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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ 

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)32( 

 2016 -03 - 28؛ 1395 -01 - 09 ؛1437 -06 - 18دوشنبھ 
I. فیض االسالم ،75 خطبھ 
	: ترجمھمتن و  .1

ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  -علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  َ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 انجام ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را، ستیز را، كسب نماید ذخیرهدھد صالحی 

غ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، سوار گردد وکند با ھوای خود، و در
 رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از عمل.بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

II.  15( 75شرح خطبھ( 
ُ اْمَرأً  .1  خدا رحمت كناد کسی را كھ ...   :َرِحَم هللاَّ
 و بپذیرد آن را.را  یبشنود حكم :َسِمَع ُحْكماً فََوَعى .2
	.و نزدیك آید ،و خوانده شود بھ سوى رشد :َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا .3
  گری را.ھدایت كمربندو بگیرد  :أََخَذ بُِحْجَزِة َھادٍ َو  .4
	دنجات یابو در نتیجھ،  :فَنََجا .5
 . را خودمراقب باشد پروردگار  :َراقََب َربَّھُ  .6
	. و بترسد از گناه خود :َو َخاَف َذْنبَھُ  .7
8.  ً َم َخالِصا 	خالصی را.پیش فرستد  :قَدَّ
9.  ً  انجام دھد صالحی را. و  :َو َعِمَل َصالِحا

 ای را. كسب نماید ذخیره :اْكتََسَب َمْذُخوراً  .10
	 .ورزد از محذوریو اجتناب  :َو اْجتَنََب َمْحُذوراً  .11
12.  ً  بیافکند غرضی را.  :َرَمى َغَرضا
13.  ً  و فراھم آورد عوضی را.  :َو أَْحَرَز ِعَوضا
 . کند با ھوای خود ستیز :َكابََر َھَواهُ  .14
 غ داند آرزوی خود را. وو در :َو َكذََّب ُمنَاهُ  .15
ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِھِ  .16  قرار دھد صبر را مرکب نجات خود.  :َجَعَل الصَّ
	و تقوا را توشھ وفات خود.  :َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِھِ  .17

 
اءَ  .18  صلی هللا علیھ و -رسول هللاسوار گردد بر طریقت تابان. یعنی از صراط مستقیم را بپیماید، کھ متابعت  :َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ

ترین تردیدی در مورد آنان نیست، و برای غیر آنھا نیز ھا ھمین بس کھ برای اھل بصیرت، کمآلھ در  "تابان" بودن این راه
 نکنند. چون نیک با بیاندیشند، و شرط انصاف را رعایت کنند، چنان است ھرچند بر زبان اقرار بدان

 از لوازم این متابعت و تمّسک است. - علیھ و آلھ و سلّمصلی هللا -متابعت شریعت محّمدی
نَْوٌم َعلَى ، "شب بیدار است در نماز و خواندن قرآن، فرمود را کھ ارجواز خیکی شنید ھنگامی کھ  -علیھ الّسالم -آن حضرت

 ).كھ با دو دلى نماز گزاردنبھ یقین خفتن بھ ) (93"  (نھج البالغة، کلمھ قصار یَقِیٍن َخْیٌر ِمْن َصَالٍة فِي َشكٍّ 
 ذوب بودن و اشراف بر راه داشتن. " (سوار شدن) اشارتی باشد بھ محمول و مجَرِكبَ شاید تعبیر "

ةَ اْلبَْیَضاءَ  .19 گفتھ شده است کھ "محّجة جاده مستقیمى و مالزم باشد با راه روشنا. مالزمت بعد از پیمودن است،  :َو لَِزَم اْلَمَحجَّ
 واضح ھمان طریق "محّجة" ، وعمل است و ھمراه حركت باشد و در شب دیده شود"، اصل آن در لغت قصداست كھ سفید 

 .رسندبا پیمودن آن بھ مطلوب می شود وآن می کھ قصد، یا معنوي است ظاھري مستقیم
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در مقامات الھی، و  نداشت تمکین ،شوده میکرد کسب هللا الی سلوک با کھ مقامی و کمال بر ماند باقیشاید اشارتی باشد بھ 
اند کھ بقاء برحّق بسیار دشوارتر است از رسیدن بھ حّق، و برای ھمین، قبل از فناء تاّم در خدای سبحان. گفتھشدن دچار تلوین ن

