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 ىف بيان قدرة اّلله و انفراده ابلعظمة و أ مر البعث )ع( و من خطبة هل  1091خطبه 

 اين خطبه را براى بیان قدرت خداوند و عظمت منحصر به فرد او و مسأله رستاخیز و قیامت ذكر فرموده است. )ع( امام

 خطبه در يك نگاه

)درخشنده( را بر « الزّهراء»همین دلیل نام  هاى بسیار فصیح و بلیغ و پر محتوا و با ارزش نهج البالغه است كه بهاين خطبه از خطبه
تأثیر و جاذبه اين خطبه چنان است كه اگر آن را بر «: »ابن ابى الحديد»اند و به گفته يكى از شارحان معروف نهج البالغه، آن گزارده
رود، و او را لش در وحشت فرو مىشكند و دكند، بخوانند توان مقاومتش درهم مىايمانى كه قیامت را با تمام قدرت نفى مىانسان بى

 2«.كندسازد، و وادار به تجديد نظر مىدر مبانى فكرى خود متزلزل مى
 اى است و در مجموع داراى هشت بخش است:اين خطبه داراى نكات بسیار آموزنده

 شود.در اين زمینه ياد آور مىگويد و نكات دقیقى را بخش اوّل از قدرت عظیم پروردگار و ناتوانى مخلوقات در برابر او سخن مى
دانستند عبادات مستمرّ شدند مىكند، كه اگر از اسرار غیب با خبر مىهاى آنها بحث مىبخش دوّم از خلقت فرشتگان و بعضى از ويژگى

 نظیرشان در برابر عظمت حق، بسیار ناچیز است.و بى
غفلت بندگان و رغبت آنها به دنیاى مادّى و دور ماندن از دعوت انبیا هاى بهشتى، از بخش سوّم با ترسیمى از خانه آخرت و نعمت

 گويد.سخن مى
رود و در تعبیراتى بسیار مؤثّر و رسا وضع آنها را بخش چهارم به سراغ حالت دلباختگان دنیا و آلودگان به معصیت در هنگام مرگ مى

 دارد.تفكّر و بازنگرى در رفتار خويش وامىكند كه هر انسان غافلى را به در آن حالت چنان ترسیم مى
ها و سعادت مؤمنان نیكوكار و مجازات بدكاران در بخش پنجم و ششم پیرامون قیامت و مقدّمات روز رستاخیز و پرسش از اعمال انسان

 دهد.گويد و سرنوشت هر يك از اين دو گروه را با تعبیراتى بسیار مؤثّر شرح مىسخن مى
گويد و او را به عنوان الگو و اعتنايى آن حضرت نسبت به دنیا سخن مىمخصوصا از زهد و بى )ص(پیامبر اكرمدر بخش هفتم از 

 كند.اى براى همه اهل ايمان معرّفى مىاسوه
ا سخن از اهل بیت پیامبر و ياران و پیروان او دارد و در بیان بسیار كوتاهى عظمت مقام آنه -كه آخرين بخش است -در بخش هشتم
 فرمايد.را ترسیم مى

 بخش اوّل

 َسمِعَ ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ َضعِيفٍ وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَكَلَّمَءٍ خَاِشعٌ لَهُ وَ كُلُّ َشيْكُلُّ َشيْ

رَّمُ وَ مَنْ عَ َََِ كَعَ عَلِمَ س ََََ اشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْعَ قَبْلَ نُطْقَهُ وَ مَنْ س

ْسبِقُكَ مَنْ طَلَ ْستَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ ال يَ َشةٍ وَ ال ا ِصفِينَ مِنْ خَلْقِكَ لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْ ال يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ ال بْعَ وَ الْوَا

َضاءَكَ وَ ال َسخِطَ قَ َصاكَ وَ ال يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ ال يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ  ُسلْطَانَكَ مَنْ عَ ْستَغْنِي عَنْكَ مَنْ يَنْقُصُ   يَ

ِسرٍّ عِنْدَكَ عَالنِيَةٌ وَ كُلُّ غَيْبٍ  َشهَادَةٌ أَنْعَ الْأَبَدُتَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ كُلُّ  فَال أَمَدَ لَكَ وَ أَنْعَ الْمُنْتَهَى فَال مَحِيصَ عَنْكَ وَ  عِنْدَكَ 

َسمَةٍ  ِصيرُ كُلِّ نَ ِصيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَيْكَ مَ َشأْنَكَأَنْعَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ بِيَدِكَ نَا ُسبْحَانَكَ مَا ُسبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ   

غَرَ كُلَّ عَظِيمَةٍ فِي َْنْبِ قُدْرَتِكَ وَ مَا أََْوَمَ مَا نَرَى مِنْ وَ مَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِيمَا  مَلَكُوتِكَ أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أَصَََْ

                                                                        

ست كه مرحوم« نهج البالغهمصادر » سند خطبه: در .1 صورت گزينش از خطبه معروف به« سیّد رضى» آمده ا ست. از « لزهراءا» اين خطبه را به  گرفته ا
ستهمى« سیّد رضى» كسانى كه قبل از ست.« عقد الفريد» در« ابن عبد ربّه مالكى» انداند و اين خطبه را در كتاب خود آوردهزي ، «آمدى» و« زمخشرى» ا

 (.235، صفحه 2اند.) مصادر نهج البالغه، جلد ز اين خطبه را بعینه ذكر كردههايى ابخش
 .202، صفحه 7شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، جلد  .2
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 !أَصْغَرَََا فِي نِعَمِ الْآخِرَةِغَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا 

 ترجمه

نیاز كننده هر فقیر، و عزّت بخش هر خوار و ذلیل، و نیروى باشد! بىهمه چیز در برابر او خاضع است، و هر چیزى به وجود او قائم مى
داند، اسرار درونش را مىشنود، هر كس سكوت كند هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت رسیده است. هر كس سخن بگويد نطق او را مى

 میرد بازگشتش به سوى اوست.آن كس كه زنده است روزيش بر اوست، و آن كس كه مى
اى. آفريدگان را براى ها تو را نديده تا از تو خبر دهند؛ بلكه تو پیش از آنكه وصف كنندگانت وجود پیدا كنند، بوده)پروردگارا!( چشم

تواند از پنجه قدرتت بگريزد، و آن كس را كه سود خود آنها را به كارى وانداشتى، هیچ كس نمىرفع وحشت تنهايى نیافريدى، و براى 
افزايد. آن كاهد و اطاعت مطیعان بر حاكمیت تو نمىرود. معصیت گنهكاران از عظمت تو نمىبگیرى از حیطه قدرت تو بیرون نمى

نیاز نت را دگرگون سازد، و آن كس كه از اوامر تو روى گرداند، از تو بىتواند حكم و فرماكس كه از قضا و قدر تو به خشم آيد، نمى
شود. هر رازى نزد تو آشكار، و هر پنهانى پیش تو حاضر است. تو وجودى جاودانى هستى كه زمان برايت نیست، تو پايانى هستى نمى

وسیله تو ممكن نیست. ناصیه )و زمام اختیار( هر  گاهى كه نجات از حكمت جز بهكه جز بازگشت به سويت راهى وجود ندارد، و وعده
 باشد.اى به دست توست، و بازگشت همه نفوس به سوى تو مىجنبنده

بینیم و چه كوچك هايت مى)پروردگارا!( پاك و منزّهى! چه بزرگ است مقام تو. )باز هم( منزّهى! چه بزرگ است آنچه را كه از آفريده
كنیم. )با اين حال، چقدر ناچیز است عظمت تو، و چه با شكوه است آنچه را از ملكوتت مشاهده مى است هر بزرگى در برابر قدرت و

هاى دنیايت فراوان و پر اهمیّت است و چه كوچك بینیم، در برابر آنچه از قلمرو حكومتت از ما پنهان است! چه قدر نعمتآنچه را مى
 هاى آخرتت.ها در برابر نعمتاست اين نعمت

 شرح و تفسير اوصاف كمال پروردگار

هاى نهج البالغه است و در بخش نخست آن اوصاف همانگونه كه در باال اشاره شد اين خطبه يكى از زيباترين و پر معناترين خطبه
 فعل پروردگار به طرز بسیار جامع و جالبى ترسیم شده است. جمال و جالل و صفات

همه چیز در برابر او خاضع است و هر چیزى به وجود او قائم »فرمايد: ت گذارده، مىنخست روى ده وصف از اوصاف كمال انگش
ء )كلّ شى «.نیاز كننده هر فقیر، عزّت بخش هر فرد خوار و ذلیل، نیروى هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت رسیده است!باشد! بىمى

 .و قوّة كلّ ضعیف، و مفزع كلّ ملهوف(ء قائم به: غنى كلّ فقیر، و عزّ كلّ ذلیل، خاشع له، و كلّ شي
 كند.پايان و نامحدود او و نیاز همه ممكنات مىاين شش وصف در حقیقت بازگشت به قدرت مطلقه پروردگار و وجود بى

تر از آن دارد كه خضوع ظاهرى و باطنى و تشريعى و در اصل به معناى خضوع است؛ ولى مفهومى گسترده« خشوع»از مادّه « خاشع»
 شود.كوينى را شامل مىت

 بنابر اين، خشوع همه اشیاء در برابر او، به معناى تسلیم بودن در برابر خداوند و حاكمیّت قوانین آفرينش بر آنهاست.
قائم بودن همه چیز به خداوند از اين جهت است كه او واجب الوجود است و غیر او ممكن الوجود، و ممكن، وجودى وابسته به واجب 

نند نور آفتاب كه به خورشید وابسته است. غناى هر فقیر و عزّت هر ذلیل و قوّت هر ضعیف بودن نیز از همین جا سرچشمه است؛ هما
گیرد؛ چرا كه ممكنات و مخلوقات، چیزى از خود ندارند؛ هر چه دارند از ناحیه اوست و هر كمالى نصیب آنها شود، پرتوى از آن مى

 كمال مطلق الهى است.
دهد و گاه در مورد در اصل به معناى غم و اندوه است كه به خاطر از دست دادن چیزى به انسان است مى« لهف»ز مادّه ا« ملهوف»

دهد كه به تمام ها به آنها اجازه نمىاند و از آنجا كه قدرت ناچیز انساناند و فرياد استغاثه بر آوردهرود كه مظلوم شدهافرادى به كار مى
هاى مادّى و رسند و يا آنچه را دارند نگهدارى كنند، بنا بر اين، به هنگامى كه غم و اندوه از دست دادن سرمايههاى خود بخواسته

شود، راهى جز اين ندارند كه به آن ذات پاك قادر و توانا پناه ببرند و براى حلّ مشكالت خود، از او يارى معنوى بر وجود آنها چیره مى
 بطلبند.
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كند. در يك در واقع بر گرفته از آيات مختلف قرآن است كه اين اوصاف را در جاى جاى قرآن براى خداوند بیان مى آنچه در باال آمد،
و  1«.كنند؛ تمام آنچه در آسمان و زمین وجود دارد، براى خدا سجده مى«وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ» فرمايد:جا مى

؛ هیچ معبودى نیست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش است و «اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ» فرمايد:مىدر جاى ديگر 
؛ اى مردم! «وَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُ » فرمايد:و در جاى ديگر مى 2«.موجودات ديگر قائم به او هستند

و باألخره به صورت جامع  3«.نیاز و شايسته هر گونه حمد و ستايش استشما همگى نیازمند به خدايید؛ تنها خداوند است كه بى
شاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَ» فرمايد:مى
بخشى و از هر كس بخواهى حكومت را ها تويى؛ به هر كس بخواهى حكومت مى؛ بگو: بارالها! مالك حكومت«ءٍ قَدِير  كُلِّ شَيْ  عَلى
ها به دست تو است؛ تو بر هر چیزى توانا كنى؛ تمام خوبىوار مىدهى و هر كس را بخواهى خگیرى؛ هر كس را بخواهى عزّت مىمى

شنود، و هر هر كس سخنى بگويد نطق او را مى»فرمايد: در ادامه اين شش وصف، به چهار وصف ديگر اشاره كرده، مى 4«.هستى!
 «.میرد بازگشتش به سوى اوستىكس كه زنده است روزيش بر او است، و آن كس كه م داند، آنكس سكوت كند اسرار درونش را مى

 .)من تكلّم سمع نطقه، و من سكت علم سرّه، و من عاش فعلیه رزقه، و من مات فإلیه منقلبه(
 آرى! او از درون و برون ما آگاه است و او در زندگى و مرگ ناظر احوال ما است؛ روزى ما بر اوست و بازگشت ما به سوى او.

هاى كوتاه بیان كرده است، در عمق جان ما جاى گیرد و همه را در اين جمله )ع(امیر مؤمنان علىاگر راستى همین ده وصفى را كه 
خواهیم، بايد از او بخواهیم؛ از اسرار درون ما با خبر باور كنیم، براى اصالح ما كافى است. بدانیم هر چه داريم از اوست و هر چه مى

 گرديم.باز مى است و سرانجام، همه به سوى او و دادگاه عدلش
ها تو را نديده تا از تو خبر دهند؛ بلكه چشم»فرمايد: پردازد و مىاى از صفات سلبیه خداوند مىدر ادامه اين سخن به ذكر پاره )ع(امام

 .العیون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفین من خلقك( 5)لم ترك «.اى!تو پیش از آنكه وصف كنندگانت وجود پیدا كنند، بوده
اى و نه جسم، تا ديده شوى و بخواهند اوصاف تو را از طريق اشاره به اين است كه: تو نه مخلوق بوده« لم ترك العیون»تعبیر به 

رؤيت و مشاهده بیان كنند و جمله بعد، در حقیقت به منزله علّت است؛ زيرا خداوندى كه از ازل بوده، هرگز ممكن نیست جسم باشد؛ 
كنیم، به حكم آن مركز حوادث؛ بنابر اين، قابل مشاهده نیست و اگر اوصافى براى ذات پاك خداوند بیان مى زيرا جسم حادث است و

 اند.است كه عقل از طريق استدالالت به آن رسیده، يا پیامبران الهى در كتب آسمانى آن را براى ما آورده
نیازى مطلق و شكست ناپذيرى خداوند را سلبى دارد و در واقع بىكه جنبه  -در ادامه سخن، به هشت وصف ديگر از اوصاف جالل

ها را به آفريدگان را براى رفع وحشت تنهايى نیافريدى و براى سود خود، آن»گويد: تعبیر سخن مى اشاره كرده، با اين -كندبازگو مى
رود؛ معصیت یرى از حیطه قدرتت بیرون نمىتواند فرار كند و آن كس را كه بگكارى وانداشتى؛ هیچ كس از پنجه قدرت تو نمى

تواند افزايد. آن كس كه از قضا و قدر تو به خشم آيد، نمىكاهد و اطاعت مطیعان، بر حاكمیّت تو نمىكاران، از عظمت تو نمىگنه
 «.شود!نیاز نمىفرمانت را برگرداند و آن كس كه از اوامر تو روى گرداند، از تو بى

من أخذت، و ال ينقص سلطانك من عصاك،  6شة، و ال استعملتهم لمنفعة، و ال يسبقك. من طلبت، و ال يفلتك)لم تخلق الخلق لوح
 .و ال يزيد في ملكك من أطاعك، و ال يردّ أمرك من سخط قضاءك، و ال يستغني عنك من تولّى عن أمرك(

تواند قد پايانش نزد اوست و چیزى در برابر اراده او نمىو بىنیاز است و هر كمالى در عالم پیدا شود، منبع اصلى آرى؛ او از همگان بى
علم كند. بنابر اين اگر مخلوقاتى را آفريده، به خاطر نور افشانى و فیض بخشى است، نه به خاطر دفع وحشت تنهايى، يا جلب منفعت. 
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سان العرب» در« منظور ستآن را نقل مى« فلت» نیز در لغت« ل شرّها؛ بیعت ابى بكر » گويد:. مىكند، از همین باب ا إنّ بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى اللّه 
 «.)و جنجال و درگیرى واقع نشد( ناگهانى) و بدون مطالعه( بود، كه خداوند شرّ آن را برطرف ساخت.
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نشیند. آنها كه به او بر دامان كبريائیش گردى مىافزايد و نه اگر جمله كائنات كافر گردند، نه عبادت عبادت كنندگان بر جالل او مى
 نیاز از او نیستند و آنها كه بر قضاء و قدر او خرده گیرند، قادر به تغییر و تبديل آن نیستند.پشت كنند بى

و هر پنهانى  هر سرّى نزد تو آشكار است»فرمايد: در ادامه اين سخن به پنج وصف ديگر از اوصاف جمال او اشاره كرده، مى )ع(امام
گاهى وجود ندارد؛ و وعده پیش تو حاضر. تو وجودى ابدى هستى كه زمان برايت نیست؛ و پايانى هستى كه جز بازگشت به سويت راهى

)كلّ سرّ عندك عالنیة، و كلّ غیب عندك شهادة. أنت األبد فال أمد لك، و أنت  «.كه نجات از حكمت جز به وسیله تو ممكن نیست
 .عنك، و أنت الموعد فال منجى منك إلّا إلیك( 1محیص المنتهى فال

؛ ولى بعید نیست كه منظور از «شهاده»و « عالنیه»هاى به يك معنا است و همچنین واژه« غیب»و « سرّ»گرچه در ابتداى نظر، واژه 
به « غیب»باشد؛ ولى راى او عالنیه مىاسرار درون بندگان باشد كه خداوند از همه آنها با خبر است و به تعبیر ديگر هر سرّى ب« سرّ»

معناى حوادث آينده، يا گذشته است كه از حسّ ما پوشیده است؛ يا انواع موجوداتى كه در زمین و آسمان پهناور در حال حاضر وجود 
. او چنان ابدى است كه در واقع نوعى تأكید است بر ابديّت خداوند« أنت األبد»تعبیر به  2دارند، ولى حواس ما به آنها دسترسى ندارد.

