخت در آویخت
و ارشاد خود آن حضرت علیھ الّسالم - معصوم از فرزندان او انو امام - علیھ و علیھم الّسالم - ، و اولیاء بر حّق آنھا. مراد -

تمّسک و متابعت از مرشدی است کھ ھدایت شده است، بلکھ عین ھدایت است، و دیگران را نیز دستگیری و ارشاد 
باشد، و این نظیر قول خدای تعالی  صی کامل مکمل است، و ھدایت نمودنش از مقام والیت میفرماید سوی حّق. چنین شخ می

است خطاب بھ حضرت محّمد هللا علیھ و آلھ و سلّم صلی - َ فَاتَّبُِعوني، " - یُْحبِْبُكُم   قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ
ُ َغفُ  ُ َو یَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو هللاَّ بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من ( )آل عمران 3:31" (وٌر َرحیمٌ هللاَّ

)، چنانچھ در اشاره بھ پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناھان شما را بر شما ببخشاید، و خداوند آمرزنده مھربان است

إِنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو د، "تفکیک ابالغ رسالت، کھ ارائھ طریق است، و ھدایت بامر، کھ ایصال بھ مقصود است، فرمو
).  است گری ھدایتاى، و براى ھر قومى  تو فقط ھشداردھنده( )الّرعد 13:7" (لُِكلِّ قَْوٍم ھادٍ  	

2. خداي تعالي خطاب بھ نبي اکرمھادي کیست؟:   صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروْا لَْوآل فرماید، " مي -
بِِّھ إِنََّما أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ قَْوٍم ھَادٍ  أُنِزَل َعلَْیھِ  گویند: چرا  ) (كسانى كھ كافر شدند مىالّرعد 13:7( "آیَةٌ مِّن رَّ

اى  !  و براى ھر گروھى ھدایت كننده اى ؟! تو فقط بیم دھنده دوش مين از سوی پروردگارش بر او نازل ]اى  معجزه[ای  آیھ
است.)  

ي در زمین ھستم  البقرة) (ھمانا من خود قرار دھنده 2:30( "إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِیفَةً " فرماید، و ھم چنین مي
این دو آیھ کریمھ و آیات بسیار دیگري از قرآن کریم داللت بر دایمي بودن وجود خلیفھ و ھادي و امام بر  جانشیني را!)

این زمینھ، رجوع شود بھ آراء استاد عارف، آیة هللا العظمی  تري در روي زمین و در میان مردم دارند. براي بحث تفصیلي
جوادي آملي ُ  َمتَّعَ  - بِبَقَائِھِ  اْلُمْسلِِمینَ  هللاَّ 534در جلد ششم تفسیر تسنیم (ص  - -444 .(  

پاسخی است بھ کسانی کھ از حضرت رسول اکرم (ص)  )تو فقط منذر و ترساننده می باشی(..." إِنََّما أَنَت ُمنِذرٌ تعبیر، "
نماید  . این اشاره است بھ اینکھ رسول فقط ابالغ رسالت و پیام پروردگار خویش میبیآورندمعجزه ای می خواستند تا ایمان 

برای ھر قومی ھدایت کننده " ( و َولُِكلِّ قَْوٍم ھَادٍ بھ مردم، و آنان خود یا آن را می پذیرند و یا انکار می کنند. از جملھ، "
ایی است). یعنی ھادی دیگر وجود دارد کھ مردم را بھ شکل دیگری ھدایت می کند کھ غیر از ھدایت مخصوص رسول 
است کھ ابالغ پیام است. البتھ ھمانطور کھ در مباحث مختلف تذکر داده شده است، رھبری حضرت محّمد (ص)  شامل 

ه است ولی بعد رسالت ایشان با جنبھ امامتشان فرق دشتھ است.امامت و ھدایت بھ امر نیز می بود  
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َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروْا لَْوآل أُنِزَل َعلَْیِھ آیَةٌ مِّن عالمھ طباطبایی در تفسیر آیھ کریمھ  مرحوم استمرار وجود امام:
بِِّھ إِنََّما أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ قَْوٍم ھَادٍ  از این آیھ شریفھ برمى آید كھ زمین ھیچ وقت از رمایند: ، می ف)الّرعد 13:7(  رَّ

كند خالى نمى شود، یا باید پیغمبرى باشد و یا ھادى دیگرى كھ بھ امر خدا  ای كھ مردم را بسوى حق ھدایت ھدایت کننده
ھدایت كند. ...  

