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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ الِوَالیَِة  ِطیبُ 

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)52( 

 2016 -11 - 21؛ 1395 -09 - 01؛ 1438 -02 - 21دوشنبھ 
I.  نسخھ فیض اإلسالم)130(حکمت ، 
 علیھ الّسالم: -متن و ترجمھ کالم امام  .1

 130 قصار، االسالم فیض
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  -الّسالمعلیھ  -قَالَ  وَ  ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  أَْربَعا َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ  َمنْ  وَ  اْلقَبُولَ  یُْحَرمِ  لَمْ  التَّْوبَةَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْإلِ

ْكرَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْلَمْغفَِرةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  اِالْستِْغفَارَ  أُْعِطيَ  یَاَدةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الشُّ   الزِّ
 لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي الدعاء في قال تعالى هللا كتاب في ذلك تصدیق و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ  االستغفار في قال و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  َرِحیما
  َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  الشكر في قال و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّما التوبة في قال و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ  َعلِیما

 ً   َحِكیما
 آن و، نشد محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ نشد. آن محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار:] فرمود و[
شکر  كھ آن و، مغفرت محروم نشد از داده شد، غفران خواستن كھ آن و، گردیدن محروم نشد قبول از، داده شد توبھ كھ را

 . فزونی محروم نشد از داده شد
 پاسخ گویم شما را!) تا بخوانید " (مرالَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِيدعا فرمود، " باره در خدای تعالی است، كھ در كتاب تصدیق آن و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ فرمود، " غفران خواستن درباره و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  بد ھر کھ کاری " (وَرِحیما
 غفور و رحیم یابد). را خدا، غفران خواھد خدا از سپس ورزد، ستم خویشتن بر یا، كند
 را). افزاییم شماشکر گزارید، مى " (اگرَألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ شکر فرمود، " باره در و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّمافرمود، " توبھ درباره و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ  هللاَّ

 ً ً  َعلِیما  توبھ سپس روی نادانى،از  دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر پذیرفتن توبھ كھ نیست این (جز "َحِكیما
 علیم حکیم است) کند بر آنھا، وخدا توبھ می پس نزدیك. از كنندمي

I. 4( 130 شرح حکمت( 
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  .1 ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا  نشد. محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار: أَْربَعا
َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  .2 َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ   نشد. محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ آن: اْإلِ
 گردیدن محروم نشد. قبول از، داده شد توبھ كھ را آن و: اْلقَبُولَ  یُْحَرمِ  لَمْ  التَّْوبَةَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  .3

" َعلَى أَثَِره تابَ شود، "گفتھ می"، و آبَ " و "أنابَ " و "تابشود "و گفتھ می، است رجوع مانھ تغھ درلتوبگفتھ شده است: 
فرماید ھر کھ توبھ نکند، ظالم ت. خدای تعالی میموافقت است بھ مخالفاز رجوع یعنی بازگشت بر عقبش، و در اینجا مراد 

و رجوع  )الحجرات) (و آنان کھ توبھ نکرند، آنھا ھمان ظالمان ھستند. 49:11( "َو َمْن لَْم یَتُْب فَأُولئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ است، "
آن نباشد مگر  ، وشده است مانعکسانی کھ بر آنھا إصراط  ،صراط مستقیماست بھ ین طریق مغضوب علیھم، و ضالّ از ائب ت

راطَ اْلُمْستَقِیمَ گوید، "می عبدبرای ھمین،  ، وتھدایبا   .هآخر سورتا  ،الحمد) 1:6" (اْھِدنَا الصِّ
ِحیمُ "فرماید، قرار دارد چنانچھ می سبحانتوبھ عبد بین دو توبھ خدای  اُب الرَّ  9:118" (ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم لِیَتُوبُوْا إِنَّ ّهللاَ ھَُو التَّوَّ

 .است)رحیم  بابى تردید خدا ھمان توّ  ،تا توبھ كنندبازگشت بر آنھا پس (س التوبھ) 
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّمافرماید، "ھم چنین خدای تعالی می ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ

ُ  كانَ  ً  هللاَّ ً  َعلِیما  سپس از روی نادانى، دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر توبھ پذیرفتن كھ نیست این (جز "َحِكیما
علیم حکیم است.) پس، خدای تعالی پذیرش توبھ را بر خود واجب  کند بر آنھا، وخدا توبھ می پس نزدیك. از كنندمي توبھ

ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّمافرموده است چنانچھ فرمود، " ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ
ُ  كانَ  ً  هللاَّ ً  َعلِیما از روی  دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر پذیرفتن توبھ كھ نیست این (جزالنّساء)  4:17( "َحِكیما

 علیم حکیم است) کند بر آنھا، وخدا توبھ می پس نزدیك. از كنندمي توبھ سپس نادانى،
ابُ "گفتھ شده است:  و را برای بازگشت و اسازد گردد بر عبدش، و موفّق می" بودن حّق تعالى بدان معناست کھ باز میالتَّوَّ

ابتداء توبھ از خدای تعالى است ، و تا ھنگامی کھ بازنگردد خدا بر عبد، باز نگردد عبد. پس  سازد آن را برای اوآسان می
واقع شود عبد در ذنبی، و بازگردد و توبھ کند سوی خدا، از  و تمام آن ھم از اوست با قبول توبھ عبد. پس، چون ،بر عبد
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بعد آن عذر آورد، عفو شود و غفران گردد، و عبد ھمیشھ تّواب و  ،بلغزدکھ تنگنا نجات یابد و گشایش شود برایش، و کسی 
 ھمواره غفار. باشد، ربّ 

ابُ ا" عطاء  بارا دعاء و آنھا را،  توبھکند میل وقب وآنھا،  ھ با بازگشتن برتوبش را بھ عبادسازد میوفق " آن است کھ ملتَّوَّ
کھ گاھی  آنو نیز اند: معنای آن فراھم آوردنده اسباب توبھ است برای عبادش، ھم چنین گفتھ .ھ را با عفوتوب ، ودھدپاسخ می

 کنند.گردند سوی او، و توبھ میدھدشان، پس باز میداردشان، و گاھی مھلت میبر حذر می
کندشان بعد حرمان، دھدشان بعد خذالن، و عطاء میمی توفیقگردد بر عباد با اصناف إحسان، و کھ باز می است آن سبحان
 ید.عکند بعد وگرفتن، و عفو میگیرد بعد سختآسان می

ف فرود آمد بر ای از سقبین اصحاب خود نشستھ بود، پرنده -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -نبی اکرم کھ گفتھ شده است در حالی
 گوید ھمانتبسم کرد، و فرمود کھ می -و آلھ و سلّم علیھصلی هللا  -نبی -ِگلی بود، و فریادی عظیم بر آوردمنقارش قطعھ 
 توانم با این قطعھ دریا را تیره کنم، ذنوب امت تو نیز تغییر ندھد رحمت خدا را.گونھ کھ من نمی

 ، در مورد توبھ و اقسام آن می فرمایند:469 – 470ص ص  4در تسنیم ج  آملیاستاد جوادی  اقسام توبھ: .4
اي است كھ خداوند آن را فراسوي سالكان نصب كرده است. برخي بر این باورند كھ توبھ، از فضایل اخالقي و نعمت ویژه

توان آن را از منازل ، ولي ميتوبھ اولین منزل در منازل سایران كوي حّق است. البتھ در اولین مرحلھ بودن توبھ تأمل است
ابتدایي سیر و سلوك بھ شمار آورد. اصل توبھ بھ معناي رجوع بھ سوي خداوند ھمان سیر صعودي بنده بھ سمت اوست و 

توبوا إلي ّهللا فإنّى أتوب إلي " ، (صلي هللا علیھ و آلھ و سلم) فرمود رو حضرت رسول گرامينشان گناه تائب نیست. از این
صد بار بھ سوي خدا .)؛ بھ طرف خدا توبھ كنید، من روزي یك170، ص 1نھج الفصاحھ، ج ("  كل یوٍم مأة مّرة الیھ خ][ ّهللا 

