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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

هایی زمند دانشا. عرض کردیم تفسیر نهج البالغه نیز مانند تفسیر قرآن نیالبالغه بود جز تفسیر نهاموضوع بحث ما علوم پیش نی

وجود  هاروری است، به حدی که اگر این آگاهیو تفسیر نهج البالغه الزم و ضها و علوم برای شرح است. یعنی برخی از دانش

منظور  خالف مقصود وبر  ممکن است البالغه ناقص و ابتر و چه بساتفسیر نهج  توانیم بگوییم شرح و یانداشته باشد به جرأت می

رای های الزم بصورتی مقدور است که ابزاراین در  و زیرا تفسیر و شرح یعنی کشف مراد و مقصود گوینده .باشد صاحب سخن

لبی ینده ممکن نباشد یا حتی به عکس مطبدون این ابزارها چه بسا فهم مقصود و مراد گوشارح باشد. کشف مقصود متکلم در اختیار 

  .به دیگران منتقل شودو ر او فهمیده شود وظبر خالف و برعکس من

 ردیم.البالغه مطالبی را عرض کتفسیر نهج ج دانش ضروری برای شرح و تا کنون در مورد پن
  . علم فقه6

آید البالغه بر می ا نیست که کسی که در صدد شرح نهجلزوما به این معن ،برای تفسیر نهج البالغه الزم است گوییم علم فقهوقتی می

کسی که  فسیربا شرح و ت خیلی متفاوت است مسلماً ،بنشیند)ع( در مقام شرح کالم حضرت علی ،البته اگر یک فقیه د،باید فقیه باش

هایی از کلمات ، حداقل در بخشباالخره فقیه با اشرافی که به مبانی دارد و با آگاهی از ادله احکام .به حد اجتهاد نرسیده است

 بپردازد. تواند به توضیح و تفسیر آن)ع( قطعا بهتر میحضرت علی

در حیطه احکام  مسلماً .تاریخی و بعضا هم احکام شرعی ،اخالقی ،اعتقادیز جمله ا مطالب مختلفی وجود دارددر نهج البالغه 

را تبیین کند. در سایر بخش ها هم درست است  )ع(تواند مراد حضرت علیای به فقه و احکام شریعت بهتر میشرعی فقیه یا آشن

 و قوه استنباط احکام شرعی را دارد نه تنها در خصوص فقاهت به آن معنا کاربرد مستقیم ندارد اما فقیه و مجتهد یعنی کسی که قدرت

)ع( تواند به شرح و تفسیر کلمات حضرت علیتر میآید و چه بسا عمیقاین قوه به کمک او میاحکام بلکه در غیر از احکام نیز 

 بپردازد.

یک  ر جلسه قبل. دبیشتر آشکار می کندمقام شرح نهج البالغه  رودش را دنتایج و ثمرات خپیوستگی بین فقه و اصول با یکدیگر، 

ود و چگونه وارد ش داند که)ع( میبین سخنان مثال حضرت علی برخی در تعارض، نمونه را بیان کردم که اگر کسی علم اصول بداند

  نیز امروز بیان می کنم،را  یمونه دیگرنع کند. جم

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 
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، ایشان کنده ها و دوری از برخی اجتماعات میگشت به خانشانزده نهج البالغه حضرت علی به مردم کوفه امر به بازدر خطبه  .8

 [ ذذَنْبَهُبَّهُ وَ لَا یَلُمْ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُفَاسْتَتِرُوا فِی بُیُوتِکُمْ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِکُمْ وَ لَا یَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا رَ»...  فرماید:می

به جز  .ها میسر استاز زشتی پس از بازگشتد را اصالح کنید و توبه مسائل بین خو ،های خود بازگردیدای مردم به خانه» ؛7..«.

