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  متوسطه اولنهج البالغه دوره 
  )آموزشگاه ( مرحله اول    -جزوه شماره یک  

  

  

  223  خطبه

  بخش اول

، و ما بِرَبک ا غَرَّك، و م، ما جرَّأَك علَى ذَنْبِکیا أَیها االِْنْسانُ . ، لَقَد أَبرَح جهالَۀً بِنَفْسه، و أَقْطَع مغْتَرٍّ معذرةًأَدحض مسؤُول حجۀً
کلَکَۀِ نَفْسبِه کأَنَّس کائنْ دا ملُولٌ ؟ أَمقَظَۀٌبی کتمنْ نَوم سلَی نْ ، أَمم ما تَرْح؟ أَم رِكنْ غَیم ما تَرْحم کنَفْس  یا تَرَى الضَّاحم؟ فَلَرُب

، و عزَّاك جلَّدك علَى مصابِک ، وفَما صبرَك علَى دائک!  جسده فَتَبکی رحمۀً لَه تَرَى الْمبتَلی بِأَلَم یمض ، أَوحرِّ الشَّمسِ فَتُظلُّه منْ
و کلَى نَفْسع کَاءنِ الْبع کلَیزُّ االَْنْفُسِ عأَع یه  !فخَو ظُکوقالَ ی فکَی و  اتیۀبقْمنهاتطَوس ارِجدم یهاصعبِم طْترتَو قَد و ، !  اوفَتَد

 . بِذکْرِه آنساً ، و ، و کُنْ للّه مطیعاًالْغَفْلَۀِ فی نَاظرِك بِیقَظَۀ ، و منْ کَرَىمنْ داء الْفَتْرَةِ فی قَلْبِک بِعزِیمۀ

  شرح و تفسیر

 کنى؟  ىچرا بر خود رحم نم
ترین دلیل براى خود اقامه   نادرست) دهد در برابر گناهانى که انجام مى(این انسان « : دنفرمای  در آغاز این خطبه مى) ع(امام
أَدحض  (؛  » شود چرا که بیشترین جهل و نادانى را نسبت به خود دارد خبر مغرور به بدترین عذر متوسل مى کند، و این بى مى

                                         . ه معناى مغلوب نمودنب » ادحاض «از ریشه »  أدحض«  ) . ، و أَقْطَع مغْتَرٍّ معذرةً، لَقَد أَبرَح جهالَۀً بِنَفْسهمسؤُول حجۀً
این همه کرم درباره تو کرده پروردگار تو :  فرماید  د که خداوند در این آیه مىنکن به این نکته اشاره مى) ع(در واقع امام

هیچ دلیلى از تو ! هاى گوناگون معنوى و مادى او هستى، باز هم مغرور و گستاخ و نافرمانى؟ است، از فرق تا قدم، غرق نعمت
 . اى  اختهندهد که هرگز خود را نش  پذیرفته نیست و هیچ عذرى ندارى و عملت نشان مى

     :کر صفت کریم در آیه فوق براى تلقین عذر به مخاطب است که او در پاسخ بگویدها که معتقدند ذن شود آ از اینجا روشن مى
با این همه کرم و لطف الهى،   : خواهد بفرماید سخن نادرستى است، بلکه به عکس مى»  کرمت مرا مغرور کرد؛ غرّنى کرمک« 

هنگام تالوت این آیه :  آمده)ص(پیامبر اکرم آور و فاقد هرگونه عذر و حجت است، لذا در حدیثى از  این همه نافرمانى شرم
  به شرح این سخن پرداخته با یک گفتار ) ع(سپس امام. اش او را مغرور و غافل ساخته است جهل و نادانى ؛ غرّه جهله«  : فرمود
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اى  «:  دنفرمای مى .نوازد تا بیدار شوند و از بیراهه بازگردند هاى مالمت و سرزنش را بر پیکر ارواح خفته مى  مبسوط تازیانه
چه چیز تو را بر گناهت جسور ساخته؟ و چه چیز تو را در مقابل پروردگارت مغرور کرده؟ و چه چیز تو را بر هالکت ! انسان

