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عالن ربانی و حكین صهدانی

ورحوم آقای حاج ّ
وحهدكرین كروانی
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وترجن:

ورحوم عبدالههدی نفیسی
رحهة اهّلل علیه

بسن اَ الرحهن الرحین

الحهد َ و سٍم علً عباده الذین اصطفً.
عنى اخالق خا عنى طر خقت خكی از اركان اساسی زندگی حشر ًتيددن
است هذا عنيای اخالق از دیرحاز ًناسب زندگانی جواًع ًختند

ودوانین

و ًقرراتی وضع نيدود اندد كدص تدوت و خدا عددو تدوت ن ًد رد حود ًدا
نیس ددته ح ددص اعتق دداد ً ددا دس ددت راتی ك ددص از طرید دق انبید داء عظ دداو و اوتد دیاء
حدص عداهى حشدر خت ارائددص گردخدد د كدص حاخدد گفدت والدم ًقاخسدص حدا

اخشدان

هدیچخدك از گفتددصهددای ًتقدددًین (از فالسددفص و مكيددا نیسددت د در نفددو
پیروانشددان ت د یر حس د ایی داشددتص اسددت حددص ط د ر ی كددص لددر اشددخاع ًت بددع
ًخف دی نیسددته و در اداًددص ای دن روندددد دی دن اسددالو و شددر خعت ًقدسددص كددص
خدداتى ادخ دان و شددراخع اسددت دسددت رام جدداًع و سددازند ای دارد كددص حشددر را از
مضیض ذهت تروی داد و حدص او ًددار ودرو جدوار اه دی ًدیرسدانده هدذا
رسول خدا

فرًود :حعثت التهن وكارم االخالق و فرًود :الطرخقة افعالی.

و در ای دن راسددتا حددص تناسددب وددرون و اعتددار و امتی دا ًسددنيین حددص
وس دینص عنيددای اعددالو رضددوان ا عن دی ى ك ال دداد ج د و هدداد وتدداخا و ه ه ه از
فرًاخشددام ًعتددوًین مقیق دی

دسددت ین و شددرش شددد و در اختیددار

ًسنيین گذارد شد است كص از جينص ن ا وتاخایی است كدص ترجيدص ن
در اوراق تد دی از نظرتدددان ًد دیگدددذرده ایدددن وتددداخا از عددداهى رحدددانی و مكد دیى
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تيدانی ًرمدوو ودای مدا ًويددكر خى كرًدانی اعندی ا ًقاًدص اهشدر خ
( 8288د  8225هد د ق حددص عنيدداء و فضددالیی اسددت كددص حددص ج ددت نشددر اًددر
ًويد و لًويد

و ًك ب تومید از كرًدان رواندص شد رهای دخگدر و خدا

ًواطنشان ًیشد اند و خا خواسدتار دسدت راهعينی لدرای ندو سدنوخ خدود حدا
سایر ًردو لود اند؛ كص حص ترتیب چاپ عبارتند از:
8د سید ز یناهعاحدین شیراز ی
2د ًیرزا ًويد اتف انی
3د اًان ا خان
ّ
4د ًالعنی تبری ی
5د ما ًیرزا خویی
ترجي ددص اید دن وت دداخا توس ددا ع دداهى فاض ددم ًرم ددوو عبداهي دددی ل ددن
الوتراو شر خ

مسینی نفیسی رميد ا عنی يدا اناداو شدد كدص نداًبرد

حص ج ت رعاخت ز یبایی نثر حص ترجيدص تودتاهنفظدی وناعدت ننيدود حنكدص
در حسیار ی از ًوارد ًف وو از جينص را ذكر نيود استه
گروه تصحیح و وقابله
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بسن اَ الرحهن الرحین
الحهددد َ ا اللددالهین و الصددل و و السددٍم عل دً سددیدنا وحهددد و هلدده
الطیبد دین الط دداىر ین و الللن ددل علد دً اع دددا ون و ون ددري فضدددا لون و ناصدددبً
شیلتون اجهلین.

و حعـد؛ چنین گ خد حند گناهكدار جدانی عبداهي ددی لدن الدیتدراو
اهشر خ اهوسینی اهكرًانی عفی ا عن جرائي يا حوق سادات يا كدص حندا
ف
ف
لددر خددواه خكدی از دوسددتان زادهددى ا عد ا و شددرفا كددص طاهددب عنددى و عيددم
لودند حص طر خقی كدص از شدر ًر در حدص واسدرص ل رگدان دسدت ر رسدید اودداو حدص
ترجيص وتیتناًص ًوالی ل رگوار كص ماو ی دست ر ًعاشرم حدا خندق روزگدار و
دست ر توتیم عنى و عيم در اووام هیم و ن ار اسدت نيدود د اًیدد اسدت
كص خداوند ًا را توفیدق عيدم عناخدت فرًدود و از شدرور و ًفاسدد ایدن جد ء از
زًان ًوفوظ فرًاخده
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فرًود اند:
بسن اَ الرحهن الرحین
الحهددد َ ا اللددالهین و صددلً اَ علدً وحهددد و هلدده الطدداىر ین و للنددل
ّ
اَ علً اعدا ون اجهلین و ٌ حول و ٌ ق و اٌ باَ الللدً اللظدین سدبحان ٌ
ّ
ّ
علن لنا اٌ واعلهتنا ان انت الللین الح ین.

و حع ــد؛ چنددین گ خددد حنددد رً دیى فددانی و گناهكددار جددانی كددر خى لددن
الدددراهیى حگدددذرد خداوندددد از گناهدددان اخشدددان حدددص درسدددتی كدددص از ل رگ دددرین
نعيت ددای خداونددد لددر ًاسددت و هددص اهويددد كددص ًقدددر فرًددود تشددر ًددا را حددص
ًالوام سید سدند و ًدوالی ًعتيدد تدامب اخدالق داخ و دارای اوتدا
سددندخد اهيددوهی اهددوهی و االوه دی اهددوفی عدداهى عاًددم و فاضددم حدداذل سدداله
اهسادام و نقاوة اهقادام اهثق االًین ًوالنا سید ز یناهعاحددین الدن ًرمدوو
سید مسین شدیراز ی اخندد كنداد خداوندد عد م و حننددی ًرتبدص او را و ودرار
دهددد خددرم او را ل تددر از دنی دای او و ای دن ًالوددام در ش د ر كرًددان در سددنص
خك ار و دو خست و هفتاد هاری ويری اتفاق افتداد و اًتدداد خافدت اواًدت
اخشان تا اواسا سال هفتاد و خك و گراًی داشتند ًدا را در ًالزًدت در سدفر
و مضددر لددرای شددنیدن عنددوو اجددداد طدداهرین اخشددان از ن ددص نت دیب ًددن
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گردخد لود و حدون سستی كوش

فراوان داشت و ًباهغدص در ضدبا و اخدذ

عنى ًیفرًود حرد ر ی كدص فدرو گرفتدص لدود ًوبدت اخشدان وندب ًدرا و حدص جدان
خددود سددوگند كددص اوسددت شاخسددتص لددرای خنددوع ًددودم و والخددت ز یرا كددص
دوسددتی و والخ دت او ًوتددول و ًقددرون اسددت حددص ًددودم و والخ دت لا و در
هنگاًی كص ًا خ رسند حص ًالوام اخشان لودخى حص ناگا ًنادی فدراق نددا در
داد و ن ل رگوار ع خيت لر ً اجرم و ًرا حدص درد ًفارودت خدود گرفتدار فرًدود
س در ًووع تودخع خواه

فرًود از ًن حن خسدى از لدرای او دسدت ر ی در عندى

و عي ددم و در داو ًعاش ددرم ح ددا اید دن خن ددق ًنك ددو
خددواه

ددس اجاح ددت ك ددردو

اخشددان را و اًی دد دارو از اخشددان كددص عفددو فرًاخ دد از هغ ش د ای ًددن در

ایدن ًدددم و وتد ر ی كددص در اداء مقددوق اخشددان از ًددن سددر زد چرا كددص وتد ر
ًن در خدًت نص از حاو وت ر ارادم لود و پیوسدتص وتدد داشدتصاو مفد
اهغیدب اجددداد طدداهرین اخشددان را در اداء مقددوق اخشددان حنيدداخى و هي ن دین
ّ
هيیشص عازو لود او كص مقوق هيص لرادران ادا شدود اال اخنكدص تقددیر ًسداعد
و وضا و ودر حا این وتد و نیت ًوافق نيیشد حص ج دت مكيت دایی كدص
خداونددد اراد فرًددود اسددته حددص هرمددال ًددن از وت د ر خ د خ

عددذرخواهى و

اًیدوارو كص ًرا حص كرو خود عفو و از تقتیرام چشدىپوشدی فرًاخندد و اهعدذر
عند كراو اهنا

ًقبوله

اخنك شرو ًیكنى در نوشدتن دسدت ر ی كدص ًدرا دسدت ر فرًدود و ن را
در ضين دو فتم ایراد ًینياخىه
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فصدل

در آنچه جار ی ویفرواخد حجت عصر

بر قلن ون

در اوور علهحه
حدان ای وای ًن اخند سازد خداوند ع م تو را كدص خداوندد ًتعدال
از غرائب مكيت و عااخب خنقدت خدود فر خدد حنددگان خدود را لدر مقدایق
پراكن ددد و اوت ددا

گون دداگون و ًقاً ددام ًختند د

و م دداالم ًتف دداوم ت ددا

دالهت كند اختال ًختنفام و كثرم ًتشدت ام و تعددد ًتدنوعام لدر
اخنكص از لرای اخشان است سازند خك ا و تانع وامد تواندا و اعیدان ن ذوام
و تددفام و مدداالم و ًقاًددام در ند د خداوندددد تد رت ای عنيیدص هسددتند
كص نوشتص شد در هومی كدص اشدار شدد حدص ن در ودر ن نادا كدص ًدیفرًاخدد و
كل شیء احصحناه فی اوام وجـحن و ًدیفرًاخدد قـا فهـا حـا القـرالو االولـی قـا
علههــا عنــد ر ب ـی ف ـی كتــا و ً دیفرًاخ دد و الخححطــوو ح ـیء وــن علهــه اال
حهاشاء س اوست دانای حص هر چید و ًودیا لدر هدر چید و ًقددر فرًدود كدص
هددر ًوجددودی از عرتددص ًدداد و تددالش و وددو و اسددتعداد حددص عرتددص ش د ود و
وجددود در خ دده از ن جينددص فر خ دد انسددان را احتد ف
دداء از نرفددصای كددص ش دیر و و
خاخ است و ًنقنب فرًود ن را از ماهتی حص ماهتی دخگدر تدا لیدرون ورد او را
از شددددكى ًددددادر نددددادان و ندددداتوان كددددص تيیدد د نيدد دیداد خدد د لی را از حدددددی و
نيیشناخت سود را از ز خان و چنین لودند كدص نيدیشدناختند خددای خدود
را و نيیدانستند وواو ًعاش و نظاو ًعداد خدود را و حدا ایدن مدال گدذارد لدود
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در ن اد اخشان غرائب اسرار و عاائدب مكيدت و حدداخع وددرم را كدص هداهر
شود از اخشان در این دنیا چی ی س از چی یه
و چون حاهفعم نادار ًوض و ناتوان تر لودند نيیتوانسدتند كدص از
خود لروز دهند ن وو ها را حندالراین در مكيدت حاهغدص الزو شدد كدص لیافر خندد
ل ددرای ترلید دت و تعند دیى اخش ددان و ال ددراز ن اس ددرار و دو ددایق و ت ددناخع ًكيند دی
خارجی و دارای حاهفعنی تا لیدار كند خدواو هودگدان را و زندد كندد ًردگدان
را از ایدن ج ددت فرسددتاد حددص سددوی اخشددان پیغيبراندی چنددد كددص دانددا و توانددای
حاهفعددم حاشددند حددا ك ال ددا و یددینهددای ًوكددى و اسددتوار و ً د ً ر شدددند كددص
لرسددانند حددص خنددق و وددو هددایی كددص در ن دداد نددان ًرً د ز و ًخف دی لددود شددكار
سازند و حشناسانند حص اخشان پروردگارشان را و تعنیى كنند حدص اخشدان ن دص را
كص نظاو زندگی و وواو ًعیشت دنیا و تالش خرتشدان حددان ًرلدوس اسدت و
لرسددانند اخشددان را حددص زندددگانی جاو خ دد احدددی و درجددام حننددد خددرمه ددس
ًدند پیغيبران در ًیان خنق حا عتيت تفام و ط ارم ذام و حدص طد ر
الی دق و شاخسددتص حدددون ه دیچگونددص سسددتی و وت د ر ی اواًددر و نددواهی خدددا را
رسانیدند و فراخض را لیان كردند و مدود و امكاو را جار ی و شدراخع و سدنن
را حر د ر كاًددم واضددك و شددكار سدداختند و ه دیچ اًددری را در اختی دار اخشددان
نگذاردند تا از رو ی ج م و نادانی حص هوای خود رفتدار نياخندد و تيداو ن دص را
خداوند از خنقت و فر خن

خواستص لود لیان فرًودند و ًندافع و ًضدار را حدص

طر خقی واضك روشن فرًودندد و از هدیچگوندص تعندیى و راهنيدایی فروگذاشدت
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نكرد ًگر ن دص را كدص ًتدنوت در ك يدان ن لدود و ًفاسدد و ًضدراتی لدر
ن ًترتب ًیلود ؛ و ن ص را لیان فرًودندد ًتداهوی در لدر داشدتص كدص ناچدار
از دانستن ن لود انده
س حدین طریق فرستاد خداوند عداهى پیغيبدران خدود را خكدی دس از
دخگری تا ًنت ی شد اًر حص پیغيبر ًا ًويد

و حص اخدان رسدید حدص وجدود

ًقددد او اًددر رسدداهت و حددص ك دداو ًبددارخ او ك ال ددا و حددص شددر خعت او سددایر
شر خعت اه س اخستاد در ًیدان ودوو در تد رتی كدص هيدص سدنگ ا و درخت دا را
ً دیپرسددتیدند و ًاننددد ل دداخى و ومش دیان از ه دیچگونددص كثافددت و نااسددتی
اجتندداو ني دیكردنددد و خی در خددود را از شددر و سددود خددود را از ز خ دان تشددخیص
نيیدادند س ورد ور ن را و لیان كرد امكاو را و راهنيایی فرًدود حدص تومیدد
و پرسددت

خدددای خگانددص و تيدداو امكدداو و شددراخع و مدددود را احددالم فرًددود تددا

اخنكددص ًددا را از ًقدداو میوانیدت حددص مدددود انسددانیت رسددانید و او در ایدن مددال
ًعتددوو و ًر ددر لددود از هرگونددص خرددا و هغ د ش و س د و و فراًوش دی و ج ددم و
نددادانی ز یرا كددص گفتددار و كددردار او حددص ومدی اه دی لددود در ن ددص تددالش حندددگان
اسددت و سددكوم نفرًددود ًگددر از ن ددص در لیدان ن فسدداد و ز خدان حندددگان لددود و
ًددب ى و ًايددم نگددذارد ًگددر ن ددص را كددص تددالش در اجيددال و ال دداو ن لددود و
شكار نساخت ًگر ن ص را كص تالش در اه ار ن لود تا نكدص نياندد چید ی
كص ن دخك كند اخشان را حص سعادم و رسدتگار ی و دور كندد اخشدان را از تد
و هال كددت ًگددر نكددص لی دان فرًددود و نيانددد چی د ی كددص دور كنددد اخشددان را از
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نیكبخت دی و ن دخ دك كنددد اخشددان را حددص هال كددت ًگددر نكددص ن دی فرًددوده ددس
چون اجم متيی او ًنقضی شد جانشینی ًانندد خدود در تدفام و عندوو
و اخالق و دانا حص تعنیى و ترلیت كاًدم و ًكيدم و ًعتدوو و ًر در در ًیدان
اخشان ورار داد و لر هيین ًنوال جانشینی دس از دخگدری تدا ًنت دی شدد اًدر
حص ادشا عتر و تامب اًر عام ا فرجصه
س اوست اًروز ادشا ودادر وداهر شداهد ًرندع مداف دیدن و ودائى
حدص مكوًددت و لیدان مددالل و مدراو و الزو اسددت لدر حندددگان كدص ًراجعددص حددص او
كنند و ًریع اواًر و فرًانبردار مكى و فرًان او حاشدند ز یدرا اوسدت ًنتدوو
از جانب خداوند حص مكوًت و سنرنت و ًد ً ر اسدت حدص اًدر حدص ًعدرو و
ن دی از ًنكددر و تكيیدم نددواوص و اتيدداو ماددت لددر خنددق و ًعتددوو اسددت از
ًخاهفت اواًدر خداونددی و حادا ًدی ورد ن دص را حددان ًد ً ر اسدته در ایدن
ت د رم الزو اسددت كددص خنددق حددص دسددت ر او را رونددد خددوا حددص ًراحقددت حدداء
طدداهرین عيددم فرًاخ دد خ دا حددص ًخاهفددت و شددناختص ً دیشددود دسددت رام ن
مضرم اًروز حص فرًاخ

او خا حص تقریر و تسددخد او و اًدا عيدم ن مضدرم از

نظر ًا ًخفی و ن دان اسدت وهدی فرًاخشدام و تقریدرام او از چنددین را حدص
ًا رسید است:
اال از ك او خداوند ن ص حص مدد ضدرورم رسدید و ًودم اجيدا و
اتفاق استه س حاخد عيم كندی حدص ن حدا اطيیندان وندب و سدكون خداطر و
شكی و شب صای در ن راهبر نیسته
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دوم خصای از ك او خددا كدص ًفداد و ًعندای ن حدص تدواتر اخبدار ی كدص از
ائيددص اط ددار رسدید واضددك و روشددن شددد حاشددده ددس ادشددا عتددر تددو را اًددر
فرًددود حددص عيددم كددردن حددص ن ددص از اخبددار دددران ل رگددوارش حددص تددواتر در ًعن دی
خدصای از خدام رسدید حاشدد و تدو در ایدن هنگداو حدص فرًدان ن مضدرم رفتددار
كرد ایه
سوم خصای از خام ك او كص ًف وو و ًعندای ن حدص واسدرص اخبدار حدص
ورائن ورعیص ًعنوو شد حاشده
چهارم خصای از خدام ك داو كدص ًعندای ن حدص واسدرص شدخص قدص و
اًینی لرای تو ًكشو

گردخد حاشده

پــنجن خ دصای از خ دام ك دداو كددص عقددم سدداهى ً خ دد ًسدددد گددواهی لددر
توت ًعنای هاهر ن دهده
ش ــن خد دصای از خد دام ك دداو ك ددص تفسد دیر ن ح ددص خب ددر ًعتب ددری ك ددص
ًعيددولحددص عنيدداء ش دیعص اسددت ًع دین گردخ دد و عددالو حددا ن ددص گذشددت
ًعارض و ًخاه

نباشده

هفتن خصای از خام كص ًعنای ن هداهر حاشدد حدص شد ادم عقدول و حدا
ای دن مددال ًخدداه

ن ددص گذشددت نباشددده ددس در ای دن هنگدداو ن ًعنددای

هاهر ًقرر است از ن د اًاو و تو ً ً ر ی حص تيسك و پیرو ی از ودر ن اگرچدص در
تفسیر و ت و یم و حاطن ن خص اخبدار ائيدص اط دار ًتفداوم و ًعدارض خكددخگر
حاشد ز یراكص از لرای ور ن تفاسیر حسیار اسدت در ند د اخشدان و اخشدان داناترندد
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حددص ن دداه ددس اًددر اخشددان را تسددنیى كددن و تددو را ني دیرسددد كددص انكددار كن دی خ دا
اعتراض كنی لر خكی از ن تفاسیر دس ا گدر تدو را چنددان ًاخدص از داند

حاشدد

كص حتدوانی هر خدك از ن ًعدانی را در ًودم خدود جدار ی كندی و اگرندص حاخسدتی
سدداكت حاشدی در ن ددص نيدیداندی و حدان ددص در وسددع تددو اسددت عيددم كددن تددا
ًالوام كنی تامب خود راه
ه تن و نی شناختص ًدیشدود فرًدان ادشدا زًدان حدص ضدرور خام فرودص
مقص كص اختالفی در تتدیق ن ندارنده
نهـن اجياعام عنياء شیعص است از سدن

و خند

در اًدری كدص از

اًاو رسید حاشد و خقین كنی حص دخول مات در ًالین اخشان ا گدر را عندى
حص ن لرای تو حاز حاشد و هر نظركنند ای حتواند خقین ماتم كنده
دهـ ــن ن ددص از هو ددن و ددر ن و اخب ددار و سد دیرم عني دداء ال ددرار و فت دداو ی
ًوققین از اهم مم و عقد اخشان لرای تو ًوقق شدود در تد رتی كدص ن اًدر
از مات ای خداوند تدادر گردخدد حاشدد و ایدن در حسدیار ی از جاهدا واودع و
جار ی ًیشوده
خازدهن اخبار ی كص حص مد تواتر رسید حاشده
دوازدهن اخبار ی كص حص ورائن ورعی تدور ن احت گردخد حاشده
سـحزدهن اخبددار قددام و ًعتيدددین كددص تددو ًد ً ر ی حددص عيددم حددص ن ددا و
اجيا لر جدواز رجدو حدص ن اخبدار ودائى اسدت و گدا حاشدد كدص رجدو حدص ن دا
واجب گدردد و ایدن وجدوو در ًوودع انوتدار و نبدودن وسدینص دخگدر اسدت از
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ن ص گذشته
چهاردهن اخبار ی است كص در ك ال ای ً رد اعتيداد (ًانندد كدافی و
ت ددذخب و استبتددار ضددبا گردخ دد در ت د رتی كددص ًعددارض و ًخدداه

حددا

ن ص گذشدت نباشدد و فتدوایی داد شدد حاشدد و هي ندین ًدانعی دخگدر از
وبیم تشاحص و اجيال و ال او و تقیص و تردخد در دالهدت لدر ن خدا نشدانص جعدم و
سدداختگی در ن نباشددد حددص طدد ر ی كددص ًتددروخ ًددالین عيددوو فق ددا و عنيددا
گردخد حاشد و خا اخنكص ورائنی حص دست خد و خا عقم ساهى و ً خد ًنت دی حدص
حدددی یام مكددى كنددد حددص ط د ر شددكار كددص ًددراد و ًقتددود ًعنددای هدداهر ن
نیست س در غیر این ت رت ا كدص گفتدص شدد اخبدار ن ك دب ًقدرر اسدت از
جانب تامب تو و ًتدق در مض ر او و تدو را ن دی نفرًدود از عيدم حدص ن
و ن ص وارد شد در عدو اعتياد حص خبدر غیدر قدص در اخنادا جدار ی نيدیشدود
چرا كددص حددص ط د ر ًرنددق ًددا را ن دی نفرًودنددد حنكددص پ دی