 «و جز خویشتن دیگری را سرزنش ننماید را ستایش نکنید یپروردگار خود کس دیگر

کنید و خودتان را اصالح  توبههای خود بروید و هرده است به خانر کم)ع( احضرت علی :گوید، میرا ببینید این جمله تنها اگر کسی

راه خدا و مقاومت و ایستادگی از جهاد و تالش در  سخن 41در نامه امیرالمؤمنین که در حالی .سرزنش کنید فقط خودتان راکنید و 

  .کندمی ترغیب مال و زبان و جان در راه خدا به جهاد با مردم راشدت  و به به میان آورده

 ن و جزترفتن به کنج خانه و سرزنش خویش به امر از یک طرف ند زیرام سازگار نیستاین دو کالم باه به نظر بیایید ممکن است

با هم سازگار  کند، این دو کالم علی الظاهرمی جهاد با مال و زبان جان و از سوی دیگر امر به دهونم نکردن پروردگار را پرستش

جا راه جمع را برگزیند. این دتعارض بین این دو متن چگونه بای در که داندفقه آشنا باشد می وانش اصول اگر کسی به د اما ند.نیست

ین راه ا ؟دیگر چه باید کردبین مفهوم یک جمله و منطوق جمله در تعارض . منطوق جمله دوم است رض بین مفهوم جمله اول وتعا

با این سخن چه باید  هداند که در مواجهبا قواعد اصول آشنا است میو یک فقیه یا آشنای با فقه که  را اصول برای ما مشخص کرده

  .بکند

ند تا شیننندور هم  مردمکه  است ینکند برای ا)ع( امر به رفتن به کنج خانه میاگر حضرت علیمؤید این سخن نیز این است که 

قت کش و های ونکنید و به شب نشینیبی جهت در هر جا اجتماع »فرماید: می 71حضرت در خطبه  .دنامربوط بزنن یهاحرف

که از دل  است هایییمقام نفی هرزه گردی و شب نشین درحضرت  پس این سخن« گرد نباشید.خالف اسالم روی نیاورید و هرزه

، علیه کسی حرف آمدش میها پیدل تجمعات چند نفره در کوفه حرف ز. در آن زمان اآیدجز دروغ و غیبت و تهمت بیرون نمی آن

انگیزی ح خود بیاورید، به دنبال فتنهبه جای این کارها رو به اصال :خواهد بگویدکردند. حضرت میمی زدند به افراد مختلف حمله می

افراد را از این  حضرت این ،بلوا ایجاد کنند کشیدند تا آشوب وها نقشه می. بعضی از مردم در این شب نشینیطلبی نباشید و آشوب

فاتی با هیچ مناکالم مولی پس این  .این کارها به فکر توبه و به فکر آبادانی آخرت خود باشید به جایکار نهی کردند و فرمودند: 

  .ندارد مجاهده در راه خدا با مال و جان امر به جهاد و

 :فرمایدیمو شکست خوردگان در جنگ  حیندر مورد مجرو )ع(حضرت علیدر جایی  کنم،خدمتتان عرض می مورد دیگری. 2

روحانشان کند به تعقیب این افراد و حتی کشتن مجاما در جایی دیگر امر می نکنید و آنان را نکشید. شاندنبال افراد را تعقیب نکنید، ینا

تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ لَا »: فرماید. مثال در مورد خوارج میهاها و مقر فرماندهی آنو رفتن تا عمق پایگاه

لب ثل کسی که طازیرا کسی که به دنبال حق بوده و اشتباه کرده م ،بعد از من خوارج را نکشید» 2«فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَه

ویه و معا «كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَه»از  منظور، ندمعاویه نیستخوارج مثل اصحاب  «دست پیدا کرده نیست باطل بوده و به آن

[ تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى لَا ]تُقَاتِلُونَهُمْ » روشنی دستور دادند که در مورد مجروحین به. باشندمی اصحابش

                                                 
 .71، خطبه414،ص 7شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 7

 .17، خطبه44نهج البالغه للصبحی صالح، ص 4
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فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِیمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا  جَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْإِیَّاهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوكُمْ حُحُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ 

اضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ إِنْ كُنَّا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَ

اگر »8«الْهِرَاوَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ.ةِ بِالْفَهْرِ أَوِ لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّ

تواند دفاع کند به او آسیب نزنید و خدا شکست خوردند و فرار کردند، کسی را که پشت کرده نکشید و آن کسی که نمی به اذن

از یک ول مهم انسانی در جنگ است. اص ها ازینادارند، هایی در مورد زنان و کودکان سپس حضرت توصیه«. مجروحان را نکشید

 . کنندو نهی از تعقیب مجروحین، نهی از آزار کسانی که در جنگ شکست خوردند و فرار میطرف نهی از کشتن خوارج 

تْبَعُهَا تَحَتَّى یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ »فساد و جنگ برچیده شود،  را تعقیب کنید تا ریشه  دهد شکست خوردگاناما از آن طرف دستور می

مْ وَ يسُ وَ حَتَّى تَدْعَقَ الْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِالْمَنَاسِرُ وَ یُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْحَلَائِبُ وَ حَتَّى یُجَرَّ بِبِلَادِهِمُ الْخَمِيسُ یَتْلُوهُ الْخَمِ

 2«بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ.

ران کنند و سربازان ما هجوم ا تیر بارها ها حمله کنند و آنهای لشکر پیاپی به آندارند تا آنکه گروهنگ دست بر نمیآنها از ج»

ان عقب برانند و تا اسبها هایش، آنها را تا شهرلشکرهای انبوه، پشت سر هم بشکنند و لشکرهای عظیمدر هایشان راآورند و صف

  .«زیر سم بکوبند دیگر قرار دارد و اطراف چراگاههایشان و راه های آنان راهایشان را که روی در روی سرزمین

 :فرمایدجا مییک حضرت در چرا .دهایشان دنبال کرده و از بین بروتا شهر باشند را بایدکسانی که در حال فرار می طبق این سخن،

که از خودش  ، کسیا اگر مجروح هستند تعقیبشان نکنیدان کنید و به دنبال اینها نروید یاگر به اذن خدا دشمن شکست خورد رهایش

 .ایشان و عمق شهرهایشان تعقیب کنید و از بین ببریدهنهها را تا خا: اینفرمایدجا میتواند دفاع کند به دنبالش نروید اما در ایننمی

ا است و ، کسی که با فقه آشنفقه آشنا باشدتواند این تعارض را برطرف کند که با یکسی م ،البالغه کم نیست از این موارد در نهج

  .ها جمع کندبین این تواندادله را دیده می

 مربوط به جایی است که بعد از شکست و فرار کردن شده، حینصورت اول و موضع اول که امر به رها کردن و عدم کشتن مجرو

آوری قرارگاه اصلی از بین رفته است، یعنی امکان جمع . کانون فرماندهی ومتالشی شده استو  کانون فرماندهی ندارددشمن دیگر 

عقبه دشمن هنوز  نکنید و مجروحین را رها کنید ولی جایی که انتعقیبش :گوید. لذا میامکانات و حمله مجدد وجود ندارد نیرو،

انون و مقر : بروید تا آن کفرمایدمیکانات اقدام کند، نیرو و جمع آوری ام تواند از آن مقر دوباره به تجمیعمنهدم نشده است و می

که هنوز آن کانون بر قرار بود اما ها را دادند فرمان تعقیب آن 744خطبه  ر. حضرت به این دلیل در جنگ نهروان درا از بین ببرید

ر فقه بحث د این چیزی است که .دکانون فرماندهی نداشتندیگر است که  به این دلیل «قَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِيلَا تُ» :فرمایدجا که میآن

کلمات را  نتواند به درستی ایعت ندارد و با ادله آشنا نیست نمیلذا کسی که آشنایی به فقه واحکام شری ،شده است و روشن است

