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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
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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.  4( 41شرح خطبھ( 
لُ  یََرى قَدْ  .1   زیر و زبر شدن روزگار دیده است ببیند راه چاره را. گاھي آن کھ گردش و: اْلِحیلَةِ  َوْجھَ  اْلقُلَّبُ  اْلُحوَّ
ِ  أَْمرِ  ِمنْ  ُدونََھا َمانِعٌ  وَ  .2 تعظیم امر و نھي خداي سبحان در  بیند] در کنار آن مانعي از امر خدا و نھي او.ولي [مي: نَْھیِھِ  وَ  هللاَّ

ترین اندیشي دیگري، چرا کھ یقین دارند ھمھ چیز در ید قدرت اوست، و او خود آگاهنظر اھل هللا برتر است از ھر مصلحت
در جایي مشاھده کنند، رعایت و تعظیم آن را بر خود واجب است بھ مصلحت و حکمت امور. پس، اگر امر و نھي الھي را 

 شان است.ھ آن عین رعایت حرمت محبوبدانند، چمي
 ورزي، فرمود:در نھي از غدر و پیمان شکني و حیلھ

 في معاویة   -لیھ الّسالمع -و من كالم لھ
ِ َما ُمَعاِویَةُ بِأَْدھَى ِمنِّي َو لَِكنَّھُ یَْغِدُر َو یَْفُجُر َو لَْو الَ َكَراِھیَةُ اَْلَغْدِر لَُكْنُت مِ  أَْدھَى اَلنَّاِس َو لَِكْن ُكلُّ ُغَدَرٍة فَُجَرةٌ َو ُكلُّ فَُجَرٍة ْن َو َهللاَّ

ِ َما أُْستَْغفَُل بِاْلَمِكیَدِة َو الَ أُسْ  ِدیَدةِ ُكفََرةٌ َو لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء یُْعَرُف بِِھ یَْوَم اَْلقِیَاَمِة َو َهللاَّ  ، ف)191(نھج البالغة، خ  .تَْغَمُز بِالشَّ
كارى است . اگر پیمان شكنى ناخوشایند تر از من نیست ، لیكن شیوه او پیمان شكنى و گنھک، معاویھ زیرقسمبھ خدا (

تر از من كس نبود، اما ھر پیمان شكنى بھ گناه بر انگیزاند، و ھر چھ بھ گناه بر انگیزاند دل را تاریك کنمود، زیرنمى
گیر ، مرا با فریب غافلقسم تھ و او بدان درفش شناختھ. بھ خداگرداند. روز رستاخیز پیمان شكن را درفشى است افراخ

 )گیرى ناتوانم نتوانند شمرد. و با سخت ،نتوانند كرد
نمایند او را، بلکھ بھ حقیقت، تعظیم نميشوند، اّما آنان کھ جز از روي ظن و گمان، و با اکراه و اجبار، خدا را یادآور مي

  فرماید:کنند. خداي تعالی در احتجاج با اینان ميبا آن شریکان وھمي و باطل اعتماد ميدھند، و براي او شریک قرار مي
 بِّرُ یُدَ  َوَمن ٱْلَحيِّ  ِمنَ  ٱْلَمیِّتَ  َویُْخِرجُ  ٱْلَمیِّتِ  ِمنَ  ٱْلَحيَّ  یُْخِرجُ  َوَمن وٱألَْبَصارَ  ٱلسَّْمعَ  یَْملِكُ  أَمَّن َوٱألَْرضِ  ٱلسََّمآءِ  مِّنَ  یَْرُزقُُكم َمن قُلْ 

ُ  فََسیَقُولُونَ  ٱألَْمرَ  ُ  تَتَّقُوَن فََذلُِكمُ  أَفَالَ  فَقُلْ  ٱ�َّ الَلُ  إِالَّ  ٱْلَحقِّ  بَْعدَ  فََماَذا ٱْلَحقُّ  َربُُّكمُ  ٱ�َّ  َعلَى َربِّكَ  َكلَِمتُ  َحقَّتْ  َكَذلِكَ  تُْصَرفُونَ  فَأَنَّىٰ  ٱلضَّ
ُ  قُلِ  یُِعیُدهُ  ثُمَّ  ٱْلَخْلقَ  یَْبَدُؤاْ  مَّن ُشَرَكآئُِكمْ  ِمن ھَلْ  قُلْ  یُْؤِمنُونَ  الَ  أَنَّھُمْ  فََسقُۤواْ  ٱلَِّذینَ   ِمن ھَلْ  قُلْ  تُْؤفَُكونَ  فَأَنَّىٰ  یُِعیُدهُ  ثُمَّ  ٱْلَخْلقَ  یَْبَدُؤاْ  ٱ�َّ

ُ  قُلِ  ٱْلَحقِّ  إِلَى یَْھِديۤ  مَّن ُشَرَكآئُِكمْ   َكْیفَ  لَُكمْ  فََما یُْھَدىٰ  أَن إِالَّ  یَِھدِّيۤ  الَّ  أَمَّن یُتَّبَعَ  أَن أََحقُّ  ٱْلَحقِّ  إِلَى یَْھِديۤ  أَفََمن لِْلَحقِّ  یَْھِدي ٱ�َّ
ً  إِالَّ  أَْكثَُرھُمْ  یَتَّبِعُ  تَْحُكُموَن َوَما ً  ٱْلَحقِّ  ِمنَ  یُْغنِي الَ  ٱلظَّنَّ  إِنَّ  ظَنّا َ  إِنَّ  َشْیئا  یونس) 10:  31-36( یَْفَعلُونَ  بَِما َعلَیمٌ  ٱ�َّ