از ا بددام و توقددق و

توتیم ورائن لر توت نباخسدتی عيدم حدص اخنگوندص اخبدار كدرد ز یدرا ًيكدن
است دروغگو گا گداهی راسدت حگ خدد و كدداو ور خندص از تقریدر مادت ل رگ در
اسددت ددس از لددرای هددر مق دی مقیقت دی اس دت و از لددرای هددر تددوالی ن د ر ی و
عالًتی استه و رواخت شد است كص ًیفرًاخند از لدرای ًدا هروفدی اسدت
از عنىد خعنی ماًنین عنيی است كص پر ًیكندیى ن دا را از عندى خدودد دس
حگیر خدد ن عنددوو را و تتددفیص كنی دد ن را از كدددورم ن هددرو و شدداخد هف د
مدخ را نقم حص ًعنی كرد حاشى (خعنی حسا حاشدد كدص راو خدان خبدر قدص و خدا
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از اهم مق نباشند س نباخستی حص ًارد اخنكص راو ی مدخ از اهدم حاطدم
و خا غیر قص است ن مدخ را ناتویك انگاشت جد اخنكدص خبدر دخگدری
از قددص ً د رد اعتيددادی ًعددارض حددا ن حاشددد در ای دن ت د رم نباخسددتی حددص ن
اعتنا كرد ز یرا در این هنگاو مات عتر حص وسدینص ن قدص تكدذخب فرًدود
خبر اول را و اگر اخبار حص اخدتال در ن ًوضدو تدادر گردخدد حاشدد و تدو را
اخص دان

و ًاخص ف ى چنددان حاشدد كدص اخدتال را مدم كندی و هر خدك را در

ًوضع ًناسب ورار دهی نعى اهيرنوو و اگر تو را ن اخص و ًاخص نیسدت دس
حص هر كداو از ن اخبار از حداو تسدنیى و انقیداد لًويدد

عيدم كندی در

وسددع و اختی دار تددو خواهددد لددود در ت د رتی كددص تدددور ن اخبددار ًختنفددص از
اخشددان سددالو ا عن دی ى احددت و ًوقددق گردخدد حاشددد و ًددانعی از عيددم حددص
تفتینی كص گذشت در ن نباشده
و حددانكدص ا گددر لرخد ردی حددص مددخثی از راو ی قدصای كددص سداهى حاشددد از
ف
ًوانع عيمد جای است از لرای تو عيم حص ن ورعدا و اجيدا و ادهدص ك داو و
سنت و عقم چنانكص شنیدی لر ن وائى است و س اوار نیست كص تفودص
و تاسس كنی از ًعارض خا ًختص خا ًقید خا غیر اخن دا و لدر ایدن ًرندب
گددواهی ً دیدهددد ادهددص ك دداو و سددنت و عقددم حر د ر ی كددص شددنیدی و اخنكددص
حعضی از فق اء گفتصاند كص هرگا خبری عداو خدا ًرندق حاشدد حاخدد تفودص
ف
كرد از ًختص خا ًقید ن مرفی است حددون دهیدم حنكدص ًختوتدا ن دی
فرًددود انددد ًددا را از تفوددص از اخبددار وارد دخگددر و نیسددت ای دن عيددم ًگددر از
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حدداو حدددگيانی حددص گ خنددد خب ددر كددص گ خددا در احددالم و اختددال و اداء مك ددى
كوتاهی كرد حاشد و خك نو جسارم و لیادلی شديرد شدود حدص طد ر ی كدص
حص تفتیم در ًوم خودش لیان كرد اخىه و اًا ا گدر خبدر وامدد از غیدر قدص حدص
تو رسید حاشد س نباخستی عيم كندی حدص ن ًگدر حدص شدروطی كدص ذكدر شدد
س از عا از خافتن خبر قصه
س این اً ر چ ارد گانص اسباو و وسائم رسدیدن حدص مكدى سدنران
و اًر اوسدت حسدوی تدو دس تسدنیى حداش از لدرای ن و تخند

ًكدن و وا گدذار

راء ًبتدعین و اجت ادام ًخترعین و گيان دای تدامبان گيدان و هواهدا
و هوس د ا و استوسددانام و ویاسددام و ًتددنوتلینددیهددا و ادهددص ت د ر خص
اشخاع را كص گيرا خدواهی شدد از را و روش اجدداد طاهر خندت سدالو ا
عندی ى اجيعدینه و حاخدد ن ددص را لیدان كددردو پیوسددتص در نظددر داشددتص حاشدی و
ًسددتند حددص ن حاش دی در تيدداو اً د ر از اًددر تومی دد گرفتددص تددا دخ دص خددراش (كددص
كوچك رین امكاو است ه
و لپرهی كيال پرهی را از اخنكص ًغرور حشوی حص كنيدام و ًدذاكرام و
عندوو و راء دشددينان لًويددد

خدا ًراهعدص و ًبامثددص و ًاادهددص در ن ددا

چرا كددص نفددس اًددار حاهسددوء از جددنس دشددينان اسددت و ش دیران هددى ز خنددت
ً دیدهددد طر خقددص اخشددان را و حددص اندددخ غفنت دی گيددرا ً دیشددود انسددان و ًی دم
ًدیكنددد حددص اخشددان و خددود ندانددد كددص گيددرا شددد ه ددس وددرار د ًددالین خددود و
ًالین ن ا در خای اخضر راه
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و لر تو حاد حص ًيارست اخبار و تفودص از ًبدانی و ًعدانی ن دا و تفكدر
از اش ددارام و نك ددام و دو ددایق ن ددا ت ددا اخنك ددص ًد د نو ش ددوی ح ددص كني ددام و
فرًاخشددام اخشددان و ف ددى و ادراخ تددو لددر شددكم و رن د

اخشددان شددود و خددود حددص

ت د رم اخشددان ًت د ر گددردی در ن هنگدداو خررات دی كددص در ونددب تددو خر د ر
كنددد ًرددالق خواهددد لددود حددا فرًاخشددام اخشددان و سددخنسددنو و سددخنف ددى
خواهی شده س حدرستیكدص اخشدان نيدیشديارند كسدی از شدیعیان خدود را
حددص فقاهددت تددا اخنكددص هوددن اخشددان را حف يددد و شددناختن هوددن كددالو اخشددان
ماتم ًیگردد حص كثرم ًيارست و ًراجعص حص فرًاخشام اخشانه
و دخگددر وت دیت ً دیكددنى تددو را در كیفی دت اسددتنباس از امادخ د حددص
اً ر ی چند:
اال نكددص عيددم نكن دی حددص خبددری و مدددخثی تددا اخنكددص احتددداء ًراجعددص
كنی حص فرًاخشام عنياء شدیعص ز یدرا اخشدانند اهدم فدن و گدردش كدرد اندد در
اخبددار و از ل ددرای ًف وًددام خ ددود از ًعددانی اخب ددار شددواهد و ورائند دی ف ددراهى
كددرد انددد و در ك ال ددای خ ددود ذكددر فرًددود و در مقیقد دت اخشددان خدداوران ت ددو
هستند و ًساعدم كرد اند تو را در ف دى اخبدار وهدیكن نباخسدتی ًراجعدص تدو
حص اووال اخشان از حاو استیذان در عيم حاشدد حنكدص ًقتدود از ایدن ًراجعدص
ن است كص عنى و ف ى اخشان را حص ًعنوًام و ًف وًام خدود ًنضدى كندی
و حص هر مال فق اء و عنياء كيدك ل رگدی لدرای تدو هسدتند دس تكبدر ًكدن و
اعراض ًكن از این كاره
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دوم نكددص ًبددادرم حددص عيددم ًكددن حددص ًاددرد اوددوال فق دداء و شد رم خدا
ف
اجيا اخشان تا نكص ًختوتا حص اخبار ًراجعدص كندی و ًسدتند ن اودوال را
در اخبار لیالی ز یرا كدص تدو رعیدت اخشدان نیسدتی و فرًدان مادت لدر اطاعدت
اشددخاع غیرًعتددوًین نرس دید و شدداخد لیشددتر اخشددان ن ددص را كددص ف ددى و
ادراخ تددو تا د ی نكنددد جددای شدديرد حاشددند حددص هددر مددال ا گددر از لددرای اخشددان
ّ
سندی از اخبار خافتی عيم كن حص ن واال واگذار ن راه
سوم نكص در هنگاو ًراجعص حص اخبدار ودوهی و رأیدی را حدص ختدوع در
نظددر ًگی در و سددنیقص خددود را تويی دم ًكددن كددص هرچددص را در اخبددار ًخدداه
سنیقص خود خافتی ن را ت و یم كنی ز یرا حا ایدن مدال از ف دى مقیقدت ًودروو
خواهی ًاند « ّ
مدب اهشدیء خعيدی و خ ّ
تدى» حنكدص وندب خدود را از هرچدص جد
رضدای خددا و ًددراد اًداو اسددت خداهی كددن خدوا ًوافددق خدواه

تددو حاشدد خدا

نباشده
چهــارم نكددص پددی

از ًراجعددص حددص اخبددار و در هنگدداو نظددر ًاسددى و

ًيثم كدن در خداطر خدود كدص در پیشدگا سدنران عتدر نشسدتصای و او تدو را
ًدیلینددد و اوسددت شدداهد و گددا و وددادر و توانددا و ونددب تددو در ًیدان انگشددتان
اوسددت حددص هددر ت د رم كددص حخواهددد ن را ً دیگردانددد و تيدداو فدداق و انفددس و
جيیع ك ال ای تو زحان گ خا و وسینص تترفام او هسدتند دس ًتوجدص حداش
حص ونب خود و ًس هت كن از ن جناو هداخت و تعنیى و ارشاد را حدص سدوی
ن ددص رضددای او در ن اسددت و لپرهیدد از اخنكددص خددود را در ًف وًددام خددود
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ًسدتقم انگدار ی و حددص خ خشدتن حدص نظددر عداهى اسدتاد نظددر كندی حنكدص هيیشددص
خود را ًتعنى و ًستفتی حدان و از ًوالی خود در هدر ًسد هصای اسدتفتاء كدن
تا اخنكص تعنیى فرًاخد تو را و در این هنگداو عاًدم حدص فرًدان خددا خدواهی لدود
كص ًیفرًاخد و جاهدوا فی اهلل حـ جهـاده و از اهدم ایدن خدص خدواهی گردخدد و
الذین جاهدوا فحنا لنهدخنهن سجلنا.
ناى اخنكص ًخاهفت اًری كص ًشد ر در ند د شدیعص اسدت ًكدن ا گدر
را فقاهددت ن لددر تددو ًعنددوو شددد حاشددد و حتددوانی عيددم كن دی و ًش د ر ًسدداز
خددود را حددص ًخاهفددت اخشددان و اه ددار ًخاهفددت ًكددن كددص در زميددت لیفتدی
ًگر اخنكص ًوقق و ًتعدین گدردد از لدرای تدو عيدم حدص خدال ًشد ر دس در
ای دن ت د رم هددى ً يددااًكن در ن د د خددود پوش دید دار ز ی درا نددص هرچددص انسددان
ًیداند ًیتواند حگ خده
ش ن هرگا حص ًس هصای نیازًند شددی احتدداء ندص خداع را طندب
كدددن و هرگدددا ندددص خاتد دی در ن ًسد د هص نرسد دید حاشدددد حدددص ن دخك دددرین
عيوًام و هي نین درجص حص درجص ن ص را كدص ن دخك در حدص ًقتدود اسدت و
از ای دن دسددت ر تخن د

ًكددن كددص دور خددواهی شددد و در ًوددذورام لیشدديار

واوددع خددواهی گردخ دد و ًاننددد لرخ دی از اتددواو نبدداش كددص مدددخ عدداو خ دا
ًرنقدی را حددص گيددان خددود ًختددص خدا ًقیدد ًدینياخنددد ز یرا كددص خبددر عدداو و
خاع خا ًرنق و ًقیدد دو خبر ًعارض خكدخگر هسدتند و هدردو از گ خندد
حص مق و راستی تادر گردخد حارخدداخا ًگدر نكدص ور خندص خدارجی خدا داخندی
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دالهت كند خا نكص از مات دای خددا ن دی از عيدم حدص عداو و ًرندق رسدید
حاشده
هفــتن حددص خبددر عدداو خ دا ًرنددق لددر افددرادی كددص كيتددر اتفدداق ً دیافتددد و از
اذهان دور است استدالل ًكنه
ه ــتن در اً د ر عاً د اهبنددوی كددص ً د رد امتی دا عاًددص نددا اسددت حددص
عيوًام عيم ًكن و از لرای ن ندص خاتدی طندب كدن دس ا گدر نیدافتی
ن را حص اطالق خود حاوی حگدذار و لدر خدال عدادم اسدت كدص در اًد ر عاًد
اهبنوی ّنتی نرسید حاشده
نه ــن در هنگدداو عيددم كيددال امتی داس را ًراعددام كددن و ه دیچگددا از
خقینیام خود دست لر ًدار و حص شكوخ و شب ام عيم ًكنه
دهـن هرگا مكيی را حا وجددان داخ و وندب سداهى از اخبدار اسدتنباس
كددردی حددص فكددر و اندخشددصد دهی دم عقددم و را عقالن دی ن را پی ددا كددن ز ی درا ا گددر
ًداوًت در این كار حنيایی زود حاشد كدص داندا حدص مكيدت سیاسدتًددن و
تدددلیرًن ل و سددایر شددجون زندددگی و اجتيدداعی گددردی و عقددم تددو ًرتدداض حددص
مكيتشود و استعدادف ىوادراختو اف ونگردده
خازدهن لر تو حاد حص تدالوم ودر ن در شدب و روز كدص در ن ك داو ًبدارخ
است عنوو لیشيار و مكيت ای غریبص و اسرار عایبص هیكن حا تددلر ورائدت
كن و گدا كدن دل خدود را و در ند د هدر خدص انددكی ت ًدم و در ًعندای ن تفكدر
نيددا نددص ًاننددد خواندددن اشددعار و الی دام و حس دیار ًراهعددص و تفكددر كددن ًاننددد
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ًراهعص در ك ب عنيیص تا نكص واو

و گا لر دودایق و اشدارام ن گدردی و

حص خقین حدان كص خام ور ن ًرتبا حص خكددخگر اسدت اگرچدص لیشدتر از ًدردو از
ارتباس ن غافم و لیخبرند و حويدا از لركدت سدادام و واخدان خدود ًدا را
در این ختوع دانشی حس استه

ّ
دوازدهــن لپرهی د از اخنكددص در دی دن خدددا و در اًددری از اً د ر خددوا كن دی

حاشددد خ دا ج ئ دی حددص استوسددان و وی دا و هددوی و هددو و ترائ دی و گيددان و
خود سندی ا از ن ص خداوند اذن نداد و دهینی لر ن نازل نفرًدود و ًعندوو
تددو نشددد عيددم كن دی حدرسددتیكددص گددوش و چشددى و دل در پیشددگا عدددل
خداوندی ًسجوهنده و ًتذكر حاش زًانی را كص لدر تدراس تدو را نگدا دارندد و از
تددو پرس د

دهی دم كننددد لددر عيددم خددود از دو مددال لی درون نیسددت خ دا خددواهی

گفت خداخا لر زحان مات ای خدود ًدرا در ایدن ودول و عيدم ًد ذون فرًدودی
ّ
س عيم كن واال واگذار ن راه
ف
و كنی حدان ن ص را كص مكياء و عنيداء ًخداهفین در ك دب خدود حدص
گيدددان واهد دی خدددود توقید دق و تددددویق و تشدددقیق كدددرد اندددد و ك ال دددا از ن
توقیقام سخیفص پر كرد اند و ًاداهس در خدود را حدص ن ز خندت داد اندد
ف
كددص ك دداو خدددا و سددنت رسددول لددر ن وارد نشددد تياًددا ًتددداق خ دص شددر خفص
ً
ً
است كسرا حقحعة خحسجه الظهجاو واءا حتی اذا جاءه لنخجده شـحجا و وجـد
اهلل عنـــده فوفحــه حســاحه و اهلل ســرخع الحســا ه ددس حددص شددگفتی و عاددب
نیندازد تو را ًقداالم و ل رگدی ك ال دای اخشدان و گرد ًددن انبدو ًدردو لدر گدرد
21

ً
اخشددانه او ختجعــوو اال الظــن و او الظــن الخغن ـی وــن الح ـ ش ـحجا و چقدددر سددان
اسددت ّرد اخشددان لددر كددودكی از كودكددان دحسددتان كددص ًدیپرسددد از اخشددان خدا لددر
ن ص ًیگ یید دهینی از ك او خدا و سنت پیغيبدر

در دسدت دار خددد

اگر حگ خند حنی دروم گفتصاند (كو و كادا) و ا گدر گ خندد ندصد گ خدد دس شديا
ًبد در دین خواهید لود ز یدرا از ن دص خددا سدكوم فرًدود و لیدان نفرًدود
است تكنى ًدیكنیدده دس اخشدان و اوواهشدان ًانندد خاشداكی خواهندد لدود
كددص حددص وس دینص گردحدداد ًتفددرق و پراكنددد شددود اگرچددص در خ دك خ دك شددب ام
اخشان ن كودخ را خارای ّرد و وو اعتراض نباشده
و حدان كص دین خدا حص عقن دای نارسدا و رأی دای گيدرا كنندد راسدت
نیاخد و مرًت استعيال عقم و رأی و هدوی در دیدن خددا از مرًدت شدراو
حت و ًدردار و خدون و گوشدت خن یدر شددخدتر اسدت ًبدادا

و ويار و پرست
ّ
كددص در كن دی و ج ئ دی اً د ر از تومی دد گرفتددص تددا ارش خدددش حددص عقددم و ًی دم و
هوی و هو عيم كنیه
و حدددان كددص حنددد ًدداداو كددص در وی دد عبودخ دت و حندددگی اسددت ذًددص او
ًشغول حص اطاعت وا و ًوالی خود و عيدمكدردن حدص سدنت اوسدت هرچدص را
مات خدا لیان كرد حاشد عيم كند و ن ص حص او نرسدید ًبداش اسدت لدر
او و این خود هى حص تقریر اًاو اسدت و تقریدر اًداو هدى از سدنت اسدت و دیدن
خداسته س تو در ًبامام هى حالتكنی

نیستی و تكنی

تدو ن اسدت

كص ًباش دانی ن ا را و عيم كنی حص رختت خدا نص از حاو لرائدت ذًدص تدو از
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حندگی و عبودخت نعوذ حا (خعنی عيم حص ًبامام هدى خودسدرانص نیسدت
و حص اًر خدا خواهد لود س ذًص تو در زًان پیغيبر ًشدغول حدص فرًدانبردار ی
و اطاعددت لددود در وددول و تقریدر ن مضددرم و فروگذاشددت نفرًددود مكيدی را
ًگر نكص لیان فرًود خا در ك داو و خدا در سدنت و حدص ودخعدص گدذارد ن دو را در
ند د اوت دیاء خددود و تددو را تكنی د

كددرد كددص طنددب كن دی از اخشددان ددس هرچددص

لیدرون ًددد و تدادر گردخدد از اخشددان ذًدص تددو ًشدغول اسددت حددص عيدمكددردن لددر
طبق ن و ن دص لیدرون نیاًدد و تدادر نگردخددد حداز ذًدص تدو ًشدغول اسدت حدص
فرًدانبردار ی از فرًدداخ

اخشددان كددص كـل شـیء لــم وطلـ حتـی یـرد فحـه نـ

دس كااسدت در دیدن خددا لرائدت ذًدصای كددص ن را اتدم ودرار داد و حدددان
عيددم ً دیكننددد) و كااسددت لددرای حنددد مدداهتی پ دی

از شددر كددص ذًددص او

ًشغول نباشد) و مال نكص شر خعتد وبم از خنقت اسدت و مضدرم دو
عن دی نبینددا و هددص و

كددص اول حندددگان و پ دی

از هيددص اسددت حددص شددر خعت

ًبعوث و لرانگیختص شد حنالراین از لرای ًا ماهتی وبم از شر حداوی نياندد
كددص حددص لرائددت ذًددص حتددوان وائددم گردخدد ددس ایدن اتد پدم پوسدید حددص ایدن دهیدم

ًعدوو و نالود گردخده

و اًددا اتددم دخگرشددان كددص ن را استتددواو ً دیناًنددد از دو ت د رم
لیرون نیست:
د د خ دا نكددص مكددى در ًس د هص ًعنددوو اسددت وه دیكن مدددوث ن ًوضددو
ًشكوخ استه
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د و خا نكص ًوضو ًعنوو و خقینی و مكى ًشكوخفیص استه
اًا در ت رم اول كص مكدى ًعندوو و خقیندی حاشدد و مددوث ًوضدو
ًشددكوخد ًاننددد نكددص تددو در ماهددت ط ددارم هسددتی و ً دیدان دی كددص لددول
شددكنند ط ددارم اسددت وهددیكن شددك دار ی در خددرو لددول ددس در ایددن
هنگدداو نباخسددتی كددص خقدین خددود را حددص ط ددارمد حددص واسددرص شددك در مدددوث
ًعندوو احدتد
مكدى
ناوضی حشكنی و از لرای تو مكى خقینی احت اسدت و پ
پ

مدادث ن ندانی كدص مكيد
حص شكی در
پ

ًندافی مكدى احدت اوهدی اسدت

نقض نگردد ز یرا مداد ی كدص هند ز وجدودش ًتوقدق نشدد ا دری از لدرای ن

نیست كص ًسدتن و مكيدی حاشدد و در هيدصجدا ًنداس توقدق و اخدص بدومد
عنى ًكن

است نص چی دخگره

و اًا در تد رم دوو كدص ًوضدو ًعندوو و خقیندی حاشدد وهدیكن مكدى
ن ًوم تردخد است و تو نيیداندید در ایدن هنگداو الزو اسدت اسدتنباس ن
مكددى را از لًويددد

حنيدداییه فرًددود ماددت عتددر

اوــا الحــواد

الواقعــة فــارجعوا فحهــا ال ـی رواة حــدخثنا فــانهن حجت ـی عل ـحكن و انــا حجــة اهلل و
نیست چی ی ًگر نكدص در ن اسدت ك داو خدا سدنته فاسـللوا اهـل الـذكر او
كنـتن التعلهـوو ددس ا گدر تددو حددانی مدداد ی ًوجدود شددد و نددانی مكددى ن راد
نیست از لرای تو كدص ویدا

كندی ن دص را نيدیداندی حدص ن دص ًدیداندی حنكدص
ا گدر مكيدی لدرای ن

الزو است لر تو كص ًراجعص كندی حدص دار لًويدد
ّ
خافتی عيم كن و اال ن ًرنق است و این اطدالق در ًوضدو اوهدید تد یری
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نخواهد داشت ًانند نكص لر ط ارم جاًدص خدود حدص خقدین حاشدی دس هدود
شود حص نرفص گوسدفند و نددانی كدص ن داخ اسدت خدا نادسد دس نيدیتدوانی
ط ددارم جاًددص را وبددم از هددود شدددن حددص نرفددص دهی دم دداكی ن وددرار ده دی و
استتواو مكى كنی حنكص در ایدن تد رم واجدب اسدت كدص ًراجعدص حدص
ار لًويد كنی س اگر خافتی نعى اهيرنوو و اگر نیافتی لدر اطدالق حداوی
خواهد ًاند و این اطالق ت یری در نااست جاًص نخواهد داشدت و جاًدص
حص این اطالق ناس نشوده
حف د دددى ن د دددص گفد دددتى و ن را ًوكد دددى كد دددن و سد ددداال كد دددن از اخشد دددان
استتوالی كص شيا وائم شدد اخدد خدا ًد رث عندى اسدت خدا ًظندصد خدواهی
دخد كص خود اعترا و اورار دارندد حدص اخنكدص ًد رث ًظندص اسدته دس حخدوان
ً
خ دص شددر خفص او الظــن الخغن ـی وــن الح ـ ش ـحجا و خبددر ًش د ر را او الظــن اكــذ
الكــذ ه ایدن لددود ًختتددری از فددرائض در دسدت ر توت دیم عنددى از ًسددائم
تومید گرفتص تا ارش خدشه
فصدل