گويى عین ابديّت است! چرا كه او واجب الوجود است و به همین دلیل، نه آغازى دارد و نه پايانى؛ چرا كه آغاز و پايان از اوصاف 
 مخلوقات است كه از جهات مختلف محدودند.

 كند.است، يعنى: همه چیز به سوى او بازگشت مى« منتهى»درباره خداوند دو وصف متفاوت است. او « موعد»و « منتهى»تعبیر به 
گاهى است براى حساب و كتاب و بررسى اعمال انسانها و هیچ كس توانايى است، يعنى: وعده« موعد»و او  «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ  وا عَلىوَ عُرِضُ » گويد:فرار از دادگاه عدل او را ندارد. قرآن مجید نیز با صراحت مى
شود:( همگى نزد ما آمديد مى شوند )و به آنان گفته؛ آنها در يك صف به پیشگاه پروردگارت عرضه مى«زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدا  

پیام اين اوصاف الهى  3«.كرديد ما هرگز موعدى برايتان قرار نخواهیم دادديم، امّا شما گمان مىهمان گونه كه نخستین بار شما را آفري
یز اين است كه ما بدانیم او از همه چیز و حتّى از اسرار درون ما كامال آگاه است؛ اگر از خلق پنهان كنیم از خالق پنهان نخواهد بود و ن

جا برسیم آخرين منزلگاه ما دادگاه عدل او است و به يقین، توجّه به اين اوصاف، اثر عمیقى  بدانیم در اين جهان هر چه باشیم و به هر
 در باز داشتن از گناه و نافرمانى حق دارد.

ناصیه )و زمام( اختیار هر »فرمايد: در ادامه اين سخن باز براى تأكید بر قدرت پروردگار و بازگشت همه موجودات زنده به سوى او مى
 .)بیدك ناصیة كلّ دابّة، و إلیك مصیر كلّ نسمة( «.باشداى به دست تو است و بازگشت همه نفوس به سوى تو مىجنبنده

به معناى موى پیش سر است و براى رام كردن و تسلیم نمودن حیوانات موى پیش سر آنها را محكم « ناصیة»با توجّه به اينكه 
 دگان در برابر اراده مطلقه پروردگار است.گیرند، تعبیر فوق به معناى تسلیم همه جنبنمى

در اصل به معناى وزش ماليم نسیم است و سپس به روح موجودات زنده و خود آنها « نسمة»با توجّه به اين كه « كلّ نسمة»تعبیر به 
 شود.حاضر مى گردد و در محضر عدل تواى سرانجام به سوى تو باز مىباشد كه هر موجود زندهاطالق شده، اشاره به اين مى

هاى دنیا و آخرت را با تعبیراتى مسأله عظمت قدرت و آفرينش خداوند و اهمیّت نعمت )ع(در هفت جمله پايانى اين بخش از خطبه، امام
 بسیار زيبا و گويا و رسا بیان فرموده است.

و منزّهى! چه بزرگ است مقام تو. )باز هم(  )پروردگارا!( پاك» فرمايد: در پنج جمله نخست، در مورد عظمت خداوند و آفرينش او مى
بینیم؛ و چه كوچك است هر بزرگى در برابر قدرت و عظمت تو؛ و چه با شكوه هايت مىمنزّهى! چه بزرگ است آنچه را كه از آفريده

 «.متت كه از ما پنهان است!بینیم، در برابر آنچه از قلمرو حكوكنیم و چقدر ناچیز است آنچه را مىاست آنچه را از ملكوتت مشاهده مى
)سبحانك ما أعظم شأنك! سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك! و ما أصغر كلّ عظیمة في جنب قدرتك! و ما أهول ما نرى من 

 .ملكوتك! و ما أحقر ذلك فیما غاب عنّا من سلطانك!(

                                                                        

سم مكان است، اين « محیص» از آنجا كهگیرى كردن از چیزى است و )بر وزن حیف( به معناى بازگشت و عدول و كناره «حیص» از مادّه« محیص». 1 ا
 كلمه به معناى قرارگاه، يا پناهگاه آمده است.

 كند، ولى غیب هر چیزى است كه از چشم و حسّ ما پوشیده است.چیزى است كه انسان آن را مخفى مى« سرّ» شود كهاز منابع لغت نیز استفاده مى. 2
 .48سوره كهف، آيه  .3
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گیرد، عظمت اين عالم به در اختیار او قرار مى ترى براى بررسى جهان آفرينشكند و ابزار قوىهر قدر علم و دانش بشر پیشرفت مى
همچون كتابخانه عظیمى  -دانیمتا آنجا كه ما مى -شود. به گفته بعضى از دانشمندان، جهان آفرينشطرز عجیبى در نظر ما بیشتر مى

هاى اين ات كتابى از كتابها كتاب داشته باشد و كره زمین ما با تمام تشكیالتش، همچون يك نقطه در يكى از صفحاست كه میلیون
كتابخانه بزرگ است و به گفته ديگرى: امروز ثابت شده كه بعضى از ستارگان آسمان به قدرى بزرگ است كه انسان را غرق در شگفتى 

زمین شود، كه سى میلیارد برابر كره شناخته مى« ابط الجوزا»كه به عنوان « جوزا»اى است جزء ستارگان صورت فلكى كند! ستارهمى
تر فرمايد آنچه از ما پنهان است، بسیار با عظمتمى )ع(است! و اين تنها يكى از ستارگان بزرگ آسمان است. و چه جالب است كه امام

 بینیم.است از آنچه مى
نگريست، بر حقارت مىكه جهان هستى را با نهايت « هیأت بطلمیوسى»اين را در زمانى فرمود كه هیچ يك از اكتشافات امروز نبود و 

 تمام محافل علمى حكمفرما بود.
لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ » فرمايد:كند آنجا كه مىدر اين سخن، دقیقا در سايه قرآن مجید حركت مى )ع(امام

 ؛«لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ
هاى در دو جمله پايانى در مورد نعمت )ع(امام 1«.دانندتر است، ولى بیشتر مردم نمىها بزرگن از آفرينش انسانها و زمیآفرينش آسمان

)و ما  «هاى آخرت!هاى دنیايت فراوان و پر اهمیّت است و چه كوچك است در برابر نعمتچه قدر نعمت»فرمايد: دنیا و آخرت مى

 .نعمك في الدّنیا، و ما أصغرها في نعم اآلخرة( 2أسبغ

 بخش دوّم

لَكَ وَ أَقَْربُهُمْ مِنْكَ لَْم و منهامِنْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ َُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أَخْوَفُهُمْ 

َو لَْم يَتَشَعَّبْهُمْ رَيْبُ الْمَنُونِ َو إِنَّهُمْ عَلَى َمكَانِهِمْ  ا الْأَرْحَامَ َو لَْم يُخْلَقُوا ِمنْ مَاءٍ مَهِينٍيَسْكُنُوا الْأَصْلَابَ َو َلمْ يُضَمَّنُو

مْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ نْ أَمِنْكَ وَ مَْنزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَ اْستِجْمَاعِ أََْوَائِهِمْ فِيكَ وَ كَثْرَِة طَاعَتِهِمْ لَكَ وَ قِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَ

 .بَادَتِكَ وَ لَمْ ُيطِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتِكَعَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَّرُوا أَعْمَالَهُمْ وَ لَزَرَْوا عَلَى أَنُْفسِهِمْ وَ لَعَرَُفوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِ

 ترجمه

هاى هاى خود سكونت بخشیدى و از زمینت باال بردى. آنها از همه آفريدهآنها را در آسماناز جمله مخلوقات تو فرشتگانى هستند كه 
نها تو نسبت به تو آگاهترند، و پیش از همه، از تو خائفند، و از همه به تو نزديكتر. آنها هرگز در صلب پدران قرار نداشته و رحم مادران آ

حوادث زمان و مرگ و میرها آنها را از يكديگر جدا نساخته است؛ ولى آنان با اين مقام را در بر نگرفته، از آبى پست، آفريده نشده، و 
اى كه تنها به تو دارند و طاعات فراوانى كه براى اند و عشق و عالقهقرب كه نسبت به ساحت مقدّست دارند و منزلتى كه نزد تو يافته

كردند، اين همه، هرگاه آنچه را از عظمت تو بر آنها پوشیده است مشاهده مىكنند، با دهند و از فرمان تو كمتر غفلت مىتو انجام مى
فهمیدند كه حقّ دانستند( و به خوبى مىگرفتند )و آن را شايسته مقام تو نمىشمردند و بر خود عیب مىاعمال خويش را حقیر مى
 اند.نمودهاند و آن گونه كه سزاوار مقام توست، اطاعت نعبادتت را هرگز انجام نداده

 شرح و تفسير عظمت و عبوديّت فرشتگان

بینیم ها به میان آورد و آنچه را مىدر بخش سابق اين خطبه سخن از عظمت خلق خداوند و ملكوت آسمان )ع(با توجّه به اينكه امام
خداوند يعنى فرشتگان اشاره  در برابر آنچه از ما پنهان است، كوچك شمرد! در اين بخش از خطبه به بعضى از بزرگترين آفريدگان

                                                                        

 .57سوره غافر، آيه . 1
 به معناى فراوان ساختن است.« إسباغ» از مادّه« أسبغ». 2
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 1)من مالئكة «.هاى خود سكونت بخشیدى و از زمینت باال بردىاز جمله آنها فرشتگانى هستند كه آنها را در آسمان»فرمايد: كرده، مى
 .أسكنتهم سماواتك، و رفعتهم عن أرضك(

فرشتگانى وجود دارند كه حافظ اعمال مردم يا تدبیر امورى ها نیستند و در زمین شك، فرشتگان پروردگار منحصر به ساكنان آسمانبى
در عبارت باال حكم كلّى درباره  )ع(كنند و يا مسئولیّت قبض ارواح را بر عهده دارند؛ ولى با توجّه به اينكه امامبه فرمان پروردگار مى

شود و اينكه جمعى از شارحان نهج البالغه ايجاد نمىفرشتگان بیان نفرموده، بلكه سخن از گروهى از آنها به میان آورده است، مشكلى 
 اند، هیچ ضرورتى ندارد.در اينجا دست به توجیهاتى زده

گويد: فرمايد. در قسمت اوّل مىسپس در ادامه اين سخن به اوصاف فرشتگان پرداخته و بخشى از صفات ثبوتیّه و سلبیه آنها را بیان مى
)هم أعلم خلقك بك، و  «.ترند و بیشتر از همه از تو خائفند و از همه به تو نزديكترندنسبت به تو آگاهآنها از همه مخلوقات تو، »

 .أخوفهم لك، و أقربهم منك(
شود، هم خوف اين سه وصف ارتباط نزديكى با يكديگر دارند؛ زيرا معرفت باالى فرشتگان نسبت به ذات پروردگار سبب خوف آنها مى

شود كه نزديكترين ها و هم خوف ناشى از هیبت مقام و عظمت او. و مجموع اين دو صفت سبب مىمسئولیّت از كوتاهى در انجام

 بندگان به خدا باشند.

دانیم آيد كه چگونه فرشتگان از تمام مخلوقات، آگاهتر و به خداوند متعالى نزديكترند، در حالى كه ما مىدر اينجا اين سؤال پیش مى
و حتّى شايد گروهى صلحا، از فرشتگان برترند و سجده تمام فرشتگان بر آدم و برترى آدم از  -ا پیغمبر اسالممخصوص -انبیاى الهى

نظر علم و دانش بر فرشتگان، دلیل روشنى بر اين برترى است و در احاديث آمده است كه گروهى از فرشتگان در خدمت انبیا، يا صلحا 
ت انسان از عقل و شهوت و خلقت فرشتگان از عقل بدون شهوت و اينكه اگر انسان از و مؤمنان هستند و حديث معروف تركیب خلق

ها بر فرشتگان عقل خويش پیروى كند و بر شهوت خود غالب گردد، از فرشتگان برتر است، دلیل ديگرى بر برترى گروهى از انسان
ى است و به تعبیر ديگر: عبارت باال، شبیه حصر اضافى توان گفت: منظور اعلمیّت و اقربیّت نسبدر پاسخ اين سؤال مى 2باشد.مى
 توان گفت كه عبارت فوق يك حكم عام است كه استثنائاتى در مورد انبیا و اولیا به خود گرفته است.باشد و نیز مىمى

فرمايد ر وصف اشاره مىدر قسمت صفات سلبیّه آنها كه اشاره به عدم وجود نواقصى در فرشتگان است كه در آدمیان وجود دارد، به چها
اند، حوادث زمان و آنها هرگز در صلب پدران قرار نداشته و رحم مادران آنان را در بر نگرفته و از آبى پست آفريده نشده»گويد: و مى

، و لم 3«مِنْ ماءٍ مَهِینٍ» )لم يسكنوا األصالب، و لم يضمّنوا األرحام، و لم يخلقوا «.ها را از يكديگر جدا نساخته استمرگ و میرها آن
روشن است قرار گرفتن در مكانى محدود، همچون صلب پدران و سپس رحم مادران و آفريده شدن از قطره  5«رَيْبَ الْمَنُونِ » 4يتشعّبهم

رند و نه تولّدى ها را گرفته است؛ در حالى كه فرشتگان نه ازدواجى داهايى است كه دامن انسانمقدار، نقصانآبى به ظاهر پست و بى
 ها.همچون انسان

گیرد و نه پیرى و اضافه بر اين، آنها نه مرگ و میر دارند و نه تغییر و دگرگونى بر اثر گذشت زمان، نه بیمارى دامان آنها را مى
 فرسودگى.

ترى قرار ه آنها در مقام پايینشكّ نسبت بها از اين نظر بىوجود اين امتیازات در فرشتگان، گرچه نشانه شرافت خلقت آنهاست و انسان
 6«وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي» شود، همان روح الهى است كه در جملهگیرند؛ ولى آنچه سبب عظمت انسان و برترى او بر فرشتگان مىمى

 به آن اشاره شده است و همین امر سبب سجده تمام آنها در برابر آفرينش آدم شد.