 را زنده كھ كیست و؟ است دیدگان و گوشھا بر حاكم كھ كیست یا؟ بخشدمى روزى شما بھ زمین و آسمان از كھ كیست: (بگو
: بگو پس خدا!: گفت خواھند؟ كندمى تدبیر را كارھا كھ كیست و؟ سازدمى خارج زنده از را مرده و آوردمى بیرون مرده از
] حق از[ چگونھ پس؟ چیست گمراھى جز حقیقت از بعد و، شما حقیقى پروردگار، خدا است این ؟كنیدنمى پروا آیا
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 ایمان آنان كھ] چرا، [پیوست حقیقت بھ كردند نافرمانى كھ كسانى بر پروردگارت سخن گونھ این؟ شویدمى بازگردانیده
 را آفرینش كھ خداست: بگو؟ برگرداند را آن سپس و كند آغاز را آفرینش كھ ھست كسى شما شریكان از آیا: بگو. آورندنمى
 بھ كھ ھست كسى شما شریكان از آیا: بگو ؟شویدمى بازگردانیده] حقّ  از[ چگونھ پس. گرداندبرمى را آن باز و كندمى آغاز
 كندمى رھبرى حقّ  سوى بھ كھ كسى آیا، پس كند.مى رھبرى حقّ  سوى بھ كھ خداست: بگو؟ كند رھبرى حقّ  سوى

 داورى چگونھ، شده چھ را شما؟ شود ھدایت آنكھ مگر یابدنمى راه كھ كسى یا گیرد قرار پیروى مورد است سزاوارتر
، آرى. گرداندنمى نیازبى حقیقت از] را آدمى[ وجھ ھیچ بھ گمان] ولى[ كنندنمى پیروى گمان از جز بیشترشان و؟ كنیدمى
  .)داناست كنندمى آنچھ بھ خدا

 حافظ:
    فرمایی تو چھ آن حکم اندیشی تو چھ آن لطف  تسلیمیم نقطھ ما قسمت دایره در
   خودرایی و خودبینی مذھب این در است کفر نیست رندی عالم در خود رای و خود فکر

در نتیجھ، مشاھده نھي  آن. بر از توانایي در نتیجھ، باز پس زند آن را با چشمان باز پس: َعلَْیَھا اْلقُْدَرةِ  بَْعدَ  َعْینٍ  َرْأيَ  فَیََدُعَھا .3
کنند از آن با کمال آگاھي از پیآمدھاي بھ ظاھر تلخ و ناگورا آن حیلھ نورزیدن براي خداي تعالي از حیلھ و تزویر، پرھیز مي

  .خود
اند کھ عجز و ناتواني نوعي عصمت است، و خداي تعالي بسیاري از عبادش گفتھ اشاراتي در کمال عصمت در عین قدرت: .4

 لَوْ  وَ فرماید، "دارد از گناه و ھالکت با ناتواني و عجز و فقر چنان کھ ميرا از روي عمایت و رحمت مصون و معصوم مي
ُ  بََسطَ  ْزقَ  هللاَّ  فراخ اگر و( )الشوري 42:27(" بَصیرٌ  َخبیرٌ  بِِعباِدهِ  إِنَّھُ  یَشاءُ  ما بِقََدرٍ  لُ یُنَزِّ  لِكنْ  وَ  اْألَْرضِ  فِي لَبََغْوا لِِعباِدهِ  الرِّ
بھ  را خواھد، آنچھ بھ اندازه فرستدمي فرو لیكن و زمین، در كردندى ستم آینھ ھر بندگانش، براى را روزى خدا بود كرده
 ).خبیر و بصیر است بندگانش بھ او كھ درستى
 حافظ:

   ندارم آزاری مردم زور کھ  شکر بسی دارم خود بازوی از من
پس، این عجز گاھي از عنایت، ولي گاھي ھم عجز و ھم توانایي از ابتالء و امتحان باشد، براي ھمین، خداي تعالی 

 فرماید:مي
 َ افَأ نَسانُ  مَّ َمھُ  فَأَْكَرَمھُ  َربُّھُ  اْبتََالهُ  َما إَِذا اْإلِ ا إَِذا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أَھَانَِن َكالَّ بَل الَّ  فَیَقُولُ  َونَعَّ َربِّي أَْكَرَمِن َوأَمَّ

وَن َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكیِن  تُْكِرُموَن اْلیَتِیَم  ا  َوَال تََحاضُّ ا َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّ  َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكًال لَّّمً  الفجر)  89:  15-20(ا َجّمً
(پس اما انسان، چنین است كھ چون  پروردگارش او را بیآزماید و او را ارجمند سازد و نعمت دھد، گوید، "پروردگارم مرا 

