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 من مصنفات

نا املرحوم و احلكمي الصمداین العامل الرباین  موال

مي الكرماین كر  احلاج حممد 

يف اهّلل مقامه عیلآ  الشر
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 میحسن اهلل الرمحن الرح

سادة  اهلل عی    لینیاحلهد هلل رب العامل
ن   ررا  ی محهد   لل  الاار نیاخللق امجع

 نیاعداهئن امجع ة اهلل عی   لع نیاملخلص
 ن.یحداحداآل

ث قولخ  حعد  ا هی رلهاا امی نن انرارمیك  ميالعبد اال
 استهعاا ایل ا العقالء  هیاالخاان ال جالء حل ا

 فة تارة تضحك الثكیخة ظ خفة   حكاخقصة ط 
كجاد  ی  تستخ ج عجج ال اك   تارة تذر اال

 لعلكن تعتج ون ون احتالیئ یون عج ح  الع یح 
قجلون خاج  حعقلون   ال ون ا لخحقام ال الور اهلل 

ات   ال ذر عن قام خحمكة حالغة مفا تغن اال
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ل وع  حو كن فاط ساعدینخمفن ذا  ؤو ونیال
و كن فاش ح ل  نااجج  اافقینیالجكاء ام ون ذا 

ن الغرض   یقلج  عن ر كن ون جیحالجالء أ ف
ح ظر  یاو   ظر یفحنرأ لدره عن املرض ف

ا رذا املصاف   امن یف عتجر ون شأینخاالنصاف   
اهلل   اعلن ون اهلل وا ال  ایل   حزین اشكا حیث

  ال رفع دفع ناججة  تعلهون   لست ارجاكن یف
   یتحملظلاو ی جع شرحخ ة   لست ارجا انححل

ة   لدور حفاهنا قلاب قاس ظلهیت یف یتظله
لخر    ایلحا  تد   لا د  علهی فذ فخة الحجاس

اهلل  ایل یون حث شكاا ا رریاالحد   امن
 یع االعادحح ل خقجا الع املعال ون عیخ ان
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كهن  قت صاا یفخرعو ا عن اتجاعهن   الحف ایل شجا
  حسن عرفاا االشخاص حالعهل الصالح خ  
لسان   حان ال حالعجاء   العصا   العهاوة   الامیاال
  قام خلت حهر علحلخر االحد ف الكتاب ایل جیقحل

 كتیب  ظ  ا یفحن فهیال  ل ایلحلدوررن عن امل
لع اا لاحج االعتساف   خح ظر االنصاف   

 نقلبونیونقلب  ین ظلهوا ایعلن الذیس قالااخ
صدون خن ی الذنیالظامل قالاا أال لع ة اهلل عیخ  

رن   خرة  رن حاآل جغاهنا عاجا  یل اهلل   حعن سج
   هات الحتیصحالقام ج   شؤن احتالیئ كاف ون

ر یسا وهنا یف را  حذكرنا كث  قد اوور التستقیص
كـ ررا   امنا ح   رنیالاالج  ةخفصل   ردا یس  كتج ا 
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 ارسل ایل  قدون  ضع رذه الرسالة ان رری
ان حاحد االخاان لان  اهلل عن شر ارل الاغ

 یعن اح اء الزوان   كثرة اذ ةخ  شكاححكتاب ف
 ا   می  العد ان فاهنن قد رتكاا ح  یارل الجغ

ة حض ا   افتاا حبلسلجاا اواال ا   شتهاا اعرا
 قتل ا   شكانا ایل دواج ا   كتجاا سجالت عی
د ظله ا حاحلاد خ یكل حاضر   حاد   كل ون 

الوزراء  ساجل   ایل الرنیالسالط ارسلاا ایل حیت
 اعتدنا حذلك كل    لجرنا عیالاساجل   قد

ج خج   اخلاج الغ حع    رلهاا االور العجحمج
راض حعض ون اعت وا شكاه ذلك االخ ایل

جات   حالكتج حاخلا یف یاقرار یف علهاهئن عی
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جات ع د ججار ححالس نفیس عی اعترایف
ج  حان   لف حات   عخالج  یالسهاات   حار

   ان ذلك اعتراف و   میكتج  حاالث نفس  یف
 فها حذلك االعتراف می   قد  جسمیج عظححع
   ذهذا العهاء عن میاهلل   للخاج العظح فمیول

