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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی مبحث استغفار مقدّمه

استغفار است. استغفار،  ،وارد مبحث جدیدی شویم، عنوان مبحث خواهیم امروز مییاری خداوند  به

نیاز از توبه و  کس بی هیچیعنی  ؛یک نیاز همگانی است و متعال طلب مغفرت و بخشش از خدای

ای مؤمنان! جمیعاً  1:تـُْفِلُحونَ یعًا اَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتوبُوا ِاَلى اهلِل َجمِ استغفار نیست. قرآن کریم فرمود: 

 ،توبهاین شاید از رهگذر  !روی برگردانید جانب خدا به !سوی خدا برگردید به !در پیشگاه الهی توبه کنید

ی، بارورشدن و رستگاربه ، انسانی رسیدن انسان به کمال ؛ی کمال اوج قلّه یعنی به فالح برسید. فالح

د، رشدکند، بالنده شود و به زی است. راه اینکه انسان برویَفالحت، کشاورچون  بالندگی کامل است؛

ُتوبُوا ِاَلى  .نیاز از توبه نیست کس بی هیچ .یعاً ُتوبُوا ِاَلى اهلِل َجمِ اوج کمال خودش برسد، توبه است. فرمود: 

َمَن الرَُّسوُل ِبما اُْنِزَل آشود که  شروع می س پیغمبرخاتماز وجود مقدّ ،ن؛ مؤمنویعاً اَيُـَّها اْلُمْؤِمُنونَ اهلِل َجمِ 

یعًا اَيُـَّها ُتوبُوا ِاَلى اهلِل َجمِ  ؛خدا همه را به توبه دعوت کرده است ؛ترین شخص تا پایین 2،ِالَْیِه ِمْن رَبِّهِ 

 توبه است.  ،ی رشد و تعالی الزمه . راز و رمزش هم این است کهاْلُمْؤِمُنونَ 

در  ،داد تر انجام می شود، آنچه در کالس پایین وارد می کند و به کالس باالتر هرچه انسان رشد می

ای انجام  کرد خیلی کار برجسته تر بود فکر می آید. تا دیروز که در کالس پایین نظرش ناقص می
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بیند که نه، کوچک و  امّا حاال که سطح معرفتش باالتر آمد و به کالس باالتر وارد شد، می ،دهد می

زدم  ها برای دانشجوها می معموالً در کالس باالتر رفته است. مثالی که تشچرا؟ چون معرف ؛ناقص بود

ی دانشجویان  هگفتم: اگر اآلن دفترهای مشق کالس اوّل دبستان شما را سر کالس بیاورم و به بقیّ و می

امّا روزی که  ؛شوید نوشتید از خجالت آب می ای که می قورباغه خرچنگ ی شما از خطّ نشان دهم، همه

امّا  ؛داد ی بیست به شما می معلّم هم نمره ؛اوّل دبستان بودید، همین خط، خطّ بسیار خوبی بود کالس

ی شرمندگی تو  گرفتی، امروز مایه ی بیست می اآلن که سطحت باالتر آمده، چیزی که بابت آن نمره

کند،  میوقتی فرد رشد  .نوشتی. این یک واقعیّت است گونه می کشی که روزی آن است و خجالت می

لذا  ؛کوچک و ناقص است نظرش در ،کرد تر می پایینکالس رود، آنچه در  هر کالس که باالتر می

 کند.  عذرخواهی می ؛خواه است زده و پوزش لتخج

هم در  اکرم پیغمبرخودِ ها در مسیر تعالی و تکامل، مصداق همین قاعده هستند.  ی انسان همه

، ایشان ترین موجود جهان آفرینش است د؛ همان کسی که کاملنکن رشد می مسیر تکامل، دائماً دارند

به لحظه رشد همین اآلن هم، لحظه  اکرمپیغمبر ؛متوقّف نیستند هم دائماً در رشد هستند؛

بگو  3:ِعْلماً   یُقْل َربِّ ِزْدنِ د که: نگیر مخاطب این امر الهی قرار می لذا خود پیغمبر .کنند می

 تر باشد.  کامل انتواند رشد کند و معرفتش هم می م مرا اضافه کن. پس علم پیغمبرعل !پروردگارا

ت در ترین و باالترین حدّ معرفت، عبادت و صالحیّ انتها ندارد. کامل ؛انتهایی است این مسیر، مسیر بی

ی موجودات جهان  امّا ایشان هم در مسیر رشد، پیشاروی همه ؛است اکرم وجود مقدّس پیغمبر

لذا همه در حال رشد هستند و  4.رَبَِّك اْلُمْنَتهیٰ   َانَّ ِالىٰ  ؛انتهاست مسیر بی این د ونکن آفرینش حرکت می

کنند احساس  ی قبلشان که نگاه می کنند به مرتبه ای که رشد می هر مرتبه ،رشدندچون همه در حال 
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 ،در هر کالس هستند. منتها لت زدهشرمنده و خج ؛خواهند ولذا پوزش میکنند ناقص بوده است؛  می

معصیتی  کرده کسی مرتکب معاصی است،ان وقت خدای . یکفرق دارد ،کنند چیزی که از آن توبه می

کسی مشغول کند.  شود و از این توبه می حرامی را مرتکب می ،کند واجبی را ترک می ،دهد انجام می

مرتکب که هایی را  گناهفردی . گاهی کند توبه می ،دهد ولو فعلش را انجام نمی ،آمیز است افکار معصیت

چه کسی  ؛مهم است که گناه حالی در ؛دهد کند و خیلی بها نمی ی میت تلقّیّاهمّ کم شود، چیز می

زیر پا گذاشتن فرمان  در جرأت و جسارت !به یک تعبیر اصالً گناه صغیره نداریم !؟گفته مهم نیست

روایت داریم کسی که گناهی را کوچک  !شود؟ یتواند صغیر تلقّ ی جهان هستی، می آفریننده

از گناهان کوچک  5:فَِانَّها ال تـُْغَفرُ   الذُّنُوبِ   ِمنَ   ِاتَـُّقوا اْلُمَحقَّراتِ شمارد، گناهش بخشیده نخواهد شد.  می

ای با  مکن است گناه کبیرهمیعنی  .شود وقت بخشیده نمی هیچآنها شمرده شده، خیلی بترسید که 

 شود.  بخشیده نمی ،داند که گناهکار آن را مهم نمی ای امّا گناه صغیره ،ه شوداستغفار بخشید

کوچک شمرده شده چیست؟  انِمقصود از گناه اهلل! یا رسول پرسیدند: ظاهراً از پیغمبراکرم

ای کاش  !ناهی بزرگتر از این نداشتمای کاش گ :گوید دهد و می فرمودند: گناهی که شخص انجام می

هان دیگرش هم  گر گناا ی گناهان من این بود. فرمودند همه ای کاش !ن، این بودگناه بزرگ م

 شود.  ی کرده، بخشیده نمیقّت تلیّاهمّ کم کوچک شمرده و بخشیده شود، این گناهی که

 کند استغفار می کسی است؛ از اینکه گناهانش را کوچک شمرده کند استغفار می کسی حال ایّ علی

الهی، برابر عظمت حقّ  که در حالی در ؛ی کردهو عباداتش را خیلی بزرگ تلقّ خاطر اینکه طاعات به

از این شرمنده  ،را چیزی به شمار آورده چون طاعات و عباداتش و کدام طاعت و عبادت بزرگ است!

