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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
)38( 

 2016 -05 - 09؛ 1395 -02 - 20 ؛1437 -08 - 02دوشنبھ 
I. فیض االسالم ،41 خطبھ 
	: 41خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 منھ یحذر و الغدر عن ینھى فیھا و
ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّھَا  أَْكثَرُ  اتََّخذَ  قَدِ  َزَمانٍ  فِي أَْصبَْحنَا لَقَدْ  وَ  اْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما وَ  ِمْنھُ  أَْوقَى ُجنَّةً  أَْعلَمُ  َال  وَ  الصِّ
ً  اْلَغْدرَ  أَْھلِھِ  ُ  قَاتَلَھُمُ  لَھُمْ  َما اْلِحیلَةِ  ُحْسنِ  إِلَى فِیھِ  اْلَجْھلِ  أَْھلُ  نََسبَھُمْ  وَ  َكْیسا لُ  یََرى قَدْ  هللاَّ  أَْمرِ  ِمنْ  َمانِعٌ  ُدونَھَا وَ  اْلِحیلَةِ  َوْجھَ  اْلقُلَّبُ  اْلُحوَّ
 ِ  الدِّین فِي لَھُ  َحِریَجةَ  َال  َمنْ  فُْرَصتَھَا یَْنتَِھزُ  وَ  َعلَْیھَا اْلقُْدَرةِ  بَْعدَ  َعْینٍ  َرْأيَ  فَیََدُعھَا نَْھیِھِ  وَ  هللاَّ

 فرماید از آن.وفایي، و پرھیز ميفرماید از بياست، و در آنھا نھي مي -علیھ الّسالم -ھاي اوو از خطبھ
 بداند آن كھ نكند وفایىبى شناسم، وتر از آن نمينگاھدارنده سپرى ھیچ و است، راستى ھمزاد وفا ھمانا -!مردمان ھان، اي
 (بدان) درآن يناداناھل  و دانند، زیركى را وفایىبى آن اھل بیشتر كھ بریممى بسر روزگارى در. بازگشتناست  چگونھ

زیر و زبر شدن  وي آن کھ گردش گاھ! بکشد داشانخچھ شده است آنھا را؟! . دھند آنان را بھ خوش فکرينسبت مي
با در نتیجھ، باز پس زند آن را  ،در کنار آن مانعي از امر خدا و نھي او بیند][مي روزگار دیده است ببیند راه چاره را ولي

 آن را آن کھ او را پروایي نیست در دین. فرصتو مغتنم شمرد  ،آن بر یيتوانااز  پسچشمان باز 
II.  2( 41شرح خطبھ( 
در این اشارتي است بدان کھ وفا و صدق ورزیدن  !آن تر ازنگاھدارندهرا  سپرى ھیچشناسم نمي و: ِمْنھُ  أَْوقَى ُجنَّةً  أَْعلَمُ  َال  وَ  .1

ر نورزیده باشد مگر با خدا. پس، با ھر کھ بفھمد کھ غدْ  از مصدایق تقواي هللا ھستند، چھ کسي کھ بھ حقیقت بشناسد خدا را،
در ھمھ را نمودن  -تبارک و تعالی -بنابراین، رعایت هللاصدق ورزد و وفاء نماید، با خدا بوده باشد، بھ درجات و مراتب آن. 

نت بسیاري از شارحان مراعات و صیاھا، سبب مراعات شدن توسطّ هللا تعالی خواھد شد. موجودات، بھ خصوص در انسان
اند، کھ این برداشتي است درست، لیکن و حفاظت مورد نظر در اینجا را، دور نگھداشتھ شدن از آتش دوزخ در قیامت دانستھ

 تواند نتیجھ رعایت این تقوا باشد.ھا، و مکروھات در دنیا نیز ميحفظ و صیانت عبد از آفات و بلیّات و لغزش
 حافظ:

    دارد نگھ بال از حال ھمھ در خداش  دارد نگھ خدا اھل جانب کھ آن ھر
    دارد نگھ آشنا سخن آشنا کھ دوست حضرت بھ مگر نگویم دوست حدیث
    دارد نگھ دعا دست دو بھ اتفرشتھ  پای بلغزد گر کھ کن چنان معاش دال
   دارد نگھ تا رشتھ سر دار نگاه  پیمان نگسلد معشوق کھ ھواست گرت

