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

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)53( 
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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 شد،داده  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 از روی نادانى، 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. 5( 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
مورد اینکھ عزم بر ترک گناه در آینده شرط صّحت توبھ است یا خیر، شیخ  در آیا عزم بر ترک گناه از ارکان توبھ است؟: .4

ترِک عزم بر بازگشِت بھ ذنب کند، نھ عزم بر ترک ذنب، تا ابن عربی با دیگران اختالف نظر دارد. بھ نظر ایشان تائب باید 
ذنب. یکی کسب ذنب، و دیگری نقض  در صورتی کھ مقّدر شده باشد بازگشت تائب بھ ذنب، تنھا یک ذنب داشتھ باشد، نھ دو

 عھد، کھ عزم او بر ترک بوده است، بھ خالف کسی کھ عزم بر ترک نکرده است. پس، او چون بر گردد یک ذنب دارد.
لطائف األعالم فى إشارات أھل فرماید (مولی عبد الرّزاق قاسانی در توضیح توبھ و مراتب آن چنین مي توضیح قاسانی: .5

 ):287 - 288 ، ص1اإللھام، ج
کند، و آن سھ عبارتند از ندم بر ذنب، اند کھ توبھ سھ امر را جمع ميگفتھرجوع بھ سوی خدا ی تعالی است. و  ھمانتوبھ 

 ترک آن فی الحال (در زمان حال)، و عزم بر ترک  آن فی المآل (در آینده)
شده است ھمراه با عزم بر ترک آن و جبران آنچھ  اند: توبھ عبارت است از رنج بردن نفس از رذائلی  کھ مرتکبو نیز گفتھ

 از دست شده است بھ حسب طاقت.
 شیخ رحمھ هللا در فتوحات گوید: 

شرط ترک عزم بر بازگشت بھ ذنب است، نھ عزم ترک. مقصودش آن است اگر تائب باشد از آنچھ در علم خدای تعالی 
گذشتھ است، برگشتش بھ ذنب، چنانچھ بر گردد بھ ذنب، دو ذنب دارد. یکی کسب ذنب است، و دیگری نقض عھد، کھ عزم 

است. پس، او چون بر گردد یک ذنب دارد. این ظاھر است، او بر ترک بوده باشد. بھ خالف کسی کھ عزم بر ترک نکرده 
ولی [نکتھ این است] در عزم بر ترک، دعوی عصمت است، لیکن ترک عزم چنین نیست، و ترک عزم ھمانا امری است 
ت، کھ عبد از خودش درک می کند، پس صحیحح باشد عھدی بین او ربّش. اّما اینکھ در آینده نیز [بھ آن ذنب] بر نخواھد گش

 غیب است و اطالع از آن ندارد مگر [خدای] سبحان عالم الغیوب.
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خواه ندم و ترک داخل در حقیقت توبھ باشند یا شرط آن، حقیقت توبھ، ھمانطور کھ گفتھ شد، رجوع (بازگشت) است، و 
ظاھر بھ باطن، و [رجوع] از  -3و [رجوع] طبع بھ شرع،  -2رجوع از مخالفت بھ موافقت،  -1رجوع دارای مراتبی است: 

و [رجوع] از خلق بھ حّق، بھ شکلی کھ باز گردد عبد از ھمھ ما سوی هللا، تعالی، بھ حیثی کھ باقی نماند در قلبش میلی   -4
بھ غیر ربّش، تعالی و تقّدس. این ھمان کسی است عبادت می کند خدا را برای خدا تعالی، نھ بھ خاطر رغبت بھ ثوابی یا 

بعد از آن، توبھ می کند از علّت توبھ. یعنی، سپس توبھ می کند ازاینکھ ببیند توبھ اش را از آن علّت  ترس از عقوبتی. سپس،
 ت.بھ نحوی کھ او آن را توسط خودش دیده است، بلکھ توسط ربّش آن را دیده اس

