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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)24(  

06 - 09دوشنبھ  01 - 10 ؛1436 - 03 - 30؛ 1394 - - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - َم َرِحَم هللاَّ ھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ  وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ تََزوَّ  
خدا رحمت كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند 

گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را،  را، كسب نماید ذخیرهانجام دھد صالحی 

غ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، وستیز کند با ھوای خود، و در
رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

عمل.  
II. )8( 75شرح خطبھ    
1. ھاي  وعدهیعني  .خواھش ھمراه با قََدر و اندازه است "ُمنی"، و "تمنّي" اشتھاء وغ داند آرزوی خود را. وو در :َو َكذََّب ُمنَاهُ  

حتّی و بداند کھ ، شان خیر و موجب سعادت دانستنرا کذب و باطل شمرد و آنھا را تصدیق نکند با حّق و آرزوھای نفسانی 
وابستھ ساختن دل و ، خواھند داشتدادند بھ ھمراه ن در صورت نیل بھ آنھا، سعادت و رستگاری، و سروری را کھ وعده می

بھ آرزوھایی از این قبیل کار شیطان لعنت هللا علیھ - اره است بھ گفتھ شده است "تمنّي" خواستھ نفس حیواني و نفس امّ  است. -
فرماید. اقتضاي تمایالت و حاالت خود، و آن بھ خالف آن چیزي است کھ خداي تعالي انسان را بدان دعوت مي 	

گیرند، و سبب احتجاب او از حّق  ھاي نفساني قدرت داوري و فھم صحیح را از فرد مي ھاي حیواني، و بیم و امید خواھش
فرماید: شوند. خداي تعالی مي مي  
امینَ  ُكونُوا آَمنُوا الَّذینَ  أَیُّھَا یا ِ  ُشھَداءَ  بِاْلقِْسطِ  قَوَّ ُ  فَقیراً  أَوْ  َغنِیًّا یَُكنْ  إِنْ  اْألَْقَربینَ  وَ  اْلوالَِدْینِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ   َعلى لَوْ  وَ  ِ#َّ  بِِھما  أَْولى فَا#َّ
َ  فَإِنَّ  تُْعِرُضوا وْ أَ  تَْلُووا إِنْ  وَ  تَْعِدلُوا أَنْ   اْلھَوى تَتَّبُِعوا فَال )النّساء4:135( َخبیراً  تَْعَملُونَ  بِما كانَ  هللاَّ  
 و  والدین یا ،خودھاتان ضررھ ب، ھرچند خدابراي  يگواھانبرپا ایستاده از روي قسط،  باشید ،آوردید ایمان كھ كسانى آن (اى

تا مبادا کج شوید،  را خود خواھش نكنید پیروى پس .آنھااز  است سزاوارتر خدا فقیري، یااگر ثروتمندي باشد  ،باشد خویشان
)خبیر است. كنید دھید  ميانجام  آنچھھ ب خدا كھ درستىھ ب ،كنید اعراض یا [زبان را]، پیچانید بھ اگر و  

 
2. ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِھِ   ھاي نفساني، نفس بر او  آرزوھا و خواھش چون تکذیب کندقرار دھد صبر را مرکب نجات خود.  :َجَعَل الصَّ

سخت گیرد و او را در طلب سعادت حقیقي ھمراھي نکند، و شیطان او را بترساند کھ بھ فقر و درد و رنج گرفتار خواھد 
اي.  شد، و خنّاسان او را وسوسھ کنند کھ وعده سعادت اخروي سراب است و لّذت نقد خویش را از دست مده بھ وعده

نیرنگ ابلیس و چنگال باید صبر مرکب نجات خویش از این معرکھ و گرداب فریب و تزویر قرار دھد، و از  اینجاست کھ
و بھ دنبال ھوا و ھوس و آرزوھای دنیایی بر نیآید. ،صبر پیشھ کندت بدر برد، سالمدین و دل را بھ سپاه او با صبر   