خداوند درجاتي است كھ برخي آن درجات را چھار قسم یاد  كنم. براي توبھ بھ معناي رجوع و صعود بھ سويتوبھ مي
 اند:كرده

 ت و پرداخت حقوق و ندامت بر گذشتھ و عزم نسبت بھ آینده است.الف: توبھ عوام كھ ترك گناه و قضاي فوائ
 خواص از مؤمنان. يب: انابھ
 خواص از اولیا. يج: اوبھ
 انبیا. يد: جذبھ

 براي ھركدام از این درجات چھارگانھ حكم خاص و اثر مخصوص است.
 ، می فرمایند:444-446ص ص    3نیم ج در تساستاد جوادي آملي  چنینھم  پیچیده بودن توبھ عبد بھ دو توبھ خدا: .5

عبد بھ معناي بازگشت او بھ سوي خداوند از طریق تضّرع  يشكي نیست كھ توبھ: خداست يعبد محفوف بھ دو توبھ يتوبھ 
 يخداوند كھ بھ معناي لطف و عنایت و توّجھ او بھ بنده يو اظھار اطاعت و انقیاد، پس از ارتكاب گناه است، لیكن توبھ

عبد. حاصل  يیابد: نخست از طریق الھاِم توبھ بھ عبد و دیگر از طریق قبول توبھعاصي است بھ دو صورت تحقق مي
عبد در میان آن دو توبھ قرار دارد و محصور و محفوف بھ آن دو فیض  يكھ، براي خداوند دو توبھ وجود دارد كھ توبھاین

داوند توبھ را بھ بندگانش الھام كرد تا آنان توبھ كنند و برگردند: "ثّم تاب علیھم "توبھ" آمده كھ خ ياست و آنچھ در سوره
ِحیمُ [ و در ذیل[است] ...  اّول خداوند ي) اشاره بھ توبھالتوبھ 9:118لیتوبوا"( اُب الرَّ " ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم لِیَتُوبُوْا إِنَّ ّهللاَ ھَُو التَّوَّ

با توّجھ بھ  ،دوم خداوند است. البتھ يعنوان "تّواب" و "رحیم" تعلیل گردیده، اشاره بھ توبھ آن نیز بھ التوبھ) ]  9:118(
اي معنا شود كھ مفھوم بازگشت را در عبد، متضّمن معناي رجوع است باید بھ گونھ يدوم خداوند ھمانند توبھ يكھ توبھاین

اش سلب كرده بود عبد، خداوند بھ رحمتي كھ بر اثر گناه، از بنده يكھ گفتھ شود پس از توبھبر داشتھ باشد؛ مانند این
ً الزمھبرمي عبد است و بھ  يدوم خداوند ھمان قبول توبھ يكھ گفتھ شود توبھعبد است و این ياش قبول توبھگردد كھ طبعا

ّحِت بالجملھ، نیازمند بھ تكمیل شود؛ گرچھ في الجملھ صحیح است، ولي براي صھمین مقدار بسنده شود، حق مطلب ادا نمي
 است.

اش كار است، وقتي بھ سوي بندهگناه ياول خداوند كھ ھمان رحمت و لطف مخصوص الھي در حّق بنده يبھ ھر تقدیر، توبھ
ق توبھ دارد؛ یعني تا خدا عنایت نكند بنده توفیبھ سوي خدا وا مي يكند و بھ حركت و انابھشود، او را بیدار ميمنعطف مي

او شد باید  يكاري تائب شد و نعمت بازگشت بھ مبدأ ھستي بھرهشود. پس ھر جا تبھیابد و چنین نعمتي شامل حال او نمينمي
ً لطف الھي شامل حال او شده است؛ زیرا ھمھ  16:53"(َوَما بُِكم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن ّهللاِ ھا از خداست: "نعمت يبداند كھ حتما

