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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  -  
)27(  

07 - 01دوشنبھ  01 - 31 ؛1436 - 04 - 20؛ 1394 - - 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 َمْحذُ  وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ 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 

غ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، وستیز کند با ھوای خود، و در
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. )11( 75شرح خطبھ    
1. و تقوا را توشھ وفات خود.  :َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِھِ   	
2. ً َو یَْرُزْقھُ خداي تعالی فرماید، "تفسیري عرفاني از آیاتي قرآني در باب تقوی:    َ یَْجَعْل لَھُ َمْخَرجا َو َمْن یَتَِّق هللاَّ

ْل َعلَى  ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ  ِ ٱَوَمن یَتََوكَّ َ ٱفَھَُو َحْسبُھُ إِنَّ  #َّ ُ ٱبَالُِغ أَْمِرِه قَْد َجَعَل  #َّ "  لُِكلِّ َشْيٍء قَْدراً  #َّ
 )3 شود  میو روزی داده  ،دھد ھا قرار مى برایش راه نجاتى از گرفتاري را پیشھ کند،خدا تقوای و كسى كھ الطّالق) ( 65:2-

رساند، خدا براي  برد، و ھر کھ توّکل کند بر خدا، او بس باشدش، ھمانا خدا امر خویش را بھ انجام مي از حیثی کھ گمان نمی
اي را قرار داده است.) ھر چیزي اندازه  

فرماید مولی عبدالّرّزاق کاشاني در تفسیر این آیات چنین مي  
" َ یَْجَعْل لَھُ رزد خدا را) بھ حسب مقتضاى مقامش، واجتناب  کند از ذنب حالش، "" (و ھر کھ تقوی وَو َمْن یَتَِّق هللاَّ

 ً ھاي مقام و مكاسب بھ سوی سعھ َروح حال و مواھب؛ و کسی کھ تقوای  " (قرار دھد برای او گشایشی را) از ضیقَمْخَرجا
ھاي  ) ھیئات مظلم وعقوبات آتشاش، قرار می دھد برای او گشایشی از مضایق (تنگناھاي او را پیشھ سازد در معاصي

" ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ " (روزی می دھد او را)  ثواب بھشت نفس و انوار فضائل از عالم غیب "َو یَْرُزْقھُ طبیعت، "
دھد  اش بھ آنھا؛ وکسی تقوای او پیشھ سازد در افعال نفس خویش، قرار مي (از جھتی کھ گمان نمی برد) بھ خاطر عدم آگاھی

" (از جھتی کھ گمان ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ او گشایشی بھ سوی مقام توكل، و رزق می دھد او را از تجلّیات افعال " برای
دھد برای او گشایشی بھ سوی مقام رضا، و رزق  نمی برد)؛ و کسی کھ تقوای او پیشھ سازد در صفات نفس خویش، قرار مي

" (از جھتی کھ گمان نمی ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ ات الھي در بھشت قلب "می دھد او َروح الیقین و ثمرات تجلّیات صف
دھد  برد) بھ خاطر عدم شعورش بدانھا؛ و کسی کھ تقوای  او پیشھ سازد در وجود خود ومنّزه [دارد خود را] از آن، قرار مي

ِمْن َحْیُث ال ا وجود موھوب "دھد او ر برای او گشایشی از تنگنای منیّتش بھ سوی فراخنای وجود مطلق، و رزق مي
ْل َعلَى کرد  " " (از جھتی کھ گمان نمی برد)، کھ بھ خاطرش  نیز خطور نميیَْحتَِسبُ  ِ ٱَوَمن یَتََوكَّ " (و ھر کھ توکل #َّ

دش، " (او بس باشد او را) کافي باشفَھَُو َحْسبُھُ کند بر خدا) با قطع نظر از وسائل و با انقطاع بھ سوی او از وسایط، "
ھاي  برساندن بھ او آنچھ را برای او تقدیر کرده است، وسوق دھد سوی او آنچھ را قسمت کرده است بھ خاطر او از نصیب

َ ٱإِنَّ دنیا و آخرت، " رساند آنچھ را اراده فرموده است از امر خویش، نھ مانعي در  "  خدا بھ سرانجام میبَالُِغ أَْمِرهِ  #َّ
پس، کسی کھ یقین داشتھ باشد بھ آن، نترسد از و امید نداشتھ باشد بھ ھیچ کسي، و واگذار کند امر برابر باشد، و نھ عائقي. 

