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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  -  
)25(  

06 - 16دوشنبھ  01 - 17 ؛1436 - 04 - 06؛ 1394 - - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ : ترجمھمتن و  .1 ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - ھُ َو َرِحَم هللاَّ

ً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ  ً َو َعِمَل َصالِحا َم َخالِصا ً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ ً َو أَْحَرَز ِعَوضا وراً َرَمى َغَرضا
ةَ ا اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ َد ِمَن ْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلَمھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو تَ َجَعَل الصَّ َزوَّ

اْلَعَمِل   
II. )9( 75شرح خطبھ    
1. ْبَر َمِطیَّةَ نََجاتِھِ   قرار دھد صبر را مرکب نجات خود.  :َجَعَل الصَّ  
2. 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 	
ع أدواتتنوّ ھ بباشد ع تنوّ مصبر  	

یّت شود در أذ) ھنگامی است کھ اد(صبر در [راه] خ "في هللا" صبرپس، ع أدوات. تنوّ ا بباشد ع تنوّ مصبر سپس، بدان کھ 
ان اوست حال فقد (صبر بر خدا)، " و صبر"على هللا ؛عذاباست در ب معذِّ  ترؤی (صبر با خدا)، "مع هللا" صبر و  ؛او

ش عین صبر حقّ است کھ ن (صبر بھ توسط خدا)، آ و صبر"با!" بّش؛وجود را غیر مقترن ب ش،وجود نفسا ب شربّ برای 
است از تو، پس ة حال رفع حول و قوّ (صبر از سوی خدا)  "من هللا" و صبر ؛"اوست "سمع و بصر مانھ چنانچھ او، باشد

(صبر از خدا) و صبر"عن هللا"ت؛ عاناست با ]صبر[ می شود لایز، چھ ة إال با!"ال حول و ال قوّ "مگو  آن برترین و  -
صبر این صاحب ت. پس، آخریافت نمی شود در و  ،موت بامی شود ل ایزی است کھ صبرآن  مقام، و آنھاست از نظر 

زوال ا ب]  صبرمی شود [ این نوع از  رتفعبرای ھمین، م، وبھ خدا"الصبور"  اسم ت دادننسبرا بھ او،  صبر ت می دھدنسب
 صبرپس، اینان گرفتند  !شده استل یزاھر کس کھ تو از آن زایل شدی، او ھم از تو  دنیا. واو از  زوالا عبد بدر دنیا، و 

را "عن هللا" .] مانند او باشیعلمدر نتیجھ، تو در آن [، یفالنرا از علم چنانچھ گویی گرفتم این  -  
(ذکر داستان حضرت سلیمان .... علیھ الّسالم) - 	

ر استنوع صببرترین صبر عن هللا  	
اند، کھ از  کردهل تخیّ ، چنانچھ عاّمھ آن را عن هللا"" و أما صبر .است نوع صبربرترین تقسیم، در این صبر" عن هللا" پس 
ھنگامی کھ مدھوش شد از جوانی کھ . و شبلي نیست شأن أھل هللاین ، ش از آنمفارقتاز فالن [چیز] است" بھ خاطر صبر "

"است صبربرترین "صبر عن هللا  گفت، پس، . از مردانل كمّ ی کھ بدان نرسند مگر مقام تعظممدھوش شد بھ خاطر  -
. و کرد در او مدھوشیأثر ، برای آن محل شبليتر بود از  قوىاو  واردکھ ، آن جوانكالم از شبلى چون روشن گردید برای 

در  ،أھل هللابرای  و  در آن اثر مدھوشی و بی خودی می گذارد.، کھ محله قوّ تر باشد از  قوىی کھ واردچنین باشد ھر 
.ھ، جای پایی نیستتفسیر عامّ بر  صبر عن هللا""  
.... 	