                                                                        

 است و اشاره به بخشى از مخلوقات عظیم خداوند است كه در فراز سابق اين خطبه آمده است.« تبعضیّه» به اصطالح« من» بنابر آنچه در باال آمده .1
 .2، حديث 9، ابواب جهاد نفس، باب 164، صفحه 11وسائل الشیعه، جلد  .2
ست و« مهانت» از مادّه« مهین» .3 ستى ا ست و هم از نظر ارزش « ماء مهین» به معناى حقارت و پ ست كه هم از نظر مقدار ناچیز ا شاره به آب منى ا ا

 ظاهرى.
 به معناى شاخه و فرعى است كه از اصل جدا شود.« شعبه» به معناى پراكندگى است و« تشعّب» از مادّه« يتشعّبهم» .4
شته مىبه م« ريب». 5 سرانجام پرده از روى آن بردا ست كه  شكّ و ترديدى ا ست. بنابر « منون» شود وعناى هر گونه  به معناى حوادث روزگار يا مرگ ا

 به معناى حوادث و مرگ و میرهايى است كه گذشت زمان آن را آشكار خواهد ساخت.« ريب المنون» اين،
 .29سوره حجر، آيه . 6
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هاى بعد فرموده است. در جمله )ع(اى است براى آنچه اماما نشانه عظمت فرشتگان است، در واقع مقدّمهبیان اين اوصاف كه همه آنه
اى كه تنها به تو دارند، و اند و عشق و عالقهولى آنها با اين مقام قرب كه نسبت به تو دارند و منزلتى كه نزد تو يافته»گويد: مى

اگر كنه و واقع آنچه را از عظمت تو  -با اين همه -كننددهند و از فرمان تو كمتر غفلت مىهاى فراوانى كه براى تو انجام مىطاعت
دانستند( گرفتند )و آن را شايسته مقام تو نمىشمردند و بر خود عیب مىكردند، اعمال خويش را حقیر مىبر آنها پوشیده است، مشاهده مى

)و إنّهم على  «.اند!اند و آن گونه كه سزاوار مقام توست، اطاعتت ننمودهنجام ندادهفهمیدند كه حقّ عبادت تو را هرگز او به خوبى مى
مكانهم منك، و منزلتهم عندك، و استجماع أهوائهم فیك، و كثرة طاعتهم لك، و قلّة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي علیهم 

 .لم يعبدوك حقّ عبادتك، و لم يطیعوك حقّ طاعتك(على أنفسهم، و لعرفوا أنّهم  1منك لحقّروا أعمالهم، و لزروا
آرى، فرشتگان الهى با آن همه مقام و معرفتى كه دارند، باز در شناخت عظمت پروردگار و گستره صفات جمال و جالل او بسیار قاصرند 

اند عبادتى در خور شأن داشته فهمیدند كه نهو به همین دلیل، اگر به فرض محال امكان داشت خدا را آنچنان كه هست، بشناسند، مى
 مقدار بوده است.اى ناچیز و عملى بىاند ذرّهو نه اطاعتى. و آنچه را انجام داده

رساند كه هر قدر معرفت و شناخت انسان نسبت به خدا باالتر برود، به همان نسبت اطاعت و عبادت او بیشتر اين تعبیر، از يك سو مى
 خواهد بود.
 دهد كه هیچ كس حقّ عبادت خدا را انجام نداده.ديگر، نشان مىو از سوى 

وجودى  -ها و فرشتگانحتّى بزرگترين انسان -همانگونه كه هیچ كس حقّ معرفت او را به دست نیاورده است. چرا كه انسان و فرشته
ود اليتناهى را دارد و نه توان حقّ عبادت محدودند و ذات پاك خدا از هر نظر نامحدود است و اين وجود محدود، نه توان معرفت آن وج

 و اطاعت او را.
ها نیست؛ بلكه به معناى عشق و عالقه به معناى هوا و هوس« و استجماع أهوائهم فیك»)جمع هوى( در جمله « أهواء»تعبیر به 

 رود.است. زيرا، اين واژه در هر دو معنا به كار مى
هاى منفى. و به هر حال، منظور از اين جمله اين است كه: فرشتگان رود و گاه در عالقهار مىو به تعبیر ديگر: گاه در عالقه مثبت به ك

 اند.تمام عشق و عالقه خود را متوجّه ذات پاك خداوند كرده
و باشد. دهد كه غفلت براى فرشتگان نیز امكان پذير است، ولى بسیار كم و ناچیز مىنشان مى« قلّة غفلتهم عن أمرك»تعبیر به 

شارحان »رواياتى كه درباره ترك اوالى بعضى از فرشتگان وارد شده، شاهد اين مدّعاست. بنابر اين، نیازى به توجیه تكلّف آمیز بعضى از 

 اند، نیست.گرفته« عدم»را به معناى « قلّت»كه « نهج البالغه

هستند چنین باشند، ما با اين عبادت و اطاعت ناچیز به هر حال، جايى كه فرشتگان كه هزاران هزار سال در خطّ عبادت و اطاعت خدا 
ما عبدناك حقّ عبادتك، و ما »با توجّه به حديث معروف  )ص(چگونه خواهیم بود؟! اين نكته نیز حائز اهمیّت است كه پیامبر اكرم

 -. التفات به اين حقیقت2«نكرديمعرفناك حقّ معرفتك؛ ما هرگز حقّ عبادت تو را بجا نیاورديم و آنچه را شايسته معرفت توست، پیدا 
دهد نشان مى )ع(هاى باال در كالم علىداشته است؛ در حالى كه جمله -يعنى عدم معرفت و عبادت شايسته در برابر عظمت پروردگار

ل ديگرى بر اين معنا باشد و اين نیز دلی 3«وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» كه فرشتگان توجّه به اين نكته ندارند و شايد آيه
 سازد.برترى انسان را نسبت به فرشتگان روشن مى

                                                                        

 نیز به همین معناست.« ازراء» )بر وزن سعى( به معناى عیب گرفتن، يا توبیخ و سرزنش كردن است و «زرى» از مادّه« زروا». 1
 ، حديث فوق را از پیامبر اكرم ضمن توضیحات خود براى بعضى از احاديث، بیان فرموده است.23بحار االنوار، صفحه  68علّامه مجلسى در جلد . 2
 .30سوره بقره، آيه . 3
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 بخش سوم

رَباو ََْ نِ بَلَائِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ خَلَقْعَ دَاراو وَ َْعَلْعَ فِيهَا مَأْدُبَةو مَش ََْ بْحَانَكَ خَالِقاو وَ مَعْبُوداو بِحُس وَ مَطْعَماو وَ أَزْوَاْاو وَ  سََُ

َسلْعَ دَاعِياو يَدْعُو إِلَيْهَا فَلَا الدَّاعِيَ أََْابُوا وَ لَا خَدَماو وَ  ُصوراو وَ أَنْهَاراو وَ زُرُوعاو وَ ثِمَاراو ثُمَّ أَرْ فِيمَا رَغَّبْعَ رَغِبُوا وَ لَا قُ

َضحُوا بِأَكْلِهَا وَ ا ْشتَاقُوا أَقْبَلُوا عَلَى ِْيفَةٍ قَدِ افْتَ َشوَّقْعَ إِلَيْهِ ا َشى  ْصطَلَحُوا عَلَىإِلَى مَا  َشيْئاو أَعْ ِشقَ  حُبِّهَا وَ مَنْ عَ

َسمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَعِ ا ْسمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ  َصحِيحَةٍ وَ يَ َصرَمُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ  هَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَعِ بَ شَّ ل

يْالدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَعْ عَلَيْهَ هُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَََ ءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَعْ زَامَ إِلَيْهَا وَ حَيْثُمَا أَقْبَلَعْ أَقْبَلَ ا نَفْسََُ

الْغِرَّةِ حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَ لَا رَْْعَةَ كَيْفَ لَا يَنْزَِْرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاِْرٍ وَ لَا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ َُوَ يَرَى الْمَأْخُوذِينَ عَلَى  عَلَيْهَا

 عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ فَغَيْرُ نَزَمَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ وَ َْاءََُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ

 .مَوْصُوفٍ مَا نَزَمَ بِهِمْ

 ترجمه

كنم! سرايى اى( تنزيه و ستايش مىهايى كه به آفريدگان عطا كرده)خداوندا( خالق و معبودى هستى پاك و منزّه! تو را )به خاطر نعمت
ها، ها، همسران، خدمتكاران، كاخها، خوردنىاى: آشامیدنىها را قرار دادهاى )به نام سراى آخرت( كه در آن انواع نعمتبزرگ آفريده

اى كه مردم را به سوى آن همه نعمت فراخواند؛ ولى نه دعوت او را فرستاده اىها. سپس دعوت كنندهرختان بارور و میوهنهرها، د
اى مشتاق شدند؛ )بلكه( به مردارى روى اى، اظهار عالقه نمودند و نه به آنچه تشويق نمودهاجابت كردند و نه به آنچه ترغیب فرموده

 اند.اند، و )عجب اينكه( در محبّت و دوستى آن با هم توافق كردهسوا گشتهآوردند كه با خوردن آن ر
نگرد سازد؛ در نتیجه با چشمى معیوب )به همه چیز( مىآرى! هر كس به چیزى عشق ورزد چشم او را ناتوان و قلب و فكر او را بیمار مى

ده، و دنیا پرستى، قلبش را میرانده، و تمام وجودش شیفته آن هاى دل جامه عقلش را دريشنود. شهوات و خواستهو با گوشى ناشنوا مى
لغزد و به هر شده است؛ از اين رو او بنده دنیاست و بنده هر كسى كه چیزى از دنیا را در دست دارد! به هر طرف دنیا بلغزد، او هم مى

ظه هیچ واعظ ربّانى را؛ در حالى كه با چشم خود شود و نه موعكند. نه نهى كننده الهى را پذيرا مىسو رو كند، به همان سو رو مى
شود و نه بازگشتى وجود دارد شوند؛ در آنجا كه نه تقاضاى عفو پذيرفته مىبیند كه ناگهان در چنگال مرگ گرفتار مىغافالنى را مى
پنداشتند، از ايى را كه جايگاه امنى مىاند، بر سر آنها فرود آمده، و دنیبیند( چگونه حوادث دردناكى كه از آن خبر نداشته)آرى! او مى

اند. )آرى!( حوادثى بر سر آنها فرود آمده كه با هیچ بیانى قابل آنها جدا شده، و به آنچه از آخرت به آنها وعده داده شده بود، رسیده
 گیرند!(توصیف نیست )اما اينها پند نمى

 شرح و تفسير ترسيم گويايى از سراى ديگر

آورد، هاى گوناگون و گرانبهاى آن سخن به میان مىدر اين بخش از خطبه، نخست از سراى آخرت و آفرينش بهشت و نعمت )ع(امام
هاى )خداوندا!( خالق و معبودى هستى پاك و منزّه! تو را، )به خاطر نعمت» فرمايد: هاى آينده اين خطبه. مىاى باشد براى بحثتا مقدمّه

اى سرايى آفريده» )سبحانك خالقا و معبودا! بحسن بالئك عند خلقك( كنم!اى( تنزيه و ستايش مىطا كردهنیكى كه به آفريدگان ع
ها، نهرها، ها، همسران، خدمتكاران، كاخها، خوردنىاى: آشامیدنىها قرار دادهبا عظمت )به نام سراى آخرت( كه در آن انواع نعمت

 .: مشربا و مطعما، و أزواجا و خدما، و قصورا، و أنهارا، و زروعا، و ثمارا(1مأدبة)و جعلت فیها  «.هادرختان بارور و میوه

                                                                        

كنند و در اصل از شود و میهمانها را به سوى آن دعوت مى)به ضمّ دال و به فتح آن( به معناى طعام و غذايى است كه براى مجلسى فراهم مى «مأدبة». 1
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است؛ ولى از « قرب الى اللّه»به يقین، هدف از بیان همه اينها پاك سازى انسان از رذايل اخالقى و انواع گناهان و سوق او به سوى 
شود، خداوند حكیم همه آنها را براى بندگانش مقرّر فرموده و از مى ها باعث تشويق انسان براى پیمودن اين مسیرآنجا كه اين نعمت

 آنها براى حضور بر سر اين سفره پربار و پر بركت دعوت نموده است.
اى فرستادى كه مردم را به سوى آن همه نعمت دعوت كند؛ ولى نه دعوت او را اجابت سپس دعوت كننده»افزايد: در ادامه سخن مى

)ثمّ أرسلت داعیا يدعو إلیها،  «.اى مشتاق شدند!اى، اظهار عالقه نمودند، و نه به آنچه تشويق نمودهآنچه ترغیب كردهكردند و نه به 
 .فال الدّاعي أجابوا، و ال فیما رغّبت رغبوا، و ال إلى ما شوّقت إلیه اشتاقوا(

به مردارى روى آوردند كه با خوردن آن رسوا »اند، بلكه اى نشان ندادههاى پاك و جاويدان سراى آخرت، عالقهنه تنها نسبت به نعمت
 .قد افتضحوا بأكلها، و اصطلحوا على حبّها( 1أقبلوا على جیفة)«. انداند و )عجیب اينكه( در محبّت و دوستى آن، با هم توافق كردهگشته

است و منظور از  )ص(پیامبر گرامى اسالم -مخصوصا -فرستادن پیامبران الهى« ارسال دعوت كننده»از  )ع(بديهى است منظور امام
 عدم اجابت دعوت، همه انسانها نیست؛ بلكه اكثريّت طالبان دنیا و پیروان هوا و هوس و تاركان آخرت است.

ا كه بوى سازند؛ چراند و خود را به خاطر آن رسوا مىاى ريختهكند كه بر سر جیفهاى تشبیه مىبه همین دلیل، آنها را به حیوانات درنده
 گردد.شود و آثار جیفه و مردار گنديده دنیا، در تمام وجودشان ظاهر مىجیفه از دهان و دست آنها استشمام مى

اند، به اين معنا نیست كه دنیا پرستان با هم جنگ ندارند؛ بلكه دائما فرمايد: در دوستى جیفه دنیا با هم توافق كردهمى )ع(اينكه امام
كشند؛ هاى جیفه را از دهان ديگران بیرون مىكنند و هر كدام پارهگیرند، به يكديگر حمله مىاطراف يك مردار را مى مانند حیواناتى كه

بلكه منظور اين است كه همگى در محبّت و عالقه به آن متّفق هستند! تشبیه دنیا به جیفه و مردار، تشبیهى است كه در روايات ديگر 
ها و گناهان وجود دارد و يا به خاطر اين كه دنیا خاطر تعفّنى است كه در باطن دنیاى آلوده به انواع ظلم نیز وارد شده و اين تشبیه به

 خیزند.پرستان براى ربودن آن از يكديگر، به جنگ و ستیز بر مى
هر كس به »گويد: مى فرمايد ونتیجه اين محبّت و عالقه شديد به دنیا را به صورت يك قاعده كلّى و عام بیان مى )ع(سپس امام

نگرد و با گوشى سازد؛ در نتیجه با چشمى معیوب )به همه چیز( مىچیزى عشق ورزد، چشم او را ناتوان، و قلب و فكر او را بیمار مى
 .قلبه، فهو ينظر بعین غیر صحیحة، و يسمع بأذن غیر سمیعة( بصره، و أمرض 3شیئا أعشى 2)و من عشق «.شنودناشنوا مى

به عنوان يك طبیب حاذق، در اين بیان خود، انگشت بر نقطه اصلى درد گذارده است و آن اينكه دنیا پرستى و عشق سوزان  ع()امام
اى كه تمام سعادت كند؛ به گونههاى دنیاى مادّى، نیروى داورى و قضاوت صحیح را به كلّى از انسان سلب مىبه زرق و برق و زينت

تاب و بیمار پندارد، از هر طريق و به هر قیمت كه باشد و جدايى از آن، او را بىه اين دنیاى مادّى مىو خوشبختى خود را در وصول ب
 سازد.مى

