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I.  اإلسالم)، نسخھ فیض 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. 6( 130 شرح حکمت( 
شود کھ توبھ خدا بر بنده در حقیقت، قرار دادن اوست در مقام قرب شود ميگفتیم از برخي آیات و روایات استفاده مي اشاره: .1

چون  و شرایط  و احساسات او با بھ رسمیت شناختن ذوق و تجربھ بنده.نوافل پس از علم خبیري ذوقي بھ او و تجارب 
ھیچ ضابطھ کلي و عامي کھ بر ھمھ افراد در ھمھ شرایط و احوال سان نیستند، تکرار در تجلّي نیست، و ھیچ دو حالتي یک

ر شبیھ سرمشق و الگو ھاي شرعي و عرفي و قانوني بیشتتوان تعیین نمود، بلکھ ضابطھسان صدق کند نميبھ طور یک
 تر و کمتر بھ درجات و مراتب مختلف. ھا عمل خواھند کرد و برخي پایینباشند، بعضي برتر و بھتر از ضابطھمي

 نان شیخ ابن عربي اشاراتي بھ رابطھ توبھ خداي تعالی بر عبد و محبّت ازلي او بھ عبد آمد:در ضمن سخ
" یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ "بر آنھا برای آن است کھ باز گردند بھ سوی او، مثل قول خدای تعالی است کھ فرمود،  رجوع حقپس، 

توبھ  است تا أزلي تمحب ترجوع عنایبر آنھا  جوعالمائدة) (دوست دارد آنھا را و آنھا دوست دارند او را.) پس ر 5:54(
است، و جزاء آنھا را دوستی کسی کھ بھ سوی او بازگشتھ است، پس این دوستی  ھ کنند، دوست بداردبوتکنند، و ھنگامی کھ 

ابِینَ " می فرماید، تعالىخدای  َ یُِحبُّ التَّوَّ البقرة) (بھ درستی کھ خدا دوست دارد توبھ کنندگان را!) پس، این  2:222( "إِنَّ هللاَّ
المائدة) (دوست  5:54(" َو یُِحبُّونَھُ "بر آن کھ فرمود،  تی دیگر است عالوهحببرای بنده م ونیست أول  ت او آن محبتحبم

َ لَِما یَْغُذوُكْم بِِھ ِمْن نَِعِمھِ "فرمود،  -مسلّ  صلى هللا علیھ و -آن ھمان است کھ رسول هللا ودارند او را)  (دوست بدارید " أَِحبُّوا هللاَّ
م اانعاست بھ خاطر آنچھ با آن م جزاء منعِ  تحبین مخدا را برای آنچھ شما را روزی فرموده است از نعمت ھایش.) پس، ا

ابِینَ "ت آنھا در برابر آن است کھ فرمود، حبنموده است بر آنھا. این م َ یُِحبُّ التَّوَّ است  حب جزاءالبقرة)  2:222( "إِنَّ هللاَّ
حب اوست، نھ جناب برای ایثار  حبّ آنھا نسبت بھ او  حبّ  و ،ابتداءاز او بود در  تعنای حبّ  یاوللی حب جزاء وبرای 

، و آن [توبھ] -تعالی -ت دیگری را از اومحبّ دھد کھ نتیجھ مي -تعالی -تی است کھ از اومحبھ از ایشان از توبت. پس، عمن
ت محبّ دھد ت آنھاست، کھ نتیجھ ميمحب کھ ناشی از بر آنھا -سبحانھ -او توبھخداست نسبت بھ آنان، مانند  تمحبّ بین دو 
 صورترا بر آدم است کھ خدا باب است. این از آن  محبتدو بین او بر آنھا نیز [بھ نوبھ خود] توبھ  را از آنھا. پس دیگری

 نیز قبول می کند. كبیر انسان صغیر وقبول می کند صفات ھ از الھی تحضرآنچھ را جمیع خویش خلق کرده است، یعنی 



2 
 

 -علیھ الّسالم -الم شیخ ابن عربي، سخن از عصیان و اجتباء و توبھ آدمدر ضمن ک و خلود: -علیھ الّسالم -عصیان خلود آدم .2
علیھ آالف التّحیّة و  -امیرالمومنین، علي بن ابي طالبایي از  خطبھاز بخشي و خلود او بھ میان خواھد آمد. پیش از آن، 

