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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  -  
)22(  

05 - 18دوشنبھ  12 - 18 ؛1436 - 03 - 09؛ 1393 - - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - َم َرِحَم هللاَّ ھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحُذوراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز عِ  َوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ
ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو تََزوَّ  

كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند  خدا رحمت
گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت

ب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را، ای را، و اجتنا انجام دھد صالحی را، كسب نماید ذخیره
ستیز کند با ھوای خود، و دورغ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، 

توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شمرد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و 
عمل.  

II. )6( 75شرح خطبھ    
1. ھاي زودرس و  در این جملھ اشارتي است بھ این کھ عاقبت اندیش باید بود و بھرهای را.  كسب نماید ذخیره :اْكتََسَب َمْذُخوراً  

خدای تعالی  .باقی ماند و، مورد قبول خدای تعالی باشد دنیایي نباید مالک ارزش امور باشد، چیزي ارزشمند است کھ
ِ باٍق َو لَنَْجِزیَنَّ الَّذیَن َصبَُروا أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن ما كانُوا یَْعَملُوفرماید، " می النّحل) (آنچھ  16:96" (نَ ما ِعْنَدُكْم یَْنفَُد َو ما ِعْنَد هللاَّ

نیكوتر کساني را کھ صبر کردند  دخواھیم داپاداش بھ درستي کھ و است،   باقيو آنچھ نزد خداست  ،یابد نزد شماست پایان مى
َعَرَض اْلَحیاِة دادند.) خدای تعالی در اشاره بھ ناپایداری امور دنیایی آنھا را "َعَرض" نامید و فرمود، " از آنچھ انجام مى

ْنیا .(َعَرض زندگي دنیا) النّساء) 4:94" (الدُّ  
:حافظ  

اسکندر ملک نھ بماند خضر عمر نھ    درویش مکن دون دنیی سر بر نزاع  
رماید  از نابودی و حبط. حضرت سیّد ف رویاند، و آن را حفظ می ھرچھ را خدای تعالی قبول فرماید، بھ بھترین وجھ آن را می

الشھداء، حسین بن علی علیھما الّسالم -  ال تَِضیُع ِعْنَدهُ  وَ در دعای عرفھ چنین بھ پیشگاه خدای تعالی عرضھ داشت، " -
  ھا.) گردند نزد او سپرده نمی" (تباه الَودائِعُ 

ي من در  ذخیره آماده" (اي یا ُعدَّتى فى ِشدَّتى"مذخور" ھمان "ُعّدة" است کھ در بسیاري از دعاھا آمده است، مثل "
و در برابر حوادث ن آمادگى كامل داشتشود برای  چیزی است کھ آماده و ذخیره و نگھداشتھ می" ُعدَّة") ھایم! سختي
. زمانھاي  رویداد  

 
2. ذخیره توشھ آماده شده براي روز حاجت است، و بھترین توشھ  استبرخي از شارحان نھج البالغھ گفتھ بھترین ذخیره:  

اِد التَّْقوىتقوی است. و در این بیان اشاره دارد بھ قول خداي تعالی، " ُدوا فَإِنَّ َخْیَر الزَّ " َو اتَّقُوِن یا أُولِي اْألَْلبابِ   َو تََزوَّ
)خردھاي ناب! صاحبان اى من تقوا ورزید از و تقواست، توشھ بھترین كھ بھ درستى پس برگیرید! توشھ( البقره) 2:197(  

) تقواي دوم مورد اشاره در این آیھ کریمھ را ھمان 130، ص 11 عثمان یحیى، ج. ، تالفتوحات المكیةشیخ ابن عربي (
داند، کھ مستلزم ھمراه داشتن نفقھ خود است  داند، و تقواي نخست را حزم و دور اندیشي در سفر حّج مي تقواي معروف مي

در سفر تا شخص آبروي خود را با آن حفظ کند و ناچار بھ درخواست نفقھ خود از دیگران نشود.   
نیاز شود از  شاید بتوان گفت کھ سالک الی هللا در سیر خود سوي مالقات خدا، توشھ سفري باید بر گیرد تا با آن بيبنابراین، 