و اوا آنچه توصحه ویكنن تو را در وقام عهل
س حدان كص كنیص ًعاًالم تو از دنو طاخفدص لیدرون نیسدت و از لدرای
هر خك مقی لر تو احت است كص حاخستی ادا شود:
اال و اعظددى مقددوق مددق پروردگددار تددو اسددت و از جينددص ن اسددت كددص
خگانددص حدددانی و حشناسدی خدددا را در ذام ًقددد او و ای دن ًعرفددت حدداالترین
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عبددادام اسددت كددص پیغيبددران و ًرسددنین و اوت دیاء ًقددرلین حدددان ن دخ دك
شد اند حسوی خدا و اخشان لر مسب درجدام و ًراتبشدان حدص ایدن عبدادم
ّ
و پرست ًداوًت دارند وهیكن سایرین گا حدص گداهی ًوفدق خواهندد لدود و
عالًت توقق این ًعرفت و عبادم و راستی ن در این است كص ًنشد ا در
گردد و ج خدا كسی را نبینده
و نی د خگانددص حدددانی و حشناس دی او را در تددفام و ای دن تومی دد ددس از
تومید ذام ل رگ رین عبادام اسدت و نشدانص راسدتی و فعنیدت ایدن تومیدد
ن است كص می و سيیع و حتیر و عنیى و مكیى در عاهى ج خدا ندانیه
و ك دددم نع د دیى الًواه د د زائ دددم

اال كم شیء ًداخال ا حاطدم

و چصحسیار تكدرار فرًدود اسدت خداوندد تومیدد تدفام را در ك داو
خود و ًردو از ن غافننده
و نی خگانص حددانی و حشناسدی خددا را در افعدال او دس نبیندی ًوركدی
در عدداهى ًگددر خدددا و نشددانص توقددق و راسددتی ای دن تومیدد در تددو ن اسددت كددص
حدددانی اوسددت ز خددانرسددانند و سودحخشددند و عراكننددد و ًنددعكننددد و
فر خننددد و روز یدهنددد و زنددد كننددد و ًیراننددد ه ددس نترس دی حا د از او و
اًیدوار نباشی حا حص او و نشنوی ًگدر از او و نبیندی ًگدر او را و هي ندین در
حاوی افعال و امواله
و نی خگانص حدانی خدا را در پرسدت

و عبدادمد دس پرسدت

نكندی

غی در او را و ًقتددود تددو در اعيددال و اشددارام و عبددارام و گفتددار و رفتددار ج د او
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نباشد و سیر كنی حسوی او حص ودً ای اعيال خودم و عيدم نكندی ًگدر از
لرای او و نگ یی ًگر حص رضدای او و اعضداء و جدوارش تدو مركدت نكنندد ًگدر
حص فرًدان و رختدت او و حدص او پیوسدت حاشدی و از غیدر او ًنقردعد و حندد ای
حاش دی خدددًتگ ار و در وبددال ًش دیت و رضددای او چددون ًددرد حاش دی در ن د د

ّ
غسال كص از خود هدیچ جندب

نددارده دس ا گدر توانسدتی حدص ن دص ذكدر كدردو
شددوی مددق خدددا را ادا كددرد حاش دیه

عيددم كن دی و حددص ن ددص گفددتى ًتت د

حارخداخا از تو خار ی ًیج ییى و از تو حخش

ًیطنبیىه

دوم از كسانی كص ً رد ًعاًنص تو واوع ًیشدوند ًويدد و لًويدندد
سالو ا عنی ى اجيعین و مقوق اخشان لر تو ن است كدص حشناسدی اخشدان
را حص ًعرفت لیان س تومید كنی خددا را در ذام حدص راهنيدایی اخشدان و حدص
وجود ًقد

اخشان و نشانص راستی این ًعرفت در تو ن است كدص نبیندی در

عاهى وجود غیر اخشدان را چنانكدص شد ادم ًدیدهدد حدص ایدن ًرندب اخبدار و
ار اخشانه
و هددو اهويدی و اهودی و اهفنددوام

ً ددافی اه دددخار س ددوا الح ددس ًغف ددر

و حشناسی اخشان را در ًقاو ًعانی و وتد

كندی خددا را حدص تدفام

مس ددنی و اس ددياء عنید دا در وج ددود اخش ددان و عالًد دت راس ددتی و توق ددق اید دن
ًعرفدت در تددو ن اسدت كددص خددا را تومیدد كندی در تددفام حدص وجددود اخشددان
س نبینی كياهی در عاهى غیر از كيال اخشانه
و حشناسی اخشدان را در ًقداو الدواو حدص اخنكدص اخشدان ًودال ًشدیت و
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اراد خدا هستند دس هرچدص را خددا اراد كندد در عداهى وجدود از اخشدان لدروز
دهددد و لدر زحددان اخشددان و جددوارش اخشددان جددار ی كنددد حرد ر ی كددص ًدیخواهددده
س نيیخواهند اخشدان ًگدر ن دص را كدص خددا حخواهدد و اراد ًدیكندد خددا
ن ص را اخشان اراد كنند و نشانص راستی این ًعرفت ن اسدت كدص خددا را در
افعال او خگانص حدانی و ًوركی در ًنك وجود ج او ندانیه
و نی حشناسی اخشان را در ًقاو اًاًت س پیشدوا ودرار دهدی اخشدان را
در جيیع عبادام س ركو كنی در ًووعی كص اخشدان ركدو كنندد و سداود
كن دی حددص سدداود اخشددان و تكنددى كن دی حددص تكنددى اخشددان و سدداكت شددوی حددص
سكوم اخشان و ًقدو نشوی لدر اخشدان و تددای خدود را لدر تددای اخشدان و
دست خود را حاالی دسدت اخشدان حنندد نكندی حنكدص ًسداو ی اخشدان خدود را
ورار ندهی كص گفتار اخشان را ًانند گفتار خدود و كدردار اخشدان را ًانندد كدردار
خددود و دان د

اخشددان را لرالددر دان د

خددود لینگددار ی حنكددص پیش دی نا د یی لددر

اخشان در هدیچ گفتدار و كدردار ی و حدص فرًدان اخشدان عيدم كدن و حداش در ند د
اخشان ًانند ًیت در ن د غسال و پرست

كن خدا را حدص راهنيدایی اخشدان و

حص طرز پرست

اخشان و عالًدت توقدق و راسدتی ایدن ًعرفدت ن اسدت كدص

خدا را پرست

كنی ومد ال شر خك هص و ًشرخ حص خدا نشویه

و حدان كص خداوند اخشدان را خاتدص خدود ودرار داد دس ن دص از لدرای
اخشان است هيان لرای خداست و هرچص از لدرای خداسدت از لدرای اخشدان
است و اخنكص اًر فرًود اسدت خداوندد حدص تومیدد خدود لدرای ایدن اسدت كدص
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خدداهص شددوند در والخ دت لًويددد

ددس دوسددت ني دیدارد اخشددان را

نكددص تومیددد نكددرد و نشددناختص خدددا را حنددا لددر ایددن تومیددد و خداپرسددتی
عالً ددت راس ددتی در والخد دت اس ددت در هي ددصج ددا و نش ددانص فعنید دت تومید دد و
خداپرستی است و تا چی ی از وو حدص فعنیدت نیاخدد ًوجدود نیسدت و ًنشد
ا ری نخواهد لوده
ســوم از كسددانی كددص ًعاًنددص حاخ دد حكن دی حددا اخشددان اوهی داء و دوسددتان
لًويدند

و اخشان لر سص دستصاند:

خ دا نكددص در ز ی در رتبددص اخيددانی تددو واوددع هسددتند ددس مددق اخشددان لددر تددو از
ز خادتی دارایی و ًستينكام تو اسدت از ذام و تدفام و افعدال و امدوال و
اًوال و ن ص لر تو انعاو فرًود است خداونده
و خا نكص لرالر تو حاشند در اخيان س لر تو است كدص لرالدر حددار ی اخشدان
را در جان و ًال و افعال و تفام و اموال و ن دص لدر تدو انعداو فرًدود اسدت
خداونده
و ا گددر لددر تددو در اخيدان لرتددری داشددتص حاشددند ددس مددق اخشددان لددر تددو اخثددار
اسدت و ن چنددان حاشدد كددص اختیدار كندی اخشدان را لددر جدان و ًددال و عددرض و
ناًو

و تفام و اموال و جيیع نعيت ا كص حص تو حخشید شد ه
و حدان كص عنياء شیعص د حسیار كند خدا اًثال اخشان را د خ خندصهدای

عنددوو لًويددد سددالو ا عن دی ى و اشددعص اخشددان و انددوار اخشددان هسددتندد از
لددرای اخشددان اسددت ن ددص كددص شددنیدی و عالًددت راسددتی تددو در ای دن ًدددعا و
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اخنك ددص والخد دت اخش ددان را ًتت ددم ح ددص والخد دت ا و والخد دت مات ددای خ دددا
نيددود ای ن اسددت كددص ًراعددام كن دی مددق اخشددان را حر د ر ی كددص شددنیدی و
كسی كص حعدد از لیدان و ادراخد انكدار مدق اخشدان كندد هدیچگوندص عيندی از او
ًقب ددول نخواه ددد ش ددد و رس ددتگار ی از ل ددرای او نخواه ددد ل ددود اگرچ ددص اعي ددال
تدداهوص لددرای او حاشددد چنانكددص در دعددای توسددم از ائيددص

وارد شددد ه و

حدددان كددص ًقتددود از ركددن راحددع اخيددان هي دین والخ دت اوهی داء خدددا و لی د ار ی از
دشينان خداست حص اوساو سصگانص ن ندص چید دخگدر و ایدن اسدت تياًیدت
كنيص اخيان و خاتيص عنت غائی فر خن ه
چهــارم از ًددوارد ًعاًنددصد نفددس خددود تددو اسددت و از مددق اوسددت كددص
خیانددت نكنددی و حددص هال كددت و خرددر نینددداز ی او را و ًااهددد كنددی حددا او
ز یرا كددص دشددينتددر دشددينان تددو طبیعددت و نفددس اًددار تددو اسددت ا گددر رهددا كندی
هادداو او را حددص هال كددت افتددد و ا گددر ً ددارش را حگیدری راو گیدرد و ًنقدداد گددردد
س حاخستی كص او را حص ًیانصرو ی و را راست كدص عيدم حدص شدر خعت ًقدسدص
است حدار ی و در جيیع اموال و اًد ر حدص اعتددال و اوتتدادش فرًدان دهدی
ت ددا از ًقتضد دیام میوانید دت و نباتید دت و جيادخد دت وارس ددتص و ترود دی كن ددد و
ًشاحص ًبادی عنم و ًتتم حص اخشان گردد و ن ماتم شود حص ًدداوًت لدر
ذكر كص حص ًن هص سالش است و ًدداوًت لدر تفكدر كدص حدص ًن هدص چدرام و راهنيدا
است و لر توجص حص خدا كص حص ًن هص وواخص و سپر اسدت و لدر عيدم نیدك كدص حدص
ًن هددص ونعددص و متددار اسددت و لددر ًراهعددص اخبددار و ددار ائيددص اط ددار كددص عنددى و
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داند

اسددت و لددر تقددوی و پرهی گددار ی كددص رسددتگار ی تددو اسددت و لددر توكددم كددص

كفاختكنند اً ر تو است و لدر دوسدتی دوسدتان خددا كدص غاخدت خنقدت تدو
اسددت و لددر تددبر و شددكیبایی كددص ًد رث هفرًندددی تددو اسددت و لددر سددكوم و
خاًوشی از ن دص ًد رد امتیدا تدو نیسدت كدص ًد رث سدالًتی تدو اسدت و لدر
وناعت كص سبب ع م و راً

مال تو استه

پنجن از ًوارد ًعاًنصد سدایر ًدردو ًدیحاشدند دس لپرهید كدص در زًدان
غیبددت و خانددص شددتی لددر خددال خواسددت خداونددد رفتددار كن دی و ج د ن را
طنب نيداییه دس خوشدرو حداش حدا هركدص حدا تدو خوشدرو یی كندد و ًعاشدرم
كن حا هركص حا تو ًعاشرم كند و حص نیكدی هيسداخگی كدن حدا هيسداخص خدود و
ًساهيت كن حا كسی كص حا تو ًسداهيت كندد و ًددارا كدن حدا كسدی كدص حدا تدو
ختددوًت كنددده ًايددم وددول نكددص حددص انددداز ای كددص اخشددان لددر تددو از مقددوق
حخش د

كننددد تددو نی د حددص هيددان طری دق رفتددار كددن خــذ العفــو و بوــر حــالعر و

اعرض عن الجاهلحن.
و حاخد كص ن دخكشدن تدو حدص كسدی كدص ن دخدك حدص او ًدیشدوی از حداو
ًالخيددت و رميددت حاشددد (نددص از حدداو ًكددر و مینددص و دورشدددن تددو از كس دی
لرای زهد و ن اهت اخالوی حاشد و پیوستص حا اخشان حدص نیكدی سدخن گدوی و
حدددی اخشددان را حددص نیك دی و خ د لی از خددود حگددردان تددا عددداوم و دشددينی او
ًبدل حص دوسدتی گدردد و ایدن شدیو سدندخد چدصحسدیار لدر طبیعدت گدران و
دشددوار اسددت و نتوانددد تويددم كنددد ن را ًگددر شددكیباخان و ن كسددانی كددص در
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اخيان ل ر ل رگی دارنده ادفع حالتی هی احسـن السـحجة فـاذا الـذی بینـم و بینـه
عــداوة كلن ــه ولـ ـی حهـ ـحن و واخلقحهـــا اال الـــذین ص ــجروا و واخلقحهـــا اال ذو حـــ
عظحن.
و لپرهیدد از هااجددت و ختددوًت و ًبامثددص و ًاادهددص حدداهتی هددی
اسوء حا ًردو كص فعم مراو اسدته ًعاشدرم كدن و هيدرا حداش حدا اخشدان حدص
هاهر و دور حاش در حاطن و پیرو حاش خواسدت خددا را در هدر مدال و امتدراو
اشدخاع را حرد ر یكددص شاخسدتص و درخد ر ًقدداو اخشدان اسددت ًراعددام كددن و
تعایم ًكن لر نفرین تدا اخنكدص خددا لیداورد ن دص را حخواهدد و ًرداهبی كدص از
افكددار ًددردو حدداالتر اسددت اه ددار ًكددن كددص در انكددار ن ًبددادرم نياخنددد و
پیوسددتص ًراهددب خددود را حددص كنيددام و سددخنانی كددص ن دخدك حددص ف ددى و ادراخ
اخشدان حاشدد لیدان كددن كدص ًد رد ومشدت و اضددرراو اخشدان واودع نشدود و حددا
هركس حص ودر ف ى و انداز هرفیت و گنااخ

ًعرفت او توبت كن تدا از

در انكار لر نیاخد و لر تو حداد حدص شدكیبایی و تويدم در ًكروهدام اگرچدص لدر تدو
ستى رود و ًبادا در این هنگاو ًنتای حص دخگدری جد خددا حشدوی و ًعتيدد
لر دخگری و اًیدوار حص دخگری حشوی كص از جينص ز خانكاران گردیه
و لددر تددو حدداد حددص تقیددص از دشددينان خدددا و دشددينان مات ددای خدددا و
پوشانیدن اسرار لًويد از اخشان و لر تو حاد حص ًداراد لر تو حاد حدص ًدداراد لدر تدو
حدداد حددص ًدددارای حددا اخشددان تددا درجددصای كددص اسددتراعت و توانددایی دار ی ز یرا كددص
خداوند در این زًان و خانص شتی اًتنا فرًود است از اخنكدص حدص مقیقدت
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پرسددت

شددود ًگددر حددص ن ددانی و ا گددر ًبددارز كننددد اهددم عدداهى حددا كس دی كددص

خداونددد اً ددال او را خواسددتص هر خنددص جينگ دی ًغنددوو شددونده ددس ًبددارز
ًكن حا اخشدان و لیشدتر از دفدا از جدان خدود و جدان دوسدتان و لدرادران خدود
تووع نداشتص حداش و از دفدا تدا ایدن درجدص هدى كوتداهی ًكدن كدص خدوار كندی
خود و لرادران خود را و مق اخشان را ضاخع كرد حاشی س ًعاشدرم كدن حدا
دشينان حص ًعرو ه
و حددص ودددر اسددتراعت در اواًددص نيدداز جياعددت و لیدان فضددائم و عنددوو
لًويد

كوتداهی ًكدن و حاخدد اوودام خدود را وود

لدر ایدن كدار كندی و

خود را حند خدًتگ ار اخشان حدانی حر ر یكص دست ر فرًدود اندده دس لبدین
چگونص خدًتگ ار ی خواهی لود چراكص خداوند ًتعال از ًیاندص ج انیدان ًدا
را حددص ای دن خدددًتگ ار ی اختتدداع داد ددس خدددًتگ ار و شددكیبا حدداش لددر
ن ص در این را وارد شود فاو ذلم ون عزم االوور.
و لود حاش هيیشص خوشرو و ًالخى و لپرهی از اخنكص در ًاندس عندى
ًتكبددر و غضددبناخ و ًتغی در و فودداش حاش دی خ دا حددا ت ددای درشددت از رو ی
استخفا حص شاگردان خود سدخن گد یی و گدوش حدص سدخنان و سدااالم و
اعتراضام اخشان ندهی و خا حص ادنای اخشان از رو ی تكبدر لدیاعتندایی كندی
و حاخ دد چددون دخگددران سددخن گ خنددد تددو سدداكت حاش دی و گددوش حددص سددخنان
اخشان دهی و چون خاًوش شدوند حدص جدواو ًبدادرم كندی و اسد تدو هدى
ف
حاخد از گفتص خدا و پیغيبر حاشد و حدص ن دص نيدیداندی خدا كداًال اماطدص حدص ن
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ندددار ی سددخن ًگددو ددس حددص ًالًددت زحددان گشدداخند و تت د ر كننددد كددص هيددص
طاخفص این چنین خواهند لود و ن ص را شاخستص و در خد ر ن نیسدتی ادعدای
لیاددا ًكددن و پیوسددتص ادعددای تددو حاخدد كيتددر از ًعنوًددام تددو حاشددد و حددا خنددق
ً
خدا ًالخى و راو حاش و لـو كنـت فظـا لـح القلـ النفّـوا وـن حولـم دس
تنص كن حا كسی كص ورع كند و حخش
حخشاخ

كن كسی را كص تو را ًودروو كندد و

كن كسی را كص لر تو ستى كند ز یرا كدص حننددترین درجدام ل شدت

حص تفام خاستص و هيت حنند فراهى ًیگردد نص حص حسیار ی نياز و روز ه
ایدن اسددت ًختتددر ن ددص كددص ًدیخددواهى در داو عنددى و عيددم تددو را
حدددان توت دیص كددنى و اًی دد حخشد

دارو از وت د ر ی كددص در اداء مقددوق تددو در

اخ داو ًالوددام نيددود او و اًیدددوارو كددص فراًددوش نكن دی ًددرا از دعددای نیكددو و
ًك حام خود در زًان ًوروًی و اعالو فرًایی ًدرا از چگدونگی مدال خدود
و نید اًیددوارو كددص طد ر ی رفتددار كندی كددص ًددردو حددص دوسددتی ًددا ًایدم و شددایق
شددوند و هدیچگددا ًقدداًی و ًرنبدی را كددص ًددن ادعددای ن را ندددارو ًبددادا كددص از
فرس ًوبت حص ًن نسبت حدهی كص حدینواسدرص ًدردو درتددد دشدينی و
ختوًت ًا لر خند و در ن د كسی كص ًرا دوست ندارد تيایدد ًكدن و لدود
حاش ن د كسانی كص ًراهب تو را وبول ًیكنند ًانند ًن نسدبت حدص خدودم
و نان كص نپذیرندد حدانسدان كدص از عدادم و شدیو ًدن ًشداهد فرًدود ای حدا
ف
احتدداء حدص ًختتدرام وناعدت كدن اگدر
اخشان رفتار كدنه و در ًیدان ًراهدب
ف يیدند حص تفتیم لپرداز و اگر نص سخن را كوتدا كدن و حددان كدص حدص دهخدوا
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خددود نتددوانی ًددردو را هددداخت كندی و خداسددت كددص هددداخت ًدیكنددد هركددص را
ًیخواهد و اهلل خقو الح و هو یهدی السجحل.
احددت و لروددرار حدددارد خداونددد ًددا و شدديا را لددر وددول مددق احددت در دنیدا و
خددرم و اتددالش فرًاخ دد دی دن و دنی دا و خددرم تددو را و ًوفددوظ دارد و ً خ دد و
ًنت د ر فرًاخ دد تددو را لددر دشددينان دی دن حددص مددق اجددداد طدداهرین تددنوام ا
عنی ى اجيعینه
و می د اتا ددتى سدداعدتكى سددالً

و یرع دداكى اه ددرمين ً ددن ك ددم جان ددب

ف
ًفیضا عندیكى ًاوتددتى ًدن اهيندی

ح ددن و س ددنك ى فد دی فن ددون االس دداهب

نوشت این وتیتناًص را حند ا یى كر خى لدن الدراهیى و فراغدت خافدت از
ن در شددب سددصشددنبص س دی دهى ًددا شددعبان اهيعظددى در ور خ دص هنگددر از وددرای
ف
ف
كرًان در سال خك ار و دو خست و هفتاد و خك ماًدا ًتنیاه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تي ددداو ش دددد ترجي دددص وت د دیتناًص ًبارك دددص ل دددر دس دددت حن دددد روس د دیا
عبداهي دددی لددن ال دیتددراو اهشددر خ اهوس دینی اهنفیس دی در شددب جيعددص
ف
ششددى ًددا رلیدعاهثددانی در سددال خك د ار و سیتددد و شتددت و شد ماًدددا
ف
ف
ًتنیا ًستغفراه
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بسن اَ الرحهن الرحین
الحهد َ ا اللدالهین و صدلً اَ علدً وحهدد و هلده الطداىر ین و
ىطه الهخلصین و للنل اَ علً اعدا ون اجهلین.
و حع ــد؛ چن دین گ خ دد حنددد ا دیى كددر خى لددن الددراهیى كددص چددون ع خيددت
ّ
ًسافرم فرًود جناو ًوالی وهی و اوالی تفی فرزند عدالو ف ّ داو تدامب
ع م و امتراو عاهى عاًم و فاضم حاذل جناو ماجی ودا ًويددد جنداو
اكرو اًاد جناو ًیرزا ًويد اتدف انی اداو ا عد و عدال و جعدم اخدرا
ف
خی درا ًددن اوال از ش رسددتان ًددا حسددوی اتددف ان دوسددت داشددتى كددص لددرای
اخشددان وتدیتی حنگددارو كددص خدادلودی حاشددد از ًددن در خدددًت او و جانشدین
ًن حاشدد در ند د او تدا فراًدوش نكندد ًدرا در زًدان ًفارودت و وسدینصای حشدود
لرای تش یق اخشان حص تادخد ًالوامه
س توتیص ًیكنى تو را و خدود را ای ودای ًدن حدص تقدوی و پرهی گدار ی
ز یددرا پرهی گددار ی ًايوعددص خیددرام و سرچشدديص تيدداو نیكی اسددت و ًددن
چندانكص در ك او خدا ت بع كردو توتیصای جاًعتر و ختدنتی شدر خفتر از
ن نی د دافتى چنانك دددص خداون دددد در ك ددداو خ دددود پرهی گ ددداران را ح دددص كراًت د دی
اختتاع داد كص حص دخگران نداد و ن كراًت عظيی ًوبت اوسدت ًدر
اخشدان را در ناددا كدص ًدیفرًاخدد :حلـی وــن اوفـی حعهــده و اتقـی فـاو اهلل خحـ
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الهتق ـحن و رسددتگار ی را نت دیب اخشددان فرًددود و فرًددود  :و اتقــوا اهلل لعلكــن
تفلحــوو و وعددد رميددت داد و فرًددود  :و اتقــوا اهلل لعلكــن ترحهــوو و تددر و
اندددوهناكی را از اخشددان لرداشددتص و فرًددود  :فهــن اتق ـی و اصــلال فــال خــو
حخشدید و فرًدود  :ثـن ننجـی الـذین