  .ضات به نحوی جمع کندشرح کند و بین این تعار
 علم تاریخ. 7

                                                 
 .714، ص71شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 7

 .744، خطبه 1،ص8شرح نهج البالغه البن ابی الحدید،ج 4
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ین است که اهد نهج البالغه را شرح کند مورخ باشد بلکه منظور اخومیاریخ این نیست که حتما کسی که منظور از آشنایی به علم ت

و  اعتنا است لمعتبر است و کدام مورخ سخنش قاب بین منابع تاریخی کدام رو بداند که د با تاریخ و منابع معتبر تاریخی آشنا باشد

لی و یک اشراف و اطالعات اجماشناسد از غیر معتبر ب را منابع معتبرو تمیز است  اهل یعنی، اعتماد کرد توانکدام مورخ نمی به سخن

. باشد داشته )ع(دوره خلفاء و حکومت حضرت علی)ص( و نسبت به وقایع تاریخی بویژه وقایع تاریخ صدر اسالم و زمان پیامبر

 . کنمتتان عرض میموردی را خدمئله روشن شود سمکه این برای این

و بیراه و دشنام نثار  جمع شده بودند و بدآنان  ،دهنداصحاب او به یاران معاویه دشنام میه کشنید  )ع(در جنگ صفین حضرت علی

نِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ ا»فرماید: و می کنداین افراد را نصحیت می 411می کردند حضرت در خطبه ها آن

احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ  كَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِیَّاهُمْ اللَّهُمَّوَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَ

 8«مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ. أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ الْحَقَّ

ها را بازگو نکردید و حاالت آیف میها را توصد بلکه به جای دشنام اگر رفتار آنمن دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشی»

خدایا خون ما و  یدگفتها میخوب بود به جای دشنام دادن به آن چه .تر و عذر پذیرتر بودیدردید به سخنان راست نزدیککمی

د حق را نان که جاهلنگمراهی به راه راست هدایت فرما آ ها را ازآن وها اصالح فرما ، بین ما و بین آنخون آنها را حفظ کن

  .«گردند ها که با حق در ستیز هستند پشیمان شوند و به حق بازبشناسند و آن

کسی دشنام و ناسزا بیعی است که . طبسته نشود هاز سب و دشنام برای این است که راه هدایت به سوی حق در مقابل آناین نهی ا

  .ها را نرم کنداین خواهد دل، حضرت با این سخن میکندمی یشود و بر موضع باطل خودش بیشتر پافشاریمبشنود عصبانی 

دفاع از خلیفه سوم به  در بن اخنس ، شخصی به نام مغیرةو خلیفه سوم واقع شد )ع(ین امامای که بدیگر در مشاجرهطرف اما از 

 ال این جملهقب ،که این جمله را از مغیره شنید به تندی به او پاسخ گفت، امام به محض اینبگذار من پاسخ علی را بدهمعثمان گفت: 

وَ الشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ أَنْتَ تَكْفِينِي فَوَاللَّهِ مَا أَعَزَّ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ یَا ابْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ » را نقل کردم که حضرت فرمود:

  2«إِنْ أَبْقَيْتَ.لَّهُ عَلَيْكَ نَاصِرُهُ وَ لَا قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهِضُهُ اخْرُجْ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَكَ فَلَا أَبْقَى ال

به را او )زی ؟دم بریده )این  خودش دشنام است ( ای درخت بی ریشه تو مرا کفایت کنی ،ای فرزند لعنت شده» :امام به مغیره فرمود

که تو )تو یاور باشی خدا نیرومندش نگرداند  که به خدا سوگند کسی را)ع( را بدهم( ب علیگفت که اجازه بده من جواخلیفه سوم 

از تو ا رخدا خیر  ،از نزد ما بیرون برو ،بر جای نمی ماند ،کنی دستگیری آن کس را که تو (ی از کسی حمایت کنیتی که بخواههس