3. ا یَْمُكُروَن َواْصبِْر خدای تعالی می فرماید، " اشاراتی قرآنی بھ صبر:  مَّ َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاّ?ِ َوالَ تَْحَزْن َعلَْیِھْم َوالَ تَُك فِي َضْیٍق مِّ
ْحِسنُونَ  إِنَّ ّهللاَ َمَع الَِّذیَن اتَّقَوْا وَّ  128" (  الَِّذیَن ھُم مُّ و صبر كن و صبر تو جز بھ [توفیق] خدا نیست و بر النحل) ( 16: 127-
كنند و كساني كھ  خداوند با كساني است كھ تقوي پیشھ مي. كنند دل تنگ مدار از آنچھ نیرنگ مىآنان اندوه مخور و 

)نیكوكارند.  
مولی عبدالرّزاق قاسانی در تفسیر این آیھ کریمھ می فرماید:  

دارد: صبر (، وصبر في هللا، " َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا0ِّ " (صبر کن، و صبر تو نباشد مگر با0) بدان کھ صبر أقسامی 
وصبر مع هللا، وصبر عن هللا، وصبر با<. پس، "صبر < " (صبر برای خدا) از لوازم إیمان و أول درجات أھل إسالم است. 

یَماُن نِْصفَانِ نبي علیھ الّصالة و الّسالم فرمود، " ر است و " (ایمان دو نصف است، نصفی صبنِْصٌف َصْبٌر َو نِْصٌف ُشْكر ،اْإلِ
نصفی شکر )، و آن بازداشتن نفس است از جزع ھنگام از دست شدن مرغوبی یا وقوع مكروھی، و آن از فضائل أخالق 
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است، کھ موھوبتی می باشد از فضل خدا بر أھل دین و طاعتش، کھ ثوابی بزرگ را إقتضاء دارد. و " صبر في هللا " (صبر 
و بردن و اقامت دادن نفس بر مجاھدة با إختیار، و ترك مألوفات و لّذات، و  در [راه] خدا) ثبات در سلوك طریق حق است،

تحّمل بلیّات، وقّوت عزیمت در توّجھ بھ منبع كماالت، و آن از مقامات سالكین است، کھ خدا ھبھ می فرماید از فضلش بھ ھر 
و كشف است ھنگام تجّرد از مالبس  کس کھ بخواھد از أھل طریقت. و " صبر مع هللا " (صبر با خدا)  برای أھل حضور

أفعال و صفات، و قرار گرفتن در معرض تجلیات جمال و جالل، و ورود پی در پی واردات أنس و ھیبت. پس، آن با 
حضور قلب است برای کسی کھ قلبی دارد، و حراست ازغفلت و غیبت ھنگام تلوینات با ظھور نفس و آن سخت تر است بر 

ر فرق سر،  ھر چند بسیار لذیذ است. و "صبر عن هللا" (صبر از خدا) برای أھل جفاء و حجاب نفس از ضربھ [شمشیر] ب
است، خواه نوراني باشد یا ظلماني، و آن مذموم است جداً، و صاحبش ملوم باشد حقاً،  و ھر چھ صبرش بیشتر باشد، حالش 

تر. یا برای أھل عیان و مشاھده از عّشاق و مشتاقینی زشت تر باشد و دورتر. و ھر قویتر باشد در آن، ملوم تر و جفا پیشھ 
باشد کھ در أطوار تجلي و استتار در چرخش می باشند. و کنده از ناسوت متنّور بھ نور الھوت، کھ باقي نماند برایشان قلبی 

ا کشیده شود، بر و وصفی. ھر گاه کھ نور من سبحات أنوار جمال بدرخشد، بسوزند و فانی شوند، و ھر گاه کھ حجاب بر آنھ
چھره شان، تشویقی و تعظیمی وارد شود کھ بچشند از درد شوق و سوز جدایی چیزی کھ از دست برود با آن صبرشان و 
فرا رسد موتشان، و آن از أحوال محبین است، و تحّمل چیزی سخت تر و شدید تر از این صبر أشد نباشد و ... پس، چون 