علحهن و ال هن خحزنوو و ناام از ت
ً
اتقوا و نذر الظالهحن فحها جثحا و ل شت را لرای اخشان ً یدا فرًدود و فرًدود  :و
سارعوا الی وغفرة ون رحكن و جنة عرضها السـهوا و االرض اعـد للهتقـحن
و فرًود  :و وثل الجنة التی وعد الهتقوو تجـری وـن تحتهـا االنهـار اكلهـا داجـن و
ظلها تلم عقجی الذین اتقوا و عقجی الكافرین النار و ًشدیت خدود را در اخشدان
گذارد در ل شت جاو خدان و فرًود  :قل بذلم خحـر ام جنـة الللـد التـی وعـد
ً
الهتقوو كانت لهن ً
جزاء و وصحرا لهـن فحهـا واخ ـانو خالـدین كـاو علـی رحـم
ً
ً
وعـــدا وســـجوال و اخش ددان را ً ي ددان خ ددود و خ ددود را ًی ح ددان اخش ددان و ددرار داد و
ً
فرًددود  :یـوم نح ــر الهتقـحن الـی الــرحهن وفــدا و نســوق الهجــروحن الـی جهــنن
ً
الردا و خددود را ًتكفددم اًددر اخشددان وددرار داد و حدددی ی اسددت كسدی را كددص خدددا
ًت ددوهی اً ددر او حاش ددد در س دداخ

دنید دا و خ ددرم خواه ددد ل ددود و فرً ددود  :و او

الظالهحن حعّـهن اولحـاء حعـ

و اهلل ولـی الهتقـحن و شدر خفترین كراًت دا لدودن

خداسددت حددا اخشددان در تيدداو امددوال كددص فرًددود  :و اعلهــوا او اهلل وــع الهتقـحن و
واجددب كددرد لددرای اخشددان دانددایی و پوش دیدن حدددی ا و ًددرزش گناهددان را و
ً
فرًود  :خاایها الذین اونوا او تتقوا اهلل خجعل لكن فرقانا و خكفـر عـنكن سـحجاتكن
و خغفر لكن و اهلل ذو الفّل العظحن و وعد داداش لد رم ًدر اخشدان را فرًدود و
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ً
فرًود  :و ون خت اهلل خكفر عنـه سـحجاته و خعظـن لـه اجـرا و حشدارم حدص خیدر داد
اخشان را در دنیا و خرم و فرًود  :الذین اونـوا و كـانوا ختقـوو لهـن الج ـری فـی
الححوة الدنحا و فی االخرة و ورار داد لدرای اخشدان رهدایی از هدر حددی و تنگدی و
ً
روز ی ًرنق از جای لیگيان و فرًود  :و ون خت اهلل خجعل له ولرجـا و یرزقـه
ون ححث الخحتس .
س كداو ختنت ل رگ ر از پرهی گار ی و كداو انددرز از ن سدودًندتر
ف
خواهددد لددود) ددس حدداز تكددرار ًددیك ددنى و توتددیص ًددیكدددنى ًايدددال تدددو را حدددص
پرهی گددار ی در ن ددانی و شددكار و ًعنددای پرهی گددار ی تددر از خدددا اسددت و
هركص حترسدد حسوی خدا فدرار خواهدد كدرد و چدون حسدوی او رفدت از هدر حددی
ًتون و حص هر نیكی ًقرون خواهد گردخدده و اًدا تفتدیم ن را در ًك حدام
خددود حددص لددرادران ًتعددرض گردخدد او و هيددص لددرادران در عيددم حددص ًضدديون ن
ًشددتركند چرا كددص را خدددا لددرای هيددص خكسددان اسددت و را حددص سددوی خدددا هددى
خك را است وهیكن ن ص در اخناا ًین خسى ًناسب مال تو استه
س حدان ای لرادر و ای وای ًن خداوند فر خدد حندی دو را و حعضدی از
اخشان را حص حعضی زًاخ
نفو

فرًوده س ودرار داد حعضدی از اخشدان را تدامبان

و ارواش اكی كص ًیتوانندد ًتتد

حدص اخدالق و تدفام خداونددی

شددوند حددص تفدداوم درجاتشددان ددس در ًی دان ًخنووددام حددازو ی توانددای خدددا و
دست ودرمنيا و چشى لینا و گوش شنوا و زحان گ خای او حاشند و حعضدی
از اخشان را تامبان نفو چركین و ناتياو و هود حص تفام نفدو اًدار و
37

زًاخ

فرًود این طاخفص را حص طاعدت و فرًدانبردار ی و پیدرو یكدردن از دسدتص

اول و نان را ً ً ر فرًود حص ًراعام مال دستص دوو و ت دخدب و ترلیدت ن دا و
شددكیبایی لددر زار و اذخ دت و ج اهددت ن ددا و رسددانیدن امكدداو خداوندددی را
حدخشددان و تكيی دم اخشددان از نقددص و ناتيدداًی و اتددالش اخشددان از تددفام
س ددت و ناهنا دداره ددس دس ددتص اول پیغيب ددران و اوتد دیاء اخش ددان س ددالو ا
عن دی ى اجيع دین ً دیحاشددند و ددس از ن ددا نقبدداء و نابدداء و ددس از اخشددان
عنياء عيدمكنندد اندد دس اخشدانند زحدان گ خدای خددا در رسدانیدن امكداو
خدددا و اواًددر و نددواهی او و اًنددای او لددر مددالل و مددراو و خوانندددگان حددص سددوی
خدا در ًیان حندگانه حص واسرص اخشدان تعيیدر فرًاخدد شد رها را و دور گرداندد
از اخشددان حالهددا را و حددص واسددرص اخشددان حدداران ً دیحددارد و زً دین لروددرار اسددت و
عنياء نی چنین خواهند لود ًاداو كص لر تفت تقدوی و پرهی گدار ی و زهدد و
راستی و اًانت حاشند و اگر ج ایدن رفتدار كنندد و ًانندد عنيداء اهدم سدنت
مر خص در دنیدا و طاهدب ر خاسدت و ًندافق و خیانتكدار در دیدن و خیانتكدار
در اًددوال حندددگان حاشددند در ای دن هنگدداو دوسددتان ش دیران و دشددينان دی دن
خواهند لود و شر اخشان چدون شدر و فسداد ل رگدان ًندافقین عندی ى هعدائن ا
اجيع دین خواهددد لددود و هركددص گددوش حددص سددخن اخشددان دهددد پرسددت

كددرد

اس ددت شد دیران را و خداون ددد گرفت ددص اس ددت ع ددد و ًیث دداق ً دداًنین را ك ددص
ًتاحعت این جياعت را نكنند در ناا كص فرًود الناعهد الـحكن خـا حنـی ادم
او التعجدوا ال حطاو انه لكن عدو وجحن و او اعجدونی هذا صراط وستقحن.
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هدركس گدوش حدص سدخن سدخنگ یی

و رواخت شدد از تدادوین

حدهد او را پرستید هرگا سخنگو از جانب خدا حاشد در این تد رم خددا
را پرستید و چون سخنگو از جانب شیران حاشد در ایدنتد رم پرسدت
شیران نيود استه س لپرهی ای وای ًن و حداش از گ خنددگان حدص مدق و
از مق و حدان كص خدا را كسی ندخد و از او نشدنید د هياندا حدص پیغيبدر خدود
ومی فرًود و او را حص سدفارم ًیدان خندق فرسدتاد حندالراین گ خندد از خددا
كسی حاشد كص از ك او خدا و سنت رسدول سدخن گ خدد و هدركس جد ایدن
دو سخن گ خد گ خند از جانب شیران خواهد لوده
را خدداتى پیغيبددران و جانش دین او را

و حدددان كددص خداونددد ًويددد

خاتى اوتیاء و ك او او را خری ك ال ا و شدر خعت او را خدری شدر خعت ا ودرار
داد و حا ایدن وتد د پیغيبدر

و جانشدین ن مضدرم در دیدن خددا حدص

اتفاق ًردو خدا افتدراق اخشدان و حدص عقدول ًقدسدص خدود حددون ومدی خداع از
جانددب خداونددد مكددى نيددیفرًودنددد ز یراكددص خدددا درحددار اخشددان فرًددود و
واخنط عن الهوی او هو اال وحـی یـوحی و حداز فرًدود و وـاادر ی واخفعـل بـی و
ال حكن او اتجع اال وایوحی الی س در ت رتی كص ًويد و وتدی او تدنوام
ا عنی يا و ه يا حا عقم ًعتوو خود در دین خدا حص اتفاویدام ًدردو و حدص
عقددم ًقددد خددود مكددى ني دیفرًودنددد چددص گيددان ً دیلددری حددص كسددانی كددص
عقن اشددان ندداوص و نارسددا و ً ً رنددد حددص ًتاحعددت پیغيبددر و اًیراهيدداًنین
تددنوام ا عنی يددا و ه يددا فرًددود اسددت التتجعــوا الســجل فتفــرق حكــن عــن
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ســجحله و فرًددود اطحعــوا اهلل و اطحعــوا الرســو و اولـی االوــر وــنكن و لیدرون از ایدن
سص شخص چ ارًی در فرًانفرًاخدان ودرار ندداد و حاخدد دانسدت كدص ًعندای
پی درو ی خدددا پی درو ی از ًوكيددام وددر ن اسددت و ًقتددود از پی درو ی پیغيبددر
پیددرو ی از سددنت ًقدسددص اوسددت و ًقتددود از پیددرو ی اوه دیاالًددر پیددرو ی از
اخبار و ار اخشان اسدت و ًدا را ن دی فرًدود اندد از ًتاحعدت راء و اهدواء خدود
در خام حسیار ی از ك او خوده س ًبادا كص پیرو ی كندی غیدر ك داو خددا
را كددص خنیفددص خداسددت و غی در سددنت پیغيبددر را كددص جانش دین ن مضددرم
است و در این هنگاو گ خند از جانب غیر خدا حاشیه
و وددرار د اًاًددان خددود را در پ دی

رو ی خددود و الخلتفــت وــنكن احــد و

اوّوا ححث تؤورالو و پیرو ی كن ار و اخبار اخشان را و حسدیار ًراجعدص و نظدر
كن در ار اخشان و تسنیى حاش در لرالر اسرار اخشدان و فیضدیاو حداش از اندوار
اخشددان و وددرار د هيددت خددود را در خدددًتگ ار ی اخشددان و لی دان كددن از لددرای
ًردو اندكی از ًعنوًام خود را؛ اگر ف يیدند در لیان خود اضدافص كدن و ا گدر
نف يیدند خا انكار كردند سخن كوتدا كدن و ًددارا كدن حدا اخشدان ًداداًی كدص
در دخ دار اخشددان هسددتی و لپرهی د از اخنكددص درشددتگو و سددختدل و ل دیشددرو و
ناس د اگو و حدددگفتار حاش دی در ًی دان خنددق و ًتددذكر حدداش فرًدداخ

خدددا را كددص

ً
ً دیفرًاخ دد :و التســجوا الــذین خ ـدعوو وــن دالو اهلل فحســجوا اهلل عــدوا حغح ـر علــن و

حدان دشناودادن و زار رسانیدن حص دوسدتان خددا نعدوذ حدا دشدناو و زار حدص
خداسددته در ودس دی وارد شددد هركددص اذخ دت كنددد دوسددتی از دوسددتان ًددرا
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چنددان اسددت كددص ًددرا حددص جن د

خد خ

طنددب كددرد و حددا ًددن حددص ًوارحددص

لرخاستص استه
و سدخن گدو حدا ًدردو حدانسدان كددص دوسدت دار ی حدا تدو سدخن گ خنددد و
ادو نگاهدار نسدان كدص دوسدت دار ی لدرای تدو ادو نگدا دارندد و ًراعدام
خواسدت
كن امتراو هركس را حص انداز ای كص خدا لرای او امتدراو ودرار داد و
پ

خود را پیرو خواست خداوند كن و مقیدر ًشديار حدص هداهر خدود كسدی را كدص
خداوند او را در هاهر ل رم ورار داد و هي نین ست ًشيار حص حداطن خدود

كسی را كص خداوند در حاطن او را لد رم نيدود و لدینیداز حداش از ًدردو تدا لرالدر
اخشددان حاش دی در رتبددص و ًقدداو و حخش د

كددن لددر اخشددان تددا اًی در و فرًانفرًددای

اخشان حاشی و اگر ًسد هت از اخشدان كندی هر خندص اسدیر اخشدان خدواهی شدد و
اگر ختنت دوو را توانا نباشی مداوم از اخشان لینیاز حاشه
و ح ددددان ك دددص از ل دددرای ددددر از ًیان دددص اف دددراد ً دددردو امتددددراو خات د دی و
سپاسگ ار ی ًختوتی است و خاد لیاور كص او تو را توهید نيدود و ترلیدت و
تكفددم كددرد و زميدداتی را لددرای خدداطر تددو ًتويددم شددد اسددت كددص دخگددری را
تويم ن زميام ًيكن نبدوده دس سپاسدگ ار و نیكوكدار حداش نسدبت حدص
در خود و عظیى شيار او را و توویر كن و ًراعدام نيدا امتدراو او را در غیداو
و مض د رد خاتددص ا گددر دددر عدداهى و فاضددم حاشددد در ای دن ت د رم از لددرای او
عالو لر امتراو در ی مرًت عنى و فضم كدص ل رگ درین مرًت اسدت احدت
ًیشود كص حاخستی در حاطن و هاهر او را ًوتدرو شديار یه و نید از لدرای ًدادر
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مق ل رگی است كص واجب است ًراعام كردن ن و حددان هدركس از ددر و
ًادر خود شدكرگ ار ی نيدود خددا را شدكر كدرد و كفدران نعيدت وجدود اخشدان
كفران حص خداسته
و از ل ددرای ارم دداو نید د مق ددوق حسد دیار ل رگد دی اس ددت و اتق ــوا اهلل ال ــذی
تســاءلوو حــه و االرحــام ددس زحددان خددوش و دسددت حخش د

خددود را از اخشددان

در خغ ًدار و چون تو حا خك زحان و خك دست از اخشان ًضداخقص نكندی اخشدان
از زحان ای حسیار و دست ای لیشيار ًضاخقص نكننده
خواه

ًیكدنى از تدو ای ودای ًدن چندان حدا ًدردو ًعاشدرم كدن كدص

چون تو را حدانگونص لر مسن سیرم لبینند گ خند خدا رميدت كندد فدالن را
كدص چدص خدوو ترلیدت كدرد اسدت طائفدص خدود را و تدو را حدص خددا ًدیخدوانى از
اخنكددص حددا ًددردو حددص حدددی رفتددار كندی كددص گ خندد خدددا هعنددت كنددد فددالن را كددص
چقدر حد ترلیت كرد است پیروان خود راه
و نید توتدیص ًدیكددنى كددص لر ددا دار ی نيازهددا را در اول ووددت ن ددا و حاددا
لیاور فرائض دخگر را و حدص طد ر كندی از ن دص ًدن ن را لدرای تدو ًكدرو و زشدت
ً دیشدديارو خ دا خك دی از لددرادران ًدداًن ن را ًكددرو ً دیدارنددد اجتندداو كددن و
در دادن را تددرخ ًكددن و ا گددر نیددافتی كسددی را كددص طاهددب عنددى حاشددد حددص
ًراجعص اخبار و تتنی
وهدیكن كوشد

و ت هی

كددن كددص تتددنی

لپرداز و لرای این كدار ًدانعی نخواهدد لدود
تددو فقددا از لددرای خدددًت لًويددد

حاشد س اگر كسی حا چندین وتدد اودداو حدص نوشدتن كندد اهبتدص نيدین خسدد
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ًگر ن ص را كدص اخشدان اًدر فرًدود اندد و درو عداو را ًداداًی كدص شدنوند ای
لیالی اگرچدص خدك نفدر و لدر ماهدت سدوار ی و ًسدافرم هدى حاشدد تدرخ ًكدن و
ا گددر از تددو ًسدد هصای لپرسددند كددص ندددانی شددرًگین ًبدداش از اخنكددص حگدد یی
نيیدانى و مال نكص پیغيبر تو فرًود است وـاادر ی واخفعـل بـی و ال حكـن و
رواخت شد است هركس در كالو او «الادر ی» نباشد حدص مقیقدت ًاندون و
دی د زد اسددت و ج اهددت و نددادانی خددود را در ن ددص ني دیدان دی حددص تدددهیس و
توجی دص پوش دید ًدددار و ا گددر كددودكی تددو را لددر خردداء تددو واو د
جياعدت و راسدت گفدت اعتدرا

كددرد در ًیددان

كدن حدص خردای خدوده در ایدن هنگداو ا گددر

اعترا و اورار نكنی از كسانی خواهی لود كص تكذخب و انكدار مدق را نيدود
حاشددند و در ایددن تدد رم تددو گ خنددد از جانددب خدددا نخددواهی لددود و چددون
گ خند از جانب خدا نباشی الًواهص گ خند از جانب شیران خدواهی لدود
و ًتر

از ذهت و خدوار ی در ایدنگوندص ًدوارد ا گدر حدص ًتدداق خدص شدر خفص و هلل

العزة و لرسوله و للهؤونحن ًعتقد هستی و هرگا ساال كنندد تدو را از ًسد هصای
كص لر خقین نیستی در ن ًس هص حص ط ر مدتى وضداوم ًكدن و ًخداه

خدود

را در مق دی كددص ً دیگ خ دد تكددذخب ًنيددا اگرچددص در خ دك كنيددص حاشددد و ا گددر
حترسی حص كنيص مقدی كدص ًدیگ خدد تدو را ًند و كندد تدو اودرار حدص مدق حكدن و لدر
خداست نترم ًاًنینه
و ًعاشرم كن حا خنق حص اندداز ًعرفدت و ادراخ اخشدان و توودع ًكدن
ن ص را نيیتوانند ادراخ كنند و حا این مال سسدتی در احدالم و لیدان ًرندب
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ًكن س اگر تويم ًیكنند شنوندگاند فضائم فدردی خداع و شختدی
ًختوع را لیان كن و ا گدر ندص از شدخص حگدذر و او را در تودت دسدتص ودرار
د و این را هى اگر ًتويم نشوند حص نو لپرداز و چون از این هى سدر حداز زنندد
در

از جدددنس گفتگدددو كدددن و لدددر هيد دین ن دددو اسدددت روش لًويدددد

رسانیدن ًراهب و كيتر كسی است كص حددین نك دص لرخد رد حاشدد و لدرای
ًثال ًیگ خى هرگا خدافتی كسدی را كدص اهنیدت داشدتص حاشدد حگدو عندی
پیشددوای هددداخت اسددت هركددص او را حشناسددد خدددا را شددناختص و هركددص انكددار
كند او را خددا را انكدار كدرد و ا گدر دخددی شدنوند تدا ایدن درجدص الیدق نیسدت
حگددو هركددص ًخاهفددت كنددد جانش دینان پیغيبددر را از دی دن خددار اسددت وبددول
خواهد كرد و اگر والم این ًقاو هى نیسدت حگدو هركدص ًخاهفدت كندد مدق را
گيرا است الًواهص از تو وبول خواهد كرد و ًقتود تو در جيیع ایدن امدوال
ماتددم شددد چرا كددص عندی اسددت اًدداو و راسددتگو و جانشدین پیغيبددر و مددق
است و مق حا اوست و ا گدر از رو ی ایدن دسدت ر رفتدار كندی ودول تدو در جيیدع
ًوارد ذیرفتدص خواهدد لدوده دس پیدرو ی كدن در جيیدع ًسدائم از ایدن دسدت ر
كص ندازل شدد اسدت حدص ن ودر ن و جدار ی شدد سدنت پیغيبدر
تقیص خود را از ًخاهفین حدص ایدن دسدت ر كدص فدرد را ز یدر تدن

و تدن

و ودرار د
را ز یدر

ن ددو و ددرار دهد دید و در ه ددر م ددال سد د اوار نیس ددت دروم گف ددتن و انك ددار م ددقه
ًیفرًاخند ًا سخن ًدیگد ییى و از هدر كنيدص هفتداد وجدص اراد ًدیكندیى كدص
تياو ن وجو مق استه
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و حددان ای لددرادر ًددن واجددب اسددت لددر تددو خدددًتگ ار ی واخدان خددود در
دوددایق و سدداعام شددب و روز و نباخ دد حاشددد از لددرای تددو ّ
هي دی و فكددری حا د
خدًت و لپرهی از اخنكص خود را ودا لپنددار ی دس هدالخ كندد تدو را عادب و
خود سندی و خنق خدا را حندد خدود حشديار ی و حدص نظدر مقدارم حدص اخشدان
نظددر كن دی و حاخ دد كددص پیوسددتص خوشددرو و شددادان حددا ًدداًنین رفتددار كن دی و حددا
ًنافقین حص اعتددال و ًیاندصرو ی ًداداًی كدص تقیدص در عداهى مكيفرًدا اسدت
وهد دیكن در دل خ ددود ل ددر اخش ددان انك ددار ك ددنه خـــالطوهن حالجرانحـ ـة و خ ــالفوهن
حالجوانحة واداوت االورة صجحانحة.
ّ
و اًددا در حدداو مك داو و سددالطین ددس در ًعاشددرم حددص مددد ضددرورم
اك فا كن و ًراعام كن امتراو و ادو راه اگر حخوانند تو را اجاحدت كدن و ا گدر
فرًددانی دهنددد حددص نیك دی اطاعددت نيددا و در غی داو و مض د ر ندداو اخشددان را حددص
نیك دی خ داد كددن و ا گددر ًددردو لددر اخشددان حدددگ یی كننددد تددو خدداًوش حدداش خ دا از
انايدن اخشدان لیدرون رو و ا گددر حتدوانی و از تدو لپذیرندد اخشددان را حداز دار و ا گدر لددر
اخشان ش رش كنند تو ًانند الدن اهنبدون حداش ال ظهـر لـه فحركـ و ال ضـرل لـه
فححل .
لدرادران تتددخقی تدو دس در ند د اخشدان خاضدع و ًالخدى
و اًا در حداو
پ