اء   حقة االنجخد عن ط ح   احلمیاملستقالصراط 
تخلص خ   رل حنیاء املرضح   اال لنیاملرسل

  اال حاالعتراف   رل جناة حاالنسان عن وعال
ا عجاد خ انصفاینذلك املصاف  الحد اال ح  یف

و سحألانصاف  اهلل ادین عن  یالكاف یف یقد ر
ه السالم یجعفر عل یعن اب یاالحهس یعل

   ون الذنب اال ون اقر بهنجو یقال واهلل وا 
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ة بن عهار قال سهعت اباعبداهلل یعن وعو
ج عبد ون ذنب اال یه السالم یعل قول وا خر

ات وذارج خس ذلك ون ض ورح. ألیانهت باقرار
جناة الحد اال ح  رذا       رلنیاء   املرسلحاالنج

ان ال فس الوارة حالساء اال وا  نفیس وا ان ئ
  سااد  ی  امث جیتحوقر خبا   این رحن ریب

   ذلك ا  ری ن كره العد  وینیالدار یف ی جه
تكن الحد  ال جاة اال حذلك كها مل یف لة یلحال ح

ذلك  ون اخللق   مسعت ان حعضهن عاب عی
   ة لمث قلج  ظاررا  خ  ذكر ل حان االمث ذنج قلیب

قال فذلك اعتراف و   حذنج قلج    اعراض  
ح  فاعتج  ا  املرء املؤون  ا قام رل عیخعن ر
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ح  حذنج    لا  عترفخ    انخد رضاضة یف ع د ر
ه یدعاء الصادق عل یف سحلحذنج قلج  أ

آخر شعبان و اول  یؤه فاقریالسالم و كان 
ون  یقلب یاللهن وا كان ف الا یشهر روضان ل

ح او بذخ یشك او ر بة او جحود او قنوط او فر
اء او سهعة او شقاق او یالء او ریاو بطر او خ

هة او ان او عظیفاق او كفر او فسوق او عصن
وكانه  یتبدلن ا رب انیء التحب فأسألك یش

بقضاجك و  بوعدك و وفاء بعهدك و رضاا  هاناا یا
ها عندك و اثرة و یا و رغبة فیالدن یف زهداا 
 لهة  یالدعاء. فا نة و توبة نصوحاا یطهأن
املؤون ون اعتراف  حذنج قلج    رل خلق  عی
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عن االثام   الذناب العظام    احد و ا وعصاوا  
عترف كذلك مفا حال ا نجار عن خاذا كان املعصام 

املصاف   ان زعن  یف جا  حاالعتراف   نراه ع
 یالكتاب فاقول ا زاعههن ان االمث وذوام یف

د ذم اهلل كل ق    حجة ممد حة فحذنج   خا
فمكا جاز االعتراف  ء   خاطئعاص   ویس

 حتلك االلفاظ جاز هبذا اللفظ   الشارد عی
 كان  یص یل الذیذلك ون الكتاب قول ران

لدم   لاحج االسن االعظن    ارث ال جاة   
و  ید ان تبوء باثهیار یان ورا  العصهة رایق

فتكون ون اصحاب النار و ذلك جزاء اثهك 
رل ذلك اال اعتراف ون املعصام    نیالظاله
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اعترف  اال لاحج االمث   قدمی  رل االثحاالمث 
ها هی  علیل   انیحاالمث ون را اشرف ون ران

ن ین العاحدین   زید الساجدحالسالم   را س
ك ون وظلوم یاعتذر ال یاللهن ان   السالمحعل

وف فلن انصر یظلن بحضرت ه و ون وعر
 یء اعتذر الیفلن اشكره و ون وس یال یاسد

فلن اوثره و  یفاقة سألن یفلن اعذره و ون ذ
اوفره و  لهؤون فلن یحق لزون یون حق ذ

استره و ون كل  فلن یب وؤون ظهر لیون ع
 .اهجره الدعاء فلن یاثن عرض ل

 یاللهن و وا الههنا به ف  داع شهر روضان   یف
دعاج     یفالدعاء.  شهرنا هذا ون لهن او اثن



 

11 
 

ذب فانا الظالن تع ان التض ع   االستكانة یف
الدعاء.   رل  ثن الهقصرع اآلیالهفرط الهض
عض یوم ی قول اهلل سجحان خ مث میاآلمث اال االث