 شود.كار از خواب غفلت بیدار نميرحماني و نسیم قدسي از جانب او نوزد انسان تبھ يا نفحھ) و تالنحل
أَْم لَْیَس ِمْن  .یا أیـّھا اإلنساُن..بھ او خطاب شده است: " -المالسّ  علیھ-اي كھ در بیان مبارك امیرالمؤمنین علياگر انسان خفتھ

گونھ نفحات گردد، باید مطابق آنچھ از رسول مشمول این بخواھد بیدار شود و )  223 ينھج البالغھ، خطبھ( "نَْوَمتَِك یَقَظَةٌ 
ُضوا لَِربُِّكْم فِي أَیَّاِم َدْھِرُكْم نَفََحاٍت أََال  إِنَّ نقل شده: " -صلي هللا علیھ و آلھ و سلم -خدا بحار، ج (  "]ال تعرضوا عنھا و[ لَھَا فَتََعرَّ
دھد كھ ممكن است ین نفحات قرار داده، از آن روي برنگرداند زیرا این بیان نشان ميخود را در معرض ا)  221، ص 68
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كاِر آزاد و مختار، آن خداوند نسبت بھ كسي توبھ را الھام كند و نفحھ و نسیم رحماني خود را بوزاند و در عین حال انسان گنھ
 گردان شود.را نپذیرد و از آن روي

 شیخ ابن عربي در باب ھفتاد و چھارم فتوحات گفتاری مفصل دارد در باب توبھ، کھ بھ:گفتار شیخ ابن عربی در باب تو .6
 :)269 - 271 ، ص13عثمان یحیى، ج، ت.الفتوحات المكیة( می آوریمدر اینجا را ھایي ازآن بخش

ِ َجِمیًعا فرماید، "يرا تأیید کناد، کھ خدا مو کھ خدا ما و ت ایبدان،  ) النّور 24:31" (أَیُّھَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ
فرمود ش را بھ توبھ، سپس، تلقین عبادفرمود مر اپس،  (و توبھ کنید بھ سوی خدا ھمگی ای مومنان شاید کھ رستگار شوید!)

) (سپس بازگشت بر التّوبة 9:118"  (یَتُوبُوْا◌ُ ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم لِ فرمود، " -تعالی -و اوت امر کردند، خالفگر ماتی حجّ را آنھا 
ل واقع شوند، یعنی بگویند اگر بازگشتھ بودی بر ما، ما ھم توبھ سئواآنھا را تا بازگردند.) تا آن را بگویند چون مورد 

نَسانُ " است کھ فرمود، تعالى خدا مثل قولنمودیم. این می َك بَِربَِّك اْلكَ  یَا أَیُّھَا اْإلِ ) (ای انسان چھ اإلنفطار 82:6" (ِریمِ َما َغرَّ
ش خصمرا بھ  تحجّ است تعلیم خصم پس، این از باب  !تكرمچیزی ترا نسبت بھ رب کریمت مغرور ساخت؟!) تا بگوید: 

ھمھ مردم را. این د ریفرا گ " تارارتاغ" و -الم ألف و با -را آورد "االنسان"لفظ باشد.  محبوبکند چون اج تجحتا با آن با او ا
ھمھ بھ آن است ھر  (سرانجام) مآل ت خواستھ است،سعادلت بر آن دارد کھ خدا برای ھمھ آنھا دالاز جملھ اموری است کھ 

 .آن باشد ناقضچند برسد آنھا را اموری کھ م
 ھتوبلی واست   "علي"الم اسء او سماا زیرا از "یعل" اھ خدا ھمراه است بتوبو ان این است کھ  ،ای استاّما در اینجا نکتھ

ھ. توبدر "من" (از) از خلق  و حقّ نمودند ع اجتما و ،آن است غایتو او  ،ھ اوستتوباز مطلوب زیرا  "إلى" اب ھمراهخلق 
علماء  و، تعالی -اواز  -تعالی -اوسوي  گردندبر مین اعارف و از خودشان،  -تعالی -گردند سوی اوبر می(خلق) پس، آنھا 

