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 بسم الله الرحمن الرحیم

است و درود نامعدود  انیرا سزاست که پرورنده جهان یخداوند شیستا

 نندید انیشوایطاهره او را که پ هیگمراهان و ذر یرا رواست که هاد یغمبریپ

 .نیقیرا که اعالم طرق  یو بزرگان

در علم  است یمختصر نیکه ا میبن ابراه میکر میبنده اث دیگو نیبعد چن و

 نینوشته و چون در ا میمحمدرح زیکه به جهت نور چشم عز یفارس یامال

شده  جا ضبطمسائل در آن یکه اقال بعض دهیبه نظر نرس یعلم سابقا کتاب

شود  توف ریاز مسائل از حق یاریبس دیکنم شا ادهیز ریرا حق یباشد و بعض

خود  یام ضبط کند و قدرنوشته ریچه حقآن سدیبنو یاگر کس نیو بعد از ا

ه ک یر علممبسوط و مضبوط گردد و ه یواسطه علم نیاو عالوه کند و به ا

از روز اول  یعلم چیزمان و توارد افکار بوده و اال ه جیمبسوط شده به تدر

 را تحمل نوندگانآورند و ش ایکه انب یبه طور کمال ضبط نشده مگر علم

ضبط کل آن باشد که آن علم البته به طور کمال آن بروز خواهد کرد پس 

و از  نگارمیلم مع نیخود در ا سوریرساله به قدر جهد و م نیدر ا ریحق

دبا  و اال هینمودم به تنب یاست و آن را مسم دیو تسد دییتأ دیخداوند عالم ام

 اتیکل یو بعض یعرب یعلم امال رام دبه جهت او نوشته گرید یسابقا کتاب

ه علم ب لیالکاتب و چون ما هیبه تنب یبه کار است مسم زین یکه در فارس



  2|  صفحه

 

خاطر او انشا  نمودم و آن را  یرساله را هم برا نیهم بود ا یفارس یامال

 چند. یهاتیکردم به تنب یمبتن

  

 «*مقدمه*» 

ند که خداو یلیفرزند دلبند و نور چشم سعادتمند که از جمله فضا یا بدان

داده نطق است که انسان  یبرتر واناتیح ریبه نوع انسان داده و او را بر سا

به  وردایب ریکه در دل دارد تعب قهیدق یعانو م انیو اع قیکه از حقا تواندیم

ت آن را فروگذاش از یقیدق یو معن یفیاشاره لط چیکه ه یبه طور لیتفص

 یها محض صوتو تکلم آن ستین وانیانواع ح ریدر سا لتیفض نینکند و ا

 ستین یبیو تراک یو مشتمل بر حروف دیآیم رونیب شانیاست که از دهان ا

دارند و انسان  یو لغات یو کلمات یها هم حروفآن دیکه شا دینگو یو کس

ها با که آن یو لغات وفها اختالف حرچرا که اگر در صوت آن فهمدینم

و  دیفهمیهوش البته آن اختالف را م تیانسان با نها دندیفهمیقلت فهم م

 یدتداشته باشند و م یبیبرود که زبان غر یبه بلد یکه اگر انسان مدتچنان

 اختالف حروف و واناتیها خواهد برد پس اگر حبه لغت آن یبماند البته پ

 یهست کل یاختالف یبل بردیم یمعاشرت پ یاریداشتند انسان با بس یکلمات
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ادبار  یاست که برا یصوت ریاقبال است غ یکه برا یدر نوع صوت که صوت

چه عرض شد ها است و آنصوت جنگ آن ریها غاست و صوت صلح آن

 یو لغت یها هم منطقو در قرآن است که آن دهیرس ثیچه ا احادبا آن یمنافات

به طور خود و به قدر حاجت خود دارد و  یغتکه هرکس ل رایدارند ندارد ز

ندارد و صوت و لغت را خداوند قرار  شیگنجا جانیدر ا لیشرح آن به تفص

ه اده انسان را بد لیو باز تفض دیشن تواندیکه م کینزد یداده است از برا

 واندتیبر کتابت داده که م یبه او انعام کرده و قدرت یدور خط یکه براآن

و  دیدرآورد تا با چشم بتوان د یمرئ یخود را به صورت یوعمسم یهاسخن

 دیاب نیبماند و حمل و نقل شود و به اطراف و دورها برسد پس بنابرا یمدت

 یخط بر وفق لسان باشد که اگر مخالف با آن باشد داللت بر مطلوب عل

 نکند. ینبغیما

ق با مطاب شهیمکتوب هم دیشد که با نیمت یاصل یمعن نیجهت ا نیاز ا پس

طوق که منو هم چنان یآن را ضبط کن دیاصل که با کی نیمنطوق باشد پس ا

 دیمف ،یابه کلمه یاکلمه ای یبه حرف یباشد که مشتبه شود حرف یاگر طور

 شودیو ناطق از حکما معروف نم بردیو سامع از آن بهره نم ستین یمطلب

شتبه م یابه کلمه یامشتبه نشود و کلمه یبه حرف یمکتوب هم حرف دیبا

 نگردد که ناظر در آن، دو احتمال دهد.
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 است چرا که نیرسم فالن خط ا کهنیفرزند دلبند مغرور نشو به ا یا پس

اطاعت کنند و اگر تو مستمر  دیبر خطا و از جهال باشد عقال نبا یاگر رسم

 رندیباشد و جهال از تو نپذ یچه موافق حکمت است و نفست قوبر آن یشو

نشو  رو مغرو یجهال شو رویباشد و پ فیکه تو نفست ضعبهتر است از آن

 ودشیتر مگلالح خوشو به اصط دیآیتر به نظر مخوش طورنیا کهنیبه ا

که به  یچرا که خوش آن است که موافق حکمت باشد و هر خالف حکمت

 برگشته. ینظر است که از فطرت اله بیاز ع دیآیگل منظر خوش

 گریحرف مکتوب تو حرف د چیاست که ه نیدر خط ا گریاصل د پس

 خوانده نشود و اگر گریکلمه مکتوب تو ابدا کلمه د چیخوانده نشود و ه

که حروف و کلماتش  یمشتبه شد از نقص حکمت تو و خط تو است و خط

کاف را قاف  ای دیگویاست گنگ که الم را را م یمشتبه است مثل زبان

و هکذا و خط گنگ اقبح است از زبان گنگ چرا که زبان گنگ  دیگویم

و اما خط گنگ به عقل و  شودیو به عقل معالجه نم یعیاست طب یبیع

آن را اصالح کرد پس ترک اصالح آن از  توانیو م شودیحکمت معالجه م

و د نیخالف ا دیدو اصل محکم مضبوط است که با نیضعف عقل است و ا

 خواهم نوشت. نیمن بعد از ا هک یمگر در مواضع یاصل نکن

 اصل اول مطابقه مکتوب است با منطوق. پس
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 اصل دوم عدم اشتباه حروف و کلمات. و

 «*1هیتنب*» 

 هیتنب

 یاست که بعض نیاالن قرار بر ا یال امیاال میدر خط اسالم از قد کهبدان

تصل است م یبه بعض یکه در منطوق بعضمتصل باشد چنان یحروف به بعض

 .شودیها نمها متصل به آنآن یاز پ یمگر چند حرف که حرف

که  شودیم هانیاز ا شیل و را  و زا  و واو است که پآن الف و دال و ذا و

ها شود مثل: رسا و رسد و گنبذ و بر و سبز و باشد و متصل به آن یحروف

 کوه مثال.

س از پ یبوده که اگر حرف نیو حکمت ا شودیمتصل نم هانیبه ا یحرف یول

 و خالف اصل دوم بود. شدیمشتبه به الم م شدیالف متصل به آن م

 ستیو متصل با شدیواقع م یها حرفدال و ذال و را  و زا  اگر پس از آن و

که شرط ها را حذف کنند چنانو ته آن رندیسر دال و ذال و را  و زا  را بگ

 یکردند نیعمل شده پس اگر چن نیحروف هم ریاست و در سا بیترک

د نوشتنیو مخالف اصل دوم بود و اگر همه حرف را م شدیمشتبه به مراکز م
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شرط  و شدیکه حق باشد نم یبیترک کردندیها ممتصل به آن گریو حرف د

ها با قبل ممکن آن بیلهذا ترک آمدیمزج است و مزج به عمل نم بیترک

 نیشد چرا که آخر حرف سابق را ممکن بود حذف پس حذف کردند و به ا

 یفحذف کنند پس حر شدیحروف را نم نیو اما آخر ا دندیحروف چسپان

 ها متصل نکردند.را به آن

مشتبه به قاف  کردندیو ته آن را حذف م گرفتندیاما واو اگر سر آن را م و

 یهت ینبود که حذف کنند و مابق یگذشته الف را ته هانیو از ا شدیو فا م

 داشته باشد در خط یکه محل اعتنا باشد و قابل حذف باشد و ابقا  آن ثقل

 ماندند. یحروف بر حال خود باق نیدر روز اول نبود لهذا ا یکوف

روف ح ریحروف به سا نیا یمتصل شود ول دینبا یحروف حرف نیپس به ا

 .شوندیمتصل م

 گریدکیبه طور تداخل به  گریدکیبا  هانیاز ا یدر خط شکسته بعض یول

حرف  از یچرا که حذف بعض ستین بیترک قتیکه در حق شوندیمتصل م

ز ا یذلک بعضشده مع زیپس آن به جهت اختصار جا دیآیر آن به عمل نمد

 .مینمایها خالف حکمت است که منع از آن مآن
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و چون مورث  @مانند:  شودیالف به دال و ذال من باب تداخل متصل م پس

 یدتایندارد و اگر الف متصل به سابق باشد مورث ز یضرر ستیاشتباه ن

لم الجمله اثقل از برداشتن ق یف یادتیز یول ستیشود اگرچه مورث اشتباه ن

 ندارد و نه باعث ثقل است و نه اشتباه. یپس ضرر ستیو گذاردن ن

به جهت اشتباه به الم و چه الزم  ستیآن روا ن بیاما با را  و زا  و واو ترک و

 بگذارند. یادتیبکنند و بر سر الف ز بیکه ترک

 ای یادتیاست و به جز اغالق و ز حیقب اریدال و ذال به الف بس بیاما ترک و

ست و باب تداخل امن زین گریدکیندارند و اتصالشان با  گرید دهیاشتباه فا

به جهت حصول  ستیو اتصالشان با را  و زا  روا ن @ندانند مانند:  یضرر

 @ست مانند: ین یندارد و باعث اشتباه و ثقل یاشتباه و با واو ضرر

روا باشد  ند ای دیو اگر متصل بماقبل باشند اتصالش بمابعد اگر ها باشد با 

صول به جهت ح ستیاگر متصل بماقبل نباشد روا ن یبه جهت عدم اشتباه ول

 اشتباه.

