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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  -  
)28(  

07 - 08دوشنبھ  02 - 07 ؛1436 - 04 - 27؛ 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 َ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
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

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. )12( 75شرح خطبھ   	
1. گفتاري از شیخ ابن عربي در باب تقوی:    

407، ص 13 ج، عثمان یحیىت. ( فتوحات مكیةتقوی هللا: شیخ ابن عربی در  فرماید: ) چنین می404-  
  ى هللاَّ اتقوباب ھشتاد و چھارم در 

 َ وى جامعٍ سِ  ما یتقى هللاَّ   لكل ما في الكون من حكمتھ  
  و یتقى النعمة في نقمتھ  النقمة في نعمتھ فیتقى

  و باطن فیھ فمن نعمتھ  فكل ما في الكون من ظاھر
ةً و ھي التي أسبغھا منّ    منھ على المختار من أمتھ  

فكل ما یجریھ سبحانھ -   من كل ما یقضى: فمن ھمتھ   -
ھرچھ در اکوان است از حکمت او  (تقوی نورزید خدا را مگر [ولی] جامع   
ورزد از نعمتش در نقمتش و تقوی می  ورزد از نقمت او در نعمتش  پس، او تقوی می   
و باطن است، از نعمت اوست  و  ھرچھ در اکوان است از آنچھ در آن ظاھر   
از خود بر ھر کھ بخواھد از اّمتش   ریزد آنھا بھ عنوان منّتی و اوست کھ فرو می   
فرماید از ھّمت اوست)  از ھرچھ مقضی می  دگردان پس، ھرچھ را خدای سبحان جاری می   

است در برابر ھر آنچھ از بیم آن محافظت بایدهللاَّ گرفتن  مان سپرھ تقوى  
برادران ی، ابدانید	 تان را یلدال اتشبھکند از لص او ختان، سرارفرماید اح صالاو کھ خدا نوارنی گرداند دیدگانتان را،  - - 

هللاَّ چون  تعالی - ھمان  ، کھخیرسوی ، باشد عدم، کھ ھمان شرّ و بیرون کشید ما را از "الرحمن"،  اسم بار ما منّت نھاد ب -
هللاَّ نھاد  تمنّ برای ھمین،  باشد، وجود تعالى - ْنساُن أَنَّا َخلَْقناهُ ِمْن قَْبُل َو لَْم یَُك ، و فرمود، "وجود تنعما ببر ما  - أَ َو ال یَْذُكُر اْإلِ
 ً از او  !)، پس،ایم و حال آنكھ چیزى نبوده است؟ آورد كھ ما او را قبًال آفریده آیا انسان بھ یاد نمى(مریم)  19:67" (َشْیئا -

سبحانھ  "َسبَقَْت َغَضبَھُ  ةَ هللاِ نَّ َرْحمَ إ"] فرمود، حدیث قدسيبرای ھمین، [در ، و ت سرپرست ما نشدرحمدر آغاز چیزی جز  -
او قول). پس، چون اندیشھ کنیم در (ھمانا رحمت خدا پیشی گرفتھ است بر غضب او َ ، "تعالى - بگیرید او را  نعیی، "اتَّقُوا هللاَّ

"  ىامسمدیدیم کھ ، و سپری در برابر ھر آنچھ از بیم آن باید خود را حفظ کنید است، پس  إلھى یاسمدر بر دارندۀ ھر "هللاَّ
شایستھ است کھ از او  سبحانھ - رش].سپر برابر گرفت [در برابو  حفظ شد، -  

توسطّ آن. و بھسپر گرفتھ شود از آن  استمكن است مگر آن کھ م تعلق دانبرا ن اكوکھ اإلھى  یاسمنیست ھیچ   
توسطّ  و بھسپر گرفتھ شود از آن  است مكناست مگر آن کھ م قتعلّ  دانبرا ن اكوکھ اأسماء إلھي، ی از اسمزیرا نیست ھیچ 

شود مگر در  پس، سپر گرفتھ نمی. باشد أسماء قھرش اگر از نزولیا از بیم ، باشد أسماء لطف ش اگر از فراقآن، یا از بیم 
ء اوحكم أسمابرابر  تعالى - ء اوأسماشود در برابر  سپر گرفتھ نمی، و - تعالى - کند  می جمعکھ  یو اسم ء او،أسماا بمگر  -