 عزّ  -حق و ت.موافقبھ سوی مخالفت کنند از يرجوع مآنھا ھ، ا عاممّ ا و شان بھ سوی او.رجوعگردند سوی او از میبر با© 
آنچھ حسب ھ بتا بر گردند سوی او تان گرداند خوار گرا" ِ◌ْن یَْخُذْلُكمْ إتابت (نوشتن) "كآنھا از بر کند يم ع ورج -جلّ  و
بر آنھا برای آن است کھ  رجوع حق. پس، راآن خواھیم داد  ایشان است، کھ بھ زودی توضیح مقامات آن را دارد ایقتضا

) (دوست دارد آنھا را و آنھا المائدة 5:54(" یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ "باز گردند بھ سوی او، مثل قول خدای تعالی است کھ فرمود، 
ھ کنند، دوست بدارد بوتتوبھ کنند، و ھنگامی کھ  است تا أزلي تمحب ترجوع عنایبر آنھا  جوعدوست دارند او را.) پس ر

َ یُِحبُّ " ،می فرماید تعالىاست، و خدای جزاء آنھا را دوستی کسی کھ بھ سوی او بازگشتھ است، پس این دوستی  إِنَّ هللاَّ
ابِینَ  برای  ونیست أول  ت او آن محبتحبم ) (بھ درستی کھ خدا دوست دارد توبھ کنندگان را!) پس، اینالبقرة 2:222( "التَّوَّ
آن ھمان است کھ رسول  و(دوست دارند او را) المائدة)  5:54(" َو یُِحبُّونَھُ "کھ فرمود،  تی دیگر است عالوه بر آنحبم هبند
َ لَِما یَْغُذوُكْم بِِھ ِمْن نَِعِمھِ "فرمود،  -مسلّ  صلى هللا علیھ و -هللا خدا را برای آنچھ شما را روزی فرموده (دوست بدارید " أَِحبُّوا هللاَّ

ت آنھا در برابر حبنموده است بر آنھا. این مم اانعخاطر آنچھ با آن ھ است بم جزاء منعِ  تحب) پس، این م.است از نعمت ھایش
ابِینَ "آن است کھ فرمود،  َ یُِحبُّ التَّوَّ از او بود  تعنای بّ ح یاوللی حب جزاء واست برای  حب جزاءالبقرة)  2:222( "إِنَّ هللاَّ

 -از اوتی است کھ محبھ از ایشان از توبت. پس، عمنحب اوست، نھ جناب برای ایثار  حبّ آنھا نسبت بھ او  حبّ  و ،ابتداءدر 
 -او توبھخداست نسبت بھ آنان، مانند  تمحبّ بین دو [توبھ] آن و ، -تعالی -از اورا ت دیگری محبّ دھد کھ نتیجھ مي -تعالی
 [بھ نوبھ خود] او بر آنھا نیزتوبھ  پس. از آنھارا ت دیگری محبّ دھد ، کھ نتیجھ ميت آنھاستمحب کھ ناشی از بر آنھا -سبحانھ

ھ الھی تحضرآنچھ را جمیع خویش خلق کرده است، یعنی  صورترا بر آدم است کھ خدا باب است. این از آن  محبتدو بین 
 قبول می کند. نیز كبیر انسان صغیر وقبول می کند صفات از 
کھ باز نگردد بھ سوی آنچھ از آن  بر آنعزم  وبر آنچھ از دست شده است، ندم  و ،الحالفي لغزش است ترك  توبھ حد

 حیاء شسلطان وقتضروری است زیرا في الحال  لغزشأما ترك  خواھد.را ھرچھ  انجام دھد از آن خدا بعد و بازگشتھ است،
 مذكورکھ تعالى  خدایأسماء از  و خدا حائل می شود،حدود تجاوز بین  وکھ با حیاء است  آنبین  خود سلطانا حیاء ب و است