 ) . ؟ ک بِهلَکَۀِ نَفْسکبِرَبک، و ما أَنَّس یا أَیها االِْنْسانُ، ما جرَّأَك علَى ذَنْبِک، و ما غَرَّك(؛ » ؟مند نموده است خویش عالقه

انسان به طور طبیعى خود را بیش از هر کس دوست دارد و  ؛اشاره به اینکه غریزه حب ذات در انسان نیرومندترین غرائز است
گوییم آیا گرفتار جنون  کنیم و با خود مى  زند وحشت مى هرگاه ببینیم کسى خنجر برداشته، بر سینه و بازو و پهلوى خود مى

اى به هالکت خویش ندارد،   مند هالکت خویش شود؟ اگر انسان کمترین عالقه مگر ممکن است انسان عاقل، عالقه. ه استشد
 !شود؟  پس چرا گناه و غرورى که مایه هالکت اوست را پذیرا مى

ز خواب غفلت بیدار درد را با بیان منطقى و گویا ا  خبر و این خفتگان بى غافالن بى د ایننخواه مى) ع(امامدر ادامه سخن 
آیا درد تو درمان  «:  د شاید توبه کنند و به سوى خدا بازگردندند متوجه سازند و به سرنوشت خطرناکى که در پیش رو دارنکن

 بلُولٌ، أَما منْ دائک( ؛  ؟کنى کنى به خودت رحم نمى  گونه که به دیگران رحم مى  چرا آن. ندارد یا از این خوابت بیدارى نیست
 ) . ؟ نَفْسک ما تَرْحم منْ غَیرِك ؟ أَما تَرْحم منْ أَم لَیس منْ نَومتک یقَظَۀٌ

بینى و در برابر   چه بسا کسى را در دل آفتاب سوزان مى «:  دنفرمای  د و مىنساز تر مى  سپس با ذکر مثالى این حقیقت را روشن
کنى که درد جانکاهى بدن او را سخت آزرده و از روى ترحم بر او  رى را مشاهده مىافکنى یا بیما حرارت آفتاب بر او سایه مى

ات شکیبا ساخته و بر مصائب خود صبور کرده و   چه چیز تو را بر این بیمارى) تفاوت هستى  پس چرا درباره خود بى(گریى  مى
حرِّ  فَلَرُبما تَرَى الضَّاحی منْ(؛  » نفس خودت نیستکه هیچ چیز براى تو عزیزتر از  از گریه بر خویشتن باز داشته است در حالى

ضمی بِأَلَم یتَلبتَرَى الْم أَو ،لُّهسِ فَتُظالشَّم ۀً لَهمحی رکفَتَب هدسج  !و ،کائلَى دع رَكبا صنِ  فَمع زَّاكع و ،ابِکصلَى مع كلَّدج
 . قوت است  به معناى شکیبایى یا»  دلَج «از ریشه   » جلّد«  .)  ! هی أَعزُّ االَْنْفُسِ علَیک سک والْبکَاء علَى نَفْ

 بینیم که گرفتار تناقض در عمل و دوگانگى در قضاوت هستند در برابر ناراحتى دیگران و  هایى را مى اشاره به اینکه چرا انسان
تر و   ریزد در حالى که بیمارى خودشان سخت دهند و گاه سیالب اشکشان فرو مى ن مىبیمارى بیماران سخت عکس العمل نشا

 .دهند العملى در برابر آن نشان نمى گونه عکس تر است و هیچ شان سنگین مصائب

ى هر روز، هاى شبانه تو را بیدار نکرده در حالى که بر اثر معاصى اله چگونه ترس از بالها و عذاب «:  دنافزای در ادامه سخن مى
حال که چنین است بیمارى سستى دل خود را با داروى تصمیم و عزم راسخ ! افکنى  خود را به مرحله باالترى از خشم خدا مى

ت بیات نقْمۀ، و قَد تَورطْ و کَیف الَ یوقظُک خَوف(؛ »  مداوا کن و این خواب غفلتى که چشمت را فرو گرفته با بیدارى برطرف ساز
هاتطَوس ارِجدم یهاصعنْ کَرَى!  بِمم ۀ، وزِیمبِع ی قَلْبِکالْفَتْرَةِ ف اءنْ دم اوقَظَۀ فَتَدبِی رِكی نَاظالْغَفْلَۀِ ف  (.   