 اتخذ فالناا  لن یتنیا لیقول یه و یدی یالظالن عل
حكر   را اعظن ون ایب ی  را ا الا یخل  الظامل انو

 نیهنن   نینسجة نت   ال حر ارل الجحجهل حتفس
 یلعنة اهلل عل قول اهلل سجحان خ   ی وز لحادحالف

  السالم حاالوام عل فهل نقص عی نیالظاله
قالاا ان خ ك كن انمیاعترف حان  ظامل   رل  اذا

دعاج   الظامل را انوحكر مل  لفمت نفسكن ح    یف
حة   السالم یفحعل عالن بان العفو  طلج التو

عاظهك و ان التجاوز تین الیعن الذنب العظ



 

11 
 

ر ذلك حر ایل ستصعبكیل الیعن االثن الجل
 ة مفا حاذهن   وا داؤرن   وا د اؤرنحاالدع مما یف
اعترف حاالمث ون حاالمث   قد اعترایف یف یاذا یف

  السالم   را حن علین العاحدیر ون زحرا خ
ام السجت یدعاء    السالم یفح علنیراملؤو حاو
 یوهاو یلذنوب فا یفقد اوبقتن قولخث حح

ج حالدعاء   رل ع االثام یالهلكة و احاطت ب
دعاء  قول یفخ    ح  حاقراره حاحاطة االثام علحعل
ام یسالهت اال   السالمحام االحد ل  علی

االنعام ذوالجالل و  یباقتراف االثام و انت ول
اسئلك  یاللهن ان نیام االث یدعاء    یف االكرام

ل یا و یالخطا علنیا و یصرف البالیا ون ی جز
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ثام و سالن اقتراف اآل یا سؤال نادم علیالعطا
الدعاء.    امیو اال یالیون الل یالهعاص یعل
 یعد بفضلك علس حام اخلهی دعاج  یف یف

ف یه التسویعل یعبد غهره جهله و استول
   یف ثامام فاعتقد الهحارم و اآلیسالن اال یحت

فارتكب الهحارم و ة خفة العلوحنسخة الصح
 مفا میالدعاء.   رل ورتكج االمث اال االث ثاماآل

 هبن عیح  اوا ع یحامث اعترایف یف ؤذ نینیحاذهن 
الكذاب   را  مبعیناللغة   قد جاء یفمیحان االث

س كتج اللغة اعظن ون القرلن   حاناجهل فل
 احد ون االلفاظ املاضاعة  ی  وسهحد  فمی مل

اخجار    ال حاعظن ون نیالعصاة   اخلاطج عی
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ن للاات اهلل الاراب   كل هیاب علحاالمئة االط
اعداهئن  ان راجع ایلحجة   امث   ذنج   عصحخا

وعهن  یكها رو اعداؤنا اصل كل شر و ون فر
  حعن الصاد  عل ی  قد رو كل فاحشة

ع وا یان القرآن له ظهر و بطن فجه السالم
القرآن هو الظاهر و الباطن ون  یحرم اهلل ف

 یع وا احل اهلل فیلجور و جهذلك االجهة ا
الكتاب هو الظاهر و الباطن ون ذلك االجهة 

كن خحكر   ال  اسن ایبمیكن االثح. فلیانهت الحق
ل   رل خالف املرء املسلن امئت  جه اسن ایب

جت    رل حف حامث    خان السالم اذا اعترهیعل
عترف خث حقالاا الواوهن حخ قدرون انخ
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حكر حقة السحجات ان حقححالس جات حاعترافكن انو
ث قلمت اعداؤنا الل كل ح  عهر   عثهان   ح

سعهن خن ف  عهن كل فاحشة   رل شر   و
  انكن قلمت یفنیامئهتن املعصاو عترضاا عیخ ان
كتاب اهلل  ث دا د نن فرقد عد نا یفخحد

سر   حر   امل  اخله یالفحشاء   امل كر   الجغ
االنصاب   االزالم   االل ام   اال ثان   اجلجت   

 ر   یفیتة   الدم   حلن اخل زحالاارات   امل
عدونا اصل كل شر و  ث فضل نن شاذانخحد

وعهن كل قب ح و فاحشة فهن الكذب و یون فر
عة و اكل الربا و اكل یو البخل و القطهة یالنه