نماید بھ قول شھاد ميعربی در ادامھ بحث خود در باب توبھ، است ابنشیخ اکبر  ادامھ گفتار شیخ ابن عربي درباره توبھ: .6
َ یُِضلُّ َمن یََشاء َویَْھِدي َمن یََشاء فََال تَْذھَْب نَ خدای تعالی، " َ أَفََمن ُزیَِّن لَھُ ُسوُء َعَملِِھ فََرآهُ َحَسنًا فَإِنَّ هللاَّ ْفُسَك َعلَْیِھْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ

بیند؟! خداوند و آن را خوب و زیبا مىاست  بدش براى او آراستھ شده آیا كسى كھ عمل فاطر) ( 35:8( "َعلِیٌم بَِما یَْصنَُعونَ 
مده، بھ خاطر شدت تاسف بر آنان از دست را جانت  ،پس ؛و ھر كس را بخواھد ھدایت كند ضاّل گرداند،ھر كس را بخواھد 

: و [این راي )279-284 ، ص13عثمان یحیى، ج، ت.الفتوحات المكیةگوید ()، و ميدھند داناست!خداوند بھ آنچھ انجام مى
 ،عظیم شعشعاني ی استنور] خود حال فعلدر فاعل بھ فعل ۀ ضافداند کھ فوت شد از او از ااخیر کھ ندم را بر آن چیزي مي

ً " ش قول خداي تعالی است،حجابکھ  یده شود فاطر) (پس آیا آن کھ آراستھ گرد 35:8" (أَ فََمْن ُزیَِّن لَھُ ُسوُء َعَملِِھ فََرآهُ َحَسنا
نمود  ضافھزشتي چون [عامل] ابھ ساخت آن را  نوقربرای او زشتی عملش، و در نتیجھ، آن را نیکو بیند ...)  پس، [خدا] م

ی بوده باشد، کھ واجب نموده باشد براط او ُحسني را وجود تیحضرآن را بھ خود، و در نتیجھ، آن را زیبا دید. ناگزیر، باید 
ایي نیست زشتيو خدا بودنش، فعال ا بیند. و آنجا ُحسني نیست مگر از[الوجود] عدم نمی ممكندید آن را، زیرا فعل کھ محلِّ 
ُسوُء " ش بودن،ربّ ا برای بگردیده شود برای او)  " (پس آیا کسی کھ آراستھأَ فََمْن ُزیَِّن لَھُ ، چھ فرمود، "عبدبھ  آن ضافھمگر ا
ً کرد، " كسباوست، و آن را زشت  عملث کھ " (زشتی عملش) از آن حیَعَملِھِ  ھ ب " (و درنتیجھ دید آن را نیکو)فََرآهُ َحَسنا

حسب ھ ب عبد[آن] نزد و خدا،  تزینھ باست ن نفس األمر مزیَّ است، و آن (عمل) در  م غیر محرّ خدا  تزین و، تزیین إلھي
اگر  و ایي باشد بر زشتي؛ ، آن زشتيیطانتزیین شنماید آن را  ضراحشود در آن. پس، اگر مي ضراحچیزي است کھ 

باشد، آن  عبدھ بھ و اضافخدا تزیین نماید آن را  ضراحاگر و  تي باشد در زشتي؛غفل، آن دنیا تتزیین حیانماید آن را  ضراح
 ، آن ُحسني باشد در ُحسن. شعر:لھيادب را از روي اعمل زشتي بھ  ھضافُحسني است در زشتی؛ و اگر [عبد] بگیرد ا

 بساما لَ  نٌ سَ ي حَ بالِ ال یُ              نٌ سَ ء أنت فیھ حَ شي كلَّ 
 بر زیبایی آنچھ پوشد نبود پروا)  (در ھر چھ تویی بود او زیبا