 به سبب معصیت یعنى خود را»  قد تورطت بمعاصیه «به معناى انداختن در گرداب یا باتالق است و »  رطو «از ریشه »  تورطت« 
 . اى ها به گرداب و باتالق قهر و خشم خدا افکنده

سو و تصمیم و عزم راسخ از سوى دیگر و  بیدارى و هوشیارى از یک:  دانیم براى نجات و رهایى از خطر دو چیز الزم است مى
از خواب غفلت برخیزند و براى د که نده خبران را هشدار مى و بى نددر این عبارت کوتاه به هر دو اشاره فرموده ا) ع(امام

 .افروزد تا وقت نگذشته است تصمیم بگیرند نجات خویش از چنگال معاصى که آتش خشم و غضب الهى را بر مى
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 . گیرد شود قربانى زیادترى مى  براى این است که بالهایى که در شب نازل مى) عذاب شبانه(»  بیات نقْمۀ« ه تعبیر ب

أَوأَمنَ أَهلُ الْقُرَى أَنْ یأْتیهم بأْسنَا ضُحى وهم * أَفَأَمنَ أَهلُ الْقُرَى أَنْ یأْتیهم بأْسنَا بیاتاً وهم نَائمونَ «  : فرماید قرآن مجید مى
آیا اهل شهرها و آبادیها از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید درحالى که در خواب باشند؟ آیا اهل شهرها  ؛یلْعبونَ

 » و آبادیها از این ایمنند که عذاب ما هنگامه روز به سراغشان بیاید در حالى که سرگرم بازى هستند؟

 ) .بِذکْرِه آنساً و کُنْ للّه مطیعاً، و(؛ » و با یاد او انس گیریر ا را بپذخد اطاعت «:  دنفرمای  در پایان این فقره مى

   بخش دوم
کلَیع الَهإِقْب نْهع لِّیکالِ تَوی حثَّلْ فتَم و فْوِهإِلَى ع وكعدالَ ، یفَتَع ،رِهإِلَى غَی نْهلٍّ عتَوم أَنْت و ،هبِفَضْل كدتَغَمی ا ، وم نْ قَوِيى م

هأَکْرَم  !هتیصعلَى مع رَأَكا أَجیف منْ ضَعم تاضَعتَو و  !تَقَلِّبم هۀِ فَضْلعی سف و ،یمقم تْرِهس ی کَنَفف أَنْت و  . لَم و ،فَضْلَه کنَعمی فَلَم
فَما ظَنُّک بِه !  لُطْفه مطْرِف عین فی نعمۀ یحدثُها لَک، أَو سیئَۀ یستُرُها علَیک، أَو بلیۀ یصرِفُها عنْکیهتک عنْک ستْرَه، بلْ لَم تَخْلُ منْ 

تَهأَطَع لَو  !ازِیتَوةِ، می الْقُونِ فقَیتَّفی مف فَۀَ کانَتالص هأَنَّ هذ لَو اللّه مای یمِ وبِذَم کلَى نَفْسم عاکلَ حأَو ةِ، لَکُنْتری الْقُدنِ فی
 . االَْخْالَقِ، و مساوِيء االَْعمالِ

 شرح و تفسیر
 !؟از او رحمت و از تو عصیان

از . دنمرش  د، و دالیل محکومیت او را بر مىنکن دعوت مى ها را به داورى بر خویشتن در این بخش از خطبه، انسان) ع(امام
رحمتش را بر او فرو  ولى از سوى دیگر خداوند، همواره فضل و ؛نهد  پیوسته در طریق نافرمانى گام مى سو جمله اینکه او از یک