آن است کھ آموخت او  عبدخدا از حیاء کند. پس، ت از صاحب موی سپید حیاء میقیامخدا در روز  و "يُّ یِ الحَ ت "سناست در 
ی کھ خدا بر او بر خذولآن مبایستاد  کھ پس، ھنگامیکھ او برگردد بر آنھا.  گردند مگر آنباز نمیسبحان  خدایسوی را کھ 

در خود بھ  ،روز قیامتو در حال ایستادنش در پیشگاه او در  ،برنگشتھ است در پیشگاه خدااو نگشتھ است و او نیز بھ سوی 
ء کند خدا از او حیا، را تا بازگردند)التّوبة) (سپس بازگشت بر آنھا  9:118"  (ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم لِیَتُوبُوْا◌ُ "یاد آورد این آیھ را، 

کھ صورت  اش بھ سوی خدا از اینحال توبھکند از خدا در يم اءحی عبدطور کھ  ی، ھمانذنبھ باش کند  ؤاخذهکھ م از این
است [زیرا در صورت لغزش،] او تائب نیست در آن حال ولی سخن ما در  حالدر حالی کھ او در این  شیزگیرد از او لغ

في کند لغزش را ترك کسی کھ  و ،في الحالغزش را دارد ترك ل ایقتضا واست،  الزمبرای او حیاء است. پس،  تائبمورد 
أدب دھد آن را بھ خودش از روی يت منسبش، پس ربآن [لغزش] است بھ  سبتنترك است. اگر عارف باشد، آن  الحال تائب

لی با این و خداستحكم  ش بودن نیززلغ و تمعصیھ حكم ب و خدا، ازقدر  و خداست،نفس األمر فعل فعل در  ھرچندمع هللا 
 گیرد. برای ھمین در تعریفيآن م تعلق ت آن را بھ خودت زیرا [از جھتی] کھ زبان مذمت بھنسبگوید بھ او ميب اد وجود
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 الشمس) 91:8" (َو تَْقواھا فَأَْلھََمھا فُُجوَرھاآن است کھ، "صل ی است، حال آنکھ اخاطر مذمومگفتھ اند کھ آن ھر حد نفس 
 (پس الھام نمود بھ آن (نفس) فجور و تقوی را)

آن است کھ في الحال لغزش ترك کسی ھست کھ نزد او علماء با© از   :في الحاللغزش ترك در علماء با% ی ازموقف بعض
 است بھ این کھ آن لغزش است، کردهحكم  خدا است در آنھا زیرا اوست کھقضاء این عین  و ه نکند کھ لغزش است،ھداشم
" زلنامند از "" (لغزش) میزلةآن را " واست، جمال  حسن و تغایخداست، در  أفعالاز فعل کھ آن حیث لی از آن و

ھ لغزش بخدا در آن حكم خدا در آن بھ ذم ، پس حكم خدا بودنش بھ سوی أفعال  تنسبھنگامی کھ بلغزد، یعنی فرو افتد از
کنند در آن فعل ت میزل هھداشایشان را، ان است کھ م حقّ  تزل، کسانی می باشند کھ علماء با©از است. ھ مرتببودن از این 

کند بھ آن می نسبته ھداش. پس، محمدیا ذم می گیرد بھ آن تعلق ی است کھ فعلت است، نھ از آن جھت کھ زلاز آن جھت کھ 
أفعال . پس، ھمھ باباز این عبد شود بھ ت داده ميلھي نسبا یفعلشود ھر چند ھر ت نامیده میزل، و بھ واسطھ آن نسبت عبد

ردم، کسی است ماز میان  :في الحال شزغترك ل ی از مردم درموقف بعض . مذمومباشند، چھ محمود غزش ھستند، چھ لعالم 
بازگشت از ربّش [نزد او] خواری  و ش،ربّ وی بھ س رجوعھ بمی دارد او را  لوشغم در حّق اوفي الحال ش زغترك لکھ 

