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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  -  
)21(  

05 - 04دوشنبھ  12 - 04 ؛1436 - 23؛ 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  
خدا رحمت كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند 

گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را،  را، كسب نماید ذخیرهانجام دھد صالحی 

ستیز کند با ھوای خود، و دورغ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، 
رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

عمل.  
II. )5( 75شرح خطبھ    

1. ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونَھَى النَّْفَس فرماید، " . خدای تعالی میو بترسد از گناه خود :َو َخاَف َذْنبَھُ   َوأَمَّ
41" (َعِن اْلھََوى فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى و اّما آنكھ بیم داشت از مقام پروردگارش النّازعات) ( 79:  40-

، و در شھود مقام عبد نباید ایمن باشد از مکر خدا ).و منع كرد نفس را از خواھش پس بدرستى كھ بھشت باشد جایگاھش
نیز خوف  ت و افعال خود، و ظھور نفس و بقایاي آن در محضر حّق، واداشتھ باشد از ذنب ذات و صف خوفو باید ربوبیّت، 

داشتھ باشد  از احتجاب از ذات حّق تعالي با صفات و افعال او. 	
چیزي کھ خوشایند  انتظار وقوع امری ناخوشایند و یا از دست دادندر مقابل "أمن"،  "خوف" چنانچھ گفتھ شده است،

رغبت.  قابلدر م ترھب و، است انس قابلدر م توحششود، و  محسوب مي  
مقام رّب برای آن باشد کھ اشاره فرماید بھ این کھ اھل مراقبھ کھ از روی  گناه" بعد از مراقبتاز خوف شاید آوردن "

نمایند از مقام پروردگارشان بیم آن دارند کھ مبادا گناھی یا سوء ادبی از آنھا در محضر حّق تعالی  حضور مراقبت می
گناه را یاد فرمود، چرا کھ زشتی گناه پس از شناخت  سرزند کھ موجب حرمان شود. پس از مراقبھ مقام پروردگار، خوف از

گذارد بین آنچھ شایستھ آن مقام  گردد، بلکھ با معرفت و شھود مقام رّب است کھ عبد فرق می مقام پروردگار بیشتر آشکار می
است از ادب و حرمت و اجالل، و آنچھ شایستھ آن مقام نیست از بی ادبی، و گستاخی، و إعراض.  

 ت، کھآخریا حظوظ دنیا از  یظّ بر حنفساني خوف نھ  خوفی است کھ بر حرمان و دوری از خدای تعالی باشد، خوف صحیح
حّق تعالى.کھ بنده باید خوف داشتھ باشد کھ مبادا روی بگرداند از ، بلشدن آنھا فوتانسان بترسد از   
اند: برخي  گفتھ  

:شیخ ابو القاسم قشیري در این باب چنین آورده است  
فرمود،  تعالىتحقق آن است، کھ خدای  ط إیمان ووشرخوف از  .تھیب ، وتخشی خوف، و عبارتند از،خوف مراتب 

ْؤِمنِینَ " آل عمران) 3:175( "َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّ  
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َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء"فرمود، تعالى است، کھ خدای ط علموشراز  تخشی و  الفاطر) 35:28( "إِنََّما یَْخَشى هللاَّ
خشیت خدا دارند از میان بندگانش فقط عالمان)  

ُرُكُم ّهللاُ نَْفَسھُ "فرمود،  تعالى و خدای، ت استط معرفوشر از تھیب و آل عمران) (خدا بر حذر  3:28( "َویَُحذِّ
دارد شما را خویش). می  

.ش رابابدگان از تازیانھ خداست کھ با آن راست می گرداند رمنخوف ھم چنین گفتھ شده است:   
امام علي علیھ الّسالم - کنند (نھج  فرماید آنان کھ حّق خوف خداي تعالي را رعایت نمي در کالمي دیگر چنین نکوھش مي -

)159البالغة، ف، خ   
 اْلِعبَادِ  ِمنَ  َخْوفَھُ  فََجَعلَ  َربَّھُ  یُْعِطي َال  َما َخْوفِھِ  ِمنْ  أَْعطَاهُ  َعبِیِدهِ  ِمنْ  َعْبداً  َخافَ  ھُوَ  إِنْ  َكَذلِكَ  وَ "