بْ خدای تعالی فرمود، " الِحاِت َو تَواَصْوا بِاْلَحقِّ َو تَواَصْوا بِالصَّ (مگر کسانی  العصر) 103:3" (رِ إِالَّ الَّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
، و ھم چنین از کھ ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و [یک دیگر را] سفارش بھ حّق نمودند و سفارش بھ صبر کردند)

اى پروردگار آل عمران) ( 3:8" (ْنَت اْلَوھَّابُ َربَّنا ال تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد إِْذ ھََدْیتَنا َو ھَْب لَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَ دعای مومنان است، "
خود درستى كھ تو ھ ب ،و ببخش ما را از نزد خود رحمتى ،كھ راه نمودى ما را ھاى ما را پس از آنباطل دلھ ما مایل مكن ب

 )اي!غایت بخشندهھ ب
اءَ مراد از " ةَ اْلبَْیَضاءَ " و "الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ علیھم  -و دیگر امامان معصوم از فرزندان او -علیھ الّسالم -علیخود امام "، اْلَمَحجَّ
 ) چنین آورده است:37 ص، 1ج( الصواب إلى القلوب باشند. دیلمي در ارشادمی -الّسالم

ِ  َرُسولُ  َوَعظَنَا َساِریَةَ  ْبنُ  اْلِعْربَاضُ  قَالَ  وَ  ِ  َرُسولَ  یَا فَقُْلنَا اْلقُلُوبُ  ِمْنھَا َوِجلَتْ  وَ  اْلُعیُونُ  َذَرفَتِ  َمْوِعظَةً  -ص -هللاَّ  َمْوِعظَةُ لَ  ھَِذهِ  إِنَّ  هللاَّ
ةِ  َعلَى تََرْكتُُكمْ  لَقَدْ  قَالَ  إِلَْینَا تَْعھَدُ  فََما ُمَودِّعٍ  ً اخْ  یََرى ِمْنُكمْ  یَِعشْ  َمنْ  وَ  ھَالِكٌ  إِالَّ  بَْعَدھَا یَِزیغُ  َال  َكنَھَاِرھَا لَْیلُھَا اْلبَْیَضاءِ  اْلَمَحجَّ  َكثِیراً  تَِالفا
اِشِدینَ  اْلُخلَفَاءِ  ُسنَّةِ  وَ  بَْعِدي ُسنَّتِي ِمنْ  َعَرْفتُمُ  بَِما فََعلَْیُكمْ  وا بَْیتِي أَْھلِ  ِمنْ  الرَّ  َصاِحبُھُ  َكانَ  وْ لَ  وَ  اْلَحقَّ  أَِطیُعوا وَ  بِالنَّواِجدِ  َعلَْیِھمْ  فََعضُّ

ً  َعْبداً   .اْستَقَادَ  قِیدَ  َما َحْیثُ  اْألَلُوفِ  َكاْلَجَملِ  اْلُمْؤِمنَ  فَإِنَّ  َحبَِشیّا
ان ھا گریكھ چشمفرمود چنان موعظھ  ما را آن -صلّى هللاَّ علیھ و آلھ و سلم -رباض بن ساریھ گفت: پیامبردر روایت آمده كھ عِ (

 ؟بندیمی ابعھدی ، چھ ی وداع کننده استموعظھاین  ،خداى رسول نمودیم، "عرض  .ھا ترسناك گشتو دل
 شود،مىمنحرف نو جز گمراه از آن ، ھایش مانند روز روشن استشما را بھ راھى بزرگ و مستقیم كھ شبترک گفتم فرمود: 

و اگر برخى از شما زنده بماند، خواھد دید كھ اختالف پس از من بسیار خواھد شد، در آن روز شما آنچھ را از سنّت من و 
سنّت خلفاى راشدین، كھ از اھل بیت منند، شناختید، رھا نكنید (و بھ آن عمل نمایید) و بھ خوبى از ایشان پیروى كنید، و حق 

 ).كندى باشد، زیرا مؤمن مانند شترى مھار شده است و جز صاحب خود را، اطاعت نمىرا بپذیرید، اگر چھ از غالم حبش
 روایت یَمان بن حذیفة از خود متّصل سند دو با )64: ص، 1ج، االصفیاء طبقات و االولیاء ِحلیة( اصفھانى نَُعیم ھم چنین أبُو

