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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  -  
)31(  

08 - 06دوشنبھ  03 - 04 ؛1436 - 05 - 25؛ 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. 	
1. گفتار شیخ ابن عربي در باب تقوی:ادامھ     

شیخ ابن عربی در ادامھ بحث خود درباه تقوا، در باب ھشتاد و ھفتم فتوحات درباه تقوای حجاب، چنین  تقوای آتش:		
439 ، ص13 ج، عثمان یحیى، ت. فتوحات مكیةفرماید  می - 434:(  

آتشى اتقو ھشتاد و ھفتم: درباب   
و از آتشى كھ براى كافران آماده شده است آل عمران) ( 3:131" (َو اتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت لِْلكافِِرینَ فرماید، " می تعالىخدای 
 ]ھیزمشاش [ گیره بترسید از آتشى كھ آتش ،سپالبقرة) ( 2:24" (فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدھَا النَّاُس َو اْلِحجاَرةُ " ،)بترسید.

" قُوا أَْنفَُسُكْم َو أَْھلِیُكْم ناراً َوقُوُدھَا النَّاُس َو اْلِحجاَرةُ فرماید، " میو  )براى كافراناست ھا كھ مھیّا كرده شده  مردمانند و سنگ
) ...ھا مردمانند و سنگ ]ھیزمش[اش  گیره كھ آتش یتان را از آتش خودتان و كسانکنید  التّحریم) (محافظت 66:6(  
است ، دواء أھل كبائرتقیامآتش روز 	  

اندفھمبو  بدارد وفقای کھ خدایت م –بدان  ھ وقایپس آن أمراض،  یبعضشود برای   بکار گرفتھ می ستایی دواکھ آتش  -
ای (سپری) قرار  ھوقایرا  خدا آتش. آتش باداغ کردن  با وا (محافظت) نشود مگرتقآن مرضی است کھ از آن و (سپر) است، 

کدامین مرضی و  آن شود، ى بھمبتالآن کھ حق تر است از آتش در  یدشددر برابر مرضی کھ آن  موطنداده است در این 
یی مانند داغ ، دواتقیامروز ، آتشأھل كبائر) برای  عنی(یپس، خدا قرار داد آن را برای آنھا  !كبائر؟تر است از  بزرگ
کھ  مرضی بزرگ را [از آنھا] تیوم قیامبھ آتش در روز  ساختن آنھا خلا داب فرموددفع پس [خدا] دنیا. آتش در  باکردن 
زنند با آتش کسی را بیمناک  گزین مرضی است کھ کھ داغ می  خداست، کھ جای غضبآن و تر از آتش است،  بزرگ
ن از آتش بھ سوی بھشت در حالی کھ پوستشان سوختھ آ بعد شوند می رجاخ ]أھل كبائربرای ھمین، [. و باشند بر او از آن می

آتش  عنی(یاین ھنگامی است کھ آن . تعافیشود [از مرض] سوی  میرج اخاست چنانچھ شخص داغ شده با آتش [در دنیا] 
برای ھمین،  .تعذاب آخرقرار دادیم از  ھوقای را دنیاويھای)  (مجازاتحدود ھمان سان کھ ، ھ قرار دھیموقایرا ) تآخر
.تعذاب آخرپوشانند او را از  می حدوداین  عنی، یھستند كفارات ]حدود[  

أھل كبائر تار، و عقوبكفّ  تعقوب  
است زیرا با آن کھ خدا آنھا  اركفّ او گفتیم کھ مراد از آنھا (جنگ کنندگان)  و رسولاز اینجا، درباره جنگ کنندگان با خدا و 

قرار  حق مؤمنینرا در  ھا) (مجازات "حدود"چنانچھ ، هكفارّ  شان را عقوبتقرار نداده است  ،دنیادر  فرماید ت میبوعقرا 
ْنیا َو لَھُْم فِي اْآلِخَرِة َعذاٌب َعظیمٌ "کھ، فرمود، . بلداده است این، رسوایى آنان در () المائدة 5:33( "ذلَِك لَھُْم ِخْزٌي فِي الدُّ

گیرد  آن است کھ فرا می"عذاب عظیم"  و .اركفّ این نباشد مگر برای و  )،دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواھند داشت
ھایی   را در آتش میراندنی کھ ریزه سوختھ میراند آنھا زیرا خدا میمؤمنین، از خالف عذاب أھل كبائر ھ ، برا ظاھر و باطن

