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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  -  
)30(  

07 - 29دوشنبھ  02 - 28 ؛1436 - 05 - 18؛ 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
شمرد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت 

عمل.  
II. )14( 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  - 
425(:  

]عیان ممكناتشیئي" نیست مگر ا عدم در "هللاَّ و نیست مگر وجود [در ...   
مظاھر أعیان است در  ظھور حقّ معتقد شویم کھ آن ، شان تفاصیلبا موجودات، کشاند ما را بھ این کھ در امر این و 	

شد  ھراظکھ  ياعیانزیرا  "ر"الظاھشدند بر ختلفت م صفاتپس، استعدادات. از ممكنات آنچھ بر آن ھستند حكم ھ ممكنات، ب
وجود پس، در . او نفسآنھا در  زتعدد اعیان و تمیّ گردیند بھ سبب  تعددموجودات و شدند م یزامو مت، ھستند ختلفنھا مدر آ

عیان ا(و آنھا وجود، ھ اتصاف ب، آماده براي عیان ممكناتنیست مگر ا"عدم شیئى" در حكام اعیان، و اهللاَّ و نیست مگر 
آن  زنند  نیست، و سر مي وجودي در عینپس، آنھا را . ستھاآن حكاماظاھر بھ خاطر آن کھ وجود، سر زدند در ممكنات) 

است بھ سبب ز بین موجودات معقول و محسوس ! و تمیّ است، پس اوست ظاھرسان کھ اوست، و نیست او، چرا کھ او 
پس او نیست.  ،حكام اعیانااختالف   

ا"! نَ "أَ  وا ھُ ا" مَ نَ "أَ  ایَ فَ  "!وْ "ھُ  وَ " ما ھُ وْ ال "ھُ  وَ     
)!آن چیزي است کھ او آن است "او"نھ  و نیست "من"او  (پس، اي "من"،  

.اثبات کند آن را ایجاد و ِعیان ولي آن را،  نفي رّد کند و کھ برھان دقیق، ایي إشاره و ایي رقیق، سخن عاشقانھ  
نادان نبود  و در اعتقادش، معتقِدي خطاء نکردو  چیست، امر این، بگو ھر چھ خواھي،! برایت آشکار نمودیم کھ پس، بعد
!در انتقادش منتقِدي  

ُ  مَّ ا ثَ مَ فَ  ُ  وَ  نُ وْ كَ الْ  إالَّ  مَّ ا ثَ مَ  وَ    ثٌ ادِ حَ  نُ وْ كَ الْ  وَ  إال هللاَّ رُ اھِ ظَ  هللاَّ  
رُ افِ سَ أُ  یبٍ رِ قَ  نْ ى عَ نِّ إفَ  يلِ وْ قَ بِ   مْ صِ تَ اعْ فَ  ا"ِ بِ  لُ ھْ جَ الْ  إالَّ  مُ لْ عِ ا الْ مَ فَ   
رُ اضِ حَ  الُ مَ ا الْ ذَ فَ  يالدِ أوْ  نِ یْ ى عَ وَ سِ   ثٌ ارِ وَ  وَ  يمِ لْ عِ  رُ یْ غَ  الٌ مَ  يلِ  امَ  وَ   

(نیست آنجا غیر هللا، و بود نمود است و نیست آنجا غیر بود، و هللا ظاھر است    
سخنم را کھ من بھ زودي سفر کنم و علم نیست مگر جھل، توسطّ خدا بگیر   
و نیست مرا مالي غیر علمم و وارثي  غیر خود فرزندانم، و صاحب مال حاضر است)     
428، ص 13 ، جت عثمان یحییفتوحات (شیخ ابن عربی در  فرماید: ) چنین می427- 	