 موالنا، در دفتر اّول مثنوي:
 یـــان دھــــارت جـــای آن اشـــدر وف  ھیـھاش را بر جان نـارتــون اشـــچ
 	دــــارت دھـــو کـــر دارد ز تـــار بـــب  	دــــرارت دھــھای اســارتـــس اشــپ
 	راـــد تـــردانـــول گــبــقــلی مــــابـــــق  	راـد تــردانــول گـمــحــی مـلـــامـــح
 ی بعد از آن واصل شویــویــوصل ج  	ل شویــــایـــی قـــوی رِ ـــامل ــابــــق
 
 			محن و جرم آن تو در آفریدم   من نھ آدم ای گفتش توبھ بعد
 			نھان آن کردی عذر وقت بھ چون  آن بد من قضای و تقدیر کھ نھ
 			داشتم آنت پاس من ھم گفت   نگذاشتم ادب ترسیدم گفت
 			خورد لوزینھ قند آرد کھ ھر  برد حرمت او حرمت آرد کھ ھر

   ببین و برنجان کن خوش را یار   للطیبین کی بھر از طیبات
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" را با ھمان ظھورش جّدي بگیرییم، تر از آنرا نگاھدارنده سپرى شناسم ھیچنمي، "-علیھ الّسالم -ه اوفرموداگر ظاھر این 
َو التَّْقَوى ، "-علیھ الّسالم -، در ذیل این کالم امام75بدانیم. در شرح خطبھ باید وفاء و صدق را باالترین درجھ تقواي الھي 

ةَ َوفَاتِھِ  ، بھ تفصیل درباره "تقوا" بحث شد. در اینجا، پرسش اصلي آن است کھ چرا وفاء و صدق باالترین درجھ تقواي "ُعدَّ
  هللا است. 

"صدق" بھ معناي عاّم آن شامل . گفتھ شد کھ دق" را شناختدر جستجوي پاسخي از این پرسش، ناگزیر باید "وفاء" و "ص
، کھ پایبندي بھ عھد و شود، چھ صدق دو نوع است، "انشایي"، و "خبري"، صدق انشایي ھمان وفاء استفاء" نیز ميو"

 -ھمان معاھده اوست با پروردگارشھر کس " میثاقمیثاق است، و در توضیح میثاق، از عفیف الّدین تلمساني نقل شد کھ 
در آین ارتباط، بیش از  "آن را. محو کرد شرسمی را از آنچھ شھودخود  ثبات نکند برایادر حال شھود کھ  -تبارك و تعالى

 رسد. این مطلبي براي بیان بھ نظر نمي
و شاید آن مرتبط باشد بھ عھد و در ھر صورت، کشف حقیقت وفاء و صدق سّر برترین تقوا بودن آن را آشکار خواھد نمود، 

میثاق ھر کس، و حافظ در این ابیات، اشاراتي دارد بھ این عھد و میثاق ھمان عھد امانتي است کھ خداي تعالی بر انسان 
 عرضھ فرمود، و انسان آن را قبول کرد:

    کند بال دفع و ببخشد گنھ ایزد  کند روا رندان حاجت فروش می گر
    کند پربال جھان کھ نیاورد غیرت  گدا تا باده بده عدل جام بھ ساقی
   کند وفا امانت عھد بھ سالکی گر  امان مژده برسد غمان این کز حقا

باز در اینجا بسیاري از شارحان،  .ناست بازگشت چگونھ بداند آن كھ نكند وفایىبى و: اْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما وَ  .2
"، با کسر جیم، بوده باشد، در معناي اْلَمْرِجعُ اند، کھ از حیثي سخني نیکوست. اگر "آخرت و قیامت دانستھ " رااْلَمْرِجعُ "

  باشد در معنا.  ترلطیفدر مصدري، یعني "بازگشتن"، 
اش)، و َطخ ابن عربي گردد امر، ھمھ(و سوي او باز مي ھود) 11:123(" َو إِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فرماید، "خدای تعالی مي

داند. در شرح فصوص خوارزمي چنین معناي لطیف این کالم را از حیث کشف، بازگشت، یعني عینیّت ھمھ امر با خدا مي
 آمده است:

 نیست موجب این و سلطان بھ امیر كرد رجوع گوئىمى چنان كھ یكى: است معنى دو بھ ءشى سوى بھ ءشى رجوع چون و
 .باشد الیھ مرجوع عینِ  راجع كھ
 .اصولش بھ بدن اجزاى شد راجع گوئىمى چنانكھ دوم و
 "أن" اسم و است یكى فیھ متصّرف و متصّرف كھ نمود تصریح و كرد دوم وجھ بر تفسیر را "اْألَْمرُ  یُْرَجعُ  إِلَْیھِ  وَ " شیخ پس

 .واحد فیھ المتصّرف و المتصّرف أنّ  إلى إشارة القول ھذا فى أنّ  على یعنى است محذوف
 .ءالّشى ذلك عین ھو ھویّتھ بل، عینھ یكن لم ءشى عنھ خرج فما
 ضمیر تذكیر و. است شده خارج ازو كھ است چیز آن عین حق ھویّت بلكھ باشد او عین نھ كھ چیزى حقّ  از نشد ظاھر یعنى
 .است معنى جانب تغلیب براى از ھویّت بھ راجع
 .ُكلُّھُ  اْألَْمرُ  یُْرَجعُ  إِلَْیھِ  وَ  قولھ فى الكشف یعطیھ الّذى ھو و

 این بھ راجع ُكلُّھُ  اْألَْمرُ  یُْرَجعُ  إِلَْیھِ  وَ  است اشیاء ھویّت عین حق ھویّت كھ است این كندمى اقتضاء حقیقى كشف آنچھ یعنى
 :بیت. اندكرده فھم ظاھر اھل كھ دیگر معنى بھ نھ است معنى

 دوست چشم با بود بینا او كھ بیند آن مغز             پوست غیر نبیند حق كالم از ظاھر اھل         
 )845 ص، الحكم، خوارزمى، ت. آملى فصوص (شرح

وفایي او با چھ کسي، ھرگز آن است کھ چون از روي کشف و یقین، کسي بداند بي -علیھ الّسالم -پس، شاید مراد آن حضرت
ھاي الھي، و خداي ھاي حّق ھستند،  و محّل ودیعت نھاده شدن امانتھاي و حجاببي وفایي نورزد، چرا کھ خلق صورت

َ  إِنَّ تعالی فرمود، " وا نْ أَ  یَأُْمُرُكمْ  هللاَّ  بھ ھا راامانت كھ دھدمى را فرمان شما النّساء) (ھمانا خدا 4:58" (أَْھلِھا إِلى اْألَماناتِ  تَُؤدُّ
 شان بازگردانید!)اھل

َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنَھَا "خدای تعالی می فرماید،  نَساُن إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السَّ َوأَْشفَْقَن ِمْنھَا َوَحَملَھَا اْإلِ
زدند از  باز سر از پس كردیم عرضھ كوھھا و زمین و آسمان ھا بر را امانت األحزاب) (ما 33:72" ( إِنَّھُ َكاَن ظَلُوًما َجھُوًال 

 بود). بسیار ظالم و جاھل او راستى برداشت را آن انسان ولى شدند ھراسناك آن از و حمل آن،
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 نباید کھ صورت ظاھري خلق حجاب و رھزن شود کسي را، و او را گستاخ گردتند بر غدر ورزیدند با او.پس، 
 موالنا، در دفتر دوم مثنوي:
 			فنا او مای بھر شد ما مای  ما شاه جنس نیست چون ما جنس
 			گرد چو گردم او اسپ پای پیش  فرد ماند او ما مای شد فنا چون
 			او پای نشان خاکش بر ھست   او نشانیھای و جان شد خاک
 			کشانگردن سر تاج شوی تا  نشان این برای شو پایش خاک
 			من نقل از پیش نوشید من نقل   من شکل را شما نفریبد کھ تا
 			زد هللا بر و کرد صورت قصد  زد راه صورت کھ را کس بسا ای
   ھست مانند بدن با جان این ھیچ  است پیوستھ بدن با جان این آخر

الھورى  رضا "، محّمدزد هللا بر و کرد صورت قصد  زد راه صورت کھ را کس بسا ایدر شرح این بیّت، "
، نکاتي را آورده است کھ برخي از )362-363رضوى" (ص  ) در شرح خود بر مثنوي، بھ نام "مكاشفات11 قرن (وفات