تنبلی کرده است  ،سستی و در ترک مکروهات ،کند. کسی از اینکه در انجام مستحبّات توبه میاست و 
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پرداخته و عمر را  6های ضروری زندگی به مباحات اقلخاطر اینکه بیش از حدّ ند. کسی بهک توبه می

، آور است. واجب و مستحب انحطاط ،معصیت، گناه و مکروه کند. هدر داده است، توبه و استغفار می

ه کرد ،صرف مباح، کاری که سازندگی نداشت را ، عمربیشتر از حدّ ضرورتوقتی فهمید  رشدآور است.

کرده باز هم ضرر  توانست این زمانِ بیش از حدّ ضرورت را صرف کارهای رشدآور کند؛ پس است و می

صرف خوردن و ، وقتش را  ها دّ ضرورتکند که چرا بیشتر از ح استغفار می ،وقتی این را فهمید .است

. کسی استغفار امّا عمرش را هدر داد بالمانع بود،کارهایی که مجاز و  ؛خوابیدن و سایر مباحات کرد

گونه که  آن ! چرا؟اهلل راه پیدا نکردم تبه معرف ،اهلل است گونه که حقّ معرفت چرا آن از اینکه کند می

گونه که حقّ عبادت  آن ! چرا؟جا نیاوردم ههای الهی را ب های الهی است، شکر نعمت حقّ شکر نعمت

 گفت: !؟جا نیاوردم پروردگار است، عبادت پروردگار را به

 سزا برنیامد از دستم که خدمتی به  نه سر ز خجالت برآورم بر دوستچگو

 کس هیچامّا  ؛کند های مختلف دائم تغییر می السدر ک ،کند سطح توبه، موضوعی که فرد توبه می

مثالً جهنّم کند که چرا قصدم در انجام طاعات و عبادات این بود که  نیاز از توبه نیست. یکی توبه می بی

جا  طلبانه طاعت پرودگار را به چرا منفعت !؟! چرا به عشق الهی انجام ندادم؟بهشت برومنروم و به 

کند که  دیگری توبه می کند. ش توبه میکاستی در نیّتاین خاطر  و به !؟و عبادت انجام دادم آوردم

من  ؛چیز دیگری را دوست داشتید ،چیزی و شما ،من !؟نشدمشما  ی سلیقه هم چرا مناصالً خدایا 

طوری  ی من ذوق و سلیقهاصالً چرا  ی شما را عملی کردم! ی خودم پا گذاشتم و خواسته روی خواسته

ی شما  ذائقه سلیقه و هم چرا رشد پیدا نکردم که هم !پسندی، بپسندم؟ نبود که همانی را که شما می

ای  واستی، سلیقهاز این شرمنده است که خما دوست دارید، دوست داشته باشم! شوم و همان را که ش

  کند. ضایت پروردگار از خودش داشته است؛ دارد از این توبه میو رضایتی در برابر ر
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م به ؟! چرا توجّهما هستی، چرا من غیر شما را دیدمکند که خدایا اصالً وقتی ش دیگری از این توبه می

ودم و چه دیگری را جایی که شما هستی اصالً جا داشت که من چیز دیگری را، چه خ غیر شما رفت!

کنم منی  غیری هست، همین که احساس می ردم، احساس کردمهمین که احساس وجود ک ؟ببینم

احساس وجود تو گناهی همین  7:ُوُجودَُک َذنٌب ال يُقاُس ِبِه َذنبٌ چه گناه بزرگی است! گفت:  ،هستم

بودن هستی و  احساسِاست که هیچ گناهی با آن قابل مقایسه نیست. اینکه در محضر پروردگار 

یعًا اَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن ُتوبُوا ِاَلى اهلِل َجمِ این که فرمود:  .ای دارد کند. هرکس مرتبه لذا از این توبه می کنی؛ می

همه برای رسیدن  ترین فرد؛ شود تا پایین شروع می خاتم پیغمبر مؤمنون از خودِ 8،َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

 9:راِر َسیِّئاُت الُمَقرَّبینَ َحَسناُت االَبْ  منتها پس توبه یک نیاز همگانی است. اند. وت شدهبه فالح به توبه دع

دهند برایشان حسنه به  همان چیزی است که اگر ابرار انجام  ،کنند یزی که مقرّبان از آن توبه میچ

انجام دهند، خدا ابرار و نیکان را یعنی همان عملی را که اگر گیرند.  آید و مورد تقدیر قرار می شمار می

مورد نکوهش و بعضاً  ،اگر همان عمل را مقرّبان انجام دهند ،کند تشویق می ملعآن خاطر  بهآنها را 

 گیرند.  حتّی مورد تنبیه قرار می

ای الفبا را حفظ کرده  ی دو سه ساله طبیعتاً انتظار باالتر است. گاهی اوقات بچّه ،هرچه سطح باالتر رود

 ی جایزه ولی االن بلد است سال مانده که دبستان برود، نوشتنش را یاد گرفته، چون هنوز سه چهار و

ای که پنج سال  ی دوازده ساله امّا اگر بچّه ؛کنید تشویقش می دهید و خیلی هم ی به او میگیر چشم

د و با دست بگیردستش هنوز قوّت ندارد قلم را خوب  که سه ساله ،ی دو مدرسه رفته است، شبیه بچّه
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بنویسد، او را  ،دادیهم تشویقش کردی و جایزه  شماو  رست نوشته استلرزان الفبا را نوشته و د

 و ما همت کشیدزحهمه  این م!ا همه خرجت کرده این گویید: چه طرز نوشتن است! می ؛نیدک توبیخ می

ور ط دو یک هر شتن یاد بگیر!گویی برو نو نی و میز پشت دستش میام! دو تا هم  تو را مدرسه فرستاده

که  را اگر عملی ؛ینَ راِر َسیِّئاُت الُمَقرَّبِ َحَسناُت االَبْ  امّا یکی را تشویق و دیگری را تنبیه کردید. نوشتند،

از آنها  ئه است؛برای آنان سیّ ،مقرّبان انجام دهند شود ی میقّدهند و برای آنها حسنه تل جام میابرار ان

 یک چیزای که دارد از  هرکس به تناسب مرتبه و درجه منتها لذا همه توبه دارند؛ رود. میاالتر انتظار ب

 کند.  توبه می

ی  که در مقدّمه ی دیگری ی خلق یک نیاز همگانی است. نکته برای همه ،توبهپس این یک نکته که 

حقیقت توبه  ندامت و شرمندگی و پشیمانی است. حقیقت توبه، همانبحث اشاره کنم این است که 

 ندامت، پشیمانی و شرمندگی، توبه است.همین  10:اَلنََّدُم َتوبَةٌ  فرمودند: پیغمبراکرمهمین است. لذا 

و پیامدهای توبه است. اصل توبه، همین حالت  ، اینها آثارمو کاری انجام دهی استغفراهللبگوییم اینکه 

مثل کسی است که اصالً  ،تائب باشد یکسی که از گناه 11:َذْنَب َلهُ  َكَمْن ال   الذَّْنبِ   ِمنَ   اِئبُ الت   ندامت است.