وار به سوى لذّات كند. ديوانهدهد و نه مصالح و مفاسد خويش را درك مىبديهى است كه چنین كسى نه حقّ و باطل را تشخیص مى
 ود كه همه چیز را از دست داده است.شرود و هنگامى بیدار مىدنیا پیش مى

 )ص(سخن خواهیم گفت. اكنون اين بحث را با حديثى از پیامبر اكرم -به خواست خدا -درباره حقیقت عشق و آثار آن، در بحث نكات
 دهیم، آنجا كه فرمود:پايان مى

ترين فكر او دنیا باشد، خداوند فكر او را كسى كه مهممن جعل الدّنیا أكبر همّه، فرّق اللّه علیه همّه، و جعل فقره بین عینیه؛ آن »
هاى دل جامه شهوات و خواسته»افزايد: سپس در ادامه اين سخن مى 4«.دهدسازد و فقر او را در برابر چشمانش قرار مىپريشان مى

                                                                        

 اند.گويند، چون مردم به سوى آن دعوت شدهمى« ادب» به معناى دعوت كردن گرفته شده و به كارهاى خوب و رعايت آن« ادب» مادّه
صل از مادّه به« جیفه». 1 شد. لذا هر چیز تنفّر آمیز را به)اجوف يايى( به معناى گنديدن مى «جیف» معناى مردار، در ا شبیه مى« جیفه» با شبیه ت كنند و ت

 در خطبه باال از همین روست.« جیفه» دنیاى مادّى و آلوده به
شق». 2 شق» از مادّه« ع ست  «ع شديد به چیزى ا شقه» و)بر وزن فكر( به معناى عالقه  سبز و با طراوت «) ع ست كه  بر وزن ثمره( به معناى درختى ا

 گردد.گذرد كه باريك و زرد مىشود، سپس چیزى نمىمى
 كند.اند: عشق در اصل از همین مادّه گرفته شده است؛ زيرا عاشق را الغر و پژمرده مىبعضى گفته

 ناتوانى آن است و گاه به معناى شب كورى تفسیر شده است. )بر وزن خشم( به معناى ضعف چشم و «عشو» از مادّه« أعشى». 3
 .63، صفحه 3شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى، جلد . 4
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لشّهوات عقله، و أماتت الدّنیا قلبه، )قد خرقت ا «.عقلش را دريده، و دنیاپرستى قلبش را میرانده، و تمام وجودش شیفته آن شده است!
 .و ولهت علیها نفسه(
تواند هم حافظ انسان باشد و هم زينت او؛ ولى شهوات جامه زيباى عقل را عقل را به لباسى تشبیه كرده، كه مى )ع(در جمله اوّل، امام

كند و در جمله سوّم از عشق و مرگ عقل معرفى مىدوّم، مغلوب شدن عقل و خرد را در برابر شهوات، به عنوان  كند. در جملهپاره مى
 دهد.كند، خبر مىدلدادگى دنیا كه تمام وجود دنیاپرستان را احاطه مى

لغزد و به هر سو به هر طرف دنیا بلغزد، او هم مى به اين ترتیب، او بنده دنیاست و بنده هر كسى كه چیزى از دنیا را در دست دارد.»
 «.كند!مىرو كند، به همان سو رو 

 .ء منها، حیثما زالت زال إلیها، و حیثما أقبلت أقبل علیها()فهو عبد لها، و لمن في يديه شي
كند؛ در حالى كه با چشم خود شود و موعظه هیچ واعظ ربّانى را قبول نمىاين دلباخته به دنیا از هیچ نهى كننده الهى پذيرا نمى»

 «.شود و نه بازگشتى وجود داردشوند؛ در جايى كه نه تقاضاى عفو پذيرفته مىمرگ گرفتار مىبیند كه ناگهان در چنگال غافالنى را مى
 .و ال رجعة( 2، حیث ال إقالة1)ال ينزجر من اللّه بزاجر، و ال يتّعظ منه بواعظ، و هو يرى المأخوذين على الغرّة

پنداشتند از آنها آنها فرود آمده و دنیايى را كه جايگاه امنى مىبیند چگونه حوادث دردناكى كه از آن خبر نداشتند، بر سر آرى! او مى»
اند. )آرى!( حوادثى بر سر آنها فرود آمده كه به هیچ وجه قابل توصیف جدا شده و به آنچه از آخرت به آنها وعده داده شده بود رسیده

)كیف نزل بهم ما كانوا يجهلون، و جاءهم من فراق الدّنیا ما كانوا يأمنون، و قدموا من اآلخرة على ما كانوا يوعدون، فغیر  «.نیست
 .موصوف ما نزل بهم(

بیند، بايد دهد با چشم خود مىوفايى دنیا و حوادث سختى را كه براى فريب خوردگان روى مىهاى بىآرى، كسى كه همه روز نشانه

تا بیدار شود؛ پند واعظان را بشنود و نهى زاجران را پذيرا شود؛ ولى عشق و دلباختگى به دنیا و زرق و برق آن، چنان چشم و گوش قاعد

 دهد.ها را نمىآنها را كور و كر كرده و عقل و فكر آنها را مسخّر ساخته كه اجازه بیدار شدن به آن

 هاى مقدّس و نامقدّسنكته عشق

با تعبیرى كوتاه و گويا اشاره به يك حقیقت مهم فرموده است كه دانشمندان و عرفا و شعرا هر يك به نوبه خود  )ع(امامدر خطبه باال 
 پیرامون آن سخنان فراوانى دارند.

من عشق شیئا أعشى بصره، و أمرض قلبه، فهو ينظر بعین غیر صحیحة، و يسمع بأذن غیر سمیعة؛ هر كس به چیزى »امام فرمود: 
 «.شنودنگرد و با گوشى ناشنوا مىسازد سپس با چشمى معیوب مىكند و قلبش را بیمار مىورزد، نابینايش مى عشق

داشته باشیم. درباره عشق،  -هاى مقدّس و نامقدّساعم از عشق -اين چند جمله پر معنا ما را بر آن داشت كه بحثى پیرامون عشق
هاى اى باشد كه اين همه، تعبیرها و تعريفسخن بسیار گفته شده و شايد كمتر كلمهعظمت و شكوه عشق و يا جنون و بیمارى عشق، 

اند: عشق افسر زندگى و اند كه گفتهمختلف و متناقض درباره آن گفته شده باشد. بعضى از نويسندگان بزرگ آن را به قدرى باال برده
اند، كه روح ها نیز از آثار معجزه آساى عشق سخن گفتهرد انسانسعادت جاودانى است! يا اينكه: عشق معمار عالم هستى است! در مو

 دارد. يا اينكه: اصوال زندگى بدون عشق مفهومى ندارد.انسان را توانا و دل او را زنده نگه مى
اند ار عشق كردههاى زيبا، جمعى ديگر از نويسندگان و فالسفه، شديدترين حمالت و اتّهامات خود را نثدر برابر اين تفسیرها و تعريف

گويد: عشق مانند بیمارى سرطان و نقرس است اند. يكى از نويسندگان معروف مىانگیز تحقیر نمودهو آن را همچون يك بیمارى نفرت

 اى از مغزهاىگويد: عشق را اگر يك نوع جنون ندانیم، ال اقل عصارهكه انسان عاقل بايد از آن فرار كند! يكى ديگر از دانشمندان مى

گويند. دهد كه همه اين انديشمندان از يك چیز سخن نمىناتوان است! اين تفسیرهاى ضدّ و نقیض در مورد عشق به خوبى نشان مى

                                                                        

 كند.گیر مىكه به معناى فريب و نیرنگ است، گرفته شده. زيرا فريب، انسان را غافل« غرور» به معناى غفلت، از مادّه« غرّه». 1
اند كه: معناى اصلى آن نجات دادن كسى از سقوط است زن سیل( به معناى فسخ كردن معامله و مانند آن است و گاه گفته)بر و «قیل» از مادّه« إقاله». 2

ست و خواب نیم روز را از اين جهت ست. و همان مى« قیلوله» و در خطبه مورد بحث به معناى عفو خداوند از گناهان بنده آمده ا گويند كه موجب آرامش ا
 ردن معامله كسى كه از معامله پشیمان شده است، مايه آرامش و راحتى اوست.گونه كه فسخ ك
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آورد و با جاذبه بسیار نیرومندش به سوى هاى مقدّسى است كه تمام وجود انسان را به رنگ خود در مىگروهى نظرشان به عشق

 برد.مىمعشوق حقیقى و خالق يكتا پیش 

هاى آتشین مادّى و مجازى و آلوده به انواع گناه و جنايت است كه غالبا سر از اند نظرشان به عشقو آنها كه در نكوهش آن كوشیده
 آورد.رسوايى و بدبختى و بیمارى در مى

ريزد. در واقع، منظور ر پاى آن مىكند و هر چه دارد دوار به چیزى عالقه پیدا مىهاى مجازى و مادّى نامقدّس، انسان ديوانهدر عشق
كشاند و هر چه در نكوهش از عشق در اين جا، جاذبه نیرومندى است كه دو انسان را به گناه و آلودگى و سقوط در لجنزار عصیان مى

 آن گفته شود، كم است.
 زند.كارهاى جنون آمیزى مىاندازد و انسان بر اثر آن دست به كند و از كار مىاين جاذبه سركش، عقل را ويران مى

قرار، حتّى بدترين عیوب را با تفسیرهاى ها است. اين گونه عاشقان بىها و زشتىها، نقصنخستین خطر آن، پرده افكنى بر عیب
رزگويان ستیز در برابر اند دهند و حتّى گاه بهپذيرند و نه گوش به نصیحت ناصحان مىكنند! نه اندرزى مىآور حسن معرّفى مىشگفت
 خیزند.بر مى

اند كه ساير مردم كنند در پرتو اين عشق دركى پیدا كردهشوند، پیش خود فكر مىهاى داغ و مادّى مىاشخاصى كه گرفتار چنین عشق
 .از آن محرومند

آنها تنها با زبان عشق سروكار شود. ها در نظر آنها جابجا مىورند و همه ارزشاين عاشقان خسته دل، در عالمى از خیال و اوهام غوطه
 اند.گويند، بیگانهدارند و از كسانى كه با زبان علم و منطق با آنها سخن مى

شود، رود و چشم واقع بین باز مىها كنار مىشود! يكباره پردههاى آتشین مجازى، غالبا با يك آمیزش جنسى خاموش مىاين عشق
بیند همه دهد؛ چرا كه مىر شده و گاه آن عشق پرشور جاى خود را به نفرت و بیزارى مىقرار از يك خواب عمیق بیداگويى عاشق بى

 كشد.هاى سركش، غالبا به رسوايى مىچیز خود را در پاى معشوق نثار كرده و از دست داده است. اين گونه عشق
فرارها، و انتحارها، ناشى از عدم انطباق تخیاّلت ها، همان رسوايى كه بعد از بیدارى و هوشیارى قابل جبران نیست. بسیارى از جدايى

 ها است.عاشقانه، با زندگى واقعى انسان
 آمدها را دارد.هاى آتشین جنسى، بلكه عشق به مال و مقام و جاه و جالل و زرق و برق جهان مادّى نیز، همین پىنه تنها عشق

گويد: درباره عشق )و ه همین معنى است. يكى از ياران آن حضرت مىدرباره عشق نقل شده است، ناظر ب )ع(حديثى كه از امام صادق
قلوب خلت عن ذكر اللّه، فأذاقها اللّه حبّ غیره؛ دلهايى است كه از ياد خدا خالى شده و خداوند »عاشقان( از او سؤال كردم، فرمود: 

خوانیم: اره ناتوانى عاشق از ديدن حقايق نقل شده، مىدرب )ع(در حديثى ديگرى كه از على 1«.محبّت غیر خود را به آنها چشانیده است
عین المحبّ عمیّة عن معايب المحبوب، و أذنه صمّاء عن قبح مساويه؛ چشم محب و عاشق، از ديدن عیوب محبوب نابینا و گوشش »

ق فعفّ ثمّ مات، مات شهیدا؛ من عش»آمده است:  )ص(و اينكه در بعضى از احاديث از رسول خدا 2«.هاى او ناشنواستاز شنیدن كاستى
اشاره به همینگونه  3«.كسى كه عاشق شود و عفّت پیشه كند، سپس )با همین حال پارسايى( از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است

 هاى آلوده مجازى است.عشق
ه له، و أدخله الجنّة؛ كسى من عشق و كتم و عفّ و صبر، غفر اللّ»همچنین حديث ديگرى كه از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: 

ولى به  4«.كندبخشد و او را وارد بهشت مىكه عاشق شود و كتمان كند و پارسايى و شكیبايى پیشه كند، خداوند گناهان او را مى
ه ك -كند و همه چیز را جز معشوق حقیقىاى پیدا مىهاى حقیقى و مقدّس، روح انسان صفا و نورانیّت فوق العادهعكس، در عشق

هاى عنايت سپارد و تحمّل تمام شدايد را براى رسیدن به وصال او و برخوردار شدن از جذبهبه فراموشى مى -مظهر كمال مطلق است
 «.دهدهاى خار مغیالن غمى به دل راه نمىگذارد، از سرزنشدر بیابان به شوق كعبه قدم مى»شمرد و هنگامى كه و لطفش آسان مى

                                                                        

 .158، صفحه 70بحار االنوار، جلد  .1
 .6314غرر الحكم، شماره . 2
 .6999كنزز العمّال، حديث . 3
 .7002همان مدرك، حديث . 4
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إذا كان الغالب على العبد اإلشتغال بي جعلت بغیته و لذّته في ذكري، فإذا جعلت بغیته و »قدسى آمده است: همانگونه كه در حديث 
لذّته في ذكري، عشقني و عشقته، فإذا عشقني رفعت الحجاب فیما بیني و بینه؛ هنگامى كه بنده من توجّه به من پیدا كند، آرزو و 

ورزم ورزد و من هم به او عشق مىمى كه آرزو و لذّتش در ذكر من باشد، به من عشق مىدهم و هنگالذّتش را در ذكر خودم قرار مى
 .1«دارم، )تا به مقام شهود نائل گردد(و هنگامى كه به من عشق ورزد حجاب میان خودم و او را بر مى

 هاى واال، يا به تعبیر ديگر:عشق به خدا و اولیاء اللّه و همچنین عشق به ارزش
القه شديد و سوزان به اين امور، همواره چراغ راه اولیاء اللّه و شهیدان پاك باخته و عارفان دل سوخته و عالمانى كه آثار محبّت و ع

 توان پیمود.اند، بوده است و در يك كلمه، راههاى پرپیچ و خم تكامل را، بدون مركب عشق نمىعلمى بزرگى از خود نشان داده
در  )ع(و راز و نیاز امام حسین« كمیل»در صبحگاهان و بندبند دعاى « صباح»شب و دعاى پر معناى  هاى امیر مؤمنان در دلزمزمه

و زمزمه عاشقانه منتظران حضرت « صحیفه سجاديّه»و تمام  )ع(گانه امام سجّادهاى پانزدهروز عرفه در بیابان عرفات و مناجات
 ار گرانبهايى است از اين عشق مقدّس.همه و همه آث« ندبه»به هنگام خواندن دعاى  )ع(مهدى

هاى حسّاسیت منفى شديدى دارند، به خاطر مشاهده عشق« عشق»از آنچه گفتیم روشن شد كه اگر بعضى از دانشمندان روى كلمه 
ى هاى واالى انساننامقدّس و هوس آلود و گناه خیز است و گرنه عشق مقدّس، نیرومندترين عامل حركت به سوى خداوند و ارزش

 است.
در كلمات معصومین نیامده است، اشتباه بزرگى است. زيرا، هم در روايات نبوى و هم در « عشق»كنند واژه و اينكه بعضى تصوّر مى

 شود.روايات معصومین ديده مى
 كند كه فرمود:نقل مى )ص(از جمله مرحوم كلینى در حديثى از پیامبر اكرم

فعانقها، و أحبّها بقلبه، و باشرها بجسده و تفرّغ لها؛ برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت باشد؛ أفضل النّاس من عشق العبادة »
در  2«.آن را در آغوش بگیرد و با قلبش آن را دوست داشته باشد و با جسدش آن را لمس كند و خود را فارغ البال براى آن قرار بدهد