 ازبدھد او را ، بترسداو  بندگان از اى بنده ازاو  اگر" (و ھمین سان، َوْعداً  وَ  ِضَماراً  َخالِقِھِ  ِمنْ  َخْوفَھُ  وَ  نَْقداً 
.)وعده و نسیئھ آفریدگارش ازترسش از  ليودارد  مي نقد را بندگاناز  شترسآنچھ را بھ پروردگارش ندھد، و  شترس  

-رسول هللا شده است کھ ازنقل  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم  ، درباره این قول خداي تعالي پرسش شد 
قُلُوبُھُْم َوِجلَةٌ◌َ " المومنون) (کسانی می دھند آنچھ را می دھند در   23:60[(" َوالَِّذیَن یُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

آیا کسانی ھستند کھ زنا کرده اند و دزدی و شراب خواری کرده اند. فرمود، نھ و  کھ حالی کھ قلب ھایشان بیمناک است)]
لكن مردی است روزه می گیرد، و نماز می خواند، و صدقھ می دھد، ولی خوف آن دارد کھ از قبول نشود.  

موالنا، دفتر سوم مثنوي:   
کف و موج از نھ ترس دریا ز نھ 			تخف ال خطاب تو شنیدی چون    
			طبق فرستادت چون فرستد نان  حق داد خوفت چونک دان تخف ال  

   نیست طوف اینجا کش را کس آن ی غصھ نیست خوف را کو راست کس آن خوف
2.   ً َم َخالِصا خالصی را. پس، باید تدارک بیند و جبران کند ذنب ذات و صفات و افعال خود را. لذا، باید تقدیم پیش فرستد  :قَدَّ

قرینھ آن کھ در جملھ بعد از "عمل صالح" یاد فرمود، بھتر است "تقدیم خالِص" را در اینجا، تقدیم و دارد خالِصی را. بھ 
کش نمودن وجودی خالِص از ھر نوع آلودگی بھ غیریّت و منیّت بدانیم، کھ آن با فناء ذات و صفات و افعال است،  پیش

ن تعبیر، آن حضرتخالِص و صالح نخواھد بود. شاید با ای ،بھ حقیقت ،وگرنھ، عمل علیھ الّسالم - إشاره داشتھ باشد ھم بھ   -
تر است از خود عمل. بر ھمین  اند کھ إخالص در عمل سخت إخالص معرفتی و ھم إخالص عملی. برخی از اھل عرفان گفتھ

ای تعالی.تر است از ایمان مشرکانھ بھ خد سیاق، شاید بتوان گفت رسیدن بھ توحید ناب و إخالص معرفتی بسیار دشوار 	
 
	

3. ،  مقام إخالص تمعرفصد و سی و چھارم، در باب مّکیھ، در فتوحات : شیخ ابن عربي در گفتاري از شیخ إبن عربی 
گوید: می 	
ی می باشدإلھبر ھر چیزی إطالق می شود، با اینکھ وصفی " أحد"  اسم 	

طبیعت عنصر، و معدن، و نبات، و حیوان، و بدان کھ اسم "أحد" إطالق می شود بر ھر چیزی از َملَك، و فلك، و كوكب، و 
ولی آن را وصفی كوني قرار داد در  –" قُْل ھَُو هللا أََحدٌ إنسان، با وجود آنکھ وصفی است إلھي در قول خدای تعالی، "

أصنافی کھ ذکر کردیم، کھ  اینالکھف). و ھیچ صنفی نیست از  18:110" (َو ال یُْشِرْك بِِعباَدِة َربِِّھ أََحداً قول او، "
ھمگی غیر خدا می باشند مگر آنکھ أشخاصی آنھا را عبادت کنند. پس، کسانی باشند کھ عبادت  –و ما بر شمردیم آنھا  -

مالئكھ کرده اند، و  کسانی کھ عبادت كواكب کرده اند، و کسانی کھ عبادت أفالك کرده اند، و  کسانی کھ عبادت عناصر 
کھ عبادت أحجار کرده اند، و کسانی کھ عبادت أشجار کرده اند، و کسانی کھ عبادت حیوان کرده اند، و  کرده اند، و کسانی

کسانی کھ عبادت جّن و انس کرده اند.  
مخلِص در عبادتی، کھ برای او ذاتي است، آن است کھ بدان قصد نکند مگر کسی را کھ او را إیجاد کرده است  

و ذاتي است، آن است کھ [بدان] قصد نکند مگر کسی را کھ او را إیجاد و خلق کرده پس، مخلِص در عبادتی، کھ برای ا
است، و او خدای تعالى است. پس، خالص سازد برای او عبادت را، و معاملھ نکند بدان با أحدی از کسانی کھ ذكر کردیم. 