 ه.اراد داشتھ باشي با وافقتنکرده باشي، ممر ا توافقت، چھ اگر تو مموافقت یا مخالف از لباس
ل وقبباشد، و  ، کھ با زیباي زشتواحد یعینآن دو را دارد در معجاي قتضتي کھ امناسبزیبا  وزشت بین بود اگر نمي
ُل هللا َسیِّئاتِِھْم َحَسناتٍ خداي تعالی آمده است، " قولنکرد تبدیلي را کھ در نمي ) (خدا تبدیل می کند زشتي آنھا را 25:70" (یُبَدِّ

عمل ھ زیبایي نزد او تا آن کھ بنشد صف تّ ھ زیبایي در دیدنش (عامل). پس، معمل بشد زشتي نميصف تّ مو بھ زیبایي)، 
ت. پس، رؤیو زیباست از روی  ،خبر. پس آن زشت است از روی وجوه وجودياز  یوجھزیبایي را بھ  تصفقبول کرد 

 تر است: طعاقت  شاھد رؤی و را، خبرنکرد ق یتصد ترؤیگویي 
 مُ الكلی المعاینةَ  لذا سألَ                معنىً  یان لطیفُ و لكن للعِ 

 براي ھمین، در خواست دیدار داشت موسي)  ( دیدنت را لطفی دیگرست در معني 
ت را ر رؤیبَ خَ ي را ندیدیم کھ در پی آن باشد کھ حدلی اورؤیت را،  ربْ خُ را تصدیق کند و  ر خبربْ خُ لی مردم در پی آنند کھ و

ف ختالت کور ولی اشھاداست در مورد [پذیرش]  نظر  فختالا کند. لذا،را تصدیق مي ر خبربْ خُ تصدیق کند آن گونھ کھ 
فَإِنَّ هللا یُِضلُّ من " نیست. براي ھمین، خداي تعالی در ادامھ ھمان آیھ مییفرماید، صاحب بصر تشھاددرمورد [پذیرش] 

ین، از امثل گرداند ھر کھ را خواھد در ان ميحیریعنی  فاطر)، 35:8" (پس، خدا ھر کھ را خواھد ضاّل گرداند)  (یَشاءُ 
ھ ب "،ُزیِّنَ " شقولا ب[نیز]  و کند،ھ ميغلبداند چھ چیزی نميف مكلّ نمود آن را بھ زشتي و زیبایي. پس،  وصفحیثی کھ 

نمود، یا  تزیینداند چھ کسی آن را تزیین نمود، آیا خدا آن را ، پس [مکلّف] نميفاعلصیغھ مجھول، بدون نام بردن از 
فاطر) (ھدایت می  35:8( "َو یَْھِدي من یَشاءُ تزیینش کرده است. سپس، فرمود، " دنیا تحیا تزیین نمودند آن را، یا شیاطین

چگونھ  و ی این عمل چیست،معنازشتي و نکویی، و این کھ   ايمعنگرداند او را بھ فھم مي قوفّ کند ھر را خواھد)، یعنی م
فاطر) (پس، تو خودت را در این حسرت بر ایشان از بین نبر!"  35:8" (فَال تَْذھَْب نَْفُسَك َعلَْیِھْم َحَسراتٍ باید آن را فھمید، "

زیرا او حائل جمیع  تسعادھ ب است از خدای تعالیى ترابشت خوردن بر آنان. پس، این حسریعنی تو نگران آنھا مباش با 
و او  -ھا حسرتشود از او نميل ایز حال واست در ھمھ انسان شود، و او ش نميبین انسانیت و -مسلّ  صلى هللا علیھ و -بین او

نگران بود زیرا زشتي عوارض باشند سرانجام. پس، نباید از مند ميعادتآنھا س از این کھ طالع مگر با ا -كاملاست  ينسانا
ی باقھمیشھ  ایيياتھر ذو می شود  زائلایي يارضھر ع و ،ذاتيبدون شّک، و زیبایي برای آن  ی استعمل عارضبرای 
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 ھراظدھند) از ھر چھ " (بھ آنچھ می انجام ميبِما یَْصنَُعونَ "ابتالء است یعنی  علیم است از روی خبیر. پس، خدا خواھد بود
 و از شما! ،فعالشود در شما از امي