 الجنّة ألعشق لسلمان من سلمان للجنّة؛ بیش از آنچه سلمان به بهشت عشق إنّ »خوانیم: حديث نبوى ديگرى درباره سلمان مى
عشق به معناى افراط در »فرمايد: مرحوم علّامه مجلسى در ذيل حديث اوّل بیانى دارد كه مى 3«.ورزد، بهشت عاشق سلمان استمى

رود؛ ولى ت به خدا و آنچه مربوط به اوست بكار نمىباشد و در محبّاند كه مخصوص به امور باطله مىمحبّت است و گاه تصوّر كرده
هاى مشتقّ آن )عاشق و معشوق( را در مورد خداوند بكار نبريم، دهد كه چنین نیست، هر چند احتیاط آن است واژهاين روايت نشان مى

 4«.بنابر اين كه اسماء اللّه توفیقى باشد
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 بخش چهارم

كْرَةُ الْمَ ََََ رَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ وَ تَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْاْْتَمَعَعْ عَلَيْهِمْ س َََْ  وْتِ وَ حَس

ْسمَعُ بِأُذُنِ َصرِمِ وَ يَ ِصحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَ بَقَاءٍ مِنْ هِ عَوُلُوْاو فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدَِِمْ وَ بَيْنَ مَنْطِقِهِ وَ إِنَّهُ لَبَيْنَ أََْلِهِ يَنْظُرُ بِبَ لَى 

رَّحَاتِهَا وَ لُبِّهِ يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنَى عُمُرَمُ وَ فِيمَ أَذََْبَ دََْرَمُ وَ يَتَذَكَّرُ أَمْوَالوا َْمَعَهَا أَغْمَضَ فِي مَطَالِبِ هَا وَ أَخَذَََا مِنْ مُصََََ

تَبِهَاتِهَا قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ َْمْ رَفَ عَلَى فِرَاقِهَا تَبْقَى لِمَنْ وَرَاءَمُ يَنْعَمُونَ فِيهَا وَ يَتَمَتَّعُونَ بِهَا فَيَكُونُ الْمَهْنَأُ مُشََْ عِهَا وَ أَشََْ

ْصحَلِغَيْرِمِ وَ الْعِبْ رَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِِم ءُ عَلَى ظَهْرِمِ وَ الْمَرْءُ قَدْ غَلِقَعْ رَُُونُهُ بِهَا فَهُوَ يَعَضُّ يَدَمُ نَدَامَةو عَلَى مَا أَ

َََُدُمُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَََا دُونَهُ فَلَمْ يَزَِم  وَ يَزََْدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمُرِمِ وَ يَتَمَنَّى أَنَ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَ يَحْس

 لِسَانُهُ سَمْعَهُ فَصَارَ بَيْنَ أََْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ وَ لَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي َْسَدِمِ حَتَّى خَالَطَ 

مَعُ رَْْعَ كَلَامِهِمْ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِيَاطاو بِهِ فَ ََْ نَتِهِمْ وَ لَا يَس ََِ رُمُ كَمَا قُبِضَ قُبِفِي وُُْوَِهِمْ يَرَى حَرَكَاتِ أَلْس َََ ضَ بَص

ُشوا مِنْ َْانِبِهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ َصارَ ِْيفَةو بَيْنَ أََْلِهِ قَدْ أَوْحَ َسدِمِ فَ ْسعِدُ بَاكِياو وَ َسمْعُهُ وَ خَرََْعِ الرُّوحُ مِنْ َْ  قُرْبِهِ لَا يُ

 لَمُومُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ وَ انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ.لَا يُجِيبُ دَاعِياو ثُمَّ حَمَلُومُ إِلَى مَخَطٍّ فِي الْأَرْضِ فَأَسْ

 ترجمه

شود )آرى( شدائد و سكرات مرگ، و حسرت از دست دادن )همه چیز( بر آنها هجوم آورده، و به خاطر آن، اعضاى پیكرشان سست مى
افكند، در حالى كه میان كند و بین آنها و زبانشان جدايى مىمىبازند؛ سپس مرگ تدريجا در آنها نفوذ و در برابر آن، رنگ خود را مى

شنود، عقلش سالم و فكرش برجا است. )در اين كند، با گوش سخنانشان را مىخانواده خود قرار دارد و با چشم خود به آنها نگاه مى
اد داده و روزگارش را در چه راهى سپرى نموده كند كه عمرش را براى چه چیزهايى بر بشود:( فكر مىهنگام، از خواب غفلت بیدار مى

افتد كه گردآورى كرده؛ در جمع آن چشم بر هم گذارده و از حالل و حرام و مشكوك )هر چه به دستش هايى مىاست. به ياد ثروت
اين اموال براى بازماندگان  آمده( در اختیار گرفته است، گناه جمع آورى آن، بر دامانش نشسته، و هنگام جدايى از آن رسیده است! )آرى!(

شوند! لذّت و آسايش آن براى ديگران است و سنگینى گناهانش بر دوش او! و او گیرند و متنعّم مىماند و از آن بهره مىاو به جاى مى
گزد مانى مىگروگان اين اموال است. اين در حالى است كه به خاطر امورى كه به هنگام مرگ براى او روشن شده، دست خود را از پشی

كند اى كاش اين شود و آرزو مىاعتنا مىگیرد!( نسبت به آنچه در تمام عمر به آن عالقه داشت، بى)و انگشت ندامت به دندان مى
 ورزيد، )تا وبال جانش نگردد(.خورد و بر آن حسد مىرسید كه در گذشته به ثروت او غبطه مىاموال به دست آن كس مى
اش افتد؛ به طورى كه در میان خانوادهكند، تا آنجا كه گوشش همچون زبانش از كار مىجود او پیشروى مىسپس مرگ همچنان در و

بیند، ولى صداى آنان را كند، حركات زبانشان را مىنه زبان سخن گفتن دارد و نه گوش براى شنیدن. پیوسته به صورت آنها نگاه مى
 شنود.نمى

شود. افتد و روح او از بدنش براى همیشه خارج مىرود! چشمش نیز همانند گوشش از كار مىىسپس چنگال مرگ در او بیشتر فرو م

 گیرند.كنند و از او فاصله مىگیرد، كه از نشستن نزد او وحشت مىاش قرار مىدر اين هنگام، به صورت مردارى در میان خانواده

زند، پاسخ گويد. سرانجام او را به سوگوارانش را يارى دهد و نه به كسى كه او را صدا مىتواند خیزد،( ولى نمى)فرياد سوگواران بر مى
 پوشند!سپارند و براى همیشه از ديدارش چشم مىكنند؛ او را به دست عملش مىسوى گودالى در درون زمین حمل مى
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 شرح و تفسير مراحل تكان دهنده مرگ

كه مربوط  -در آخرين جمله فراز گذشته )ع(اى است براى آنچه امامبسیار گويا و تكان دهنده بینید شرحآنچه در اين فراز از خطبه مى
 بیان فرموده است. -به سكرات موت بود

)اجتمعت علیهم سكرة الموت  «.سكرات و شدايد مرگ و حسرت از دست دادن همه چیز، بر آنها هجوم آورده است»فرمايد: نخست مى
 .و حسرة الفوت(

شود؛ نخست: هجوم سكرات موت است، و آن حالتى است شبیه به گیجى مستى دو هجوم سنگین در آستانه مرگ به انسان مى در واقع
 برد.اى فرو مىشود و او را در اضطراب و ناآرامى فوق العادهدهد و گاه بر عقل او چیره مىكه بر اثر فرا رسیدن مرگ، به انسان دست مى

ها تحمّل نموده تمام چیزهايى است كه در يك عمر طوالنى براى گردآورى آنها زحمت كشیده و رنج و ديگر: حسرت از دست دادن
بیند، بايد با همه آنها وداع كند و دلبستگى دارد و گويى جزو وجود او شده است و در يك لحظه مى است. امورى كه سخت به آن

 فزايد.ابگذارد و بگذرد، و اين بر هیجان و ناآرامى شديد او مى
بازند؛ سپس شود و در برابر آن رنگ خود را مىبه خاطر آن، اعضا و پیكرشان سست مى»فرمايد: سپس به شرح آن سكرات پرداخته مى

افكند؛ در حالى كه میان خانواده خود قرار دارند؛ با چشم خود به آنها كند و میان آنها و زبانشان جدايى مىمرگ تدريجا در آنها نفوذ مى
)ففترت لها أطرافهم، و تغیّرت لها ألوانهم، ثمّ  «.شنوند و عقلشان سالم و فكرشان برجاستكنند و با گوش سخنانشان را مىمى نگاه

ازداد الموت فیهم ولوجا، فحیل بین أحدهم و بین منطقه، و إنّه لبین أهله ينظر ببصره، و يسمع بأذنه، على صحّة من عقله، و بقاء من 
 .لبّه(

افتد زبان است. همان زبانى كه بزرگترين سرمايه انسان شود كه معموال اوّلین چیزى كه از كار مىبیر به خوبى استفاده مىاز اين تع
براى حلّ مشكالت اوست و چه دردناك است كه انسان با چشم ببیند و با گوش بشنود و عقل او سالم باشد، ولى نتواند كمترين سخنى 

 هاى خود را شرح دهد.بر زبان جارى كند و خواسته
گويد: مرگ همچون درخت يكى از شارحان نهج البالغه در اين جا مثالى از تورات درباره مرگ نقل كرده است كه بسیار گويا است. مى

ها بند شود و يك مرتبه انسان ها و عصبپر خارى است كه در تمام بدن انسان فرو رود و هر خارى )همچون قلّاب( به يكى از رگ
)در » فرمايد: سپس در ادامه اين سخن مى 1و نیرومندى آن درخت را از بدن جدا كند و تمام عروق و اعصاب را پاره پاره سازد. قوى

كند كه رود( فكر مىگردد و عمیقا به فكر فرو مىشود، از خواب غفلت بیدار مىاين هنگام كه سیلى سكرات بر صورت او نواخته مى
 .ه، و فیم أذهب دهره!()يفكّر فیم أفنى عمر «.نموده است! عمرش را براى چه چیزهايى بر باد داده، و روزگارش را در چه راهى سپرى

افتد كه گردآورى كرده است؛ در جمع آورى آن چشم بر هم گذارده و از حالل و حرام و مشكوك )هر چه به هايى مىبه ياد ثروت»
 )و يتذكّر أمواال «.دستش آمده( در اختیار گرفته است، و گناه جمع آورى آن بر دامان او نشسته و هنگام جدايى از آن فرا رسیده است

 .في مطالبها، و أخذها من مصرّحاتها و مشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، و أشرف على فراقها( 2جمعها، أغمض
افكند كابوس اموال اوست! اموالى كه به خاطر دلباختگى و دلبستگى شود و نخستین كابوسى كه بر وجود او سايه مىآرى او بیدار مى

بیند رود، مىها كنار مىد؛ يا با توجیهات نادرست، اجازه تملّك آن را به خود داده است. حال كه پردهبه دنیا در فكر حالل و حرام آن نبو
چه بار سنگینى بر دوش او از حقوق اللّه و حقوق النّاس قرار گرفته و از همه بدتر اينكه راهى براى نجات از آن نیست. زبان گويايى 

یان كند، گوش شنوايى وجود ندارد! چه اينكه غالبا اطرافیان و وارثان نیز به همین درد براى بیان اين مشكل ندارد و به فرض كه ب
 گويند:گرفتارند و اگر چیزى بگويد، مى

 تا به راحتى بتوانند اموال او را تصاحب كنند.« گويد و عقل و هوش خود را از دست داده است!هذيان مى»
كند، ولى او ناچار هاى الهى همه بر دوش او سنگینى مىوال و تبعات و مسئولیّتبدبختى واقعى اينجاست كه زحمت گردآورى آن ام

 گیرند.است از همه چشم بپوشد و ديگران از آن بهره

                                                                        

 .164، صفحه 3شرح ابن میثم، جلد . 1
صل به معناى قرار گرفتن پلك «غمض» از مادّه« أغمض». 2 ساهل و تغافل و )بر وزن نبض( در ا سپس به هر گونه ت ست.  شم بر روى يكديگر ا هاى چ

 پوشى اطالق شده است.چشم 
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شوند. لذّت و گیرند و متنّعم مىماند و از آن بهره مىاين اموال براى بازماندگان او به جاى مى»فرمايد: لذا در ادامه اين سخن مى
 )تبقى لمن وراءه «راى ديگران است و سنگینى گناهانش بر دوش او! و او گروگان اين اموال است!آسايش آن ب

 .بها( 2على ظهره. و المرء قد غلقت رهونه 1ءينعمون فیها، و يتمتّعون بها، فیكون المهنأ لغیره، و العب

حرامى است كه از ديگران گرفته، كه تا گروگان را نپردازد در جمله اخیر اشاره به اين است كه او در گرو اموال « رهون»تعبیر به 
 يابد.خالصى و رهايى نمى

هاى گران قیمت و رنگارنگ، مركبهاىهاى زيبا، وسايل پذيرايى گوناگون، لباسچه دردناك است! كه انسان در يك لحظه، به كاخ
براى تهیّه آن زحمت كشید و خون جگر خورد و بدون هیچ  ها و اموال متراكم شده نظر بیفكند كه عمرىسوارى پر قیمت و سرمايه

هايش بر دوش اوست و لذّاتش نصیب ديگران. سپارد و از آن دردناكتر! اينكه حساب و مسئولیّتعوض و پاداشى همه را به ديگران مى
 ارد.ولى افسوس كه دير هنگام بیدار شد و راهى براى جبران مافات نیست و جز حسرت و اندوه نصیبى ند

او در اين حال، به خاطر امورى كه به هنگام مرگ براى او روشن شده، دست خود را از پشیمانى »فرمايد: به همین دلیل در جمله بعد مى
)فهو يعضّ يده ندامة  «شود!اعتنا مىگیرد!( و نسبت به آنچه در تمام عمر به آن عالقه داشت، بىگزد )و انگشت ندامت به دندان مىمى

 .له عند الموت من أمره، و يزهد فیما كان يرغب فیه أيّام عمره( 3ا أصحرعلى م
ها خواستند اموال و ثروتافتد كه در دوران زندگى غالبا در برابر حسودان قرار داشت؛ حسودانى مىدر اين حال او به ياد اين مطلب مى

هايى كى و تالش و فعالیّت، جلو آنها را گرفت و به آنها اجازه نداد ثروترا به چنگ آورند و به او اجازه تملّك آنها را ندهند، ولى او با زير
آرزو »بیند: بايست نصیب او بشود، به چنگ حسودانش بیفتد؛ ولى اكنون كه سرنوشت خود و اموال خود را در آستانه مرگ مىكه مى

ورزيد )تا وبال جانش خورد و بر آن حسد مىه مىرسید كه در گذشته به ثروت او غبطكند اى كاش اين اموال به دست آن كس مىمى
 .)و يتمنّى أنّ الّذي كان يغبطه بها و يحسده علیها قد حازها دونه!( «.نگردد(

كنند پردازد و با تعبیراتى تكان دهنده چنان ترسیمى از اين مرحله مىبه بیان مرحله پايانى عمر و نقطه نهايى زندگى مى )ع(سپس امام
سپس »فرمايد: خواهد با زندگى وداع گويد؛ مىبیند كه مىدهد؛ گويى خود را در آن حال مىاى را تحت تأثیر قرار مىكه هر شنونده

اش نه زبان افتد؛ به طورى كه در میان خانوادهكند تا آنجا كه گوشش همچون زبانش از كار مىیشروى مىمرگ همچنان در وجود او پ
)فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتّى خالط لسانه سمعه، فصار بین أهله ال ينطق  «.براى سخن گفتن دارد، و نه گوش براى شنیدن

 .بلسانه، و ال يسمع بسمعه(
پیوسته به صورت »افتد؛ نه زبان گويايى باقى مانده و نه گوش شنوايى. در اين حال: كى بعد از ديگرى از كار مىآرى! اعضاى اصلى او ي

)يردّد طرفه بالنّظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم،  «.شنود!بیند، ولى صداى آنان را نمىحركات زبانشان را مى نگرد.اش مىخانواده
 .و ال يسمع رجع كالمهم(

كوشند با او ارتباطى برقرار كنند، شنود. آنها مىبیند، ولى با گوش پیام آنها را نمىدناك است كه با چشم سخن گفتن آنها را مىچه در
رود؛ چشمش نیز همانند سپس چنگال مرگ در او بیشتر فرو مى»افزايد: ولى او قدرت بر ارتباط گرفتن با آنان را ندارد! در ادامه مى

 4)ثمّ ازداد الموت التیاطا «.شودبندد( و روح او از بدنش براى همیشه خارج مىافتد. )آرى چشم را براى همیشه فرو مىگوشش از كار مى
 .به، فقبض بصره كما قبض سمعه، و خرجت الرّوح من جسده(

گیرند )فرياد از او فاصله مى كنند وگیرد كه از نشستن نزد او وحشت مىاش قرار مىدر اين هنگام به صورت مردارى در میان خانواده»
 «.زند پاسخ گويدتواند سوگوارانش را يارى دهد، و نه كسى را كه او را صدا مىخیزد؛( ولى نه مىسوگواران بر مى

                                                                        

 بر وزن فرد( به معناى مهیّا ساختن است.«) ءعب» به معناى ثقل و سنگینى است و ريشه اصلى آن« ءعب». 1
ست و آن وثیقه« رهن» جمع« رهون». 2 شدن هر چیزى ا ست كه معموال در برابر وام داده مىبه معناى گروگان و محبوس  شود كه تا وام پرداخت اى ا

شود؛ هاى معنوى وجود انسان گويى گروگان اموال او مىاشاره به اين است كه تمام وثیقه« و المرء قد غلقت رهونه بها» ه آزاد نخواهد شد و جملهنشود وثیق
 اموالى كه حالل و حرام در آن به هم آمیخته است. سعادت انسان، نجات او و سرنوشت آينده او همه در گرو آن است.