 با نیچناما را  و زا  اتصالشان به الف رواست به جهت عدم اشتباه و هم و

 دال و ذال.
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 دیکه مشتبه به مرکز شوند و اتصالشان با به جهت آن ستیاما با واو روا ن و

 ندارد. یچندان ضرور شودیاست و چون باعث اشتباه نم عیو ند شا

و ضرر ندارد  دینمایو تداخل م شودیاما واو با الف و دال و ذال متصل م و

 .@و  @مانند: 

 به جهت اشتباه به سر فا  و قاف. ستین زیاما با را  و را  جا و

 چرا که مورث ستیروا ن وجهچیکه بعد باشد به ه ریبه غ هانیما اتصال اا و

 اشتباه است.

 «*2هیتنب*» 

 هیتنب

شکل رسم  کیچند را به جهت سهولت به  یحروف میواضع حک کهبدان

 قرار داده. رینظیرا ب یکرد و تفاوت به نقطه گذارد و بعض

ظ ع غ ف  ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط هیحروف متواخ اما

 ق.
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در  و گریدکیبه  هیکه در سر شببه جهت آن میما فا  را با قاف اخت کرد و

 .شوندیم کسانی بیترک

 .ی: ا ک ل م ن و هـ هیرمتواخیحروف غ و

که در کتاب جدا کردند چنان گریدکیرا به نقطه از  هیحروف متواخ پس

نقطه گذاردند از جهت  زیرا ن ایام و نون و الکتاب اسرار آن را نوشته بیتأد

ام که اسرار آن را در آن کتاب مفصل نوشتهچنان گرید یاشتباه به مرکزها

به  دیباپس چون نقاط عالمت حروفند و اصل در خط عدم التباس است 

اهمال به نقاط نشود و در موضع خود گذارده شود و نقطه دو حرف  وجهچیه

 ه نشود که محلش گم شود.نشود و دور از حرف گذارد بیمقارن به هم ترک

 «*3هیتنب*» 

 هیتنب

 قسمند اسم و فعل و حرف.کلمات بر سه کهبدان

به  ایباشد به صراحت مثل: رستم و کتک و زدن  یزیآن است که نام چ اسم

مثل: ش و ت و م در اسبش و اسبت و اسبم  هیبه کنا ای نیاشاره مثل آن و ا

 ماند. هانیو هرچه به ا
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 باشد مثل: نشست و خورد. یفعل آن است که نام کار و

دارد  اریاقسام بس یها باشد و در فارسآن ریآن غ یحرف آن است که معن و

را  یسزبان فار فیاز متعلقات تصر یبعض هیتنب نیندارد اگر در ا یو ضرر

 .ستین مناسبتیو ب میسیبنو

 کالم در اسم اما

جامد است و آن  ایبر دو قسم است  یمیآن است که اسم به تقس مختصرش

اسم صفت است مانند:  ایاست مانند: رستم  یاسم ذات ایبر دو قسم است 

 .هانیو امثال ا بایبزرگ و کوچک و زشت و ز

مصدر است مانند: زدن و گفتن و عالمت مصدر تا و  ایمشتق است و آن  ای

و  دیفت و شنچون: گ دیآ ینون و دال و نون باشد و گاه مصدر به لفظ ماض

اسم فاعل مانند:  ایحاصل مصدر مثل: روش و کنش و جوشش  ایداد و ستد 

 و انیصفت مشبهه مانند: گو ایگو و گاه مخفف شود چون: سخن ندهیگو

اسم مفعول است چون: گفته شده و رفته شده و گاه  ایو خندان و دانا  ایگو

اسم زمان و مکان است مثل:  ایمخفف شود چون: سخن گفته و راه رفته 

 کوین یو خوابگاه و گاه مصدر مفعول مطلق شود مانند: رفت رفتن خوابگه

 .زهیپاک یو گفت گفتن
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تر و گاه از صفات تر و زنندهرا از فاعل سازند چون: خورنده لیاسم تفص اما

 .کوتریتر و نجامده سازند مثل: بزرگ

 ای نیاشاره است مانند: آن و ا ایم علم است مانند: رست ای گرید یمیبه تقس و

 است مانند: ش و ت و م در اسپش و اسپت و اسبم. ریضم

علم جنس است مانند: فالن و  ایعلم شخص است مانند: رستم  ایعلم  و

 بهمان.

د: اسم جنس است مانن ایاسم شخص است مانند: رستم  ای گرید یمیبه تقس و

 مرد.

ها و عالمت مانند: رستم شودیمع ممانند: رستم و ج شودیاسم مفرد م و

انند: م شودیمانند: رستم و نکره م شودیو باز معرفه م دیایب نیجمع بعد از ا

 آمد. یمرد

 میقد یدر زبان فارس نیمونث و از ا ایمذکر باشد  ایاسم  گرید یمیبه تقس و

 یها متعارف است که خان برازمان نیچه در امگر آن دهیبه نظرم نرس یزیچ

 یابر گمیو ب ندیمذکر گو یبرا گیمونث و ب یو خانم برا ندیمذکر گو

 .دهیبه نظر نرس یلفظ گریدو لفظ د نیاز ا ریمونث و به غ
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و پس و چپ و راست و  شیاز اسما  ظروف باشند مانند: پ یکه بعضبدان و

 .هانیاندر و در و باال و پست و نزد و امثال ا

عرعر خر و غارغار کالغ و شارشار  اصوات باشد مانند: تیحکا یبعض و

 .هانیآب و امثال ا

و  نیچنچنان و همو هم نیباشد مانند: چند و چنان و چن اتیکنا یبعض و

 .هانیامثال ا

 مرکبند. هانیکه اگرچه اچه و آنموصول باشند مثل: آن یبعض و

 ادهیز یلیتفص ستین یچون اسما  مختلفه را احکام مختلفه در زبان فارس و

 .ستیضرور ن

  

 اما کالم در افعال و

 و مستقبل و امر. یقسم است ماضاصل فعل بر سه کهبدان

 تا  مانند: زد و گفت. ایدر آخر آن دال باشد  یماض اما

 آورند نحو: گفتا و زدا. دیبه جهت تأک یگاه الف و
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کنند چون: بگفت و بگفتا و بزد و  ادیز دیهم به جهت تأک یبائ یگاه و

 بزدا.

 و رود و زند. دیمستقبل در آخر آن دال باشد با فتح ماقبل چون: گو اام

 .رودیو م زندیبر سر آن درآورند مثل: م یلفظ م دیگاه به جهت تأک و

و  دبزنیچون: م نتیز ایبه جهت ضرورت  ندیافزایم یبعد از م یگاه بائ و

 .دیبگویم

 .بیامر و آن دو قسم است امر حاضر و امر غا اما

 است مثل گو و رو. دیزا یهاامر حاضر در اصل با حذف همه حرف اما

 در اول درآورند مثل: بگو و برو. یبائ دیگاه به جهت تأک و

ت که گف دیرا از مصدر مخفف و از مستقبل بنا کنند مثل: با بیاما امر غا و

 .دیبگو دیگفتن بوده و با دیدر اصل با

 گفته شود. دیمجهول با بیامر غا و

 .دیبه ادخال نون است بر فعل مستقبل چون: نگو بیغا ینهاما  و
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چون: نگو و  نیحاضر به ادخال نون است بر فعل امر به زبان متأخر ینه و

 چون: مگو و مرو. میبه زبان قد میم

چون نکرد و نکشت و بر سر مستقبل  یبه ادخال نون است بر سر ماض ینف اما

 .کشدیو نم دیگویچون نم

رفت؟  دیز ایچون آ هیفعل ای هیاست بر سر جمله اسم ایاما استفهام به ادخال آ و

 ستیاستفهام ن یهست که موضوع برا گریو الفاظ د د؟یرفت ز ایکه آآن ای

مثل: که آمد؟ و چه گفت؟ و چند  شودیاستفهام استعمال م یگاه به معن یول

که استفهام را  دو چون شد؟ و بسا باش رود؟یم یداد؟ و کجا رفت؟ و ک

بدون حرف استفهام ذکر کنند بلکه اغلب حذف حرف استفهام است و به 

 .شودیاکتفا م هیمقال نیقرا

 نیکه ااغلب لفظ چه آورند مثل آن یول ندیگو دهیتعجب را به الفاظ عد و

 است!. ی! و فالن چه عالمکوستیخانه چه ن

 میزدم زد دیزد یو مستقبل شش است چون: زد زدند زد یماض یهاغهیص و

 زنمیم دیزنیم یزنیم زنندیم زندینباشد و م شانیو مونث در کالم ا هیو تثن

 .میزنیم
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 .میبزن دیبزنم با دیبزنند با دیبزند با دیچهار باشد با بیامر غا یهاغهیص و