شی زلغحال دیگرش. پس، بھ طور قطع در این  نقیضگیرد در نقیض است قرار نمیحال کسی کھ بھ  و[آن]، نقیض است و 
بر او شھود رجوع حق ھ ب سازد او رامی لوشغم او حقّ در في الحال  شزغترك لنیست. از میان مردم، کس دیگری است کھ 

بین  وخدا بر او کھ بھ منظور بازگشت اوست بھ سوی خدا،  رجوع[آن] بین گذارد فرق تا او [نیز] باز گردد بھ سوی او تا 
و  یزاناست تا م رجوعدو بین گذاشتن ز ییمگردد بھ سوی خدا. این بھ منظور تدیگری، کھ در نتیجھ آن، او باز نمیرجوع 

آنھا، یا بخشی از مجموع ھ، یا جارحا مل بی، یا عقلبزبانی، یا ذكر و  ،أعمالاز  یملعمالکی برای خود قرار دھد کھ چھ 
زند. از مردم از او سر نمی في الحال شزآنھا بر او از ناحیھ خدا واجب شده است. کسی کھ اشتغالش چنین باشد، لغمجموع 

نھ و  ،زیمیت کند، نھ برایبر خود میرجوع حق  هھداو آن است کھ مشا حقّ در في الحال  شزغترك لکسی دیگر ھست کھ 
یا بھ ذات را کھ بھ چیزی آن را نسبت دھد، بھ  معنى رجوع الھي تحقیقکھ برای آن کھ بداند بلبرای بازگشت بھ سوی او 

نھا اموری ندارد. اینھا و امثال ایذات  تی بانسب، و یا غیر ذاتياست یا  ذاتيچیست، آیا رجوع آن سبب  بداند و ،إلھي یاسم
 می کنند. في الحال شزغطلب ترك لھستند کھ 

ست مانند قول ركن ابزرگترین فقھاء " است بر آنچھ از دست شده است، و آن نزد ندمدّوم ھمان "أما ركن :ھتوبدوم ركن 
  نیز]حّج است، در اینجا [ ركن(حّج ھمان عرفھ است) زیرا عرفھ بزرگترین  "الحج عرفة"رسول هللا (ص) کھ فرمود، 

اوست  أثر حزنآن  و "،الزب" و " الزم"مثل  " است،باء" ازمنقلب  "ندم" میم  مطرح می باشد. تائبینفراوانی راجع أمور 
أثر حزن قرار داد برای و  ی منقلب شدمیم است. پس، بھندب اثر  وی نامیده می شود، ندم بر آنچھ از دستش شده است، کھ

 یتی معین.خاص
یع اضآن بھ آنچھ از دست شده است، بعضی از ھم فکران ما آن را ا تعلق أمّ  کنندگان و متعلق ندم:اختالف احوال توبھ 

احب وقت می دانند زیرا آنچھ از دست رفتھ است بر نمی گردد، بعضی دیگر از ھم فکران ما اعتقاد دارند کھ ص وقتساختن 
إِالَّ من د، و بھ این سخن خدای تعالی استناد می کنند، "ان گذشتھ می کنجبراست کھ برای ایشان ن آ حزن و فائدهمی باشند 

ُل هللا َسیِّئاتِِھْم َحَسناتٍ  ً فَأُْولئَِك یُبَدِّ ) (مگر کسی کھ توبھ کند و ایمان آورد و 25:70" ( الفرقانتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صالِحا
امکان  ندمبھ نکویی!) گروه دیگر از ھم فکران ما بر آنند انجام دھد عمل صالحی را، پس خدا تبدیل کند زشتی ھای اینان را 

ش وجلّ  عزّ  أمر ربّ از دست رفتھ  تبین طاعو  وابین بوده است  حائلی را کھ ذنبساختن در نفس خود  ضراحندارند مگر با 
أول دیدگاه الف خ ش را فراموش کند. این دیدگاهذنب است، پس شایستھ است کھ حال صفاء جفاء درجفاء حال آنکھ یاد آوردن 