حاش و ل رم شيار اخشان را و توویر كن اخشان را و خدًت كدن اخشدان را حرد ر
سد اوار و ًبددادا نكددص غنیيددت شدديار ی اجتيددا اخشددان را كددص حنددد خددود وددرار
دهی اخشان را و گيان كنی كص سرًاخص و و و اًال كی لدرای تدو ت یدص شدد خدا
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اكر و عينص تدو هسدتند دس حدص خددًت حگيدار ی اخشدان را نعوذحدا وهدیكن
اگر امتیا تو را ناچار كند حص ًساعدم اخشان س در ن اخدت پد زش و میدا
از اخشددان اسددتعانت جددوی و ًبددادا كددص فرًددان ده دی حددص اخشددان ًاننددد فرًددان
ادشاهان لر رعیت چراكص ن ا هيگی لرادران ًا هستند نص حنددگان زرخر خدد
و ًا اًیدوار خى حص شفاعت اخشان در روز ویاًته
و حدددان كددص ًددردو فر خ دد شددد انددد از ن د ر و هنيددت خ دا عقددم و نفددس و
ف
چدون دارای دو ج ددت هسدتند نشددود كدص ن ددا را دفعد وامدددة لدر خدك ج ددت
وادار كرد از این ج ت حاخستی ًدارا كنی حا اخشان تدا حنیدص ن دا از هدى نرید د و
زند حيانند و نی حددان كدص در خندق اعدراض حسدیار و اغراضدی ونیدم و انددخ
اس ددت و از ل ددرای هر خد دك از ن دو ًقتضد دیام و ه ددوازًی اس ددت ددس انتظ ددار
ف
نداشددتص ح داش كددص ًقتض دیام اعددراض را خ دكًرتبددص تددرخ كننددد و تددرفا حددص
رضای خدا كص فررم اه یص است عيم نياخنده
و توت دیص ً دیكددنى تددو را ای لددرادر ل رگددوار اخنكددص اسددرار و لددواطن ًددردو را
فاش نكنیه پرسشی ًكن كص حص ن واسرص حاطن او شدكار گدردد و حدص اًدری
نظددر ًینددداز كددص حددص ن واسددرص حدداطنی دخگ در ه خ ددا گددردد و حددص راه دی ًددرو كددص
حدداطنی دخگددر هدداهر گددردد چرا كددص هددواهر ای دن ًددردو حددص واسددرص حددادل ن شددراخع
انبیاء و روش اوهیاء و حص واسرص میا خشك گردخد و گندد ن پوشدید شدد
ّ
و اال لواطن ن ا از ًردار گندخد حدلوتر و گند تر اسدته دس ا گدر ًنااللدی را
كددص رو ی ن حددص مددرارم فت داو و هددوا خشددكید لددر هددى زن دی تعفددن و گنددد ن
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طد د ر ی پراكن ددد و نياخد دان ش ددود ك ددص كسد دی را طاو ددت ًا دداورم ن نباش ددد
نعوذحددا و ناچددار ی در ای دن ت د رم از چن دین اشددخاع لی د ار ی حا د یی و
ًیًانی در روزگدار غر خدب و تن داه دس لپوشدان لدر اخشدان سرپوشدی كدص خددا
وددرار داد و لید داو ی پ ددرد ای را ك ددص خد ددا و خخت ددص و ًتتد د
ّ
خداوندی فانص خظ ر اهايیم و خستر اهقبیكه

ش ددو ح ددص ت ددفت

و اًددا دسددت ر در سددایر اً د ر عنيی دص را در وت دیتی كددص حددص جندداو س دید
سند ًیرزا ز یناهعاحدین و غیر اخشان نوشتصاو كفاخت ًدیكندد تدو راد حگیدر ن
را و ًراجعص كن حص نظر اعتبار و تدلره
و چون شيا ع خيت لر ًسدافرم كدرد اخدد و وودت تند

اسدت ًیسدر

نشددد كددص لیشددتر از ایدن لددرای شدديا حن خسددى و كسدی كددص ك دداو خدددا و سددنت
پیغيبر

در دستر

اوست نیازًند نخواهد شده

نوشددت ای دن وت دیتناًص را حنددد ا دیى كددر خى لددن الددراهیى در ددناى ش د ر
ف
شوال اهيكرو از سال خك د ار و دو خسدت و هفتداد و دو سدائال ًدن ا اهتوفیدق
هنعيم بتنا ا و اخاكى حاهقول اهثاحت فی اهویوة اهدنیا و فی االخرةه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تيدداو ش ددد ترجي ددص اید دن وتد دیتناًص ًباركددص ل ددر دس ددت حن ددد روسد دیا
عبداهي دی لن الیتدراو اهشدر خ

اهوسدینی اهنفیسدی عتدر روز خكشدنبص

هشددتى ًددا رلی دعاالخددر از سددال خك د ار و سیتددد و شتددت و ش د
ف
راجیا ًن ا اهرمي و اهغفرانه
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ويددری

بسن اَ الرحهن الرحین

الحهد َ و سٍم علً عباده الذین اصطفً.
و حعـد؛ فرستاد حص سوی ًدن جنداو كدافی اهكفداة و مداًی اهويداة و
واهی اهوالة ذو اهع اهباذخ و اهفخر اهشاً اهي خد حنرد

ا اهيندك اهيندان

اًان ا خان واهی كردستان اع ا و مفظدص ًدن طدوارق اهودد ان ناًدصای
و سدداال نيددود از ًسددائنی چنددد و جددواو خواسددتص لددود و حاخ دد دانسددت كددص
ار ای از ًسائم اسدت كدص ًدیتدوان ن را نوشدت و لرخدی از ًسدائم نوشدتنی
ف
ف
نیست و حاخستی مض را و ًشداف در ن حود نيدود و حعضدی از ن اسدت
كص نص ًیتوان نوشت و نص ًیتوان گفت و الزو اسدت ك يدان ن تدا مندول در
وبد ر و از جينددص ن اسددت كددص تعبیدری از ن در ایدن عدداهى لددرای ن ددا نیسددت و
دانای حص ن نيیخاحد هفظی را كص دالهدت كاًدم لدر ن حنياخدد و چدون جنداو
اخشددان حددص واسددرص تدددق و تددفایی كددص دارنددد در ونددب ًددن جددای گرفتددص و
دوسددت ًدیدارو كددص تعندیى كددنى و واود

سددازو او را لددر ًرنددوو اود حنددالر ایدن

ً دین خسددى ن ددص را كددص ًيكددن اسددت نوشددتن ن و اشددار ً دیكددنى حددص ن ددص
نوشتنی نیست ز یرا در اخشان اسدت وجددان داخ و ادراخ داكی و ال مدول و
ّ
ال وددوة اال حددا و نددا ًدیلددرو حددص خدددا از ن ددص ًكددرو خداسددت و ًدین خسددى
ن ددص ً دین خسددى احتد ف
دداء حدددون اخنكددص ًسددائم اخشددان را عنددوان كددنى از لددرای
ًتنوتی و مكيتی كص ًنظد ر نظدر اسدت وهدیكن جدواو ن ًسدائم در ن
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خواهد لوده
حدددان ای لددرادر ًددن د وددرار دهددد خداونددد خنددد تددو را ل تددر از گذشددتص و
روشدنایی چشدى تدو را در تیدص تدو د كدص خداوندد داندای ودادر وداهر مكدیى خندق
فرًددود ایددن سدديان ای حننددد و زًددین سددت و ن ددص در ًددالین ن اسددت از
ًوجددودام لددرای فاخ دد ل رگ دی كددص نیسددت ن د د خداونددد چی د ی ل رگ ددر از ن
وهیكن ن فاخد ل رم را در غیب خندق ودرار داد و از لدرای اه دار ن اسدبالی
دائم
و از لددرای اخفددای ن نی د اسددبالی ت ی دص فرً دود و از جينددص اسددباو و وسد پ
اه ار ن فاخدد اسدت وجدود پیغيبدران و ك ال دای سديانی و وجدود اوتدیاء
اخشان و خنقت مكياء و دانشديندان و لدرادران لرگ خدد و اختیدار تداًی كدص
در فررم اخشان گدذارد و سدالًت حددن و تدفاء عقدم و هدداخت و توفیدق و
عيم حص ن ص اًر فرًود و ان جار از ن دص ن دی فرًدود و در ًقالدم نید از لدرای
خفای ن اسبالی ورار داد و از ن جيندص اسدت طبداخع جيادخدت و نباتیدت
و میوانیت و نفس اًار حاهسوء و عدادام و طبیعدت و شد وام و غضدب و
اهواد و شقاوم و اًثال اخن ا و از ن جينص است خواننددگان حسدوی تد

و

ج نى و پیروان و هينشینان ن ا و شیاطین و اشبا اخشان و ًرتكدب شددن
ًن ی دام و تددرخ خی درام وه دیكن اسددباو و وسددائم اه ددار در اتددم خنقددت
و ددویترن ددد خ دددا ًد دیفرًاخد دد :الع ــزة هلل و لرس ــوله و لله ــؤونحن و ح ــز اهلل ه ــن
الهفلحوو و جنـد اهلل هـن الغـالجوو ًگدر اخنكدص تكنید

شدد اسدت انسدان حدص

ًیم حسوی اسباو اه ار س از نكص در اًكان او گذارد شدد و هي ندین
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شددد حددص اعددراض از اسددباو شددر ددس از نكددص در اًكددان او لددوده ددس

تكنید

هركددص را خداونددد خیدری در او حدانددد و اسددباو خیدر لددرای او ً یدا فرًاخدد و ن
ّ
كس عيم حص ًقتضای ن اسباو حنياخدد پدرد هدای انیدت او چید ی دس از
چید ی رویدق و نددازخ شددود تددا نكددص هدداهر گددردد ن ددص در او وددرار داد لددود از ن
فاخد عظيی نور علی نور یهدی اهلل لنوره وـن خ ـاء و ندازخ شددن ماال دای
ّ
انی دت تدددر خای اسددت و ه د ر ن فائددد در اشددخاع ًتفدداوم اسددت و در
ًقالددم هركددص را خدددا حدانددد در او شددری و ً یدا فرًاخدد لددرای او اسددباو را ددس
ف
ّ
عيددم كنددد حددص ًقتضددای ن اسددباو ماال ددای انیدت او ًتدددرجا غنیظتددر و

كثیفتر گردد تا حص درجصای كدص ّ
سدر خنقدت و ن فاخدد عظيدی حدص كندی در ن
ًسدت ر و پوشدید گدردد و ند ر خددایی خداًوش گدردده اذا اخـرح خـده لـنخكــد
ً
یراها و ون لنخجعل اهلل له نورا فها له ون نور.
اًددا طاخفددص اول كددص ًوفددق لددر خی در شددد انددد ددس ترو دی و تعدداهی از لددرای
اخشددان ماتددم نيددیشددود ًگددر حددص دو چیدد خكددی جددذو عدداهی و دخگددری
اناددذاو دان دیه اًددا جددذو عدداهی كددص از ًقتض دیام كددرو و جددود و سدداحقص
ف
رميت و ا ر كيال و جيال اوسدت و دائيدا لرودرار و ًوجدود اسدت و كسدی را

نيیرسد كص ل انص و عذر ی از این ج ت داشدتص حاشدد هي نانكدص زًدین در
ًد رد تداح

فتدداو نتواندد ل انددصجد یی كنددد ز یدرا كددص ند ر فتدداو تيداو سددرك

زًین را فراگرفتص وهیكن ن ص لر دانی الزو و واجب است توتدیم انادذاو
و اًتثال اًر و فیض عاهی است و این است ً رد تكنی
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و ًودم ماجدت

در هددر ً د ردیه ددس هددركس فرًددان ددذیر شددد اًددر عدداهی را او اطاعددت كددرد
حنددالراین نادداتی نیسددت از لددرای امدددی از ًخنووددام ًگددر حددص فرًددانبردار ی و
اطاعددت و هال ك دی ًتت د ر نیسددت ًگددر در نافرًددانی و عت دیانه و ًعنددای
طاعتد عيم كدردن اسدت حدص ن دص خددا و رسدول از فدرائض و فضدائم ًقدرر
فرًود است و ان جدار از ن دص ن دی فرًدود از ًورًدام و ًعافدام و نیسدت
چی ی كص ن دخككنند حاشد حص خدا ًگر نكص حدص ن اًدر فرًدود و هي ندین
نياندد چید ی كددص دوركنندد حاشددد از خددا ًگددر نكدص از ن ن دی فرًدود ددس
ًغددرور نكنددد و نفریبددد تددو را ش دیران كددص حددا اسددباو تبعی ددد تقددرو حددص خدددا
حا یی و حص ارتكاو ًعاتی و ًن یام و ًورًدام ن دخدك حدص خددا شدویه
ً
لـحس حاوـانحكن و ال اوـانی اهـل الكتـا وـن خعهـل سـوءا خجـز حـه .فهـن خعهـل
ً
ً
وثقا ذرة خحرا یره و ون خعهل وثقا ذرة شرا یره.
و حدان كص جذو عاهی ا ر جيال اوست و اوست جيیم و ن داختی از
لددرای جيددال او نیسددته و اناددذاود دوسددتی و ًوبددت حددص عدداهی اسددت و
هيددان اسددت ًعن دی اًتثددال و فرً دانبردار ی و اطاعددته او كنــتن تحجــوو اهلل
فاتجعونی س دوستی طاعدت اسدت و ًدردو در درجدام دوسدتی و ًوبدت
حددص ودددر طاعددت و عبادتشددان ًتفاوتنددده ددس گددا حدداش و فر خدب ندهددد تددو را
شیرانه حص خدا سوگند دوست عندی

كسدی اسدت كدص اطاعدت كندد او

را و لیدد ار از ن مضددرم كسددی اسددت كددص عتددیان ورزد و ایدددن ًرنددب حددص
ودر ی شكار و روشن است كص نیازًند حص دهیم و لرهدان نیسدته دس هركدص
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فرو رود در ًعاتی و حدا ایدن مدال گيدان كندد كدص دوسدت عندی

اسدتد

ددس گيددان كددرد نعوذحددا كددص او ًناددذو حددص سددوی ن مضددرم اسددت و
كسی كص گيان كند كص ًناذو حدص ن مضدرم اسدت و ًرتكدب ًعاتدی
ًیشود س وائم شد حص اخنكص عندی

او را حدص ًعاتدی دعدوم و جدذو

فرًددود و ا گددر چن دین كس دی تددامب ًعرفددت حاشددد ً دیدانددد ای دن خددود حددص
تن ایی گذشتص از اخنكص اخيان نیست كفر شدكار ی اسدت نسدبت حدص خدداه
س اول فر خضصای كص لر تو واجب است حا ادعای دوسدتی و والخدت اخنكدص از
ًعاتی حاهكنیص اعراض كنی و ًتوجص ًبدأ خیدر حشدوی سدپس حدا وددً ای
طاعام و عبادام حص انداز استراعت و توانایی حص سدوی ًبددأ خیدر سدنوخ
نيایی و هيین است مقیقت گذشتن لر تراس در این ت رم حص ًقتدود
خود دیر خا زود خواهی رسیده

ف
و ًباش از جينص كسانی كص دائيدا كسدم و خدواو هدود اندد از هرگوندص
ف
خی دری و لددرای اخنكددص خ خشددتن را از مددد تقت دیر لی درون رنددد دائيددا تقت دیر را
نسبت حص خدا ًیدهند حص ل انص اخنكدص خددا هدداخت نكدرد خدا توفیدق ندداد خدا
ّ
اسباو طاعت را فراهى نفرًود و ایدن در ند د عدار كفدر حدص خداوندد ع ّ وجدم
است و در مقیقت وائم شد حص نقتدان كيدال و جيدال خداوندد نعوذحدا

ف
وهدیكن غافددم اسددت كددص فدیض و ند ر و جددذو خدددایی ًوجددود اسددت دائيددا
حالن اخت و ًوانعی كص فرض ًیكنی هيص در وجود خود تو اسدت و در وبدول
جددذو و استفاضددص تددو اسددته را رو تددا حددص ًقتددد لرسددید اًتثددال كددن تددا
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ًرنوو تدو ماتدم گدرددد كدار كدن تدا اجدرم و ًد د خدود را حگیدری و ًبداش
ًانند كسانی كص حص رزوهای اميقانص مركت نكدرد تيندای ودرو و ن دخكدی
حص خددا را دارندده لـحس لالنسـاو اال واسـعی و او سـعحه سـو یـری قـل وـاخعجؤ
حكن ربی لوال دعاؤكن اًیدوار ی حا مقیقدت هداهر ًدیشدود در عيدم و نكدص
عيم نكند اًیدوار نیست و هي نین تر

حص ط ر مقیقت هاهر ًدیگدردد

در مذر كردن و نكص مذر نكند ترسناخ نیست و دوستی واوعدی در اًیدد و
تددر حددا اختیدار كددردن ًوبددوو اسددت لددر جددان خددوده حنددالراین دوسددت خدددا
كسی اسدت كدص حدص خددا اًیددوار و از خددا ترسدناخ حاشدد و رضدای خددا را لدر
هيددصچید ًقدددو دارده ایدن اسددت تيدداو اًددر و مقیقددت اخيددان و راهدی اسددت
ن دخدك حددص سددوی خدددا كددص پیغيبددران و ًرسددنین و اوتدیاء ًقددرلین سددالو ا
عن دی ى اجيع دین پ دی

گرفتددصانددد و ًبددادا كددص مینددصهددای تددامبان مینددص

ًانند ًرشدین و عرفاء توفیص را گوش دهی كدص لدرای توتدیم ًتدا دنیدا و
ر خاسددت حددص كددار ً دیلرنددد و ًقتددودی ج د ای دن ندارنددد كددص امتیاجددام و حددار
گران خود را لر استران و االغ ای چندی حار كننده
ددس چددون از ًددن طنددب نت دیوت كددردی ای دن اسددت كددص وت دیت
ف
ًیكنى تو را اوال كص اتالش كنی حدن هاهر خود را حدص اخنكدص ً كدم و ًشدرو
خود را از را مالل ورار دهی ز یرا ووتی طعاو مراو شد خونی كدص از ن طعداو
فراهى ًیشود مراو و خبی

اسدت و چدون خدون خبید

شدد رومدی كدص از

ن ًتوهددد ًدیشددود خبید خواهددد لددود و چددون روش خبید شددد ًیدم نكنددد
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ًگر حص ًعتیت و نافرًانی از خدداه دس داكی كدن طعداو خدود را تدا داكی
شود روش و نفس تو تا ًیم كند حص ن دخكی حدص خددا دس چدون غدذای مالهدی
توتیم نيودی از رو ی سدیری ًخد ر چرا كدص حدا سدیری غدذا خد ردن اسدرا
اسددت و خداونددد ًسددرفین را دوسددت ني دیدارد و ًقتددود تددو ن اسددت كددص
دوس ددتدار ت ددو خ دددا حاش ددد و چ ددون گرس ددنص ش دددی افد د ون از م ددد امتید دا و
ضددرورم ًخد ر كددص ن نی د اسددرا اسددت و حددص امتی داس عيددم كددن و كيتددر از
ًی ان اشت ا تر

كن و كوش

كن هيیشص كدص شدكى تدو را ًشدغول نكندد

خا حدص پرخد ر ی و خدا حدص گرسدنگی ز خداد حنكدص ًیاندصرو حداشه حخد ر و لیاشداو حدص
انداز ای كدص ًوتدا حدص تنقیدص نشدوی و از خداد شدكى لیدرون رو ی و هي ندین
اسدت دسدت ر در اًددر هبدا و خاندص حاخسددتی كدص از مدالل حاشددد و هدى حدص ودددر
ضرورم و امتیا تا اخنكص حتوانی فدارماهبدال ًتوجدص خداوندد ًتعدال حشدوی
ای دن اسددت انددداز كفاخ دت تددو از دنی دا كددص دخگددر حددا تددو كددار ی نداشددتص حاشددد و
واگذارد تو را حص كار و خیال خوده
و چددون از ایددن ج ددت خعن دی از ج ددت شددكى و حدددن سددود شدددی
كوش

كن در رفعكردن اعدراض لیروندی و ًشداغم وارد از خدار حدص واسدرص

مدوا

ناگاندص حدص اخنكدص ن اعدراض و واردام را از خدود دفدع كندی خدا نكدص

چشى و گوش و زحان خود را لبندی از ن ص ًانع فراغت و ساخ

تدو خواهدد

لود و تو را از خداخت ًشغول كند و نگذارد حص فراغدت حدال خددًتگ ار حاشدی
و این است ًعنی خنوم ًرنووه
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و حدددانكددص انسددان ًیختددص شددد اسددت از اضددداد و هر خ دك از ن ددا را
اوتضایی است و نیازًند حدص ًدددی خداع از را مدالل ًدیحاشدند تدا حداوی
حيانند و اگر ًدد حص ن ا نرسد از هى ًی اشدد حددن انسدان و هدالخ شدود وبدم
ف
از رسیدن اجم تقدیریه ًثال در تو اوتضای مركت و اوتضای سدكون هدردو
هستد س گاهی مركت كن و گاهی ساكن حاش و در تو اوتضدای گر خدص و
خند هردو هسدت دس گداهی گر خدان و گداهی خنددان حداش و در تدو اسدت
ًقتضای ش وم و ًقتضای اعراض س زًانی حص شد وم خدود عيدم كدن
و زًانی ًعرض حاش و هي نین است اًدر در تيداو مداالم و اوتضداءام و
حاخد كص تياو ن ا از را مالل حاشد و هركص تخن

از ایدن دسدت ر كندد هدالخ

خواهد شد و خا فاسد خواهد گشته
و دست ر جاًع این است كص در هیچكار ی و هیچ مداهتی ز خداد رو ی
ًك ددن ددس گ دداهی از ً ددردو خن ددوم ك ددن و گ دداهی ًعاش ددرم و كسد دی ك ددص
ز خد داد رو ی در گوش ددصنشد دینی و ع ه ددت از ً ددردو حنياخد دد ًان ددون ًد دیش ددود و
شیاطین او را فرو ًیگیرند و فرائض خداوندی ًتروخ ًیًاند ز یدرا از جيندص
فرائض ًعاشرم حا لرادران دخنی و اداء مقوق اخشدان و ًعاشدرم زن و ح دص
و اداء مقددوق اخشددان و ترلیددت اوالد و ترلیددت ًددال و خدددًتكار و توت دیم
عنى و توتیم دنیدا و دیدن اسدته دس ا گدر پیوسدتص در گوشدصای حنشدینی و
در حددص رو ی خددود لبندددی مقددوق حندددگان خدددا و فددرائض خدددا را ادا نكددرد
حاشیه
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و حدددان كددص از لددرای هددر عضددوی از اعضدداء تددو و از لددرای هددر ًقدداًی از
ًقاًام تو عبادتی خاع است و حندد ن اسدت كدص حدص وهداخ