هاى شهر، اين واژه ها و پس كوچهشود به خالف كوچهخارج شدن به سوى صحراست و چون در بیابان همه چیز ظاهر و آشكار مىبه معناى « أصحر». 3
 به معناى اظهار و آشكار ساختن آمده است.

 )بر وزن لیل( به معناى چسبیدن و آمیختن به چیزى است. «لیط» از مادّه« التیاط». 4
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 .)فصار جیفة بین أهله، قد أوحشوا من جانبه، و تباعدوا من قربه، ال يسعد باكیا، و ال يجیب داعیا(
سپارند و براى همیشه از ديدارش چشم كنند؛ او را به دست عملش مىگودالى در درون زمین حمل مىسرانجام او را به سوى »

 .(2في األرض، فأسلموه فیه إلى عمله، و انقطعوا عن زورته 1)ثمّ حملوه إلى مخطّ  «.پوشند!مى
كردند؛ ولى بعد و دورى از يكديگر را تحمّل نمىخروشیدند جوشیدند و مىخنديدند و مىگفتند و مىاش مىسالیان دراز در میان خانواده

 اند.از فرا رسیدن مرگ يك ساعت ماندن در كنار او را تحمّل نخواهند كرد! گويى همیشه از آنها بیگانه و آنها نیز از او بیگانه بوده

 نكته لحظه هولناك جان دادن

 لحظه جان دادن نیست.تر و غم انگیزتر از اى دردناكدر طول زندگى انسان، لحظه
هاى زندگى! لحظه جدا شدن از دوستان و بستگان و فرزندان! لحظه وداع لحظه پايان گرفتن آرزوها! لحظه چشم پوشى از تمام فرآورده

 آمدهاى بسیاربا دنیا و با هر چه در دنیاست! و باألخره لحظه انتقال به جهانى تازه كه ممكن است آمیخته با مشكالت عظیم و پى

 دردناكى باشد.

اى آن را در مقابل در خطبه باال چنان ترسیمى از پايان زندگى و مرگ به صورت لحظه به لحظه فرموده است كه هر خواننده )ع(امام
 گیرد.بیند و در جريان شرايط هولناك آن قرار مىخود مجسّم مى

كند، تا قبل از فرا رسیدن زمانى كه انگیز غافلند بیدار مىق العاده غمهايى را كه از اين لحظه فوبا تعبیراتى تكان دهنده انسان )ع(امام
 راه برگشت و جبران و تدارك نیست، به فكر خود باشند و زاد و توشه الزم را براى اين سفر خوفناك و طوالنى فراهم سازند.

گیرند؛ زنند و تنگاتنگ آن را در آغوش مىمرگ لبخند مىاما نبايد فراموش كرد گروهى از اولیاء اللّه و پاكان و نیكان هستند كه بر چهره 
آورند و به تعبیر ديگر: سكرات موت و گیرد و آنها جانى جاودان به دست مىچرا كه معتقدند: مرگ تنها جامه رنگارنگى را از آنها مى

ترين لحظات عمر، يا به صورت دردناكتواند آن لحظه را حوادث هولناك لحظه جان دادن، بستگى به نیّت و عمل انسان دارد كه مى
 زيباترين لحظات زندگى در آورد.

 بخش پنجم

سَّمَاءَ اللَّهِ مَا يُرِيدُمُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ أَمَادَ ال وَ َْاءَ مِنْ أَمْرِبِأوّلِهِ  حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أََْلَهُ وَ اْلأَمْرُ مَقَادِيرَمُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ

 وَ قَلَعَ ِْبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَكَّ بَعْضُهَا بَعْضاو مِنْ ََيْبَةِ َْلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ  وَ فَطَرَََا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرَْْفَهَا

تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ مَيَّزََُمْ لِمَا يُرِيدُمُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَامِ وَ خَبَايَا الْأَفْعَامِ وَ فِيهَا فَجَدَّدََُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ َْمَعَهُمْ بَعْدَ 

 .أَنْعَمَ عَلَى ََؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ ََؤُلَاءِ َْعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ

 ترجمه

تا عمر جهان پايان گیرد و مقدّرات به انتها رسد، و آخرين مخلوقات به نخستین يابد اين وضع )مرگ و میرهاى آدمى( همچنان ادامه مى
آنها ملحق گردد )و همه بمیرند( و فرمان خدا براى بازگشت مخلوقات كه اراده كرده است صادر گردد. در اين هنگام آسمان )كرات 

دهد؛ كوهها را از جا كنده، به هر آورده و به سختى تكان مىشكافد؛ زمین را به لرزه در آورد و از هم مىآسمانى( را به حركت در مى
هاى عظیم( گردند. )بعد از اين انقالبكند و آنها از هیبت جالل و خوف سطوتش به يكديگر كوبیده شده، متالشى مىسو پرتاب مى

كند، و بعد از پراكندگى آنها را جمع مىآورد و پس از فرسودگى، نوسازى اند، بیرون مىخداوند تمام كسانى را كه در دل خاك آرمیده
كند: به اين گروه )نیكان و نمايد؛ سپس آنها را براى سؤال از اعمال مخفى و افعال پنهانى از هم جدا ساخته، به دو گروه تقسیم مىمى

 كند.بخشد و آن گروه )بدان( را مجازات مىپاكان( نعمت مى
                                                                        

 شكافند.كشند، سپس آن را مىكنند؛ زيرا قبال خطّى مىدال است و به قبر نیز اطالق مىبه معناى شكاف و گو« مخطّ». 1
 و به همان معناست.« زيارت» از مادّه« زوره». 2
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 شرح و تفسير رستاخيز انسانها

هاى پیشین خطبه، در مورد زندگى پر غوغاى دنیاپرستان و سپس لحظات پايانى عمر انسان در قسمت )ع(هايى كه امامبحث با توجّه به
پردازد و آن قیامت، رستاخیز فرسا و حوادث دردناكش كرد، در اين بخش از خطبه به بحث از مرحله ديگرى مىبا تمام مشكالت طاقت

اى در پیش روى سازد و دورنماى گويا و آموزنده، بحث را درباره سرنوشت انسان، كامل مىو حساب و كتاب است و با اين بخش
 هاى انحرافى بشناسند.گذارد؛ به اين منظور كه تا فرصتى باقى است، بیدار شوند و صراط مستقیم را از جادهها مىانسان
د و مقدّرات به انتها برسد و آخرين مخلوقات، به نخستین آنها، يابد، تا عمر جهان پايان گیراين وضع همچنان ادامه مى»فرمايد: مى

)حتّى إذا بلغ الكتاب أجله، و األمر مقاديره،  «.ملحق گردد )همه بمیرند( و فرمان خدا براى تجديد خلقت كه اراده كرده است، صادر گردد
 .و ألحق آخر الخلق بأوّله، و جاء من أمر اللّه ما يريده من تجديد خلقه(

اى است براى زندگى در جهان ديگر، كه جاودانى و مقصد نهايى خلقت ى! زندگى انسان در اين دنیا هدف نهايى نیست، بلكه مقدّمهآر
 است.

دهد؛ شكافد؛ زمین را به لرزه در آورده، به سختى تكان مىآورد و از هم مىدر اين هنگام آسمان )كرات آسمانى( را به حركت در مى»
 «گردد!كند، و آنها از هیبت جالل و خوف سطوتش به يكديگر كوبیده شده، و متالشى مىكنده و به هر سو پرتاب مى كوهها را از جا

 .بعضها بعضا من هیبة جاللته و مخوف سطوته( 5، و دكّ 4جبالها و نسفها ، و قلع3األرض و أرجفها 2السّماء و فطرها، و أرجّ  1)أماد
شود و همانگونه كه قرآن پیوندد و جهان مادّه به طور كامل ويران مىها و زمین به وقوع مىبه اين ترتیب، انفجار عظیمى در آسمان

بَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ يَوْمَ تُ» »شود كه رستاخیز در آن واقع خواهد شد: هاى آن جهان نوينى ايجاد مىگويد، بر ويرانهمى
ها( در شود و آنها )انسانهاى ديگرى مبدّل مىها به آسمان؛ در آن روز كه اين زمین به زمینى ديگر و آسمان«وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ

هاى كوتاه و پر معنا بر گرفته از قرآن مجید است و در اين جمله ع()در واقع سخنان امام 6«.شوندپیشگاه خداوند واحد قهّار ظاهر مى
 عصاره چیزى است كه در قرآن به صورت گسترده آمده است.

 ؛ هنگامى كه آسمان از هم شكافته شود و ستارگان پراكنده«إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ» »فرمايد: و درباره آسمان مى
؛ هنگامى كه زمین «إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباء  مُنْبَثًّا» »فرمايد: و نیز در مورد زمین مى 7«.شوند و فرود ريزند

يَوْمَ تَرْجُفُ » »فرمايد: ىو نیز م 8«.آيداى در مىشود و به صورت غبار پراكندهآيد و كوهها درهم كوبیده مىبه شدّت به لرزه در مى
لرزاند و به دنبال آن دوّمین حادثه )صیحه عظیم محشر( رخ هاى هولناك همه چیز را مى؛ آن روز كه زلزله«الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

هاى عظیم و حوادث كوبنده و هولناك، خداوند تمام كسانى را كه در دل بعد از اين انقالب»فرمايد: در ادامه اين سخن مى 9«.دهدمى
)و أخرج من فیها، فجدّدهم  «.نمايدكند و بعد از پراكندگى آنها را جمع مىآورد و پس از فرسودگى نوسازى مىاند، بیرون مىخاك آرمیده
 .معهم بعد تفرّقهم(، و ج10بعد إخالقهم

 شوند.گردند و وارد صحنه محشر مىهاست كه همگى به حیات نوين باز مىو اين آغاز رستاخیز انسان

                                                                        

 ست.به معناى به حركت در آوردن، توأم با تكان دادن ا« أماد» )بر وزن صید( به معناى تحرّك و اضطراب است؛ بنابر اين «مید» از مادّه« ماد» . 1
 )بر وزن حجّ( گرفته شده كه به معناى حركت دادن شديد است. «رجّ»از مادّه« أرجّ. »2
گويند كه مايه اضطراب جامعه « اراجیف» انگیز را از آن جهت)بر وزن كشف( به معناى اضطراب و لرزه شديد است و اخبار فتنه «رجف» از مادّه« أرجف». 3

 است.
هاى غذايى در غربال و تكان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود. وزن حذف( در اصل به معناى ريختن دانه)بر  «نسف» از مادّه« نسف». 4

 در اينجا به معناى متالشى و خرد كردن كوههاست.
م كوبید، اين واژه در بسیارى از موارد به در اصل به معناى زمین صاف و هموار است و از آنجا كه براى صاف كردن زمین ناهموار بايد آن را دره« دكّ.  »5

 رود.معناى كوبیدن شديد به كار مى
 .48سوره ابراهیم، آيه . 6
 .2 -1سوره انفطار، آيات . 7
 .6 -4سوره واقعه، آيات . 8
 .7 -6سوره نازعات، آيات . 9
 بر وزن شفق( به معناى كهنه شدن است.«) خلق» از ريشه« إخالق». 10
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 ها و تكامل جسمى آنان در عرصه محشر است.اشاره روشنى به معاد جسمانى و نوسازى انسان« جدّدهم»تعبیر به 
ها در صحنه محشر باشد و يا اشاره به جمع شدن ذرّات پراكنده هر ماع انسانممكن است اشاره به اجت« و جمعهم بعد تفرّقهم»جمله 

 انسانى براى تجديد حیات و مانعى ندارد كه عبارت مذكور اشاره به هر دو معنا باشد.
كند: به اين تقسیم مىسپس آنها را براى سؤال از اعمال مخفى و افعال پنهانى از هم جدا ساخته، به دو گروه »فرمايد: در ادامه مى

)ثمّ میّزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا األعمال و خبايا األفعال، و جعلهم  «.كندبخشد و آن گروه را مجازات مىگروه نعمت مى
 .من هؤالء( 1فريقین: أنعم على هؤالء و انتقم

اعمال پنهانى بوده باشد و اين احتمال نیز وجود دارد  عنى:ممكن است اشاره به يك مطلب، ي« خفايا األعمال و خبايا األفعال»تعبیر به 
« خبايا األفعال»شود و اشاره به اعمالى باشد كه به صورت پنهان كارى، هر چند در دل اجتماع انجام داده مى« خفايا األعمال»كه 

ء پنهان است. به به معناى شى« خبیئه»جمع  «خبايا»گیرد؛ زيرا مى هاى پوشیده از نظر انجاماشاره به كارهايى باشد كه در خلوتگاه
 هر حال چیزى از كارهاى ما بر خدا پنهان و پوشیده نیست، چرا كه او در همه جا حضور دارد و تمام عالم محضر خدا است.

 بخش ششم

الْحَامُ وَ لَا تَنُوبُهُمُ الْأَفْزَاعُ وَ لَا َتَناُلُهُم  يَظْعَنُ النُّزَّامُ وَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُفَأَمَّا أََْلُ الطَّاعَةِ فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِمِ وَ خَلَّدََُمْ فِي دَارِمِ حَيْثُ لَا 

ِصيَةِ فَأَنْزَلَهُ ْسفَارُ وَ أَمَّا أََْلُ الْمَعْ ُصهُمُ الْأَ ْشخِ ْسقَامُ وَ لَا تَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ وَ لَا تُ َشرَّ دَارٍ وَ غَلَّالْأَ الْأَيْدِيَ إِلَى الْأَعْنَاقِ وَ  مْ 

ْشتَ َسرَابِيلَ الْقَطِرَانِ وَ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ ا َسهُمْ  ِصيَ بِالْأَقْدَامِ وَ أَلْبَ دَّ حَرُّمُ وَ بَابٍ قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أََْلِهِ فِي قَرَنَ النَّوَا

ِسيرََُا وَ لَا تُفَْصمُ كُبُولُهَا لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَنَارٍ لَهَا كَلَبٌ وَ لَجَبٌ وَ لَهَبٌ َسا تَفْنَى طِعٌ وَ قَِصيفٌ ََائِلٌ لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يُفَادَى أَ

 وَ لَا أََْلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى.