 .دیامر حاضر دو باشد بزن بزن یهاغهیص و

 رایز مییگو یفعل بنا کنند و آن را فعل جعل یاز اسم جامد یکه گاهبدان و

نند چرب بنا ک یکه از کلمه دنیمانند: چرب ستیاصل وضع ن یکه به مقتضا

 دچربیو م دی: چربندیگویاست پس م رمتصرفیکه چرب اسم غو حال آن

پس از  وباب آن است که آن اسم را آورده  نیو بچرب و اصل در افعال در ا

و چرب بشود  شودیاز افعال عامه را آورند مثل: چرب شد و چرب م یکیآن 

 .هانیو خوب بشود و امثال ا شودیو خوب شد و خوب م

نت جست به افعال عامه استعا دیبنا کنند با رمتصرفهیکه از اسما  غ یافعال پس

که مناسب باشد مثل: خواب  گرید یبا فعل دیمثل: کرد و شد و بود و گرد

 .هانیو خواب برود و امثال ا رودیم رفت و خواب

  

 اما کالم در حروف و

موضع حروف مرکبه را  نیو در ا میکن انیحروف مفرده را جداگانه ب پس

 .میینمایم انیب
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: بر کند مثل هیعلمدخول یدر معن دیچند هست که افاده تأک یحروف کهبدان

م ون: مر او را گفتو مر چ شیدر قول تو که کتاب را برخواند و فراچون: فراپ

 و فرو چون: فروخواند. گویچون: م یو م خفتمیچون: هم یو هم

 یو در فارس ندیذو گو یاست که به عرب یخداوند یچند به معن یحروف و

ون: چ ستندیخود ن یو مستقبل در معن ندیحرفند نه اسم و در آخر کلمات درآ

واو ور ساکن  یمند و گار و ور چون: خردمند و خدمتگار و هنرور و گاه

 شود چون: رنجور و گنجور و دستور.

کلمه سابق است مثل: بار و زار و  یاریو بس یانبوه یچند به معن یحروف و

بار و گلزار و شاخسار و  ای: درییکه گوسار و ستان و الخ و الن چنان

 و رودالخ و نمکالن. والخیگلستان و سنگالخ و د

ت مثل: آسا و سان و وار و پش و فش مثل و مانند اس یبه معن گرید یحروف و

وار و و پلنگسان و خواجه رآسایو وان و ون چون: ش سیو وش و دس و د

 و پلوان و پلون. سیددس و خامهو شاهفش و ماهوش و ترنج رپشیش

 چون: گر و ار و ان. دیآ تیفاعل یچند است که به معن یحروف و

 .زانیو افتان و خ داری: کارگر و خرمثل
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 ارویاست مثل: ک و و و چه مثل دخترک و  ریتصغ یبه معن گرید یحروف و

 .ذکر آمد جانیو باغچه و ک و و اگرچه مفرد بودند لکن به مناسبت چه در ا

 و یچون هند نهیو  نیو هـ و  یبه جهت نسبت است مثل:  گرید یحروف و

 .نهیو پشم نیو زر کسالهی

نداد چه  ییکه گونچند به جهت علت است مثل: که و چه چنا یحروف و

 نداشت و نرفت که لنگ بود.

است مثل: وار و انه چون بزرگوار  یو سزاوار اقتیل یچند به معن یحروف و

 و شاهانه و مردانه.

محافظت آرند چون بان و دار و وان  انیچند است که به جهت ب یحروف و

 دار و شتروان.مثل باغبان و کفش

 نیچون: غمناک و غمگ نیاست مثل: ناک و گ یدارائ یچند به معن یحروف و

 .ندیگو نیرا حذف کنند غم یرا مخفف کرده گاف فارس نیو گاه گ

به جهت لون است مثل: پام و فام و وام و گون و گونه و  گریحروف د و

گون و گلگونه و وام و گندمپام و عنبرفام و گلچرده و چرته مثل: مشک

 .چرتهاهیو س چردههیس
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مصدر است مثل: دن و تن چون گذاردن و  انیچند به جهت ب یحروف و

 گشتن.

چون  یحاصل مصدر است مثل: ار و ش و گ انیچند به جهت ب یحروف و

 .یگفتار و بخشش و بخشندگ

در اول  یظرف است مثل: دان چون نمکدان و بواق یچند به معن یحروف و

 مثل: در و اندر چون در خانه و اندر کعبه. ندیکلمه درآ

 اما حروف مفرده که اشاره بدان رفت چند حرف است. و

 ریکه در غو دوم آن دیکه در اول کلمات درآآن یکیبر دو قسم است  الف

بر دو قسم  زیآن ن یاصل ،یو وصل یو اول بر دو قسم است اصل دیاول درآ

ل: مث زالحذفیجا ریمثل: اشتر و شتر و اشکم و شکم و غ زالحذفیاست جا

 .دادیچون اب دیبه جهت ضرورت شعر آ یو وصل انجام و اندام

 چند قسم است. دیاول آ ریکه در غاما آن و

 به جهت دعا مثل: خدا رحمت کناد. دیکه در ماقبل آخر افعال درآآن یکی

 ت.ستمگر اس دیچون ستمکار که تأک دیفاعل آ دیکه به جهت تأکدوم آن و
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سوم به جهت افاده تکرار و تعدد است مثل: خنداخند و کشاکش و  و

 و سراسر. شیشاپیپ

 به سراسر است. اسیاما سراپا من باب ق و

و و تک و پ یعنیعطف است چون تکاپوکنان آمد و تکادو  یچهارم به معن و

 تک و دو.

 دارد. یچند معن دیکه در آخر درآاما آن و

 ندا چون شها. یکی

 یبار به واقع مثل خوشا به حال تو و بدا روز دشمن و بسا عمردوم الف اخ و

 که گذشت.

 دعا مثل: دشمنت گم بادا و چشمت روشن شودا. سوم

 .نایچون: دانا و ب دیفاعل آ یچهارم در صفت مشبهه به معن و

 پنجم الف اطالق مثل: و

 ایدان کیتو سخن ن ایخاقان



  20|  صفحه

 

 ایگانیبشنو را متینکته گو کی

 .یو جهت پهن یجهت فراخ یعنیت مثل فراخا و پهنا جه یبه معن ششم

 صدرا. رزایمثل حسن خانا و م میتعظ هفتم

و  یاست مثل: گذشتم به مرغ یمکسوره عرب یبا یابجد مفتوحه به جا با 

ثل: امر مکسور است م یو اما با ندیمکسور گو زیبا  را ن نیا انیفارس یبعض

 بخور و بگو.

مثل: بگفت خاصه قبل از در و بر مثل: به خانه  دیآ دیگاه به جهت تأک و

 نباشد. ادهیدو ز نیاندر شد و دامن به کمر برزد و بعد از ا

 چون به خدا و به جان تو. دیقسم آ یگاه به معن و

مخاطب است مثل: آمدنت و جمع آن به الف  ریقرشت در آخر کلمه ضم تا 

 و نون است مثل آمدنتان.

باشد مثل: آمد و  یعالمت ماض یابجد ساکن در آخر کلمه فعل ماض دال

 آورد و جمع آن به نون و دال چون آمدند و آوردند.
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 ریضم یچون خورش و روش و به معن دیحاصل مصدر آ یقرشت به معن نیش

 مفرد مثل آمدنش و جمع آن به الف و نون باشد چون آمدنشان. بیغا

 ست چون: دخترک.ا ریتصغ یساکنه در آخر برا کاف

 متکم باشد مثل: رفتم.و ریساکنه در آخر ضم میم

 .دمیمخفف مرا شود مثلک گو و

 .دیگویباشد مثل: نگفت و نم ینف یمفتوحه در اول به معن نون

است که به جهت داللت بر ضمه حرف سابق  یواو یکیچند قسم است  واو

 آورند مثل: دو و تو و چو و خود.

 .شیدوم واو اشمام ضمه مثل خواب و خوار و خو و

 و عمرو زدند و زد و خورد کردند. دیواو مشعر به ضمه عاطفه مثل: ز سوم

و تورنک  لوکهنهیواو مجهول و آن اشباع ضمه است مثل: لوک و پ چهارم

تون  یقرقاول و توره که شغال است و توشک و توشکان به معن یکه به معن

و چو مخفف چون و  یهمانیم یبه معن یوحشت و تو یحمام و تول به معن

 ینآلت اطفال و چول به همان مع یقرقاول و چوک به معن یچور و پور به معن
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دوکس  دنیرس یخصلت و عادت و دوچار و دوچهار به معن یبه معن یو خو

رونان و  یبه معن نیزهار و روناس و رو یمو یبه هم و روم و رومه به معن

 کیدسته چال یو کوپال گردن گنده و کورشت به معن دنیکوبه آلت کوب

مخنث کومه خانه  یاطفال و کوس به هم خوردن و کوفتن و کولنک به معن

به  و کوزبان ماجیت یبه معن یگاوچران و گورکان یو گوپان به معن یعلف

ه گوشانه پنبه باز نشد یگوزه به معن یگورکان یبه معن یپاردم و گوزکان یمعن

و مأجوج گوگ و گوکه تکمه  أجوجی فهیکنج گوش بستر از طا یبه معن

و لوتره  راکومه و لوتر و لوت یجعل و گومه به معن یو گوالنج به معن بانیگر

 یو لورانک و لوراور به معن ریماه لور آب پن یزبان رمزو لوخن به معن یبه معن

لوس و  البیس یو لورکند و لوره به معن یدبه روغن و لورک کمان حالج

ر و لوک از نوع شت نیریلوشابه چرب و ش یمیفروتن لوشا نام حک یبه معن

گر موش هیگر یمعن هنشده و موژه آب انبار و موش ب یلوکه پنبه حالج

و هوشاز و  دیهورمز و هورمزد و هوس ام شهیش یبه معن خهیگر و مولنوحه

نام  و هوم یو هول راست و درست و هولک گردوباز میبها یهوشازه تشنگ

چوب گردن گاو به جهت زراعت  وغیلذت جماع و  تینها وخهیو  یکس

و واو  شودیم تهمجهول است که به طور اشباع ضمه گف یهمه واوها هانیا

 .ستین حیصر
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مضموم  دیمعروف مانند: واو دور و زور و سوز و مور و ماقبل هردو با واو

 باشد.