حنددگی در

تياو ًقاًام و ًوارد عيم كند و ك ال دای شدرعیام اندوا عبدادام را در لدر
دارد ًبددادا حددص نظددر اهانددت و خددوار ی حددص ن ك ال ددا نظددر كندی ًاننددد حعض دی از
سف اء چراكص ن ا امكاو اه ی نبوی عنوی عينی است و هيدص مدق اسدت
كص ً رد تردخد و شك در ن د عقالء و عرفاء نخواهد لوده
و از جينددص اعضدداء و جددوارش خك دی زحددان اسددت و عبددادم ن در ای دن
است كص از ن ص خداوند كراهدت دارد حداز اخسدتد و حدص ن دص اًدر فرًدود گ خدا
حاشد س ندان كدص هيیشدص تداًتند متدی در مقگد یید ج دال و ناداندانی
ًیحاشند كص حدعت در دین خدا گذارد انده و از عبادم زحان اسدت اذكدار
ًد ر و خداونددد از لددرای هددر عبددادتی انددداز و مدددی وددرار داد و از لددرای ذكددر
ً ً
مدی و انداز ای ورار نداد و فرًود و اذكروا اهلل ذكـرا ك حـرا دس سد اوار اسدت
كددص انسددان دائددىاهددذكر حاشددد و هددر كنيددص مق دی و مددر راسددتی كددص از دهددان
ّ
خار شود ذكر خداست اال اخنكص تكنى حص اسياء خدا ذكدر نياخدانی اسدت و
ناً دای خددا حسدیارند و از لدرای هددر اسديی و نداًی خاتدیتی اسدت ًعدین و
ا ری است ًختوع س س اوار است كص انسان لر مسب ماهدت و ًقداو
و ً د رد امتی دا خددود ندداًی خ دا كالً دی را اختی دار كنددد و چ دون تدددلر كن دی در
اخددتال دعاهددا در مددوائو و در دعددای ًعددرو اعــدد لكــل هــو ال الــه اال
اهلل تددا خددر دعدداد ًدیخدالی مقیقددت ن ددص را كددص گفددتىه حددص هددر مددال اخددتال
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دعاها حص واسرص اختال مال ذاكر استه
و از لددرای سدداهك در احتددداء اسددتغفار ًناسددب اسددت از رو ی راسددتی و
ف
مقیقت چراكص ٭ اخ شو اول و س دخد لر ن اخ انداز ٭ حدوا انسدان حاخدد
دهددد

خددود را از هددوث ًعاتدی دداخ كنددد سددپس خ خشددتن را ز خنددت و راخد
ف
ًتدرجا و در این ًووع ل تدرین اذكدار ذكدر خـا حـی خـا قحـوم اسدت تدا نكدص خددا
ونددب او را حددص ن د ر والخ دت زنددد كنددد و ًوفددق حددص طاعددت حدددارد و ا گددر در خددود
توفیق خدًت نيیخاحد حص ذكر ال حو و ال قوة اال حاهلل العلی العظـحن ًشدغول
شود و هي نین اگر در خود ماهدت وسوسدص و خیدال حددی خدا اعتيداد لدر غیدر
خدا خدا اًیدد حدص غیدر خددا خدا ترسدی از غیدر خددا در خدود ًدیخاحدد ًدداوًت لدر
هيدین ذكددر نياخدد و دعددای اعــدد لكــل هــو ال الــه اال اهلل تددا خددر ًتكفددم و
ًتضين حعضی خواع استه
و حدانكص ناً دای خددا حدص ًن هدص دواهدا و عقداویر هسدتند و از لدرای هدر
دوائدی ا دری اسددت و اًدراض گوندداگون و لیشديار اسددت ًدی خنددد و ًدیرونددد و
ف
طبیب ماذق ن است كص دائيا ًراوب مال ًر خض حاشد و در هدر سداعت
و هددر روز و حددص اخددتال مدداالمد ذكددر را كددص ح دص ًن هددص دوا اسددت تغیی در دهددد و
ف
اهددم مینددص كددص دائيددا حددص ذكددر وامدددی ًشددغوهند و حدداخ هددى ندارنددد كددص در هددر
مدداهتی حاشددند نیسددت ًگددر كددار نادانددان و ًاننددد سددایر كارهاشددان زشددت و
ناهناددار اسددت كددص عقددول حدداهر و افكددار روشددن از ن سددر حدداز ً دیزنددد چددون
روددص كردنشددان و د و طنبدد ر و واز خددوانی و عشددق اًددارد و جدد اخن ددا از
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فسددق ا و حاز ی دداه وسددى حددص خدددا كددص تيدداو اخن ددا ر خدائی اسددت و الخـذكرالو اهلل اال
ً
قل ـحال و ا گددر ای دن ًسددنك تددویك لددود پیغيبددران و اوهی داء خدددا چددرا حددص ای دن
ًسددنك ني دیرفتنددد) و ا گددر اخشددان سددالو ا عن دی ى حددص ای دن را رفتددص لودنددد
ن ددان نيد دیًان ددد و ن دددان نيد دیكردن ددد و چ ددرا ن ددان كنن ددد و م ددال نك ددص
پیغيبران هر خدك شدر خعتی وردندد و شدر خعت سدالق را نسد كردندد و طد ر ی
نبوده
و حدددان ًعنددی ذكددر كددردن هيددان تكنددى حددص تن ددایی نیسددت چرا كددص
شخص خواو هى ًيكن است كنياتی را ادا كند و ذكدر نیسدته دس ذكدر
در ووتی ذكر است كص از رو ی توجص ونب و وتد و اراد و تعيدد حاشدد ًانندد
سخن گفتن تو حدا ز خدد و عيدرو در ًرداهبی كدص حدا اخشدان دار یه دس كوشد
كن كص اذكار تو از رو ی اشار ونب و اراد و حا ًعنی حاشد و ایدن ماهدت لدرای
انسان پیدا نيیشود در اول اًر در ًااهس عيوًی و ازدماو جيعیدت ًگدر
در خنوت ا و نیيصشب ا وهدیكن هرگدا وندب ًعتداد شدد حدص ذكدرد دخگدر لدرای او
تفاوتی نكند خنوم و جنوم و كيال عادم در این است كص وندب انسدان
و خاطر او خك ج ت ًشغول حص ذكر حشدود چنانكدص حدص ذكدر دنیدا ًشدغول لدود
حر د ر ی كددص نتددوان او را از ذكددر ًنتددر نيددود ًگددر حددص جبددر و زوره ددس چددون
چن دین شددد دنیددا را فراًددوش خواهددد كددرد و ًعتدددل خواهددد گردخ دد و جددای
نیست كص اشتغال حص ذكر ًانع از اداء فرائض خدا ًسدتوبام گدردد چرا كدص در
ایدن تد رم ذكددر ش دیرانی و كددار نادانددان خواهددد لددود و ذا كددر مقیقدی كس دی
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است كص طاعتی از او فوم نشود و حص ًعتیتی ًشغول نگردده
حددص هرمددال چددون ًددداوًت كددردی لددر ذكددری هيیشددص حددص خ داد ن ذكددر
ف
خواهی لود و دائيا حص خیال تو ن ذكر خر ر كندد ًثدم اخنكدص كنيداتی كدص حدص
ن عادم كرد ای در مین تكنى فراًوش نيیكنی س كسدی كدص ًعتداد حدص
ف
ذكری شد خررام خاطر و واردام لر ونب او دائيا هيدان ذكدر خواهدد لدود و
این است ل ترین اذكار كص واو ن را ج خددا كسدی نداندد و ایدن اسدت ن
ذكری كص وسوسص و شیران را دور ًیكند نص ذكر هسانیه س كوش

كدن تدا

ونب تو ًعتاد شود و جيیع خاطرام لر ونب ذكر خدا حاشده
و سد د اوار اس ددت ك ددص در عد دین م ددال ًالمظ ددص م دداالم و ع ددوارض و
امتیاجددام خددود را حنيددایی و حددص ذكددر ًناسددب مددال خددود ًشددغول حاش دی و
ف
دسددت ر ن جينددص نوشددتنی نیسدت چراكددص دائيددا تغیی در ًدیكنددد حددص اخددتال
ف
ماالم وهیكن حدینگونص است كص اگر ًثال خدواه روز ی خواسدتی حكندی
از خدا حگو خا رازق و ًگو خا وانع و چون اراد انتقداو از دشدينی داشدتص حاشدی
حگو خا ونتقن و ًگو خا راحـن و هي نین در سایر ماالم و ًراودب حداش مدال
خددود و ماهددت نفسددانی خددود را و حددص توقیدق كددص راهنيددایی كددردو تددو را لددر درد
خود و هى لر درًان خودم و حا وجود اخن ا تدرخ ًكدن فر خضدصای از فدرائض را
ف
و عيم كن حص ن ص ًيكن شود از ًستوبام و واگذار ًورًدام را عيوًدا و
وا گددذار ن ددص را كددص ًيكددن شددود از ًكروهددام و عيددم كددن حددص ًبامددام و
رختت ا لرای رضای خدداه
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و كوش

كن در جيیع ایدن امدوال در راًدی و ًالخيدت و افتدادگی و

تواضع و خوشرو یی و خدوشخنقدی و چدصحسدیار از زهداد و عبداد هسدتند كدص
ًبتال شد اند حص غنظت و وساوم ونب و تنددخ یی و حددخنقی حدص ج دت
نكص اعياهشان لر سوداء ً اجشان اف ود و اخالس حدنشدان را ًوتدرق كدرد
و ً رث جنون و ًاهیخوهیا گردخد و خود نيیدانند كص ًاندون و گرفتارندده
ددس الزو اسددت كددص در گوشددصنش دینی و ذكددر و خنددوم و فكددر و گرسددنگی و
لیدارخوالی ًباهغص و افراس نكنی حنكص خود را حدص تددر خو حدص ر خاضدت حددار ی
ف
و از مددد اعتدددال لی درون نددرو ی و سدداحقا گفددتى كددص در تيدداو كارهددا و مدداالم
ًیان ددصرو حددداش و ز خددداد رو ی ًكدددن متد دی در عبدددادام و ًد د ردی كدددص حاخدددد
ز خ داد رو ی كددرد در اخيددان و خق دین و والخ دت اوهی داء خداسددت و ن هددى اًددری
است ًوه لی ذلم فّل اهلل یؤتحه ون خ اء و اهلل ذو الفّل العظحن.
و حدان كص حا هيص ن ص ذكر كردو هیچگا ساهك حدص ًنت دای ًقتدود
خددود ني دیرسددد ًگددر حددص داشددتن ش دیخی راهنيددا و رفیق دی هيسددفر و سدداهك
ًنفددرد و تن ددا شدیران اسددت و زود حاشددد كددص گيددرا شددود خدا دیوانددص گددردد و در
ك او ارشاد و غیر ن ذكر كرد او فضائم شی و رفیق را س ًراجعص كدن حدص
ن كص لیانی حاالتر از ن نخواهی دخده
و اًددا ن ددص سدداال كددرد لددودی از اخنكددص لددرای ً د كول و ًشددروو خددود
استقراض كنی و از را ورضد رزق مالل توتیم كنید س حاكی نیسدت
وهیكن هرگا ورض خود را حص ًال مراًی عوض دهی ذًص تدو از ودرض لدریء
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نشد ًگر نكص ورضدهند مالل كند تو راه حا وت

ایدن لدرای تدو دو گندا

حاشددد خكددی گددرفتن حددص غیددر مددق و دخگددری اعردداء ن حددص غیددر ًسددتوقه و
ًیگ خى حص تو وول فتم و سخن راست و عدهی كص هیچ شكی در ن راهبدر
نیست و حص حاز خ ص ًگیر ن را و گول ًكدن خدود را نيدیتدوانی خدود را حدص ز ید ر
اوهیاء خدا راستص كنی ًگر اخنكدص حداز گدردی حدص سدوی خددا حدص ت حدص نتدوش و
عالًت راستی حازگشت و ت حص ن است كص عيدم كندی حدص ن دص از فدرائض و
واجبددام از تددو فددوم شددد و وا گددذار ی ًعات دی را و ادا كن دی ن ددص لددر ذًددص تددو
اسددت از مقددوق خنددق خ دا راض دی كن دی اخشددان را تددا داخددم شددوی در عرتددص
اكی گان و طیبین و حتوانی را رو ی در ًسنك اخشان و ج این هرچدص حكندی
حاز خ ص و گولزدن است و مقیقت ندارد و ًانند ك

رو ی و حداال ًدی خدد

و حص زودی از لین ًیرود وهیكن اهبتدص اشدتغال حدص طاعدام از لدرای كسدی كدص
ت حددص نكددرد ل تددر اسددت از اخنكددص عت دیان خددود را روز حددص روز ز خ داد كنددد شدداخد
خداوند حص واسرص ن مسنام سدیجام او را ًودو كندد او الحسـنا خـذهجن
السـحجا وهدیكن كيدداهی كددص ًنظد ر نظددر اسددت سددوگند حددص خدددا كددص ماتددم
نيیشود ًگر لرای تائبین و عاحدینه
حاوی ًاند دسدت ر در تفكدر و ًدا در ك داو طریدقاهناداة اوسداو تفكدر و
كیفیدت ن را حددص تفت دیم لیدان كددرد اخدى ددس وا ًگددذار تفكددر را كددص ن اسددت
ئینددص ونددب و ترلی دتكننددد و دهی دم و راهنيددای ن وهكددن ز خ داد رو ی در فكددر
ف
ًكن كدص ًد رث جندون و دیدوانگی اسدت و دائيدا ًوازندص كدن مدال خدود را حدا
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اهم سالًت و توت دس ا گدر در خدود انورافدی خدافتی لرگدرد و حدص اعتددال
حدداش تددا دًددام تددو ًخددبا نشددود و جنددون و ًاهیخوهی دا تددو را عددارض نگددردد و
ً دیلی دنى حس دیار ی از اهددم عنددى و فكددر را كددص حددص ًاهیخوهی دا گرفتارنددد و خددود
نيیدانند و ذكر كرد او تفتیم این ًرنب را در ك ال ای طبی خدود از ایدن
ج ت الزو است لرای انسان كدص ًتتدم حاشدد حدص شدیخی راهنيدا و رفیدق و
ّ
ًونسی تاهك و والدم واال در تن دایی كيتدر اتفداق ًدیافتدد كدص انسدان سداهى
حيانددده ددس ا گددر ندددار ی راهنيددایی و رفیق دی ددس ًدددارا كددن حددا جددان خددود و
سخت ًگیدر لدر خدود كدص ًدن ترسدناكى از ر خاضدتی كدص حددون اسدتاد حاشدد از
اخنكص ًبتال حص جنون شوده
ف
ًايددال لددر تددو حدداد حددص ذكددر ن ددص ًيكددن شددود در سدداعام شددب و روز
وهدیكن در احتددداء از اسدديائی كددص هیينددص ن ددا كيتددر اسددت حاخسددتی اسددتيداد
نيددود چرا كددص ناً ددای لد رم و ً دیين لددرای اشددخاع حدداهغ ًناسددب اسددت و
ف
لدرای شددخص ًبتدددی ًدثال ذكددر خـا وهـا ًناسددبتر از ذكددر خـا اهلل اسددت و ذكددر
الالــه اال اهلل ًناسددب ًشدداخ و ذكددر خ ـا اهلل از ن ل رگ ددر و ذكددر خ ـا ه ــو از ن ل رگ ددر
اسددته حددص هرمددال از لددرای هر خ دك درجددص و ًقدداًی اسددت و ًبتدددی حاخ دد لددر
مسددب ماه ددت و طاو ددت خ ددود ح ددص اس ددياء ج ئید دص لپ ددردازد و ً ددا در ك دداو
طری دقاهنادداة شددرش ذكددر و فكددر و عنددى و منددى را حددص تفت دیم نوشددتصاخ دى حدددان
ك او ًراجعص كن كص ن ك او شر خ

عظیيی استه

س از این تو را توتیص ًیكنى حص اخنكص مدذر كندی ًانندد نكدص از شدیر
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درند مذر ًیكنی از ك ال دای اهدم ضدالهت و از ًااهسدت و گفتگدوی حدا
ن ا و ًبامثص و ًاادهص حا ن ا و گوشدادن حص كدالو ن دا چرا كدص ز خدان ن دا لدر
خنددق از ضددرر هشددگر ی خدد لددر هشددگر مسدین

لیشددتر اسددته ددس ا گددر تددو در

وجدان خود و در دین خود لر شك هستی حاخد طنب كنی لرای خدود دخندی
خقین دی ووت دی فددائ شدددی حددص خق دین ددس حگددو قــل اهلل ثــن ذرهــن ف ـی خوضــهن
خلعجــوو و الخلتفــت وــنكن احــد و اوّــوا حح ـث تــؤورالو فــاعرض عــنهن حت ـی
خلوضــوا فـی حــدخث حـره و اوــا خنسـحنم ال ـحطاو فالتقعــد حعــد الــذكری وــع
القوم الظالهحن.
و توت د د دیص ً د د دیك د دددنى ت د دددو را در اخنك د دددص ً د دددداوًت حكن د د دی در ذك د دددر
لًويد

و حدص خداد اخشدان حاشدی چرا كدص در ذكدر اخشدان شدفاء هدر دردی و

اًان از هر خوفی و مف از هر سدوئی اسدت و از لدرای دوسدتان اخشدان اسدت
حص والخت اخشان عتيت و مرز ی كص اگر حدا توجدص حدص ن در در خاهدای لد رم و
لیاحان ای هوهناخ لروند اخيدن خواهندد لدود از هدر ومشدتی و شددتی و از لدرای
ذكدر اخشددان اوسداو حسدیار اسدت و افضددم ن ددا ن اسدت كددص حددانی كددص اخشددان
شدداهد و ًرنعن دد لددر تددو در ن ددانی و شددكار و ن دخك رنددد حددص تددو از تددو و اوه دی
هستند حص تو از تو و داناترند حص تو و اموال تو از تدو و حددانی كدص اخشدان ماضدرند
ند د تدو ًدیلینندد تدو را و ًدیشدنوند تدددای تدو را و امتداء ًدیكنندد اعيددال و
اوددوال تددو را ددس چددون ای دن ًرنددب را در خدداطر خددود لپروران دی و دائددى ًتددذكر
حاشی الًواهص تر

لر تو ًستوهی ًیشود و از گنا حاز ًدیاخسدتی چگوندص ندص
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و مال نكص اگر طفم ًيی ی را لدر خدود نگ بدان لبیندی از ارتكداو ًعتدیت
شرًسار ًیشوی و ًرتكب گنا نيیشوی س چگونص نترسی از گدوا لدودن
اًاو خود و تو ًعتقدی كص اوست تامب ًرئی و ًسديع و تواناسدت لدر تدو و
از تو ًااخذ خواهد فرًوده یوم ندعو كل اناس حاواوهن.
ف
س ایدن ًرندب را دائيدا در وندب خدود حسدپار و ًتدذكر حداش و ًقددو
حدددار اخشددان را در اراد خددود و جيی دع امتیاجددام و نیازًندددی ای خددود و در
جيی دع امددوال و اً د ر اسددتعانت حددص اخشددان جددوی و خ داد ور عظيددت و ل رگ دی
اخشددان را و ًددادو حدداش ن د د اخشددان و ًكددن كددار ی كددص نا سددند اخشددان حاشددد
هي ون حند ذهینی كص در ن د ادشاهی ًقتدر اخسدتاد حاشدد و ًدادو شدو
حددص داو اخشددان و حددص ن طد ر ی كددص سددند اخشددان حاشددد و حددص ن ددص تددو را حدددان
دوس ددت دارن ددد و تفتد دیم اید دن ًراه ددب را در ارش دداد و طرید دقاهنا دداة لید دان
كرد اخى ًراجعص كنه
و چددون ًددن گرفتددار حددص ًالوددام و ًراجعددام اشددخاع هسددتى و تيدداو
ف
اووام ًرا گرفتصاند لیشتر از این نيدیتدوانى لراخدت حن خسدى و در ن دص عااهد
نوشددتصاو لددرای تددو كفاخ دت اسددت و تيدداو امتی دا تددو از ك دداو طری دقاهنادداة
ًرتفع خواهد شد و ًپندار ن را لرای غیر خود و حدان كدص شديا و اًثدال شديا
ًقتود از ن ك او هستند خود را در ًوضر خراحام ن ماضدر حددان و حدا
وج ددود ن ك دداو وتد دیتی دخگ ددر طن ددب ًك ددن ك ددص ن از تسد د خالم نف ددس
اشخاع كسم و خيود اسدت و اًیددوارو كدص ًدرا از دعدای تداهك خدود در
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ّ
ًظان استااحت دعا فراًوش نكنیه واهسالو عنیك و رمي ا و لركاتصه
ك بددص اهعبددد اال دیى كددر خى لددن الددراهیى و فراغددت خافددت از ن در شددب
خكشنبص چ ارو ًا جيادیاهثانیص از سال خك ار و دو خست و هشدتاد و سدص
ف
ف
ف
هاری ويری در ش ر ت ران ماًدا ًتنیا ًستغفراه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تي دداو ش ددد ترجي ددص ن ل ددر دس ددت روسد دیا ج ددانی عبداهي دددی ل ددن
الدیتددراو اهشددر خ اهوسدینی اهكرًددانی در شددب خدازدهى ًددا رلیدعاهثددانی از
ف
سال خك ار و سیتد و شتت و ش ويری هاری راجیا ًن ا اهرميد
و اهغفرانه
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بسن اَ الرحهن الرحین
الحهد َ ا اللدالهین و صدلً اَ علدً وحهدد و هلده الطداىر ین و
ىطه الهخلصین و للنل اَ علً اعدا ون اجهلین.
و حعـد؛ چنین گ خد حند ا یى كر خى لن الراهیى كدص چدون جنداو عداهى
عاًم و فاضم حاذل تامب ًكدارو و ًدر ر ًاهدك ّ
ازًدص ًعداهی و ًفداخر وهدی
ّ
تددفی جنددداو ًالعندددی تبریدد ی سددنيص ا و احقددا و ًددن كددم ًكددرو ووددا

ع خيددت فرًددود لددر ًسددافرم از حددالد ًددا حددص سددوی تبری د تددان ا ا اهع ی د عددن
اهتشددری و ًددا را حدداوی گددذارد در ًفاروددت خددود در تش د خ و اندددو د دوسددت
ف
داشتى حن خسى لرای او وتیتی حص اختتار چراكص نوشتصاو سداحقا لدرای دخگدر
لرادران او وتیت ای چندی حص ط ر تفتیم حدص واسدرص ًادال و فرتدتی كدص
داشتى و لر اخشان و سایر اخوان الزو است ًراجعص و عيم حص ن دا و در اخنادا
حص اوتتار و اختتار ًیكوشى حص واسرص تنگی ًااله
ف
ددس وت دیت ً دیكددنى شدديا و خددود را اوال حددص پرهی گددار ی و تقددوی ز ی درا
نیافتى در ك او خددا و سدنت رسدول

وتدیتی اشدر و جداًعتر از ن و

خبدر داد اسدت در ودر ن حدص دوسدتی خددا نسدبت حدص پرهی گداران در نادا كددص
ًیفرًاخد :او اهلل خح الهتقحن و فرًود  :او الظالهحن حعّهن اولحـاء حعـ