 ھ] و حسن سیئ ھحسن حسن[
"فات فالن فالنا باشد. در قول او، ["فات"] از (رکن دوم توبھ: ندم برآنچھ از دست شده است) نیز مي ركندرباره این و 

(فوت کرد فالني از فالني جودی را ھنگامي کھ بیافزاید بر او در جود و توشھ) پس،  جودا، إذا أربى علیھ في الجود و زاد"
 ھسن حسنحُ شده را بر  لیبدت ھسیئاست، یعني آنچھ افزون کرد ُحسن  بیند ندم در توبھ را بر آنچھ فوت شدهاین [گوینده]مي

شود دوتا است. یکی  لیبدکھ ت ھ ھنگامیسن سیئحُ ھ خودش است، نھ بھ امري دیگری، اّما ب ھحسن حسنشده زیرا  لیبدتغیر 
آن خلعتي و است، زائد  یحسن[دیگر]  وآنچھ برای خداست، حیث ی است از فعلی است کھ برای ھر سنحُ آن  و، سن ذاتيحُ 

شود در آن از زشتي. پس، پوشاند ُحسني را بر آنچھ ظاھر ميو در نتیجھ، مي ،تبدیل فعل با براین پوشاندمي حقّ است کھ 
ت غایزیبا است کھ در  يخصھ مانند شنسَ حَ بنابراین،  با آنچھ حّق پوشاند بر آن.سن عمل حُ افزود ُحسني را بر  عملزشتي 

ت زیبایی، کھ بر او چرکي از غبار کشیده شده غایزیبایی است در يشخص [سیئھ] و ي لباسي بر او نیست،زیبایي است ول
، فاخرشود لباسی زیبا و گردد، سپس پوشانده ميشود، و زیبایي او آشکار مياو را از آن غبار پاک ميعارض است، آنگاه 

 ي ُحسني.لأوّ افزاید ميش، و در نتیجھ، سنو حُ شود زیبایي کھ با  آن دو چندان مي
 موالنا، در دفتر ششم مثنوي:شعر:  .7

    جا آفلندو آن جانیند ااغافل  ندالدر گِ  نجایا ریھم خر و خرگ
    از خزان ندیدر بھار فضل آ  را کھ وا گردند از آن یکسان جز
    ریو او نعم االم رندیامر او گ   ریپذآرند و خدا توبھ توبھ
    نیالمذنب نیعرش لرزد از ان  نیحن یمانیبر آرند از پش چون
    کشدیبھ باال م ردیدستشان گ   لرزد کھ مادر بر ولد چنانآن
    فضل و نک رب غفور اضینک ر  از غرور دهیخداتان وا خر یکا
    حق بود نھ از ناودان یاز ھوا  برگ و رزق جاودان نتانیاز بعد

 بھ ترک مشک کرد   یماھتشنھ چون   رشک کرد طیبر وسا ایدر چونک
اي نام دو سوره مبارکھ از قرآن کریم شنیده شد، کھ یکي از آن دو سوره مبارکھ المّزّمل بود، پس در مبشّره اشارتي عرشي: .8

كھ دانست  " (َعلَِم أَن لَّن تُحُصوهُ فَتَاَب َعلَْیكمُ فرماید، "اي خاص داشت، آنجا کھ مياز گوش سپردن بدان، آخرین آیھ آن جذبھ
). در این اشارتي و بشارتي دیده شد بھ این کھ توبھ خدا بر بنده بازگشت بر شماپس  ،توانید شمار كردشما ھرگز آن را نمى

ذوق ، و بھ رسمیت شناختن او و تجارب و احساسات اودر حقیقت، قرار دادن اوست در مقام قرب نوافل پس از علم ذوقي بھ 
ھاي دیگر زشت باشد، خداي ي مومني زیبا یابد کاري را کھ در شرع و عرف و یا مالکبندهو تجربھ بنده است. پس، چون 

گردد بر او در حّد وسع و بینش او تا او باز گردد سوي خدا با پشیماني و ندامت بر آنچھ فوت شده است از او از تعالی باز مي
گردد بر این بنده با پوشاندن خلعت گاه خذاي تعالي باز ميایي کھ در رعایت امر تشریعي خداي تعالی بوده است، و آنزیبایي
  قبول.