عذاب عظیم. و نصیبی ندارند از ، نشا را بھ سبب مرگعذاب کنند  اس نمیحسپس، اینان [(مؤمنان)] ا. ذغالھ یشبشوند  می
کسانی کھ سنگ آن ھستند، کھ کار آن  لی، وآن تعلقبریم از آن ھنگام  کنیم از آتش بھ خاطر دردی کھ می وا میتقپس، [ما] 

 جمرات توساطھ ب آن گاه آتش کارش را، گیره) ھای آتش (سنگ ، مثل جمراتسوزند سازند، خود با آتش می را افزون می
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باشند برای  زیر دیک می ی کھجمراتمانند ، تی باشدمنفعگاه در آن  کاری دیگر کھ ،در آن شوند می ھراظکھ ، دھد انجام می
کند از آنچھ پختھ شده است. تی فراھم شود برای کسی کھ استفاده میمنفعپختن آنچھ در دیگ است تا با آن پختن   

دوزخو بھشت شمس، و موضع  ھكرة أثیر، و أشع	  
تی کھ در آن است برای منفعپزند بھ خاطر  را میو معادن   ھای روییده  خود میوه حرارتا شمس ب ھأثیر و أشع هكرچون و 	
آنچھ در ، و دوزخ راو بھشت و موضع  تآخر ۀنشاھمین سان کسی کھ بشناسد . باشند ھستند با این کھ آتش می ترحم ما،
و برند از آن بداند کھ آتش کجاست و بھشت کجاست،  ھای بھشت پختگی (رسیدگی) کھ خورندگان بھشتی آنھالّرت می میوه

ت را در گودی حرارو آتش  آتشی است کھ زیر گودی زمین بھشت است، تحرارھای بھشت  رسیده شدن میوهسبب این کھ 
 تحرار باشود مگر  نیکو نمی آنچھ وھا  د آنچھ در بھشت است از خوردنیشو ا آن،] نیکو میبکند، و [ زمین آن ایجاد می

ایم  ما آن را توضیح دادهو آتش است، سقف چھ گودی زمین بھشت ، ت آتش زیر دیگ استحرارآن برای آنھا مانند ، و آتش
.""التنزالت الموصلیة] كتابدر [  

پس، . ا آنچھ خدا در آنھا نھاده استمنافع حیوانات ب آن است أحكاماز ، و ستارگان ھمگی در آتش ھستندو ماه و خورشید و 
 دنیا)در اینجا (در أمر چنانچھ . و بخشد پستی میدنیا) در ( بخشد، و در اینجا را برتری می) أشیاء تآخر[آتش] در آنجا (در 

بینی کھ زمین  آیا نمی. دھا مختلف باشن تصورھرچند از حیث  معنىاز روی ) ت(آخرشود بدانجا  مینتقل سان م ھمان، است
ن كیشمدرختان بھشت در آن خاک ، و بھ سبب آنچھ در آن است از آتشطبع آن گرم است از روی ، و است كشمبھشت 
زیرا آن ، ایی کھ در آن است طبیعي تحرارکود است بھ خاطر یا گیاھان این سرای دني حال اقتضچنان کھ ا، اند شدهکاشتھ 

باشد کھ خدا "، آتشى ا"تقودر  ی استر كافاقداین مو  شود؟! گندیدگی می أجسام قابلسبب گندیدگی  تو حرارگندیده است، 
!ما را محفوظ دارد از آن در ھر دو سرای  

فرماید: ) چنین مي342: ص، 4 ج، مجلدات المكیة، اربع فتوحات (الفتوحات 559شیخ ابن عربي در باب   
سّر تقوى در بلوا  

، ارتقاء در اتقاء در دار فناء، در دار بقاء. کسي کھ تقوا پیشھ کند از هللاَّ در موطن 85بلوى از باب و از آن سّر تقوى در 
بر امر بلوى، استعانت بجوي با تقوى، نیست تقوایي مگر بھ   .ي كمال ھنگام ارتحال تكلیف در ھر حالي، دست یابد بھ درجھ

. پس حذر از شود از او بھ  شود از ضرر، استعاذه مي اوست، و بھ توسطّ او محافظت مي توسطّ هللا، و نھ تقوایي مگر از هللاَّ
شود، پس، تو دردي و دواء، و بر ھم  شود، و  از پناه جستھ مي مان از او، پناه در او برده مي او از گرفتن طریق نجات