توشھ سفر ھّمت اولیاء خدا، بھ ویژه رسول هللا درخواست کمک و مدد از بیگانگان. در این صورت، بھترین ره صلي هللا  -
علیھ و آلھ و سلّم ، و اھل بیت او- ّسالمعلیھم ال - است. -  

حافظ:  
    نوسفرم من و مقصد ره است دراز کھ   قدس طایر ای کن راه بدرقھ ھمتم
برسان من بندگی سحری نسیم ای    سحرم دعای وقت مکن فراموش کھ   
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    علف خوش حیوان آن باد دراز پاردمش  خورد می شبھھ لقمھ چون کھ بین شھر صوفی
صدق بھ خاندان ره در زنی قدم اگر حافظ    نجف شحنھ ھمت شود رھت بدرقھ  
باد بدرقھ ازل لطف را قافلھ این رب یا       کام بھ معشوقھ و آمد دام بھ خصم او از کھ  

3. "محذور" از "حذر" بھ معناي حفاظت خویشتن است ھمراه با ترس.  .ورزد از محذوریو اجتناب  :َو اْجتَنََب َمْحُذوراً  
بنابراین، "محذور" یعني آنچھ ترسناک است و باید از آن خود را دور داشت. اکتساب و اجتناب را در کنار ھم آورد تا 

رتکاب محذورات نھ بفھماند کھ ذخیره کردن خیرات سودي نخواھد داشت اگر ھمراه با اجتناب از محذورات نباشد، چرا کھ ا
اکتساب سازد.  ھالک نیز ميبرد، بلکھ او را دچار خسران و  ھاي انسان را از بین مي ھا و پس انداز ھا و ذخیره تنھا سرمایھ

کي بدون دیگري چندان ارزشي ندارد، و بدون اجتناب از محذور، بھ سان تّولی و تبّری است، کھ ی مذخور و اجتناب
خواھند شد. ھا تباه  محذورات، ذخیره 	
ِ  یُْؤِمنُ  ال وَ  النَّاسِ  ِرئاءَ  مالَھُ  یُْنفِقُ  َكالَّذي  اْألَذى وَ  بِاْلَمنِّ  َصَدقاتُِكمْ  تُْبِطلُوا ال آَمنُوا الَّذینَ  أَیُّھَا یافرماید، " خداي تعالی مي  وَ  بِا#َّ

ا ءٍ  َشيْ   َعلى یَْقِدُرونَ  ال َصْلداً  فَتََرَكھُ  وابِلٌ  فَأَصابَھُ  تُرابٌ  َعلَْیھِ  َصْفوانٍ  َكَمثَلِ  فََمثَلُھُ  اْآلِخرِ  اْلیَْومِ  ُ  وَ  َكَسبُوا ِممَّ  اْلقَْومَ  یَْھِدي ال هللاَّ
)البقرة 2:264(" اْلكافِرینَ   
 بھ دادن نمایش سر از كھ كسى ھمچون، مسازید تباه آزردن و نھادن منّت با را خود ھاى اید، صدقھ کساني کھ ایمان آورده (اى
 گرد آن بر كھ است صاف َمثَل سنگى چون َمثَل وى پس، ندارد ایمان واپسین روز و خدا بھ و بخشد مى را خود دارایى، مردم
 رویش بى و[ درخشان سختى سنگ ھمچنان را آن و ]بشوید را خاك آن و[ برسد بدان تند بارانى آنگاه باشد نشستھ خاكى و

 راھنمایى را كافران گروه خداوند و، دھند مى انجام آنچھ ازقادر نباشند بر ھیچ چیزي  ]نیز اینان[ نھد وا] آن بر گیاھى
).كند نمى  

َ  أَطیُعوا آَمنُوا الَّذینَ  أَیُّھَا یافرماید، " و نیز مي ُسولَ  أَطیُعوا وَ  هللاَّ  ایمان كھ كسانى (اى )محّمد 47:33(" أَْعمالَُكمْ  تُْبِطلُوا ال وَ  الرَّ
مكنید!) تباه را ھاي خود عمل فرمان برید پیامبر را، و را، و فرمان برید خدا، اید آورده  