ُ ٱقَْد َجَعَل خود را بھ خدا و نجات یابد، " اي را قرار داده است)، یعنی  " (خدا براي ھر چیزي اندازهلُِكلِّ َشْيٍء قَْدراً  #َّ
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شود با  شود با سعي ساعي، و کاستھ نمي تعیین کرده است برای ھر امري حّدی معیّن و وقتّی معیّن را در ازل، کھ افزون نمي
ر، و تأخیر نمي این، شاھد آن،  متوكل است  گیرد بر آن، و یقین دارنده بھ افتد از وقتش و پیشی نمي منع مانع و تقصیر مقصِّ

بھ حقیقت.   
" َ یَْجَعْل  الطّالق) (و ھر کھ تقوی ورزد خدا را) در مراعات وقتش و اجتناب از ذنب حالش " 65:4" (َو َمْن یَتَِّق هللاَّ

اجتناب  اي را، یعنی ھنگامي کھ رعایت  آداب مقام خود کند و " آسانيیُْسرادھد برای او) از امر سلوكش " " (قرار ميلَھُ 
ورزد از ذنوب حالش در مواطن [دشواری ھا]، آسان سازد برای او ترقّي از آن را بھ آنچھ برتر است.   

:خالصھ مراتب مختلف تقوی و گشایش ھا و رزق ھای متناسب با آن 	
ذنب حال نفرین حضرت نوح اي از توجھ شود، نمونھ حالو  مقامبھ فرق بین تقوای بھ حسب مقام با پرھیز از ذنب حال ( - 

علیھ الّسالم خروج از ضیق مقام و مکاسب است بھ سوی سعھ روح حال و مواھب. (موھبت ھبھ و ھدیھ بود) سبب  -
بالعوض است کھ مشروط بھ انجام عملی نیست)  

  حافظ:
کناردولت آن است کھ بی خون دل آید بھ  ور نھ با سعی و عمل باغ جنان این ھمھ نیست    

آتش طبیعت بھ سوی ثواب جنّت  از مضایق ملکات مظلم و عقوبات شود يخارج م پیشھ کند، را تقوای از معاصیکھ  کسی
...   یحتسبنفس و انوار فضائل از عالم غیب من حیث ال   

موالنا:  
چو کند درون آتش ھنر و گھرنمایی  است زر خالص چو بھ آتش اندرآید خوشچھ   

ز برای امتحان را چھ شود اگر درآیی   ھای آذر تو ز شعلھ برادرمگریز ای   
تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد خدابھ  ای تو ز قدیم آشنایی کھ خلیل زاده    
من حیث ال یحتسب. افعال خداست  تجلیّاتاز  روزیو  مقام توکلسبب خروج بھ  تقوای در افعال نفس  

حافظ:  
استفرق است از آب خضر کھ ظلمات جای او      تا آب ما کھ منبعش هللا اکبر است  

بریم فقر و قناعت نمی یآبروما  با پادشھ بگوی کھ روزی مقدر است       
مقام رضا و رزق از َروح یقین ...  سویسبب خروج بھ  تقوی در صفات نفسش  

	 ھر چھ فرمان تو باشد آن کنند   ستیعاشقان را بر سر خود حکم ن
وجود موھوب باقی است در بقاء بعد از فناء ... نباشد، سبب دریافتخود قائل  برایجودي مستقل تقوی وجودش، کھ و  

خود است. افعالو  وسایطندیدن اسباب و  و توّكل بر خدا  
حافظ:  

ستین ریده کھ با حکم ازل تدب یم ایساق اند  کرده نیینبود آنچھ تع رییقابل تغ    
حکم قضا بگردان   ییرضا ستتیگر ن ستیقدر ن نیبختت جز ا انیحافظ ز خوبرو  
			الحکم ! میگردن نھاد  آن ماه یبارد در کو غیگر ت  
چھ چاره با بخت گمراه کنیل   میدان زیتقوا ما ن نییآ  

 
 