 واو مفتوح واو عطف است که ماقبلش ساکن باشد. و

 .یتو گفت ایمثل: من گفتم و  دیو واو زا نافیواو است و

 است مثل: دخترو. ریتصغ یواو ساکن برا و

وح مفت ریدر تصغ هانیو زره و ا هیاصل مثل: س یکیهوز چند قسم است  ها 

 من.و زره اهکیو در اضافه مکسور شود مثل: س

 آورند مثل: داندانه و دهنه و زبانه. یزیبه چ یزیچ هیتشببه جهت  یکی و

 .شبهکیو دوماهه و  سالهکیبه جهت نسبت مثل:  یکی و

فتحه ماقبل در افعال مثل: رفته و گفته و در اسما   انیبه جهت ب گرید یکی و

حذف شود مثل: اللها و خانها و در  هانیمثل الله و خانه و در حال جمع ا

 .یبه همزه بدل شود مثل: خانه من و خانه عل فیحال اضافه و توص

 به کاف بدل شود مثل: خانکک و جامکک. ریدر تصغ و

 .یو روم ینسبت مثل: هند یکیو آن چند قسم است  یحط ا ی
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 .دیو جمع آن به دال است مثل: رفت یمخاطب مثل رفت ریضم یکی و

 است. یو او مرد بد یاتصاف مثل تو مرد خوب  ای یکی و

حال  است و در یدنیلباس پوش نیو ا یغذا خوردن نیمثل: ا اقتیل ا ی یکی و

 من. یاضافه مکسور شود مثل: خوردن

 .یبود و فالن کشتن یاستعداد است مثل فالن آمدن ا ی یکی و

 به قافله زد. یاست مثل: دزد ریتنک ا ی یکی و

 .ینیچو سخن یزیمثل: گلر یمصدر ا ی یکی و

 .یو او را خوردند یمثل هر روزه جمع شدند یاشتغال در ماض یکی و

  

 ریاما کالم در ضما و

 شش است. یدر زبان فارس ریضما کهبدان

 دیواحد حاضر است اگر در آخر اسما  درآ یقرشت که برا یتا اول

مفعول مثل اسپت و زدت و  دیاست و اگر در آخر افعال درآ هیالمضاف
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جا مکسور شود آخرش مگر در هنگام اضافه به همه یمضاف در زبان فارس

 و اسپت. دیکه اسپ زکه مفتوح نشود چنان ریضم

و به  هیالاست در آخر اسما  مضاف بیمفرد غا ریقرشت که ضم نیع دوم

 مفعول مثل: غالمش و زدش. یاو باشد و در آخر افعال به معن یمعن

 هیالمتکلم وحده است که در آخر اسما  مضاف یاست که برا میسوم م و

مفعول و مرا مثل: گوهرم و آمدم  یمن و در آخر افعال به معن یاست و به معن

 من آمدم. یعنیفاعل باشد  یبه معن یدر آخر فعل گاه میو م

که الف و نون به آن ملحق شود جمع شود مثل: اسپتان  ریضما نیاز ا کیهر و

 زدتان و غالمشان و زدشان و گوهرمان و آمدمان.و 

 .میو رفت میبسته شود چون آمد ا یفاعل باشد جمعش به  یبرا میاگر م و

و دال است مثل:  ا یجمع حاضر موضوع است در اصل  یکه برا یریضم و

 اسم داخل و در فعل فاعل باشد. یپس در اسم خبر باشد برا دیو آمد دیدانائ

نون و دال است مثل: مردانند و کشتند و باز در اسم خبر  بیجمع غا ریضم و

 باشد و در فعل فاعل.
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سم و باز در ا میو رفت میاست مثل: مردان میو م ا ی ریالغمتکلم مع ریضم و

 خبر باشد و در فعل فاعل.

لو خ بیو در غا یو رفت ییاست مثل دانا ا یدر حاضر  ریسه ضم نیمفرد ا و

در اسم کلمه است در آخرش درآورند مثل: دانا  کهاز عالمت است اال آن

 میاست و در فعل محض خلو عالمت باشد مثل: زد و کشت و در متکلم م

که  دیدرآ یادر آخر کلمه ریو اگر ضما ختمیوحدها باشد مثل: غالمم و گر

ات و کنند چون خانه ادیز ریاز ضم شیحرف آخرش ها باشد همزه پ

 ام.اش و خامهکاشانه

به جهت ضرورت و  یکه بعض یالفاظ عجم فیبود از تصار یمجمل نیا و

 اطرادا ذکر شد. یبعض

  

 «*4هیتنب*» 

 هیتنب

اصل اول در مکتوب آن است که هرکلمه که  یکه سابقا دانستچنان کهبدان

و هر  ریمستقل و جدا باشد از غ زیدر منطوق کلمه مستقله است در مکتوب ن
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ا متصل باشد ت شودیهرگز استعمال نم ییکلمه که متصل است و به تنها

 صلتدر مکتوب دو کلمه را م دیداللت مکتوب بر منطوق تام باشد پس نبا

 یاول آخر حرف اینوشت اگر آخر اول و اول آخر از حروف موصوله باشد 

که با غالمعمرو مگر آن دیغالمز ستین زیوصل شود. پس جا ریباشد که به غ

ردات مف یاسم شده باشد و قصد معن کیمنزله دو کلمه از کثرت استعمال به 

و  نخامثل: غالمشاه بیاست ترک زیصورت جا نیآن کرده نشود در ا

 و شودیصورت جدا نوشتن غلط است و باعث لبس م نیشاهزاده بلکه در ا

زاده اگر به غلبه علم شود مثل شاهزاده مرکب نوشته شود و اال منفصل اما خان

 نوشته شود. دیبا

ملحق  دهیعد یبه جهت افاده معان شودیم ادیکه در اول کلمه ز یحروف و

 نیچنو هم نیو هم رودیو نم رودیبه آن در کتابت مثل به خانه و م شودیم

از حکمت  هانیشود چرا که ا بیترک دیبایهمه م هانیو امثال ا گفتیو هم

 ضایا یبه معن مو اما اگر ه نیچنو هم میگویو هم رومیچون منباشد هم

 نیگفت و عمرو هم چن نیچن دیز ییکه گونوشت چنان دیباشد جدا با

 گفت.

 یبه جهت افاده معان شودیم ادیکه در آخر حروف ز یکلمات نیچنهم و

ذکر شد چون: خدمتکار و رنجور و گلزار و شاخسار و  شیکه پچنان
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کلمه سابق  که در آخرمگر آن هانیگلستان و سنگالخ و ماهوش و امثال ا

 صورت نیکه در ا والخیو د اباریباشد که موصوله نباشد مثل: در یحرف

 ممکن نباشد. بیترک

 «*5هیتنب*» 

 هیتنب

 نیکه س یمد دادن حروف است با وجود بهیمشهوره عج یهاجمله غلط از

که اصل دوم در خط عدم  یباعث التباس است و دانست نیو ا دهندیرا مد م

مشتبه  میجسم با س ایجــــم  نیالتباس است مثال جم را اگر مد دهند چن

مات حروف و کل یمشتبه شود و هکذا باق سمیرا اگر مد دهند با ب میشود و ب

خاص ندارد  یو مرکز دهندیرا مد م نیکه سمد حروف با آن وجهچیکه به ه

حروف و کلمات مشتبه را  یر بعضو مورث التباس است و اگ ستین زیجا

 میخط حک دیخط پس با یاز حدس مردم است نه از درست خوانندیمردم م

 دیبا سپاسباب التباس در آن نباشد  وجهچیباشد و به ه یبر نهج حکمت خط

که مد آن ای سندیبا دندانه بنو شهیرا موقوف دارند و هم نیمد س یدر خط

ها و و به جهت ثقل دندانه نیمد سچون مصطلح شده  یحروف را ول ریسا
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ال حروف را مد نداد اص ریسا دیاند بااکتفا کرده یعدم التباس به مراکز به مد

 است. زیجا دهندینم دم یرا به آن کم نیکه هرگز س یاو اما به اندازه

 «*6هیتنب*» 

 هیتنب

مرکزها را  انیدر م کی دیجمع شود با اریبس یمرکزها یادر کلمه هرگاه

و  @و  @ل مث سندیرا بلند نو یکیرا کوتاه و  یکی یعنیبلند و کوتاه کنند 

کوتاه باشد و در اول  دیکه در اول کلمه باشد با ییو مرکزها هانیامثال ا

نباشد و اگر هم سه مرکز  یاست اگر بعد مرکز زیکلمه دو مرکز کوتاه جا

است که دو اول کوتاه  زیابلند باشد و اگر چهار باشد ج یوسط دیباشد با

تصل است و م هیالیکوتاه باشد و آن مرکز که منته یبلند و چهارم یبعد سوم

 رهیدامین ای رهیکه بعد از آن داکوتاه باشد مگر آن دیاست با گرید یبه حرف

 سندیند نوباشد بل نیش نیاز س شیپ کههر مرکز  ایبسم اهلل  یباشد. و مرکز با

 .ستین ربردارییکه تغ نیو ش نیس یهابه جهت دندانه

 «*7هیتنب*» 

 هیتنب
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ه بود یخط معروف در اسالم خط عرب است و اصلش کوف نیاصل ا کهبدان

ه اول انقالب ب ایکرده و گو رییو اعصار تغ عیو اختالف طبا امیو به مرور ا

 نیآن به س یامال دیو شا دانمیاسم را نم نیکرده و وجه مناسبت ا دایثلث پ

سلس که مراد مقرمط بودن باشد به هر حال بعد به جهت  نیباشد چن

شده و آن را نسخ  دایو سهولت خط رقاع آمده بعد از آن نسخ پ یسینورقعه

ه بعد ترسل آمد قیکتب نسخ تعل قاتینوشتن و تعل یکرده بعد به جهت حواش

ه شده بعد مرکب از شکست دایبه جهت قباالت و رسائل آمده بعد شکسته پ

 نیا عجماست و خط  یشده به هر حال که خط خط عرب دایپ قیو نسخ تعل

چهار حرف  یاست و چون در زبان فارس ینبوده و حروف هم حروف عرب

 نداشتند یو آن پ و چ و ژ و گ باشد و شکل ستیهست که در زبان عرب ن

اند هکرد ادهیرا ز المخرج را برداشته نقاط آن بیقر یشکل حرف کیهر یبرا

 یضبع و رینقطه گذارند در زسه زین یبه جهت عدم التباس و گاف را بعض

سرکش آن گذارند به جهت رفع اشتباه و ظاهرا سر سه  یباال یفتحه کوچک

کز مر گذاردندیم رینقطه داشت اگر دو نقطه در ز کینقطه آن باشد که با  

 رگینقطه داشت دو د کی میج لهذا سه کردند و ام شدیم ا یآن مشتبه به 

و اال چ و ژ را  فژ و گا نیبر پ و هم چن سهیالرسم افزودند و به مقا یعل

ه در خالص شدینقطه چرا که رفع اشتباه م کیبود و گاف را  یدو نقطه کاف
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که الزم است به جهت زمان ها منسوخ شده است عالمت گاف و حال آن نیا

 رفع التباس.