" (در ھر کدام از شب و ظََعنُوا فِیِھ َكاَن َعلَْیِھْم َسْرَمداً  أَيُّ اْلَجِدیَدْینِ فرماید، "درباره مردگان مي آوریم، کھ در آن را مي -الثناء
اھل معرفت از درک اند، و و عقول در درک فھم این جملھ حیران مانده، ، بر آنان سرمدي باشد)در آن ندردکوچ ککھ روز 

  :انداوج آن باز مانده
َخاِء فَُكلُّھُْم ...  ً َو َال لِنَھَاٍر  ،َوِحیٌد َو ھُْم َجِمیعٌ َو اْنقَطََعْت ِمْنھُْم أَْسبَاُب اْإلِ ُء َال یَتََعاَرفُوَن لِلَْیٍل َصبَاحا َو بَِجانِِب اْلھَْجِر َو ھُْم أَِخالَّ

، پس ىاسباب برادربریده شده از آنھا و ... ( )212(نھج البالغة، ف، خ  ... َمَساًء أَيُّ اْلَجِدیَدْیِن ظََعنُوا فِیِھ َكاَن َعلَْیِھْم َسْرَمداً 
براى شب روزى را، و براى روز ھجران شدند در حالي کھ برادرند،  تک باشند در حالي کھ جمع ھستند، بھ جانبھمگى 

 )سرمدي شد.براى ایشان  کوچ کردند در آن،ھر كدام از شب و روز كھ در شناسند. شبى را نمى
عثمان ، ت.الفتوحات المكیة(فرماید شیخ ابن عربي در ادامھ بحث از توبھ چنین مي ادامھ گفتار شیخ ابن عربي درباره توبھ: .3

 :)284-291 ، ص13یحیى، ج
 [لسان آدم در پشیماني] 

اند. پس، متّصل است بر آنچھ از دست داده است از آن حیث کھ برایش معلوم نبوده است ھمھ افعالش چنین بودهدم اتائب نپس 
پوشیده الفرقان) (و خداست غفوري) یعنی  25:70" (َو كاَن هللا َغفُوراً ھ فرمود، "آیباشد شادیش.  خدای تعالی در این مي
ً " ي را، شفكچنین  مثلدارد از ھر کھ خواھد آگاھي بر مي او بھ خاطر  بھ ترحمالفرقان) (رحیم) از روی  25:70" (َرِحیما
است، ثر حزن چنین [تائبي]، کھ ا ثلِ نفرموده است. پس، پشیماني مِ  نعیّ داند، و آن را برای ما ممي سبحانکھ خدای  ایيمعن

ش محبوب حقّ ي بھ خاطر تقصیري کھ در یابد بر محبوبش از وجد، و غم، و اندوه، و پشیمانآن چیزي است کھ محّب ميثل مِ 
گرفتھ آن تي بزرگتر از آنچھ ميو حشم تحرمگیرد آن را با روا داشتھ است، ھمان کھ آراستھ شده در نظرش، پس مي

 گوید: [پیشتر]، [و] زبان آدم مي
 بىتَ جْ مُ  تُ نْ ما كُ  الكَ وْ ي لَ تِ یَ صِ عْ مَ  وَ              ةٍ رَ سْ حَ بِ  تُ نْ كُ  تِ نْ كُ  وْ ي لَ تِ فیا طاعَ 

 ای عصیان گر تو نبودی، مجتبی نبودمی)  (ای طاعتم گر تو بودی، بھ حسرت بودمی
گزید او را، و توبھ نمود البقرة) (سپس، پروردگارش بر 20:122" (ثُمَّ اْجتَباهُ َربُّھُ فَتاَب َعلَْیِھ َو ھَدىفرماید، "خداي تعالی مي

 تخاصیاء داشت آن را اقتضصادر شد چیزي بود کھ  آدمآنچھ از  ،آدمد، نھ بوتائب پس، خدا  بر او، و ھدایت فرمود.) 
َربَّنا ظَلَْمنا ي صرف بود، و آن ھمان سخن اوست کھ "اعترافآن تنھا  و ھ نبود،ذكر توبدر آنھا و  ی کرد آنھا،تلقّ ي کھ كلمات
شان حقدر حالي تلف نمودند نفوسشان را بر  ھعرضاألعراف) (پروردگارا ظلم کردیم بر خود!) ھنگامی کھ  7:23" (أَْنفَُسنا