" است."هللاَّ ھمھ آنھا را ھمان   
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" مجموع أسماء إلھي متقابل"	 است هللاَّ  
" مجموع أسماء متقابلپس، چون  ،است "هللاَّ شود  مبیقط اسقرار داد گیرند،  میزان واحدبر متقابل دانستیم کھ چون دو امر و  -

یکی از آن  میزانیابد  حانرجو چون ، شوند می قطاسو در نتیجھ،  آن دو را، حكم تقابلکند  نمیل ومحل قبآن دو زیرا  حكم
کند  می حمن" حفظ"الرّ  اسم ما زیرا وجودھ توسطّ "اللطیف" ب اسم ان یافتھ است، و رجحتان اسرجحاز آِن دارای حكم دو، 
 ی استإیجاد، و انتقام حكم بااست أصل و آن ھمان ، شحكمگردیده است فذ ان ت،رحمان یافتھ است رجحپس  ،ما را
،ھمراه است با ماوجود ی نیست، چھ ثباترا و عوارض  ی،عارض برای . آن است " و حكمت"رحمپس سرانجام ما بھ  -
، یاتقوھ بفرمود ما را  أمرھمین،  حفظ کنیم خود را از او بھ خاطر آنچھ در او است از و عنی آن کھ سپر گیریم او را، ى هللاَّ

او مثل قولآن تقابل. و  لیھ الّسالمع - از او هاستعاذاست در  - تعالى - م پناه " (و بھ تو!"و أعوذ بك منكکھ گفت، ، توسطّ او بھ -
برم از تو!) می  

تدنیا و آخرھمراه است در مقامات از مقام تقوى   
بھ ویژه در ، را أحكام أسماءت، زیرا چون سپری گیری دنیا و آخراست در  ھ (ھمراه)مقامات مستصحباز  ]مقام تقوى[و 

و آن  ،!"باش"گوید،  بر آن سرشتھ شده است، و بھ چیزی می ایی است کھ " إلھيت"صوردر آن برای حكم إنسان  بھشت، کھ
 "كثیب"و در نتیجھ، غافل شود از ، او حقّ  گرداند او را از آن کھ برتر است در  بوحجو چھ بسا این مقام م شود، چیز می

آید، و  می ر إلھي"كِ ذَّ "المُ  اسمو ، برد کھ برای او بھتر است از آنچھ در در آن بھ سر می )، جامھ نیك بافتھ(کوه از توده ریگ، 
شود  آنچھ بھ توسطّ آن باز گردانده میو شود برای او در آن،  می صلاحآنچھ "كثیب" و ھ شرف رتبھ بشود او را  یاد آور می

داردش در بھشت از خود را آراستن برای آنچھ  ] در برابر آن کھ باز میإلھي[اسم گیرد این  سپر می ]عبدپس، [! آن أھلبھ 
.""الكثیبشود برای او در  میصل احاز آنچھ ، او حقّ است در برتر   

پس، چون دانستی این را، دانستھ باشی کھ . تدنیا و آخردر مقام تقوى  (ھمراھی) استصحابھ ببرای ھمین، قایل ھستیم  
یعنی ، است ماموردان چنین است ھرچھ انسان بو  آن، بھفرمود أمر برای ھمین عبد، و برای  ابیكتسا ی استى هللاَّ مقاماتقو
."و أحوال مواھبھستند، "مقامات مكاسب گویند،  ھ میطائفبرای ھمین، این . و کند می باكتسا ی است کھمقام  
در ما كم حُ  است از حیث قسم بر دوى إلھي اتقو  
فرمود ما را  أمری کھ خدا قسم: قسمبھ دو  شود می میقسدر آن ت أمر عنیی در ما. كم حُ بر دو قسم است از حیث ى إلھي او تقو

 وا کنیم از اوتقفرمود ما را در آن  مرکھ أ ی، و قسمھستیم مؤمن قوای او را از حیثی کھ ماحق توا کنیم از از او قبھ آن کھ ت
آنچھ مثل را، طوائف از  ای ھطائفا آن ب وص گرداندخصم تی راصف  تكلیفنفرمود در این ین یعت [خدا] ، وتقدر استطاعبر 
كن مثل ی، و لھم برگردد بھ آنھا"ضمیر" ذکر شده بود، و "مؤمنون" ھرچند از  (حّق تقوای او)، "حق تقاتھ"در  فرمود نییتع

 دثاحبھ خاطر آن ُحکمی دیگر  پایین آمده است و تعیین ھدرجاز  نامند. پس، [این مورد] نمی تصریح و تعییناین را 
.شود می  