نیز  آن،  مقام ترك صبر و أسرار تمعرفیکصد و بیست و پنجم فتوحات مّکیھ در باب مقام ترک صبر: شیخ ابن عربی در 
چنین می گوید: 	

است إلھي قھر [در برابر] تمقاوم ھعامّ نزد صبر معروف در  	
بدان ای کھ خدا تعلیمت دھاد - . نسبت بھ خداستدب اقھر إلھي و سوء  [در برابر] ت، مقاومھعامّ نزد صبر، معروف کھ در   -

آنچھ را  کند از آنھا رفعدر خواست کنند از او کھ ، و ع کنند سوی اوتضرّ کھ  ش را مگر برای آنعبادسازد   نمیبتالخدا مو 
داده اند،  شده خلق، کھ بر آن "ت"صوراست برای آنچھ مرضي یی دوا، زیرا آن بالءساختھ است ایشان را از  بتالبدان م

 ، زیرا از کمال آن "ت"صورنشده است در او آن  لیتكمکند آن را کسی کھ  می عادّ اپس،  .شاننفوساست آنھا را در 
، او بر آن "ت"خالفھ درجنشده باشد برای او صل احکسی کھ . و باشند از مردان می شدگان لامكآنھا ، و است "تخالف"
.باشد "ت"صوربر آن مجموع با  چھ، "ت نباشدصور" 	

هللابھ پیشگاه  ىاشكوخویش را از  نفوسدارند  باز نمي مردانأكابر  	
 گریست او مي در حالی کھ گریھ می کرد از گرسنگی، می گفت، "[مرا گرسنھ ساخت] تا گریھ کنم ". پس،، یعضی از ایشان

ن اصابرفرمود مدح پس، خدا کھ . بھ پیشگاه خداى اشكوشان را از نفوسدارند  مردان باز نميأكابر برای او  و بر او ، چھ 
آیا نمی بینی کھ چون  .است مذھب أكابراین . و خدا غیربھ ى اشكوشان را از نفوسرا، آنھا کسانی ھستند کھ باز داشتند 

 احكم رض، بھ خاطر آنچھ یافت در نفسش از إلھي تقدرت کند در برابر قاومخواست م، و بھ خداکرد نسبت  يأدببی سمنون 
:گفتو صبر،  	
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و لیس لي في سواك حظ رنى!بِ فكیف ما شئت فاختَ      
نیست يا و بھرهت(مرا در غیر  ھر گونھ کھ خواھی مرا بیآزما)  	

ھنگامی کھ این را  ، وت سرشتھ شده بودعافیاش از  ھرهبطلب او بر بول. و نفس ساخت او را بھ دشواری  بتالپس، خدا م
.کرد آن را کھ بر آن سرشتھ شده بود نفس طلب ،بالءپس چون گرفت آن را با این  ت بود.حكم حال عافیدر ، درخواست کرد 	

تعافیبھره خود از طلب سرشتھ شده است بر نفس  	
 ( ی معیّن فرموده است، ھنگامی آموخت او را کھ آنھامصارفاینکھ خدا برای آن صفات نفس، و کردیم آن را در  و ذكر

) تعافیبھره خود را از طلب نفس  (پس، آن . معدوم می شد نفسمی شدند،  موعدزیرا اگر م، معدوم نمی شوندصفات نفس) 
 ؟بدان فرمودر ، و أمت راعافی شسؤالرا کھ چگونھ بود علماء و حاكم حكماء  مِ عالِ آیت نمی بینی  .بر آنذاتى  ی استوصف

 و ت کرده باشید؛ عافیباشید، درخواست  أھل بالءاگر  ت درخواست کنید.عافیپس، فرمود، "چون از خدا درخواست کردید، 
"ا األثرفَ عَ " است از  ". و مشتقآن کرده باشید دوام ت باشید، درخواستأھل عافیاگر  أثر رفتن  تعافیپس،  .ھنگامی برود -
.است از کسی بدان گرفتار است بالء 	
خویش عجز و فقربا وقوف عبد  با خداست،أدب از  	

حیث ات از مخلوقاز و  صحیح نباشد از خداغنى با! بیچارگی خود. پس، عجز و فقر و با وقوف عبد با خداست دب اپس، از 
.شغیرھ توسط با ورزیده شود از او ستغناست إمكن ی از مخلوقات کھ محیث تعیین مخلوقیح است از كن صحیعموم، ل 	

نیستمكن مأسباب ذاتي رفع  	
 یسبابا ،از آنھا، و آنھا رفعنباشد مكن کھ م ،ھستند ذاتي یسبابارا بیھوده. از آنھا، سباب انفرموده است وضع پس، خدا  