و

اهلل ولـ ـی الهتقـ ـحن و فرً ددود  :و اتق ــوا اهلل لعلك ــن تفلح ــوو و فرً ددود  :و اتق ــوا اهلل
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لعلكــن ترحهــوو و فرًددود  :فهــن اتق ـی و اصــلال فــال خــو عل ـحهن و ال هــن
ً
خحزنوو و فرًود  :ثن ننجـی الـذین اتقـوا و نـذر الظـالهحن فحهـا جثحـا و فرًدود در
تددفت ل شددت :اعــد للهتقـحن و فرًددود  :یـوم نح ــر الهتق ـحن الـی الــرحهن
ً
وفدا و حاالتر از هيص ن است كص فرًود  :و اعلهـوا او اهلل وـع الهتقـحن و فرًدود :
ً
او تتقــوا اهلل خجعــل لكــن فرقانــا و خكفــر عــنكن ســحجاتكن و خغفــر لكــن و اهلل ذو
الفّــل العظ ـحن و فرًددود  :الــذین اونــوا و كــانوا ختقــوو لهــن الج ــری ف ـی الحح ـوة
ً
الدنحا و فی االخرة و فرًود  :و وـن ختـ اهلل خجعـل لـه ولرجـا و یرزقـه وـن ححـث
الخحتس ه حا این خام شر خفص كدص در ًد رد تقدوی ندازل شدد كدداو ختدنت
شر خفتر و كداو وتیت ًا رتر از تقوی خواهد لدود) دس لدر شديا حداد حدص تقدوی
كص سرًاخص خیر دنیا و خرم استه
و حدانكص از لرای تقوی سدص ًرتبدص اسدت هيدانطد ر كدص از لدرای تدو سدص
نسبت است؛ نسبتی حدص پرورندد خدود و نسدبتی حدص نفدس خدود و نسدبتی حدص
سایر ًدردو و ناچدار حاخدد در تيداو ًراتدب سدصگاندص پرهی گدار ی پیشدص كدرد و در
ف
ای د دن خت دددوع ً دددا ح دددص و ددددر كفاخ د دت نوش دددتصاخ د دى ًختوتددددا در ك دددداو
طریقاهنااة و ك ال ای اتواو هى ًشوون اسدت حدص تفاتدیم ن هدیكن
ًقتددود ًددن در اخناددا ن اسددت كددص توت دیص كددنى حددص حعض دی از ًراهددب كددص
اختتاتی حص شيا دارد و ًناسب ًعاشرم حا ًردو استه
و خواه

ًن از تو این است كص چندان حدص نیكدی حدا ًدردو رفتدار كندی

كص ًردو حگ خند چقدر نیك است ادو این طاخفصد خدا رميت كندد فدالن
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را كص حدص ایدن نیكدی ًدادو كدرد طاخفدص خدود را و خددا را در نظدر حگیدر و مدذر
كن از اخنكص ط ر ی ًعاشدرم حدا اخشدان حكندی كدص ًدردو حگ خندد خددا هعندت
كند فالن را چقدر حد است داو این طاخفص و لپرهید از اخنكدص عيندی حدص جدا
لیاور ی كص ًوتا حص عذرخواهی ن د ًن خا دخگر لرادران خود حشویه
و لپرهید از اخنكددص سسددت انگددار ی اًددر نيازهددا را ددس حددص تد خیر ًینددداز
ن ددا را از ووددت فض دینت حدددون عددذر ی و در ه دیچ مدداهی در توت دیم عنددى
كوتدداهی ًكددن و حددص دخگددران هددى لی داً ز ز یددرا توت دیم عنددى ذخیددر اخسددت
اخ ددرو ی و حخشد د

ن سپاس ددگ ار ی ن اس ددت و دخگ ددر نك ددص تكب ددر ًك ددن از

گفتن «الادر ی» ووتی از تو ًس هصای لپرسند كص ندانی ن را س تتدر خك كدن
كص نيیدانى و لپرهی از اخنكص تدهیس كنی و حگ یی ماال حدص خداطرو نیسدت
خا ًاال ندارو خا حگ یی خدا داناتر استه
و هي ن دین ا گددر خرددائی از تددو سددر زد و كس دی تددو را لددر ن خرددا واو د
گردانید اگرچص كودكی خردسال و اگرچص در ًیان جيعیت ًدردو حاشدد اودرار
حددص خرددای خددود حكددن چرا كددص ا گددر اعتددرا حددص خرددای خددود نكندی از كسددانی
خواهی لود كص انكار مق كدرد و خددا را حعدد از لیندص تكدذخب نيدود اسدت و
هي ن دین انكددار مددق ًكددن اگرچددص ن مددق از دهددان دشددين تددو لی درون خ دد و
ًتر

از اخنكص از این مقگ یی سوء استفاد كنده
و لپرهی از اخنكص اهقاء كنی حص ًردو ًرنبی را كص ًاخص ومشدت اخشدان

حشود چراكص ًراهب ز خاد است و از لدرای مقگد یی در ن دص ن دخدك حدص ف دى
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ًردو است وسعتی است اهويد كص نیازًند حدص ًراهدب دویقدص نخدواهی
لوده
و هي ند دین لپرهی د د از اخنك دددص ح دددا ً دددردو ح دددص ًخات ددديص و ًااده دددص و
تن د گ د یی و تندددی لپددرداز ی و فددرار كددن از ای دن ختددنت ًاننددد فددرار از ش دیر
درنددد و لپرهی د از ن ًاننددد پرهی كددردن از خيددر و گوشددت خن ی در و پرسددت
حتان چراكص این كار مراو است لر شیعص لًويد

ه

و لپرهی د از اخنكددص حددص رأی و عق دم خددود مرف دی ل ن دی چرا كددص خداونددد
چن دین وددرار داد كددص عقددم ًاهددا فقددا در اًددر ا بددام تددانع و ا بددام پیغيبددر
شدار ماددت حاشدددد از ایدن دو گذشددتص ًاهددا را حددص عقددول خددود در سددایر اًد ر
ّ
تكنیفیص وا نگذارد واال تكنی نيیفرًود ًاها را كدص ن دص مات دا حگ خندد
حگ ییى و از ن ص ساكت شد اند اخشان ًا نی ساكت حاشدیىه دس ًراجعدص
كن حص ور ن و تالوم كن ًانند تالوم كسی كدص حخواهدد از ن عندى لیداً زد و
در ن تدلر كند و حف يدد و ًراجعدص كدن حدص امادخد و اخبدار لًويدد
حص هيین كیفیت و تسدنیى حداش لدرای اًدر اخشدان و حددان كدص در كدالو اخشدان
ن ر ی است كص در هنيام هداهر و حداطن حدص ن هدداخت تدوان خافدت و در هدر
ًرنبد دی و ه ددر اً ددری از اًد د ر ح ددص م دددخثی ًوك ددى خد دا ح ددص خد دص ًوكي ددص خد دا ح ددص
ًوكيام فرًاخشدام ًشداخ كدص پیدرو دار لًويدد

هسدتند اسدتناد

كددن و حدددان هيددانر ر ی كددص كفاخ دت ني دیكنددد اسددالو كس دی كددص حگ خ دد ًددن
ًسنيانى و حا این مال پیرو رسول خدا
69

نباشدد كفاخدت نيدیكندد اخنكدص

كسدی حگ خدد ًددن شدیعصاو و حددا ایدن مددال پیدرو ددار و اخبددار ائيددص اط ددار
نباشددد و ًددن ً دیلی دنى حس دیار ی از ًدددعیان تش دیع را كددص ً دیگ خنددد عنددى ًددا
ًقتبس از طر خقص لًويد

ًیحاشد و حا این ادعا در لیشتر اًد ر اسدتناد

حص اخبار و ار اخشان نيیكنندده دس هركدص ًددعی ًتاحعدت لًويدد
است ناچار حاخستی پیرو ی از ار اخشان حنياخده
و از جينص ًراهبی كص واجب است لر تو این است كص حص كندی خیدال
زادی و وایی را از خدود دور كندی و خدود را در دسدتص حنددگان و خددًتگ اران
واخان خود

داخم كنی و رشتص حندگی اخشان را حدص گدردن افكندی و خدود

را خدًتگ ار دوهت ل یص ًويدخص و والخت عن خص حددانی و مركدت و سدكون
خود را حص اًر اخشان ورار دهی و هرچص ًیگ یی و هرچدص ًدیكندی ًقتدودم
در تيدداو امددوال خدددًتگ ار ی دوهددت اسددالو حاشددد ددس ا گددر در ن وددول خ دا ن
فعم ً ً ر ی حص عيمد حاا لیاور و اگر ً ً ر ی حص ترخد واگذاره
و ًعاشددرم كددن حددا ًدداًنین ًاننددد ًعاشددرم دوسددت تدديیيی حددا
دوسددت خددود و حددا ًنددافقین ًعاشددرم كددن حددص ًدددارا در ایدن خانددص شددتی و در
هاهر حا اخشان حاش و در حاطن ًخاه د ًاداًی كدص مكوًدت دنیدا كودكاندص
استه و ًعاشرم كن حا ادشاهان حص وددر ضدرورم و لدر مسدب ضدرورم و
داو اخشان را ًوترًاندص ًراعدام كدن و ا گدر حخوانندد تدو را اجاحدت كدن و ا گدر
فرًانی دهند حص نیكی انااو د و نیكو گو در غیاو اخشان حداش و ا گدر ودوًی
نسبت حص اخشان حدگ یی كنند تو ساكت حاش و اگر ش رش كردند خدود را لدر
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كنددار حددداره حدداش در هددر فتنددص ًاننددد الددناهنبددون ال ضددر فیونددب و ال ه ددر
فیركبه
و ًتواض ددع و ف ددروتن ح دداش در ند د د ل ددرادران و رفق ددای خ ددود و ه ددركس از
اخشان را حص جای خود حشنا

و ًراعام ادو كن نسبت حدص هر خدك حدص وددر

ًقاو او و در هر مال ندرو و ًالخدى حداش نسدبت حدص اخشدان و عبدو ًبداش در
رولدرو شدددن حددا اخشددان كدص اه ددار تنفددر كددرد حاشدی و ز خداد هددى خندددان ًبدداش
ًانند كسی كص جری و جس ر حاشد لر نفس خوده
لر تو حاد حص ووار حددون اخنكدص تكبدر داشدتص حاشدی و ًیاندصرو حداش حددون
حخم و ًالخى حاش حدون اخنكص ًریع هيصكس حاشدی و خنددان حداش حددون
و ق ص و شوخی كن حددون هغوگد یی و ًوافدق حداش حددون اخنكدص ًعاوندت لدر
گنا كرد حاشی و ًراجعص حسدیار كدن در مددخ

هيداو كدص در كدافی رواخدت

شد و حدص اخالودی كدص در ن مددخ اًیراهيداًنین

خداد فرًدود ًتتد

حاشه
و چی ی را كص نيیدانی ساال كن از عاهى حص ن اگرچدص كدودخ حاشدد و
اگرچص از ارذل نا

حاشد و تكبر ًكن و ًگو ًن ًدرد جنیندی هسدتى چگوندص

شاگردی از ًردی مقیدر نيداخىه خددا ًدیفرًاخدد یرفـع اهلل الـذین اونـوا وـنكن و
الذین اوتوا العلن درجا

س شدخص داندا از هدر طبقدصای كدص حاشدد شدر خ

اسددت و ًددن ًدیلیدنى حعضدی از اشددخاع را كددص حددص واسددرص تعد ز و تانددم در
ك ددودكی و ج ددوانی ح ددص توتد دیم عن ددى نپرداخت ددص و حع ددد از لد د رمش دددن ه ددى
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استنكا از ًوختن ند د دایینتدر از خدود نيدود و از ایدن ج دت هيیشدص در
در خد دای ج اه ددت غوط ددصور اس ددت و خ ددود خان ددت نيد دیكش ددد از ن ددادانی و
خانت ًیكشد از ً زش چندروز و انتقاو خددا دنبدال اوسدت كدص هيدان
ج اهت و نادانی احدی حاشده
و حعد از ایدن وتدیت ًدیكدنى تدو را كدص مدذر كندی از فتدوی و ًرافعدص و
مكوًت شرعی ًیانص ًردو و حگری ی از ن هدر زًدان كدص را لیدالی چرا كدص در
ن است خرر ل رمه
و وت دیت ً دیكددنى تددو را حددص ًدددارای حددا لددرادران تددا حتددوانی و دوسددتی حددا
اخشددان و لددرادر ی حددا اخشددان و ز خ دارم اخشددان و هينش دینی و هيتددوبتی حددا
اخشددان اگرچددص در حعض دی از ًسددائم نظر خ دص حنكددص در ه د ار ًس د هص نظددری حددا تددو
ًخدداه

حاشددند چرا كددص ًخاهفددت در نظر خ دام ًوجددب جدددایی و دشددينی

نتواند لود و اگر ن ا حا تدو دشدينی كردندد استرضدای خداطر اخشدان را حدص عيدم
لیاور و ًعاشدرم كدن حدا اخشدان و اسدتياهت كدن از اخشدان حدص تددر خو و از جدا
كنيدص ًیدان

نكند تو را شیران و فرو نیفكند كص حاع تفروص شيا و اختال
ّ
خودتددان حشددوی چرا كددص خداونددد خگانددص جددمش د نص دشددين ً دیدارد شددقاق و
افتددراق را حدداالترین دشددينی ا و شددقاق ًیددان جياعددت ر خشددص و اخددص تيدداو
گناهددان اسددته ددس ا گددر حگ خ دد لددرادر ی از لددرادران حددص تددو كددص ا گددر خ دك كنيددص
حگ یی د كنيص از ًن ًیشنوی در جواو گ خند حگو اگر د كنيدص حگد یی
خك كنيص از ًن نخواهی شنید و اگر خكی از اخشان حا تدو جفدا كندد در عدوض
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تو وفا كن و اگر حص گونص راست تو ل نندد گونص چپ خود را نید لدرای زدن پدی
لیاور و اگر دشناو دهد و حص زشتی خاد كند حگو اگر راست ًدیگد یی خددا ًدرا
لیاًرزد و اگر دروم ًیگ یی خدا تو را لیداًرزد تدا اخنكدص حدا تدو ً رحدان شدود و حدص
ّ
هر وسینصای هست او را حا خود ً رحدان كدن و ًشداوص ًكدن و اگدر كسدی از تدو
ورع كندد تدو تدنص كدن و ا گدر ًودروو سدازد تدو عردا كدن و ا گدر خدذالن كندد تدو
نترم كن تا اخنكص راهی لرای دشينی حا تو پیدا نكنده و هي ندین لدرادران
خددود را لددر عقددوق و ًخاهفددت وادار ًكددن و لددر ن ددص طاوددت ندارنددد تكنی د
ًكن و از ن ص ناتوانندد و دسدتر اخشدان نیسدت ًراهبدص ًكدن و انتدا از
اخشان ًخوا چراكص انتا خواستن از دخگران خود لیانتافی استه
س از این لر تو حاد حص ًراجعص لر ك ال ای ًن و وتداخایی كدص نوشدتصاو
و عيم كن حص ًضاًین ن ا و لر تو حاد كدص خددا را نگ بدان حاشدی در شدكارا و
ن ددان و حددص راسددتی و تددداوت و اخددالع عيددم كددن لددرای خدددا و نگ بددان
ح دداش پیغيب ددر و ائي ددص اط دددار س ددالو ا عند دی ى را و حگید در س ددنت اخش ددان را و
ًراجعص كن ار و اخبار اخشدان را و اوتددا كدن حدص اخشدان و اجداز ًدیدهدى كدص
رواخت كنی از ًن ن ص شنید ای از ًن و ًوكدى كدرد ای ن را از عندوو ًدن
و ك ال ددای ًددن و ن ددص شددنید ای از ًددن حددص رواخ دت از ًشدداخ ًددن و جيی دع
ن ص حص توت رسید حص ًن از ًشاخ پیشدین و عنيداء گذشدتص حدص اسدناد
اخشددان حددص ائيددص طدداهرین تددنوام ا عن دی ى اجيع دین و خددواه

ً دیكددنى

اخنكددص فراًددوش نكن دی ًددرا از دعددای تدداهك خددود و از ًكاتبددام و ًراسددالم
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خوده ى اهسالو عنیك و رمي ا و لركاتصه
ك بص اهعبدد اال دیى كدر خى لدن الدراهیى در چ داردهى ًدا رجدب از شد ر
خك ار و دو خست و هفتاد و ش ه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تيدداو ش ددد ترجي ددص اید دن وتد دیتناًص ًباركددص ل ددر دس ددت حن ددد روسد دیا
عبداهي دی لن الیتراو اهشر خ

اهوسینی اهكرًدانی اهنفیسدی در تدبك

چ ارشنبص خازدهى ًا رلیعاهثانی سدال خك د ار و سیتدد و شتدت و شد
ف
هاری ويری راجیا ًن ا اهرمي و اهغفرانه
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بسن اَ الرحهن الرحین

الحهد َ و سٍم علً عباده الذین اصطفً.
و حعـد؛ چنین گ خدد حندد جدانی كدر خى لدن الدراهیى كرًدانی ایدن اسدت
وت دیت ًددن حددص سددوی ًددوالی ً رحددان اهتددفی اهددوفی اهي ك دی اهوددا ًی درزا
خویددی وفقددص ا و سدددد و ووددا و اخدد در هنگدداًی كددص از داراهعبدداد ید د حددص
سددوی كرًددان رهسددپار شددد و ًددرا حددص ًفاروددت خ د خ

ًبددتال فرًددود دوسددت

داشتى كص حن خسى لرای او وتیتی كدص ًتدذكر سدازو خدود را و او را و دسدت ر ی
حاشدد لدرای او و سدایر لدرادران ًدداًنین مفظ دى ا ًدن شدرور اهيعاندددین و ال
ّ
مول و ال ووة اال حا اهعنی اهعظیىه
حدان ای وای ًن كص خداوند تبارخ و تعداهی چدون فر خدد ایدن خندق را
اراد فرًود كص اخشان لر اخالق شدر خفص و داو حنندد سدندخد حاشدند و چدون
ً دیدانسددت كددص ن اخددالق و داو لددرای اخشددان ماتددم نشددود ًگددر نكددص
حشناساند حص اخشان ًنافع و ًضدار اخشدان را و شناسدانیدن ًيكدن نبدود ًگدر
حص اًر و ن ی و اًر و ن ی ت رم نگیرد ًگر حص وعد و وعید و وعدد نيدیحاشدد
ًگددر حددص ترغی دب حددص خ د لی و وعی دد ني دیحاشددد ًگددر حددص ترسددانیدن از حدددی و
ترغید دب نیس ددت ًگ ددر ح ددص ن ددص دوس ددت دارن ددد ن را و در ن حاش ددد روش ددنی
چشي ا و ترهیب و ترسانیدن نیست ًگدر از ن دص ًكدرو اخشدان و هال كدت
اخشدان در ن حاشدد و وفدا حدص وعددد و وعیدد از شدراخا وددرم خداونددی اسددت
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كددص حددص تددو نياخانددد ددار ن را و از هددوازو مكيددت اوسددت كددص اندددكی از ن را
ف يید ایه

ف
ف
حنالراین حازگشت خندق خقیندا و واوعدا خدا حدص سدوی ل شدت اسدت خدا حدص

سوی ج نى ن ص گذشتص از عير كص گذشتص و ن ص حاوی ًاندد خواهدد ًدد
و خواهددد گذشددت و ل شددت نیسددت ًگددر هيددان اعيددال نی دك كددص ًاسددى
خواهد شد و ج نى نیست ًگر هيان اعيدال زشدت كدص ًاسدى ًدیشدود و
این مسنام و سیجام از تفام نفو

است كدص حدص ن دا عيدم كدرد اندد و

تفت هركس از خوو و حدد از خدود اوسدت و حازگشدت

هدى حدص سدوی خدود

اوست در هيص امواله س نفس انسدان عاًدم حدص خد لی خدا حددی در هيدین
دنی دا خ دا در ل شددتی اسددت جاو خ ددان كددص قطوفهــا دانح ـة خ دا در ج ني دی اسددت
احددی نـار حاوحـة ًووددة هاو خد و ًوتدا نیسدت حدص اخنكدص عيددر حدص سدر خدد خدا
خددرم پدی

لیاخدد و نيدیحاشددد اًددر حددص رزوهددا هركددص عيددم كنددد حددص اندددكی از

نیك یی اداش ن را خواهد دخد و هركس عيم كند حص حدی وهو اندخ حاشدد
اداش ن را خواهد دخده
دس چددون نیسدت ل شددت ًگدر هيددان اعيدال تدداهوص و ج دنى ًگددر
هيددان اعيددال زشددت و حدددی اد ددس راهنيددایی نیسددت حددص ن دو ًگددر اواًددر و
نددواهی خداونددد حنددالراین كیسددت ن دخك ددر حددص ل شددت از نكددص عيددم حددص اواًددر
خداون ددد ًد دیكن ددد و كیس ددت ن دخك ددر ح ددص ج ددنى از نك ددص ًرتك ددب ن ددواهی
ًدیشدود) كـال لـو تعلهـوو علـن الحقـحن لتـرالو الجحـحن ًدیفرًاخندد لرخی خدد حدص
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سوی تشد ایی كدص خدود افروختدصاخدد لدر جدان خدود و خداًوش كنیدد ن را حدص
اعيال تاهوص و حنا كنید از لرای خدود وتدرها و عيدارام حنندد را از خشدت
و گم تاهوام و ًبرام كص جاخگیر ش خد در ن وتد ر و خاندصهدا در دنیدا و
خرمه

ف
ًايددال نیسددت عیش دی ًگددر در سدداخ

و ساخش دی نیسددت ًگددر در

خوشدی و خوش دیی نیسددت ًگددر در خ رسددندی و ني دیرسددد كس دی حددص ًقدداو
خ رسندی ًگر حص طاعدت و عبدادمه و حداز نیسدت طداعتی و عبدادتی ًگدر
در ددذیرفتن فرًددان و ددذیرفتن ًیسددر نشددود ًگددر در اًتثددال و ن فددراهى نشددود
ًگر در عيم لهثل هذا فلحعهل العاولوو و حاز نیست شكناص و عدذالی ًگدر
در رن ددو و تعدددب و تعبد دی نیسدددت ًگ ددر در مد د ن و م ند دی نیسدددت ًگدددر در
ًكروهام و نيیرسد كسی حدص ًكروهدام ًگدر نكدص ًخاهفدت كدرد حاشدد
مكيت مكیى جمش نص را و ًخاهفت ن است كص ترخ كنی فرًان خددا را
حنالراین نیست نااتی از لرای امدی ًگر حدص عيدم و فرًدانبردار ی و نیسدت
هال ك د دی ًگدددر در ًخاهفدددت و نافرًدددانی و نعيدددت عيدددم و فرًدددانبردار ی و
شددقاوم ًخاهفددت و نافرًددانی هر خ دك هدداهر ً دیشددوند در دنی دا لددر مسددب
وضددعیت دنی دا و در خددرم لددر مسددب وضددعیت خددرم ددس انسددان حاخ دد
اطاعت كند ًوالی خود را از راهی كص دعوم شد تا نائدم گدردد حدص ل شدتی
كص ًاد شد است از لرای پرهی گاران و وسعت ن ًانند وسدعت سديان و
زًین استه
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و حددان ای ًدوالی ًدن تدو از ًددن دور ًدیشدوی و ًدیرو ی كدص عدددهی را
لر ددا دار ی و كادی را راسددت كندی و حدددی ی اسددت غددرض تددو در ایدن هنگدداو
لددرخال ًقتددود ش دیران اسددت و حنی دان ن را خددراو و اركددان ن را ًت ه د ل
ًیسازد و اهبتدص شدیران هدى شدكیبا نخواهدد نشسدت او هدى هشدگر رایی در
ًقالم تو خواهد نيود و حص ًدافعص لرخواهد خاست تو نی هشدگر خدود را ً یدا
و سالش جن