نافرماني خداي تعالي و رسول او فتنھ و عذابي کھ نتیجھ پس، باید حذر کرد از صلي هللا علیھ و آلھ و سلّم - چنانچھ  است، -
 آنان بترسند باید النّور) (پس 24:63" (أَلِیمٌ  َعذابٌ  یُِصیبَھُمْ  أَوْ  فِْتنَةٌ  ِصیبَھُمْ تُ  أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ  یُخالِفُونَ  الَِّذینَ  فَْلیَْحَذرِ  فرموده است، "

دردناک) عذابى را ایشان برسد یا ،فتنھ را ایشان برسد كھ فرمانش از ورزند مي مخالفت كھ  
ةٍ  بَْعدِ  ِمنْ  َغْزلَھا نَقََضتْ   َكالَّتي تَُكونُوا ال وَ فرماید، " و ھم چنین مي ً  قُوَّ ةٌ  تَُكونَ  أَنْ  بَْینَُكمْ  َدَخالً  أَْیمانَُكمْ  تَتَِّخُذونَ  أَْنكاثا   أَْربى ِھيَ  أُمَّ

 كھ رشت، مى وا پاره پاره بافتن استوار از پس را خود رشتھ ھاى پشم كھ مباشید زن آن چون النّحل) (و 16:92( "أُمَّةٍ  ِمنْ 
باشد). تر افزون دیگر گروھى از گروھى كھ گردانید خود دستاویزي میان ھایتان را قسم  

زینب کبری سالم هللا علیھا - ھنگامي کھ اسیر برده شد بھ کوفھ بعد از شھادت برادر بزرگوارش، امام حسین - علیھ الّسالم - - 
چنین فرمود: ، با استشھاد بھ این آیھ کریمھ،و کوفیان در حال گریھ و زاري دید، در ضمن سخناني خطاب بھ آنھا  

ٍة أَ أََال فََال   ْفَرةُ إِنََّما َمثَلُُكْم َكَمثَِل الَّتِي نَقََضْت َغْزلَھا ِمْن بَْعِد قُوَّ ً تَتَِّخُذوَن أَْیمانَُكْم َدَخًال بَْینَُكْم ھَْل َرقَأَِت اْلَعْبَرةُ َو َال ھََدأَِت الزَّ ْنكاثا
لَُف َو اْلُعْجُب َو الشَّنَُف َو اْلَكِذُب َو َملَقُ  َماِء َو َغْمُز اْألَْعَداءِ  فِیُكْم إِالَّ الصَّ اْإلِ  

تار  ، بازشکافتافتنبخود را پس از محكم ي  ھمثل شما مثل آن زن است كھ رشت. نالھآرام مباد این و مباد این أشک،  کخش
 ،و دروغ ،و دشمنى خودبینی،و  ،الف زدناید بین خود. آیا در شما چیزی است جز  قرار دادهتار، سوگندھاتان را دست آویز 

دشمنان!؟) و سخن چینى ،و چاپلوسى كنیزان  
، مانند آنچھ برای بلعم باعورا و ابلیس محذوري است کھ باید از آن اجتناب ورزید را از مرتبھ خود ساقط گرداندھرچھ انسان 
.ستھتک حرمت اولیاء خدای سبحان و بی حرمتی و سوء ادب نسبت بھ آنھاترین محذور  مھمّ اتّفاق افتاد، و   

خیّام:  
را مستان مزن طعنھ نخوری می گر را دستان و حیلھ تو مکن بنیاد    
را آن ست غالم می کھ خوری لقمھ صد  مینخوری می کھ مشو بدان غّره تو  
:موالنا، دفتر اّول مثنوی  
ماست انبار در دزد موشی نھ گر     کجاست سالھ چل اعمال گندم  
چرا روزه ھر صدق ریزه ریزه     ما انبار درین ناید می جمع  
جھید آھن از آتش ی ستاره بس     کشید و پذرفت سوزیده دل وان  
    استارگان بر انگشت نھد می  نھان دزدی یکی ظلمت در لیک
   فلک از چراغی نفروزد کھ تا  یک بھ یک را استارگان کشد می

:دفتر اّول مثنوی ،موالنا  
از خدا جوییم توفیق ادب ربادب محروم گشت از لطف  بی    

ادب تنھا نھ خود را داشت بد بی بلک آتش در ھمھ آفاق زد    
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رسید مایده از آسمان در می گفت و شنید شری و بیع و بی بی    
درمیان قوم موسی چند کس ادب گفتند کو سیر و عدس بی    