ردند عت یک دیگر را، و اجتماع کدو جمادیدند  در روز لقاء ھنگامي کھوا تقکرد حكم داور شوراننده دشمناني بر دوستان. 
نجات یکي  ء،کدامین معنابراي شود در روز طاّمھ، پس  در صورت دو فرقھ، چھ آن خالفت عاّمھ است کھ سّرش ظاھر مي

. پس، جبابره و انبیاء در زمین جانشیني ھستند.اشتدنخواھد یابد، و دیگري امیدي  مي  
2. ھا:  گزیده   

ارتباط ادب با تقوای:  
ُموْا بَْیَن یََدِي  لَِّذینَ ٱأَیُّھَا يٰ فرماید، " ميخداي تعالی  ِ ٱآَمنُوْا الَ تُقَدِّ َ ٱ تَّقُواْ ٱَوَرُسولِِھ وَ  #َّ َ ٱإِنَّ  #َّ الحجرات) (ای  49:1" (َسِمیٌع َعلِیمٌ  #َّ

بینا است!) کسانی کھ ایمان آوردید پیشی نگیرید بر خدا و رسول او، و تقوا ورزید خدا را، ھمانا کھ خدا شنواي و  
فرماید: مولي عبدالّرّزاق کاشاني در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي  

طلب جمع بین أدب ظاھر و ادب باطن است از  أھل حضور، و نھى فرمود از ھر نوع  پیشی گرفتنی در حضرت الھیھ و 
و حضرت، و برای حضرت ھر حضرت نبویھ کھ بھ تقدم أقوال و افعال و حدیث نفس و ظھور بھ صفات و ذات باشد در آن د

اسمی از أسماء خدای تعالى أدبی است کھ واجب است مراعات آن بر کسی کھ خدا تجلى کرده باشد بر او  با آن اسم، و برای 
ھر مقامی وحالی أدبی است کھ واجب است بر صاحب آن محافظت آن. پس، تقدم و پیشی گرفتن در پیشگاه خدا در مقام فناء 

منیّت) است در حضرت ذات، و در مقام محو،  ظھور بھ صفتی اسنت تقابل دارد با صفتی کھ مشاھده می ظھور بھ أنائیت (
کند تجلي آن را در حضرت اسماء مانند ظھور بإ اراده خود در مقام  رضا، و مشاھده اراده در حضرت تجلي اسم مرید، و 

و با جلّدی  در مقام عجز، و مشاھدة القادر، و سخن  ظھور بھ علم خود ھمراه با اعتراض در مقام تسلیم در حضرت علیم،
گفتن با نفس در مقام مراقبھ و شھود المتكلم، و ظھور با فعل في مقام  توكل واانسالخ  أفعال در حضرة الفعال.  ھمھ اینھا  

رخصت و اجازه، واقدام إخالل بھ أدب باطنی با خدا تعالى است. أما اخالل بھ أدب ظاھری با او، مانند  ترك عزائم  بھ سوی 
بر فضول مباح از أقوال وافعال و أمثال آن است.  

ھم چنین:   
استعداد دریافت فیض خدا، آزمایش، و تقوی: علت آنکھ کافر از رحمت خاص خدا محروم است عدم استعداد و قابلیت 

چند رحمت واسع باشد، اوست. كافر محجوب از صفات و ذات خداست، و محجوب قابلیت برای دریافت رحمت ندارد ھر 
پس، باید کھ رفع حجاب نمود با تقوی و طاعت و ترك  مخالفت تا بتوان رحمت خدا  را دریافت داشت، و تقوی در 

آزمایشات الھی شکل می گیرد و ملکھ انسان می شود  
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در گرو ی تقوی  دریافت رحمت و فیض الھی متوقف است بر وجود قابلیّت و استعداد، و کسب قابلیّت تقوی و صبر جمیل:
ورزیدن در تنگناھای احوال و مقامات مختلف است، کھ آن نیز مستلزم صبر در برابر فشارھای این تنگناھاست. لذا، چون 

لَْت لَُكْم بھ حضرت یعقوب علیھ السالم گفتند کھ برادر یوسف نیز بھ خاطر سرقت بھ اسارت گرفتھ شد، فرمود، " قَاَل بَْل َسوَّ
یوسف) (گفت: بلکھ [حقیقت این است  12:83( "ًرا فََصْبٌر َجِمیٌل َعَسى ّهللاُ أَن یَأْتِیَنِي بِِھْم َجِمیًعا إِنَّھُ ھَُو اْلَعلِیُم اْلَحِكیمُ أَنفُُسُكْم أَمْ 