این هم  کار خودمان است؟ نه، کند؟ حالت ندامت را چه کسی ایجاد میاین گناهی مرتکب نشده است. 

ام،  گناهی که مرتکب شدهیعنی کند.  خداست. حالت ندامت و شرمندگی را هم خدا ایجاد می کار خودِ

اثر بخشیدن  ؛گویم، خدا اوّل بخشید خشش آن را فراهم کرده است. باالتر از این میی ب خود خدا زمینه

. اوّل بخشش خدا بود و بعد توبه اوّل غفرانیعنی حالت شرمندگی است که در من ایجاد شد. این خدا، 

شود. لذا اصالً کسی حق ندارد  حالت ندامت و شرمندگی است که در ما ظاهر میاین که ظهورش، 
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 .51، ص 6، ج االنوارو مجلسی، بحار 22-21ص ، ص16الشّیعة، ج  و حرّعاملی، وسائل 112، ص 5کلینی، کافی، ج . 11
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 شدنت بود؛ ، پیامدِ بخشیدهای ای که کرده دانم خدا بخشید یا نبخشید! توبه دم نمیمن توبه کر بگوید

 بود.  تشدن آثار و ظواهر بخشیده

سپس خدا بر آنها  12:یمُ ثُمَّ تاَب َعَلْیِهْم لَِیُتوبُوا ِانَّ اهلَل ُهَو التـَّو اُب الرَّحِ هایی از قرآن بگویم. قرآن فرمود:  نمونه

ای که خدا برای آنها  تا در اثر توبه :ثُمَّ تاَب َعَلْیِهْم لَِیُتوبُوا کند؟ خدا؛ ی اوّل را چه کسی می توبه ؛توبه کرد

ی خدا هم یک تعبیر چند سال  کرد، آنها توبه کنند. توبه را خدا کرد؛ یعنی اوّل خدا بخشید. برای توبه

بزرگ در همان حالی  ،گی کرده استه پشت خود را به بزرمثل کسی ک گفتم ام. قبل در جلسه گفته

کند که  خواهش می رود که پشت به او کرده است. صی میی شخ به اوست، قربان صدقه فرد که پشتِ

دائم  و ؛چنان است ؛! چنین استمن تو را دوست دارم !رویت را به من برگردان. چرا از من قهر کردی؟

او  ،گرداندرویش را برن این رداندن؛ امّا اگرکند. توبه یعنی روی برگ برگرداندن تشویقش می به روی

که این  ؛گیرد زند و روبروی او قرار می شخص را دور می ؛کند نمی رهارا  کند؟ بزرگ که او کار می چه

سوی خدا برنگرداند، ولی  خدا آمد و روبروی او قرار گرفت. فرد روی خود را بهیعنی ی خداست؛  توبه

خدا  کسانی که به منِ 13:َلْو َعِلَم اْلُمْدِبروَن َعنِّی َکْیَف اْشِتیاِقی ِبِهْم َلماُتوا َشْوقاً  فرمود: خدا روبروی او آمد.

توانند  دهند و نمی از لذّت جان می ،ادبار کردند، پشت کردند، اگر بدانند اشتیاق من به آنها چقدر است

گردانی؟ من  من برنمیت را به گوید: تو روی می ،لذّت آن را تحمّل کنند. لذا خدا که مشتاق آنهاست

                                            

 .118ی  توبه، آیهی  سوره. 15

 .131ی دوم، ص  المتّقین، مراسله همدانی، تذکرة بهاری .11

: یوصاُلُهم ِمن َمَحب تاَ و تـََقط َعت  یَّ لَ اِ  َشوقا َلماُتوا لى َترِك َمعاصیِهماِ  یَشوقو  ِبِهم یَلُهم و رِفق یانِتظار  َكیفَ  یَعن   الُمدِبرونَ  يَعَلمُ  َلويا داووُد، 

النشراالسالمی، سةسّالبیضاء، قم، مؤ یض کاشانی، محجّة؛ ف125-121، صص 11العربی، ج  الکتاب الدین، بیروت، دار علوم احیاءغزالی، 

 .65، ص 8ج 



 

 

 

 

8 

ی خدا، اینها  تا در اثر توبه ،اوّل خدا توبه کرد 14:ثُمَّ تاَب َعَلْیِهْم لَِیُتوبُوا .گیرم رویت قرار میآیم و روب می

 توبه کنند. 

ْصَلَح َفَمْن تاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َو اَ فرمود:  ،ی عبد است. بعد که عبد توبه کرد و بعد توبه ،اوّل مغفرتپس 

خدا  :فَِانَّ اهلَل يـَُتوُب َعَلْیهِ  ،توبه و اصالح کرد کسی که بعد از ظلمی که مرتکب شد 15:فَِانَّ اهلَل يـَُتوُب َعَلْیهِ 

ی عبد، خدا توبه  قبل از توبه ؛گرداند. یک ساندویچ درست شده است سمت بنده برمی روی خود را به

 آن خدا توبه کرده است. یعنی حال توبه، ندامت، شرمندگی و ی عبد هم دوباره بعد از توبه ؛کرده است

ی پروردگار  بین دو توبه ،ی عبد انقالب درونی را خدا ایجاد کرد. اثر انقالب را هم باز خدا بخشید. توبه

 است. 

 کسی حق دارددیگر 17،هُ  َذْنَب لَ َكَمْن ال   الذَّْنبِ   ِمنَ   اِئبُ الت   و 16اَلنََّدُم َتوبَةٌ  که با بحثی که کردیمبنابراین 

این سوءظن به  د یا نبخشید؟!دانم خدا مرا بخشی توبه به من دست داد و نمی تردید کند که حالِ

ترین گناه  بزرگ  18:كبر الكبائر سوء الظ ن  باللَّهاَ  فرمودند:است که  به پیغمبراکرم منسوب خداست!

