رسالة فی االثیم

من مصنفات
العامل الرباین و احلكمي الصمداین موالنا املرحوم

احلاج حممد كر مي الكرماین
آعیل اهّلل مقامه الشريف

حسن اهلل الرمحن الرحمی
لی اهلل عی سادة

احلهد هلل رب العاملنی
اخللق امجعنی محهد
املخلصنی

لل الاار ین

ررا

لع ة اهلل عی اعداهئن امجعنی

احداآلحدین.
حعد خقول العبد اال ثمي ك می نن انرارمی رلهاا اهیا
االخاان ال جالء حل اهیا العقالء استهعاا ایل
قصة ط خفة حكاخة ظ خفة تارة تضحك الثكی
تستخ ج عجج ال اكی

تارة تذر اال كجاد

ح ی العحون عج ی لعلكن تعتج ون ون احتالیئ
حقام ال الور اهلل خعقلون ال ون ا لحاج خقجلون
حمكة حالغة مفا تغن االخات
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ال ذر عن قام

الیؤو ون مفن ذا خساعدین و كن فاطحل وع
الجكاء ام ون ذا یاافقین و كن فاش ح ل نااجج
الجالء أ فحكن ون جی قلج عن ر ین الغرض
نرأ لدره عن املرض فح ظر یف او ی ح ظر
االنصاف خعتجر ون شأین یف رذا املصاف امنا
اشكا حیث حزین ایل اهلل اعلن ون اهلل وا ال
تعلهون لست ارجاكن یف دفع ناججة ال رفع
حلحة لست ارجا انخ جع شرحی ملظلاوحیت
تظلهی یف ظلهیت فاهنا قلاب قاسحة

لدور

جاسحة الخ فذ فهیا تد لا د علح ایل لخر
االحد

امنا رری ون حث شكاای ایل اهلل

انخالع املعال ون عی قجاخح ل حع االعادی
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ایل فحرعو ا عن اتجاعهن الخقت صاا یف شجاكهن
خعرفاا االشخاص حالعهل الصالح

حسن

االمیان ال حالعجاء العصا العهاوة الاحلسان
لحجیق الكتاب ایل لخر االحد فحهر علح قام خلت
لدوررن عن املحل ایل الهین فح ظ ا یف كتیب
ح ظر االنصاف

خلع اا لاحج االعتساف

خقالاا سیعلن الذین ظلهوا ای ونقلب ینقلبون
خقالاا أال لع ة اهلل عی الظاملنی الذین خصدون
عن سجحل اهلل یجغاهنا عاجا رن حاآلخرة رن
كاف ون شؤن احتالیئ حالقام جهات الحتیص
اوور التستقیص

قدذكرنا كثحرا وهنا یف سایر

كتج ا كـ یس فصل رداخة الاالجنی رحررا امنا
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رری ون ضع رذه الرسالة ان قدارسل ایل
احد االخاان لان اهلل عن شر ارل الاغحان
حكتاب فح شكاخةعن اح اء الزوان كثرة اذی
ارل الجغی العد ان فاهنن قد رتكاا ح می ا
شتهاا اعراض ا

سلجاا اواال ا

افتاا حبلحة

دواج ا كتجاا سجالت عی قتل ا شكانا ایل
كل حاضر

حاد

كل ون ی خد ظله ا حاحلاد

حیت ارسلاا ایل السالطنی الرساجل ایل الوزراء
الاساجل
مجحع

قداعتدنا حذلك كل

لجرنا عی

رلهاا االور العجحج اخلاج الغ خج

وا شكاه ذلك االخ ایل ون اعتراض حعض
علهاهئن عی یف اقراری یف الكتج حاخلاحجات
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اعترایف عی نفیس حالسحجات ع د ججار
السهاات

حاری الج خات

نفس یف كتج حاالثمی

عحج حان

لف

ان ذلك اعتراف و

حعحج عظمی قد جسمی فها حذلك االعتراف
ولمی فحاهلل للخاج العظمی ذهذا العهاء عن
الصراط املستقمی احلحد عن ط خقة االنجحاء
املرسلنی