اگر   عنیی األعراف) 7:23" (َو إِْن لَْم تَْغفِْر لَنا َو تَْرَحْمنادشان. "متثال نھي سیّ ا باآنھا  نجاتبر آنھا این بود کھ تالش کنند در 
لَنَُكونَنَّ من " ا آن پوشش،بنکنی بر ما  رحم و" تَْرَحْمنابر ما، " شسلطاننکند حكم تا  تمخالفشدن د ارونپوشانی ما را از 

خدای  قولبرای آنھا نتیجھ داد اعتراف شان سودي نکرد. پس، این جارتکھ ت " (ھر آینھ باشیم از زیان کاران)اْلخاِسِرینَ 
و بین آنھا  بینستر الھي شد آن ل ئحاش، و سترنمود بر آنھا با ع ورج عنیی طھ) 20:122" (فَتاَب َعلَْیِھ َو ھَدى" تعالی را،
ء عطاإ ء فرمود او را،اجتبا(برگزیدگي). یعنی، چون  اجتباء تِ عنایقرار داد آن را از و  ت است،ي مخالفاقتضتی کھ اعقوب

اق داشت از ستحقآنچھ را او قدر  آنچھ را انجام داده بود،قدر نمود برای او  نابیایت را بھ او، یعنی كلمات و ھدنمود آن 
جانشینی، نھ و  توالیبھ، بھ او فرمود، فرو شو فرو شدن توبا [وجود]  وفرمود با آن بر او. م انعإ اجتبایی را کھو قدر  ،جزاء

 ھھبوط رتب بود، نھ مكان (فروشدن) ھبوط. پس، آن طردفرو شدن 
ً لْ مُ  وَ  زاً وْ ـفَ  ھِ ى بِ قَ لْ لِیَ    ةٍ كانَ مَ  وطُ ـبُ ـال ھُ  كانٍ مَ  وطُ بُ ھُ   داً لَّ خَ مُ  كا
ً دْ صِ  واهُ غْ أَ  نْ مَ  الَ ا قَ مَ كَ  ً كَ  آهُ رَ   ھِ نِ وْ كَ لِ  قا  داً دَّ ــسَ مُ  إلھٍ  نْ مِ  الما

 تا بگیرد با آن رستگاري و جاودان ُملکی)   (ھبوِط مکان بود، نھ ھبوط از مکانتی
 دید آن را سخني از الھي کھ تایید شده با راستي)مي (ھمان سان کھ گفت آن کھ فریبش داد با راستی، چھ او

طھ) (آیا می خواھی ترا راھنمایی کنم بھ درخت  20:120" (َشَجَرِة اْلُخْلِد َو ُمْلٍك ال یَْبلى ھَْل أَُدلَُّك َعلىبھ او گفت، "س إبلیچھ 
بود [آن خطاب] بھ  صدقخود، پس،  تعالىرا از پروردگار م خطابجاودانگی و ملکی کھ نفرساید؟!) پس، [آدم] شنید آن 

شده بود در آن  ھراظي کھ محلشد برای او [آنچھ عارض شد] بھ خاطر  رضاعھ پروردگارش. پس، ب شحسن ظنخاطر 
و جاودانگي  دادش رثخوردن بھ او  (ابلیس)، محلّ را بھ خاطر  ھا)(زشتي آتءظھور سودادش رث بھ ا و ،خطاب حقّ 

پیشھ و قسط  یكماحبھ عنوان  شخلقانش در فرزند تو نیاب ش،و نیابت شكن بعد ظھور سلطانیل شود،ی را کھ فرسوده نميلكمُ 
 .شربّ  ھتوببھ ارث دادش  را بر می افرازد و در جایگاھش قرار می دھد آن را. ھمھ این امور راقسط ، کھ عدل

 کسی کھ خیر خواه خویش است راه پدرش آدم را در توبھ می پوید}[
ھا است بھ سبب آنچھ در آن است از آفت مكانامحل در عبد  يھتوبپروردگارش حتمی است ولي  يھتوببدان کھ قبول براي 

از  [مشرب] ن آدمياعارفخدا در آن. پس، و علم  آن حدود و شروط ي (اداء و رعایت کامل)استیفاھ علم بعدم  و
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 قول ايمعنآن، این است  غیراست، نھ سؤال  اعتراف و  ھتوباشان از بھرهو ھ کند بر آنھا، توبخواھند کھ پروردگارشان مي
ً " ،تعالى خداي اعتراف و کنید سوي  عوجالنّور) (و توبھ نمایید سوي هللا ھمگي!) یعنی، ر 24:31" (َو تُوبُوا إِلَى هللا َجِمیعا
داند در علم خدا در حالی کھ شخص نميطریق عھد ھ ببھ سوی خدا رجوع ھمان گونھ کھ پدرتان آدم انجام داد، چھ  دعاء