 ات قرآن کریم آمده است. براي مثال:یآ ازاین معنا در چندین آیھ 
َن الَِّذیَن َمَعَك  وَ  ِمن ثُلُثىَ  إِنَّ َربََّك یَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنىَ  ُر الَّْیَل َو النھََّ◌اَر  َعلَِم أَن لَّن تُحُصوهُ  الَّْیِل َو نِْصفَھُ َو ثُلُثَھُ َو طَائفَةٌ مِّ ُ یُقَدِّ هللاَّ

ِ   فَاْقَرُءوْا َما تَیَسََّر ِمَن اْلقُْرَءاِن  َعلَِم أَن َسیَُكوُن ِمنكُم مَّْرضىَ   فَتَاَب َعلَْیكمُ  َو َءاَخُروَن یَْضِربُوَن فِى اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمن فَْضِل هللاَّ
َكوةَ َو أَ َو َءاَخُرو لَوةَ َو َءاتُوْا الزَّ ِ  فَاْقَرُءوْا َما تَیَسََّر ِمْنھُ  َو أَقِیُموْا الصَّ ُموْا َن یُقَاتِلُوَن فِى َسبِیِل هللاَّ َ قَْرًضا َحَسنًا  َو َما تُقَدِّ ْقِرُضوْا هللاَّ

ِ ھَُو َخیْرً◌ا َو أَْعظََم أَ  ْن َخیْرٍ◌ تَجِ◌ُدوهُ ِعنَد هللاَّ ِحیمُ ِألَنفُِسكُم مِّ َ َغفُوٌر رَّ َ  إِنَّ هللاَّ  )المّزّمل 73:20( ْجًرا  َو اْستَْغفُِروْا هللاَّ
اى از كسانى كھ با تواند نزدیك بھ دو سوم شب و نیمھ آن و یك سوم آن داند كھ تو و دستھگمان پروردگارت مىبى(

بازگشت بر پس  ،توانید شمار كردن را نمىكھ شما ھرگز آدانست ، داردخیزید؛ و خداوند شب و روز را اندازه مىبرمى
برخى از شما بیمار خواھند بود و برخى دیگر در زمین، گام  دانست کھ؛ اكنون آنچھ میّسر است از قرآن بخوانید! شما
كنند بنابراین آنچھ میّسر جویند و گروھى دیگر در راه خداوند جنگ مىزنند و (روزى خود را) از بخشش خداوند مىمى

از آن بخوانید و نماز را بر پا دارید و زكات بپردازید و بھ خداوند وامى نیكو بدھید و ھر نیكى كھ براى خویش از پیش است 
اى تر خواھید یافت و از خداوند آمرزش بخواھید كھ خداوند آمرزندهفرستید پاداش آن را نزد خداوند بھتر و با پاداشى سترگ

 )بخشاینده است.
ُ َعْنُكْم َو َعلَِم أَنَّ فیُكْم َضْعفاً فَإِْن یَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ صابَِرةٌ یَْغلِبُوا ِمائَتَْیِن َو إِْن یَُكنْ اْآلَن َخفََّف  ُ  هللاَّ ِ َو هللاَّ ِمْنُكْم أَْلٌف یَْغلِبُوا أَْلفَْیِن بِإِْذِن هللاَّ

ابِرینَ   )األنفال 8:66( َمَع الصَّ
] شما یكصد تن شكیبا باشند بر معلوم داشت كھ در شما ضعفى ھست. پس اگر از [میاناكنون خدا بر شما تخفیف داده و (