و اگر آن را تحّمل نکند، فاني در آن و ھالك باشد. شبلي در این مقام گفت:محب آن را تحّمل کند، خافي باشد،   
فاستغاث بھ الصبــ صابر الصبرَ  بالصبر صبرا فصاح المحبُّ  ــرُ     

یعنی، حبیب صبر را دعوت بھ صبر کرد، و استغاثھ کرد بدو صبر ھنگام إشرافش بر ھالکت. پس، محب او را ندا در داد 
ابودی و ھالكت، چھ در آن است نجات و فالح. و "صبر با4 " (صبر توسط خدا) برای أھل تمكین کھ صبر کند صبری بر ن

در مقام استقامت، کسانی کھ خدا فانی ساختھ است آنھا بالكل، و ترک نکرده است برایشان چیزی از بقیّھ أنیّت و إثنینیت. 
بھ او، و عنل کنند بھ صفات او، و آن از أخالق خدای تعالى سپس، ھبھ نموده است آنھا را وجودی از ذات خویش تا قیام کنند 

است، برای أحدی در ان نصیبی نیست. برای ھمین، أمر فرمود او را بھ آن. سپس، بیان فرمود کھ آن صبری کھ أمر شدی 
نوسط من، طاقت  بھ آن از سائر أقسام صبر نیست تا بھ نفس تو یا از ناحیھ تو، بلکھ صبري است کھ مباشر آن نباشی مگر بھ

آن نداشتھ باشی مگر بھ قّوت من، و بھ خاطر عدم وفاء قوتش بھ این صبر، فرمود، " شیّبتني سورة ھود " (سوره ھود مرا 
پیر کرد).  

" (و محزون مباش بر آنھا) با تلوین با ظھور قلب بھ صفتش، زیرا صاحب این صبر أشیاء را بھ عین حّق َوالَ تَْحَزْن َعلَْیِھمْ "
بیند،  و ھر چھ صادر شود از آنھا، ببیند آن را فعل خدا، و ھر صفتی را کھ ظاھر شود بر آنھا، ببیند تجلي ای از می 

تجلیاتش. و إنکار می کند منكر بھ حكم اوف زیرا خدا نشان داده است آن را بھ با أنواع تجلیات قھریھ و لطفي و غضبیھ و 
ا یَْمُكُرونَ می کندش بھ إنفاذ أحكام در مواقعشان.  "  رضویھ، و می شناساندش أحكام خود را، و أمر مَّ " (و  َوالَ تَُك فِي َضْیٍق مِّ

نباش در ضیق از آنچھ مكر می ورزند) بھ خاطر انشراح صدرت بھ من. پس، باش با آنھا چنانچھ می بینی مرا با انھا سائر 
بھ سیر من، و قائم بھ من وبھ أمرم.  

" (خدا با کسانی کھ تقوی ورزیدند) از بقایاشان و أنیاتشان با استھالك در وحدت و استغراق در عین َن اتَّقَواْ إِنَّ ّهللاَ َمَع الَِّذی"
ْحِسنُونَ جمع، " الَِّذیَن ھُم مُّ "  (و کسانی کھ محسن ھستند) با شھود وحدت در عین كثرت، و طاعت در عین معصیت، و قیام وَّ

ء حقوق تفاصیل در عین جمع. پس، محجوب نسازدشان فرق از جمع، و نھ جمع از بھ أمر و نھي در مقام استقامت، و إبقا
فرق، و در توان آنھاست مراعات حّق و خلّق برای رجوع بھ كثرت بھ وجود قلب حقانّي.  