 آن مناسبت دارد با بحث ما در اینجا: 
 :است وجھ سھ بر بیت این معنى بیان
 بر، صورت آن ایذاى قصد سبب بھ و افتاد راست راه از، كرده نظر ولى یا نبى صورت و جثھ حقارت بر ھركس آن كھ اّول
 .كرد پرخاش خدا با یعنى زد، ّهللا 
 راه از را او چندى یك صورت عاشقى و شده صورت عاشق و زده قدم مجاز عشق وادى بھ ابتدا در كس بسیار آن كھ دوم

 .شد ثبت او دل بر ّهللا  نقش و كشید خود جانب بھ را او عنان، صورت قصد عین در الھى ي لطفبدرقھ و بازداشت حقیقت
دعوت  اصحاب از بعضى مثل نشد، پیدا آشنایى معنى و نداد دست صورت از رھایى آخر دم تا را كس بسا آن كھ سوم

 ّهللا  اسم بر و مدارج صورى، ارتقاي براى سازند وسیلھ را ّهللا  اسماء و، ذكر دوام بھ باشند مشغول كھ ما، زمان [دعوات]
 جیفھ دنیاست. ...  این طایفھ بالّذات مقصود و زنند،مى
 خدا بھ صورت را كس بسا و. را اصنام عابدان چنانكھ؛ زد راه صورت را كس كھ "بسا نویسدمى اللّطیف عبد آنچھ اّما

 دو ذكر كھ زیرا، است كار از دور غایت بھ شد"، ّهللا  الى موصل، شریعت ظاھر بھ اقرار كھ را مؤمنان چنانچھ؛ رساند
 (پایان نقل) .یخفى ال كما شودنمى مستفاد بیت این از، فریق

است بازگشتن)، یعني آن کھ بداند چگونھ  چگونھ بداند آن كھ نكند وفایىبى " (واْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما وَ : پس، "اشاره .3
 -ورزد با خلق، بھ ویژه با اولیاءي خاتم او، چون امام عليگردد بھ حّق، غدر نميحقیقت خلق، نھ صورت و ظاھرش، بر مي

 علیھ الّسالم. 
اید، برگیریید حذرتان کساني کھ ایمان آوردهالنّساء) (ای  4:71" (ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا آَمنُوا الَّذینَ  أَیُّھَا یافرماید، "خدای تعالی مي

 حفظ خودتان را از او. و وسیلھ  برگیریید آلت اند یعنيرا)، گفتھ
بِینٌ براي ھمین، فرمود، خدای تعالى فرمود، " ْنھُ نَِذیٌر مُّ ِ إِنِّي لَُكم مِّ وا إِلَى هللاَّ  خدا سوي بھ الذاریات) (پس 51:50( "فَفِرُّ

 ).ھستم آشكاري دھنده بیم شما براي او از من كھ بگریزید
در آخر نماز  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -نقل شده است کھ رسول هللا -علیھ السالم -و از امیر المومنین، علي بن ابی طالب 

ُعقُوبَتَِك  وُذ بُِمَعافَاتَِك ِمنْ اللَّھُمَّ إِنِّي أَُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَعُ نمود، "وتر خود بھ پیشگاه خدای سبحان چنین عرض می
" (بار إلھا! پناه می برم بھ رضای تو از خشم تو، و پناه می َعلَى نَْفِسكَ  أَْثنَْیتَ  َوأَُعوُذ بَِك ِمْنَك َوَال أُْحِصي ثَنَاًء َعلَْیَك أَْنَت َكَما

تو نیافتم، تو چنان باشی کھ خود ثنای خویش  برم بھ بخشش تو از عقوبت تو، و پناه می برم بھ تو از تو، و من ثنایی در خور
 گفتی!)

 السائرین در باب فرار، چنین فرموده است: گفتار خواجھ عبدهللا  در منازل
است در   بھ علم عاّمھ از جھل فرار: و بر سھ درجھ است .گریختن است از چیزی کھ نبود بھ کسی کھ ھمیشھ بود فرار
 .امید بھ سعھ با اعتماد و از ضیق و عزم، و جّدیت تشمیر (دامن بر کمر زدن) بااز كسلی بھ  در سعي، و و اعتقاد
 . تجرید بھ از حظوظ و است بھ أصول، از رسوم و است بھ شھود، خبر خواّص از فرار و
از فرار  سوی حّق، سپس فرار فرار، شھود سپس از است سوی حّق می باشد، خواّص از ھرچھ غیر حقّ  خواصّ  فرار و

 .حق سویاست 
 وَ "از این کالم شرطفش،  -علیھ الّسالم -گویم مراد اصلي آن حضرتچون دانستھ شد آنچھ گذشت، مي أمین هللا در ودائع او: .4

 -علیھ الّسالم -است بازگشتن)، وجود مبارک خود او چگونھ بداند آن كھ نكند وفایىبى " (واْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما
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یعني، اگر کسي بھ حقیقت من رسیده باشد، با من پیمان نشکند، کھ آن پیمان شکني با خداست، و زیان و خسران آن است. 
 دامن پیمان شکن را را گیرد.

ایم، در این اشاراتي را در آین باب آورده -علیھما الّسالم -در شرح خود بر دعاي عرفھ حضرت سیّدالشھداء، حسین بن علي
 آوریم:آن ساالر شھیدان از باب تبّرک و تیّمن آن را در اینجا نیز ميشب والدت فرخنده 

علی  ،خطاب بھ َجّد  بزرگوار خویش، امیر المؤمنین -علیھما الّسالم -در زیارت أمین هللا، زین العابدین، إمام علی بن الحسین
ِ فى اَْرِضھِ أ اَلسَّالُم َعلَْیَك یاچنین سالم می کنند، " -علیھ الّسالم -بن أبی طالب  در خدا امانتدار اى تو بر ... " (سالم میَن هللاَّ

او ...). پس، ولی خدا ھمان إمین خداست در زمین. و خدای سبحان بھ خاطر او ھمھ این آسمان ھا و زمین و جمیع  زمین
و إراده و حکمت او را در  خالئق را بر پا داشت تا آن أمین حقیقی ودیعھ او را با تمام وجود حفظ کند، و قضای خدای سبحان

جھان بھ نھایت غایت خویش رساند. این اوست کھ امانت حقیقت ھویت را ظاھر می سازد، و بھ صاحب آن بر می گرداند در 
حالی کھ با قصد حفظ و ظھور آن نزد صاحبش در آن تصّرف می کرد. او مقصود از ھمھ آفرینش بود، خدای متعالی 

المان و جاھالن، طاغوت ھا و فرعون ھای أنا ربکم األعلی گوی را بر خود خرید و تحمل گستاخی ھا و بی حرمتی ھمھ ظ
فرمود تا این أمین و أمانت دار حقیقی بھ ظھور رسد و ودیعھ حّق را حفظ کند، و بھ تمام و کمال و آن را ظاھر سازد با 

راسر از آن خود بیآبد. گویا حافظ در ھمین عبودیت محض بھ نحوی کھ حّق تعالی آن را بھ علم ذوقی و اسم خبیر خویش س
 معنی سروده باشد:

 برای تو کشم ازقال و مقال عالمی می  گشتمی از نفس فرشتگان ملول من کھ
چنانچھ گفتھ شد،  " (و ضایع نشوند ودیعھ ھا نزد او) الَودائِعُ  ال تَِضیُع ِعْنَدهُ  وَ پس، امام معصوم، و ولي خاتم است کھ، "

مختّص با آن داشتھ  و عوالم بگذرد، و در ھر حضرت و عالمی صورتی متناسب و حالی اند بر جمیع حضراتإنسان می تو
پس، ھر کس کھ این ودایع را بھ عنوان أمانت خدا حمل کند و  .تصویر بگیرد حال استعدادش در ودیعھ ای بھ حسب و باشد،

، خدا را حافظ آن ودائع یابد در ذاتش بھ میزانی کھ بپرھیزدآن را بر خدا ظاھر سازد، و از إحتجاب آن با أنائیت نفس خویش 
 آن امانت ھا را حمل کرده باشد.

خدا. و میان محّب و محبوب آداب موّدت و صفاء و وفا  إشارتی در میان محبّان: خدا محبوب ولی خویش است و او محبوب
جاری است. خدای تعالی محبوب خود را امین و امانتدار خویش معّرفی فرمود، و  سرور أولیاء و سیّد الشھداء در این دعا، 

 و تعالی، را حافظ ودائع خواند. سبحانھمحبوب خویش، حّق 
 چراندمى اشتر كھ آن داند چھ  است رمزى معشوق و عاشق میان

 
 