 «*8هیتنب*» 

 هیتنب

 یخطوط خط کوف نیاصل در خط وضوح و عدم التباس است و بهتر کهبدان

است که بهتر خوانده شود و اشتباه در حروف و کلمات آن نباشد پس مغرور 

که باعث اغالق آن شود  یها حسندر آن ینکند تو را بعض خطوط و بپندار

ر کن که حق ه یدر ترسل و شکسته پس سع بیعج یهاوهیش یمثل بعض

و نقطه  یو مهمل نگذار دهیو مال یو مرکزها را واضح کن یبده را یحرف

در آن حاصل  یابهام یاگر حرف یبگذار کیهر حرف را در محل خود و نزد

 .یآن را واضح کن یبه بدل ای یشود به عالمت

 یدر مکتوب خود آور یاکلمه گرید یاز لغت ای رمتعارفیغ یااگر کلمه و

م مرد کهنیو آن را معرب کن که درست معلوم شود و ا سیتر بنوآن را واضح

که در خط ضرور حسن مردم است نه آن خوانندیرا م اعرابیو ب نقطهیب

با  شودیمآن مشتبه  ریبه غ یدید یاست که چون نوشت یاو اگر کلمه ستین

رفع التباس آن را بکن مثل: اللها و نامها و جامها که متشبه  یعالمت ای یاعراب
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 یاو مراد الله و نامه و جامه است پس کسره شودیه جمع الل و نام و جام مب

اللها و جامها و اگر از  نیبگذار که رفع اشتباه شود چن میالم و م ریدر ز

بر آن عالمت ضرور است مثل  لتحذف شده باشد به جهت دال یزیکلمه چ

 گربه جهت داللت بر محذوف ضرور است ا یارفتگان و خفتگان کسره

و اما مثل مرا و تو را التباس الزم  یدر مثل کرازدر نیچنالتباس باشد و هم

 ا یو اگر  شودیرا گفتم مشتبه م @و اما  خواهدینم یو عالمت دیآینم

ند چ یصواب است و اگر کلمات رندواو گذا یباال یکوچک اریمعکوس بس

هر دو کلمه  انیهم در م یو اقال دو کلمه از حروف مفصوله اتفاق افتد از پ

 یاگر حروف نیچننشان ضرور است مثل در درج داود ودود رب روف و هم

 یعالمت فصل دیبا هانینوشته شود مثل: دال و ذال و را  و زا  و واو و امثال ا

رفع اشتباه کرد البته و  دیبا دیالزم آ یکه اشتباه اقرار داد خالصه در هرج

و  سندینویرا نم ا یکه آخر آن ها باشد  یاباشد بعد از کلمه یریتنک ا یاگر 

 لیهتس یکه در زبان فارسگفتم به جهت آن یابر ها همزه گذارند مثل کلمه

 ها به همزه شود.

 «*9هیتنب*» 

 هیتنب
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متصل به کلمه سابق نوشت خواه اسم باشد و  دیمتصله را با ریضما کهبدان

 نیچنزدم و همخواه فعل مانند: اسپت و اسپش و اسپم و زدت و زدش و 

منفصل نوشت مثل: اسپ او و  دیمنفصل باشد با ریو اگر ضم هانیجمع ا

 دیبا زیاسپ تو و اسپ من به جهت مطابقه با منطوق و عالمت جمع را ن

الروح و آن به الف و نون  ینوشت و آن بر دو قسم است: جمع ذو متصل

الروح  یذو ریها و غها و اسپان و اسپها و الف مثل: شاهان و شاه ایباشد 

 ها و سرها و پاها.الروح را به ها و الف بندند مثل: سنگ یذو یو اعضا

و قاعده بندند مانند: درختان و اگر در آخر اسم ها  اسیگاه بر خالف ق و

مثال ا بدل شود مثل رفتگان و بستگان و یالروح به گاف فارس یباشد در ذو

 .هانیا

متصل نوشت به کلمه سابقه و اگر در کلمه  دیعالمت جمع را با خالصه

الروح آن ها را حذف کنند و اکتفا به همان ها   یذو ریسابقه ها باشد در غ

 نیجمع کنند و آخر کلمه را مفتوح کنند مثل: اللها و نامها و جامها و در ا

جمع الل و نام و جام نشود صورت اعراب از لوازم است که مشتبه به لفظ 

 ا یکه آخر آن ها باشد چون نکره واقع شود  یاکه گذشت و کلمهچنان

 و به همزه اکتفا کنند. سندیرا ننو ریتنک
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و  دیو خانه ز دمید یاهمزه نهند مثل: خانه زین فیدر حال اضافه و توص و

 .کوین یاخانه

در زبان فرس مضاف  کنند و ایبه  لیهمزه را تسه فیدر اضافه و توص یول

و اگر موخر باشد ساکن کنند  هیالرا کسره دهند اگر مقدم باشد بر مضاف

 خدا. هانیو ک هانیک یچون: خدا

مگر در مضاف که آن را کسره دهند و در  ستین یدر زبان فارس یاعراب و

 و آمد و شد. دیکه آن را ضمه دهند مثل: اسپ ز هیعلمعطوف

 م.ها و صفت رسآن یامال تیفیو ک یزبان فارس اتیبود از کل یمجمل هانیا

 «*10هیتنب*» 

 هیتنب

 ستیو کاتب ن سینوکار هر خوش حیصح ریکه تحر یفرزند گرام یا بدان

 شودیکه زبان گنگ مچنان ستیکار هر صاحب زبان ن حیصح ریکه تقرچنان

که زبان و چنان شودینم دهیکه مطلب از آن فهم شودیهم گنگ م ریتحر

 یاسا کلمهکه بو چنان شودیم غیو بل حیهم فص ریتحر شودیم غیو بل حیفص

 یخاموش کند آتش ای یملک انیروشن کند در م یو آتش دیکه از دهان درآ
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وش خام یآتش ای یملک انیروشن کند در م یکه آتش یریبسا تحر نیچنهم

 یشش کنکو اریامر بس نیدر ا دیاست پس با ریتمثل تقر ریکند چرا که تحر

ن در آ یباقال دو دفعه بخوان به دقت که نامناس یسینویو هر مراسله که م

نوشته  تیالکتاب برا میچند در تعل یحینباشد و سقط نداشته باشد و نصا

ندارند  تیکه عرب یتا کسان سمینویم یفارس تیبرا جانیها را در ابودم همان

 ریبه عنوان خاتمه کتاب به تحر عایاز آن بهره داشته باشند پس شرح آن را جم

 شود. دیتا نفع آن به عوام عجم هم عا آورمیدرم

  

 خاتمه

را دانستن آن الزم است و  سندگانیاست که نو هاتیاز وص یذکر بعض در

 .میینمایو کتاب را به آن ختم م میکنیذکر م جانیها را در اآن

 یاز کسان است ترغیبل است و سندگانیعقل نو لیفرزند که نوشته دل یا بدان

 شودیم یچند از احکام بر آن جار یزیو چ ندیگویکه از جانب تو سخن م

اها از ج یاریاست و نوشته در بس یجار زیبر گفتار انسان ن زهایکه همان چ

و لحن آن تدبر  یو فحاو یکه شخص در معان رایموثرتر از گفتار است ز

جهت  نیپس از ا دینمایو نظر کردن و رجوع نمودن را مکرر م کندیم
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ن و از آ شوندیکه م یاز سخن شیب دینمایم ریمضمون نوشته در دل او تأث

 دینمایو بعد آن را فراموش م کندینم یآن التفات یهاو به اشاره گذردیدرم

ه است که ب یعداوتاز  شیب کاردیها مرا که نوشته در دل یپس عداوت

که نوشته مورث آن  یو محبت شودیها کاشته مزبان در دل یافشانتخم

ت پس اس ریکه منشأ آن تقر یاست از محبت شتریرسوخش در خاطر ب شودیم

مقدار تو و عقل و اعتبار و  یاست از برا یشارح ترحیفرزند نوشته فص یا

 و عداوت تو محبتو وقار تو و حسب و ادب و نجابت و رذالت و  یسبک

چه در ظاهر تو آشکار است و در باطن تو پنهان است و چه آن عیو بر جم

که در او مباالت  یابه واسطه نوشته یشویدوست را که دشمن م اریبس

 سدینو کویکه ن یابه نوشته یشویرا که دوست م یدشمن اریو چه بس دیننما

ادان آب یهاکلمه نوشته خانه که به دو رایفرزند ز یاز سحر است ا ینوع نیو ا

 هفیدو طا ایدو لشکر  انیبه دو کلمه در م توانیخراب کرد و م توانیرا م

 در توانیم نیچنکرد و هم یریو قتل و اس یکه دوست باشند القا  دشمن

که دشمن باشند به دو کلمه نوشته اصالح کرد پس کدام سحر  یجمع انیم

حذر  باالتر پس ریتو ذکر کردم به تأث یبرا زچه ااست و از آن ترمیعظ نیاز ا

 ییو دو سه نوبت رجوع ننما یبه نوشته خود اعتنا نکن کهنیکن حذر کن از ا

وت غلبه شه نیچنو هم یسیو مبادا مبادا که نوشته را در حال شدت خشم بنو

که به واسطه خوردن و  ینیسنگ ایو انضجار خاطر و کسالت از خواب 
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ه به کبسا آن یکه اگر در حالت غضب نوشت رایز باشدحاصل شده  دنیآشام