ً  تَُولّوا إنْ  :قَالَ ؟ َعلِیّا تَْستَْخلِفُ  َال  أ! هللاِ  َرُسولَ  یَا: قَالُوا: گفت كھ است كرده ً  تَِجُدوهُ  َعلِیّا  اْلُمْستَقِیم الطِّریقَ  بُِكمُ  یَُسلُكُ  َمْھِدیّا ھَاِدیا
 و كننده ھدایت را او یابیدمى بدھید بدو را خود امر والیت اگر: گفت؟ كنىمى خود خلیفھ را على آیا خدا رسول اى: گفتند( 

 «.دھدمى حركت راست راه در را شما كھ اىشده ھدایت
ً  و  َما وَ  -ِعلیّا تَْستَْخلِفُوا انْ  :آلھ و علیھ هللا صلى هللاِ  َرُسولُ  قالَ : گفت كھ كندمى روایت حذیفھ از متّصل سند دو با نَُعیم ابو ایضا

ً  تَِجُدوهُ  -فاِعلینَ  أراُكمْ   -گردانید ھخلیف را على اگر: گفت آلھ و علیھ هللا صلى خدا رسول( .اْلبَْیضاءِ  اْلَمَحّجةِ  َعلَى یَْحِملُُكمْ  َمْھِدیّا ھَاِدیا
 طریق و جاّده در را شما كھ یافت خواھید اىشده ھدایت و كننده ھدایت را او -بكنید را كار این كھ بینمنمى چنین را شما من و

 )190-191: ص، 13ج، شناسى )  (امام.داد خواھد سیر روشن
"مھلت" أصل غنیمت شمرد مھلت را. یعنی عمر و زندگانی این جھانی مھلتی است داند. چنانچھ گفتھ شده است  :اْلَمَھلَ اْغتَنََم  .20

خود  أجلبھ عمل است تا آن کھ  تعّجل و انقضاءاین در براب ، و ھ آنبین جریان عمل و خاتم است و توّسع گشایش إیجاد 
دانند کھ این زندگانی مھلتی است، و نتیجھ اعمال را بالفاصلھ بھ مدارا. پس، این مرحومین میرفق و آن است آثار از و  رسد،

باز گردد، و چون مھلت سرآید، باز اجل بر سرش فرود آید، و  دھند، تا اگر خواھد بھ اصالح آن پردازد، و یا از آنانسان نمی
	او را از کام خود باز رباید:

 حافظ:
 کھ این سخن بھ مثل باد با سلیمان گفت  بر مراد رود گره بھ باد مزن گر چھ

 تو را کھ گفت کھ این زال ترک دستان گفت  کھ سپھرت دھد ز راه مرو	مھلتی	بھ
 قبول کرد بھ جان ھر سخن کھ جانان گفت  مزن ز چون و چرا دم کھ بنده مقبل

باید مغتنم شمرده شد. از جملھ آداب اغتنام فرصت، مھلت زندگانی بھ ھمھ حوادث، و رویدادھا، و احوال آن فرصتی است کھ 
 .عمل بھ اقتضای احوال و مقام است

 اند:، از ھمین روی گفتھھرچھ در وقت است، تکرار نشدنی است، و چون فوت شود باز نگردد
 			طریق شرط از گفتن فردا نیست  رفیق ای باشد الوقت ابن صوفی
   نیستی خیزد نسیھ از را ھست  نیستی صوفی مرد خود مگر تو

 -الشریف فرجھ تعالى هللاَّ  عجل -مھدی حضرت القاب از یكى الوقت" و "ابو یعنی حاکم بر وقت، ،ابوالوقت باشدکھ مگرکسی 
 است. معنى ھمین بھ ھم الزمان" العصر و "صاحب و است،

 حال حاضر ھمان، ھاصطالح صوفیھ ب ،شیخ بھاء الدین عاملی در کشکول چنین می گوید: وقت در معنی ابن الوقت بودن:
 و ،باشد حزین [وقت]، باشد حزیناگر  ، وباشد وقت سرورباشد،  سروردان متصف می باشد. اگر حالش حال سالك باست کھ 
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 مقتضیاتھ بی مشغول نمی شود مگر وقتباشد. مرادشان این اشت کھ در ھر  صوفي ابن الوقتبدین معنی است سخن ایشان کھ 
 بھ گذشتھ یا آینده. لتفات اھمان وقت بدون 