  روایتی از امام صادق (ع) در مورد استمرار وجود ھادی:
ابو بصیر از امام صادق (ع) درباره ھمین آیھ نقل می کند کھ پیامبر (ص) منذر است و علی (ع) ھادی می باشد. آنگاه 

؟ ابوبصیر عرض کرد: آری ھمواره در میان شما ھدایت کننده ای بعد استفرمود: یا ابا محّمد! آیا از ما کسی امروز ھادی 
بھ شما رسیده است؟ پس فرمود: خدایت رحمت کند: از ھدایت کننده ھست تا اینکھ جریان ھدایت   

ُجلُ  َذلِكَ  َماتَ  ثُمَّ  َرُجلٍ  َعلَى آیَةٌ  نََزلَتْ  إَِذا َكانَتْ  لَوْ  وَ   حتى لَِكنَّھُ  وَ  اْلِكتَابُ  َماتَ  اْآلیَةُ  َماتَتِ  الرَّ
 ص ،1 ج علیھم، هللا صلى محمد آل فضائل في الدرجات صائرب.  (َمَضى فِیَمنْ  َجَرى َكَما بَقِيَ  فِیَمنْ  َجَرى]  َحيٌ [
31(  
بمیرد، کتاب بمیرد،  آیھ، نتیجھ در ،بمیرد شخص آن و باشد شخص یك مورد در فقط آیھ این اگر كند رحمت ترا خدا فرمود(

) لیکن آن [زنده] ھست، جاري در کساني کھ باقي باشند ھمان سان کھ جاري بود در کساني کھ گذشتند  
ی ھر قومی ھدایت کننده ایی " ( و براَولُِكلِّ قَْوٍم ھَادٍ گوید: ...  بن عجیبھ میا :تفسیر القران المجیدتفسیر البحر المدید في 

بر عھده تو  پیامبربرای ھر قومی ھادی ایی است کھ قادر است بر ھدایت ایشان، و او خدای تعالى است. یعنی ای ، است)
إنذار است ولی خداست کھ ھر کس را بخواھد ھدایت می کند. یا اینکھ وبرای ھر قومی واعظی ومذكری است از انبیاء و 

گردید، قال رسول هللاَولیاء. روایت شده است کھ چون این آیھ نازل  مسلّ  صلى هللا علیھ و - أنا الُمْنِذُر َوأْنَت یا َعلِيُّ " -
ھستی!)... منذر می باشم و تو یا علی ھادی". (من الھَادي  

ي ما دامشناسد آنھا را  نمي، واھھ آنباست جاھل کھ ، گذشت اولیاء کند از ت طلب ميكرامکسي کھ حال پیشتر چندین  :هشارا
عیان؟!.  شھود وبر وصف  با! تمعرف ، وتاستقامتر است از  ت بزرگرامکدامین ک . وکند ت درخواست ميكرامکھ از آنھا 

ي  عارف با! يعصربراي ھر  و عنيی ،" ( و برای ھر قومی ھدایت کننده ایی است)َولُِكلِّ قَْوٍم ھَادٍ " تعالى، خداي قول و
الم السّ  الة وـ علیھ الصّ  ي مافخم، نبینبي ا ھادي اعظم و ي ھورث انھمآنھا  هللا، و تحضرکند مردم را بھ  ت ميیاھدکھ ، است

علي ـ كرم هللا وجھھما،  دسیّ شان  ولھستند، اـ  علم تصوف  نمود ھراظین کسي است کھ لوّ چھ او ا، حدیث متقدماست بھ دلیل  -
فرمود آن را ... (پایان نقل) فشاهإ ورا   
برد، کھ یا باید حمل بر کتمان سّر و مذھبش کرد، و یا حمل بر آن کرد  سپس بعضي از مشایخ صوفیھ را نام مي بن عجیبھا