 ترجمه

دهد. در سرايى كه براى همیشه جاى مىكند، و در سراى جاودانى خود اما اطاعت كنندگان را در جوار رحمت خويش پاداش عطا مى
آورد، و بیمارى به شود. ترس و وحشتى به آنان روى نمىكنند. و حاالتشان دگرگون نمىاقامت كنندگانش هرگز از آن كوچ نمى

 راند.گردد، و سفرها آنها را از ديار خود بیرون نمىشود، خطرى به آنها متوجّه نمىوجودشان عارض نمى
بندد، آن گونه كه سرهايشان را به دهد و دست آنها را با غل و زنجیر به گردنشان مىران را در بدترين منزلگاه جاى مىو اما گناهكا

بسیار شديد و درش  پوشاند. در عذابى كه حرارتشهاى آتش بر آنها مىهايى از قطعهزا و جامهكند. لباسى از موادّ آتشپاها نزديك مى
انگیز است. همیشه در هايش فروزان، و صدايش هراسكشد! شعلهخروشد و زبانه مىآتشى پر هیجان كه مى به روى آنها بسته است!

گردد! مدتى براى آن سرا تعیین نشده تا شود، و زنجیرهايش گسسته نمىآن اقامت دارند و براى آزادى اسیرانش غرامتى پذيرفته نمى
 تا به آخر رسد! پايان گیرد و سرآمدى براى آن قوم وجود ندارد،

 شرح و تفسير آخرين منزلگاه هستى

هاى نیكوكاران و اشاره به بخشى از پاداش -كندكه در واقع آخرين مرحله سیر انسان را بیان مى -در اين بخش از خطبه )ع(امام
هد و در سراى جاودانى خود داما اطاعت كنندگان را در جوار رحمت خويش پاداش مى»گويد: هاى بدكاران فرموده، چنین مىمجازات

 .)فأمّا أهل الطّاعة فأثابهم بجواره، و خلّدهم في داره( «.دهدآنان را براى همیشه جاى مى

                                                                        

بر وزن نعمت( در اصل به معناى كیفر دادن و مجازات كردن است و گاه به معناى تالفى كردن توأم با كینه جويى آمده است؛ «) نقمت» هاز مادّ« إنتقم». 1
 ولى در خطبه باال و مواردى كه در قرآن به كار رفته است، همان معناى مجازات كردن را دارد.
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سرايى كه اقامت كنندگانش هرگز از آن »فرمايد: شمرد و مىهاى اين سراى آخرت را در چند جمله كوتاه و پر معنا بر مىسپس ويژگى
النّزّال، و ال تتغیّر بهم  1)حیث ال يظعن «.هاى الهى هستند(شود )و پیوسته مشمول نعمترگون نمىكنند و حاالتشان دگكوچ نمى
 .الحال(

گردد و سفرها، آنها را از ديار خود رسد؛ خطرى به آنها عارض نمىآورد و بیمارى به وجودشان نمىترس و وحشت به آنان روى نمى»
 .األسفار( 3، و ال تنالهم األسقام، و ال تعرض لهم األخطار، و ال تشخصهم2)و ال تنوبهم األفزاع «.راندبیرون نمى

هاى زند و زندگانىزا كه در عالم دنیا پیوسته آرامش فكر انسان را بر هم مىبه اين ترتیب، حوادث ناراحت كننده و عوارض نگرانى

ندارد و همیشه خیال انسان راحت و آرامش او برقرار و زندگى او مملوّ از سرور و شادى دهد در آنجا وجود راحت را تحت تأثیر قرار مى

ها و نه حوادث ها و خشكسالىها و زلزلهكند و نه بیمارى و نه عوامل وحشتناك طبیعى همچون سیلاست؛ نه خطرى آنها را تهديد مى

 ها.ها و كشمكشها، جنگناراحت كننده اجتماعى مانند ناامنى

هاى ممكن است از اين نظر باشد كه اوّلى اشاره به كوچ«. و ال تشخصهم األسفار»با جمله: « ال يظعن النّزّال»تفاوت میان جمله: 
گويد و دومى اشاره به سفرهايى است كه انسان در شود و به كلّى ترك وطن مىاجبارى باشد كه انسان در دنیا گاهى مجبور به آن مى

 شود. در سراى آخرت هیچ يك از آنها وجود ندارد.براى تأمین حاجات زندگى، مشكالت و رنج آن را پذيرا مىدنیا به حكم اجبار 
آرى! زندگى دنیا هر قدر راحت و پر نعمت باشد، به خاطر اينكه همواره در معرض اين آفات است لذّت بخش و شیرين نیست؛ ولى 

 نگرانى، شیرين شیرين است. زندگى سراى جاويدان به خاطر نبودن هر گونه عوامل
دهیم درك هاى اين جهان را به خاطر لحظاتى كه آنها را از دست مىدر اينجا ممكن است كسانى سؤال كنند كه ما ارزش نعمت

فهمیم و تا بیمارى دست ندهد ارزش نعمت سالمتى كنیم؛ تا ظلمت شب را نبینیم ارزش روشنايى روز و آفتاب عالمتاب را نمىمى
 ها باز ماند.شود كه انسان در آنجا از درك لذّت نعمتشود؛ آيا نبودن عوارض و حوادثى كه در باال اشاره شد، سبب نمىنمى آشكار

هاى سراى آخرت در تحوّل و تغییرند؛ يعنى پیوسته نعمتى جاى در پاسخ اين سؤال بايد به دو نكته توجّه داشت: نخست اينكه، نعمت
بخش يك نواختى را  هاى نشاط آفرين و لذّترسد و اين دگرگونىدهد و هر روز مواهب جديدى به آنها مىخود را به نعمتى ديگر مى

 سازد.برد و ارزش آنها را آشكار مىاز بین مى
همواره ها را احاطه كرده و فكر سلب نعمت، كند اين است كه پیوسته خطرات نعمتديگر اينكه: آنچه لذّات دنیا را در كام انسان تلخ مى

 دهد.انسان را آزار مى
 هاى آخرت وجود ندارد.فرمايد: اين مشكل بزرگ درباره نعمتدر عبارات باال مى )ع(امام

وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي » »گويد: همانگونه كه در قرآن مجید آمده است كه از زبان بهشتیان به هنگام حمد و ستايش پروردگار مى
گويند: ؛ آنها مى«يَمَسُّنا فِیها لُغُوب ا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُور  شَكُور  الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا فِیها نَصَب  وَ ال أَذْهَبَ عَنَّ

خداوندى كه به فضل خود ما را در ستايش براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت؛ زيرا پروردگار ما غفور و شكور است. 
هاى اهل به شرح درد و رنج )ع(سپس امام 4«.رسد و نه سستى و واماندگىاين سراى جاويدان جاى داد كه نه رنجى در آنجا به ما مى

ل و زنجیر به دهد و دست آنها را با غو اما گناهكاران را در بدترين منزلگاه جاى مى»فرمايد: معصیت در سرايى ديگر پرداخته مى
)و أمّا أهل المعصیة فأنزلهم شرّ دار، و غلّ األيدي إلى األعناق،  «كند!بندد، آن گونه كه سرهايشان را به پاها نزديك مىگردنشان مى

السَّالسِلُ يُسْحَبُونَ إِذِ الْأَغاْللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ » »اين تعبیرات اشاره به چیزى است كه در قرآن مجید آمده:  و قرن النّواصي باألقدام(
كشند و در آب جوشان وارد ؛ در آن هنگام كه غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مى«فِي الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

هايى از زا و لباسادّ آتشهايى از موخداوند جامه»افزايد: در ادامه اين سخن مى 5«.شوندكنند، سپس در آتش دوزخ افروخته مىمى

                                                                        

 به معناى كوچ كردن است.« ظعن» از مادّه« يظعن». 1
 به معناى ترس و وحشت است.« فزع» جمع« أفزاع». 2
 به معناى بیرون كردن از منزلى به منزل ديگر است.« إشخاص» از مادّه« تشخص». 3
 .35 -34سوره فاطر، آيات  .4
 .72 -71سوره غافر، آيات  .5
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به روى آنها بسته است! آتشى پر هیجان كه  پوشاند؛ در عذابى كه حرارتش بسیار شديد است و درشهاى آتش بر آنها مىقطعه
ذاب )و ألبسهم سرابیل القطران، و مقطّعات النّیران، في ع «.انگیز است!هايش فروزان و صدايش هراسكشد! شعلهخروشد و زبانه مىمى

 .هائل( 3، و لهب ساطع، و قصیف2و لجب 1قد اشتدّ حرّه، و باب قد أطبق على أهله، في نار لها كلب
در اصل به معناى مادّه قابل اشتعالى است شبیه نفت سیاه كه سیاه و لزج و بدبوست و در قديم به حیواناتى كه مبتال به « قطران»
كند. اين مادّه مالیدند و معتقد بودند كه اين مادّه بیمارى را درمان مىيزد( بودند مىر)نوعى بیمارى كه مو و پشم با آن مى« جرب»

 شود.ور مىچنان است كه اگر شعله آتش به آن برسد شعله
 پوشانند.فرمايد: در آن روز پیراهنى از اين مادّه بر دوزخیان مىمى )ع(امام

هايش دهد كه آتشى فوق العاده سوزان است. شعلهكوتاه و تكان دهنده ذكر شده، نشان مىاوصافى كه براى آتش دوزخ در اين عبارات 
 كند.كشد و صداى هولناكش گوش را كر مىبه آسمان زبانه مى

ى كاران همیشه در آن اقامت دارند و براى آزادگنه»فرمايد: اضافه بر همه اينها، مشكل عظیم اين است كه: در ادامه سخن مى )ع(امام
گردد؛ مدّتى براى آن سرا تعیین نشده تا پايان گیرد و سرآمدى براى آن شود و زنجیرهايش گسسته نمىاسیرانش غرامتى پذيرفته نمى

ال مدّة للدّار فتفنى، و ال أجل للقوم  5كبولها، 4)ال يظعن مقیمها، و ال يفادى أسیرها، و ال تفصم «.قوم وجود ندارد تا به آخر رسد!
 .فیقضى(

هاى هولناك و شديد را در ذهن خود تصوّر كند، كافى است كه او را از گناه باز دارد و هدف اصلى از اگر انسان يك لحظه اين عذاب

انگیز بهشت هاى شوقهاى الهى نیز همین است! مخصوصا در روايات اسالمى تأكید شده است كه وقتى به آيات پاداششرح اين عذاب

در خطبه  )ع(رسید، توقّف كنید و در آن بینديشید. امیر مؤمنان علىد و هر زمان به آيات هولناك عذاب مىرسید، به آن فكر كنیمى

فإذا مرّوا بآية فیها تشويق ركنوا إلیها طمعا، و تطلّعت نفوسهم إلیها شوقا، و »فرمايد: ( در توصیف پرهیزكاران مى193)خطبه « همّام»

وا بآية فیها تخويف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم، و ظنّوا أنّ زفیر جهنّم و شهیقها في أصول آذانهم؛ ظنّوا أنّها نصب أعینهم، و إذا مرّ

اى برسند كه در آن تشويق باشد، با عالقه فراوان به آن روى آورند و روح و جانشان با پرهیزكاران هنگام تالوت قرآن هرگاه به آيه

اى برسند كه در آن تخويف باشد، گوش سازند و هر زمان به آيهنصب العین خود مى كشد و آن را هموارهشوق فراوان در آن سر مى

 «.كنندكنند و گويى صداى زوزه آتش جهنّم را در اعماق گوش خود احساس مىدل خويش را براى شنیدن آن باز مى

 نكته برنامه عالى هدايت

امام در اين خطبه از آغاز تا به اينجا بیان فرموده، راستى نسخه هدايت و بحث بسیار منظّم و منطقى و بیدارگر و هشدار دهنده كه 
 نجات انسانهاست.

نخست از اوصاف جمال و جالل خدا و قدرت عظیم و علم و احاطه او نسبت به هر چیز از جمله اعمال بندگان و همچنین عظمت 
 ده پذيرش حق كند.كند، تا سطح معرفت و ايمان را باال ببرد و آماجهان هستى شروع مى

 ها در برابر آن ناچیز است.گويد، تا نشان دهد عبادت انسانسپس از آفرينش اصناف مالئكه و عبادت آنها سخن مى
هاى دهد و از دلبستگى به نعمتهاى عظیم خدا پرداخته و دنیاپرستان را سخت مورد نكوهش قرار مىآنگاه به آفرينش انسان و نعمت

 دارد.حذر مىزوال پذير دنیا بر 

                                                                        

همیز است تا به سرعت حركت كند؛ سپس اين واژه به هر نوع بر وزن جلب( در اصل به معناى فشار آوردن بر اسب به وسیله م«) كلب» از مادّه« كلب» . 1
 شدّتى استعمال شده.

 معناى مصدرى و اسم مصدرى دارد( به معناى سر و صداست.«) لجب». 2
 به معناى صداى شديد است.« قصیف». 3
 رود.در موارد جدا شدن اجزاء به كار مىبر وزن نظم( به معناى شكستن چیزى بدون جدا شدن است؛ هر چند گاهى «) فصم» از مادّه« تفصم» . 4
 بر وزن طبل( به معناى قید و بند است.«) كبل» جمع« كبول». 5
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دهد و چنان ترسیمى از آن هاى خطاكار در آستانه مرگ خبر مىسپس از مرگ و پايان زندگى و سكرات موت و ندامت عمیق انسان
 سازد.دهد و بیدار مىكند كه ارواح خفته را به شدّت تكان مىدر اذهان مجسّم مى
دارد، تا هر كس هاى سخت و وحشتناك بدكاران در قیامت پرده بر مىزاتانگیز نیكوكاران و مجاهاى عظیم و دلو در پايان از پاداش

 حساب كار خويش را بكند.
 اى شفابخش براى بیمار دالن پیچیده كه اگر بدان عمل كنند، بهبودى آنها قطعى است.آرى! اين طبیب بزرگ روحانى نسخه

 بخش هفتم

 گويد:سخن مى )ص(درباره پیغمبر اكرمبخش ديگرى از اين خطبه كه  )ص(و منها فى ذكر النبيّ 

غَّرَََا وَ أََْوَنَ بِهَا وَ ََوَّنَهَا وَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاََا عَنْهُ اخْتِيَاراو وَ  طَهَا لِغَيْرِمِ احْتِقَاراو فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَ صََََ بَسََََ

هِ وَ أَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشَََاو أَوْ يَرُْْوَ فِيهَا مَقَاماوبِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ ذِكْرَََا عَنْ  بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ  نَفْسَََِ

 ذِّراو.مُعْذِراو وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراو وَ دَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراو وَ خَوَّفَ مِنَ النَّارِ مُحَ

 ترجمه

نمود، دانست، و در ديدگاه ديگران نیز تحقیرش مىمقدار مىشمرد و آن را خوار و بىدنیا را بسیار حقیر و كوچك مى )ص(پیامبر اسالم
ست! دانست خداوند براى احترام و گرامى داشت وى، دنیا را از او گرفته و به خاطر حقارتش آن را براى ديگران گسترده ساخته ااو مى

( با قلب و روح خود از دنیا روى گردان شد و ياد آن را براى همیشه در دل خود میراند، و دوست )ص()و به اين ترتیب، پیغمبر اكرم
هاى آن از پیش چشمش پنهان و دور شود، تا از آن لباس فاخرى تهیّه نكند، و يا اقامت در آن را آرزو ننمايد. او در داشت كه زينتمى

ام الهى به بندگان براى قطع عذر و اتمام حجّت اصرار ورزيد، و امّت خويش را از عذاب خدا بیم داد و نصیحت كرده، آنها را تبلیغ احك
 به سوى بهشت دعوت نمود و بشارت داد و از آتش دوزخ بر حذر داشت.