اي چاره ت، مخالفماند چیزی از قي ابزیرا اگر بر او عظیم  ی استخطره است) در آن چیست (نسبت بھ او چھ حکم شد
الَِّذیَن یَْنقُُضوَن َعْھَد هللا من بَْعِد " خدای تعالی ھستند، قولکھ مشمول این  ، و در زمّره کسانی در آیدعھدآن نقض نباشد از 

ت، نمایانده نشده است معرف[چنین شخصی] در  بعد از بستن آن...)الّرعد) (کسانی کھ شکستن عھد خدا را  13:25" (ِمیثاقِھِ 
بوده باشد بر آن کھ  يعزمھ کھ در آن توبدر  ی با خدا نبستھدعو  نمود، ف و دعاااعتر، کھ -المعلیھ السّ  -آدم برتر از

 ت کھ راه آدم پوید!ھ. پس، خیر خواه خود کسی اسحد توبدانند آن را در شرط مي لماء رسوم بازنگردد، آن گونھ کھ ع
 است با خدا]سوء أدب بر باز نگشتن عزم [

زند خدا درباره خود کھ از او لغزشي سر نميعلم ھ باست  عالماست با خدا از تمامی جھات زیرا یا عزم سوء أدب ھمانا در 
داند و گردد.  اگر نميکھ بر نميبر باز نگشتن نیست بعد از علم بھ آن عزم ه ای در فائدم بھ آن است، عالدر آینده، یا نھ. اگر 
ي عھد بندد، و از جملھ کسانی باشد کھ خدا بازگشت [بھ گناه] را بر او حکم کرده باشد، پس او شکنندهبا خدا بر آن عھد مي

او باز بدان کھ بعد علم کند آن را مي زمگردد [بھ گناه]، و عخدا و میثاق او باشد. اگر ھم خدا او را آگاه گرداند کھ بر مي
در مورد اینده نیست، نھ برای کسی کھ عالم است، و نھ  عزم اي برای هفائدصورت،  گردد، لجبازي بوده باشد. در ھر مي

 گذشت. -المعلیھ السّ  -آدمت آن چیزی است کھ بر صورشده است طلب ھ ای کھ از ما توببرای کسی عالم نیست. پس، 
 ]أھل هللا نزد ھمعنى توب[

ابَ چھ " ،أھل هللا ھ نزدتوبمعنى این است  َ تََعالَى یُِحبُّ اْلُمفَتََّن التَّوَّ  ھ زدهفتن(و خدا دوست دارد ھر  (حدیث نبوي) "إِنَّ  هللاَّ
کند بھ سوی خدا در آن [نفس]، وع ميرجی، و سفَ نَ گیرد از او) در ھر آزماید (اختبار ميی را)، یعنی ھر کھ را خدا ميابتوّ 

 آن کھ بر نگردد.کند  بر نميعزم کھ 
شان، "عزم بر این کھ باز نگردد بر آنچھ از آن توبھ کرده است"، آن، و اّما بر طریقھ ما،  قول آنان در رکن سوم، یعني قول

گردد فقط بھ مثل آن، نھ است، و اگر بازگردد، و باز مي حالمُ است زیرا بازگشتن بھ آنچھ از آن توبھ نموده جھل در حقیقت، 
کند بر این کھ بر نمي عزماست بھ آن، عالم کند. پس، کسی کھ نمير اكرچرا کھ خدا ھیچ چیزی را در وجود تبھ عین آن، 

ت دھد بھ خود آنچھ را [نسبتي] نسبکند کھ بر نگردد بھ این کھ ميتائب عزم بینند این است کھ مي أھل هللانگردد. آنچھ را 
کھ آن بازگشت سوی خداست، نھ سوی خود. در نتیجھ،  ، بداندعزمش بھ خود، ھنگام نسبتھ باگر بر گردد و  سوی او نیست،

، و آن مانند نیّت است ھنگام شروع در عمل، کھ غفلت تاثیر أصل تصحیح  از بعد تغفلری برای او نداشتھ باشد ضر
داشت ھنگام شروع. پس، چنین باشد فاسدگر نداشتھ باشد در عمل ھر چند [عامل] بیاد نداشتھ باشد در حین عمل آنچھ را بیاد 

 عزم کننده در عزمش.