. شوداهلل حقّ روایات ادا  شاء ان ،بخوانیممتعال است. یک روایت  و بدگمانی به خدای کبیره، سوءظنّ

 ادارد؛ منتهگناهانی  اینکه هیچ انسانی نیست مگر: ُذنُوبٌ   ِاال  َو َلهُ  ما ِمْن آَدِمی  فرمودند:  پیغمبراکرم

گناه بزرگی است. افرادی که به  ،توجّه به عالم کثرت باشد. های مختلف تواند برای کالس گناهان می

 ؛اند خاطرش شرمنده دیگران که گناهشان گناه نیست که به گویند: اند، می رسیده ی معرفت آن مرتبه

 دانند گناه یعنی چه؟  اینها نمی

                                            

 .118ی  ی توبه، آیه سوره. 11

 .13ی  ی مائده، آیه . سوره12

 .123، ص 21مجلسی، بحاراالنوار، ج و  183، ص 1الفقیه، ج  الیحضره صدوق، من؛ 22العقول، ص  حرانی، تحف شعبه . ابن16

 .51، ص 6، ج االنوارو مجلسی، بحار 22، ص 16الشّیعة، ج  و حرّعاملی، وسائل 112، ص 5کلینی، کافی، ج . 12

 .516الفصاحه، ص  پاینده، نهج. 18
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کلفتی  گفتند: تاجر گردن می ،زدند ثال میم ؛رحمت کندرا  لیهع تعالی اهلل رضوان خدا حاج آقای دوالبی

ها تومان بدهی زندان انداختند. در خاطر میلیارد او را به .و بدهی سنگینی داشت ورشکست شده بود

هزار تومان بدهی داشتم،  ی هستید؟ یکی گفت من مثالً پنجاهزندان افرادی را دید. گفت شما چرا زندان

هزار تومان بدهی داشتم، جمع زد  دهی داشتم، بعدی گفت مثالً دویستدیگری گفت صدهزار تومان ب

که  حالی در ؛شود نمیتومان هم میلیون  تند دهافرادی که در این سلّول هسی  دید جمع بدهی همه

میلیون تومان که  ی ده خودش میلیاردها تومان بدهی دارد. تاجری که میلیاردها بدهی دارد به اندازه

میلیون تومان پول جور کنید و برای من به زندان  پیغام فرستاد که ده ؛اعتبار داردپیش رفقایش 

ها را آزاد کرد و ی آن همه و ها را داد زندانیی  بقیّهدند. تمام بدهی بفرستید. جور کردند و برایش فرستا

د توجّه به کثرت، احساس وجود کردن، احساس اینکه کسی بدانیعنی  تنها ماند.در زندان خودش 

چرا بقیّه  گیرد که اش می چه گناه عظیمی است! اصالً خنده ،غیر از خدا در عالم وجود دارد ،غیری

ی اینها را به حساب من بنویسید. اینها  گوید: گناهان همه خورند. می ناهشان غصّه میخاطر گ به دارند

 اند.  خاطرش شرمنده که گناه نشد به

این حدیث را خیلی دقیق گوش  نیست مگر اینکه گناه دارد. بشریچ هی :ُذنُوبٌ   ِاال  َو َلهُ  ما ِمْن آَدِمی  

کسی که  :ینقِ یَ الْ  هُ تُ یَّ جِ سَ  ل وَ قْ العَ  هُ تُ يزَ رِ غَ  تْ كانَ   نْ مَ  نْ كِ لٰ  وَ  !اش را ببرید درست بهره شاءاهلل ان دهید که

 :وبنُ الذُّ  هُ رَّ ضُ تَ  مْ لَ  ،کسی که اهل عقل و یقین استیعنی  ،است اش یقین ی او عقل و سجیّه غریزه

هر موردی که در خاطر اینکه  به :تابَ  باً نْ ذَ  بَ نَ ذْ ما أَ لَّ كُ ه ُ نَّ ِلَ ا؟ ؛ چرزنند گناهان هیچ ضرری به او نمی

از گناهی که کرده کند و  و استغفار می: مَ دِ نَ  وَ  رَ فَ غْ تَـ اسْ  وَ  کند. می بهبعدش تو ،شود مرتکب گناه می

 قىٰ بْ يَـ  وَ  شود. دامت، گناهش پاک و بخشیده میدر اثر توبه و استغفار و نو : هُ وبُ نُ ذُ  رُ فَّ كَ تُ فَـ شود.  پشیمان می
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 ،ای که داشت شود، بابت ندامت و استغفار و توبه تنها گناهانش بخشیده می نه 19:ةنَّ جَ الْ  هِ بِ  لُ خُ دْ يَ  لٌ ضْ فَ  هُ لَ 

 ،سبب آن به: ةنَّ جَ الْ  هِ بِ  لُ خُ دْ يَ  که لٌ ضْ فَ  هُ لَ  قىٰ بْ يَـ  آورد؛ هم اضافه می چیز گناهش، یک شدن عالوه بر بخشیده

شتی خاطر گناه، جهنّم نرفت، به تنها به اند؛ نه گونه وارد بهشت هم خواهد شد. اهل یقین و معرفت این

 هم شد. 

حقّ احادیث  سان را بهشتی کند. البتّه گفتم امیدوارمگناه ممکن است ان ایم که بعضاً اشاره کرده

امر  اصالً گناه صغیره نداریم. گفتیم که د نکند.ایجادر گناه ت جرأ کردهان ت ادا شود و خدایدرس

جای  امّا این روایت هم به ؛جای خودش آن به تواند صغیر باشد! یا گذاشتن مگر مپروردگار را زیر پ

  اْلَعْبَد لَُیْذِنبُ   ِانَّ  :فرمودند پیغمبروجود دارد که  روایتی قریب به این مضمون .درست است خودش

یا  :عرض کردندگردد.  سبب آن وارد بهشت می شود و به بنده مرتکب گناه می :اْلَجنَّةَ   ِبهِ   فَـَیْدُخلُ   الذَّْنبَ 

فرمایید بنده مرتکب گناه  برند، حاال می فرمودید کسی که گناه کند او را جهنّم می تا حاال می اهلل! رسول

ْنُب  ِلكَ َيُكوُن ذٰ حضرت فرمودند:  !چطور؟ گردد! خاطر گناه وارد بهشت می شود و به می نَـْیهِ  ُنْصبَ الذَّ : َعیـْ

حالت شرمندگی  ؛فار ًا ِاَلى اهلِل َعزَّ َو َجلَّ  ِمْنهُ تائِبًا  ؛ش استگناهی که مرتکب شد تا آخر عمر جلوی چشم

 َحت ىٰ  شود. همیشگی می ،کردن بار گناه ی تلخ یک آوردن به خدا از گناه، در اثر تجربه و ندامت و پناه

ی  برای همهبار دستش با گناه داغ شد،  شود. یک تا در اثر همین حالت وارد بهشت می 20:َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 

 شد.   عمر از گناه فراری و بهشتی

 ه!ی برای خودش در برابر خدا ننوشتی بدهی ار عُجب و غرور شده،خاطر کثرت عبادات دچ شخصی به

به هم در! به  ؛ای بودم ن هم خوب بندهم ؛دستت درد نکند خدایی بودی؛ا خوب شم !گوید: خدایا می

                                            

 الدین، بیروت، علوم احیاءغزالی، ؛ 126، ص 1، جللمطبوعات األعلمی سهمؤسّعادات، بیروت، السّ مهدی، جامع دنراقی، محمّ .13

 .121، ص 1النشراالسالمی، ج  سهسّالبیضاء، قم، مؤ کاشانی، محجّة یضو ف 151، ص 1العربی، ج  الکتاب دار

 .183، ص 56کاشانی، الوافی، ج  ؛ فیض23، ص 21االنوار، ج  ؛ مجلسی، بحار165، ص االخالق ، مکارمفضل بن . طبرسی، حسن53
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 که آدم اینها گوید نگرد! می قارت میی ح به دیده ،کند به خلق هم که نگاه می شما بدهکار نیستم!