گوید، "پروردگارم مرا خوار داشتھ است!"، دارد!" و اّما چون او را آزمایش کند با  تنگ نمودن رزقش، مىگرامی می
دارید، و یكدیگر را بر اطعام مسكین تشویق نمى كنید، و ارث را مى بلعید، نمی را گرامی یتیم بلکھ شما نیست، چنین ھرگز

 دارید.)و مال را بھ شدت دوست می
برتر از این عصمتي کھ از عجز است، عصمتي است کھ در عین علم و قدرت است. در حالي کھ شخص قادر بر خیانت و 

باشد خیانت نورزیدن و پیمان نشکستن کمال واالیي نیست. مھّم آن است کھ ناي بھ چگونگي آن نميپیمان شکني نیست و دا
 ھاي واالي الھي و انساني خود آن را ناروا بداند و خود را از آن پاک نگھدارد.بداند و بتواند ولي بھ خاطر ارزش

 و القدرة عند العفو و الّدولة عند التّواضع :ثالثة األعمال نقل شده است کھ "أفضل -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -از رسول هللا
 منت) (نھج بدون بخشش و قدرت، بھ ھنگام عفو و دولت، بھ ھنگام است: تواضع چیز سھ كارھا المنّة" (بھترین بغیر العطیّة

 )227 – 228ص ، -آلھ و علیھ هللا صلى -رسول حضرت قصار كلمات مجموعھ الفصاحة،
 اْلَحاَجةِ  ِعْندَ  اْلُخُضوعَ  أَْقبَحَ  َمافرمود، " -علیھ الّسالم -ھاي خود بھ امام حسن مجتبینیز در وصیّت -الّسالم علیھ -حضرت علي

 نیازي!)نھج البالغة، ف) (چھ زشت است فروتني بھ ھنگام نیازمندي، درشتي بھ ھنگام بي 31" (نامھ اْلِغنَى ِعْندَ  اْلَجفَاءَ  وَ 
 فرمایأ:نیز در دعاي منقول توسطّ ابوحمزه ثمالي چنین مي -علیھما الّسالم -سیّد الساجدین، علي بن الحسینامام زین العابدین، 

ْعِجیَل اْلُعقُوبَِة َما فََعْلتُھُ َو لَْو ِخْفُت تَ أَْي َربِّ َجلِّْلنِي بَِسْتِرَك َو اْعُف َعْن تَْوبِیِخي بَِكَرِم َوْجِھَك فَلَِو اطَّلََع اْلیَْوَم َعلَى َذْنبِي َغْیُرَك 
اتِِریَن َو أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن [َو أَْحلَُم ] َو أََخفُّ اْلُمطَّلِِعیَن [َعلَيَ الْجتَنَْبتُھُ ال ِألَنََّك أَْھَوُن النَّاِظِریَن [إِلَيَ  ] بَْل ِألَنََّك یَا َربِّ َخْیُر السَّ

ُر اْلُعقُوبَةَ بِِحْلِمَك فَلََك الْ  ] َو أَْكَرُم اْألَْكَرِمیَن َستَّارُ اْألَْحلَِمینَ  ْنَب بَِكَرِمَك َو تَُؤخِّ نُوِب َعالُم اْلُغیُوِب تَْستُُر الذَّ َحْمُد اْلُعیُوِب َغفَّاُر الذُّ
ئُنِي َعلَى َمْعِصیَتَِك ِحلْ  ُمَك َعنِّي َو یَْدُعونِي إِلَى قِلَِّة اْلَحیَاِء َسْتُرَك َعلَى ِحْلِمَك بَْعَد ِعْلِمَك َو َعلَى َعْفِوَك بَْعَد قُْدَرتَِك َو یَْحِملُنِي َو یَُجرِّ

ْنِب یَا َعلَيَّ َو یُْسِرُعنِي إِلَى التََّوثُِّب َعلَى َمَحاِرِمَك َمْعِرفَتِي بَِسَعِة َرْحَمتَِك َو َعِظیِم َعْفِوَك یَا َحلِیُم یَ  ا َكِریُم یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم یَا َغافَِر الذَّ
ْحَسانِ قَابَِل التَّ   ... ْوِب یَا َعِظیَم اْلَمنِّ یَا قَِدیَم اْإلِ

شد امروز بر گناھم ات! پس، اگر آگاه میای پروردگارم، بپوشان مرا با پوشش خودت، و در گذر از توبیخم بھ کرم روی
بدان  رزیدم از آن، نھوداشتم، بھ طور حتم إجتناب میدادم آن را. و اگر بیم شتاب یافتن عقوبت را میغیر تو، انجام نمی
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پوشش  ای پروردگارم، بھترین بھ این خاطر کھ ھمانا تو، ترین آگاھانی، بلكھارزشترین نظارگرانی و بیخوار تو خاطر كھ
بزرگوارانی، پوشاننده عیوب، غفران کننده ذنوب، داننده غیوب،  بزرگوارترین استوارترین داورانی، و دھندگانی، و

افکنی عقوبت را بھ حلمت. پس، تو راست حمد بر حلمت بعد علمت، و بر کرمت، و بھ تأخیر می پوشانی گناه را بھمی
بخشد مرا بھ ات حلم تو نسبت بھ من. : و سرعت میگرداند مرا بر نافرمانیبرد مرا و گستاخ میعفوت بعد قدرتت. و می