 «انجام ندهیگذارد اگر از آنچه که می توانی نرا باقی  خدا تو ،پس هرچه خواهی تالش کن ،دور بسازد

این علت  ؟دهداینقدر عریان به این آقا پاسخ میجا ولی ایند از دشنام و سب نکننهی می انخودش از یک طرف )ع(امام چرا حال

تواند وجه ، آن وقت میهستند چه کسانی هاو بداند که در تاریخ این پدرش را بشناسد ،را بشناسد بن اخنس . اگر کسی مغیرةدارد

  .را معلوم کند ماین سخن اما

                                                 
 .411، خطبه 47، ص77ابی الحدید، جشرح نهج البالغه البن  7

 .711، خطبه 117، ص8شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 4



  

010 

 

حکم البرادر مغیره به نام ابو .اسالم آوردابوسفیان هم مسلمان شد این شخص  روز فتح مکه آن وقتی که و بود پدر مغیره از مشرکین

و  دا کردندپی در زمان خلیفه سوم مجال، اما شده ای بودند منافق و طرد. یعنی خانودهکشته شد در جنگ احد به دست امیرالمؤمنین

)ع(. و مدعی حضرت علی شدند مسلمان دو آتشه ، این زمانم نیاورده بودندزمان اسالهایی که آن شدند، آن دو آتشهمسلمان 

لوب و محکوم از خلیفه سوم مثال حضرت علی را مغایستاد و در دفاع  )ع(قدر وقاحت به خرج داد که در مقابل حضرت علیاین

اینجا حضرت  .مقابل تمام حق ایستاده رد ، حاالآن سابقه را داشتنداش خواهد. آدمی که خودش و خانواده. این خیلی وقاحت میکند

آدمی که  ینا اهد سابقه او را به دیگران نشان دهد و بگوید:خوند به این دلیل است که میک)ع( اگر با او با تندی برخورد میعلی

تشه شده است و و مسلمان دو آاالن مدعی شده  بل من ایستاده کسی بوده که از اول منحرف و منافق بوده است. حالاالن در مقا

 ی، آن کسسازدجا را خدا نیرومند نمیحمایت کنی آن جایی که تو بخواهی از آنآن :لذا فرمود .دفاع کند از خلیفه سوم خواهدمی

  ماند.دست گیری کنی او برجای نمیاو را که تو 

علت اینکه همند توانند بفنمی ،تا این سابقه و ریشه برایش روشن نباشد ،تا تاریخ نداند کندلذا کسی که به شرح نهج البالغه اقدام می

 چیست. ...« یَا ابْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ وَ الشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ » :فرمایدحضرت به مغیره می

که انسان بتواند تفسیر و شرح مناسبی از نهج البالغه داشته کند به اینو احواالت در تاریخ خیلی کمک می آشنایی به این امورلذا 

  .باشد

  .این هم اجماال درباره علوم پیش نیاز تفسیر و شرح نهج البالغه

. روشهایی که های تفسیر نهج البالغهز جمله روش تحقیق و تفسیر یا روشهای دیگری هنوز باقی مانده که من اشاره کردم ابحث

 ها بهره بگیرد. روش تواند از آنالبالغه انسان می جدر شرح نه

حضرت  ای از سخنانمجموعه .زیرا نهج البالغه مرسالت سید رضی است است. بحث اعتبار نهج البالغه بحث بسیار مهم دیگر

است که آیا . حال سوال این شوده عنوان مرسله سید رضی شناخته میلذا ب ،بدون ذکر سندآن هم را گردآوری کرده  )ع(علی

در  مخصوصاً قابل اخذ است؟ ی و اعتقادی یا حتی مسائل تاریخیهای اخالقآموزه ستنباط احکام و دردر ا مرسالت سیدرضی

 م.ه باید در فرصت مناسب دنبال کنیاین بحثی است ک .گیری و دقت بیشتری نیاز استسختجا در این محدود احکام زیرا این حوزه

 «لمینالحمدهلل رب العا»     