نوشت که اگر از خشم  یچند خواه یزیپس چ یینما یتعد عیشن یگفتارها

 و ینشو یراض زهایو جوشش تو آرام گرفت به آن گونه چ یخود فرود آمد

ها و مزاح هایچند از شوخ یزیکه چبسا آن یاگر در حال غلبه شهوت نگاشت

 یونش یها راضآن حالت به آن ریکه در غ یبه طور نباشد قیکه ال یبنگار

 و یرا ادا نکن انیحق ب یو اگر در حالت انضجار و کسالت طبع نگاشت

مکن  ینگاراحوال مراسله نیاز ا یحال چیپس در ه یمطالب را ناقص گذار

نوشته را در نزد خود نگاهدار تا به وقت استقامت  یو اگر اضطرارا نگاشت

رجوع کن اگر به نظرت مستحسن آمد آن را بفرست و اال  تاحوال آن وق

خود ده  از ریغ ینباشد نوشته را به خردمند ریده و اگر فرصت تأخ رشییتغ

 هانیچه در آن است تو را آگاه سازد و همه اکه بخواند و اصالح کند و از آن

 رایدراز و صدمات بس یهاها را بعد از سالاست که آن ییهافرزند تجربه یا

ها آگاه و تو را از آن میگرفت یشیبر تو پ ریمحاذ نیپس ما را در ا میاافتهی

و  یتو واقع نشو میدر آن چه ما واقع شد کهنیپس بر حذر باش تا ا میساخت

الس در مج یکه شوخ رایدر نوشته نگاشتن ز کیفرزند از مزاح رک یبترس ا

ته و به موقع گف افتدیبعد از استعداد مجلس و استعداد اهل مجلس اتفاق م

که و اما مراسله بسا آن دیآیو زشت به نظر نم رساندینم یپس ضرر شودیم

 یبتیدر مص دیچرا که شا ستین یبه صاحب تو برسد که مستعد شوخ یوقت
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 ندارد آن کس لیاست که م یبا کس ایباشد  دهیبه او رس یهم و غم ایباشد 

را البته  تو یدارد پس شوخ گرید یهرا ایتو نسبت به او مطلع شود  یبر شوخ

فرزند که در مراسله  یکن ا شهیاند اریو بس داردیو دشمن م شماردیم حیقب

لع بر آن مط یکس یندار لیکه م یسیبنو یلفظ ایفحش  ای کیحرف رک

ندارد که تو را در آن حال  لیم زیو او ن یکنیم تیشود که حرمتش را رعا

چه مراسله باو برسد و بر آن دیکه شا رایز دو آن سخن را از تو بشنو ندیبب

 نیرا داشته باش و حالت غضب در سخن حاضر نیمطلع شود پس ا یانوشته

 ندشمارینم حیآن سخن زشت پس آن را چندان قب یاز برا دینمایرا مستعد م

که بسا  رایز ستین نیو اما در مراسله چن میکه در مزاح ذکر کردچنانهم

 دنیکه رسآن و بسا ستین یبه او برسد که آن فقره مقتض یتباشد که نوشته وق

کرده است و  یو صاحب مراسله اقدام به عذرخواه افتدیم ریمراسله به تأخ

به  کیخواستن حرف رککه با وجود معذرت یخوش ندار گریبعد از آن د

 یفرستاد و ینگاشت قیامر او بر تو مشتبه شده است و ناال دیشا ای یاو بشنوان

را  حیکه آن سخن قب یندار لیتو معلوم شود که خالف بوده و م یاز برا دبع

را هم داشته باش و بسا باشد که آن شخص نوشته تو را  نیو ا یبه او بشنوان

را  یزیکه بعد از آن چ دهدیقرار م یو آن را تخم عداوت داردینگاه م

 هکناست که گفتار هم چنا نیو سبب ا ستیکه محبوب تو ن اندیرویم

و چه شر بادش خواهد برد و اما نوشته  ریمشهور است جزو هوا است و چه خ
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رزند ف یو بدان ا یسینویچه م نیپس بب شودیتو و عداوت تو حفظ م یبرا

در آن مگذار و  یکه برهان آن را ندار یزیکه نوشته سند تو است پس چ

که  رزندف یمکن و بدان ا تیدر آن حکا یبر آن ندار یرا که گواه یزیچ

 شودیکه برطرف م لیاست زا ییو سخن هوا یاست ثابت و باق یزینوشته چ

که به نوشته دارند به سخن ندارند پس هرکس را که در آن  ییو مردم اعتنا

 ریکس غمنظور دار اگرچه آن دیکه شاحق ادب او را چنان یکنیم ادی

 نیس بر اکآن هباشد که نوشته به او نوشته شده است که بسا باشد ک یکسآن

فقره  نیو از ا یاکه حق ادب او را منظور نداشته ندیکاغذ آگاه شود و بب

را  پس هرکس یشود که خوش نداشته باش دایدر دلش پ یزیشود و چ ریدلگ

که  رایکن ز تیکائنا ماکان حق ادب او را رعا یبریکه در کاغذ خود نام م

 شانیاست که ا یکس میاست که مردم را بزرگ شمارد و کر یبزرگ کس

است از عزت  یمقدار ایفرزند که هرکس را در دن یدارد. و بدان ا یرا گرام

از تو ساکت خواهد شد و خوشنود خواهد بود و  یپس اگر به حق او وفا کن

و بر محبت خود نسبت به تو  شودیخورسند م یاگر او را اندک باال برد

زا  و استه هیکه او را سخر کندیم گمان یباال برد ادهیو اگر او را ز دیافزایم

سا و ب شودیم نیاگرچه اندک باشد غمگ یآورد ترنییو اگر او را پا یاکرده

به حق او  ای ینما ادهیدر حق هرکس ز یپس اندک دیباشد که عداوت نما
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اگرچه اندک باشد پس با  یینماکم یاز مقدار کس کهنیوفا کن و بترس از ا

 تو دشمن شود.

چند  یزیام و چگرفته یشیبر تو پ ایدن یهافرزند که من در محنت یبدان ا و

و از ت شیو با مردم ب دهیاست که به تو نرس دهیبه من رس ایدن یاز بالها

 یخواهش یهرکس یام پس از برارا تجربه کرده شانیام و امعاشرت نموده

او هرگاه در امر  کندیهرکه را اطاعت م کندیکه اطاعت م امدهیو د امافتهی

و  دینمایاو شد اطاعت نم یاو باشد و اگر آن کار مخالف هوا یموافق هوا

و اگر از عذرخواستن عاجز ماند التماس  خواهدیعذر م تواندیکه م یبه قدر

ه اگرچ دینمایم تیرفاه یو استدعا یکه آن کار را از گردن او بردار کندیم

و  یتا از خواهش خود درگذر دینمایها باشد و الحاح مواسطه یلهیبه وس

که در همه  ینیبیم یاوامر خود موافق شد عیدر جم شانیاگر با خواهش ا

 یتدسشیپ یو به فرمان بردار ندینماینم یتواند و نافرمان عیآن کارها مط

ا است البته تو ر شانیا لیچه مخالف مشد و در آن نیپس اگر امر چن کنندیم

 لیکه خالف م یزیبه چ یکنیرا امر م شانیچرا ا پس ندینمایاطاعت نم

 ییمان شانیکه استکشاف بواطن ا رسدیچه نفع به تو م نیاست و از ا شانیا

ه جهت ب ینگاریب یانوشته یپس هرگاه به کس یکن دایکراهت پ شانیو از ا

که آن خواهش مخالف  یدانیم ای ستیاز آن ن یکه صورت دهد خال یامر
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نخواهد بود پس او را به آن  یادهیدر امر کردن او فا ساو است پ یهوا

آن امر را بر او بت مکن و از  یخواهش امر مکن و اگر از نوشتن مضطر شد

به جا گذار و او را در  یقرار ده و محمل عذر یاو در مخالفت مفر یبرا

هد و البته مخالفت خوا دیاگر مخالفت نما کهنیگردان تا ا ریفعل و ترک مخ

پاره نشود  نیمابیتا پرده ف دیتو ننما انیتو نباشد و تجاهر به عص یاصعکرد 

شرمسار  دیو او هرگاه تو را د یو دشمن ندار یخود نشمار یو بعد او را عاص

کند مخالفت  یشرمیکه اگر بآن ایکه تو را مخالفت کرده گردد و حال آن

 او است یهوا وافقمکه آن امر  یدانیآن است که م ایتو را بر خود بگذارد و 

ود مقص دیتو را در آن کار د لیقدر که م نیبه هم ایاشاره از تو  یپس به ادن

و بر او  یکه او را امر کن ستین یاجیوقت احت نیدر ا آوردیتو را به جا م

 کهنیا به یکار بشود و بعد از او خجالت بکش نیا دیکه حکما با ییبت نما

 ییجو یو بر او برتر یاو را امر کن ای یینما او را التماس ای یاز او سوال کن

 دکنیکار را م نیهمه ا هانیا یو او ب ستین یاجیاحت هانیاز ا کیچیپس ه

 است یدو حالت نیا انیتو مجهول است پس او در م یکه حالت او از براآن ای

پس چگونه  ستیدو صورت امر کردن سزاوار ن نیکه ذکر شد و تو را در ا

هنگام  نیدو کار است پس در ا نیا انیچه در ماست به آن اامر کردن سز

 که به مطلوب تو یزیامر مکن و به چ یرا در نوشته خود به کار حتم یکس

 یبه سو یاو مفر یگردان و از برا ریبعد او را مخ یجو تیاشاره کند کفا
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که  رایخود مکن ز انیمخالفت قرار داده و مردم را حمل بر عقوق و عص