منقطع شد خوان و نان از آسمان مان ماند رنج زرع و بیل و داس    
باز عیسی چون شفاعت کرد حق خوان فرستاد و غنیمت بر طبق    

باز گستاخان ادب بگذاشتند ھا برداشتند چون گدایان زلھ    
البھ کرده عیسی ایشان را کھ این دایمست و کم نگردد از زمین    

آوری بدگمانی کردن و حرص کفر باشد پیش خوان مھتری    
زان گدارویان نادیده ز آز آن در رحمت بریشان شد فراز    

پی منع زکاتابر بر ناید  وز زنا افتد وبا اندر جھات    
ھر چھ بر تو آید از ظلمات و غم باکی و گستاخیست ھم آن ز بی    

باکی کند در راه دوست ھر کھ بی زن مردان شد و نامرد اوست ره    
از ادب بر نور گشتست این فلک وز ادب معصوم و پاک آمد ملک    

بد ز گستاخی کسوف آفتاب جرات رد بابز  عزازیلی شد    
4.   ً بھ عبارت . با% و % باشد، غرضي و ھدفي غیر رضاي خداي تعالی نداشتھ باشد، و بیافکند غرضی را. یعنی :َرَمى َغَرضا

جز با فنا فی هللا و بقاء با' نباشد، کمال این ، و است، و برای خداحول و قّوه الھی  زند با ، بیند کھ آنچھ از او سر ميدیگر
تر اخالص برای دیگران نیز ممکن است. پایینگرچھ مراتب  	

این ھمان است کھ حافظ در این غزل بدان اشاره فرمود:  
نھ ھر کھ آینھ سازد سکندری داند   نھ ھر کھ چھره برافروخت دلبری داند  

کاله داری و آیین سروری داند  نھ ھر کھ طرف کلھ کج نھاد و تند نشست  
بھ شرط مزد مکن گدایان تو بندگی چو کھ دوست خود روش بنده پروری داند    

غالم ھمت آن رند عافیت سوزم کھ در گداصفتی کیمیاگری داند     
، و در عبودیّت او جز او را نجستن.بي غرض بودن و بي غرضانھ خدمت کردن برگزیدن خداست بر ھر چیزي  

:موالنا  
نرانیم ھا را چرا از دل غرض  ھا تیره دارد دوستی را غرض  

ً "بھ جاي ، ھا ھدر بعضی نسخ ً عَ َرَمى " ،"َرَمى َغَرضا دنیا را از دست مراد آن است کھ  ،ر آن صورت" آمده است. دَرضا
رھا کندش.و بیافکند   

:در ھرصورت، معنا ھمان است کھ در کالم دیگری فرمود  
ً عَ  اِر َو إِنَّ قَْوما َ َرْغبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ التُّجَّ ً َعبَُدوا هللاَّ َ َرْھبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ اْلَعبِیِد إِنَّ قَْوما َ ُشْكراً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ  بَُدوا هللاَّ ً َعبَُدوا هللاَّ َو إِنَّ قَْوما

مردمى خدا را بھ امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است، و گروھى ) (229(نھج البالغة، کلمھ قصار اْألَْحَراِر 
كردند و این عبادت بردگان است، و گروھى وى را براى سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان او را از روى ترس عبادت 

)است.  
موالنا، دفتر اّول مثنوي:  
    دوست دید در خود دید کن فنا رو  دروست علت بسی چون ما ی دیده
غرض کل او دید اندر یابی   العوض نعم او دید را ما دید  

5.   ً و فراھم آورد عوضی را. در عوض تقدیم خالِصی، و انجام صالحی، رھا کردن غرضی، و یا فروافکندن  :َو أَْحَرَز ِعَوضا
عرضی، کھ ھمان حیات فانی دنیا باشد، فراھم آورد برای خود دار باقی را و نعمت جاوید را.   