4. مقام صبر  تمعرفیکصد و بیست و چھارم فنوحات مّکیھ در باب مقام صبر: شیخ ابن عربی گفتار شیخ ابن عربی در صبر:  
، چنین می گوید: آن و تفاصیل و أسرار 	

غیر هللای بھ شكو است ازصبر حبس نفس  	
ای کھ خدا توفیقت دھاد! –بدان  َ َوَرُسولَھُ می فرماید، "تعالى کھ خدای  -  خبرپس،  –األحزاب)  33:57" (إِنَّ الَِّذیَن یُْؤُذوَن هللاَّ

یّت را رفع أذش بادچنانچھ از عو ش نامیده شد. خلق یّتأذ "بر بورالصّ  " سبحانھپس، او  .یّت می شودذداد از اینکھ او أ
یی بدو رسد. بالبرداشتھ نشود ھنگامی کھ عبد از  " الصبر" اسم  ھمانگونھ، را اسم" الصبور" شاستحقاق درخواست با وجود

ع - أیوبچنانچھ ، را الءآن برفع درخواست می کند تعالى از خدای  بنابراین، رُّ َو درخواست کرد، و گفت، " - نَِي الضُّ َمسَّ
اِحِمینَ  األنبیاء) 21:83" (أَْنَت أَْرَحُم الرَّ  "ً إِنَّا َوَجْدناهُ صابِرااء گفت او. پس، با وجود این درخواست، فرمود، " ثنخدا و -

است از حبس نفس  نھاتصبر بلکھ ، و آن نیست دفع یارفع بالء سوی خدا در ى اشكواز صبر حبس نفس پس،  .ص) 38:44(
را می خواھد کھ او را  یّتیرفع أذ شعبادبرای روشن ساختم گھ خدا از غیر. و آرامش یافتن نزد آن غیر هللا، و سوی ى اشكو

را، چھ صبر این  سرّ پس، دریاب  .یّت راأذفرموده است از خلق نکند در آنھا، آنچھ خلق ش بر اینکھ قدرتمی آزارد با وجود 
 بر ترروصب(ھیچ کسي از خدا  "	َعلَى أًَذى ِمْن هللاَّ 	أَْصبَرُ 	َال أََحدَ  "در حدیث آمده است کھ ! و است أسرارن آن از نیکوتری

.نیست) یّتأذ 	
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بھشت در بھشتو أھل  آتش در آتش،أھل شوند خل ادمی شود ھنگامی کھ قطع ی است کھ منمقاماتاز صبر  	
بھشت ، و أھل آتش در آتشأھل شوند خل ادمی گردد ھنگامی کھ ل ایزو می شود نقطع ی است کھ ممقاماتاز (صبر) آن و 

 حکم . وی کھ او در آن استغیر دارھ ب یأحدنشود لحق ، بھ نحوی کھ میز انقطاعاتم ھ،فرقگردند دو یز اممتو  در بھشت،
ھ إزال ایم ، زیرا دیدهعقاب"اسم" المنتقم" و" الشدید ال تازالھ ب تی استرابشاین زوال دنیا، و ھ بمی گردد ل ایصبر إلھي ز
".شغضبدارد سبقت  او "رحمت و را، "الصبو" 	
جمیع عباد هللا!بر  ت، و شمول رحمیّت است از خدازوال دنیا رفع أذ تحكم 	

شمول ھ ب ،عباد هللا ت دھید، ایرابشپس،  .زیرا [أذیّت] نباشد مگر در آن، یّت است از خدازوال دنیا رفع أذ تحكمپس، 
یّت از أذمی شود ل یدنیا زا ھازالا بھر چند بعد مّدتی. پس، ، ی غیر خدامخلوق فراگیر بودن و کشیده شدنش بر ھر و  ترحم