کھ] نفس شما چیزی  را در نظر شما آراستھ ساخت، پس باید کھ ذصبر جمیل نمود، امید آنکھ خدا ھمھ آنھا را نزد من آورد، 
لیم حکیم است!) چون مصیبت دو گشت دانست، کھ تحقق وعده لطف خدا نزدیک است.او ع  

حقا کز این غمان برسد مژده امان  گر سالکی بھ عھد امانت وفا کند     
حضرت یوسف علیھ اسالم نیز بعد از آنکھ خود را بھ برادرانش معّرفی نمود، برای آنکھ آنھا سّر بھ چاه گذاشتھ شدن او، و 

َعلَْینَا إِنَّھُ الُوْا أَإِنََّك َألَنَت یُوُسُف قَاَل أَنَاْ یُوُسُف َوھَـَذا أَِخي قَْد َمنَّ ّهللاُ قبھ بردگی رفتن، و بھ زندان افتادن او را بدانند، فرمود، 
یوسف) (گفتند: آیا تو خود ھمان یوسفی؟! گفت: من یوسف ھستم و  12:90(  َمن یَتَِّق َویِْصبِْر فَإِنَّ ّهللاَ الَ یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ 

سنین این برادرم ھست. خدا بر ما منّت گذاشت زیرا ھرکس کھ تقوی پیشھ سازد و صبر کند، خدا ضایع نمی سازد اجر مح
" را بھ صورتی اصلی عام و تخلف ناپذیر بیان فرمود تا إِنَّھُ َمن یَتَِّق َویِْصبِْر فَإِنَّ ّهللاَ الَ یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ را!) این سخن، "

تعلیم باشد برای برادرانش و امید باشد برای ھر کھ محسن است و تقوی و صبر می ورزد.  
َّ احسان و شھود: در جملھ، " " وعده ضایع نشدن تقوی و صبر محسنین، کھ ھُ َمن یَتَِّق َویِْصبِْر فَإِنَّ ّهللاَ الَ یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ إِن

ھمان اھل احسان باشد داده شد. بھ عبارت دیگر، ھر عمل بھ ظاھر نیکی، حسن نیست. شیخ  اکبر ابن عربی احسان را شھود 
. وی با استناد بھ جوابی کھ رسول اکرم صلی هللا علیھ و آلھ و سلم بھ جبرییل علیھ برزخی می داند در مقابل شھود حقیقی

این  حساناست در آن شھادت بر خدا باشد زیرا نشانھ ان آعمل در حسن السالم، آنچنانکھ در حدیث آمده است، می گوید، "
رسول هللا صلى ، چنین تفسیر نمود. السالم جبریل علیھ در پاسخ  پرسشرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم را إحسان  و است، 

ت دیگری  جملھ آخر چنین آمده روای" در اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنھ ال یراكفرمود، " هللا علیھ وسلم
اگر تو او نبینی، " (احسان آن است کھ خدا عبادت کنی آنچنان کھ گویا او را می بینی چھ فإن لم تكن تراه فإنھ یراك" است، 

او  بھ شقدر علمش بھ خیالسازد او در  ضراح وی کند او را لاخیاو ترا می بیند!) پس، امر فرمود بھ اینکھ [شھود برزخی] 
" پس، برای آنکھ عمل انسان حسن باشد و داجرش ضایع نگردد، انسان باید بکوشد تا می تواند خدا را شھود کند و با آن  ...

نھ بر نفس خود یا بر غیر. عمل بر گواھی دھد  
مقام احسان و رؤیت نشانھ ھای خدا، وعمل در پرتو نور آنھا: احسان یا شھود خدا شرط ضایع نشدن عمل است زیرا در آن 
روح عبودیت و ارادت می دمد. شیخ ابن عربی فرمود کھ بھ منظور شھود حق، انسان باید بکوشد کھ او در برزخ خیال خود 

ردیم بھ داستان حضرت یعقوب (ع)  و حضرت یوسف (ع). چون یوسف (ع) حداقل حاضر ببیند. در ھمین ارتباط، باز می گ
 اْذھَبُوْا بِقَِمیِصي ھَـَذا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِھ أَبِي یَأِْت بَِصیًرا َوْأتُونِي بِأَْھلُِكْم أَْجَمِعینَ خود را بھ برادران خویش معّرفی نمود، گفت، 