کس را آدم  هیچ خورند. ینها به درد جهنّم میا هستم؛ بهشت جای من است؛ل سرسبد من گُ ؛نیستند

جب به اند. عُ جب شدهدچار عُ ،در اثر کثرت عبادات که جباهل عُ .آورد شمار نمی کند و به حساب نمی

انسان را از قدر  آن تواند نمی کند که هیچ معصیتی انسان را از خدا دور میعبادت و عمل صالح، چنان 

قدر از خدا  آن ،، هرکاری که بکنداگر شخصی را بکشد، زنا کند، دزدی کندیعنی حتّی خدا دور کند. 

  .طاعت و عبادت از خدا دور شد. اینها عین احادیث است جبِشود که در اثر عُ دور نمی

اگر نبود که شماها گناه :   ٰذِلكَ   ا ُهَو اَْكبَـُر ِمنْ م  َعَلْیُكمْ   نُِبوا َلَخِشیتُ ُتذْ   َلْو َلمْ ند: فرمود پیغمبراکرم

تر بود. عرض کردند یا  مراتب از گناه بزرگ شوید که به من نگران بودم به چیزی مبتال ،کنید می

و خودپسندی  جبعُ 21:اْلُعْجبَ   بَ اْلُعجْ فرمودند:  تر هم داریم؟ حضرت مگر از گناه، بزرگ !اهلل رسول

مراتب ضررش از گناه  کنم و خیلی انسان بزرگی هستم، به اینکه من گناه نمی ؛در اثر طاعت و عبادت

جب به طاعت و عبادت دور کند که عُ قدر انسان را از خدا دور نمی تر است. هیچ گناهی آن بزرگ

جب جب است، از مبتالشدن به عُی عُ که در آستانهای را  کند. گاهی خدای متعال برای اینکه بنده می

کرد  شود. شخصی که تا دیروز تفاخر می کند و او مرتکب معصیت می می بار او را رها ، یکنجات دهد

من و چنین داد!  ماند که ای داد بی می آید. متعجّب اش می در کاسه بارهیککه من هیچ معصیتی ندارم، 

خدا با  !من انسانم؟ زند که خاک بر سرم! ستی به سرش میدود !م؟من بودم این کار را کردکاری؟! 

جب از عُ ، خدا او راجب نجات داد. حاال گناه چیز خوبی بود یا نه؟ با همین گناههمین گناه، او را از عُ

  شاءاهلل درست دریافت شود. ان نجات داد.

                                            

، ص 5البحرین، ج  و طریحی، مجمع 632، ص5السّالکین، ج  شیرازی، ریاض مدنی کبیر ؛153، ص 63 االنوار، جمجلسی، بحار .51

116. 
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 22، َذْنَب َلهُ َكَمْن ال   الذَّْنبِ   ِمنَ   اِئبُ الت   ،ودش کند و بخشیده می ای که فرد از گناه می گاهی عالوه بر توبه لذا

جب نجات پیدا کرده است. چیزی که گیرش آمد این بود که گناه و چیزی هم گیرش آمده و از عُ

در او نهادینه و  ،سوی خدا از گناه آوردن و فرارکردن به حالت پناه و شرمندگی و شد مرتکب که خطایی

برد چنین  پایدار شد و او را برای همیشه بهشتی کرد. یا عیب پنهانی در وجودش بود که گمان نمی

زند و بروز کند. وقتی فعل گناه از او سر  صورت فعلِ هعیبی در درونش باشد، خدا امکان داد این عیب ب

به این عیب  نسبت ،زد ناه از او سر نمیکه اگر گ ؛گناه از او سر زد، فهمید که در درونش چه عیبی است

 ،عیبکرد.  فردای قیامت او را بدبخت میکرد و  ماند و عیب در درونش تا قیامت رشد می جاهل می

از  زند و انسان می و بدن ی وجود مثل جوش چرکینی که بر پوسته صورت یک گناه ظهور کرد. هب

زد، من خبر نداشتم و عفونت پخش  دهد. اگر جوش چرکین نمی می خبر عفونتی در خون شخص

 ؛کنم سالم هستم فکر می ؛من خبر ندارم ؛وی در درون من استکشت. یک عفونت معن شد و مرا می می

ی وجود من ظاهر  گناه بر پوسته صورت جوش چرکیِ هدهد عفونت ب خدا فرصت می ؛مشکلی ندارم

کردم عیبی  ! گمان میو ساده بودمگمان  داد! من چه خوش ای داد بی ؛شوم شود و من خبردار می می

  !درون من نیست. ببین چه عیب بزرگی بود در

توانم خودم را اصالح و تزکیه و تهذیب کنم. خودم را از آن عیب پاک کنم. پس  می ،حاال که فهمیدم

توبه پس ؛ َذْنَب َلهُ  َكَمْن ال   الذَّْنبِ   ِمنَ   اِئبُ الت   و کنم گناه برای من خیر داشت. ضمن اینکه بعد هم توبه می

  َمْعرَِفُة النـَّْفسِ  النّفس بود که رسیدن به معرفت ،ای منبرد. آثار مثبت گناه بر آثار منفی گناه را از بین می

خبر نداشتم چنین  ؛شناختم سودمندترین معرفت است. خود را نمی ،عرفت نفسم 23:اْلَمعاِرفِ   اَنـَْفعُ 

ی وجودم ظاهر شود،  م. با گناهی که امکان داد در پوستهخیال بود خیلی خوش ؛عیبی درون من است

                                            

 .51، ص 6، ج االنوارو مجلسی، بحار 22و  21، ص 16الشّیعة، ج  و حرّعاملی، وسائل 112، ص 5کلینی، کافی، ج  .22
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 هِ بِ  لُ خُ دْ يَ  لٌ ضْ فَ  هُ لَ  قىٰ بْ يَـ  وَ  هُ وبُ نُ ذُ  رُ فَّ كَ تُ فَـ  مَ دِ نَ  وَ  رَ فَ غْ تَـ اسْ  وَ  تابَ  باً نْ ذَ  بَ نَ ذْ ما أَ لَّ كُ ه ُ نَّ ِلَ  :خدا نشانم داد. فرمود

گناهش  ،ود و در اثر آنش پشیمان می کند، میشود توبه و استغفار  کب میهربار گناهی مرت 24:ةَ نَّ جَ الْ 

چیزی که او را وارد بهشت  ؛یک کاسبی هم کرد ؛ماند چیز اضافی هم برایش می شود؛ امّا یک پاک می