به ) ها با دادن انواع نعمت(او  گردانى از خداى خود روى مى خوب تصور کن در همان هنگام که تو «:  دنفرمای مى.  ریزد مى
دهد در حالى که تو   مى خواند و در زیر پوشش فضل و رحمتش قرار و را به عفو و بخشش خویش فرا مىاو ت آورد  تو روى مى

و تَمثَّلْ فی حالِ تَولِّیک عنْه إِقْبالَه علَیک، یدعوك إِلَى عفْوِه، و یتَغَمدك (؛ » آورى  همچنان به او پشت کرده و به غیر او روى مى
،هبِفَضْل ها أَکْرَمم نْ قَوِيالَى مفَتَع ،رِهإِلَى غَی نْهلٍّ عتَوم أَنْت و  ! (. 

 رب، انَّک تَدعونى فَاُولّى عنْک، و یا«  : خوانیم این همان چیزى است که در دعاى پرمحتواى افتتاح در ماه مبارك رمضان مى
لَىا ببتَتَح لَیا غَّضفَاَتَب،نْکلُ مفَال اَقْب لَىا ددتَتَوو ،نَ کم کذل کنَعمی فَلَم ،کلَیلَ عالتَّطَو ىکَاَنَّ ل  ،لَىسانِ ااالِْحۀِ لى ومالرَّح

كودبِج لَىالتَّفَضُّلِ عو ککَرَمت مىگردانم،   مى خوانى ولى من از تو روى  تو مرا فرا مى!  روردگارا؛ پوولى  ؛کنى  تو به من محب
تو را از  ولى این احوال ؛شوم، گویا منّتى بر تو دارم ولى من پذیرا نمى ؛کنى دوستى مى ورزم، تو به منمی من با تو دشمنى 

 .»  دارد نسبت به من باز نمىتفضّل به جود و کرمت  رحمت و احسان و

ولـى تـو بـا     ؛قوت، ایـن قـدر کـریم اسـت     که با آن همه قدرت وبزرگ و بلندمرتبه است خدایى  «:  دنافزایمی در ادامه 
پوشـى او قـرار دارى و در    جسـور هسـتى در حـالى کـه در پنـاه پـرده       این حقارت و ضعف این انـدازه بـر معصـیت او   

ـ !  و تَواضَعت منْ ضَعیف مـا أَجـرَأَك علَـى معصـیته    ( ؛ » رحمتش در حرکت هستى فراخناى فضل و ت فـی کَنَـف سـتْرِه    و أَنْ
تَقَلِّبم هۀِ فَضْلعی سف و ،یمقم ( .   

 . به معناى محفوظ داشتن است»  نفکَ «از ریشه »  کنف« 
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تعجب در این است که فرد ضعیف و زبون .  تعجب نیست اشاره به اینکه افراد قوى و نیرومند اگر راه خشونت را پیش گیرند جاى
 این همه ضعف و ولى خداوند با آن همه قدرت و عظمت نهایت محبت را دارد و این انسان با ؛نهد راه گامو ناتوانى در این 

اى فضل و رحمت الهى از او قطع  که لحظهدر حالى  دهد  ناتوانى، این همه جرأت و جسارت بر معصیت از خود نشان مى
 ! است شود و این به راستى عجیب نمى

پـرده گناهانـت را ندریـده اسـت، بلکـه       تو را از فضل خـویش بـاز نداشـته و   ) ین همه نافرمانىبا ا( «:  دنافزای سپس مى
اى، یا در نعمتى قرار دارى کـه بـراى تـو فـراهم سـاخته و یـا در گنـاهى         نشده حتى یک چشم بر هم زدن از لطف او دور