ان کننده غفر یا ،قَیُّومُ  یا ،َحيُّ  یا ،َكِریمُ  یا ،یمُ َحلِ  یاجھیدن بر محارم تو معرفتم بھ گستردگی رحمتت و بزرگی عفوت. 
 ش!إِْحَسان م استقَِدیم است منّتش، ای آن کھ عظیآن کھ  یای پذیرنده توبھ، ا گناه،

ھاي )  اشارتي دارد بھ سّر قیام226- 227ص ، 6ج، یحیى شیخ اکبر، محی الّدین بن عربی، در فتوحات مّکیھ (ت. عثمان
 سجود، ھماھنگ با این بحث: بعد رکوع و بعد

ئتی در آن نیست، قرا است حال آن کھ ركوع قیاملی برخاستن از و فھمیدیم قیام تصف اگر گفتھ شود کھ اشاره تو را در مورد
کند مگر کسی کھ ه نمیسجدتشریع شده است، چرا کھ  بین سجود و آن بینبرای جدا ساختن  ركوع می گوییم کھ برخاستن از 

معنا ندارد زیرا  خضوع ازخضوع بود حال آن کھ میخضوع  از خضوع، ركوعکرد از ه میسجدبنابر این، اگر دارد.  قیام
زیر  ترفعنیست مگر از تواضع در آن، چرا کھ  دخولھ بشده است وصف از ھمان چیزی است کھ  خروج آن بھ معنای 

 نفس نیست بلکھ خواري خودتواضع ظاھر شود نسبت بھ آنچھ آشکار است، آن  تواضع اگر از کسي کھ نفسش خوار است 
ا سر برداشتن تا ب هسجددو بین است. برای ھمین، جدایی انداخت  عین وجود، کھ عدم مثل عدمِ  ی نباشد،خضوعاست. پس، 

است، و دانستھ شود آنھا غیر از  ه از ھم جدا باشند و ھریک از دیگری جدا گردد با فاصلی کھ بین آنھا فاصلھ انداختھسجددو 
ً  بِھِ  أُتُوا وَ " خدای تعالی است، مثل قولباشند. این یکدیگر می باشند ھرچند در صورت مشترک می  البقرة)  2:25" (ُمتَشابِھا

" است إال هللاال إلھ کھ "حیث ازآن  "ال إلھ إال هللا"كلمة  تحقیقنداریم در شك (بھ نزد ایشان آورند شبیھ آن را)، ھمانگونھ کھ 
ھ طعم باست در ختلف آن م حكممی داند کھ  صاحب ذوقلی و ظاھر شده است قرآندر سی و شش موضع  تصوربا این 

 ت،صورنماز در تشابھ ركعات گردیده است. اگر بفھمي، مانند  ھراظی کھ در آن سی و شش موضع قرآن اختالف موضع
نیست کھ چون بین دو مثل با نقیض  ّکيشھر چھ باشد.   -ی است کھ برای دیگری نیستومذاق یطعم تیركعلی برای ھر و

 یابند. یزاتمآن جدایی انداختھ شود، 
 علیھ الّسالم: -حکایت ابتالء ابراھیم
 نماید:را چنین توصیف می -علیھ الّسالم -ابراھیم ابتالى حضرت شمس تبریزی نیز

 تعجب روى آن از بلكھ بودندى؛ ابلیس بودى آن اگر كھ انكار؛ و حسد غیرت نھ بود، مالئكھ غیرت از ابراھیم ابتالى حدیث 
 اسباب را او كھ گفتند كردند، ھوا ترك ھااین كھ گفت درگذرد؟ ما از خلّت بھ جسمانى قدم كھ چونست نوریم، جوھر ما كھ
: گفت! است عجب لیكن و صّدقنا و آمنّا كھ گفتند. است پاك و است آزاد آن از او: گفت .مال و رمھ از است حاصل ھوا

 تَْعلَُمونَ  ال ما أَْعلَمُ  إِنِّي سرّ  و گذرد،درمى شما از چھ بھ كھ شود، كشف ھم دگر سر امتحان آن در و شود، پیدا تا كنید امتحان
 صورت كرد، نظر بشنید، خلیل. قّدوس سبّوح كھ بگو و شو، پنھان سنگى پس از جبرئیل یا. شود كشف شما بر اندكى ھم

 من: گفت شد، ظاھر آمد، برون سنگ پس از و بازگفت. ترا گوسپندان ھمھ این و بازگو، دگر باریك: گفت. ندید شخصى
 بعضى. كنم رجوع آن سر بر برخاستم آنچھ سر از كھ صوفیم آن نھ من: گفت. نیست گوسپندان حاجت مرا جبرئیلم،
 كار كھ گفتند نشد، معلوم ھنوز را بعضى. الكثیر على یدلّ  القلیل كھ كردند معلوم دانستند، خلیل حال حركت بدین فریشتگان

 )129: ص دفتراول، تبریزى، شمس (مقاالت .كردن باید امتحان فرزندانش بھ اال باشد، سھل مال
 علیھ الّسالم: -حکایت ابتالء ایّوب