ماند و سبب  چیز اضافه برای عبد می م که چگونه یکچند نمونه اشاره کرد. ةنَّ جَ الْ  هِ بِ  لُ خُ دْ يَ  ؛کند می

 ند. ک ی در گناه ضرر نمیشود که سود کند. مؤمن حتّ می

عمد و قصد بخواهد  ی در گناه نیست که بهکرده مُتِجَرّاوقت خدای ن البتّه عرض کردم که مؤمن هیچ

اصالً مشکل اینجاست که  اوقات گاهی .بازد خودش را نمی ،زد گناه کند؛ امّا اگر ناخواسته گناه از او سر

داریم. در کتاب قی و غیرمنط از خودمان توقّع غیرعقالئی ؛زننده استمان به خودمان کمی ضررنگاه

سمت  کند که به عیار می ی تمام ام که سالک بعد از یقظه و بیداری، توبه اشاره کرده شراب طهور

دفعه گناهی از او سر  بعد یک ،کند د. شروع به حرکت در مسیر سلوک میها برنگرد انحطاط و آلودگی

این  ؛کنم مدّتی است که مجاهدت می ای کردم؟! گوید: چه توبه بازد و می ی خود را می هروحیّ ؛زند می

خودی خودم را خسته  بی بشو نیستم! شو نیستم! من درستبِ ! من آدمبود که از من سر زد؟ یچه کار

ی  بسا اصالً از ادامه بازد و چه اش را می ی سلوک روحیّه برای ادامه !این هم کار بود من کردم؟ کنم! می

  اشتباه بزرگی است.این که  ؛دست بردارد راه

خوردن است. تو  ی یادگرفتن، زمین رفتن یاد بگیرد، الزمه راهخواهد  ای که می بچّه ایم اشاره کرده

خواهی زمین نخوری باید تا آخر عمر در بغل مادرت  خواهی راه رفتن یاد بگیری، اگر می ای و می بچّه

امّا  ی حواست جمع باشد که زمین نخوری، یری، گرچه باید همهرفتن یاد بگ اهبمانی. اگر بخواهی ر

رفتن بلد نیستی،  ای و هنوز راه ای، زمین خواهی خورد. اقتضای اینکه تو بچّه بدان چون بچّه

                                            

بیروت،  الدین، علوم غزالی، احیاء؛ 126، ص 1، جللمطبوعات األعلمی مؤسسهالسّعادات، بیروت،  مهدی، جامع نراقی، محمّد .24
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 !بلند شو ؛گیرم رفتن یاد نمی وقت راه را نباز. نگو من هیچات  خوردن است. زمین خوردی، روحیّه زمین

ی حواست را جمع  همه ،افتی دوباره هم که راه می !دوباره راه بیفت !گرد و خاک لباست را تکان بده

ات را  روحیّه دوبارهین خوردی، خوری. دوباره هم که زم زمین می بدان باز همامّا  .کن که زمین نخوری

 خوری زمین میقدر  آن !وبار سوم به حرکت مشغول شبرای بگیر و گرد و غبار لباست را  ! بلند شو!نباز

 باید سالک بعد از توبهلذا  گیری. رفتن یاد می ، تا راهویش و بلند میخوری  می زمینشوی،  و بلند می

 بلند شود ؛اش را نبازد روحیّهباید ی حواسش را جمع کند که گناهی از او سر نزند؛ امّا اگر سر زد،  همه

  و راه بیفتد. کند یک استغفار ؛گرد و غبار روحش را بگیرد و

و چرکی  کند ها را تطهیر می توبه قلب 25:التَّوبَُة ُتَطهُِّر الُقُلوَب َوتـَْغِسُل الذُّنُوبَ فرمودند:  امیرالمؤمنین

گناه، چرک و آلودگی  ؛شود با گناه نجس می ،قلب پاک شوید. روح انسان قرار گرفته، میکه روی را 

ی حواسی که  شود. دوباره راه بیفت و بدان با همه گرد و غبار پاک می !است. بلند شو و استغفار کن

بودند. آنها  بیت و اهل پیغمبراکرم ،بزرگ ایم؛ ما بچّهزند.  کنی باز گناه از تو سر می جمع می

یک  ؛سر نزد حتّی یک ترک اولی ی عمرشان در همه از چهارده معصوم .وقت زمین نخوردند هیچ

رفتن  خواهیم راه تازه می ایم. که آدم بزرگ نیستیم؛ بچّهما  ؛ما که آنها نیستیم د.ترک اولی هم سر نز

  رفتن است. راهیادگرفتن ی  خوردن الزمه یاد بگیریم. طبیعتاً زمین

انتظار عصمت از خودمان  انتظار معقولی باشد. ،ان از خودماناش را نبازد. انتظارم لذا انسان روحیّه

ها برسیم. اگر عبد  و بخواهیم به آن قلّه همّت بلند داشته باشیم ؛نداشته باشیم. همّت داشته باشیم

ندارد.  یبرای خدا که کار .ی عصمت برساند تواند او را به مرتبه اش را نبازد و ادامه دهد، خدا می روحیّه

 و ائمه ءی عصمت محدود به انبیا و سر نزند. مرتبهگناهی از ا خطا ودیگر ای برسد که  به مرتبه

عنایت شده، عصمت موهبتی است و حسابش از ما جداست؛ ولی عبد هم با  نیست. عصمتی که به آنها
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ی عصمت برسد. برای خدا کاری ندارد که او را برساند. همّتمان بلند  تواند به مرتبه سیر و سلوک می

چون پیغمبر و  خطا و ترک اوالیی از ما سر نزند. هیچ گناه و باشد و بخواهیم به جایی برسیم که

 ی َرُسوِل اهللِ ْد كاَن َلُكْم فِ َلقَ فرمودند:  مگر غیر از این است؟! ؛آمدند ما را مثل خودشان کنند ائمه

این  باید به این اسوه تأسّی کرد. از ؛ای است ی حسنه برای شما اسوه در رسول خدا 26:ْسَوٌة َحَسَنةٌ اُ 

 گونه کنند.  آمدند ما را هم آن لذا زد؛ اسوه ترک اولی هم سر نمی

نما،  علی نما،یعنی ما پیغمبر پذیر است؛ که خطایی از ما سر نزند، دسترسی ای نقطهه بنابراین رسیدن ب

مثل آنها نیستیم؛ ایم،  ولی اآلن که راه را شروع کرده پذیر است گاه خوبان خدا شویم، دسترسی جلوه

 استغفار کنیم و دوباره راهمان را نبازیم؛  روحیّهر زد، اگر گناهی سمان معقول باشد. تظارمان از خودان

مان را  هروحیّباز هم  ،امّا اگر سر زد ؛را هم جمع کنیم که گناهی سر نزندی حواسمان  بیفتیم. همه

 نبازیم. 