از حیث نسبت أحدیتی کھ برای اوست، چھ ء، و نھ  یعنی، نبیند او را در چیزی از آنچھ ذکر کردیم، نھ از حیث عین آن شي
ناظر را نیز أحدیتی است، پس باید خودش را عبادت کند، و او سزاوارتر است بدان، و ذلیل نمی شود برای أحدیت مثل 
خود، چنانچھ ناگزیر باشد از ذلّت بر غیر أحدیّت خالقش، تا برتر داشتھ باشد ھّمتش را از کسی کھ ذلیل شده باشد برای 

مخلوقی مثل خود. أحدیت  
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ھیچ مخلوقی نیست مگر آنکھ در او نفسی است کھ دعوى ربوبیت می کند  
و ھیچ چیزی از مخلوقات نیست مگر آنکھ در او نفسی است کھ دعوى ربوبیت می کند، بھ خاطر آنکھ از او منافع و مضار 

س، این قدر در اوست از ربوبیت عامھ، و باشد در [عالم] كون. پس، چیزی در [عالم] نیست مگر آنکھ او ضار نافع است. پ
بدان درخواست ذلّت خلق را در برابر خود می کند. آیا نمی بینی إنسان را، کھ با اینکھ شرف دارد بر سائر موجودات با 
خالفت خویش، کھ چگونھ مفتقر است بھ نوشیدن دوایی کھ كراھت دارد از آن از روی طبع، بھ سبب علمش بدانچھ در آن 

منفعت برای او. پس، عبادات کرده است او را، از حیثی کھ آگاه نیست، از روی كره. و اگر از أدویھ لذت بخش  است از
برای مزاج این مریض بوده باشد و او بداند کھ استفاده از آن نفع داردش  - ، عبادت کرده باشد، از حیثی کھ آگاھی ندارد، از -

ً َو َكْرھاً"  (روی طوع و محبت. ھمین طور، خدا تعالی فرمود ِ یَْسُجُد َمن في السَّماواِت َو اْألَْرِض طَْوعا  13:15، "َو ِ<َّ
الّرعد) (و برای خدا سجده می کند ھر کس در آسمانھا و زمین است، از روی طوع و کره)  و بگیر ھمھ وجود را بر این  -

نحو کھ برایت بیان کردم.  
س ضعیف را بھ عبادت أشیاء می کشاندافتقار بھ جلب منافع و حاجت بھ دفع مضار نفو  

چھ ھیچ چیزی در در [عالم] كون نیست مگر آنکھ در آن ضرر و نفعی است. پس، با این صفت إلھي، در جلب نفوس 
محتاجین است بھ خود بھ سبب افتقارشان بھ آن منفعت و دفع آن مضار. بنابراین، آن می کشاند آنھا بھ عبادت أشیاء ھر چند 

و لكن اضطرار بدان تكذیب می کشاندشان در آن، چھ إنسان مفتقر است بھ پست ترین أشیاء و ناقص ترینشان در  آگاه نباشند،
وجود، و آن مكان خالءست. ھنگام حاجت، ترك می کند عبادت ربّش را، بلکھ برایش جایز نیست در شرع  أنجام عبادت در 

ء، بھ خصوص ھنگامی کھ حاجت بھ آن شدید باشد، مضطر شده باشد، حالی کھ او بول داشتھ باشد، و باید بشتابد بھ سوی خال
بھ حیثی کھ عقلش را ربوده باشد. تصدیق نکند وقتی راھی بدان یابد. پس، چون بدان رسد و در آن راحت شود، و دفع آنچھ 

رگز بدان احتیاج نداشتھ او را بھ تنگ آورده بود کند، و ھنگام خارج شدن از آن إحساس آرامش کند، چنانچھ باشد کھ گویا ھ
است، و كفران نعمتش کند، و ناپاک خواندش و و مذمت کندش. و این ھمان كفر بھ نعمت و  منعم است.  