 عمرش ایام، فراوان ثروت داشتن وجود با كھ زیستھمى عوض سرزمین در مردى، خلیل ابراھیم از پیش قرن یك حدود در
 ایمان از فرشتگان جمع و روحانیان محافل در و نمودمى صرف درماندگان و بینوایان بھ كمك و متعال قادر عبادت در را

داشت.  نام ایوب، خداشناسى مظھر و تقوى ىنمونھ این. -فرستادندمى درودش و رفتمى سخن وى كامل عبادت و راسخ
 را ایوب تا بست كمر، سازد سرنگونشان گمراھى چالسیاه بھ فرصت ھنگام تا نشستھ صالحان كمین در لحظھ ھر كھ شیطان
 !ھیھات لیكن، اندازد ضاللت بھ و دارد باز حق راه از
 امداد و بانفاق لحظھ ھر و مشغول حق بذكر پیوستھ كھ یافت ایمان با و پارسا مردى را وى و رفت ایوب بسراغ پس

 .است بستھ كمر خویشان و درویشان
 .گردید افزون خشمش بر چندان صد بلكھ نبرد سودى تنھا نھ لیكن كشد خالف براه را وى شاید تا نمود بسیار كوشش شیطان
 و عبادت، خلوص روى از و تو بھ رسیدن بخاطر ترا نھ ایوب تو ىبنده :كرد عرض و شتافت پروردگار بحضور سبب بدین
 كھ ببینى خود تا كن سلب وى از را فراوان نعمت این بیا، یىداشتھ ارزانى او بھ كھ نعمتھائیست آن بخاطر بلكھ كندمى تقدیس
 !ایستاد خواھد باز تو ذكر از زبانش و اطاعت از دلش و یافت خواھد تغییر چگونھ
 اینكھ براى و! كندمى ستایش من بخاطر تنھا مرا و است راسخ ایمانى داراى ایوب من ىبنده كھ باش آگاه: فرمود تعالى خداى
 .بكنى خواھى چھ ھر تا كردم مسلط وى مال بر ترا شود آشكار تو بر مطلب این
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 انتظار در و ساخت بینوا را ایوب، اندك مدتى در خود یاران كمك بھ و برد ایوب مكنت و مال در دست و شد مسرور شیطان
 .نشست پیروزى
 ىھمھ كھ گفت را وى و رفت ایوب نزد بھ و ساخت انسانى بصورت را خود نشد ظاھر العملى عكس و گذشت مدتى چون

 .!؟كرد تو با خداى كھ بود چھ این و كنىمى چھ حال، نماند باقى چیزى دیگر احشام و امالك از و برفت میان از دارائیت
، دھد راه بدل اندوھى ناچیز حوادث این از كھ بود آن از بیشتر خدا بھ محبتش و ترمحكم اشاراده و ترقوى ایمانش كھ ایوب
 :داد پاسخ بشیطان

 در كھ گویممى سپاس را او حال ھر در، گرفت پس باز خودش بخواست اینك كھ بود ما نزد خدا سوى از امانتى اموال آن
 .!است خوشى و خیر خواھد او ھرچھ. گذرانیدیم خوشى بھ را عمرى توجھاتش ظل

 و شتافت تعالى حق بحضور دیگر بار سپس و، شد ناامید نباید گفت خود با و گردید جدا وى از مبھوت و سرافكنده شیطان
 :گفت

 امید و است گرم پشت خود فرزندان بھ او لیكن، نمود شكر و كرد صبر تنگدستى مصیبت مقابل در ایوب چھ اگر! خداوندا
 آشكار را خود حقیقت بدھد دست از نیز را خود فرزندان اگر و سازند فراھم دوباره ایشان را رفتھ دست از اموال كھ دارد
 !ساخت خواھد

 .!برد نخواھى سودى نیز راه این از كھ بدان لیكن ساختم مسلط ایوب فرزندان بر ترا كھ فرمود را او پروردگار
 نابود نیز را وى فرزندان باالخره و شدند روان ایوب قصر بطرف و خواند فرا را خود یاران و گردید امیدوار اندكى شیطان
 .!ساختند
 :گفت و رفت ایوب بسراغ و ساخت انسانى بصورت را خود، شد فارغ كار این از شیطان چون
 بود این تو عبادتھاى پاداش؟ رفتند جھان این از زجرى چھ با و دادندمى جان فرزندانت چگونھ كھ ببینى تا نبودى! ایوب اى
 .!؟كرد عطا خدا كھ

 را فرزندانم كھ بدان! مرد اى :گفت شیطان جواب در سپس و بارید دیدگان از سرشك خود عزیزان مرگ غم در ایوب
 باب، ایوب كتاب از [اقتباس !كنم چرا و چون او كار در كھ نشاید مرا و گرفت پس باز او ھم و فرمود عطا بزرگ خداوند

 اول]
 :گفت و رفت خداوند بسوى شتاب با پس، گردید غضبناك نھایتبى بار این شیطان
 آن و كندمى ستایش ترا ھنوز آن بخاطر كھ است عظیم نعمتى صاحب او لیكن شد فنا ایوب فرزندان و مكنت و مال! خداوندا
 .!ساخت خواھد آشكار را خود حقیقت بازستانى وى از نیز را آن اگر و است سالمتى نعمت