چھره پدرم افکنید، او بینا خواھد شد، و با ھمھ خانواده خویش نزد من آیید.) ) (بروید با این پیراھن من، آن را بر 12:93(
ا فََصلَِت اْلِعیُر قَاَل أَبُوھُْم إِنِّي َألَِجُد ِریَح یُوُسَف لَْوالَ أَن تُفَنُِّدونِ قرآن کریم می فرماید،  ) (بھ محض آنکھ کاروان 12:94(  َولَمَّ

ن بوی یوسف را می یابم اگر بھ ضعف عقل متھم نکنید!) بوی یوسف (ع) فضای را راه افتاد، پدرشان گفت: بھ درستی کھ م
چنان پر کرده بود کھ یعقوب (ع) یافتن آن را با تاکید بیان فرمود و می دانست محجوبان چنین امری محال و ناشی از ضعف 

ق قاسانی می فرماید:  پیراھن یوسف عقل می دانند ولی آن ناشی از عشق مفرطی بود کھ بھ یوسف (ع) داشت. مالعبدالرّزا
ھمان ھیئت نوراني است کھ قلب بدان متصف می شود، ھنگام وصول بھ وحدت در عین جمع، و اتصاف بھ صفات هللا 
تعالى.  [بعضی دیگر] گفتھ اند: ھمان پیراھن ارثی بود کھ بر آن تعویذش بود و با آن بھ چاه انداختھ شد، و آن اشاره است بھ  

بھ نور كمال حاصل برای او بعد از  اصلی [ کھ در ھمھ حال با او بود]، ولی بنا بر قول اّول، [پیراھن] اشاره نور فطری
... وصول، و قول أول بھتر است   

عالقھ مفرط یعقوب (ع)  بھ کماالت الھی بود کھ باعث می شود در ھر جا کھ باشند آنھا را احساس کند، و از مصر بوی 
سف (ع) در آن ھنگام ولی خدا و آراستھ بود بھ اسماء حسنای خدا تعالی. از این تجربھ، می توان نتیجھ پیراھن شنید چون یو

گرفت کھ ھرکس محّب خدا و اولیاء خدا باشد، بھ طور حقیقی، نشانھ ھای و آثار خدا را می تواند در ھر حال احساس کند. 
خدا و اسماء حسنای او. چنین شخصی در تاریکی ھا  شدت و ضعف این احساس بستگی دارد بھ شّدت و ضعف محبتش بھ

بر ھم انباشتھ و  ظلمات طبیعت، با حواس خاص کھ ھدیھ خدا بھ او ھستند، راه بھ جوار رحمت خدا پیدا می کند، و ھیچگاه 
ناامید نمی گردد و دست از تالش بر نمی دارد. این دو بیت از حافظ مناسب مقام است:  

وی سر آن زلف پریشان برومـمن بھ ب  نبرد راه غریبگر چھ دانم کھ بھ جایی   
ظ ز بیابان نبرم ره بیرونـافـو حـور چ غریب در دنیا ھمان ف دوران برومـھ آصــبـوکـره کــــھم  

اھل ایمان می باشند است کھ علی رغم تمامی مشکالت ایمان خود را حفظ می نمایند. در حدیثی از رسول هللا (ص) نقل شده 
" (ایمان در ابتداء غریب بود و بھ زودی بر می گردد بھ ھمان ،إنَّ اِإلیماَن بََدأَ غریباً وَسیَُعوُد كما بََدأَ. فَطُوبَى للُغَرباءِ است، "
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وضعی کھ بود، پس سعادت و بھشت از آن غریبان باد!" در دو بیت باال از حافظ یک بار چاره سرگردانی و غریبی را بھ 
تن معّرفی می کند، و بار دیگر بھ دنبال قافلھ آصف دوران، یعنی ولی هللا األعظم، رفتن. در ھر ھوای نشانھ ھای خدا رف

صورت، مقصود آن است کھ مؤمن مأیوس نمی شود چرا کھ شھود لطف و آثار رحمت و ھدایت خدا می کند در ھمھ حال. 
  آن می رود. بھ بیان حافظ، در غربت نیز بوی سر آن زلف پریشان را می یابد و بھ ھوای