نمی  نتظرم غایب، وبرای اینکھ افسوس نمی خورد بر: گفت؟ نامیده می شود صوفي ابن الوقتپرسش شد کھ چرا شبلي از 
 وارد.ماند برای 

آن [حال] است کھ تو بر آن می باشی بدون وقت ، گوییم ؟"چیست " وقتشیخ این عربی نیز در فتوحات می گوید: اگر گویی،
طریق ، گوییم "؟"نزد ایشان" طریق . اگر گویی، " وقت"درأھل" طریق" بھ گذشتھ و یا آینده. این چنین باشد ... حکم  نظر

شان رخصت است زیرا أماكنلی در عزائم وتی در آنھا نیست از رخصی کھ مراسم حق مشروعت است از عبار نزد ایشان"
است چھ  غلطاین  وت نیستند، رخصھ بائل أھل طریق قبسیاری از . تیزیمشان را قائل نباشد مگر صاحب عأماكنت در رخص
 ی... ذوقو نباشد برای او در آنھا ، خدا در انجام آنھا تمحبمی شود از او  فوت

بر این اساس، گفتھ اند کھ "ابن الوقت" بودن صفت سالک در راه است کھ از "حال" بھ "مقام" نرسیده است، و در مقام تجلّیات 
الرحمن) (ھر روزی او در شأنی است)،  55:29" (ُكلَّ یَْوٍم ھَُو فِي َشأْنٍ "ن می داند کھ تکرار در تجلّی نیست، و صفاتی، و چو

 حال خویش  را غنیمت می شمارد و در پی قیام بھ احکام آن بر می اید.
و در نسیھ  ،را كھ بھانھ میندیشز غِ بیانی از موالنا راجع بھ وقت: در دفتر ششم مثنوی موالنا گوید: البھ كردن موش مر چَ 

فى ب مشفق صوأو  ،و الصوفى ابن الوقت و ابن دست از دامن پدر باز ندارد ،مینداز انجاح این حاجت مرا كھ فى التاخیر آفات
نھ چون عوام،  ،كھ وقت است او را بھ نگرش بھ فردا محتاج نگرداند چندانش مستغرق دارد در گلزار سریع الحسابى خویش

و ازل و ابد آن جا نباشد، آدم  ،ماضى و مستقبل ،مستقبل نباشد، نھرى باشد نھ دھرى كھ ال صباح عند هللا و ال مساء،منتظر 
ى عقل جزوى است و روح حیوانى، در عالم المكان و ال زمان این رسوم سابق و دجال مسبوق نباشد كھ این رسوم در خطھ

 .ال نفى تفرقھ االزمنھ چنان كھ از هللاَّ واحد فھم شود نفى دویى نى حقیقت واحدىپس او ابن وقتى است كھ ال یفھم منھ ا .نباشد
 :فرمایدمثنوی چنین ميدر دفتر سوم موالنا، 

 			سال و ماه باشد ماه آن یبنده  حال موقوف نھ ستاحوال میر
 			کند جان را ھاجسم بخواھد چون  کند فرمان را حال بگوید چون
 			جوحال باشد بنشستھ منتظر   او موقوفست کھ نبود منتھا
 			او مست مس شود جنباند دست   او دست باشد حال کیمیای
 			شود نسرین و نرگس نشتر و خار  شود شیرین ھم مرگ بخواھد گر
   ستکمی در گاھی و افزون بھ حال کو  ستآدمی حالست موقوف او آنک
 			حال و وقت از است فارغ صافی لیک  منال در باشد الوقت ابن صوفی
 			او آسایمسیح نفخ از زنده   او رای و عزم موقوف حالھا
   تنیمی من بر حال امید بر  منی بر عاشق نھ حالی عاشق

 دفتر اّول مثنوی:
 			عیان را قاتل زھر او خورد گر   زیان آن ندارد را دل صاحب
 			درست تب میان مسکین طالب  رست پرھیز از و یافت صحت زانک
 			مری مطلوبی ھیچ با مکن ھان  جری مرد ای کھ پیغامبر گفت
 			شو ابراھیم اول خواھی رفت  مرو در آتش نمرودیست تو در
 			خودراییی از خویش میفکن در   دریایی نھ و سباح اینھ چون
 			آورد سر بر سود ھازیان از   آورد احمر ورد آتش ز او