 )دویست تن پیروز گردند، و اگر از شما ھزار تن باشند، بھ توفیق الھى بر دو ھزار تن غلبھ كنند، و خدا با شكیبایان است
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ُ فیِھْم َخْیراً َألَْسَمَعھُْم َو لَْو أَْسمَ   األنفال) 8:23( َعھُْم لَتََولَّْوا َو ھُْم ُمْعِرُضونَ َو لَْو َعلَِم هللاَّ
ً شنوایشان مىرا،  در آنان خیرىدانست ميو اگر خدا ( ً باز بھ حال اعراض و اگر آنان را شنوا مى ،ساختقطعا كرد، حتما

 )تافتندروى برمى
فَُث إِلى یاِم الرَّ ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتاَب َعلَْیُكْم َو َعفا َعْنكُ  نِسائُِكْم ھُنَّ لِباسٌ  أُِحلَّ لَُكْم لَْیلَةَ الصِّ ْم لَُكْم َو أَْنتُْم لِباٌس لَھُنَّ َعلَِم هللاَّ

ُ لَُكْم َو ُكلُوا َو اْشَربُوا َحتَّى یَتَبَیََّن لَُكُم اْلَخْیطُ اْألَ  وا بْ فَاْآلَن بَاِشُروھُنَّ َو اْبتَُغوا ما َكتََب هللاَّ یَُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
ِ فَال تَْقَربُوھا یاَم إِلَى اللَّْیِل َو ال تُبَاِشُروھُنَّ َو أَْنتُْم عاِكفُوَن فِي اْلَمساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ ُ آیاتِِھ لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتَّقُونَ  الصِّ  َكذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ

 )البقرة 2:187(
ھاى روزه، ھمخوابگى با زنانتان بر شما حالل گردیده است. آنان براى شما لباسى ھستند و شما براى آنان لباسى در شب(

از شما درگذشت. پس، اكنون با آنان ، کرد بر شما، پس توبھ كردیدھستید. خدا دانست كھ شما با خودتان ناراستى مى
ا براى شما مقرر داشتھ طلب كنید. و بخورید و بیاشامید تا رشتھ سپید بامداد از رشتھ سیاه بر ھمخوابگى كنید، و آنچھ را خد

شما نمودار شود؛ سپس روزه را تا شب بھ اتمام رسانید. و در حالى كھ در مساجد معتكف ھستید درنیامیزید. این است حدود 
 كند، باشد كھ پروا پیشھ كنندرا براى مردم بیان مى احكام الھى! پس بدان نزدیك نشوید. این گونھ، خداوند آیات خود

ُ أَ  ْضتُم بِِھ ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَنتُْم فِى أَنفُِسُكْم  َعلَِم هللاَّ ا إِالَّ َو َال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ نَُّكْم َستَْذُكُرونَھُنَّ َو َالِكن الَّ تَُواِعُدوھُنَّ ِسّرً
ْعُروفًا  َو َال تَْعِزُموْا ُعْقَدةَ النَِّكاِح َحتىَ أَن تَقُو َ یَْعلَُم َما فِى أَنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ  َو اْعلَُموْا  لُوْا قَْوًال مَّ یَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَھُ  َو اْعلَُموْا أَنَّ هللاَّ

َ َغفُوٌر َحلِیمٌ   )البقرة 2:235(  أَنَّ هللاَّ
اید، بر شما ] خواستگارى كرده، یا [آن را] در دل پوشیده داشتھو درباره آنچھ شما بھ طور سربستھ، از زنان [در عّده وفات(

كھ  كھ [شما] بھ زودى بھ یاد آنان خواھید افتاد، ولى با آنان قول و قرار پنھانى مگذارید، مگر آندانست گناھى نیست. خدا 
قد زناشویى تصمیم مگیرید، تا زمان مقرر بھ سرآید، و بدانید كھ خداوند آنچھ را در دل دارید سخنى پسندیده بگویید. و بھ ع

 )] او بترسید، و بدانید كھ خداوند آمرزنده و بردبار است.داند. پس، از [مخالفتمى