دنیاوي در تقواي حدود ھشتاد ششم: باب  
تمییز] دار آخرت و أمشاج است، نطفھ و امتزاج دار [دنیا... 	 	
هللا تعالى - ةً َو اْعلَُموا أَنَّ هللا َشِدیُد اْلِعقابِ فرماید، " می -  از األنفال) (و 8:25" (َو اتَّقُوا فِْتنَةً ال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ
عقوبتی  شدیدتر است از کدامین عقوبت و است)، كیفر سخت خدا كھ بدانید و بترسید رسد نمى شما ستمكاران بھ تنھا كھ اى فتنھ
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 دنیاوي ھستند اینھا حدود و فاعل را؟! گناه و بی و ظالم را، غیر و ظالم و مستحق را، غیر و آن را مستحق گیرد کھ فرا می
 آخرت حدود ولی تمییز، بھ سبب عدم عقوبتش است، و عمومی است" أمشاج نطفھ و"و  امتزاج دار) یعنى دنیا(زیرا آن 

بود می "أمشاج نطفھ"از  آخرت و اگر نشاه. مگر بھ أھلش رسد عقوبت و نمی تمییز است، دار چنین نیست زیرا آن چنانچھ  -
قسى بر آن است ابن .  اھل آن را غیر و اھل آن فرا می گرفت عقوبت  -  
مثالي  بر غیر ي دنیا ي آخرت بر غیر مثالي پیشین است ھمان سان کھ نشأه از اینجاست، کھ اگر بنگري، بداني کھ نشأه و

 پدیدار قطعاً، الواقعة) (و 56:62" (فَلَْو ال تََذكَُّرونَ   َو لَقَْد َعلِْمتُُم النَّْشأَةَ اْألُولىآن قول خداي تعالى است کھ " و است،پیشین 
 ي كلمھ و براي ھمین، مثالي است؟ ندارید) کھ آن [نیز] بر غیر گرفتن عبرت َسرِ  چرا پس شناختید، را نخستین شدنِ 

") را آورد.لَْو ال(" برانگیختن)تحضیض (تشویق،   
متداخل] حدود و شامل، عقوبت و عام، ي [فتنھ  
اٌل لِما یُِریدُ قول خداي تعالى است کھ " از صفت متداخل [در دنیا] حدود و شامل عقوبت و  عام ي این فتنھ و  11:107" (فَعَّ

ال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر پس، در آخرت، ". الھي را دارد فضل باطنش اقتضاي ولي عدل ندارد ھود)، چھ ظاھرش اقتضاي
آن  لیكن عقوبت، و صورت اإلسراء) (بر ندارد ھیچ باربري بار دیگري را)، ولي اینجا نیست در عمومیّت 17:15" (أُْخرى
پس، . ظلمش بھ او رسید عقوبت است، چرا کھ آن در عقب ولي[آن]  در ظالم اي است، تنھا فتنھ و گناه  عقوبت نیست، در بي
آن سرا ھرچند در آن باشد کسي کھ  سراي كفر کند بر اھل مي بر او چنانچھ حكم کرد  حكم سرا لیكن آن نبود بیگناه و سزاوار

ُكُم النَّارُ فرماید، " خداي تعالى مي. سزاوار نباشد آنچھ را كفّار سزاوار ھستند  11:113" (َو ال تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذیَن ظَلَُموا فَتََمسَّ
نبي را لمس کند)، و شما آتش كھ مشوید متمایل اند كرده ستم كھ كسانى بھ ھود) (و صلي هللا علیھ و آلھ و سلّم - [فرمود]  -

خدا ما از آناني قرار دھد کھ با  .در حكم در حالي کھ از آنھا نیست در واقع ي قوم از آنھاست) (وابستھ " َمْولَى اْلقَْوِم ِمْنھُم"
کند! حّق واجبش را از آنان طلب نمي و ند،فضلش با آنان عمل ک  

] برگزیدگان ازعباد [ظلم هللاَّ  
کند براي  مي فاطر) (ظالم 35:32" (ظالٌِم لِنَْفِسھِ کھ برگزیدش از میان عبادش فرمود، او " کسيھنگامي کھ خدا در حّق 	

 الھي، تجاوز کنندگان از حدود نھ ظلم بود، "هللاَّ  برگزیدگان از میان عباد ظلم"این ھمان  و را، "امانت"خود)، کھ حمل کرد 
ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ "چھ [درباره] او [چنین گفتھ شده است]  الطّالق) (و ھر کھ تجاوز کند از حدود  65:1( "َو َمْن یَتََعدَّ ُحُدوَد هللاَّ

آن  آن بر آن [حّد] است در خودش، و و کند نزد آن، مي خدا، ظلم کرده باشد بھ خودش)، زیرا نفس او را حّدي است کھ توقّف
داخل شود در وصف ربوبیت چون عبد ھمان است کھ براي اوست. پس،" هللاَّ  حدُّ "و . عبودیتش است عینِ  خود حدّ  او هللاَّ  و -
است ،  حدود تجاوز کرده باشد از ،- ِ فَأُولئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ "هللاَّ و آنان كھ از حدود خدا البقرة) ( 2:229( "َو َمْن یَتََعدَّ ُحُدوَد هللاَّ

. آنچھ از او نیست داخل شود در او و شود از او، شود کھ آنچھ از اوست خارج مي مانع ء شي ) زیرا حدّ تجاوز كنند ستمگرند
تِْلَك " گاران باشند)،(پس، آنان ھمان رست "فَأُولئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ "و ھر کھ تقوا ورزد از آنھا  ذاتي ھستند، اینھا ھمان حدود

ُ آیاتِِھ لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتَّقُونَ  ِ فَال تَْقَربُوھا َكذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ نشوید.  نزدیک آنھا بھ ھستند اینھا حدود خداالبقرة) ( 2:187" (ُحُدوُد هللاَّ
س، [خدا] وصف فرمود آنھا را بھ تقوا تقوا ورزند)، پباشد كھ آنان  ،گرداند مى روشنخدا این چنین آیاتش را براى مردم 
.ایي (سپري)  براي خود قرار دادند آنھا را ِوقایھ و ھنگامي کھ تجاوز نکردند از آنھا،  

رسمي] و هللا است، ذاتي براي [حدود  
 ھستند، و" رسمي حدود"باشد تنھا ھمان  آنچھ نزد ما مي و هللا ھستند، ، کھ براي ذاتي در دستان ما چیزي نیست از حدود و	

نمود آنھا  ھمان سان کھ اگر داخل مي. از آنھا عقوبت شدند و براي ھمین، بندگان گستاخ شدند بر آنھا و تجاوز کردند از آنھا،
چون [این]  گردید. و و سزاوار عقوبت نمي بھ ظلم، شد در آنچھ براي اوست، داخل متّصف نمي حّد است، کھ صاحب را حّق،

بدون داخل گردانده  در آن را. پس، اگر [عبد] داخل آن شود بھ توسطّ خودش، کرد دخول قبول مي عبد است، "حّدي رسمي"
اگر : دارد در دو نظر [در آن ھنگام] اختیار حدّ  و صاحب خود در معرض عقوبت قرار داده باشد، صاحبش، شدن توسطّ 

اینھا ھمگي  و. صفح و عفو و بھ كرم مانند متصف اگر خواھد، ثناء گوید، و و اگر بخواھد عفو فرماید، بخواھد، عقوبت کند،
.ھستند براي حقّ  "رسمي حدود"  

] لفظي [حدود هللاَّ  
بھ هللا است.  معرفت ھاي (حقایق ناب) چھ آن از لب است دراین مسالھ، "غریب علم"بدان کھ آنچھ تو را بر آن آگاه نمودم از 

"، [شرع] ھیچ یک از آنھا را ممنوع نفرموده است مگر کلمھ لفظي حدود"أما  و اند در كلمھ  اختالف کرده و را، "هللاَّ "ي  هللاَّ
"الّرحمن" الم و با الف - "الّرحیم الّرحمن"بھ  شود  ، ھم چنین احدي نامیده نمي- مثل  باشد، "مركب اسماء"بنا بر آن کھ از  -

بلکھ فقط  مشروع نیست، [الھي] فرمان الھى این اسم حمایت (ممنوعیّت) و .آباذ" "بالل  و ھرمز"،  "رام و بك"، "بعل
حدود" کفایت  از "تقواى این قدر و غافل ساختھ است، مركب غیبي کھ خدامردم را از نامگذاري بھ این اسم حمایتي است

کند. مي  
	  