، شده است لیزا یّت، و أذیت استأذ ،أسباب عقاب ازصبر. و می شود ل یزا یّت،زوال أذا ، و بیّت می شودذھرکس کھ أ
خدا فضل ھ ب فراگیرد ھمگی را ترحمضروری باشد. چاره ای نباشد مگر آنکھ  غضببرداشتھ شدن و  ترحمپس،  إن  -
شاء هللا است صادقچھ خدا، کھ ھمان ! ماست بھ خدا ظنّ  ، این- 	أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي ، ] می فرماید، "حدیث قدسي[ در  -
 و أمر داد برباید کھ بھ من گمان نیک داشتھ باشد). پس، خ (من نزد گمان بنده ام بھ خود می باشو، پس "یراً بِي خَ 	فَْلیَظُنَّ 
نامیده شد آنچھ بدان درد واقع می شود، تا  عذاببرای ھمین،  . واو غیر نھ درو  گمان زننده، حقّ ی نزد در یدق، و فرمود
بھ طور حتم، گوارا می یابید  ،ت فراگیرد شما رارحمکھ ھنگامی کھ ، ش، کھ درد می برند از آنعبادباشد از خدا بھ ى ترابش

 زمھریر. وگرمازده از سردی ، و آتش لّذت می برد تحرارآن را در حالی کھ شما در آتش ھستید، چنانچھ سرمازده از 
پس، بدآنچھ بدان درد می رسد بھ . [ھا] اختالف مزاج را، بھ سبب زمھریر[ جھنّم ] و آتش جھنم  فرمود جمعبرای ھمین، 

جھنم برقرار می دارد خدا . و تحكم نباشد لیتعطآن است. پس،  ضدّ دیگر کھ  یمزاجمی رسد بھ یم مخصوص،  نع یمزاج
ی دارند کھ اگر مزاجپس، آنھا م. جھنّ می باشند در م تنعَّ آتش را بر سرما زدگان. در نتیجھ، م، و را بر گرمازدگانزمھریر 

.شاعتدال می شدند با آنھا بھ خاطر باعذبھشت، بھ ل می شدند با آن خاد 	
5. شعر:    

، دفتر اّول مثنوي:موالنا  
			دلھ ده نگار آن جفای از   گلھ گیرم و بگذارم این شرح  
			بایدش غم و نالھ عالم دو از   آیدش خوش ھا نالھ ایرا نالم  
او دستان از تلخ ننالم چون 			او مستان ی حلقھ در نیم چون     
او روز بی شب ھمچو نباشم چون 			او افروز روز روی وصال بی    

من جان در بود خوش او ناخوش 			من رنجان دل یار فدای جان    
خویش درد و خویش رنج بر عاشقم 			خویش فرد شاه خشنودی بھر    
			چشم بحر دو شود پر گوھر ز تا  چشم بھر سازم سرمھ را غم خاک  
خلق بارند او بھر از کان اشک 			خلق پندارند اشک و گوھرست    
			کنم می روایت شاکی نیم من  کنم می شکایت جان جان ز من  
ام رنجیده کزو گوید ھمی دل    ام خندیده می سست نفاق وز   
			چیست فرق پس کنی بد بد با تو چون   بندگیست بد از بنده فراق گر  
			چنگ بانگ و سماع از تر طرب با   جنگ و خشم در کنی تو کھ بدی ای  
   تر محبوب جان ز تو انتقام و  تر خوب دولت ز تو جفای ای
بود چون نورت اینست تو نار 			بود چون سورت کھ خود تا این ماتم    
تو جور دارد کھ حالوتھا از 			تو غور نیابد کس لطافت وز     
			کند کمتر را جور آن کرم وز   کند باور او کھ ترسم و نالم  

			ضد دو ھر این عاشق من بوالعجب  بجد لطفش بر و قھر بر عاشقم  
شوم بستان در خار زین ار وهللا 			شوم ناالن سبب زین بلبل ھمچو    
			گلستان با را خار او خورد تا  دھان بگشاید کھ بلبل عجب این  
			خوشیست را او عشق ز ناخوشھا جملھ  آتشیست نھنگ این بلبل چھ این  

جو خویش عشق و خویشست عاشق  او کلست خود و کلست عاشق  
 