 یرا هم عاص یکس یرا امر نکرد یامر است پس هرگاه کس الفتمخ انیعص

 انیو عص یداریرا دوست م نیعیکه تو مطو حال آن دید یخود نخواه

من را دش ینکند کس انیتو را عص یپس اگر کس یداریکنندگان را دشمن م

ردم بر نفوس م ایکرده و اعراض دن رییتغ ایداشت و بدان که معالم دن ینخواه

 ایدن نیراق شتریکرد و ب توانینم ایاز اخبار دن یاریو اعتماد بر بس هغالب شد

 یکس کهام پس بسا آنمرتبه تجربه کرده نیرا چند نیو من ا کندیاختالف م

بعد خالف آن بروز  دهدیخبر م یزیتو را به چ یکه به او وثوق تمام دار

 چون امر پسبر او مشتبه شده بود  تیکه آن حکا شودیو معلوم م کندیم

خود  یهاظنهم عیو جم سیمظنه بنو لیخود را بر سب اتینیقی شتریشد ب نیچن

 عیو جم سیاز مشکوکات خود را منو زیچ چیو ه سیرا به طور شک بنو

 یترساگر بر او ن نییاو نسبت ده به طور تع یبه راو یسینویرا که م یاخبار

ر که اکثر اخبار روزگا اریمکن ز تیروا سندیرا ب یزیو چ سیو اال مبهم بنو

به ده  کیاست که از  نیفرزند که عادت مردم ا یدروغ شده است و بدان ا

نفر  تسیب ندیگویم دندینفر آدم دپس اگر ده ستیو از ده به ب دهندیخبر م

ود خ دنیپس تو د رسانندیبه هزار هزارش م دندیبلکه اگر هزار نفر د میدید

و  سیو صد را ده بنو سیهزار را صد بنو سقرار ده پ شانیا دنیرا برعکس د

اقع و یها دروغکه به آن یکلمات تیبا رعا سیعدد را مبهم بنو ایده را پنج 
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 ورتضریاست و حد محدود بسا معدود نباشد و ب یکه کمتر قطع راینشود ز

 .شودیواقع م یدروغ

 و یدر نوشته خود و نه در قدح کس یفرزند به مدح کس یمبالغه مکن ا و

چه از محاسن او ظاهر است و اگر از آن یاقتصار کن به بعض یاگر مدح کرد

قدح کن  بیپس به طور آدم نج یکن یکه الزم شد قدح ییاضطرارا در جا

 اهکه آدم صاحب حسب از آن کیرک یو به الفاظ اصلیمردم ب قینه به طر

اهد وقدح مکن که دروغ خ ستیچه در او نرا به آن یاستنکاف کند پس کس

چه در به آن یشد مانند او و اگر او را قدح کرد یبود و خود مقدوح خواه

هر دو  یو شق دیکه در مومن و کافر و سع یزیاو است پس قدح مکن به چ

قدح  هبلک هانیاز ا ریو غ یو زشت یو لنگ یمثل مرض کور افتدیاتفاق م

 یور که کسچه فاش باشد نه مستهم در آنآن 9کن به مخالفت خدا و رسول

و  یمکن و متهم منما بتیرا در مراسله غ ینکند و کس قیتو را بر آن تصد

 سیمنو یو هرگز مراسله را طوالن سیسخن را در آن به قدر امکان بد منو

ا و حکام ر نیفرزند سالط یکن ا میاگر محض تعارف باشد و تعظ یوانگه

ها در نوشته تو برده شود و هرگاه اسم آن یکنیم هیو هرکه را که از او تق

ه که بسا آن نوشت یدانیکه تو نم رایز سیها منوابدا ابدا حرف بد درباره آن

 عزوجل را ذکر یو اگر خدا کشندیپس از تو انتقام م افتدیها مبه دست آن
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ا واضح او ر میو کلمات تعظ یبستاکن و بزرگ  میاسم مبارک او را تعظ یکن

 ایمحمد: را محمد و آل ییو اگر ذکر نما سیمام کن و به رمز منوو ت ینما

 ＼و السالم را پس سالم و صلو ＼الصلو همیو آله و عل ناینب یعل ایو اول ایانب

 حیآن را تصر ریو غ یرمز کن کهآنیب سیبه طور صراحت بنو شانیرا بر ا

 باشد پس چگونه شانیتو خدمت ا یهانوشته عیجم کهو سزاوار است  یینما

و اگر اتفاقا  یسینویو نام مخدوم را به رمز م یکنیم حیبه خدمات تصر

ها را با آب دهان پاک مکن و محل خود واقع شد آن ریدر غ شانیا یهااسم

 انیم و یکرده باش میبکش که تعظ رهیها داها مزن بلکه در گرد آنخط بر آن

ها دو قوس رسم کن ز دو طرف آنا ایشده باشد  قیکلمات تفر ریها و ساآن

نوشته منگار مگر در  چیو ه یو اال مراسله را عوض نما یاگر ناچار شو

در  گردان و کویو خط آن را ن یسیرا بنو میآن بسم اهلل الرحمن الرح یابتدا

 و اگر یسیشا اهلل بنوان» خبر مده مگر بعد از آ ندهیآ زیمراسله خود از چ

است و اگر  نیکه غلط ا رایدوم را خط بزن ز یرا سهوا مکرر کرد یاکلمه

اول سطر آخر واقع شد آن را که در آخر سطر  ایکلمه مکرر در آخر سطر 

و اال مراسله را عوض  یاست اگر ناچار شد یکه آن اخف رایاست خط بزن ز

و اگر  دخط را آشکار کن که مشتبه نشو یو اگر کلمه را خط زد ینما

 اهیبر آن مطلع شود آن را س یکس یخواهیو نم ینوشت یعبارت غلط ایکلمه 

که محو شده که معلوم شود محوش کن و بدان یبه کل ایکن تا خوانده نشود 
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است پس آن مکاتبه را  حیقب اریخط زده در مکاتبات بس ایکه محو شده 

 هیشن سطور و حایافتاده و الحاق ماب نیچنهم سیبنو گرید یکیترک کن و 

 یاهتر است و اگر کلمقبحش کم هیسطور از حاش انیاست و در م حیقب اریبس

عراب ا کهنیاو را آشکار گردان به ا شودیمشتبه م گرید زیکه به چ ینوشت

 کوشش که تیتا مشتبه نشود و کوشش کن نها یواضح گردان ای یگذار

را واقع نشود چ اتنوشتهشود در  ریمشتبه به غ ایکه خوانده نشود  یاکلمه

 حیکه در مقام گفتار قبچنانخطوط آن است که خوانده شود و هم نیکه بهتر

 زیکه حروف و کلمات تو مشتبه شود در نوشته ن ییسخن بگو یاست طور

 سندینویم یخوب تیرا که در نها یمردمان نمیبیاست و م حیکار کردن قب نیا

 ریکه غ شودیم ایلمه که آو فکر کن در هر ک شودیخوانده نم شانیو خط ا

ر او را البته ب یافتی نینه پس اگر چن ایکه مراد تو است خوانده شود از آن

را ترک مکن به خصوص  یانقطه چیو ه سیبنو یاکه نوشته یخالف آن طور

را در محل اشتباه موقوف  یاعراب چیو ه یامر و نه ای یدر مقام اثبات و نف

اول مطلب رسم  یباال یخط یهر مطلب یدر ابتدا کهندارد  یبیو ع یمنما

ه دو کلم چیو ه سیرا عطا کن و او را بر وضع خود بنو یو حق هر حرف یکن

 بیو سه کلمه را ابدا ترک میکه مقدم داشت یرا مرکب مکن مگر در مواضع

 نیرا ضم مکن و آن ا یزیچ شودیضم نم یزیکه چ یو به حروف یمنما

 است:
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 یو حرف شوندیضم به حروف م هانیکه ا رایو و و ال ز و د و ذ و ر و ز ا

زمان ماها متعارف شده است که نوشته را به  نیو در ا شودیها نمضم به آن

 بزرگ کنند و تخلف از شودیکه مراسله به او نوشته م یکسآن یقدر بزرگ

ا اد اغذک یو کوچک یرا از بزرگ یپس حق هرکس ستیقاعده ممکن ن نیا

 کندیم تفاوت سندینویکه به او م ینسبت به کاتب و کس تیحکا نیکن و ا

 یسینویبزرگان م یکه از برا یکاغذ نیچنکه معلوم است و همهم چنان

 یفخ اریو قلم آن را بس سیتنگ هم منو اریو سطور آن را بس سیمنو پایچل

نامه است و  تاز کرام نیمگردان و مهر کردن کاغذ را وامگذار چرا که ا

 یاکه به او مراسله نگار شده یهرگاه آن کس نیچنو هم هیالمکتوب میتعظ

سر مراسله را ترک مکن  دنیاست که احترامش بر تو لزوم دارد چسبان یکس

سله اما اصول مرا یاست و فضول یهر نوشته اصول یفرزند که از برا یو بدان ا

ها است که و اما فضول آن بر نوشتن شده یاست که تو را داع یآن مطالب

 اصول مهمه حیاست پس واجب آن است که همت تو در تصر یتعارفات رسم

مختلف و در  یهاها به عبارتها و مکرر ساختن آنباشد و واضح نمودن آن

که الزم است اقتصار کن و اگر در نوشته صورت  یزیتر چفضول به کم

 حیدهد آن را تصر رییتغ راآن  یو ممکن است کس ینوشت یامعامله ایحساب 

ر به تباه نتوان داد مگ رییکه پاک کردنش ممکن نباشد و تغ یحاتیکن به تصر

ن به ک دیو آن را مق دیآن ننما رییجسارت بر تغ یمراسله تا کس دنیگردان
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چه آن عیچه از وقت و مکان و عدد و وزن الزم است و جمچند و آن یدیق

