توهب و استغفار
قُل یا عِبادیَ الَّذینَ اَسرَ ُفوا َعلی اَ ُنف ِسهِم ال َتق َنطُوا مِن رَحمة هالّل اِنَّ هالّل َیغ ِف ُرالذُّنوبَ َجمی ًعااَِّنَُّ هُوَ ا َلغفُورُ الرَّحیم
بدا ن بندگانم هک اسراف رب نفس خود کردند بگو :رهگز از رحمت خدا ان امید نباشید ،البته خدا همه گنااهن را خواهد
بخشید ،هک او خدا یی بسیار آمرزنده و مهربان است.
«سوره زمر-آهی »35

گستاخی گناه از کرم و رحمت تو بود

ور َّن خالف امر تو خود جرأت کراست

گر سیئات را حسناتش کنی نصیب

خوان کریم هست و رب این خاَّن این رواست

رب این کریم گر نظری افکنی هچ باک

م
ه
چ
کی
م
س
رب قلب بی بها نظرت و یا ت

رب ساحت غفور خطا بهتر از صواب

رب ردهگ کریم گدا هب ز پادشاست
حضرت استاد

 . #آنكه هر روز در آينه مراقبت و خلسه ،جان خود را مي نگرد ،اگر
كدورتي در آن مشاهده كرد با آب توبه و طلب آمرزش مي زدايد؛ ناچار هميشه
آينه جانش مصفّا و درخشنده است .ولي آن تيره روز كه هرگز به تماشاي دل
و جان ننشسته و با ياد خدا آنرا جال نداده و زنگار از آن نزدوده ،واي از آن دم
(سارغسحرص)18
كه آينه را به او نشان دهند.
 . #در خرابات ع ّ
شاق همه كس را بار نيست و هر بي سر و پا را كار نيست.
خواهي كه در اين خرابات در آيي از خويشتن خراب شو و از گناه طهارت
(تخلی ص)81
نما.
 . #بدان كه گنهكار را اگر يأس پيش آمد خود گناهي ديگر است از گناه همه
عمر بيشتر ،پس مباد هر چند هم که گناهت زياد است از اين درگاه نا اميد
(همان ص)09
شوي.
 . #براي تن فاني ات اين همه مدارا كني از آلودگي پاكش سازي با كمتر
بيماري به پزشك مراجعه نمايي و داروي تلخ خوري .آيا نسزد كه براي روح
جاودانت مداوا طلبي و دارو آوري؟ گوش دار تا از اين نوع دارو حديثي از
معصوم آورم « :لك ّل شي ء دواء و دواء الذّنوب االستغفار» « هر چيز را
(همان ص)891
دارويي است و داروي گناه آمرزش خواهي است.».
 . #اگر خيري در فرزند آدم باشد باالخره تا پايان عمر بيدار شود و به سوي
پروردگار عزيزش باز گردد مگر آنكه در او هيچ خيري نباشد و مرگ ناگهان
از در آيد و داستان توبه نا خوانده به حياتش خاتمه دهد.
(همان ص)893
 . #شيطانت گويد :تو كه ترك معصيت نتواني چند توبه كني .ديگر اين در
مكوب و هوس آشنايي بگذار .تو چه داني كه همين در كوفتن رمز آشنايي است
اگر صدبار پشت كردي بازآي كه در اين بازآمدن خود هزار نكته نهفته است.
(همان ص)893
 . #اي عزيز! اگر به راه آيي ما را با تو پيمودن منزلهاست .آن منزل ها
كه تو را به لقاء حق رساند و سعادت جاويد دهد ،خواهي كه بدانجا در آيي توبه
اولين قدم است .اگر تو اين گام نتواني بر آن حريم چگونه در آيي؟ اگر هواي

وصال در سر است از قال درگذر و به حال درآي .كمر بربند و راه پيماي كه
(همان ص)891
در شوم سراي گناه جاي ماندن نيست.
 . #سوزش از پشيماني و حسرت گناه تو را نور دهد همچون سوزش روغن
در چراغ .هر روز در اين سوز باش و هر شب در اين تب و همه دم آنت بر
رب
لب باشد كه آنچه فتاد غلط بود و با خدا شرمنده سخن باز گشاي كه اي ّ
الرب ان كان قبح الذّنب من عبدك
ودود  « :ان كنت بئس العبد و انت نعم ّ
(همان ص)811
فليحسن العفو من عندك».
 . #آنان كه توبه كنند و بازگردند گويي كه خويشتن را به مسخره گرفته اند.
چند خواهي كه با خداي خويش بگويي مي آيم و پشت كني؟ اين زبان بگذار و
(همان ص)850
با دل آي.
 . #دل ،زنگ گناه زد و جان كدورت فراق يافت .داني اين زنگ را چه
بشويد؟ اشك چشم و اين كدورت را گرمي عشق .با آن سردي از ره افتادي با
گرمي به راه آي .با بي دردي از جان و جانان بريدي با درد روي به او آر .با
لبخند به استقبال شقاوت رفتي با گريه به ديدار سعادت شتاب.
(همان ص)841
 . #عالمت توبه صادق آن بود كه نه تنها از مرگ نهراسد بلكه عاشق آن
باشد؛ زيرا خداوند فرمود «:يحبّهم و يحبّونه» حال در نگر كه تا چند عاشق
ديدار لقاي او هستي و عشق حق را با خود در اين ترازو بسنج.
(همان ص)839
 . #بهترين ادعيه «مناجات الت ّائبين» است كه در هر شبانه روز با تو ّجه به
وسيله اين كلمات با خداي راز و نياز داشته باش .از اسماءهللا با ذكر «

ه
یا غفار »

عشق ورز و در راه و بستر و نشست و برخاست خداي را با اين نام بخوان .
(همان ص)869

 . #اي تائب! اكنون كه در جوار قرب حق تعالي هستي ،آنچه با تو مي رود
گونه ديگر است .معامالت خداوند را با خود عين رحمت دان .بسا مانده است
از تو آاليش هايي كه استغفار پاكش نكرد .اشك نزدودش ،در كوره اي از
مصيبت ها بايد شدن .اگر از اين زمان گونه اي از ناراحتي برتو آمد كه خود
مسبّب آن نبودي و از ناحيه غيب بود با آغوش بازش بپذير و بر آن بوسه زن
كه اينگونه مصائب عين رحمت است؛ زيرا خداوند مهربان مي خواهد تو را از
(همان ص)861
آن آاليش پاك كند.
 . #در هر گناه تا درد آن بر روان تو تازه است توبه را آغاز كن.

(همان ص)961

 . #دل مزرع محبت و معرفت اوست و گناه آنچنان اين مزرعه را مسموم
(همان ص)878
كند كه روزي اثر حيات در آن نبيني.
 . #عشق و خواب با هم نسازد ،يار در خانه اغيار نيايد و توبه بدون محبت
نپايد .عزم جزم دار و از در عشق در آي كه اين محبوب را سر استغناست و
(تحلی ص)855
ما را جز روي گدايي نه.
 . #داني كه جز معصوم را لغزش دست دهد ،خوبان آنانند كه چون لغزشي مر
ايشان را دست داد ،روي به محبوب آورند و با يادش كدورت لغزش از خاطر
(همان ص)846
همي زدايند.
 . #گفتم بيا نيامدی ،باز هم گفتم بيا نيامدی ،بعد ها اگر گذارت بر اين کوچه
باغ ها افتاد ،تأسف می خوری که چرا بامداد از اين عطر جانبخش بهره نبردی
و اگر گذارت نيفتاد بعد از مرگ همه باغ ها را نشانت می دهند ولی حسرت
(انداگشیه ش)89
ناک راهی بدان نداری.
« . #لم تحرم ما احلل هللا عليک» چون درگشاده و بی منت خوان نهاده و
صاحب خانه در انتظار تو است چرا جان گرسنه ات را از اين خوان محروم
(همان ش)59
می داری؟

« . #وأعلم أنَّک لمن دعاک بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة« ».دانم
که تو آمال اجابت دعای بندگانت هستی و برای دل شکستگان درکمين گاه فرياد
رسی باشی(.دعای ابوحمزه)»

عزيزا! صيادان نقطه ای را درکوه سنگ چين کنند و درآنجا خويشتن مخفی
سازند و بسا ساعت ها را درانتظار شکار بسر آرند ،و اين کمين گاه را عرب
مرصد گويد .معصوم خداوند را اينگونه منتظر دلشکستگان داند.
(تجلی مقدماتی ص)56
 . #اعراب نوعا ً خانه های خود را برفراز تپه ها و بلندی ها می ساختند،
کودکان روز را بيشتر در دامن صحرا به بازی می پرداختند .درغروب آفتاب
پدران فرياد برمی آوردند که تعالوا ،تعالوا ،بياييد بياييد چه هوا تاريک و بسا
کودکان در مواجهه با خطر بودند .دنيا غفلت سرای صد خطر است و خداوند
مهربان برای بازگشت بندگان به سوی خود بنگر که در قرآن چند تعالوا ،چند
(همان ص)57
سارعوا و چند سابقوا بيان فرموده.
 . #مراتب طهارت :
عزيزا! تا بر اين نردبان اعال عروج کنی باش تا تو را از پلکان آن خبر دهند
تا بر هر پايه که پای نهی آنجا نمانی و آهنگ پايه برتر داشته باشی:
- 8نخست پايه طهارت از پليدی های ظاهر بود که در رساالت عمليه آن را توانی
يافت که اگر فاقد علم بر آنها باشی بسا نمازت هم بی اشکال نباشد.
مس قرآن و
- 1پايه دوم طهارت با وضو است که وجود آن برای خواندن نماز و ّ
اسماء هللا ضروری است و بندگان مراقب ،بی وضو شب هنگام به بستر
مس انگشتان بی وضو بر اسماء هللا جايز نيست
نروند ،و ادب آن است که اگر ّ
ادای آن بر زبان هم جايز نبود که نوعا ً اهل مراقبه بر آن عزم اند تا دقيقه ای
بی وضو نگذرانند.
- 5دراين منزل بايد بکوشی که همان گونه که اندام خويش را با وضو پاک کردی،
اين اندام را از پليدی گناه نيز مصون داری ،روی را از توجه به غير خدا و
دست از خالف امر خدا و سر را از انديشه جز او و پای را در ورود به
مجلس معصيت زبان را از غيبت وتهمت و دروغ و لغو و ن ّمامی و گوش را

از استماع لغو و سخنان نابجا و چون بدن سالک در اين مقام رسيد آماده
طهارت باطن گردد.
- 4در اين منزل ،رهرو خيال را نيز از اعتقادات باطل وتخيّالت بيهوده و از
جوالن در ميدان آمال و آرزوها راه بربندد ،و چه بسا وضو ساخته و رو به
قبله نشسته و درب ازخلق برخود بسته ای و عازم ذکر يا نمازی هستی ولی در
حقيقت جای ديگری.
- 3طهارت قلب از ياد ما سوی هللا که هر چه را جز خدا در او نشانی بر آن ستم
روا داشتی« .القلب حرم هللا فال تسکن فی حرم هللا غيرهللا « ».دل سراپرده
خداست در سراپرده خدا جز خدا را منشان  » .و زمينهء اين مقام فراهم
نگردد جز آنکه از تعلقات بکاهی و بر عشق خالقت بيفزايی که هر چند ريشه
های تعلقات در دل راه يابد از عشق حق بکاهد.
- 6طهارت روح و آن از بهره های تجليات صفات و لذت قرب و مشاهدات انوار
قرب حاصل آيد که بر شوق و عشق سالک در افزايد .ولی کل اين منازل نبايد
هدف باشد و آدمی را از مقصود باز دارد تورهسپار راه دوست باش و از
(همان ص )76
حرکت ممان و جز رضای او مطلب که :

فراق و وصل هچ باشد رضای دوست طلب هک حیف باشد از او غیر او تمنای
ضالُّون« » .گفت کيست که نوميد شد
« . #قال و من يقنط من َّرحمة ربّه اال ّ ال ّ
از رحمت پروردگارش مگر گمراهان؟ »
و تو خدای ناکرده از گمراهان طريق نيستی که از رحمت پروردگارت نوميد
رب مورد نظر است .دست ربوبيّت خدا از
شوی .در آيه دقت کن که رحمت ّ
زمان نطفه ای تا کنون با تو در کار بوده .دست ،دست پروريدن است نه
(همان ص )886
دريدن ،رحمت در کار است نه زحمت.
 . #از خود نا اميد باش که اين خوب است ولی از خدا هرگز نا اميد نباش که
بر درگه کريم و غنی ،نا اميدی جهل است ،روی از ره متاب و چشم از او باز
مگير ،مگر راه ديگری دانی؟ مگر يار ديگری شناسی؟ درگه کوی کريم است
(همان ص )818
و صاحب خانه رحيم .هيچ کس از اين در نوميد نرود.

 . #همی دان که چون تو قبل از توبه از لشکريان شياطين بودی ،حال که
عزم توبه کردی همه عليه تو قيام کنند تا تو را از توبه باز دارند ،آشنايان و
دوستان گذشته تو نيز از زمره ايشانند ،چون ديدی که اينان اندر راه
اضالل تو همه متّحد شده اند ،تو نيز در راه حق استقامت کن که بينی تدريجا ً
تو را ترک کنند و راه را بر تو آسان دارند و خوش باش که اگر ايشان رفتند
خدا با تو است و چون در راه شريعت استوار ماندی و بدان را از کنار خود
راندی ،بينی که خداوند به تدريج در های معرفت و محبّت خود بر قلب تو
(از خاک ات افالک ص)803
گشايد.
 . #آن کس که دامن به گناه آلود ولو توبه هم کرده باشد از کجا داند که توبه
اش مورد قبول افتاده است ،زين رو هميشه هراسان و بر درگاه پروردگارش
انابه دارد .و همين ترس باعث می شود که ديگر گناه نکند و همين انابه حزنی
سبز در دلش پديد آرد که اين حزن با انس توأم باشد زين رو بهشت آغازين او
از همين جاست و بهشت ديگرش آخرت .چنانچه فرمود( :لمن خاف مقام ربّه
(هدهد سبا ص)868
جنَّتان
 . #کودکی از همسايگان از کنف حمايت پدر و مادر گريخت ،شبانه روزی
پدر و مادر آشفته و در انتظار ،تا فرزند دلبند را چه بال بر سر آمده ،نه
خوابشان بود و نه آرام ،بامداد روز بعد ،در منزل را گشودم تا جويای حال
فرند همسايه شوم ،ديدم مادر در وسط کوچه ايستاده و آغوش باز کرده با
ساعه از شهربانی
چشمانی اشک بار .پرسيدم :از فرزندتان چه خبر؟ گفت :ال ّ
تلفن زدند که فرزندم را يافته و به منزل می آورند ،آغوش از آن باز کردم تا
او را در بغل گيرم .در جوار چشمان اشک ريز او ،چشمان من نيز جويباری
از اشک بر خاک کوچه ريخت ،نه گريه ای به خاطر فرزند گمشده او ،بلکه به
اين حديثم ياد افتاد:
«إ َّن هللا ع َّزوج َّل بسط يده بتوبه ْالمسیء اللَّيل إلی النَّهار و لمسیء النَّهار إلی
اللَّيل حتّی ت ْ
طلع الشمس من مغربها» «خداوند عزوجل برای پذيرش بازگشت
بنده گنهکار آغوش باز کرده از آغاز شب تا بامداد و از بامداد تا شبانگاه تا آن
گاه که خورشيد از ناحيه مغرب بر آيد(کنايه از قيامت)(حضرت
ّمحمّ(ص)»بنگر که اگر آن مادر دل سوخته ،دمی در انتظار فرزند ،آغوش
گشوده ،خداوند تا روز قيامت ،آغوشش به روی گريختگان باز است.
(مرغ سلیمان ص)13

مح
ض
( سؤال از ر استاد )
 . #بعد از سالها زندگی فهميدم کهه غافهل و جاههل بهوده ام .نهه قدرخهدا را
دانسته ام و نه ادب بندگی را به جا آورده ام قدر خود را ندانسته و خهود را بهس
ناچيز فروختهه ام اکنهون آتهش افسهوس و نهدامت و احسهاس خسهران بهه دامهن دل
افتاده و بهين بهيم و اميهد دسهت و پها مهی زنهم .آيها اميهدی بهرای مها هسهت تها بهه
وادی سير و سلوک وارد شويم؟
آيا کسی که گناهکار است می تواند به سوی هللا بازگردد يا اين حرف ها در حد ّ
و اندازه ما نيست؟ اگر هست چه بايدکرد؟

جواب

ه
ب
ق
ت
« یا عبادِیَ الَّذینَ اَ ْسرِفوا علی اَنْ ُف ِس ُکمْ ال َت ْق َنطوا مِنْ رَ ْح َمتِ الّل اِنَّ الّل َغفُورالرَّحیم وَ ا ُنیبوا اِلی ربکم مِن َ ْلِ اَنْ یَاْ ِ َی ُکمُ
ا ْلعَذا بُ ُثمَّ ال ُت ْنصَرون» «اال ای بندگان من آانن هک هب نفس خود ستم کردید از رحمت خدا وند ان امید نشوید هچ او آمرزگار
و مهربان است ،او همه گنااهن را می آمرزد ولی بازگردید هب سوی او قبل از آنکه فرصت ازدست ربود و دیرر یاری
کرده نشوید{ ».سورهزمرآهی35و }34ای زعزی! منزل هاول بیدا ری است هک آرنا یقظه گویند ،این آغاز ح کرت
است خدا کندهک دنبالش ح کرت و قیام باشد وگرَّن شیطانش از یاد ربد ،منزل بعد توهب است بسم الّل بفرمادیی وتوهب
تخ ه
گ
ب
ه
ی
من
م
ل
ت
خ
ت
ا
ا
کنید.آنیی توهب را هب طورکامل ردکتاب یِ ودم ی و نید بیابید و رب ی زل بعد باز م ماس رید.
سئوال

 . #برای سالکان الی هللا هر کدام از ارباب سلوک دستوراتی جهت شروع
سير داده اند .برخی دستورات خاص جهت استغفار می دهند برخی دستورات
خاص برای توبه می دهند برخی دستورات خاص جهت مطالعاتی جهت دار
می دهند و  ...جناب شما چه دستوری برای شروع سير سالکان توصيه می
فرماييد؟

جواب

ربای سالک رد آغاز راه قدمی واالرت از توهب نیست و توهب هم لفظ و استغفار لفظی نیست توهب یعنی بازگشت  .بنارباین توهب و
سپس تقوا یعنی دیرر گناه نکنم وگرَّن بدون تقوا روزی زهار ذکر هم ارث ندا رد.

مناجات
الهی ! کاش می دانستیم با ما هب هچ جلوه ای رد آن روز هک هب سوی تو آمیی رب خورد یم
کنی؟ دست اهیمان هب غفران و آمرزش تو آویخته  ،اگر از لغزش اهی ما رد نگذری همه
هس
ت
ی
ت
ل
ج
( ی آخرص )
مورد عتاب تو م.
817

الهی !
گستاخی گناه از کرم و رحمت تو بود

ور َّن خالف امر تو خود جرأت کراست

گر سیئات را حسناتش کنی نصیب

خوان کریم هست و رب این خاَّن این رواست

از سفره کریم گدا رتشیب ربد

بی توهش این گدا و خدا واهب العطاست

شرمنده بنده ایم و هب رد ایستاده ایم

خاَّن خدا رحیم و سرا مرحمت سراست

از خرمن علی مررم خوهش ای رسد

بی حاصل رغیب رنانی هک آشناست
رب قلب بی بها نظرت همچو کیمیاست

رب ساحت غفور خطا بهتر از صواب

رب ردهگ کریم گدا هب ز پادشاست

رب این کریم گر نظری افکنی هچ باک

(حضرت استاد)