 :فرمود بشیطان، ایوب فراوان شكیب و جالل و بزرگى اثبات براى بزرگ پروردگار
 .!نشوى نزدیك دلش و زبان و عقل و جان بر كھ زنھار لیكن ساختم مسلط نیز وى بدن بر ترا

 .ساخت ناتوانش و رنجور و افكند بیمارى ببستر را ایوب اندك مدتى در و گردید شادان شیطان
 از آشنایان و دوستان و بود گشتھ زرد اشچھره و نحیف بدنش و غنوده بیمارى بستر در ھمچنان ایوب و گذشت مدتھا

 ایوب و كردنمى غفلت او بھ توجھ از آنى و نمودمى پرستارى را او مھربانش ھمسر تنھا و گردیدند پراكنده اطرافش
 تعالى خداى سپاس قلب صمیم از و نبود غافل حق ذكر از لحظھ ھر در و شب ھمھ رنجورى و درد و مصیبت ھمھبااین
 .گذاشتمى

 اندیشھ دریاى در و افتاد تالش بھ پس، دید ایمان و عظمت این مغلوب را خود و فروماند گل در حمار چون بدسیرت شیطان
 در را ایوب امید ىروزنھ آخرین گرفت تصمیم، یاورانش و پیروان یارى و فراوان ىاندیشھ از پس و گردید ورغوطھ
 .سازد دور وى از و بفریبد نیز را ایوب ھمسر تا شد مصمم شیطان آرى، كند اشدرمانده پاك و سازد مسدود زندگانى
 فرزندان و جالل و جاه آن و گذشتھ زندگانى و ساخت گمراه را وى خود ھاىوسوسھ با و رفت ایوب ھمسر بسراغ پس

 شوھرت و تو بر پروردگار سوى از كھ مصائب ھمھ این با گفت و ساخت مجسم او برابر در را آشنایان و دوستان و برومند
 .!؟كنیدمى عبادت و ستایش را او شما ھم باز، گردیده وارد
 را وى و رفت خود شوھر بسوى ناامید و آزرده قلبى با وى و افتاد كارگر ایوب ھمسر در شیطان ھاىوسوسھ عاقبت

، شد فنا ما ثروت و مال؟ دھدمى عذاب قدراین ترا عبادت ھمھ این پاداش بھ بزرگ خداوند چرا! ایوب اى كھ نمود استیضاح
 چھ این آخر، شدند پراكنده ما گرد از آشنایان و دوستان، گردید دور تو از نشاط و سالمتى، رفتند دست از عزیزمان فرزندان
 .!؟كرد چنین ما با چرا خدا و است پاداش
 :گفت خود ھمسر پاسخ در ایوب
 خدا برخواست اعتراض مقام در اگر تو بر واى، افكنده در ناشناسى حق براه حق راه از و ساختھ گمراه ترا شیطان كھ بدان
 اوست مشیت و خواھد آنچھ خدا تا واگذار خود بھ مرا و شو دور من از، توست عذاب و زجر باعث من وجود اگر و آئى بر

 !سازد برقرار
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 :گفت و داد قرار مخاطب را پروردگار و برد پناه بحق دید تنھا را خود رنجورى و درد وجود با چون ایوب
 .كن كمك مرا پس ھستى من یار تنھا خود تو گرفتھ فرا مرا تنھائى و بیمارى! خداوندا
 وحى وى بسوى و فرمود اجابت را دعایش متعال ایزد پس، بود رسیده پایان بھ شكیبائى مظھر این بزرگ آزمایش اینجا در

 تا ده شستشو آن در را خود بدن و بنوش چشمھ آن آب از و شود ظاھر یىچشمھ تا بكوب زمین بھ را خود پاى كھ فرستاد
 باِردٌ  ُمْغتََسلٌ  ھذا بِِرْجلِكَ  َعذاٍب اْرُكضْ  وَ  بِنُْصبٍ  الشَّْیطانُ  َمسَّنِيَ  أَنِّي َربَّھُ  نادى إِذْ  أَیُّوبَ  َعْبَدنا اْذُكرْ  وَ بازیابي، " خود تندرستى

 شیطان مرا كرد مس كھ را پروردگارش خواند كھ ھنگامى، را ایوب ما ىبنده كن یاد ص) (و 38:  40-41" (َشرابٌ  وَ 
 )!آشامیدنى و سرد است، وشوشست براى ستیيچشمھ این، زمین بھ را پایت بزن [گفتیم] .عذابى و برنجى
 .بازیافت را خود نشاط و تندرستى اندك مدتى در و كرد اجرا را حق فرمان ایوب پس
 نگھدارى و پرستارى در تا آمد او بسراغ بود نكشیده دست پرستارى از و نرنجیده وى تشدد از كھ ایوب ھمسر ھنگام این در
 ایوب ولى است كرده اشتباه كرد تصور آغاز در، یافت تندرست جوانى را وى افتاد ایوب بھ چشمش كھ ھمین، بكوشد وى
 .آوردند بجاى بزرگ خداى شكر دو ھر پس، ساخت آگاه ماجرا از را وى
 بعد و گردانید باز بوى را فرزندانش نیز و پیشیش ثروت چندان دو، ایوب ایمان و صبر این مقابل در تعالى خداى پس

