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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  -  
)29(  

07 - 22دوشنبھ  02 - 21 ؛1436 - 05 - 11؛ 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. )13( 75شرح خطبھ    
1. گفتار شیخ ابن عربي در باب تقوی:ادامھ     

416 ، ص13 ج، عثمان یحیىت. ، فتوحات مكیةفرماید ( ادامھ بحث "تقواي هللا" چنین ميتقوی هللا: شیخ ابن عربی در  - 
415(:  

زندگيشئون اعتماد بر او در ھمھ ، و بھ هللاَّ جمیع امور  ردّ   
 ت بیآیدنسبھنگامي کھ ، يقمتّ شود بھ  ت داده مينسبسپر گرفتھ شود در برابر آنچھ  است کھ [خدا]ن آتقوى" در " امعنچون و 
 .ھقایوِ  گیرد آن (نسبت) را ت کند او را، پس ميذیّ تا مبادا برسد بھ او، اقى و بین متّ  حایل شود بین آن (نسبت) ھ (سپر)قایوِ 
آنچھ شبیھ آنھاست را ، و ضربھ شمشیر، و سنگ، و نیزه، و ، ھنگام نبرد، تیر!"از خدا یّتذتر نیست بر ا روصب يحدا"

ي] احتیاج دارد بھ قمتّ [ كنیل نگھدارنده آن، و او پشت آن است، آن سپري است کھ بھ دست اوستو ھي گیرد،  مي" ھا"وقای
ھا کند آن مي لوقبو عبد ، شوند نامیده مي مذمومو  گردند، ت ميرض نسباع ي ھستند کھعوارض ي کھموربراي ا يقو يمیزان
كن ادب یو ل (واقع)، نفس األمرکند آنھا را مگر خدا در  ي نميقتلّ ، ھرچند دبا دھد از روي ھ قرار نميوقایخدا را و  را،

چون خدا و  .تحقیقنھ ، ت استصوري زیرا آن از روي دعورساند او را این  زیان نمي، و در آنعبد است براي مشروع 
اعتماد بر او داشتھ است در ھر ، و را بھ او بر گردانده است امورداند آن را از تو، پاداش دھد تو را پاداش کسي کھ  مي
والد لیل و نھار! گشاده رویي ورزیده است در ھرچھ خدا پدید آورده است در اتحت مجارى اقدار، و  آرامیده است، و يحال

ي است گسترده کھ مجالي آن معنادر كالم چھ براي ، آن سربستھ تحقیقاشاره نمودیم بھ  ، کھ هللاَّ اي تقو ]مقام[فھذا پس، این 
"اي "تقوھمھ از و  ،حجاب و ستر" ىا" تقوشویم بھ  مي نتقلمو  ھ این،ب ء کردیمكتفاو ا، کشد مي طولبھ   است، چھ او هللاَّ

اصل. ."ى حجاب و سترا"تقوھشتاد و پنجم در ، باب و چھارمنود  ]جزءکنارش خواھد آمد [ ، نود و سومى جزء اانتھ -  
:تقوای حجاب  

فتوحات ( فرماید شیخ ابن عربی در ادامھ بحث خود درباه تقوا، در باب ھشتاد و پنجم فتوحات درباه تقوای حجاب، چنین می
424 ، ص13 ج، عثمان یحیى، ت. مكیة - 417:(  

، ھمان است کھسترورزد از  کھ تقوا مي    از خودش استستر داند  مي  
شد در دیروزش ت وفگرید بر آنچھ  مي  ھنگامي کھ گإشت بر او روزي کھ دیده شد  

  کھ برداشتھ شود از قبرشن آقبل    فنادر سراي ستر اگر برداشتھ شود 
دست یابد بدانچھ دست یافتند مرداني کھ برگشت  شقدسھاي  شان از بھشت تھمّ    

شانسرّ در  حقّ ي  بدرخشد چھرهو    ششمسدر و  يوقت بدرَ در    
شحسش از آن یا عقلا ب    بیند  را در آنچھ ميترجیح نبیند    

  شحسترسد از  ھم مي حس   شعقلترسد از   يعقل مچنانچھ 
  شمسّ ، از یطاناز شقى متّ بھ سان    قىمتّ ورزد  وا ميتقبراي ھمین 
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رگ گردن ماست]ھ منزلھ ب حقّ باشیم در حالی کھ  می جاب حجب[ما پشت ح  
کھ خدا ما و تو را تأیید کناد يا –بدان 	 هللاَّ  - تعالى - المطففین)  83:15" (َكالَّ إِنَّھُْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُونَ فرماید، " می -
اوو )، زھى پندار، كھ آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت محجوبند( لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص -  "ِ  إنَّ "د، فرمو -

" (ھمانا خدا را ھفتاد [ھزار] حجاب از أَْدَرَكھُ بََصُرهُ ما َوْجِھِھ  َألَْحَرقَْت ُسبَُحاتُ  ھافَ شَ ِحَجاٍب ِمْن نُوٍر َو ظُْلَمٍة لَْو كَ  ]أَْلفَ [َسْبِعیَن 
پس  اش بر آن افتد!) دیدهاش ھر آنچھ را  ھای چھره نور و ظلمت است، کھ اگر برگیرد آنھا را، ھر آینھ بھ آتش کشد درخشش

َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ فرماید، " می تعالىچھ خدای  چھ چیزی پنھان داشتھ است آنھا را،و  ھا، باحجھستند این ف یلطبنگر، چھ 
شوند ما را از  می نعام ھایی کھ باحجاین وجود تریم از رگ گردن)، با  ق) (و ما بھ او نزدیک 50:16" (ِمْن َحْبِل اْلَوِریدِ 

 تعالىخدای . و ھستند از ما محجوبو آنھا نیز  ی را،عین ھا باحجبینیم برای این  نمیقرب عظیم، و دیدن او در این 
آری،  ،تریم بھ او از شما ولی نبینید) الواقعة)  (و ما نزدیک 56:85" (َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْنُكْم َو لِكْن ال تُْبِصُرونَ فرماید، " می

!ای پروردگار و نسبت بھ ما در جایگاه رگ تھستیم در حالی کھ  حجابو ما پشت ، ھا را باحجبینیم  نمیو بینیم تو را،  نمی -
خودش را نسان ا ھ تو،ما بتعلّق دیدن است از   سبب عدمخود ھمان قرب این ما. و تر بھ ما از  باشی، یا نزدیک گردن می

است ھمان سان کھ  قرب حجاب تغایپس،  !؟تری بھ ما از خود ما و نزدیکتنیم در حالی کھ بیند، چھ گونھ تو را ببی نمی
!است عد حجاببُ  تغای  

]!را حیران کرد و فكرایی کھ پشت را شکست  [شگفتی  
تو، از روی  قولدر این " بیند خدا می"ما کھ  لمو عِ تو بود،  قولان کرد حیرعقل را و ایی کھ پشت را شکست  آن شگفتیو 	

َ یَرى، "توبیخ و تنبیھ " َو ھَُو َمَعُكْم أَْیَن ما ُكْنتُمْ تو، " و قول !)،بیند مگر ندانستھ كھ خدا مىالعلق) ( 96:14" (أَ لَْم یَْعلَْم بِأَنَّ هللاَّ
از آن حیث کھ ، خودت راو  ما حجاب بیناگر تو برگیری "الحدید) (و او با شماست ھر جا کھ باشید)، سپس، گفتم،  57:4(
ظھور درست آمد نور  و با ات." ا انوار چھرهب ات بر آن افتد بسوزاند ھر آنچھ را دیده، ھحات وجھیّ بُ سُ ھ ب ھستی وصوفم

عالم ش است وجود آن ھمانو  - سپس، با این دو  ت ھم اینجاست.حیر !؟است إیجاد شتحقیقَ گرداند آنچھ م وعدپس چگونھ م -
کھ عقلي، 	هقوّ کند آنچھ قرار دادی در ما از  می رانكاین را اتحت حكم تحدید، و خود را  رداندیگ خلاد(ایجاد و اعدام)  أمر
.حس و عقلکھ ما را نیست جز  ، در حالیفكري تصف با یھ پرداز استنظر  

.شدقع اوپس، حّد ! شود نمی دركھم عقل  ، و باشوی نمی حس درك باپس،   
باشی، تو  محیطھ ھر چیزی باگر ! و یمحدود ،حجابتر بھ ما باشی از  اگر نزدیک! و یمحدودباشی،  حجاباگر پشت 
 و بین تو حائل بین ھای باحجا آنچھ آموختی بھ ما درباره حد بگرداندی در  خلبرای چھ خود را دانفى حد! تری بھ  نزدیک

!؟ن توو بی ما ، و بینما  
]!را عقولخطاب نکرد مگر  عقول، و حقشدند  انریح[  
 یدلیلکرد  تاثبو آنچھ را ا، را متقابلیل دال ]حقبرپا داشت [! و را عقولمگر  ]حقنکرد [ب اعقول، و خطان شدند ریح	
األعراف)  7:155( "إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتَُك تُِضلُّ بِھا َمْن تَشاُء َو تَْھدي َمْن تَشاُء أَْنَت َولِیُّنا فَاْغفِْر لَنا َو اْرَحْمنا"کرد دلیلی دیگر،  ینف
نیست آن مگر بالى تو اضالل میكنى بآن كسى را كھ میخواھى و راه نمایى كسى را كھ میخواھى تویى صاحب اختیار ما (

موسىخدا  !؟تر از این است یدشدان غفرکدامین و  )،پس بیامرز ما را و رحمت كن ما را و تویى بھترین آمرزندگان لیھ ع -
الّسالم "إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتُكَ "خود،  قولھ کرد از طرف ما با ترجمر دھاد کھ را از جانب ما خی - آوری  می رااختب، کھ در -

دارد  لتدال ی است کھ. دلیل موضوعگرداند سوی تو صلاوی نیست کھ دلیلدر آنجا ، و ھأدل بارا  تبادکنی) ع (آزمایش می
.شواضع تحقیقندارد بر  لتواضع، دالبر   

برای ! و ھا ھستی باعین حجکھ تو خود ن ندیدیم مگر آ، آید بھ دست می كالم قدیمآنچھ از و  ،1سیمتقبعد سبر و پس، ما 
شان بودن "ت"نور و ظلمبا وجود ، بینیم آنھا را و نمی ھاب احجھمین، پنھان شدند  برای  ھ آنبآن ھمان است کھ نامیده شدی و  -

ی کھ بر اوست از هللاَّ عین حجابپس، اگر . را پیشھ سازیم ى هللاَّ واتقی ما را تا فرمود "الباطن". و أمر "الظاھر" وما از 
باشیم، و  می موحدشده است کھ ما بت اث لی! وباشیم مشرك ما، او نباشد "الباطن" اسماز ي ان"الظاھر"، و ظلم اسماز نوري 

شده است کھ تو [بت اث سبحانك! - .ھستی عین حجاب ]-  
ھ]صفات إلھیبودن ، و سلبي از ماحق، و احتجاب حق ما از احتجاب [  

شوی بھ خاطر آن  آن کھ شناختھ نمیغیر  .تظھورا بنداریم مگر ت ا، و احتجھ توسطّ توبما از تو نیست مگر ب ااحتجپس، 
 آناسم و بدان غیر ظاھر با ما باشد  ]حقھرچند [، شاسم و صفتجوییم از  را میلك مَ چنانچھ ، تاسمجوییم از  کھ ما تو را می

او ظھور[ کھبلت، صف تعالى -  دو، و شھگوییم با او ما سخن میو گوید با ما  پس، او سخن میذاتى.  ی استظھور برای ما] -
او صفاتاست بر این کھ دلیل  ترین قوىاین ! و شناسیم او را لی نمیوشناسد ما را  میو  کنیم او را، می دوشھ وکند ما را  می - 

																																																													
تقسیم" گفتھ شده است: سبر و تقسیم ھر دو یکي است و عبارت از محدود کردن خصوصیات و اوصاف، در اصل و بي در توضیح "سبر و  - 1

اعتبار نمودن بعضي از آنھا بھ منظور متعین ساختن باقیمانده براي اینکھ علت باشد.  
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تعالى ، شذاتا بشد  میھر اظنمود آنھا را ھنگامی کھ  می ھرظا بودند، می ثبوتي ]صفاتزیرا اگر [ثبوتي،  د، نھھستن سلبي -
شناسم او [ ولی ما نمی تعالى -  شصفاتاگر . او ھستیممقلد  او بھ تمعرفپس ما در ، خودش تعریفا ب] را بھ عنوانی مگر -

لت دالپس [این]  چنین نیست.أمر لی و دیدیمش، ا خود آنچھ میبشناختیم او را  ما می، و بودند ش میعین ذات بودند، می ثبوتي
(پایان نقل) .أرباب عقولاز "، ھ"مشبھاز  گرایان ھل نظر و أرباب فكر، صفاتدارند بدان ا داعتقآنچھ اخالف دارد بر   

 