 علیه تعالی اهلل رضوان فیض کاشانی ی اوست.ی معرفت مرتبه باب ؛است استغفارهای فیض ، غزلی دارد؛فیض

هاست. عارف، فقیه، فیلسوف، حکیم، محدّث و  ای است. جامع بسیاری از ویژگی انسان بسیار برجسته

عارفی معدود داریم. ، مثل فیضت جامعی شخصیّ ،مفسّر بزرگی است. در طول تاریخ معارف دینی

. غزلی دارد که در آن ی دارددلنشینقشنگ و  ده و دیوان شعری هم دارد؛ شعرهای خیلیبوشاعر 

در مناجات  تواند از چیزهای مختلف استغفار کند. امام سجّاد کند. اشاره کردم عبد می استغفار می

ٍة ِبَغْیِر ِذْكرِکَ   ُكلِ    ِمنْ   َاْستَـْغِفُركَ د: نکن به خدا عرض می عشر خمس ؛ کنم طلب مغفرت می دایا از توخ 27:َلذَّ

و لذّت حرام نبرده که  حرام انجام نداده کرده فعلان امام معصوم که خدایت یاد تو. جز لذّ از هر لذّتی

                                            

 .51 ی ی احزاب، آیه هسور .26
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کند؛ از هر لذّتی جز لذّت یاد خدا استغفار  ی لذایذ حالل و مباح استغفار می استغفار کند. از همه

 گوید: فیض می کند. می

 مستعار استغفراهلل ز بودِ  ز هرچه غیر یار استغفراهلل

ذاتی نداریم. هستی ما که برای خودمان نیست؛ هستی  کند. هستی عاریتی استغفار میاین از دارد 

 همین هیچ گناهی قابل مقایسه با 28:ُوُجودَُک َذنٌب ال يُقاُس ِبِه َذنبٌ  عاریتی است. ، هستیهستی ما

 قدر عظیم است.  نیست؛ آن کنی احساس وجودی که می

 استغفراهللز بود مستعار   ز هرچه غیر یار استغفراهلل

 شمار استغفراهلل از آن دم بی  دمی کان بگذرد بی یاد رویش

آورند.  هایی را می داریم که در روز قیامت جعبه لذاکند.  از یک لحظه غفلت از حضرت حق استغفار می

هایی است که عبد بدون یاد خدا طی  ساعات و لحظه ؛چیزی در آن نیست کنند، که باز میبعضی را 

است. احادیث داریم که بیشترین عامل  ، اینکرده است و بیشترین عامل حسرت بنده در بهشت

طیّ  ، بدون یاد خدای متعالهایی از عمرشان است که بدون یاد یار حسرت در بین بهشتیان، لحظه

 شده است.

 ار استغفراهللرّش الحذشز   تر به ذکر دوست نبود زبان کان 

 خیلی برحذر باش. ،نباشد ، تربه یاد دوست یعنی از زبانی که

 استغفراهلل هوشیار نگشتم  سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت

                                            

، ص 1کاشانی، وافی، ج  و فیض 183، ص 1الکافی، ج  اصول ، شرحشیرازی ؛ صدرالدّین61، ص 5ی  مهالنّجاح، مقدّ ی، منهاجبهای .28
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 نکردم هیچ کار استغفراهلل  جوانی رفت پیری هم سر آمد

الّ فیض اهل طاعت، عبادت، تهجّد، ریاضت و ااین چیز بزرگی است؛ و ؛بیند عبد دست خالی است می

رسیده، بزرگ سطح بیند. اینکه به این  خیلی چیزها بوده است؛ امّا خودش را پیش خدا دست خالی می

 امّا همین دست خالی بودن که گفتم: است.

 سزا برنیامد از دستم هکه خدمتی ب  چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

 روی زده است. مثل همان دوبیتی که امیرالمؤمنین تعباداتی که دارد، خجلی طاعات و  با همه

 کفن سلمان نوشتند:

 یمِ ِمَن اْلَحَسناِت َو اْلَقْلِب السَّلِ   يِم ِبَغْیِر زادٍ َوَفْدُت َعَلی اْلَکرِ 

 نه؛ روم دست خالی می ای ندارم. دست خالیِ زاد و راحله که هیچ وارد شدم بر خدای کریم درحالی

 رم که پیش خدا ببرم. حسنه و نه قلب سلیمی دا

ی دهم ایمان  و در مرتبه اهلل ت و جهاد در رکاب رسولهمه طاعت و عباد با آن فارسی سلمان

 فرمایند: می ، امیرالمؤمنینبودنش 29ِمن ا َاْهَل اْلبَـْیتِ بودن، با آن همه 

 یمِ اْلَحَسناِت َو اْلَقْلِب السَّلِ ِمَن   يِم ِبَغْیِر زادٍ َوَفْدُت َعَلی اْلَکرِ 

هر  30:ما َاصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهللِ اینجا انسان خودش را دست خالی ببیند. حسنات به من چه؟ 

جب، غرور ار عُدچ ؛ای و نبود که به حساب خودت نوشتهبرای ت ؛ای به تو رسید از جانب خدا بود حسنه

خدا به تو داده است. لذا سلمان احساس دست  ؛برای تو نبودقلب سلیم هم ای!  و خودپسندی شده

                                            

 .563، ص 1علی، االحتجاج، ج  و طبرسی، احمدبن 123، ص 12مجلسی، بحار، ج  ؛111مفید، االختصاص، ص . 53
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دست خالی  پیش خدا ببرم. دست خالیِ که با خودگوید: من هیچ ندارم  کند و می خالی بودن می

 روم. می

 استغفراهلل نکردم هیچ کار  یری هم سر آمدپجوانی رفت 

قشنگ این است که انسان دست خالی  هم خیلی زیباست.  و دست خالی رفتنرود  دست خالی می

ان ندادند و ایشان را ، راهشندبرداشته بود انیک سوزن با خودش اند حضرت عیسی . گفتهدیگر برود

د. دست نآوررفت، در  انچیزی به پایش ،اگر خاری تا ندبرداشته بود !چیست؟دیگر سوزن  برگرداندند.

نیاز ، دیگر گویند: خودت داری می د، اصالً راه ندارد.پر ببین خالی مطلق باید رفت. اگر انسان دستش را

 کار؟ وقتی خودت طاعت، عبادت، عمل، تقوا و عرفان داری، به ما نیاز نداری ای چه اینجا آمدهنداری؛ 

متناسب با غنای مطلق ربّ  است که فقر مطلق عبداین دهند.  وقتی دست خالی بود، راهش می که!

 است.