دین خالص دین رھای از دست ربوبیت أكوان است  
دات و و چون خدا می داند آنچھ در خلقش بھ ودیعت نھاده است، و حاجتی را کھ در جّن و إنس است بھ آنچھ خدا در موجو

فََمْن كاَن یَْرُجوا لِقاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل مردم بھ ودیعت نھاده است، کھ بعضی را بھ [عبادت] بعضی می کشاند، فرمود، "
(پس، کسی کھ امید بھ لقاء پروردگارش دارد، باید أنجام دھد عملی صالح را)  َعَمًال صالِحاً" یعنی فساد ھمراه آن  -

نباشد، الکھف) (و شریک نسازد بھ عبادت پروردگارش أحدی را)، یعنی  18:110" (بِِعباَدِة َربِِّھ أََحداً  یُْشِركْ "َو ال  -
ذلیل نشود مگر برای خدا، نھ غیر او،  و  أمر فرمود کھ عبادت کنیم او در حالی کھ خالص سازنده دین می باشیم برای او، و  

یُن اْلخالِصُ فرمود،  ِ الدِّ مر) (آگاه باش کھ دین خالص برای خداست)، و آن دینی است کھ رھا شده الزّ  39:3" ("أَال ِ.َّ
باشد از دست ربوبیت أكوان. پس، چون نبیند [عبد] چیزی غیر خدا، و [دید] کھ او واضع أسباب ضار و نافع است، پناه برد 

شد معنى إخالص.بھ خدا در دفع آنچھ ضرر می رساندش، و نیل بدانچھ نفع داردش بدون تعیین سبب. و این با  
مخلَصون بھ فتح الم - و مخلِصون - بھ كسر الم -  

و [در حقیقت]، صحیح نباشد وجود إخالص مگر در "مخلَصین" بھ فتح الم - ، چھ ھنگامی کھ خدا توّجھ ورزد بھ آنھا، -
نجاتشان دھد از ربوبیت أسبابی کھ ذكر کردیم. پس، چون نجاتشان دھد، "مخلِصین" بھ كسر الم - و إضافھ نمود باشند.  -

بدانھا إخالص را از روی ابتالء فقط تا ببیند آنھا بدان منّت برحّق می گذارند یا نھ، ھمان کھ یافت شده است در قول خدای 
الحجرات) (بر تو منّت می گذارند کھ إسالم اورده اند). پس، چون منّت  49:17" (یَُمنُّوَن َعلَْیَك أَْن أَْسلَُمواتعالى، "

یماِن و بھ خود آفرین می گویند، ھشدار داده شوند با قول خدای تعالی، "گذارند بدان  بَِل هللا یَُمنُّ َعلَْیُكْم أَْن ھَداُكْم لِْإلِ
" (بلکھ خدا منّت دارد بر شما کھ ھدایت کرد شما را بھ ایمان اگر صادق باشید) در این دعوی کھ إِْن ُكْنتُْم صاِدقِینَ 

آنھا را از اینکھ این صفت برایشان كسبی بوده باشد.مؤمنون ھستید. پس، عاری ساخت   
شایستھ است عاقل را کھ ایمن نگردد از مكر خدا در إنعامش  

پس، شایستھ است عاقل کھ ایمن نگردد از از مكر خدا در إنعامش، چھ مكر در آن خفى تر است تا در بالء. و در آن، پایین 
یند، [و آن را حّق خویش بداند]، و [بگوید] کھ آن بھ خاطر او خلق شده ترین مكر آن است کھ خود را مستحّق آن نعمت بب

است، چھ خدا کھ محتاج آن نیست. پس، آن برای من است بھ حكم استحقاق. این پایین ترین درجھ مکر است کھ ناشی از 
را در آنچھ گذشت بیان معرفت است، و صاحب آن عارف نامیده می شود در میان عامھ، ولی او جاھلی باشد نزد عارفان، زی

کردیم کھ أشیاء تنھا برای خدای تعالى خلق شده اند تا تسبح او گویند بھ حمدش، و سود بردن ما از آنھا بھ حكم تبعیت است، 
نھ بھ قصد أول. پس، خدای تعالى ھمھ عالم  را بر تسبیح خود بھ حمد و عبادت خویش آفرید. و  جّن و إنس را بدان خواند و 

ھا را کھ برای آن خلقشان کرده است، نھ برای خودشان، و نھ برای چیزی از مخلوقات، با اینکھ در وجود بھره شناسند آن
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بردن بعضی از آنچھ در أكوان است از بعضی دیگر واقع می شود. و خدای تعالى در حدیثی غریب و صحیح می فرماید، 
(پس، کسی کھ إنجام دھد  "أَْشَركَ 	ِمْنھُ بَِريٌء َوھَُو لِلَِّذي	أَنَافِیِھ َغْیِري فَ 	أَْشَركَ 	فََمْن َعِمَل لِي َعَمًال "... 