 			شود خاکستر برد زر ار ناقص  شود زر گیرد خاک گر کاملی
 			خداست دست کارھا در او دست  راست مرد آن بود حق قبول چون
 			ریو و ستتکلیف دام اندر زانک  دیو و ستشیطان دست ناقص دست
 			رود منکر در کھ علمی شد جھل   شود دانش او پیش آید جھل
 			شود ملت کاملی گیرد کفر   شود علت علتی گیرد ھرچھ
   دار پای اکنون برد نخواھی سر   سوار با پیاده کرده مری ای

و پیشی گیرد بر أجل. قبل از آن کھ اجل مسّمی یا غیر مسّمی فرا رسد، ظرفیت خود را افزایش دھد، مھلت عمر  :َو بَاَدَر اْألََجلَ  .21
و بر اجل پیشی  دانستن را قدر فرصت را مغتنم شمرد، فرصت را از دست ندھم، کاری کند کھ غّصھ سر آید. تشویق است بھ
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لکھ ب ، و ھنگام مرگ فرصت پیشتر نخواھد برای جبران آنچھ از او فوت شده است،وز را بھ فردا نیافکندنگرفتن، و کا ر امر
	دن معشوق خود بوده باشد.چونان منتظری در انتظار رسی

" (و ِمنّى َواْجَعْل َسْمعى َوبََصرى اَْلواِرثَْینِ فرماید، "میدر دعای عرفھ خود چنین عرضھ  -علیھ الّسالم -حضرت سیّد الشھداء
 سمع و بصرم را دو وارث من قرار ده)، یعنی آنھا سالم باشند تا زنده ھستم، و بھره خود را از آنھا برگرفتھ باشم پیش از مرگم.

   

   

 حافظ:
 دان بھ فیروزی و بھروزیمجال عیش فرصت  چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

 کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی  طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
 نوروزی کھ بیش از پنج روزی نیست حکم میر گویم چو گل از غنچھ بیرون آیسخن در پرده می

 
 آید سر غصھ دست بھ کاری زنم کھ  آنم کھ گر ز دست برآید سر بر

 دیو چو بیرون رود فرشتھ درآید  صحبت اضدادخلوت دل نیست جای 
 نور ز خورشید جوی بو کھ برآید  صحبت حکام ظلمت شب یلداست

 چند نشینی کھ خواجھ کی بھ درآید   مروت دنیابر در ارباب بی
 آید از نظر ره روی کھ در گذر  ترک گدایی مکن کھ گنج بیابی 
 آید و کھ در نظر تا کھ قبول افتد  صالح و طالح متاع خویش نمودند
 آید باغ شود سبز و شاخ گل بھ بر  بلبل عاشق تو عمر خواه کھ آخر 

 آید خبرھر کھ بھ میخانھ رفت بی غفلت حافظ در این سراچھ عجب نیست
   

   

   

   

   

   

َد ِمَن اْلَعَملِ   .22 گردد، چھ عمل بھ مقتضای علم نافع موجب و توشھ برگیرد از عمل. یعنی بکار بندد معرفت حّق را تا ملکھ  :َو تََزوَّ
 شخص است. شود، و ھم چنین عمل سازنده بدن مثالیرسوخ و تثبیت آن می

َك ال ُض آیاِت َربِّ بَعْ  يھَْل یَْنظُُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِیَھُُم اْلَمالئَِكةُ أَْو یَأْتَِي َربَُّك أَْو یَأْتَِي بَْعُض آیاِت َربَِّك یَْوَم یَأْتفرماید، "خدای تعالی مي
آیا جز این انتظار ( األنعام) 6:158" (إیمانِھا َخْیراً قُِل اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُرونَ  یَْنفَُع نَْفساً إیمانُھا لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت في

اى ھاى پروردگارت بیاید؟ [اما] روزى كھ پارهنشانھاى از دارند كھ فرشتگان بھ سویشان بیایند، یا پروردگارت بیاید، یا پاره
ھاى پروردگارت [پدید] آید، كسى كھ قبًال ایمان نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود بھ دست نیاورده، ایمان آوردنش از نشانھ
 .)] منتظریممنتظر باشید كھ ما [ھم«بخشد. بگو: سود نمى