گونـه بـه تـو     همـه گنـاه کـه دارى ایـن     یـن آرى بـا ا . پرده بر آن افکنده، و یا بال و مصیبتى که از تو دور نموده است که
فَلَـم یمنَعـک فَضْـلَه، و لَـم یهتـک عنْـک        (؛ » ؟کـردى  اگـر اطـاعتش مـى    کنى محبت دارد، حال درباره او چه فکر مى

سئَۀ ییس أَو ،ا لَکثُهدحۀ یمعی نن فیع طْرِفم هنْ لُطْفتَخْلُ م لْ لَمب ،ْترَهس    نْـکا عـرِفُهصـۀ ییلب أَو ،ـکلَیا عتُرُه  !    بِـه ـا ظَنُّـکفَم
تَهأَطَع لَو !  (.   

 .به معناى چشم بر هم زدن گرفته شده است »  فطَر «از ریشه »  مطرف عین« 
یا مرتکب گناهى شده که  باید شکر آن را ادا کند یا مشمول نعمتى است که:  اشاره به اینکه انسان از این سه حالت خالى نیست

که باید قدر این نعمت الهى  باید از ستاریت او ممنون باشد و استغفار کند یا بالیى را از او دور ساخته خدا بر آن پرده افکنده و
حال . اعتناست  دارد و نسبت به اوامر و نواهى حق بى عصیان گام بر مى طریق ها همه در حالى است که او در این. را بشناسد

کردند چگونه از آنها قدردانى  اطاعتش را مى انسان بیندیشد که این خداوند مهربان و فوق العاده کریم و رحیم اگر بندگان اگر
 .د تواند انگیزه معرفۀ اهللا گرد است که به گفته علماى عقاید مى»  شکر منعم وجوب «نمود، این همان مسئله  مى

ـ پرداز مخاطبـان خـود بـه بیـان دیگـرى مـى       د و براى بیدار ساختنننگر ه مىآنگاه امام از زاویه دیگرى به این مسئل د ن
کنـى و او همـواره لطـف و     که پیوسـته عصـیانش مـى   (وضعى که تو با خدا دارى  به خدا سوگند اگر این «:  دنفرمای و مى

دى کـه خـود را بـه    کسـى بـو   در میان دو نفر که در نیرو و توان مساوى بودند وجود داشت تـو نخسـتین  ) کند مى محبت
به یقین اگر ایـن وضـع میـان مـوال و عبـد باشـد بـه طریـق         (کردى  مى سبب اخالق ناپسند و کردار بد، محکوم و نکوهش

ةِ، لَکُنْـت أَولَ  ، متَـوازِیینِ فـی الْقُـدر    و ایم اللّه لَو أَنَّ هذه الصفَۀَ کانَت فی متَّفقَـینِ فـی الْقُـوةِ   (؛ » )تر است نکوهیده اولى
 . ) حاکم علَى نَفْسک بِذَمیمِ االَْخْالَقِ، و مساوِيء االَْعمالِ

این  ولى ظاهر؛ اند  به صورت صغرا و کبرا از شکل اول از قیاسات منطقى دانسته عبارت فوق را البالغه نهج بعضى از شارحان
با . طراز هم باشند معموال ترس و وحشتى از هم ندارند یعنى دو نفر که هم ؛تاست که لحن عبارت باال ناظر به قیاس اولویت اس

کند و به   او را محکوم مى آنان دو پیوسته نیکى کند و دیگرى در برابر بدى کند سرانجام وجدان نفر دوم این حال اگر یکى از
سو لطف و  بسیار کوچکى باشد که از یکمیان شخص بسیار بزرگ و فرد  سازد، حال اگر این مسئله در  سوء اخالق متهم مى

ها، به  مجازات در برابر نافرمانی گونه نیاز و ترس و وحشت و از سوى دیگر سرا پا نیاز است و وحشت از بدون هیچ رحمت است
 باید خود را بسیار مالمت کند که چرا در برابر آن همه بزرگوارى این همه یقین در چنین شرایطى آن فرد کوچک نابکار

 . رمسارى به بار آورده استش
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