 .فرمود عطا بوى نیز دیگرى سرشت پاك فرزندان
 و پیر پس دید چھارم پشت تا را خود پسران پسران و خود پسران و نمود زندگانى سال چھل و صد ایوب آن از بعد و

" اْألَْلبابِ  ِألُولِي ِذْكرى وَ  ِمنَّا َرْحَمةً  َمَعھُمْ  ِمْثلَھُمْ  وَ  أَْھلَھُ  لَھُ  َوھَْبنا وَ ] ".دوم و چھل باب، ایوب كتاب[ .یافت وفات شده سالخورده
را).  خردھا صاحبان مر پندى و ما از رحمتى) اینست( ایشان با را مثلشان و را كسانش، را او دادیم (پاداش ص) 38:42(
 )296 - 300ص، بھایى عاملى، شیخ محمد الدین بھاء شیخ فارسى آثار و اشعار كلیات(

 موالنا، جالل الّدین محّمد بلخي، در دفتر دوم مثنوي:
    امتثال نباشد نبود شھوتت  محال آمد جھاد نبود عدو چون
    تو حیل حاجت چھ نبود چون خصم   تو میل نباشد چون نبود صبر
    گرو را شھوت ھست عفت زانک  مشو رھبان َخصي را خود مکن ھین
    نمود نتوان مردگان بر غازیی  نبود ممکن ھوا از نھی ھوابی

    کھن دخلبی خرج نبود زانک   بکن کسپی پس گفتست أنفِقوا
    انفقوا ثم اکسبوا کھ بخوان تو  او مطلق را أنِفقوا آورد چھ گر
    ُرو تو تابی کزان باید رغبتی  اصبِروا فرمود شاه چون چنانھم
  عفّتست از تُْسِرفُوا ال ان از بعد  شھوتست دامِ  بھرِ  از ُكلُوا پس
  َعلَْیھ َمْحُمولٌ  بودِ  ممكن نیست   لََدْیھ نَْبَود بِھِ  َمْحُمولٌ  كھچون

    جزا ناید فرو پس نبود شرط  ترا مر نبود صبر رنج چون کھ
   فزاجان نوازدل جزای آن   جزا آن شادا و شرط آن حبذا

در این اشارتي  آن را آن کھ او را پروایي نیست در دین. و مغتنم شمرد فرصت: الدِّین فِي لَھُ  َحِریَجةَ  َال  َمنْ  فُْرَصتََھا یَْنتَِھزُ  وَ  .5
و این برترین وفاداري است با خداي تعالي. اگرچھ عجز نیز نوعي امر و نھي الھي را،  -علیھ الّسالم -است بھ کمال تعظیم او

داند اگر حیلھ نورزد، و لیکن آن کھ ميعصمت و وفاء بود، و برتر از آن رعایت امر و نھي بود در حال علم و قدرت، 
ي را مغتنم خواھد ورزي و پیمان شکنپیمان نشکند، و امر و نھي خدا را محترم شمرد، دشمنش، فرصت طلبانھ، امکان حیلھ

تري قرار خواھد داد، با این حال، پیش دستي شمرد، و سلطھ و اقتدار خود را مستحکم خواھد کرد، و او را در شرایط سخت
گذارد، چنین کسي بھ درستي، اھل وفاء است، وگرنھ، در شکند، و امر و نھي خدا را زیر پا نميکند، و پیمان نمينمي

 نمایند.ن شکني، فریب و تزویر، بسیاري بھ ظاھر وفادر ميھنگامي عدم نیاز بھ پیما
فرمود اگر دشمن در جنگ تمایلي بھ صلح نشان داد، با آنان صلح کن  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -خدای تعالی بھ رسول هللا

ْلمِ  َجنَُحواْ  َوإِنحتّی اگر بیم آن باشد کھ آنھا قصد خدعھ ورزیدن با تو دارند، " ِ  َعلَى َوتََوكَّلْ  لَھَا فَٱْجنَحْ  لِلسَّ  ٱلسَِّمیعُ  ھُوَ  إِنَّھُ  ٱ�َّ
ُ  َحْسبَكَ  فَإِنَّ  یَْخَدُعوكَ  أَن یُِریُدۤواْ  َوإِن ٱْلَعلِیمُ   صلح بھ اگر األنفال) (و 8:  61-62َوبِٱْلُمْؤِمنِیَن"  ( بِنَْصِرهِ  أَیََّدكَ  ٱلَِّذيۤ  ھُوَ  ٱ�َّ

 . داناست شنواى او كھ نما توّكل خدا بر و گراى بدان] نیز[ تو، گراییدند
  ).گردانید نیرومند مؤمنان و خود یارى با را تو كھ بود ھمو. است بس تو براى خدا] یارى، [بفریبند را تو بخواھند اگر و

 این تعظیم و حرمت امر و نھی خداي تعالی از غایت یقین و اعتماد بر او و محبّت اوست.  
 حافظ:

   محک چو نشناسد خالص زر عیار کس  کن تجربھ شکی ھست ار منت خلوص در
    باشد آتش مستوجب کھ خرقھ بسا ای   باشد غشبی صافی ھمھ نھ صوفی نقد
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    باشد سرخوش کھ باش نگران شامگاھش  شدی مست سحری ورد ز کھ ما صوفی
    باشد غش او در کھ ھر شود روی سیھ تا   میان بھ آید تجربھ محک گر بود خوش
    باشد منقش خونابھ بھ کھ رخ بسا ای  آب بر نقش زند گونھ این از گر ساقی خط
 باشد بالکش رندان شیوه عاشقی   دوست بھ راه نبرد تنعم پرورد ناز

 اند:گفتھ حتّي در جنگ با معاویھ: -علیھ الّسالم -ایي تاریخي از حیلھ نورزیدن امام علينمونھ  .6
) ع(امام . بست حضرت لشکر بر را آب معاویھ سپاه، رسید نبرد محل بھ) ع(علی  حضرت سپاه کھ ھنگامی صفین جنگ در
 .نپذیرفت معاویھ اما فرستاد معاویھ نزد، آب از مانع برداشتن برای را پیکی
 شبانھ یک از پس اینکھ تا. گرفت فرا را) ع(امیرالمؤمنین ، سخت اندوھی. داد قرار فشار در سخت را) ع(امام  سپاه، تشنگی
 .کردند دور آب از را دشمن و بردند حملھ معاویھ لشکر بھ) ع(امام  فرمان بھ، آبی بی روز
 و یابند دست رود بھ دھد اجازه تا فرستاد) ع(علی  حضرت نزد را شخصی او. شد مواجھ آبی بی با معاویھ سپاه موقع این در

 !!داد آنھا بھ را آب بھ دسترسی ی اجازه) ع(امام . نمانند تشنھ سپاھش
 .کنیم می بسنده سنت اھل منابع از تعدادی از نقل بھ ما اما آمده کھن متعدد ھای کتاب در قضیھ این

 :کند می گزارش اینگونھ را ماجرا) قمری ٢٨٢ درگذشت( دینوری
 فرود معاویھ سپاه نزدیک تا داد دستور سپاھش بھ) ع(امام  …برخورد شامیان بھ. رسید] نبرد[ مکانِ  بھ تا آمد پیش) ع(علی
 .انداخت فاصلھ، آب و آنان میان اعور ابو اّما؛ شدند رھسپار آب مسیر در غالمان و کشندگان آب سپس. آیند
 پیش تا ایم شده روان شما سوی بھ ما: بگو او بھ و رو معاویھ "نزد: گفت صوحان بن َصعَصعھ بھ. رسید) ع(علی بھ خبر این
 اگر. ای بستھ ما بر را آب کھ بینم می. است تر دلخواه ما نزد] شما[ سالمت، بپذیرید اگر. کنیم تمام شما بر را حّجت، نبرد از
 کھ ھر سرانجام تا بجنگند آب سر بر کھ دھیم می رخصت را سپاه و گذاریم می وا را خویش ھدف ما، است خوشایندتر را تو

 بنوش ..." آن از، شد چیره
 .شد خواھد ابالغ شما بھ نظرم! گرد باز: گفت] و نپذیرفت[ معاویھ

 .داد خبر، گذشت آنچھ از را او و بازگشت) ع(علی نزد صعصعھ
 آب، رفتھ زار بیشھ سوی بھ، پیموده راه فرسنگ دو کھ غالمانی مگر، بردند سر بھ آب بی را شب و روز آن عراقیان
 …شد تنگ اش سینھ ایشان تشنگی مصیبت از و گرفت فرا سخت اندوھی را) ع(علی  پس. بودند برگرفتھ

 با دالورانھ، اشعث و اشتر. شدند درگیر گاه آن. کرد پیشروی اعور ابو سوی بھ اشعث)] ع(علی امام فرمان بھ[ صبحگاھان
 …شد ایشان آنِ  از، آب و راندند شریعھ از را یارانش و اعور ابو تا جنگیدند ایشان
 بستھ شامیان بر آب کھ کرد امر) ع(علی و کشیدند دست ھم از و گذاردند خود حال بھ را یکدیگر]  سپاه دو[ افراد، گاه آن

 )١۶٩ ـ ١۶٨ ص: الطوال األخبار. (بردند می بھره آب از، جملگی، ایشان پس. نشود
 :اثیر ابن کامل از ماجرا پایان
 خدا بھ: گفتند پس. افتاد) ع(علی یاران چنگ در آب و انداختند فاصلھ آنان و آب میان تا جنگیدند شام سپاه با) ] ع(علی  [سپاه
 !نوشانیم نمی آن از را شامیان، سوگند
: التاریخ فی الکامل( ".برگیرند]  ھم[ ایشان کھ دھید اجازه و برگیرید آب از حاجت قدر "بھ: فرستاد پیک یارانش بھ) ع(علی
 )٣۶۵ ص ٢ ج

 :الذھب مروج از ماجرا پایان
 سیراب، طریق آن از سپاھش تا شود وارد فرات آب شریعھ بھ کھ خواست اجازه و فرستاد) ع(علی  نزد پیکی معاویھ پس
. داد اجازت، کرد طلب و تقاضا معاویھ را چھ ھر) ع(علی . گردند داخل وی اردوگاه بھ سپاھش] سقّایان[ دستھ و شوند

 .. (برگرفتھ از منابع اینترنتي))٣٨۶ ص ٢ ج: الذھب مروج(