نات و صفاترات و معیّ مضمَ   
َ َما اْستَطَْعتُمْ فرماید، " میخدای تعالی   (پس، تقوای خدا را پیشھ کنید ھرچھ قدر کھ استطاعت دارید) )التّغابن 3:16(" فَاتَّقُوا هللاَّ

"مضمرات" (زیرا ، نزدیک یا دور، برای آنچھ پیشتر یاد شده بود "ضمیر جمع" "فاء عطف" وا  ب ھ راآیفرمود این ابتداء  - 
برای ھر  صالحیّت داردر مضمَ ت، چرا کھ عالم شھادھ بشوند  میلحق منات معیّ  لیالم غیب، وعھ بشوند  میلحق مضمائر) 

او "زید"، پس، ھنگامی کھ بگویی . است دمقیّ  و معینّ  است مطلقیکی غیر دیگری، پس آن ھ نیست بختص و م، ینمعیّ 
 "إنك" یا"أنت" ھنگامی کھ بگویی  لیو ی [واحد]،شخصعین  شده است برای وضعزیرا آن ، یی غیر آن نخواھد بودأسما
 ر" و"مضمَ  بین گذاشتیم فرقبرای ھمین، . جدیدقدیم و  یمخاطبیّت دارد برای ھر حالصکھ  ی استضمیر این (تو)،
 یزمتما ،"كاتب"یا "مؤمن" پس، چون بگویی ضمائر.  بین أسماء و بین است " برزخيت"صف . وتصفیا اسم  ن" با"معیّ 

 [از لی، وتصفین کرده است آن را عیت ی کھ کھوجھاز "زید" بوده باشد با  ھیشبو غیر مؤمن،  زگردانده باشی آن را ا
"ضمیر خطابي" کھ  نآ غیرش، صفتش بر ھر کھ این بوده باشد وجھ إطالقاز  ،"ضمائر"بوده باشد با  ھیشبای دیگر]  ھناحی
) .را مؤمن و غیر مؤمن، و إنسان و غیر إنسان ھر کھ باشد،، ی رامخاطبگیرد ھر  فرا میأنت، إنك ...)، مثال،  -  
	تاستطاعبر قدر ى هللاَّ ا، و تقوی اوستاوحق تقچنانچھ ى هللاَّ اتقو	  

او [ ا را ازقى تقومتّ است کھ  مانھ ی اوستاوتق حقّ چنانچھ ى هللاَّ اتقوپس،  تعالى - ل وقى) معزمتّ  عنی(یاین کھ او و  ] ببیند،-
با أدب  ای سوءقتضبھ خاطر آن کھ [معزول بودن] ا، معزول نیست از آنقى) (متّ ، چھ او تكلیف تنسباست از آن بھ جز در 

 كرشُ  حقّ را چنانچھ هللاَّ گزارد  میكر شُ کسی است کھ حال وای اوست مانند تق قّ چنانچھ حهللاَّ از قى حال متّ خدا را دارد. پس، 
داد بھ ف یخفتهللاَّ  کردند کھ لاو خیھ گذشت، صحاباتی بود کھ بر یآترین  ھ از سختآیاین . و آن گذشتمعنى پیشتر و  اوست،
گفتیم کھ آنھا  ما [نیز] ھمان را می! و تر سخت شدند بھ [تکلیفی] نتقلندانستند کھ آنھا مو ا، تقودر  تاستطاع ھیا آب شعباد
دانستیم کھ ، و آنأمر آسان شد بر ما  این موارد،أمثال در " ت"حقیّ ش را از مرادفرمود ر یفسچون خدا تكن یو لگفتند،  می
، خود استطاعتصرف کند تمام  خود عملدر إنسان تر است، چھ نادر باشد کھ  ی بزرگتكلیف تاستطاعھ قدر ى هللاَّ باتقو
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 تی دیگر،] دانستیم کھ خدا بنده راجھ[از . و چنین نیست "حق تقاتھ"لی در ونگھدارد آن را،  قيابای کھ  ناچار است از اضافھ
چھ ، او را در آن إثبات کرده است حقّ ی کھ موضعکنیم او را از  نفيو شایستھ نیست کھ ، ت اثبات فرموده استاستطاعدر 
 .تر است بر او آن آسان، و ی اوتقواسوی او را در نظر خدا برای او اثبات فرمود "حق تقاتھ" در  . وخداست ت بامنازعآن 
آسان بود نزد ایشان  آنچھ ، ودفھمنزد کسی کھ از خدا ب، و تر بود در واقع آسان، شدید بود )ھ(صحابآنچھ نزد ایشان  پس،