اور  یلتالحدود ا یر حق و تعدین بغیتیوال ال
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وجل و ركوب الفواحش وا ظهر ونها و  اهلل عز
اعترفمت  اخلجر.   قد وا بطن ون الزنا و السرقة

 قلمت جات حیتح  الس تكن حاملعایصحادع یف
فلن تفعل  یتنیو لو شئت اعه ینیتك بعیعص

و لو شئت  یتك بسهعیو عص یذلك ب
 یدیتك بیو عص یتفعل ذلك ب فلن یاصههتن

و  یتفعل ذلك ب نفل یو لو شئت لكنعتن
تفعل  فلن یو لو شئت جذوتن یتك برجلیعص

 یو لو شئت عقهتن یتك بفرجیو عص یذلك ب
 یع جوارحیتك بجهیو عص یتفعل ذلك ب فلن

قة حالدعاء.   حق یك هذا جزاؤك ونی و لن
مت حاعتراف انفسكن حاعداؤكن فلن تسه املعایص
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وز جیوز ر ا  جیداجكن فان كان حامساء اع
 میلقج ح  اناجهل   االثخ میحان االث یجاا عحعخ ان

 ع املعایصحعرفت ان مج  قد الكذاب مبعین
 حكر   عهر   عثهان   رن شر ون ایب القاب ایب

الول  ر وهنا حل حكلها عهاوا  حجهل   اعترف حكث
ن لالف هیات علخرات   سادة الج حاخل
تسهاا خ ن انهیج علحكن عخ هات فاذا ملحسلالت

حكر   عهر جاز  ایب امساءوع اهنا  حاملعایص
تسهاا ختضعا هلل سجحان  حامساء خن ان هیملتاحع
 یف ایتاسن اعداهئن رذا   رذا جعفر قد یر

   الجاقر اسن مجع للجقر   ایتال اقة  اللغة مبعین
 نیاالواو ج عیحتهل عحیاالسد   رل  مبعین
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ق ح  لحیاسن ملا     كذا وایسنین حاالمسهتححتسه
اورء حاوثال ذلك  ج عیحعخ   ال اظن عاقال  

رء املسلن رضاضة امل اسجحان اهلل   رل عیحف
اخلدوة    ر یفحعترف ع د وااله حالتقصخ ان

 یرذا اال كجحث فادر ان   رل حبهثن یفحالعص
ث ظن ان االنسان ح حنیاملسله س عیحاالجنل
     الحد ل  ون نیبحسع  كفارة وعالخ  ال خاطئ

    حاهلل عل د لیهشفع ل    محخكفر ذنج    خ
 یفاقر ح فس  قدالن   عا  حكون شفخ وز انجیلل  ال
كتاح     یفححكن اهلل علت  حالذنج   قدحادع

نا یانا فتحنا لك فتحا وب قولخث ححالذنج ح
فاذا  غفر لك اهلل وا تقدم ون ذنبك و وا تأخریل
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شفع خ وز انجیف حك كان را حاعتراف  وذنجا  
الف خی   حاعتراف  حاالمث فلنح فعاناا علنیللهذنج

 یف یمحراؤرا لفرارا   كها اجج ا ذلك الفادر
اجج ا رؤالء   احلهد هلل  (نینصرة الد)كتاب 

اعترف حاول وعترف حاالمث   قدرذا   لست انا 
د املحدث ح ا ون العلهاء السحح  ممن تقدم عل
حعد اول كتاح  اوا  ث قال یفحلاحج الدرر ح

 انن محهد جااد نن میقول العجد املذنج االثحف
 ین نن نعهة اهلل املاسویعجداهلل نن نور الد

   میاهلل حقلج سل  جعلهن اهلل ممن ایتمیعجدالك 
 الفق  وع  ف حاجلهلة ایل    كتاح  یفمیعهل قو

ق ضالل ال الور یاهلل اشكا ون وعشر جهال   ف 
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حمكة حالغة  قجلونخاج  حعقلون   ال ون ا لخاهلل 
ؤو ون كتج  العجد یقام ال مفا تغن ال ذر عن

 الثاین  یفمی نن انرارمی ك میاالث اجلاین اخلاطئ
ن    نیهور س ة اث تون ش ع الثاینیعشر ون شهر ر

 ا  حوصل    االلف حاودا  نی حعد املأتنیسجع
 متت. وستغفرا  

 