اال لحاء املرضحنی

رل ختخلص

االنسان عن وعالح اال حاالعتراف رل جناة
الحد اال ح یف ذلك املصاف انصفاین خا عجاد
اهلل ادین انصاف ألحس قد ر وی فی الكافی عن
علی االحهسی عن ابی جعفر علیه السالم
قال واهلل وا ینجو ون الذنب اال ون اقر به
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عن وعویة بن عهار قال سهعت اباعبداهلل
علیه السالم یقول وا خرج عبد ون ذنب اال
باقرار انهتی .ألحس ذلك ون ض ور خات وذارج
االنجحاء املرسلنی رل جناة الحد اال ح رذا
وا ان ئ نفیس ان ال فس الوارة حالساء اال وا
رحن ریب

این وقر خباحجیت

امثی

سااد

جهی یف الدار ین كره العد وین ذلك ا ری
ال ححلة یل یف ال جاة اال حذلك كها ملتكن الحد
ون اخللق مسعت ان حعضهن عاب عی ذلك
حان االمث ذنج قلیب ذكر لخة لمث قلج ظاررا
حذنج قلج

قال فذلك اعتراف و

اعراض

عن رح فاعتج ا خا قام رل عی املرء املؤون
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رضاضة یف دخ انخعترف ع د رح حذنج

لا

حذنج قلج ألحس فی دعاء الصادق علیه
السالم و كان یقراؤه فی آخر شعبان و اول
ا
شهر روضان لیال اللهن وا كان فی قلبی ون
شك او ر یبة او جحود او قنوط او فرح او بذخ
او بطر او خیالء او ر یاء او سهعة او شقاق او
نفاق او كفر او فسوق او عصیان او عظهة او
شیء التحب فأسألك یا رب انتبدلنی وكانه
ا
ا
ایهانا بوعدك و وفاء بعهدك و رضا بقضاجك و
ا
زهدا فی الدنیا و رغبة فیها عندك و اثرة و
ا
طهأنینة و توبة نصوحا الدعاء .فای لهة
عی املؤون ون اعتراف حذنج قلج
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رل خلق

احد و ا وعصاوا عن االثام الذناب العظام
اذا كان املعصام خعترف كذلك مفا حال ا نجار عن
االعتراف

نراه عحجا یف املصاف

ان زعن

زاعههن ان االمث وذوام یف الكتاب فاقول ای
ذنج
عاص

خاحجة ممد حة فح
ویسء

قد ذم اهلل كل

خاطئ فمكا جاز االعتراف

حتلك االلفاظ جاز هبذا اللفظ

الشارد عی

ذلك ون الكتاب قول رانیل الذی كان یص
لدم

لاحج االسن االعظن

ارث ال جاة

رایق ورا العصهة انی ار ید ان تبوء باثهی و
اثهك فتكون ون اصحاب النار و ذلك جزاء
الظالهین رل ذلك اال اعتراف ون املعصام
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حاالمث رل االثمی اال لاحج االمث قداعترف
حاالمث ون را اشرف ون رانیل انی علهیها
السالم را سحد الساجدین ز ین العاحدین
علح السالم اللهن انی اعتذر الیك ون وظلوم
ظلن بحضرتی فلن انصره و ون وعروف
اسدی الی فلن اشكره و ون وسیء اعتذر الی
فلن اعذره و ون ذی فاقة سألنی فلن اوثره و
ون حق ذی حق لزونی لهؤون فلناوفره و
ون عیب وؤون ظهر لی فلناستره و ون كل
اثن عرض لی فلناهجره الدعاء.
یف داع شهر روضان اللهن و وا الههنا به فی
شهرنا هذا ون لهن او اثن الدعاء .یف دعاج
9