پس، . ت در آنجسمیبقاء حكم با جسم، از رفع تألیف و تركیب است محال پس، . آنھا رفعباشد مكن کھ م ،ھستند عرضي
را  سباب عرضياباید  ،نشوند فعترمسباب أصلي اھنگامی کھ وجود. و از عدم عین جسم ا بنیست مگر  كنممسبب زوال این 

گیرد ق تعلّ یح نباشد کھ و صحا.ھ خداب را بستھخاطر گذاریم قى ا، و بلی نیآرمیم نزد آنھاو با خدادب ا قرار دھیم از روی
ھ آنھا ب تمعرف حدّ پس، این  سباب.اھ خدا برای بگیرد  ميتعلق تنھا [خاطر]  ، و است محالچھ آن ، خداھ خدا برای ب ]خاطر[

ترك صبر".و آشکار گشت برایت معنی " .است 	
  ایوب (ع) و صبر:

شیخ ھم چنین در فص ایوبی فصوص الحکم بحثی دارد راجع بھ صبر، کھ ترجمھ و شرح آن را از استاد آیة هللا حسن زاده 
آملی می آوریم:  

پس خداوند بر ایوب بھ سبب صبرش ثنا گفت با اینكھ ایوب دعا كرد یعنى از خدا خواست از او رفع ضر نماید. پس دانستیم 
إِنَّا  ، " كھ ھر گاه بنده براى رفع ضر از خود خدا را بخواند این دعاى او قادح صبر او نیست كھ صابر و بنده خوب باشد

ابٌ . چنانچھ خدای تعالی، فرمود، " ص) 38:44( " ْعَم اْلَعْبدُ َوَجْدناهُ صابِراً نِ  یعنى رّجاع، بسیار " (او اّواب بود)،  إِنَّھُ أَوَّ
كند با دست عبدى از  نھ بھ اسباب (و حق تعالى آن چھ را كھ ایوب و غیر وى طلب كند عطا مى ،رجوع كننده بھ خداست

یعنى عبد داعى مثال ایوب دھد نھ اینكھ این عبد داعى اعتماد بھ آن سبب كند. عبادش و آن عبد را سبب قرار مى المعلیھ السّ - - 
 است. ھر چند كھ خداوند خواستھ او را با دست عبدى از و ھر داعى ایوبى مشرب اعتماد بھ اسباب ندارد و رجاع الى هللا

در مظاھر، ایفاى مقاصد و   گرداند. زیرا كھ عالم دار اسباب است و رب مطلق كند و دعایش را مستجاب مى عبیدش عطا مى
)كند. اجابت دعوات مى 	

عین واحد كھ بھ واسطھ سببى مزیل  زیرا اسباب مزیلھ امرى (مثال ضرى) بسیار است و مسبب یكى است. پس رجوع عبد بھ
الم است اولى است از رجوع بھ سبب خاصى كھ چھ بسا با علم هللا موافق نباشد. پس آن گاه عبد گوید خداوند دعاى مرا 
مستجاب نكرد، حال اینكھ عبد خدا را نخواست و بھ سبب خاصى میل كرد كھ زمان و وقت اقتضاى آن را نداشت. بنا بر این 

السالم چون پیغمبر بود بھ حكمت الھى عمل كرد. ایوب علیھ 	
دانند.  دارى از شكوا و گلھ مى اند صبر را حبس نفس یعنى خویشتن علماى ظاھر و اھل سلوكى كھ ھنوز بھ مقام تحقیق نرسیده

ھ حق حال اینكھ این معنى نزد ما حد و تعریف صبر نیست. ھمانا حد صبر، حبس نفس از شكوا بھ غیر خداست نھ شكوا ب
و "  إِنَّما أَْشُكوا بَثِّي َو ُحْزنِي إِلَى هللا، " و در عین حال فرمود"  فََصْبٌر َجِمیلٌ  ، "(چنانكھ حضرت یعقوب علیھ السالم فرمود

این طایفھ را نظرشان در اینكھ شاكى بھ شكوا نمودنش در رضاى بھ قضاى الھى قادح است چنین نیست. زیرا رضاى بھ 
الى هللا و بھ غیر حق تعالى نیست و ھمانا شكوا قادح در رضاى بھ مقضى است و ما مخاطب نشدیم بھ  قضا قادح در شكواى

رساند مقضى است كھ عین قضا نیست. رضاى بھ مقضى و آنى كھ ضرر دارد و ضرر مى 	
فتھ است و این ایوب علیھ السالم دانست در حبس نفس از شكواى بھ سوى حق تعالى در دفع ضرر مقاومت قھر الھى نھ ....