تر از اولیاء خاتم اھل بیت پایانکھ بھ نظر او از اولیاء  ،از اتّصال مشایخ صوفیھتاکطّد کند بر خواستھ کھ او  علیھم الّسالم - - 
اند، بھ امام علي بوده علیھ الّسالم.  -  

شماري کھ در جوامع روایي شیعي و سنّي بھ تواتر آمده است، اّول این ھادیان  روایت صحیح بي ھدر ھرصورت، با توّجھ ب
بعد از نبي اکرم صلي هللا علیھ و آلھ و سلّم - امام اّولین و آخرین، سرور اھل یقین، علي بن ابي طالب - علیھ آالف التّحیة و  -

الثناء است، و آخرشان فرزند او و فاطمھ زھراء - ، خلیفھ خدا بر روي زمین، حضرت مھدي- علیھماسالم هللا - عّج هللا  -
تعالی فرجھ الشریف است. -  

3. ا َصبَُروا َوَكانُوا فرماید، " خداي تعالي ميحقیقت ھدایت امامان چیست؟:   ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ َوَجَعْلنَا ِمْنھُْم أَئِمَّ
كنند  چون شكیبایى  آنان را امامانی قرار دادیم كھ بھ توسط امر ما ھدایت مى (برخى از الّسجدة) 32:24" (بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ 

).ورزیدند و بھ آیات ما یقین داشتند 	
استاد جوادي آملي حفظھ هللا تعالي - ، ص 6تفسیر موضوعي، ج فرماید ( در بیان فرق ھدایت امامان با ھدایت انبیاء چنین مي -

357:(  
با ھدایت و این ھدایت چون در رابطھ با امر  ھمراه است و امامت وصفي است آمیختھامامت در قرآن كریم با ھدایت 

كھ سخن از تبلیغ   نھ "ُمْلكي" ،و امر را ھم خداي سبحان وصفي ملكوتي مي داند، پس امامت امري "ملكوتي" است ،خداست
خن از دعوت بھ امر دیني است كھ از نوع قرآن كریم گاه سدر  باشد. ...و ارشاد و موعظھ با الفاظ و معاني و علوم حصولي

 ِھيَ   بِالَّتي جاِدْلھُمْ  وَ  اْلَحَسنَةِ  اْلَمْوِعظَةِ  وَ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبیلِ   إِلى اْدعُ باشد مانند: " امامت ُمْلكي مي
ِ  ِرساالتِ  ونَ یُبَلِّغُ  الَّذینَ )، "المائدة 5:67"(إِلَْیكَ  أُْنِزلَ  ما بَلِّغْ ، ")النّحل 16:125" (أَْحَسنُ   33:39( "هللاَّ
ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا"، است گاه سخن از ھدایت بھ امر و امامت ملكوتي و ...،  و )،األحزاب  32:24" (َوَجَعْلنَا ِمْنھُْم أَئِمَّ
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فرماید:  كریم بھ پیامبر ميخداوند در قرآن  "یقولون" و "یشھدون" است. "یُبَلُِّغونَ " غیر از "یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا "  .الّسجدة)
ْكرَ  إِلَْیكَ  أَْنَزْلناتو معلم مردم و مبین و مفسر كتاب آسماني ھستي: " لَ  ما لِلنَّاسِ  لِتُبَیِّنَ  الذِّ ) و این 16:44"(إِلَْیِھمْ  نُزِّ

تبلیغ كن خواه بپذیرند، خواه نیز بدین معناست كھ تو  )المائدة 5:67"(إِلَْیكَ  أُْنِزلَ  ما بَلِّغْ "مقید نیست، چنانكھ  "امر"بھ 
ایجاد است و   ي نپذیرند، ولي در "یھدون بامرنا" ھدایت ھمان و اھتدا ھمان و در این امر تخلفي نیست.امر الھي ھمان كلمھ

كند و امت در چنین ھدایتي با  امامت كھ با "كن" كار مي كند، "یكون" را بھ دنبال دارد. امامت ملكوتي با "كن" ھدایت مي
ھدایت كردن  شود. ممكن نیست امام با "كن"، كار كند ولي امت ھدایت نشود؛ در تكوین تخلّف راه ندارد. ون" مھتدي مي"یك

بھ امر خداوند، ھدایت تكویني است. در مواردي كھ سخن از دعوت، تبلیغ، تعلیم و تبیین محتواي قرآن كریم است، ھیچ یك 
  .مقیّد و مصحوب بھ "امر" نیست

)360، ص 6تفسیر موضوعي، ج فرمایند ( ميھم چنین   
		.رسد نمي امامت مقامِ  بھ، نبود یقین اھل و شھود اھل الھي معارف درکسي کھ   

، رسید امامت شامخ مقام بھ واگر. باشد رسیده صبر فضیلت بھ عملي مسایل در و یقین بھ علمي مسایل در كھ است كسي امام
 یعني آنان كار كھ فرماید مي، كند مي معرفي و ستاید مي را ائمھ خدا ھرجا، است امر بھ ھدایت او ملكوتي وظیفھٔ  و سمت
ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا"، ماست امر ھمراه ھمانا ھدایت  اگر. نیست مطلق" یَْھُدونَ ، "الّسجدة) 32:24" (َوَجَعْلنَا ِمْنھُْم أَئِمَّ

 شود مي معلوم است »بامرنا« قید آن كنار در چون اما، شد مي موعظھ و دعوت، ارشاد، تبلیغ شامل ،بود مطلق" یَْھُدونَ "
 در كھ است كسي امام. گردد برمي ء شي ھر ملكوت جبنھٔ  بھ، گذشت چنانكھ، "امر". است خاصّ  ھدایت آن از منظور
 و رسالت و نبوت، تبلیغ. ظاھر ھدایت نھ، است باطن ھدایت این و دارد عھده بھ را انسانھا باطن ھدایت ملكوتي امر صحابت
 مي دنبال بھ را اي عده و رود مي كھ كسي. است مطلوب بھ ایصال امامت ولي. است طریق ارائھ، مردم براي احكام بیان
		.خلیل ابراھیم مانند امام وھم باشد نبي ھم، كسي است ممكن و است مبلّغ، بروید كھ دھد مي دستور كھ آن و است امام برد  

 البتھ. نیست مسلمین امور ادارهٔ  معناي بھ تنھا كریم قرآن لسان در امامت: )365، ص 6موضوعي، ج تفسیر فرمایند ( نیز مي
.دارد را آن ھم نبي كھ است جامعھ امور ادارهٔ  امام شئون از یكي  

َماَواِت وَ  وَ "شیخ ابن عربي با اشاره بھ قول خداي تعالی،  ا فِي السَّ َر لَُكم مَّ ْنھُ َما فِي اْألَْرِض  َسخَّ ً مِّ  "َجِمیعا
.)ھمھ از اوست ،در زمین استھا  را آسمانو رام كرد براى شما آنچھ ) (الجاثیة 45:13(  

پس، خدا بحانھس - کرد آنھا را کھ او  خبربا و  او، مرتبھا ب ھ را آشنا فرمودو مالئك خود آفرید، صورترا بر  انسان كامل  -
و  کرده است، خلقآن را براي او سرایي قرار داده است، چرا کھ او را از آن  ش زمین است، وو مسكن ،عالم ھ است درخلیف
َماَواِت وَ "فرمود برای او ر سخّ زمین، مو  نسمادر آمأل اعلى ول بھ او شد شغم ا فِي السَّ َما فِي اْألَْرِض َجِمیعاً  مَّ

ْنھُ  ی حكمزیرا حق شد حتجب مو بھ خاطر او،  عنیی)، ھمھ از اوست ،در زمین استھا  را آسمانآنچھ ) (الجاثیة 45:13( "مِّ
شد از  تجبھمان سان کھ مح بصائرشد از حتجب آن کھ او را جانشین قرار داده است، پس مظھور ا باست نائب برای 
. (پایان کالم شیخ)بصار  

4. چنانچھ گفتیم، در اینجا امام مراتب ھادیان:  علیھ الّسالم - ازلي است، کھ مرحومان در صدد بیان صفات برجستھ اھل عنایت  -
تمّسک بھ سایھ عنایات و توّجھات اولیاء بر حّق خدای تعالی بدان خاطر حتّی برای این مرحومین ضروری  خاّص ھستند.

