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 اهلی قدس ساحت به معاصی از استغفار  
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ( 34بند  –)كتاب اقدس اب " التّ وّ  ء أنفسكم إنّه هلو الغافر املعطي العزيزآليس ألحد أن يستغفر عند أحد توبوا إىل هللا تلق"  - 1
 
 ء إنّه هلو التّ وّاب العزيز احلميد " آعّما شء وال يسئل آ" من ابتلي مبعصية فله أن يتوب ويرجع إىل هللا إنّه يغفر ملن يش - 2

  (49بند  –)كتاب اقدس 
 
" بشارت هنم: ابيد عاصی در حالتی که از غري اّلّل خود را فارغ و آزاد مشاهده منايد طلب مغفرت و آمرزش کند نزد عباد  - 3

و مهچنني اين اقرار نزد خلق سبب  اظهار خطااي و معاصی جائز نه چه که سبب و عّلت آمرزش و عفو اهلی نبوده و نيست
ْشِفُق الَکِرمُي عاصی ابيد ما بني خود و خدا از 

ُ
حقارت و ذّلت است و حّق جّل جالله ذّلت عباد خود را دوست ندارد ِإنَُّه ُهَو امل

 حبر رمحت رمحت طلبد و از مسآء کرم مغفرت مسئلت کند و عرض منايد :
َریِإهلَِي ِإهَلي َأْسئَ ُلَک ِبِدَماِء  ْرَوَة الُعْلَيا َمَقرَّ الشََّهاَدِة الُکب ْ  َعاِشِقْيَک الَِّذيَن اْجَتَذبَ ُهم بَ َياُنَک اأَلْحَلی حِبَْيُث َقَصُدوا الذُّ
ْکُنونَِة ِف ِعْلِمَک َواِبللََّئالِ 

َ
ْخُزْونَِة ِف حَبِْر َعطَاِئَک َأْن تَ ْغِفَر ِل َوأِلَِب َوأُمِّ  ئِ َواِبأَلْسرَاِر امل

َ
ي َوِإنََّک أَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت امل

َوالَفِقرَي ََشِْس َغَناِئَک َأْي َربَّ اَل ُُتَيِّْبُه  الَغُفوُر الَکِرمْيُ َأْي َربِّ تَ َری َجْوَهَر اخَلطَاِء أَق َْبَل ِإَلی حَبِْر َعطَاِئَک َوالضَِّعيَف َمَلُکوِت ِإْقِتَدارِکَ 
ِمَک َواَل َتْطُرْدُه َعْن اَبِبَک الَِّذي فَ َتْحَتُه َعَلی َمْن ِف َأرْ ِِبُودِ  ِضَک َومَسَاِئَک آه  آه  َخِطيَئاِِ َمنَ َعْتِِ َک وََکَرِمَک َواَل ََتْنَ ْعُه َعْن فُ ُيوَضاِت َأايَّ

ِه ِإَلی ِخَباِء ََمِْدَک َقْد َعِمْلُت َما نَ َهي ْ َعِن الت ََّقرًِّب ِإَلی ِبَساِط ُقْدِسَک َوَجرِيرَاِِ أَبْ َعَدْتِِ َعِن الت َّوَ  ِِ ِبِه َأْسأَُلَک جُّ ِِ َعْنُه َوتَ رَْکُت َما أََمْرَت َت
ُرِن َعْن َجرِ  ُِِ ِإلَْيَک َويَُطهِّ ِِ َوبَ نْيَ َعْفوَِک َوُغْفرَاِنَک ِبُسْلطَاِن اأَلمْسَاِء َأْن َتْکُتَب ِل ِمْن قَ َلِم الَفْضِل َوالَعطَاِء َما يُ َقرِّب يْ رَاِِ الَِِّت َحاَلْت بَ ْي

ْقَتِدُر الَفيَّاُض اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت الَعزِيُز الَفضَّاُل " ِإنََّک أَ 
ُ
   بشارات(لوح )ْنَت امل

 
 و خبشد هستی چگونه نيافته هستی که کسی نيست و قادر آنبوده گناهکاران و گمراهان آمرزش بر رمحن حضرت " جز - 4

 (14ايران اپرسی، ص )".    گذرد در خطا از خطا چگونه صاحب
 

 
 

  بیت العدل: 
اند . ِبای آن انسان ابيد فقط از حّق طلب مغفرت " حضرت هباءاّلّل اقرار به معاصی و استغفار در نزد خلق را حرام فرموده - 1

منايد . در لوح بشارات می فرمايند : اين اقرار نزد خلق سبب حقارت و ذّلت است و حّق جّل جالله ذّلت عباد خود را دوست 
ضرت وِّل امراّلّل در بيان سابقه و کيفّيت اين حرمت در توقيعی که حسب االمر مبارک صادر گرديده می فرمايند : ما از ندارد . ح
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اقرار به قصور و معاصی چنانکه کاتوليک ها نزد کشيش معمول می دارند و اي از اعرتاف به گناهان در مأل عام چنانکه در بعضی 
امي به طيب خاطر اعرتاف و اي به وعيم، اّما اگر خبواهيم نزد شخصی خطائی را که مرتکب شدهاز فرقه های مذهبی مرسوم است ممن

بعضی از عيوب اخالقی خويش اذعان کنيم و از او طلب عفو و پوزش منائيم کاماًل خمتارمي . )ترمجه( طبق توضيح بيت العدل اعظم 
ه مشورتی که در ظّل تشکيالت امری منعقد گشته به خطای حرمت اقرار به معاصی مانع از اين نيست که شخص خاطی در جلس

خود اذعان منايد . مهچنني می تواند اين گونه اظهارات را در نزد دوست نزديک و اي مشاور متخّصصی بيان و از آانن کسب نظر 
 ( 58شرح  –)كتاب اقدس منايد . " 

 

 