یف التض ع

االستكانة انتعذب فانا الظالن

الهفرط الهضیع اآل ثن الهقصر الدعاء .رل
اآلمث اال االثمی مث خقول اهلل سجحان یوم یعض
ا
الظالن علی یدیه و یقول یا لیتنی لناتخذ فالنا
ا
خلیال را ای الظامل انوحكر را اعظن ون ایب
جهل حتفسحر ارل الجحت ال نسجة نیهنن ننی
الفح وز لحادی خقول اهلل سجحان لعنة اهلل علی
الظالهین فهل نقص عی االوام علح السالم
اذا اعترف حان ظامل رل میك كن انخقالاا ان
الظامل را انوحكر مل لفمت نفسكن ح

یف دعاج

علح السالم یف طلج التوحة عالن بان العفو
عن الذنب العظین الیتعاظهك و ان التجاوز
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عن االثن الجلیل الیستصعبك ایل رحر ذلك
مما یف االدعحة مفا حاذهن وا داؤرن وا د اؤرن
یف اذای یف اعترایف حاالمث قداعترف حاالمث ون
را خحر ون ز ین العاحدین علح السالم

را

اوحراملؤو نی علح السالم یف دعاء یام السجت
ححث خقول فقد اوبقتنی الذنوب فی وهاوی
الهلكة و احاطت بی االثام الدعاء رل عحج
علح حاقراره حاحاطة االثام علح

خقول یف دعاء

یام االحد ل علح السالم سالهت االیام
باقتراف االثام و انت ولی االنعام ذوالجالل و
االكرام یف دعاء یام االث نی اللهن انی اسئلك
یا ون یصرف البالیا و یعلن الخطایا و یجزل
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العطایا سؤال نادم علی اقتراف اآل ثام و سالن
علی الهعاصی ون اللیالی و االیام الدعاء.
یف دعاج یف یام اخلهحس عد بفضلك علی
عبد غهره جهله و استولی علیه التسویف
حتی سالن االیام فاعتقد الهحارم و اآل ثام یف
نسخة الصححفة العلو خة فارتكب الهحارم و
اآل ثام الدعاء .رل ورتكج االمث اال االثمی مفا
حاذهن یؤذ نین یف اعترایف حامثی اوا عحهبن عی
حان االثمی قد جاء یف اللغة مبعین الكذاب را
اناجهل فلحس كتج اللغة اعظن ون القرلن
ملمید فح وسهی احد ون االلفاظ املاضاعة
عی العصاة اخلاطجنی ال حاعظن ون اخجار
12

االمئة االطحاب علهین للاات اهلل الاراب كل
خاحجة امث ذنج عصحان راجع ایل اعداهئن
كها روی اعداؤنا اصل كل شر و ون فروعهن
كل فاحشة

قد روی عن الصاد

علح

السالم ان القرآن له ظهر و بطن فجهیع وا
حرم اهلل فی القرآن هو الظاهر و الباطن ون
ذلك االجهة الجور و جهیع وا احل اهلل فی
الكتاب هو الظاهر و الباطن ون ذلك االجهة
الحق انهتی .فلحكن االثمی اسن ایبحكر الخكن
اسن ایب جهل رل خالف املرء املسلن امئت
علهین السالم اذا اعترف حامث

خاحجت

رل

خقدرون انخقالاا الواوهن ححث خعترف
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حالسحجات ان حقحقة السحجات حاعترافكن انوحكر
عهر عثهان ححث قلمت اعداؤنا الل كل
شر

ون ف عهن كل فاحشة

رل خسعهن

انخعترضاا عی امئهتن املعصاونی انكن قلمت یف
حدخث دا د نن فرقد عد نا یف كتاب اهلل
الفحشاء

امل كر

الجغی

اخلهر

املحسر

االنصاب االزالم االل ام اال ثان اجلجت
الاارات

املحتة

الدم

حلن اخل ز یر

یف

حدخث فضل نن شاذان عدونا اصل كل شر و
ون فروعهن كل قبیح و فاحشة فهن الكذب و
النهیهة و البخل و القطیعة و اكل الربا و اكل
وال الیتین بغیر حق و تعدی الحدود التی اور
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اهلل عزوجل و ركوب الفواحش وا ظهر ونها و
وا بطن ون الزنا و السرقة اخلجر .قداعترفمت
یف ادعحتكن حاملعایص

السحجات حیت قلمت

عصیتك بعینی و لو شئت اعهیتنی فلن تفعل
ذلك بی و عصیتك بسهعی و لو شئت
اصههتنی فلنتفعل ذلك بی و عصیتك بیدی
و لو شئت لكنعتنی فلنتفعل ذلك بی و
عصیتك برجلی و لو شئت جذوتنی فلنتفعل
ذلك بی و عصیتك بفرجی و لو شئت عقهتنی
فلنتفعل ذلك بی و عصیتك بجهیع جوارحی
و لنیك هذا جزاؤك ونی الدعاء.

حقحقة

املعایص اعداؤكن فلن تسهحمت حاعتراف انفسكن
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حامساء اعداجكن فان كان جیوز ر ا

جیوز

انخعحجاا عی حان االثمی خلقج ح اناجهل االثمی
مبعین الكذاب

قدعرفت ان مجحع املعایص

القاب ایبحكر عهر عثهان رن شر ون ایب
جهل اعترف حكثحر وهنا حل حكلها عهاوا الول
اخلحرات

سادة الج خات علهین لالف

التسلحهات فاذا ملخكن عحج علهین انختسهاا
حاملعایص وع اهنا امساء ایب حكر

عهر جاز

ملتاحعهین ان ختسهاا ختضعا هلل سجحان حامساء
ری اسن اعداهئن رذا

رذا جعفر قدایت یف

اللغة مبعین ال اقة الجاقر اسن مجع للجقر ایت
مبعین االسد

رل حیتهل عحج عی االواونی
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حتسهحهتن حاالمسنی كذا وایس اسن ملا حیلق ح
ال اظن عاقال خعحج عی اورء حاوثال ذلك
فحاسجحان اهلل رل عی املرء املسلن رضاضة
انخعترف ع د وااله حالتقصحر یف اخلدوة
العصحان رل حبهثن یف رذا اال كجحث فادری
االجنلحس عی املسلهنی ححث ظن ان االنسان
خاطئ الخسع كفارة وعالح
خكفر ذنج

خشفع ل

الحد ل ون نیب

محهد لی اهلل علح

لل الجیوز انخكون شفحعا الن قداقر ح فس یف
ادعحت حالذنج

قدحكن اهلل علح یف كتاح

حالذنج ححث خقول انا فتحنا لك فتحا وبینا
لیغفر لك اهلل وا تقدم ون ذنبك و وا تأخر فاذا
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كان را حاعتراف

وذنجا كحف جیوز انخشفع

للهذنجنی فعاناا علح حاعتراف حاالمث فلنخیالف
محراؤرا لفرارا

كها اجج ا ذلك الفادری یف

كتاب (نصرة الدین) اجج ا رؤالء

احلهد هلل

رذا لست انا حاول وعترف حاالمث قداعترف
ح ممن تقدم علح ا ون العلهاء السحد املحدث
لاحج الدرر ححث قال یف اول كتاح اوا حعد
فحقول العجد املذنج االثمی انن محهد جااد نن
عجداهلل نن نور الدین نن نعهة اهلل املاسوی
عجدالك می جعلهن اهلل ممن ایت اهلل حقلج سلمی
عهل قو می كتاح یف الفق وع ف حاجلهلة ایل
اهلل اشكا ون وعشر جهال ف یق ضالل ال الور
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اهلل خعقلون ال ون ا لحاج خقجلون حمكة حالغة
مفا تغن ال ذر عن قام الیؤو ون كتج العجد
اخلاطئ اجلاین االثمی ك می نن انرارمی یف الثاین
عشر ون شهر رنیع الثاین ون شهور س ة اث تنی
االلف حاودا وصلحا

سجعنی حعد املأتنی
وستغفرا متت.
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