عملی کھ در آن شریک سازد غیر مرا، من از آن بیزار باشم، و آن برای کسی باشد شریک ساختش. پس او از عبادش 
رگی، و شرک نورزیده إخالص عمل برای خود را می طلبد. پس، از آنھا کسی باشد کھ خالص سازد آن را برای او بھ یکبا

باشد در عمل بھ حكم قصد. پس، قصد نکرده باشد بدان مگر خدا را، و شریک نسازد در عمل خود را با اینکھ ببیند کھ این 
اوست کھ عمل می کند، بلکھ [بداند] عملش خلق شده است برای خدا. پس، آن أول عموم باشد، و  آن دوم خصوص، و او 

شده  –با فتح الم  –اشد إخالص مگر با عمل، یعنی در عمل، چھ باید چیزی باشد کھ مخلَص غایت إخالص است. و صحیح نب
باشد. و در این ھنگام إخالص را محلی یابد برای آن عمل، کھ بدان عمل خالص نامیده می شود، و عامل مخلِص. و خدا  -

توفیق دھندۀ است بر آن!  
4.   ً شود برای  صالح" عملی است کھ موجب صالحیّت و شایستگی عامل آن می انجام دھد صالحی را. "عملو  :َو َعِمَل َصالِحا

باشد. شاید سّر این کھ عمل صالح را بعد از تقدیم  مقامی یا پاداشی، و آن باید بھ اقتضای و بر اساس علمی صحیح و نافع می

َكلُِم الطَّیُِّب َو اْلَعَمُل إِلَْیِھ یَْصَعُد الْ خالص آورد آن باشد کھ در قول خدای تعالی بدان اشاره شده است، "
الُِح یَْرفَُعھُ  ). بھ قرینھ برد آن را باال ميعمل صالح و  ،رود سخن پاكیزه سوى او باال ميھ بفاطر) ( 35:10" (الصَّ

الِحُ " اند، و کھ قابل جمع است با معارف حّق و ایمان  را نفوس پاکیزه دانستھ "اْلَكلُِم الطَّیِّبُ "، "اْلَعَمُل الصَّ
شود. صحیح. پس، عمل صالح، کھ عملی است بھ اقتضای علم صحیح و نافع، موجب تثیبت و رسوخ ھرچھ بیشتر ان علم می  

ً َو ال یُْشِرْك خدای تعالی فرمود، " فََمْن كاَن یَْرُجوا لِقاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال صالِحا
). ھ لقاى پروردگارش امید دارد باید كارى شایستھ كندپس ھر كس بالکھف) ( 18:110" (بِِعباَدِة َربِِّھ أََحداً   

 أحد قبلرا بیان کنم کھ  إسالم ت نسب نقل شده است کھ فرمود، " من را چنان، ، امام علی بن ابی طالب، علیھ الّسالمأمیر المؤمنین از
 ، و است إقرار مان، و یقین ھاست یقین مان، و تصدیق ھاست تصدیق مان، و تسلیم ھاست تسلیم مان: إسالم ھمن آن را نگفتھ باشد

".است عمل صالح مان، و أداء ھاست أداء مانإقرار ھ 	

امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب،  علیھ الّسالم - اْلِعْلُم َمْقُروٌن بِاْلَعَمِل فََمْن َعلَِم َعِمَل َو نیز فرمود، " -
ھمراه با علم ) (358" (نھج البالغة، کلمھ قصار إِالَّ اْرتََحَل َعْنھُ اْلِعْلُم یَْھتُِف بِاْلَعَمِل فَإِْن أََجابَھُ َو 

)کوچ کند از او. ،، و گرنھھد او رااگر پاسخ د .خواند ميو علم عمل را ھر کھ بداند، عمل کند، ، و استعمل   
  اند کھ عمل صالح آن باشد کھ با- باشد، نھ بالنّفس. بعضي گفتھ

 