 استغفراهلل که آید آن به کار  عمرنکردم یک سجودی در همه 

ی اوّل را انجام  کنید. سجده کند. بین دو سجده در نماز، استغفار می توبه میهم اش  از عبادت و سجده

که  الیکنید. درح ز همان سجده استغفار میکنید؟ ا شوید، از چه چیزی استغفار می دهید و بلند می می

ی  ی فنای ذاتی است. قیام، مرتبه پروردگار است. سجده، مرتبه ی عبد با ی رابطه سجده باالترین مرتبه

عبد  ترین حالِ د داریم که نزدیکی فنای صفاتی است. در روایات متعدّ فنای افعالی است. رکوع، مرتبه

  َاْستَـْغِفُر اهللَ گویی:  داری و می اید، سر از سجده برمی سجده است. در نماز سجده کردهحال به پروردگار، 

 گفت: .کنی از همان سجده استغفار می ؛ ِالَْیهِ   ی َو اَُتوبُ رَبِّ 

 عارفان از عبادت استغفار  زاهدان از گناه توبه کنند

 کنند. استغفار می شاناز عبادت
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 که آید آن به کار استغفراهلل  نکردم یک سجودی در همه عمر

 دست خالی بودن خیلی بزرگ است.

 از آنها الفرار استغفراهلل  خطا بود آنچه گفتم و آنچه کردم

بیند ناقص و معیوب و زشت  می شود؛ کند، شرمنده می یاش نگاه م های کالس گذشته به کارها و حرف

 .خطا بود آنچه گفتم و آنچه کردم گوید: بوده است. می

اه زنیم نگ هایی که امروز می به حرف رتبه ما را در معرفت باال برد، وقتیگر خدا عنایت کند و یک ما

ا فکر م بودیم! کاش ادب و سکوت کرده بودیم!  گوییم ای کاش نگفته و می شویم کنیم، شرمنده می 

صحبت  و ائمه ءبه خدا، اولیا که تنقیص بود. گاهی مثالً راجع درحالی ؛کنیم کردیم تعریف می می

خیلی دیگر  و ائمه در مقامات پیغمبر ؛کنیم پروازی میبلند داریم کنیم فکر میکنیم،  می

را  و ائمه بینیم که پیغمبر همان موقع اگر خدا به ما معرفت دهد، می گذاریم؛ میتمام  سنگ

  کنیم. کوچک می

َو  َفْضِلنا ما ِشْئُتمْ  وا ِفیولُ َو قُ  31الرُّبُوبِیَّةِ   ونا َعنِ نـَزِّلُ در حدیث معرفت به نورانیّت فرمودند:  امیرالمؤمنین

گونه  اینکسی کرده ان نیازی به خدا، )اگر خدای ی استقالل، پروردگاری، بی از مرتبهما را : واُلغُ بْـ تَـ  َلنْ 

 و ؛تی از خودمان داشته باشیمکه ما در برابر خدا موجودیّ تر بدانید ( پایینتعبیر کند، قطعاً خطاست

ما جایی که به  : هرگزواُلغُ بْـ تَـ  َلنْ  ؛ل ما بلند پروازی کنیدتوانید در فضای : و تا میَفْضِلنا ما ِشْئُتمْ  ُقوُلوا ِفی

رسید؛ نه به  نمی، هم چیزی هم که ما هستیمد به یک 32:ِمْعشاَر اْلُعْشرِ  رسید. بعد فرمودند: هستیم نمی

 به امیرالمؤمنین ن راجع، منی که دارم االاگر این بود حاال رسید. دهمش هم نمی اش، به یک همه

                                            

 .11، ص 5ی  النجاح، مقدّمه . بهایی، منهاج11

 .6، ص 56 مجلسی، بحاراالنوار، ج .15
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ها  از این حرف ،اگر به حقیقت راه پیدا کنم ،گویم میخیلی بلند کنم  کنم و فکر می صحبت می

ای کاش  !ام؟ را کوچک کرده امیرالمؤمنین یمها کنم با این حرف احساس نمی !شوم؟ شرمنده نمی

 :لذا شدم. ساکت می ؛گفتم تم، چیزی نمیاین ادب و تحمّل را داش

 از آنها الفرار استغفراهلل  خطا بود آنچه گفتم و آنچه کردم

هایی که گرفته،  ی نمازهایی که خوانده، روزه از همه ؛خواهد از کارهایی که کرده فرار کند میحاال 

هایی که داشته،  نشینی هایی که کشیده، چلّه هایی که کرده، تهجّدهایی که داشته، ریاضت عبادت

که کرده، از هایی  هایی که نوشته، سخنرانی ی کتاب ذکرهایی که گفته، فکرهایی که داشته، از همه

به آن  گانه نسبت؛ چقدر بچّدید چقدر کوچک گفته ؛استغفراهلل. فهمش باز شد ؛ی اینها اَلفرار همه

 حقیقت حرف زده است.

 ز گفتارم هزار استغفراهلل  ز کردار بدم صد بار توبه

و حقّ  کجا من بیند این نماز همین که می ؛ه باشدالزم نیست کردار بد مثالً به معنای متعارف قضیّ

معرفت من کجا، این  های پروردگار کجا! کجا، عظمت نعمت من این شکر پروردگاری حضرت حق کجا!

طور که از  مانه 33:ِفُر اهللَ تَـغْ سْ اَ ِصَیٍة ِمن ُکلِّ طاَعٍة َو َمعْ لذا  ؛دیگر بیند اینها را بد می ت حق کجا!حقیق

 کند.  هایش هم استغفار می از طاعت ،کند استغفار می یشها معصیت

 ز گفتارم هزار استغفراهلل  ز کردار بدم صد بار توبه

 کنم. هایی که زدم استغفار می ی حرف از همه

                                            

 از سخنان اهل معرفت است. .11
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 من مهجور زار استغفراهلل  شدم دور از دیار یار ای فیض

، چه غیر حضرت حق، چه سمت خودم چیز دیگریهر سمت غیر، به سمت اینکه دور شدم و حواسم به

 قول حافظ: بهبه غیر مشغول شد، مهجور شدم.  همین که حواسم ،کس دیگری رفتسمت هر

 من اهوی دع الدنیا و احملها تلق متی ما  مشو حافظحضوری گر همی خواهی از او غافل 

بینی و غایب  او را نمی ؛همین که غافل شدی، غیر را دیدی شو!خواهی از او غافل ن اگر حضور می

. دیدی، غایب شدی و حقیقت را ندیدیشوی. غیبت، توجّه به غیر است. همین که غیر را  می

خدای متعال توفیق دهد که حقیقت استغفار را در جانمان بچشیم؛ چون  امیدواریمحال  ایّ علی

صلی هم این شدن ا شدن است. بخشیده بخشیده چشیدن حقیقت استغفار، چشیدن حقیقت غفران و

ساخته،  منیآمده و ای که  پایه بودن، وَهم و گمان بی هستی، تهمتِ وجود، تهمتِ است که از تهمتِ

از خدا برای ما ساخته است، بخشیده شویم. طاعت من، علم من، دانش من، مقام من،  ای بریده منِ

ی چیزهایی که  هوَهم است. هماینها همه مرتبت من، هنر من، صنعت من، هر چیزی که من است، 

 نایت کند و این گناه بزرگ را برایخدای متعال ع ست. امیدواریمدنبال این من است، معصیت بزرگ ا

 .الغیرفقط هستی حضرت حق را ببینیم و که بودن نجات پیدا کنیم ما ببخشاید و از توهّمِ

 

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهم


