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توبه

بهخدا رو و كند ترك و شود روگردان نافرمانيها از كه هر كه است توبه دربارة
نه البته مييابد/ مهربان و بخشنده را خدا كند, استغفار بعد و برود, او به رو  كند,
فقط هم مورد يك اين در نيست; مناط Öاستغفار لفظ زيرا استغفار, ظاهر بهصورت
و است مقصود نيت الني×ات/ ب ل ×Fع Öالا است: مناط Öحال است, مناط Öعمل Âك نيست,
چه نيتش تا است, نيت با عمل يعني, است; نيت اثر بر آن نتيجة باشد, چه قصد

ليه/ ا Ôتوبا و Øè ر تغفراهللا Öسا بگويد: ظاهر صورت كه است اين نه استغفار باشد/
رعÇيت و پÇادشاه مÇينشستند, هÇم دور مسلمانها الم, عليهالسَّ علي, زمان در
را پاها اينها, امثال يا ميكردند تكيه ميگذاشتند, زيرگوش را دستها بله, نداشت,
حركت او بهطرف حضرت ليه, ا Ôتوبا و Øèر تغفراهللا Öسا گفت: يكي ميكردند, دراز
كÇردي? استغفار گفتي? چه فرمودند: مضمون اين به رانه متغي و نشستند و  كرده

بدي ملتفت شود, ه متوج انسان Á او كه است اين استغفار چيست? استغفار ميداني
حÇضرت كÇه است/ هÇمينجا خÇيرات, همة مبدأ كه برود بهخدا رو و باشد خود
كن/ واقف نفسم عيوب بر مرا خدايا, ميكند: عرض آله, و عليه اهللا صلي رسول,
بدانÇد, بيگناه را خودش اين, از بدتر و باالتر يا نداند مقصر را خودش كه  كسي
اين كردهام, بندگي يا جلوترم يا فهميدهترم ديگران از من بگويد: و بداند فهميده
ايÇن و نÇميباشد/ تÇوبه درصدد و نميداند بخشش و عفو محتاج را خود شخص
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لش او لذا ندارد/ رفتن جلو اميد اينكه بهجهت است, باالتر گناهان همة از حالت
است اين عقيدهمان ما كه نيست اين از باالتر بداند/ گناهكار را خودش كه است اين
قاÄل برايشان گناهي و معصومند اينكه با هÔدي× اÄمة معصومند, اوليا¾ و انبيا¾  كه
مقابل در البته ما, جانب از است بيادبي هم اولي× ترك لفظ همان (بلكه نيستيم
اين اولي ترك معني نكنند, كه بود بهتر يعني بگوييم, اولي× ترك همين ديگران
ميبينيم آنوقت بخوانيم ا گر ميكردند/ زاري و گريه همه اين اين, وجود با است/)
خÇوب, كه كميل دعاي همين در است/ خبر چه و ميگويد چه الم, عليهالسَّ علي,
كه مارگزيده شخص مثل الم, عليهالسَّ علي, ميخوانند, جمعه شبهاي سين مقد Hغالب
و ميداند/ گناهكار را خودش و ميكند ع تضر اظهار و دعا اينطور بپيچد, بهخود
چه اينها دين/ بزرگان بقيه تا گرفته آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر, از سايرين, هكذا
رفتنش جلو نشاني كسي هر دانستهاند/ مقصرتر همه از را خودشان اينها  گفتهاند?
بيايد/ بهنظرش خودش اينكه نه بداند, مردم همه از بدتر را خودش كه است اين
را خÇلق پستترين كه رسيد خطاب عليهالسالم, موسي, حضرت به كه است اين
يعني, گرگين; است, غضب مظهر سگ ببرد/ ميخواست را گرگيني سگ بياور/
چÇه و بÇاشد انسان كه بود پا دو چه حاال نتوانست/ حضرت نداشت/ سني Ôح هيچ
كه رسيد خطاب بعد كرد/ رهايش راه بين ولي ببرد خواست حال هر به چهارپا,
نديدم/ را هيچكس پستتر خودم از آوردهام, را خودم كرد: عرض نياوردي? چرا
از ترا و بودي معزول ت نبو مقام از ميآوردي, را سگ آن ا گر كه رسيد خطاب
آنها, دعاهاي ميكنيم كه نگاه حاال ميفرمايد/ اينطور اينجا ميكردم/ خلع ت نبو

ميكنند/ استغفار اينطور و است همينطور همه,
چÇيست? استغفار ميداني ميفرمايند: و ميشوند ر متغي حضرت حال هر به
ÖدامتÇن نÇمايي, تÇوبه و شوي نادم بداني, پست كردهاي, كه نيكي عمل كه Á او

شده خوار مردم پيش در و شد خراب كارش ديد كه وقتي هم يزيد است/ پشيماني
بر و ندارد او به توجه ديگر احدي و آمده فراهم مملكت در انقالب وسايل و است
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اهلش درصدد و نيستند ميخواهيم ما كه دستهاي هم, دسته اين كه شده واضح مردم
كه هست يكبار ولي است/ پشيماني اين شد, پشيمان خود عمل نتيجة از برآمدند,
ببرد ديگري عالم بهسوي رو ميخواهد و است گناهكار كه است ه متوج خودش
مرگ از پس ليكن ميپذيرد خداوند كند, توبه و شود ه متوج ا گر عالم اين در ولي
بÇيرون جهنم از خواستند وقت هر جهنم اهل كه ميفرمايد خدا نيست, پذيرفته
مÇيبينند مÇيكنند, نگÇاه پايين از برميگردند, مرتبه دو غم, و كدورت از بيايند,
بÇد و مÇيدانسÇتند بÇد را آنÇها كÇه كساني بلكه ميگذرند, سرشان باالي از نيكان
را خود كه ميگويند كدورت روي از هم اينها رفتند, شدند رد راه روي از ميگفتند
پÇايشان بÇاز مÇرتبه يك ولي مÇيرسند, نÇزديك تا باال ميآيند برسانيم/ آنها به
مÇثل HالبÇغ كنيم, نگاه آشكار بخواهيم را دنيا اهل ا گر ميروند/ پايين و ميلغزد
وقتي در كه هست/) هم بدتر تريا ك از ميگويند كه (حاال هستند تريا كي اشخاص
يا ميشوند ه متوج خودشان ميبينند, كه وقتي در ميشوند, گرفتار كه بهخصوص
ميكنيم/ ترك ميگويند: تلخي اوقات روي از برسد, ديرتر آنها به تريا ك اندكي
كه بيامرزدش, خدا داشت, را حالت اين كه را طايفه اين از يكي كند رحمت خدا
اسباب تمام و ميكند حركت كدورت روي از انسان آنوقت در ميگفت: خودش
بÇاز بÇعد ولي كشÇيد نÇخواهÇم ديگÇر كه ميكند خراب و ميشكند را اثاثيهاش و

است/ كدورت روي از اين پس برميگردد/ مرتبه دو شد, كه موقعش دومرتبه

/22 آية حج, سورة /1

شوق از ا گر يعني, ا1; × âzف وا Ôدâعي Ôا  م غ Öن م ميفرمايد: خدا كه "  م غ Öن م" معني اما
غم از هستند عذاب در چون كه است جهنم اهل به مربوط ميدود/ يكمرتبه باشد,
شوق از ا گر ليكن ميگردانند, بر را آنها د مجد ولي كنند فرار ميخواهند ه غص و
شيخ حاج آقاي مرحوم مثالش, ميدود/ كند, گناه ترك دنيا اين در بخواهد كه باشد
تÇريا ك مÇثقال دوازده مÇيداشÇتند, اظÇهار كÇه بهطوري ايشان است/ عمادالدين
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مÇرحÇوم بÇودند/ آمÇده گÇناباد بÇه د محم الÇم مرحوم با حال اين در و ميكشيدند!
راهنماي و بلد راه كه گفت ميتوان واقع در كه بود عجيبي مرد Hواقع هم د محم مال
كÇرباليي بÇود, بسÇتري مشÇهد آمÇريكايي بÇيمارستان در وقÇتي بود/ شده ايشان
بÇيمارستان بÇه مÇيگفت: بÇود, سÇبزواري قديمي خيلي پيرمرد يك كه عباسعلي
بابت از ميگذرد, من به بد خيلي كه گفت پرسيدم/ را احوالش و رفتم بهعيادتش
عÇلي" "يÇا مÇن كÇه ميآيد بدشان همهشان هستند, من اتاق در كه اينهايي اينكه
فرشي يك افزود كرباليي بگويم/ "ياعلي" آزادي با كه ببر مرا جايي يك ميگويم/
ايÇنكه با و كرد نگاهي همچنين كه ديديم بعد و آورديم بيرون را او و انداختيم
كن درست چاي زود كه گفت و نشست و كرد حركت بكند, نميتوانست حركت
تكان يكمرتبه بعد آوردند/ تشريف آمدند, گناباد از آوردند/ تشريف آمدند,  كه
رفت/ كه رفت ديگر خوابيد, و كنيد/ زيارت ميبينيد? گفت: و كرد سالمي و خورد
بود, آمده به گناباد Âقب د محم مال حاال, رفت/ و گفت را شهادتين و علي" "يا بله,
هÇم سÇبزواري, هادي الÇم حÇاج مرحÇوم نوه عمادالدين, شيخ حاج آقاي مرحوم
شده منقلب حالشان آنجا در و آمدند گناباد به او با و داشتند او با آشنايي و دوستي
تريا كي با ما كه بودند فرموده شهيد آقاي مرحوم بودند/ كرده طلب اظهار و بود
ايÇنكه بÇا همانجا برساند/از منزل به را بارش نميتواند تريا كي نداريم, ميانهاي
بكشند, اينكه بدون بخورند, اينكه بدون ميكشيدند, تريا ك مثقال دوازده روزي
اين بله, كردند/ ترك عمر آخر تا و كردند ترك بخورند, دوا بهتدريج اينكه بدون

/  م غ Öن م نه است شوق Öن م
محبوبش از را او اينكه و خود عمل بدي ه متوج كه است اين استغفار حاال
بعد و بفهمد را بديش كه ميفرمايند لش او كند/ استغفار بعد و شود ميكند, دور
در كه را آنچه بعد ميفرمايند/ مرتبه شش مرتبه, دو را اين و بيايد تركش درصدد
را آنچه كند, تدارك را خلقي حقوق كند, تدارك باشد, اهللا حق و خدايي حقوق راه
را گÇوشت آن است رويÇيده معصيت در كه را گوشتي دهد, انجام فرمودهاند, امر
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اهللا تغÖفر Öسا بگويد: ميتواند آنوقت بروياند, عبادت به گوشتي عوضش در و بريزد
كند, اينطور كه هر باشد/ حقيقي گذشت باشد, واقعي استغفار كه اليه ÔوبÔÇتا و Øèر

است/ استغفار اين ميفرمايند:
خداوند ميفرمايد: كه است اين ميرساند, را موضوع همين كه هم ديگري آية

/(116 و 48 آيات نسا¾, (سورة Ô¾Ĥشي ÖنÒ ßX كل ذ× ون Ôم×اد Ôرف Öغ ي و به ك ÒÌ Ö¿Ôي Öنا Ôرف Öغ ي ال× اهللا انَّ /1

مÇعني ايÇن است/ يكÇي خÇدا مÇظهر است, يكي خدا بگو: نميآمرزد1/ را شرك
زباني/ اهللا اال اله ال نه است, اهللا الالهاال

بÇود پيرزني كه لهنرمÔرف خانم آمد: يادم به سوÄيسي خانم آن باز حاال بله,
ژنو/ در ساله نود هشتاد,

هر به زن, اين بيايد/ ما بهعيادت كسي كه نميدادند اجازه بيمارستان در آنجا
پÇيروان از خÇود و ميكرد زيادي عالقمندي اظهار و بود رسانده را خودش حال
چÇيزي يك بگÇويم/ او بÇه ذ كري كه داشت اصرار بله بود/ هندي عليخان مرشد
را عÇبارت هÇمان فرانسه, خط به را همان و تابنده به داديم بعد و نوشتيم برايش
داد/ او بÇه را ترجمهاش و معني نوشت, هم را ترجمهاش و نوشت, فرانسه بهخط
پس من گفت: و زد زمين به زانو تواضع نهايت با آمد د مجد كه روزي چند از پس
غير به هي توج و بريده دل دنيا از Âاص كه شده طوري حالم ذ كر اين مداومت از

ميبينم/ را او جا همه در و ندارم خدا
ميگفت مصداقي ابوالحسن آقاي ميكرد, مذا كراتي Hغالب كه زن اين مقصود,
ÖالÇح چÇه? بÇراي گفتيم: زن/ اين حالت مگر نبردهام رشك كس هيچ بر من  كه

يا مرتبه دو آمده, نيست مسلمان Âاص كه زني ميگفت: ي, جد يا ميكرد شوخي
بيشتر نموده, مداومت بدان و گرفته مختصري ذ كر يك و كرده مالقات مرتبه سه
رويÇمان ايÇمان اسم هم بعد و زدهايم قدم اسالم در سال سالهاي كه فهميده ما از
و آمد روزي چند بعدش است/ افتاده جلو و داريم, يت جد هم عمل در و  گذاشتهاند
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شده, منقلب حالم كه روزي از فهميدهام اينقدر ميكنم, نگاه هرچه من كه  گفت
عالقهاي هيچ اينها, و شوهر و غيراوالد و اوالد به ندارم/ چيز هيچ به دلبستگي Áاو
درجه مترجم داشتيم/ مترجم چند ميكردند, ترجمه حاال ندارم/ آنها به اينكه مثل
استادند/ فرانسه ترجمه در خيلي مصداقي آقاي ولي آزاده, دكتر و بود تابنده لش او
و آمد روزي چند از بعد كه است اين ميكرد/ ترجمه بهتر و مينوشت ايشان بله,
اينقدر و هستم, شما ياد به هميشه كه ه توج اين اثر از فهميدم همينقدر فقط  گفت:

است/ حق آن و بس و است يكي عالم همه در كن كار كه فهميدهام
او يا و ميدانستيم زبان هم ما ا گر و ميفهميد بود, عربي Hواقع ا گر او خوب,
شدن مسلمان و گفتن اهللا اال الاله معني همان اين كه ميفهميد ميدانست, را ما زبان
را شرك خداوند حاال است/ مقدمهاش يعني, است; اهللا اال الاله حقيقت بله, است/
بÇههمان بايد نظر است, معلوم كه باالترش تا دو حاال نگوييم, تا دو نميآمرزد/
گناهان باقي نميآمرزد, را شرك او باشيم/ ه متوج و بگوييم اهللا اال الاله باشد/ يكي
يعني كند, ه توج كه هر به يعني بخواهد, را كه هر ميآمرزد/ بخواهد كه هر براي را
آنوقت باشد, باطن عنايت نظر و دهد قرار شفيع را آنها و ه مÄا از بخواهد را كه هر
گÇمراه بÇخواهÇد را كه هر و ميكند استغفار و بكند ميتواند را حقيقي استغفار او

است/ نمايان هم گمراهي و ميكند