 شرح و تفسير زهد پيامبر خدا

اى جامع و پردازد تا نمونهاعتنايى او نسبت به زرق و برق دنیا مىو بىبه ذكر اوصاف واالى پیامبر  )ع(در اين بخش از خطبه امام
تواند در پرتو ايمان و آگاهى و عمل صالح از هاى پیشین اين خطبه باشد و نشان دهد چگونه يك انسان مىالگويى كامل براى بحث

دانست و در ديدگاه مقدار مىشمرد و آن را خوار و بىمىاو دنیا را بسیار حقیر و كوچك »فرمايد: خطرات دنیاپرستى در امان بماند. مى
 .)قد حقّر الدّنیا و صغّرها، و أهون بها و هوّنها( «نمود!ديگران نیز تحقیرش مى

است؛ زيرا كسى كه دنیا را حقیر بداند و حقارت آن را به ديگران نیز توصیه  )ص(اين تعبیرات اشاره روشنى به مقام زهد پیامبر اكرم
مقدار، ارزشى ندارد كه عقل او را بربايد و قلب او را ء حقیر و بىكند، به يقین وابستگى و دلبستگى به دنیا نخواهد داشت! چرا كه شى

 به خود جذب كند.
كه خداوند براى احترام و گرامى داشت او، دنیا را از وى گرفته و به خاطر حقارتش آن  دانستو مى»افزايد: سپس در تأكید اين معنا مى

 .، و بسطها لغیره احتقارا(2عنه اختیارا 1)و علم أنّ اللّه زواها «را براى ديگران گسترده ساخته است!
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّة  واحِدَة  لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ  وَ لَوْ ال أَنْ » »اين سخن شبیه چیزى است كه خداوند در سوره زخرف بیان فرموده است: 

ةِ ها يَتَّكِؤُنَ وَ زُخْرُفا  وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیابِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفا  مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَیْها يَظْهَرُونَ وَ لِبُیُوتِهِمْ أَبْوابا  وَ سُرُرا  عَلَیْ
شد كه همه مردم امّت واحد )گمراهى( شوند، ما براى ؛ اگر )تمكّن كفار از مواهب مادى( سبب نمى«الدُّنْیا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِینَ 

ال روند و براى هايى كه از آن باهايى از نقره و نردبانداديم با سقفهايى قرار مىشدند، خانهكسانى كه به )خداوند( رحمان كافر مى
                                                                        

 باشد.بر وزن طىّ( به معناى جمع كردن و گرفتن و بردن و دور كردن است و در عبارت فوق به همان معناى دور كردن مى«) زىّ» از مادّه« زوى». 1
 كه به معناى حقیر و خوار شمردن است.« احتقار» معناى برگزيدن و گرامى داشتن است، در مقابلدر اينجا به « اختیار». 2
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داديم كه بر آن تكیه كنند و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها بهره زندگى دنیا است، اى( قرار مىهايى )زيبا و نقرههايشان درها و تختخانه
ود از دنیا با قلب و روح خ )ص(پیامبر»افزايد: در ادامه اين سخن مى )ع(سپس امام 1«.و آخرت نزد پروردگار از آن پرهیزكاران است

هاى آن از پیش چشمش پنهان و دور شود؛ تا داشت كه زينتروى گردانید و ياد آن را )براى همیشه( در دل خود میراند، و دوست مى
)فأعرض عن الدّنیا بقلبه، و أمات ذكرها عن نفسه، و أحبّ أن تغیب  «.از آن لباس فاخرى تهیّه نكند و يا اقامت در آن را آرزو ننمايد

 .ها عن عینه، لكیال يتّخذ منها رياشا، أو يرجو فیها مقاما(زينت
به « ريش»هاى فاخر است و در اصل از مادّه كه هم به معناى مفرد و هم به معناى جمع آمده است، اشاره به لباس« رياش»تعبیر به 
 هاى فاخر است.نیا باشد كه يكى از آنها لباسهاى دتواند اشاره به همه زرق و برقگرفته شده و اين تعبیر مى« پرهاى پرندگان»معناى 

بود كه هرگز فريفته دنیا و زرق و برق آن نشد و خود را اسیر دنیاى مادّى و مواهب زودگذر آن  )ص(اين نخستین ويژگى پیامبر اكرم
 نكرد.

 )ع(ويژگى دوّم وظیفه تبلیغ رسالت و رساندن فرمان خدا به همه بندگان بود كه براى آن نهايت مجاهدت را فرمود. همانگونه كه امام
در تبلیغ احكام الهى به بندگان براى قطع عذر و اتمام حجّت اصرار ورزيد، و امّت خويش را از عذاب »فرمايد: در ادامه اين سخن مى

)بلّغ عن ربّه معذرا، و  «.بهشت دعوت نمود و بشارت داد و از آتش دوزخ بر حذر داشت! خدا بیم داد، و نصیحت كرد، و آنها را به سوى
 .منذرا، و دعا إلى الجنّة مبشّرا، و خوّف من النّار محذّرا(نصح ألمّته 

توانست گشت، هرگز نمىخورد و فريفته زرق و برق دنیا و ناز و نعمت آن مىدر مرحله اوّل شكست مى )ص(به يقین اگر پیغمبر اكرم
هاى الهى كجا! در حديثى از امام ندن پیامهاى الهى را انجام دهد. اسیر دنیا و نفس كجا و رساحقّ مرحله دوم يعنى ابالغ رسالت

 خوانیم كه خداوند به موسى بن عمران فرمود:مى )ع(صادق
صّالحین يا موسى! إنّ الدّنیا دار عقوبة عاقبت فیها آدم عند خطیئته، و جعلتها ملعونة، ملعون ما فیها إلّا ما كان لي. يا موسى إنّ عبادي ال»

و سائر الخلق رغبوا فیها بقدر جهلهم؛ اى موسى! دنیا دار كیفر و مجازات است. من آدم را به خاطر خطايش زهدوا في الدّنیا بقدر علمهم، 
در آن مجازات كردم و دنیا را ملعون و نفرين شده قرار دادم. هر چه در دنیاست ملعون است مگر آنچه براى من )و در طريق طاعت و 

مقدار علم و آگاهیشان در مورد دنیا زهد پیشه كردند و ساير مردم به اندازه جهلشان  رضاى من( باشد. اى موسى! بندگان صالح من به
 2«.به آن عالقمند شدند

 نكته شرط اصلى رهبرى پيشوايان

ها دارند، گرفتار شدن در چنگال مواهب مادّى و زرق و برق دنیاست و همین مهمترين مشكلى كه رهبران و پیشوايان و رؤساى جمعیت
شود كه افراد ناصالح را به خاطر منافع مادّى خود، بر صالحان مقدّم بشمرند و ظلم و ستمكارى را كه حافظ منفعت آنها مىامر سبب 

هاى الهى و عقالنى و انسانى را در پاى منافع زودگذر باشد بر عدل و داد ترجیح دهند. همه چیز را با معیار منافع مادّى بسنجند و ضابطه
 .دنیوى قربانى كنند
كند، حقارت و كوچكى دنیا در نظر ذكر مى )ص(مهمترين چیزى را كه در اين فراز از خطبه درباره پیغمبر اكرم )ع(به همین دلیل، امام

 هاى دنیا را ناديده بگیرد و ياد آن را از صحنه ذهن خويش محو كند.اوست حقارتى كه سبب شد تمام زرق و برق

 گويد:مى )ص(قرآن مجید بارها درباره پیامبران بزرگ الهى و شخص پیامبر اسالم
كنیم و زندگى آنها همچون زندگى افراد مستضعف بود و اجر و مزدى هرگز مطالبه نمى گفتند كه ما از شماآنها با صراحت به مردم مى

خواهند با شد كه حق و عدالت را درباره همه اجرا كنند و از ثروتمندان خودخواهى كه همه كس و همه چیز را مىهمین امر سبب مى
 ند.پول و ثروت در اختیار بگیرند، نهراسند و در برابر آنان تسلیم نشو

زندگى گسترده و مرفّه و پر زرق و برق، هزينه سنگینى دارد و اين هزينه جز از طريق مماشات و سازشكارى با ثروتمندان و ارباب زر 
 دانیم اين امر دشمن واقعى حقّ و عدالت يا به تعبیر ديگر: مديريّت پاك و صالح است.شود و مىو زور حاصل نمى

                                                                        

 .35 -33سوره زخرف، آيات  .1
 .9، حديث 317، صفحه 2كافى، جلد  .2
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 دهیم.پايان مى )ص(اعتنايى پیامبر اكرمد و بىاين سخن را با حديثى درباره زه
هاى حصیر در مردى خدمت پیامبر آمد در حالى كه پیامبر روى حصیرى استراحت كرده بود و ناهموارى»فرمايد: مى )ع(امام صادق

مرد عرب از روى محبّت جسم پیامبر اثر گذاشته بود و متّكايى از لیف خرما داشت كه اثر آن هم در صورت مباركش آشكار بود. آن 
خوابند و تو شوند! آنها بر صرير و ديباج مىكسرى و قیصر هرگز به چنین امورى راضى نمى»گفت: كشید و مىدست بر بدن پیامبر مى

چكار؟! سپس  ترم؛ مرا با دنیاساده( گرامى پیامبر فرمود: به خدا سوگند! من بهتر از آنها هستم و نزد خدا )با اين زندگى«. بر اين حصیر
ء فاستظلّ تحتها، فلمّا أن مال الظّلّ عنها ارتحل فذهب و تركها؛ مردم دنیا إنّما مثل الدّنیا كمثل راكب مرّ على شجرة و لها في»افزود: 

د و كنآرامد، هنگامى كه سايه برگشت كوچ مىرسد و در سايه آن مىهمانند سوارى هستند كه در بیابان به درختى كه سايه دارد مى
 1«.كندرود و آن درخت را ترك مىمى

 بخش هشتم

مِ نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ وَ عَدُوُّنَا نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَالئِكَةِ وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنَابِيعُ الْحُكْ

 تَظِرُ السَّطْوَةَ.وَ مُبْغِضُنَا يَنْ

 ترجمه

ما درخت پر بار نبوّت و جايگاه رسالت و محلّ آمد و شد فرشتگان و معادن علم و چشمه سارهاى حكمتیم، ياوران و دوستداران ما در 
 توز ما بايد در انتظار مجازات باشند.انتظار رحمت حقّند، و دشمنان كینه

 نبوّتهاى درخت پربار شرح و تفسير شاخه

دهد و رعايت فصاحت و بالغت را با اين حسن ختام اين خطبه را بعد از ذكر اوصاف پیامبر با ذكر اوصافى از اهل بیت پايان مى )ع(امام
 رساند.به سر حدّ كمال مى

)نحن شجرة  «.كمتیمما درخت پر بار نبوّت و جايگاه رسالت و محلّ رفت و آمد فرشتگان و معادن علم و چشمه سارهاى ح»فرمايد: مى
 .المالئكة، و معادن العلم، و ينابیع الحكم( 2النّبوّة، و محطّ الرّسالة، و مختلف

ها و فروع مختلفى است. ريشه و ساقه آن، داراى شاخه ، اشاره به اين است كه نبوّت همچون درخت پربارى است كه«شجره»تعبیر به 
 ن و هدايت مردم به سوى خدا، میوه اين درخت است.هاى آپیغمبر اكرم و فرزندان او، شاخ و برگ

كند كه رسالت، در آن از سوى خدا نزول پیدا كرده است و در تعبیر در تعبیر دوم، خاندان نبوّت را به بارانداز و فرودگاهى تشبیه مى
د كه در اين خانه و خانواده، پرورش و فرزندانش كسانى هستن )ع(شمرد و علىسوم، خانه پیامبر را مركز رفت و آمد فرشتگان الهى مى

 باشد.اند و طبعا آثار و بركات وحى در آنها پرتو افكن مىيافته
شدند؛ يا نازل مى )ص(در اينجا ممكن است كه اشاره به فرشتگان وحى باشد )جبرئیل و همراهانش( كه بر پیامبر اكرم« مالئكه»واژه 

اند، شامل شود و در ى را كه به عنوان خدمت يا بشارت در اين خانواده رفت و آمد داشتهاشاره به معناى اعمّى باشد كه ساير فرشتگان
 شده است.هر حال، منظور اين نیست كه فرشته وحى بر غیر پیامبر نازل مى

دادن از سوى خداست از اين نظر است كه پیامبر داراى دو مقام بود: مقام نبوّت، كه همان خبر « محطّ الرّسالة»و « شجرة النّبوّة»تفاوت 
 و مقام رسالت، كه تبلیغ آن است.

آن است كه « معادن علم»و منظور از  باشد.يا به تعبیر ديگر: نبىّ مأمور ابالغ است و رسالت معموال توأم با امامت و رهبرى و اجرا مى
؛ گوش شنوا اين «وَ تَعِیَها أُذُن  واعِیَة » »وارث علوم پیامبر و حافظ كتاب و سنّت بودند. در شأن نزول آيه شريفه  )ع(امامان اهل بیت

                                                                        

 .283، صفحه 16بحار االنوار، جلد  .1
 يعنى محلّ رفت و آمد.« مختلف» كه در اينجا به معناى رفت و آمد است. بنابر اين« اختالف» از مادّه« مختلف». 2



26    4ج، )ع(نیرالمومنیامام ام امیپ 

در روايات متعدّدى كه در منابع فراوانى از اهل سنّت نقل شده، آمده است كه پیغمبر اكرم فرمود:  1«داردها را در خود نگه مىپیام
 )ع(دعا على و به دنبال اين« قرار دهد )ع(ذن علىّ؛ از پروردگارم تقاضا كردم كه اين گوش شنوا را گوش علىسألت ربّي أن يجعلها أ»

ما سمعت من رسول اللّه شیئا فنسیته؛ من هیچ سخنى را بعد از آن از رسول خدا نشنیدم كه فراموش كنم؛ بلكه همیشه آن »فرمود: مى
و همچنین حديث  3«.لقرآن، و القرآن مع علىّ؛ على همواره با قرآن است و قرآن با على استعلىّ مع ا»حديث  2«.را به خاطر داشتم

از احاديث معروفى است كه در كتب شیعه و اهل سنّت وارد شده و  4«ام در استأنا مدينة العلم و علىّ بابها؛ من شهر علمم و علىّ »
 اند.هاى حكمت بودهههمه گواه بر اين است كه اين خانواده، معادن علم و سرچشم

گیرند؛ روند و از آن بهره مىچیزى است كه معموال مردم به سراغ آن مى« معدن»از اين نظر است كه « ينابیع»و « معادن»تفاوت 
 شود.جوشد و به سوى مردم سرازير مىها( چیزى است كه مى)به معناى چشمه« ينابیع»ولى 
 «.توز ما در انتظار مجازات حق استياور و دوستدار ما در انتظار رحمت حقّ است و دشمن كینه»فرمايد: در پايان اين سخن مى )ع(امام

 .(5)ناصرنا و محبّنا ينتظر الرّحمة، و عدوّنا و مبغضنا ينتظر السّطوة
اين معناست كه بايد منتظر چنین عاقبت شومى باشند و در اين سخن بدان معنا نیست كه آنها چنین انتظارى را واقعا دارند؛ بلكه به 

 واقع نوعى تهديد به عذاب الهى است، در دنیا و آخرت.

                                                                        

 .12سوره حاقّه، آيه  .1
 مراجعه كنید. 331 -326، صفحه 35به بعد و بحار االنوار، جلد  359پیام قرآن، صفحه  9توانید به جلد براى آگاهى از منابع حديث مى .2
 .180و  178، صفحه 3الغدير، جلد  .3
 شود. مراجعه 80 -61، صفحه 6به كتاب الغدير، جلد  .4
ست، در خطبه باال و مانند آن به « سطوه». 5 ساختن اوست و از آنجا كه يكى از لوازم آن مجازات كردن ا صل به معناى پريدن بر روى كسى و مقهور  در ا

 اين معنا به كار رفته است.
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