 بیکن و من تو را شفاها تأد نیرا مع همه شودیواقع م یدر ابهامش ضرر

را  هانیو لکن من ا کندیامر تو را م تیکفا هانیچه در همه اام به آنکرده

 بیچه نوشتم و تو را تأدبرادران نوشتم و اگر به آن ریبه جهت تذکر تو و سا

شته بر تو در نو یو کس دیایبر تو وارد ن یکه نقص دوارمیام یکردم عمل کن

 .ردینگ بیع شا اهللان

و آن حاجت روا شود  یسیدر حاجت خود مراسله بنو یبه کس یاگر خواست و

که مرکب نداشته باشد و  یبا قلم یول سیفقره را بنو نیدر عنوان مراسله ا

 است: نیفقره ا

علنا ج حتسبونیال ثیو الرزق من ح کرهونیالمخرج مما نیاهلل وعد الصابر ان

شا اهلل برآورده . و انحزنونیو الهم  همیعلالخوف  نیمن الذ اکمیاهلل و ا

است که او خالق تو است  یاتو پرورنده یفرزند که از برا یو بدان ا شودیم

است  ییهاو صفت هاسمو او را ا نیو مرسل ا یخلق و همه انب عیو خالق جم

 نیو بهتر ناتیکا دیو او است  س 9است یغمبریمشهور و معروف و تو را پ

 است مشهور یاست معروف و القاب یآن بزرگوار صفات یمخلوقات و از برا

تو  9غمبریاست که بعد از پ یاکه مخصوص آن حضرت است و تو را ائمه

د مقرر چن یاست مشهور و آداب یاست و صفات یرا القاب شانیافضل خلقند و ا
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است و هر  یو بزرگ و کوچک عیو وض فیشر تیدر رع شانیو بعد از ا

به  9خود را غمبریاست و مبادا مبادا که پ یقه را القاب و صفات و آدابطب

پس اگر  یجالله ذکر کنخود جل یخدا یهاپروردگار و صفت یهااسم

بر جا  تو یتو از برا رپروردگا میدر تعظ یو الفاظ یمحل گرید یکرد نیچن

خدا  ریغ یذکر آن الفاظ از برا ینخواهد ماند اگرچه از جهت وضع لغو

چه مقرر شده است از آن ریو غ یپروردگار البد میباشد و لکن از تعظ زیجا

 میکه تعظ یالبد یخدا قرار داد ریغ یها را از براپس اگر آن یندار یالفاظ

ه و هر دو قسم ب ییرا با خلق برابر نما وا ای یجالله را ترک کنپروردگار جل

او  میجالله را به اسما  و صفات و وجوب تعظخطا است پس خداوند جل

 میکلمه که االن پروردگار خود را به آن تعظ نیدر ا یمخصوص گردان حت

ذکر مکن و  9خود غمبریپ یکلمه را از برا نیجالله پس اکردم و گفتم جل

مکن و مباد مباد  یو خلق را ابدا مساو خداربک احدا و  ＼التشرک بعباد

که مخصوص  یها و القاببه اسم یذکر کن همیعلاهللکه ائمه خود را سالم

 دیعب شانیکه ا رایبه آن معروف است ز 9رسول میاست و تعظ غمبریپ

مکن و ائمه  یرا ابدا مساو تیاو هستند پس سلطان و رع تیو رع 9محمدند

 9غمبریپ بلکه از شوندیسند نمفقره از تو خور نیبه ا نیاجمعهمیعلاهللتو سالم

 یاملقب ساخته شانیرا به القاب سلطان ا شانیکه تو او حال آن کنندیم ایح

که او را مانند  شودیم یراض لیدر حضور سلطان جل لیغالم ذل ایآ نیبب
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بسا  حاشا بلکه یو او را به القاب سلطان بخوان یکن میسلطان تعظ میتعظ

کند و در نزد سلطان  یزاریو از تو اظهار ب ردیکه از ترس و خجالت بم شدبا

مگردان  یجالله مساوخود جل یبا خدا 9خود را غمبریعذر بخواهد پس پ

و مباد  یمنما یاو را مساو یو عترت و خلفا 9خود را غمبریپ نیچنو هم

 و یببر نامآن بزرگواران  یهامباد مباد که غالمان و دوستان ائمه را به اسم

را چون ادب  شانیو ادب ا یبخوان همیالقاب ائمه سالم اهلل علرا به  شانیا

 انشیرا در نزد سادات ا شانیو ا ندیبجو یزاریپس از تو ب یائمه: به جا آور

جهال را که به جهت  یبعض نمیبیکرد و م یواسطه شرمسار خواه نیبه ا

 یرا از برا اراتیه و زیفقرات ادع یاظهار ارادت و اخالص بعض ایتملق 

 خداوند الحاد یهاو در اسم کنندینم ایو از خدا ح سندینویم تیاز رع یبعض

که نفوس از آن مشمئز  یزیبه چ شوندیاو مشرک م یو در بندگ ندیجویم

 یشوم برا یاز تو راض یخواهیپس اگر م لرزدیها به هم مو بدن شودیم

 سیمنو همیعلاهللاست سالم انیرا که مخصوص آقا یزیچ تیاز رع یاحد

رمودند ف هیعلاهللسالم خیش یسینوشتم که بنو جانیکلمه که ا نیدر ا یحت

 سیمنو 9است غمبریچه را که مخصوص پاز ائمه آن کیچیه یمثال و برا

که  رایفرمودند ز 9حضرت صادق یسیکلمه را که نوشتم که بنو نیا یحت

خدا و  یهااسم 9غمبریپ یو از برا 9شده است غمبریکلمه مخصوص پ نیا

 کلمه را که نوشتم که نیا یحت سیعظمته را منوخدا جلت میصفات و تعظ
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ص کلمه مخصو نیکه ا رایعظمته فرمودند زجلت غمبریحضرت پ یسیبنو

ها را آن تیرعا یاست که کس یآداب هانیسبحانه شده است و ا یخدا

خدمت کرده و اما  را یکه مودب شده است و بزرگ یمگر کس کندینم

ا ر هانیاند اخدمت بزرگ نکرده ای اندافتهین تیکه ترب یجهال و کسان

 .کنندیو مانند کوران خبط م ندینمایمحافظت نم

قول  انیالم را مد بده تا م 7قال الرسول قال االمام ایقال اهلل  یاگر نوشت و

 فرق گذارده شود. شانیا ریو غ شانیا

 9قال قالــ رسول اهلل پس الم را در قول رسول اهلل 7عن الصادق یاگر نوشت و

ا هم دو قول ب نیکه ا یمد بده پس وقت هیعلاهللبدون قول حضرت صادق سالم

جالله قال قالــ اهلل جل 9یعن النب یمکن و اگر نوشت یها را مساوباشند آن

 برغمیکه پ رایمد بده ز 9غمبریجالله بدون قول پپس الم را در قول خدا جل

 یاو در نزد جلوه نور پروردگار او ظهور یدر نزد خدا مضمحل است و از برا

الم را در قول  7عن زراره مثال قال قالــ الصادق یاگر نوشت نیچنهم ستین

را در القاب و رسم کتابت  کیبدون قول زراره مد بده و هکذا هر 7صادق

 کن. ادارا  شانیاز ا کیکن و حق هر میتعظ
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مکن  میپس را به قدر پدر تعظ یاگر در مراسله خود پدر و پسر را اسم برد و

از  کیحق هر یکرد قیها را تفرآن انیپدر است و اگر م نیتوه نیکه ا رایز

 رایز یکن میندارد که او را مانند پدرش تعظ بیوقت عرا ادا کن و آن شانیا

د عالم و شاگر ای ریزاگر اسم سلطان و و نیچنپدر او است هم میتعظ نیکه ا

را ادا  کیاگر حق هر یکرد قیها را تفرآن نیو اگر ماب یاو را با هم نوشت

بزرگ شد به  نیاست که کوچک هرگاه قر نیندارد و غرض ا بیع یکن

 شودیاو کوچک م یو در نزد بزرگ شودیجهت شدت ظهور بزرگ پنهان م

 که اگر تنها باشد.به خالف آن

االمر و الزمان خود صاحب یموال تیفرزند که ما رع یبدان ا و

امر و زمام امور در دست آن بزرگوار  یو او است وال میهست هیعلاهللصلوات

مگر اسم  یندارم که مراسله بنگار لیاو است پس م یاست و حکم از برا

 نکه به انتساب به آتا آن یدر آن ذکر کن یبیآن بزرگوار را به تقر فیشر

لب در و متق یو بدانند که تو بنده و نوکر آن بزرگوار یشناخته شو بزرگوار

فرج  لیدوام دولت و تعج یو دعا یاو هست یخدمت آن حضرت و امر و نه

فرجه فرج عالم است اهللکه در دولت و فرج او عجل رایز سیاو را بنو

 نیچن ودخ نینسبت به سالط نیزمان که منسوبند به سالط یکه ابناچنانهم

و  ختام است نیآن سرور باشد که بهتر ونیو ختم کتاب به نام هما کنندیم
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جا ختم  نیو بالغ است پس کتاب را به هم تیچه ذکر شد کفادر آن

 .میکنیم

و هفتاد  ستیالحرام سنه هزار و دوتمام شد رساله در عشر اواسط ماه محرم و

 نیاعدائهم اجمع یاهلل عل ］لعنو  نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یو سه و صل

 .نیالد ومی یال

 