جھلى است كھ دامنگیر شخص شده است. چھ اینكھ خداوند او را مبتال كرده است بھ آن چھ نفس او از آن متألم است و او خدا 
بلكھ در نزد محقق و از دیدگاه وى بر این شخص مبتال الزم است كھ تضرع نماید و از  خواند. را در ازالھ این امر مؤلم نمى

ر مؤلم را مسألت كند. چھ این ازالھ در نزد عارف صاحب كشف ھمانا ازالھ از جناب هللا است (زیرا خداوند ازالھ آن ام
إِنَّ الَِّذیَن یُْؤُذوَن هللا َو  ، "شود. چنانكھ فرمود ھویت عبد ھویت حق است). و خداوند خود را وصف فرمود بھ اینكھ اذیت مى

ز اینكھ تو را مبتال كند بھ بالیى كھ تو غافل از آن یا از مقام الھى باشى كھ ) و كدام اذیتى بزرگتر ا57(أحزاب: "  َرُسولَھُ 
بدان عالم نیستى (مقصود این است كھ ابتالى عبد بھ سبب غفلت او از خداوند است یا غفلت از حضرتى از حضرات كلیھ 
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دارد كسى كھ او را دوست دارد و پنجگانھ است. پس ابتالى حق تعالى تو را از محبت او در توست چھ اینكھ محبوب دوست 
ورزد چون بنگرد كھ محب، بھ دیگرى مشغول است و چون تو را دید كھ بھ غیر او مشغولى بھ بالیى مبتالیت  رشك مى

كند) تا بھ سوى او برگردى و شكوا كنى تا آن بال را از تو رفع كند. مى 	
بھ صحت رسد.و افتقارى كھ حقیقت توست (ممیز نسبت عبودیت از ربوبیت است)  	

نماید چھ اینكھ تو صورت ظاھره  پس حق تعالى أذى را بھ سبب مسألت كردن تو از خداوند در رفع آن أذى از تو، رفع مى
حقیقت تو ھویت حق است كھ در صورت تو ظاھر شده است و چون از خداوند رفع أذى از خودت را درخواست  خدایى.

اى. ستھنمودى در حقیقت رفع أذى از خود او را خوا 	
 ، گرسنھ شد و گریست. كسى كھ در این فن صاحب ذوق نبود بر او عتاب كرد، عارف بھ او گفت چنانكھ یكى از عارفان

مرا بھ ضّر مبتال گردانید تا رفع آن را از او مسألت نمایم و این مسألت در صابر  " خداوند مرا گرسنھ گردانید تا گریھ كنم"
آن است كھ سؤال او از ھویت حق در رفع ضّر از او، حجاب او از اسباب نشود (چھ آن  پس عارف... بودن من قادح نیست.

داند). این  بیند و او را مؤثر در ھمھ مظاھر و مظاھر را أطوار وجودى و شھودى او مى وجھ ھویت حق را قبلھ حاجات مى
شناسد و آنان  ى ھستند كھ آنان را جز خدا نمىاند و اینان امنای طریقھ اھل أدب از عباد هللا است كھ امناى بر اسرار الھى

ایم. پس عمل كن و فقط از  شناسند و ما تو را (در اینكھ در بلوا و ضّر جز از خدا مسألت نكنى) نصیحت نموده ھمدیگر را مى
حیثیت پس این سلسلھ آدابدانان دانند كھ ھویت حق وجھى است كھ قبلھ حاجات است و تمام اسباب از  حق سبحانھ بخواه.

خاصى عین او ھستند جز اینكھ در عین حال كھ عینند غیرند، باید در این مقام توجھ بھ مقام جمع و فرق داشت.  
سعید ابن فارض در تائیھ خود بحثی در مقام صبر دارد کھ در اینجا گزیده ھایی از شرح  گفتاری از فرغانی: صبر و عشق:

بر آن را می آوریم:  الدین سعید فرغانى  
كو پسندیده است اظھار تصبّر و تجلّد و قّوت از جھت دشمنان و در پیش ایشان، زیرا كھ آن تجلد و تصبر و اظھار قوت و نی

كند بر قطع نظر از اغیار و عدم استعانت بھ ایشان، در منع اضرار و عدم استغاثت بھ نزد ایشان از عناھا و  داللت مى
و بردن و از غیر او اعراض كردن و باز بھ حضرت معشوق جز عجز و ضعف بالھاى دلدار و پناه از بالى معشوق ھم بھ ا

و بیچارگى نمودن، ناستوده است، زیرا كھ در آن عجز و اظھار ضعف و بیچارگى، پناه بردن است از سطوات قھر او بھ 
وت مقابلت نظرات مرحمت و لطف او. و اما در اظھار تجلّد و تصبّر بھ حضرت معشوق چون صورت قدرت مقاومت و ق

است با صدمت و سطوت قھر او، ال جرم زشت و از أدب سخت دور است و یكى از دالیل بر صدق این قضیھ، قصھ سمنون 
محب قدس هللا روحھ - است كھ در بعضى خلوات و مناجات و احوال مباسطت، این بیت بر زبان راند: - 	
برنيفلیس لي في سواك حظّ             فكیف ما شئت فاخت          	

چون در این بیت اظھار تجلّد و قوت مقاومت بود در مقابلھ كمال قدرت و سطوت حضرت عّزت، ال جرم در حال عسر بول  
را تا دمار از نھادش بر آورد و بھ ضعف و عجز خود و ناتوانى معترف شد و اسم كّذابى   را بر وى گماشتند از براى تأدیب

". ابادعوا لعّمكم الكذّ " فرمود كھ  گرفت و مى گشت و كودكان را بھ مزد مى ھاى بغداد مى بر خود نھاد و در محلھ 	
آید از حكایت شكایت و ذكر  گوید: كھ نیكو تخلّق نمودن من بھ مقام صبر و تقلّب در أطوار و احوال این مقام مانع من مى مى

الھا و عناھا بھ پیش دشمنان شكایت قّصھ غصھ خودم در عشق و سلوك راه فنا، و اگر از آن چھ بھ من نازل است از ب
ھر آینھ دشمنان را بر من شفقت آمدى و در ازالت اسباب شكایت من كوشیدندى. اما بیت: ،كردمى 	

	 یارم گفت             شاید كھ مگر بنده نوازى این است با این ھمھ من ھیچ نمى            
كند میان من و  تضیات عشق تو است و ازالت احكام امتیازى مىو عاقبت صابرى نمودن من بر بالھا و عناھایى كھ از مق

حضرت تو، عظیم ستوده و پسندیده است و لیكن عاقبت صبر از تو در ھجران و سلوان سخت بدو ناپسندیده است، زیرا كھ 
ت و شدت بالھا منبئ است از غلبھ و قوت احكام امتیازى. این بیت بیان تحقّق است بھ اول مقام صبر كھ ثبات است بر محن

رسد و در این بیت آینده ذكر تحقّق بھ آخر مقام صبر است كھ محنت را منحت دیدن  كھ در راه رضاى دوست بھ این سالك مى
و بال را عطا شمردن است. 	

و ھر چھ بھ من نازل شود از محنت و بال، آن چیز عین منحت و عطا است كھ حضرت تو كھ معشوقى در حق من ارزانى 
ى، چون كھ حال من بھ تحقیق آن است كھ عقد عزیمت محنت من از فترت و انحالل سالم و ایمن است، و ھر یك از فرمای مى

كند با  دھد، در ازالت احكام امتیازى از نفس من و تقویت اسباب اتحاد من مى آن بالھا و محنتھا مر این محبت را مدد مى
یابم. نحتى عظیم مىحضرت معشوق، پس ال جرم من ھر محنتى را عطائى و م 	

آید  پس از این جھت ھر رنجى و آسیبى كھ در این عشق حقیقى تو از مقتضیات اوست و از تو و عشق تو در حق من پیدا مى
كنم، چھ  گویم و بھ جاى شكایت شكر ادا مى رساند، من ترا از براى آن رنج و بال، مدح و ثنا مى و بھ تن و جان من گزند مى

رم.شم آن را نعمتى مى  
السایرین خواجھ  منازلمولی عبدالرّزاق قاسانی در شرح خود بر صبر فضیلتی است میراث حسن معاملۀ با حّق تعالی: 

ستوده بدون أفعال می شود با آن در اصکھ نفس،  ی است درأخالق ملكاتچھ ، است أخالق مواریث معامالت : عبدهللا می گوید
و ملکاتی  ھیئاتشود  ھراظ آنھا، رادوام تكراز ات صادق، نیّ  بابا خدا  معامالت قلبي شوند راتكرتکلّف و اندیشھ. پس، چون 

. پس، آسان شود بر او معامالت تبركھ بشده است  حاصلء آن کھ نور قلب و صفاھ برانی شدنش نوبھ سبب  نفس،در راسخ 
ا من أَْعطىمی فرماید، "لی ھ، چنانچھ خدای تعاطریق کو سلواز آن ھیئات، صدور فضائل و خیرات آن سبب ھ ب   َو اتَّقى  فَأَمَّ
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ُرهُ لِْلیُْسرى  َو َصدََّق بِاْلُحْسنى 10" ( فََسنُیَسِّ اللیل) ( پس، أّما آنکھ بخشید و تقوی پیشھ تر بود، و تصدیق کرد نیکی را،  95:  5-
پس، بزودی آسان سازیم برایش آسایش را) 	

3. طاعات و برای حبس نفس  آن در تعریف صبر گفتھ است: و حقیقتنیز سعید الدین سعید فرغانى  صبر و رفع حجب نورانی:  
اظھار از إعراض بر و  ھم چنین، باطن ھمطالبھمراه دعوى  کأعمال و تر ترؤی کتر . سپس، برأوامر و نواھي پایبندی بھ

در ھر اضطراب از روح و سّر کند حبس س، را. سپ أسرار مواجیداز روح ھر چھ آشکار می گردد برای و  ،علوم و أحوال
رافع حجب دقیق بھ خاطر آنکھ آنھا را مقامات بالیا بر آن. سپس، بر واردات و تجلیات  إلھامات و چھ آشکار می شود از 

از بعد  می شود شكر اش ، و وظیفھت می شود، عطاء و منحترؤیتی با آن بالء و محنھر  تا آنکھ ، می بیند نوراني رقیق
 تحققشد ذكر آنچھ جمیع زیرا ، می شود و أحوال ،و أعمال ،و أخالق ،مل جمیع مقاماتاصبر شبود. پس، حکم  صبر آنکھ

تصحیح و در  تشدّ بر کشیدن رنج و  ش،تحقق بھ توجھدر ثبات بر متبوع،  باشد، خواه تابع، خواه نفسا بردن بمگر  نمی یابد
نشود چیزی از آن.رج اخآن [مقام] تا  تنقیح  

4.  ترکباید آن را باشد، و  چون ھر مقامي، از آن حیث کھ مقام است فاقد کماالت مقامات برتر است، نقص و حّد مي اشاره: 
گفت، و از حیث انقیاد بھ مقاماتي خاٌّ است، اختالف کماالت و اقوال.    

الدین محیى شیخ سّره قّدس -  غم، حال در چھ و فرح حال در چھ باید، الھى احكام جمیع در صبر: نقل شده است کھ فرمود -
.است الطّور) عام 52:48( "َربِّكَ  لُِحْكمِ  اْصبِرْ  وَ " آیت چھ  

245عین القضات ھمداني در تمھیدات (ص  ) در کمال مقام صبر چنین آورده است:243-  
دل خانھ صنم اى بسوخت تو عشق   دل پیمانھ فراق غم بشكست  
كردستم روان آن ز دیده ز دردانھ   دل دردانھ جداست من ز كھ زیرا  

 كھ آید بدر او سینھ از خدا عشق حزن چندانى بشكافى، مورچھ كمترین سینھ اگر كھ گفت اینجا از بزرگ آن مگر دریغا
.گرداند پر را جھانى  
 و نیست، تو خور در ما خودى و خودیم با ما خداوندا: گفتى بسیار كلمات این مناجات در انصارى ّهللا  عبد شیخ: گفت ما شیخ
.نیست ما درخور ما مایى بى و مایى بى تو  
 تو خور در ھوا و ھواییم با ما و نیست، ما خور در بال و بالیى با تو كھ یعنى باشد؛ این "باألولیاء ثمّ  باألنبیاء موّكل البالء"

.باشد بال آن آید دل بر ھرچھ و باشد، عذاب آن آید تن بر ھرچھ اّما. نیست  
 مگر. بخرى بجان را خدا بالى كھ رسى جاى تا باش دارى؟ خبر چھ بال از تو! دھند؟ را كس ھر بال كھ پندارى تو دریغا
 من جذبة" تا باش. جویم مى بال بھر از ترا من و جویند، مى راحت و لطف بھر از ترا كس ھمھ خدایا بار: گفت اینجا از شبلى
 بالبالء المؤمنین یَُجرِّبُ  ّهللا  إنّ ": گفت اینجا از مصطفى مگر !باشد چھ بال كھ بدانى آنگاه بكند؛ كیمیاگرى تو با "الحقّ  جذبات
. بال بھ كنند آزمایش ھمچنین را مؤمن آتش، بوتھ بھ كنند آزمایش را زر كھ ھمچنان: گوید مى "بالنّار الّذھب كمأحدُ  یَُجرِّبُ  كما
 قَْریَةً  َدَخلُوا إِذا اْلُملُوكَ  إِنَّ " دریغا. ماند خبر بى بال از آنگاه شود؛ او عین بال و شود، بال عین كھ كشد بال چندان مؤمن كھ باید

 قربت و دارد وال نشان بال، بیچاره اى كھ گویند مى این دانند، بال یا خوانند بال را عذاب كھ جماعتى. باشد معنى این "أَْفَسُدوھا
:بشنو بیتھا این! دارد مسافت چند كھ ببین قرب تا بعد از. است بعد عذاب و دارد، سرایت وى با  

  نكنیم اولیا ز نام ورا تا  نكنیم قضا كسى بر بال ما
  نكنیم عطا گھر خس بھر ما  ماست خزانھ گوھر بال این

 معشوق جفاى كھ ھر. "المعشوق بضربیَتَلَذَّذ  لم من العشق دعوى فى بصادق لیس": گفت كھ اى نشنوده بزرگ آن از دریغا
 دور معشوق از نداند، لطف  معشوق دشنام كھ ھر نیابد؛ او وصال لّذت نچشد، معشوق فراق كھ ھر نداند؛ او وفاى قدر نكشد،
.راز بھر از نھ باید ناز بھر از معشوق. باشد  

باید مى بال بھر از خود دوست كین  شاید فرستد بال مرا دوست، گر  
 "محنت" یعنى شد، متّصل "نون" نقطھ با "ب" نقطھ پس بود؛ "محبّت" لفظ آمد، پیدا محفوظ لوح در كھ حرفى اّول دریغا
.اند آمیختھ بزھر شربت ھزار راحتى، ھر در و اند؛ كرده تعبیھ قھر ھزار لطفى، ھر در كھ گفت اینجا از بزرگ آن مگر. شد  
 خطاب این جز ھمھ، این با و شوند، نیست و پست او دوستان كھ باشد آن بیم كھ خود بندگان با كند عربده چندان او عزیز اى
َ  اتَّقُوا وَ  رابِطُوا وَ  صابُِروا وَ  اْصبُِروا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یا" كھ نباشد  صابر، كھ كردن توان آنگاه صبر این "تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ
".الّصبور" كھ اینست او نام یك كھ خدا صبر صفت بھ یابد تخلّق  
 توان چھ صبور و صبر از دریغا ؟"الّصبور أخالقى من إنّ  و باخالقى تخلّق": گفت را داود او كھ اى نشنیده كلمھ این مگر
 چون سالك باشد؟ چھ مقام این شكر كھ دانى دوست اى .است كرده ھمھ این بیان	 "بِأَْعیُنِنا فَإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  اْصبِرْ  وَ "! گفتن
وا إِنْ  وَ ". نعمت این شكر از داند قاصر را خود كھ بیند واجب خود بر شكر چندانى شود، خلعت  این بیناى ِ  نِْعَمةَ  تَُعدُّ  ال هللاَّ

ِ  اْلَحْمدُ " میان در بیند، محو را خود چون كھ كند مى شكر این شرح "تُْحُصوھا  ندا "اْألَْرضِ  فِي ما وَ  السَّماواتِ  فِي ما لَھُ  الَِّذي ِ#َّ
 از مگر. داریم محسوب تو شكر بجاى را خود شكر و كنیم، خود شكر تو از تو بنیابت خود، ما كھ الھیّت عالم از دھند در

اى؟ نخوانده "حمید" یكى و "شكور" یكى او نامھاى  