نزد کسی کھ بفھمد از خدا، و بود در واقع شدید ی)، أمرھ(صحاب ش را از خود خطابخدا ما را از جملھ کسانی قرار دھد کھ  -
فھمند او می "تی از نزد خودرحمکھ بخشیده است او را " - ی از علماو را "و را بخشیده است،  فھمبھ او او کسی است کھ و  -

 او را بر عھده گرفتھ است تا تعلیم کھ، بلخود نفسبھ و  خود عندیت، و او را واگذار نکرده است "نزد خود آموختھ است
ی کھ دارد!ضعفت سازد او را حار  

حال تبري، و حال دعوى  
. و تی را ھرگزشریعف و تكلیفرمود  نمیزل انخدا ، داشت نمیھ آنھا را أفعال و استقالل ب ت درى استطاعاعبد ادعاگر و 

او"و إیاك نستعین!" و قرار دارد کھ بگوید ن آدعوى را از این مؤمن بھره تعالى برای ھمین، خدای   و حقّ  ما حقّ در   تعالى -
ال حول و ال قوة إال 	"د گفتن، قرار دا، شان از آنھاوجودشود  میظاھر  ی کھأفعال جویند از ی میتبرّ از کسانی کھ ، ما أمثال

بین  ] استفرقپس، چھ بسیار [خالص.  باشند تعالىنشویم با او در آنھا، پس آنھا برای خدای ك یشر ، تا با( العلى العظیم!"
شود  نمیطلب  جوینده چیزی  ىتبرّ  لی از، ویشدعواشود بر  طلب میمدعى برھان از ي و دعوى! بین تبرّ ، حالاین دو 
 "متبرى" اسمشود  میق الطبر آن ا، و گذارد چیزی را نمیقى اتبري بزیرا  ،"است دعوىخود "تبري نگو کھ . و برای آن

است أمور سخن گفتن از  یش، مبناما كالمھمھ  کھ، بلماكتاب چھ این  ، گوییم سخن می قأمر محقّ ما در  . و(تبّری جوینده)
است کھ  إلھي ثبوتي تیدعوى صف . واست عبد سلبحقیقت و است،  إلھي سلبي تیي صفو تبرّ چنانچھ در خودشان ھستند، 

هللاَّ نزیبد مگر  عز و جل - ھر "ال حول و ال قوة إال با"!" و بگوید،  ، و نشود در آنزاحم هللاَّ ورزد مف انصاعبد چون . و را -
پس، برای . تحقیقنھ از روی ، آن را، بھ عنوان کسی کھ در مقام تالوت [قرآن کریم] است بگوید "و إیاك نستعین"گاه گوید 

.داند کھ می ی باشدحیثھ باو ، و یّت کرده استناو باشد آنچھ را   
گفت بھ "تقوای خدا را پیشھ کنید ھرچھ قدر کھ استطاعت دارید" بود آنچھ کھ عبد با دعوي ظاھر نمود، نمي اگر نمي	 با  -

دریابد کھ قّوتش مجعول (نھاده شده) است، و آن براي کسي است قّوتي کھ آن را در شما نھاد بین "دو ضعف". پس، کسي کھ 
نیست. و انسان غني نباشد  مالكشکھ آن را نھاده است، درباره آن اّدعایي نکند، بلکھ [بداند] کھ آن امانتي است نزد او، کھ 

امور است بھ بازگرداندن آید، کسي کھ آن نزد اوست، م مگر با آنچھ ِملک اوست ولي امانت عاریت است بھ ملكیت در نمي
آن بھ اھلش، و آن ھمان قول او، "ال حول و ال قوة إال با;" است، یعني قّوت قائم است بھ هللا، نھ بھ ما. پس، مدعیّان قّوت 

دھند  ميدھند، و اھل تبري [از حول و قّوه] آن را نفي قرار  " را مصدري قرار ميَما اْستَطَْعتُمْ "ما" در قول خداي تعالى، "
  .در آیھ. پس، نزد آنان، [حّق] نفى فرمود استطاعت در تقوى را، و اثبات فرمود آن را نزد کسي مصدري قرار داد آن را

2. گفتاري دیگر از شیخ ابن عربي:    
) چنین آمده است:552خوارزمى/آملى، ص ، شرح فصوص الحكمدر این باب تقوی هللا، در فصوص الحکم (  