عدل در عوضی است کھ عقوبت خدای تعالی عوض دھد بندگانی را کھ عوضی خواھند از او را یتا بھ عدل باشد یا بھ فضل. 
:باشد، و لیکن عوض نیک ھمیشھ از روی فضل است و بیش از استحقاق شخص، چنانچھ فرمود  

یِّئَاِت َجَزاءُ  ھُْم فِیھَا َخالُِدوَن َوالِّلَِّذیَن أَْحَسنُوْا اْلُحْسنَى َوِزیَاَدةٌ َوالَ یَْرھَُق ُوُجوھَھُْم قَتٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ   لَِّذیَن َكَسبُوْا السَّ
ِ ِمْن َعاِصٍم  َن هللاَّ ا لَھُم مِّ 27(َسیِّئٍَة بِِمْثلِھَا َوتَْرھَقُھُْم ِذلَّةٌ مَّ براى آنان كھ نكویى كردند، نیكوترین پاداش و یونس) ( 10:  26-

بھشتیند آنھا در آن جاودانند. و كیفر ھر بدى  پوشاند و نھ خوارى، آنان ھاى آنان را نھ غبارى مى افزون بر آن است و چھره
)در برابر خدا ھیچ پناھى ندارند ،پوشاند آنھا را مى ]چھره[خوارى  ]غبار[و  ،ھمانند آن یی استآنان بد  

ھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن  وَ   إِالَّ ِمْثلَھا َو َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثى  َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فَال یُْجزىو نیز فرمود، "
بینند و كسانى كھ كارى شایستھ بجاى آورند  كسانى كھ گناھى كنند جز ھمانند آن كیفر نمىغافر) ( 40:40(" فیھا بَِغْیِر ِحسابٍ 

)شوند حساب روزى داده مى آیند در آن بى و مؤمن باشند چھ مرد چھ زن بھ بھشت درمى  
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ھم چنین در فضلش را در عوض دادن چنین توصیف فرمود:  
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنابَِل في  َمثَُل الَّذیَن یُْنفِقُوَن أَْموالَھُْم في" ُ واِسٌع   َسبیِل هللاَّ ُ یُضاِعُف لَِمْن یَشاُء َو هللاَّ ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َو هللاَّ

اى است كھ ھفت خوشھ  ھمانند دانھ كنند كسانى كھ امواِل خود را در راه خدا انفاق مى]  صدقاتِ [َمثَل ( )البقرة 2:261( "َعلیمٌ 
كند، و خداوند گشایشگر  چند برابر مى] آن را[اى صد دانھ باشد و خداوند براى ھر كس كھ بخواھد  كھ در ھر خوشھ برویاند
) داناست  

الَِحاِت فَلَھُْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُونٍ إِالَّ الَّذِ و نیز فرمود، " التّین) (مگر کسانی کھ ایمان آوردند و  95:6" (یَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
،(پس، برای آنھا پاداشی است قطع منقطعبنا بر دوم،  ، و استستثناء متصل ، إتفسیر أولصالحات را أنجام دادند) بنا بر 
رسول هللابن مالک نقل شده است کھ گفت أنس از  وز ناشدنی)، در ذیل این آیھ کریمھ ا سلم صلى هللا علیھ و - چون " فرمود، -

، ھ را روزیش گرداندإناب و چون بھ شصت سالگی رسد، خداوند، دھد در حسایش فیخفبھ پنجاه سالگی رسد، خداوند تمؤمن 
ش نوشتھ شود و خداوند از حسناتچون بھ ھشتاد سالگی رسد، ، ن او را دوست بدارندسماآأھل و چون بھ ھفتاد سالگی رسد، 

خداوند باشد در  أسیر  ، وشأھل بیتت کند در عاشف , وش غفران شودذنوبو چون بھ نود سالگی رسد، ، ش در گذردسیئات
". جوانیش أنجام می داد صحت وی نکند، برایش نوشتھ شود آنچھ در حال عمل وچون بھ صد سالگی رسد ، زمینش 	

ایی نامحدود و جاودانھ خواھند داشت آن است کھ ھر موجودی بھ خاطر  سّر این کھ اعمالی محدود در عمری محدود نتیجھ و
اتصالش بھ حّق تعالی، ھمھ اسماء و صفات خدای سبحان را در سّر خویش بھ صورت باطن دارد لیکن راه بھ ظھور رساندن 

شریعت الھی است، و برای ھمین در ابتداء این سوره مبارکھ بھ سرزمین آن ایمان بھ خدا و عمل صالح بر اساس ھدایت و 
ھای مقدسی کھ در آن وحی الھی نازل شده اند اشاره فرمود. 	

 
 