است از نیل بدان. پس، باید در تحت تربیت و عنایت این ھادیان کھ آن حضرت تر است کھ بقاء بر حّق سخت علیھ الّسالم - - 
باقی مانند. بدانھا اشاره فرمود   

:حافظ  
زنم ست تا من در طلب ھر روز گامی می عمری زنم ھر زمان در نیک نامی می شفاعت دست   

بی ماه مھرافروز خود تا بگذرانم روز خود زنم نھم مرغی بھ دامی می دامی بھ راھی می    
اورنگ کو گلچھر کو نقش وفا و مھر کو زنم حالی من اندر عاشقی داو تمامی می    

زنم گلبانگ عشق از ھر طرف بر خوش خرامی می   یابم آگھی از سایھ سرو سھی تا بو کھ  
طریق عشق پرآشوب و فتنھ است ای دل بیفتد آن کھ در این راه با شتاب رود     

گدایی در جانان بھ سلطنت مفروش این در بھ آفتاب رود	سایھ	کسی ز     
موالنا، در غزلیّات  

ھا تو را من ز خدا بخواستم تا بھ چھ شیوه  بخواستمھر شب و ھر سحر تو را من بھ دعا   
تا شوی از سجود من مونس این وجود من خود بشد این وجود من چون کھ تو را بخواستم    
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پاک چو سایھ خوردیم چون کھ ضیا بخواستم   در پی آفتاب تو سایھ بدم ضیاطلب  
آھنیم ز عشق تو خواستھ نور آینھ بخواستم آتش و زخم می خورم چونک صفا     
سوی تو چون شتافتم جای قدم نیافتم پاک ز جا ببردیم چون ز تو جا بخواستم     

سعدی:  
کان جا کھ تو بنشینی بر سرو قیامست  برخیز کھ در سایھ سروی بنشینیم  

چون در نظر دوست نشینی ھمھ کامست سعدی مبر اندیشھ کھ در کام نھنگان  
:النامو  

و اندر دل آتش درآ پروانھ شو پروانھ شو  دیوانھ شوحیلت رھا کن عاشقا دیوانھ شو   
روی مستانھ شو مستانھ شو گر سوی مستان می  باید کھ جملھ جان شوی تا الیق جانان شوی  
بنواخت نور مصطفی آن استن حنانھ را کمتر ز چوبی نیستی حنانھ شو حنانھ شو    

موالنا، در دفتر دوم مثنوي:  
  فراشت وز حسد خود را بھ باال می   آن ابوجھل از محمد ننگ داشت
  ای بسا اھل از حسد نااھل شد   بوالحکم نامش بد و بوجھل شد
  ھیچ اھلیت بھ از خوی نکو   من ندیدم در جھان جست و جو
  تا پدید آید حسدھا در قلق   انبیا را واسطھ زان کرد حق

  حاسد حق ھیچ دیاری نبود   زانک کس را از خدا عاری نبود
  زان سبب با او حسد برداشتی   آن کسی کش مثل خود پنداشتی
  پس حسد ناید کسی را از قبول   چون مقرر شد بزرگی رسول
  تا قیامت آزمایش دایمست   پس بھر دوری ولیی قایمست

  دل باشد شکست ھر کسی کو شیشھ   ھر کھ را خوی نکو باشد برست
  نسل عمر خواه از علیستخواه از    پس امام حی قایم آن ولیست

  ھم نھان و ھم نشستھ پیش رو   جو و ھادی ویست ای راه مھدی
  وان ولی کم ازو قندیل اوست   او چو نورست و خرد جبریل اوست
  نور را در مرتبھ ترتیبھاست   وانک زین قندیل کم مشکات ماست
  ھای نور دان چندین طبق پرده   زانک ھفصد پرده دارد نور حق
  ھاشان تا امام اند این پرده صف صف   از پس ھر پرده قومی را مقام

  چشمشان طاقت ندارد نور بیش   اھل صف آخرین از ضعف خویش
  تاب نارد روشنایی بیشتر   وان صف پیش از ضعیفی بصر

  ی این احولست رنج جان و فتنھ   روشنایی کو حیات اولست
  ز ھفصد بگذرد او یم شودچون    احولیھا اندک اندک کم شود

 