در چیزی است کھ از دست رفتھ است. از  كالملی و خودت را ذنباست فراموش نکنی ن ھ آتوباست چھ او می گفت کھ 
ی وقتدارند بر ندم ی، و گروھی می باشند کھ ذنبھر عقب نکردند در  أستغفاردارند بر اینکھ  ندممیان آنان کسانی ھستند کھ 

کسانی می باشند  و ت دارند،قت مخالفت از دست رفتھ در وطاعبر ندم یان مردم کسانی ھستند از م و کھ از دست داده اند،
ھ ایی ھمپای آن می حسنھ ایی را سیئھر تبدیل  هشاھدت می دانند زیرا آنھا موقت مخالفدر فعل كبائر  بر از دست شدنندم کھ 

یا ب صغ ھ کھ [درعوض]وصدق ت می شود، محمدھ بدیل کھ تبذم  و می شود، أحیاء نفسھ بکھ تبدیل قتل نفس کنند، مانند 
در  تمعصیھ ب ء اوقضادانند در میحضور مع هللا بر از دست رفتن ندم ت می آید. گروه دیگری از مردم خیانت، یا سرق

 می دانند. حال فعلدر فاعل بھ فعل ھ آن أضافرا بر از دست رفتن فرصت ندم مردمی دیگر  و ت،حال معصی
 حافظ:شعر:  .7

 ادب باش و گو گناه من است   قیتو در طر  ما حافظ اریگناه اگر چھ نبود اخت
 موالنا، در دفتر اّول مثنوي:

  داست اینـیـت دان پـســا را ھــرد مــک نـیـبـر دو بـــا ھــم ردِ ــق و کــح ردِ ـک
  نانـردی چـرا کــس را چـو کـگـس مـپ  انــیــدر مــق انـلـعل خـد فـاشـبـر نـــگ
 تــزدسـق ایــلــار خــــا آثـــــل مــعــف  تـدسـوجـا را مــال مـعـق افـــق حـلـخ
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  حیط دو عرضـک دم مـــود یـــی شــک  ا غرضــند یـیـرف بــا حــــقی یـاطــن
  بیند ھیچ طرفـک دم نـس یــش و پـیـپ  ھ معنی رفت شد غافل ز حرفــر بــگ

  بینی این بدانـی بـود کـــس خــو پــــــت  انـــنی آن زمـیـبشـیـھ پــان کــــآن زم
 ق این ھر دوانــالـان خــود جــون بــچ  ون محیط حرف و معنی نیست جانــچ
  رـــار دگـــــارش از کــــــدارد کـــوا ن  رـســد ای پــھ آمـلـمــط جـیـحــق مــح
  یـو دنـــان دیـــھــود نـــل خـعــرد فــک  تنیـویـا اغــمــھ بـــان کــطـیـت شـفــگ
  اــو مـــل چـــافـد غـبـق نــل حـعـاو ز ف  اــنـسـفــا نــنـمـلـھ ظـــــــت آدم کـــفـــگ

  ر خود زدن او بر بخوردــھ بـنـــزان گ  ردــش کــانـھـنـــھ او از ادب پـنـــدر گ
  نــحــرم و مــــو آن جـــدم در تــریـــآف  نـــھ مــش ای آدم نـتـفـھ گــوبــد تــعــب
  ذر کردی آن نھانـت عــھ وقــون بـــچ  ن بد آنـای مـضــر و قـدیـقـھ تـــھ کـــن
  مـتــت داشــاس آنـــن پـــم مــت ھـفـــگ  مـتـذاشـگـدم ادب نـیــرســـــت تــفـــــگ
 وردـــنھ خــوزیـــد لـنــآرد ق ھـــر کـــھ  ت او حرمت بردــرمــھ آرد حـــر کــھ
 بینـان و بـجـرنــن بــوش کــار را خــی  ینـبـیـطـلــی لــــر کـھــــبات از بـیــط

 
 
 
 
 
 