.ذین اتّخذوا ّهللا وقایة فكان الحّق ظاھرھم أى عین صورھم الظّاھرةأین المتّقون؟ أى الّ   
چون قائل بھ انتساب عالم شد بھ حق در ذات و صفات و افعالش و بعضى از آن محمود است و بعضى مذموم گفت: كجااند 

شان در ذات حق و افعال متّقیان كھ حق را وقایھ انفس خود سازند در ذوات و صفات و افعال خویش تا مستتر گردد ذوات ای
:و صفات ایشان در افعال و صفات حق تا گویند بیت  
  فعینى ترى دھرى و لیس یرانى  تستّرت عن دھرى بظّل جناحھ 

	 فلو تسأل األیّام ما اسمى ما درت   و أین مكانى ما درین مكانى     
:پس حق عین صور ظاھره ایشان باشد چنانچھ در نتیجھ قرب نوافل فرمود كھ  

، الحدیث. شعر.  كنت سمعھ و بصره و یده و رجلھ  
	   تا كھ ما باشیم با تو در میان  ما كھ باشیم اى تو ما را جان جان  
	 عاشق خود كرده بودى نیست را   الذت ھستى نمودى نیست ر	    

.و ھو أعظم النّاس و أحقّھ و أقواه عند الجمیع  
ترین خلق و ناس است بھ  را در او پنھان گردانیده، بزرگترین و قوى یعنى این متقى كھ حق را وقایھ خود ساختھ و خود

منزلت و مرتبت نزد خداى تعالى، و سزاوارترین است بھ مغفرت، چھ او در عین مغفرت كبرى و مسّرت عظمى است زیرا 
تحقق او بھ خرق ترین ناس است نزد جمیع اھل ّهللا در ظھور بھ صفت قدرت و  كھ بالكل از ھستى خود خالص است و قوى

:عادت، چھ دست او دست حق است و سمع و بصر او سمع و بصر حق. شعر  
  در لفظ و عبارتم تویى گویایى  ام تویى بینایى در دیده دیده

	   فرمایى چون جملھ تویى مرا چھ مى  پیمایى اندر قدمم راه تو مى  
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اند بھ این معنى كھ مذمومات را نسبت بھ نفس  ردانیدهچون بعضى از متقیان آنند كھ نفس خود را در مذمومات وقایھ حق گ
:اند در كماالت چنانچھ در فص آدمى گذشتھ است فرمود كھ اند نھ بھ رّب و حق را وقایھ نفس خود گردانیده خود كرده  

ى الحّق. (إذ ھویّة و قد یكون المتقى من جعل نفسھ وقایة للحّق بصورتھ إذ ھویّة الحّق قوى العبد فجعل مسّمى العبد وقایة لمسمّ 
الحّق قوى العبد فمسّمى العبد حینئذ وقایة لمسمى الحقّ  .)خ -  

یعنى گاه باشد كھ از طائفھ متقیان شخصى نفس خود را وقایھ حق سازد پس درین ھنگام عبد ظاھر شده حق شده باشد و حق 
:باطن عبد، زیرا كھ ھویّت حق عین قواى عبد شده است چنانكھ فرموده كھ  

  ، پس ھرآینھ درین وقت مسمى عبد وقایھ مسمى حق باشد و حق ھویّت مندرجھ معھ و بصره و یده و رجلھكنت س
:در صورت عبد. شعر  

	 روغن اندر دوغ باشد چون عدم             دوغ در ھستى برآورده علم     
.لَُموَن َو الَِّذیَن ال یَْعلَُمونَ على الشھود حتّى یتمیّز العالم من غیر العالم. قُْل ھَْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَعْ   
باید كھ در محامد و مذام شھود حق داشتھ باشد و حق را  یعنى گردانیدن این شخص نفس خود را وقایھ حق در مذام البتھ مى

در جمیع مظاھر محموده و مذمومھ ظاھر بیند تا متمیز گردد عالم عارف از كسى كھ جاھل بھ حقیقت امر است، چھ بھ 
.كھ ھرگاه كھ در ھمھ مظاھر مشاھد حق نباشد پس محجوب باشد بھ رؤیت غیر، پس داخل در طائفھ مشركان شوددرستى   
:بیت  

یا تو باشى در آن میان یا او   سخن ما و من مگو با او  
چھ مناسب بھ اھل توحیدست  من و تو عین شرك و تقلیدست  