در پوش و سنگرحندی كن و لیدار و هوشیار حداش و در ونعدص

خود حنشین و توكم لر خدای كن و حدان كص تددلیر و كیدد شدیران ضدعی

و

سست است هياندا هشدگر تدو تداهوام اسدت و سدالش تدو ذكدر خددا و گر خدص
است و سدنگر تدو اجتنداو از گناهدان و هوشدیار ی تدو تفكدر و ونعدص تدو والخدت
لًويد

است و اگر حص این ترتیدب ًا د نشدوی دسدت ای شدیران تدو

را ً دیرحاخ دد و اعيددال زشددت را در نظددر تددو جنددو و ز خنددت حخشددد و تددو گيددان
ًیكنی كص نیكوكار یه
و حدددان ًددا رواخ دت كددرد اخ دى از مضددرم تددادق

كددص فرًددود از ًددا

نیسددت كس دی كددص در هنگدداو غضددبد خددود را نگددا ندددارد و كس دی كددص حددص
نیك یی ًتامبت نكند حا هيتوبتان خود و كسی كص حص اخالق خدوش
حددا ًددردو رفتددار نكنددد و رفاوددت را حددا رفقددای خددود حددص نیك دی انادداو ندهددد و حددا
هيساخگان حدهيساخص حاشد و حا نكص نیكی كرد حدی كند س لر تو حداد حدص
این ختنت ا اگر ًیخواهی و دوست ًیدار ی كص از لًويد حاشیه
و لپرهیدد از اخنكددص ًخاهفددت كنددی ادشددا ًقتدددر را در ادشدداهی او
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چرا كددص پیغيبددر

ًدیفرًاخدد اطاعددت سددنران واجددب اسددت و كسدی كددص

ًخاهفددت كنددد ادشددا را ًخاهفددت كددرد خدددا را و او داخددم شددد در ن دی
خداد خدا ًیفرًاخد و التلقوا حاخدخكن الی التهلكة و حدانكص خدا ًدیفرًاخدد
انا كل شیء خلقناه حقدر و این عداهى خنقدت مكیيدی اسدت تواندا و عدادل و
هر چی ی را از مكيت خود در ًونی ًناسب ن ورار داد و تو هدى حاخسدتی
ًتاحعت مكيت حنيایی و چی ی را از جای خود ًنودر نسداز ی و پدی
و ددس ًینددداز ی در ایدن تد رم سددتيكار شدديرد شددوی حنددالراین هددركس را
خداوندد در ًقدداًی ودرار داد خدا در هداهر و خدا در حداطن تددو نید حددص ًقتضددای ن
ًقاو حا او رفتار كنه
و لپوشددان راز خددود را از نكددص اهنیدت ندددارد و ا گددر تددو نتددوانی راز خددود را
نگا دار ی س چگونص انتظار دار ی دخگران نگا دارنده و ًا رواخدت كدرد اخدى
كص فرًودند هركص اسرار ًا را فاش كند ًانند كسی است كص از رو ی تعيدد ًدا
را كشتص حاشده
و ًريددجن ًبدداش حددص كس دی ز خ دادتر از مددد چرا كددص نفددس خددودم حسددا
حاشد كص حا تو خیانت كندد و تدو را حدص ً نكدص انددازد دس چدص گيدان ًدیكندی
درحار دخگران و اگر ًريجن ًیشوی حدص كسدی حاخدد حدص اندداز ور و تقدوای او
حاشد و اگر ًتقی و پرهی گار نیست حص هیچ وجص از او ًريجن ًبداش چرا كدص
كسی كص خدای خاهق را ًراعام نكند دخگران را ًراعام نخواهد كرده
و حاخسددتی كددص ومشددت تددو از ًددردو در ونددب تددو حاشددد و ًاانسددت تددو حددا
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اخشدان در هداهر و ایدن دورو یدی و نفداق نخواهدد لدود چرا كدص نفداق پوشددانیدن
حاطم است نص ك يان مقه و ًی ش كدن حدا ًدردو حدص هداهر و ًخداه

حداش

در حاطن ًاداًی كص مكوًت دنیا كودكانص اسدت و نگدا ًكدن حدص ن دص ًدن
عيم ًیكدنى چرا كدص هركسدی لدر اه دار مدق حدص اندداز ای كدص در عندى و لیدان
حسا و استیال دارد توانا و وادر خواهدد لدود دس هيیشدص ًقددار خدود و ًقددار
ن كس را كص حا او رولرو ًیشوی ًراعام كن و هیچگدا خدود را حدا دایینتر خدا
حدداالتر از خددود ًقاخسددص ًكددن چرا كددص خداونددد هددر چی د ی را در اخ دص و ًقدددار ی
فر خد ه
و حدانكص ً رد تقیص در جایی است كدص انسدان ًضدرر و ناچدار شدود و
در ًووددع اضددررار هددر مراً دی لددرای انسددان مددالل اسددت حسددا حاشددد در زًددان
غیبددت از زن ددا و فرزندددان خددود هددى تقیددص كن دیى ا گددر حترس دیى كددص نقت دی لددر
لًويددد

وارد شددود و وادار ًكددن ًددردو را لددر ًخاهفددت و تكنید

ًكددن

اخشان را حص تر مدق و مدق ًودض چرا كدص اخشدان از مدق خداهص فر خدد
نشد اند و اگر اخشان را وادار كندی حدص مدق خداهص حنیدص اخشدان از هدى لرید د و
هددالخ شددوند و در ایدن كددار خرالدی كددم عدداهى و فسدداد عدی

حندی دو اسددت و

خددددا چند دین نخواسدددتص و ا گدددر خداوندددد تدددالش اخشدددان را در اید دن ترتی د دب
ًدیدانسددت در ای دن دنی دا ند ر را حددص هنيددت و مددق را حددص حاطددم و نعيددت را حددص
زميت ًی ش نيیفرًود س لیان كن از لدرای اخشدان انددكید ا گدر تتددیق
كردند لیشتر حگو و ا گر انكار نيودند خا نف يیدند سخن را كوتدا كدنه علـحكن
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انفســكن الخّــركن وــن ضــل اذا اهتــدختن و ا گددر ًيكددن لددود كددص ًددردو را لددر مددق
واوددع حدارندددد مددق تددر تددنوام ا عنی دص هدداهر ً دیشددد و لددرای هي دین
غیبت فرًود تا لرسد حص ًنت ای ًدمه لو تزخلوا لعذحنا الذین كفروا.
و هیچگا در موائو خدود حدص كسدی مكدى ًكدن و فرًدان ًدد كدص ا گدر
فرًان ذیرد لر تو ًنت گذارد و اگر نپذیرد تدو را خدوش نیاخدد و رنایدد شدوی
حنكص در امتیاجام خود اشار حكن كص اگر ذیرفت و انااو داد ًنتدی لدر تدو
نداشدتص حاشدد و خدود حدص اختیدار عيدم نيدود و ا گدر نپدذیرفت ًدر او را عدذر ی
حاشد كص تو متى نكرد ای و تو را رناشی دخد نیاخدد و خدود عدذرخواهی از او
حص اخنكص اگر لر او متى كرد لودو انااو ًیداده
و لپرهید د از م دددب ر خاس دددت چرا كدددص ً دددا رواخ د دت كدددرد اخ د دى از رس دددول
خدا

كص فرًود ًنعون است كسی كص ر خاستخوا حاشدد ًنعدون اسدت

كسی كص مدب ر خاسدت در وندب او حاشددد ًنعدون اسدت كسدی كدص رزوًندد
ر خاست حاشد و در فكر و خیال ن حاشده
و كسی را كص اجیر تو نیست حص خدًت ًگيار كص از زشدت رین وبداخك
است و اگر حخواهی از اخشان استعانت حا یی در عدوض حدص اخشدان اعاندت
كن و اگر حص خدًتی گياشتی ن خددًت را تالفدی كدن و ماجدت خدود را حدا
رو ی خددوش و زحددان ش دیرین و اهتيددا لی دان كددن نددص حددص ت د رم اًددر و مكددى
چراكص تو را مكوًتی لر اخشان نیسته
و پیوسددتص و هيیشددص خندددان و حشدداش و خوشددرو و ًالخددى و افتدداد و
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شوخ حاش چراكص این تفام از تفام دوسدتان لًويدد

اسدت كدص

ش دیر خنی ًوبددت اخشددان را چش دید انددد و لپرهی د از تددفاتی كددص ًددردو ن را از
تددفام و ختددائص عدددول انگاشددتصانددد از تندددخ یی و درشددتگدد یی و
حدزحانی و تنفر هاهری از ًردو و از سدخنی كدص ًوجدب رناد
این جينص از تفام ّدوًی است هعنص ا ه

گدردد چرا كدص

و لپرهیدد كيددال پرهیدد از مینددصهددایی كددص اًددروز در ًیددان تددنوا و
ًتشرعین اخشدان شداخع گردخدد دس تدو هدى ًانندد اخشدان از جيندص ًكداران و
خدعددصگددران حاشدی چرا كددص رواخدت كددرد اخدى از مضددرم رضددا
فرًود است رسول خدا

كددص فرًددود:

شخص ًسدنيان هدیچگدا حدا كسدی خدعدص و

ًكر نيیكند شنیدو از جبرئیم كص ًكدر و خدعدص در تد

اسدته دس از ن

فرًود نیست از ًا كسی كدص حفریبدد ًداًنی را خدا خیاندت كندد حدا اوه عدالو لدر
این ًكدر و خدعدص از سدتتدرین تدفام اسدت و هدر كدص دارای ایدن تدفت
حاشددد ه دیچ ن دخ دك و دور و خ د خ و لیگانددص حدددو نتواننددد اطيینددان داشددتص
ف
حاشددند و اخيددن نخواهنددد لددود و دائيددا از او گری د ان و در ًعدداًالم خددود حددا او
ترسناكنده
و نی ط ر ی رفتار كن كص دشينان تو هى نتوانند لر تو عیباد یی كنندد
ًگددر لددر دی دن مددق و نتواننددد نقت دی و عیب دی در اخددالق و اعيددال تددو لیاحنددد و
اًین حاش در جان و ًال و ناًو ًردو متی ا گدر سدر سدر تدو را واتدم او حدص تدو
سپارد؛ تا نكدص ًريدجن گردندد دور و ن دخدك و خد خ
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و لیگاندص از تدو و چدون

چنین حاشی و ًردو از تو نترسند لدر ًدال و جدان و نداًو خدود الًواهدص تدو را
دوست خواهند داشت و اخين خواهند لوده
و ًبدداش زشددتگفتددار و تندددخوی وسدیاهقنددب كددص ًددردو از تددو گرید ان
حاش ددند ددس عف ددو ك ددن از ح دددكاران هرگ ددا پد د زش حرنبن ددد اگرچ ددص ع ددذر ی و
ل انددصای حتراشددند و در گددذر از نادانی ددا و ج اهت ددای اخشددان و از حس دیار ی از
هغ خام و حاز ی ای اخشان و تاسس ًكن از ن ص كص نص لر تو واجدب اسدت و
نص ًستوب؛ حدین سبب تكنی

خود را ز خاد كنی و نتوانی از ع دد لر یدی

حنكددص وا گددذار تاسددس را در حس دیار ی از ًسددتوبام شدداخد نتددوانی از ع ددد
لر یی و ًشغول كدن خدود را حدص ًسدتوبی دخگدر و ایدن اسدت ًعندی فرًداخ
خدا :فاصدل حهاتؤور و اعرض عن اله ركحن و فرًاخ خددا :فـاع
ً
اصفال و الذین هن عن اللغو وعرضوو اذا وروا حاللغو وروا كراوا.

عـنهن و

و نید وددرار د اًدداو خددود را هيیشددص در ًقالددم چشددى خددود كددص گ خدا او را
ًیلینی س اگر تو او را نبینی او تو را ًیلیند در هيص امواله
و نی مذر كدن از فتدوی و مكوًدت شدرعیص چنانكدص مدذر ًدیكندی از
گرم درند و تا ًیتوانی خود را از ایدن كدار ًنتدر

كدن متدی از نظدر كدردن

در امكدداو ن و خددود را حددص ًسددائم ً ددى دخگددر ًشددغول كددن و حدددان كددص اًددر حددص
ًعرو و ن ی از ًنكر لر هيصكس واجب نیست و ن تكنی

كسدی اسدت

كص عاهى حص ًعرو و ًنكدر و ودوی و تواندا و فرًدانروا حاشدد و كااسدت ودوم و
فرًانروایی از لرای ًاًنین در زًان غیبت كص ًانندد گوسدفندانی هسدتند در
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ًیان انبو گرگان درند ه
و اًا دسدت ر در عيدم دس حددان كدص از لدرای اًداو تدو در تيداو ًقاًدام
جنددو و ًظ ددری هسددت حردد ر ی كددص هددیچ ًقدداًی خدداهی از جنددو اخشددان
نیسددت و جنددو و ه د ر اخشددان در عدداهى اهفدداظ ك دداو و سددنت اسددت ددس
ًتيسددك حدداش حددص ن دو و عيددم كددن حددص ًوكيددام ك دداو و ًوكيددام
س ددنت و رد ك ددن ًتش ددال ام ن دو را ح ددص ًوكي ددام و ًتش دداحص ل ددودن ن از
ّ
ج ددت نقتددان عقددول و اف دداو اسددت واال نقتددانی در ن ددا راهبددر نیسددت و
ًراجعدص كدن حدص ودر ن و اخبددار ًانندد ًراجعدص حندد حددص سدوی ًدوهی خدا ًراجعددص
شاگرد حدص اسدتاد و هيیشدص عقدم خدود را حدص ًید ان ك داو و سدنت سدنا
كددن نددص اخنكددص ن دو را حددص عقددم ندداوص خددود حسددنای چرا كددص وددر ن و اخبددار
عقنی هستند ًاسى كص هداهر شدد اندد در ًیدان شديا و خداهص و اكندد از
تيدداو كدددورت ا و سددایر عقددول خدداهص و دداخ نیسددتند و پیوسددتص امتی داس را
ًراعددام كددن و عيددم كددن حددص ن حددص انددداز اسددتراعت و نی د عيددم كددن حددص
اتفاویدام تددا ًدیتددوانی چرا كددص سددالًتی در ایدن را اسددت و اًددر اجيدداعی كددص
هيص عنيا ًتفق لدر ن حاشدند و از ًعتدوو رسدید عقندی اسدت خداهص كدص
شكی در ن راهبر نیسته
و توك ددم ك ددن حع ددد از اید دن ل ددر خ دددا و ًعن ددای توك ددم ن اس ددت ك ددص ح ددص
ًقتضای اسبالی كص خدا فراهى ورد عيم كنی نص نكص خود حدص تددلیر خدود
اسددبالی فددراهى سدداز ی و حدددان كددص اًددر از دو مددال لی درون نیسددت خ دا رل لی دت
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است خا عبدودم و ت یدص اسدباو كدار خداسدت و عيدم كدردن حدص ًقتضدای
ن اسددباو كددار حنددد اسددته ددس رل لیدت را وا گدذار حددص خدددا و حددص ًقتضددای
عبودخدت خددود عيددم كددن و ن هيدین اًرهددا و ن ی اسددت كددص حددص تددو رسدید و
فراًوش ًكن ًرا از دعای تاهك خود در تعقیبام نيازها و در سدایر اوودام
خنوم خود و فراًوش ًكن ل ر خود را از دنیا و نیكی كن چنانكدص خددا حدص
تددو نیكد دی ك ددرد ه و صــلی اهلل علـ ـی وحه ــد و آلــه الط ــاهرین و لعن ــة اهلل علـ ـی
اعداجهن اجهعحن.
ك بص اهعبد اال یى كر خى لن الراهیى فی اًن ش ر شوال سنص 8268ه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تياو شد ترجيص ن لردست حند روسدیا عبداهي ددی لدن الدیتدراو
اهشر خ اهوسینی اهكرًانی اهنفیسی در عتر روز ناشدنبص دوازدهدى شد ر
ف
رلیعاالخر در سال خك ار و سیتدد و شتدت و شد هادری ويدری راجیدا
ًن ا اهرمي و اهغفرانه
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وصیت
از تصنیفات:

ّ
عالن ربانی و حكین صهدانی

ورحوم آقای حاج ّ
وحهدكرین كروانی
اعلی اهّلل وقاوه

وترجن:

ورحوم وحهدحسین طباطبایی نائینی
رحهة اهّلل علیه
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بسن اَ الرحهن الرحین

الحهد َ و سٍم علً عباده الذین اصطفً.
ًخنتددانص و تددادوانص شددكرگ ار و سپاسددگ ار خى از توفیقددام لیددر خغی
كددص حددار دخگددر حددص لركددت اًدداو ل رگوارًددان مضددرم حقید ا االعظددى اروامنددا هددص
اهفددداء و ل رگددان زًانيددان اعن دی ا ًقدداً ى شدداًم ماهيددان گردخ دد و ًددا را
ًوفق حص نشر ّدر ی دخگر از گناینصهای عنوو ًويدی نيوده
ًايوعص ماضر ترجيص رساهص سیر و سنوخ عرلدی ًدوالی كدر خى اعندی
ا ًقاًددص اسددت كددص حددص ج ددت پاشددعار اهيی دت و ارزش ن توجددص خواننددد

ًوترو را حص ًقدًص ز یر جنب ًینياییىه

«سیر اخٍق»

نیازًندی حشر حدص داند

اخدالق ًسد هصای نیسدت كدص اًدروز ًدد نظدر

ورار گرفتص حاشد حنكص حا اندخ ت ًنی ًیخالیى كص سداحقص ایدن داند

ترلیتدی از

س دداهیانی حدددس دراز و ط ددوالنی وجدددود داش ددتص اسدددت و در مقیق ددت از حددددو
پیددداخ

«انسددان» هياننددد س ددایر تعنیيددام الزود لددرای نظدداو حخشد دیدن و

ساًاندادن حص زندگانی او گوشد د و ی ًدیگردخدد چنانكدص ًدیلیندیى خددا از
زحان هالیمد اوهین رادًرد تاهك از فرزندان دو

گاهی كدص لدرادرش والیدم

در ًقاو ستی حا او لر ًد و وتدد لدر وردن جدان او را نيدود ایدن چندین نقدم
سددخن ًدیكندددد در خردداو حددص لددرادرشد ًدیفرًاخدد :لــجن حســطت الـی خـدك
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لتقتلنی وا انا بجاسط خدی الحم القتلم خعنی اگر تو دست لر ًدن دراز كندی تدا
ًددرا حكشدی ًددن در لرالددر ایدن كددار ناشاخسددت تددود تقدداع و ًكافددام جد یی را
پیشص خود نساختص حنكص ختنت واالی اه یًدن

را پیدرو ی ًدینيداخى كدص

چشىپوشی و نادخد گرفتن و منى و لردحار ی كردن حاشده
از هيددان دو پی داًبران خددداد ًعنيددان ترلی دت حدددن و جددان انسددان اد و
گاهددان از نیازًندددی ا و فقددر و فاوددص حشددرد هيددانر ر ی كددص در احددالم امكدداو
هاهری ًنوس حص اتالش حدن او كوتاهی ننيودند و ووانین و دسدت راتی چندد
حنیددان نيودندددد هي نددین در ایددن ج ددت او را ً يددم نگددذارد از اسددباو
فس ددداد و تب ددداهی او جن دددوگیری ني دددود راه دددای خوش دددبختی و س دددعادم و
كاًروائی

را در پی

اخ

ن ادنده

حا توجص حص هيین هيت حنندد اخندان اسدت كدص ًدیلیندیى خدرین تدن و
خدداتى سنسددنص ن رانیدص سددفیران اه دید ًويددد ًتددرفی

هيددانر ر ی كددص

شر خعت را تياو و كاًم نيود و احدخت حخشید هي نین در ایدن حعدد هدى حدا
تويم ًشقت ای ز خداد و غیدر والدم امتداء چندان رفتدار ی اه دی از خدود لدروز
داد كددص لرتددر از ن ًتتد ر نیسددت و ضددين نكددص زميددام پیگیدر گذشددتگان
اخالوی ت ییدد و توسدین نيدود فرًدود :حعثـت

خود را در ختوع این دان

التهن وكارم االخالق خعنی ًن از جانب خدا لرانگیختص شدو تدا خ لی دای
اخالوی را كص از دیرحاز كى و لی

ترنى گوش ا ًیشد حص اتياو لرسانىه

«واژه سیر و سل ك»
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سیر و سنوخ واژ ای است حص ًعنی را و روش حدص سدوی خددا پ ییددن
و حص جانب مق ًتعال رفتنه
از ایدن عنددى در اخبددار ًعتددوًین

حددص عنددى «طر خقددت» و «اخددالق»

تعبیر ورد شد است و دوًین نص از نكان تروی و تعود دًی ًیحاشده
«اىهیت اخٍق»

خكی از ًسائم حسیار ً دى در زًیندص اخدالق ایدن اسدت كدص وبدم از هدر
چی حدانیىد چرا انسان نیاز حص دان

اخالودی و عيدم كدردن حدص ًقتضدای ن

دارد و تددا چددص مددد و ًددرز ی ایدن اًددر در زندددگانی او ا ددرحخ
تونیم این پرس

اسددت) لررسدی و

را از دو ج ت اس ًیگ ییى :خكی سدروی و هداهری

و دخگری عيقی و حاطنیه
ن از دخگدران

خكی از ختوتیام نفس انسانی ا ر ذیری و انعكا
ّ
استه ز یرا حر ر جبنی ضعی و غیر ًتكی حص خود سرشتص شدد اسدته از
این رو هرگا حا عاًنی خارجی و خا فدردی كدص دارای ختدنتی حاهفعدم اسدت
ف
ًواجددص گددردد اهبتددص از ن رن د ً دیگی درد و ًت د ر ً دیشددوده ختوتددا اگددر ن
تفت در او ووی و راس حاشدده هدر روز ًدیلیندیى چدصحسدیار افدرادی كدص در
ا ر ًعاشرم حا ناتاهوان در اندخ زًدانی را و رسيشدان دگرگدون ًدیگدردد و
مت دی گددا ً دیشددود كددص ًو دیا و خ دا اجتيدداعی در وضددعیت افددراد دخی دم
ًیگردد و نان را هي ون زوروی حص هيراهی تودوالم روزًدر خدودد از مداهی
حدص مدداهی ًنقنددب ًدیسددازد و هددر روز خیدال تداز و رو خدص ند خنی را در ًغ شددان
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پرورش ًیدهد و زندگانی نان را نی هيرن

و هيگون حا خود ًیسازده

از ای دن رو ی در هسددان شددر ًقددد و دیددن و د خى اسددالو توجددص والددم
ًالمظددصای حددص ای دن ماهددت نفددس انسددانی شددد اسددت و او را از ًعاشددرم و
ضددع

نشددان دادن در لرالددر اجتيددا خ دا ًویر ددای فاسددد و تبددا سددازند او

حازداشتص و لدر هينشدینی و ًتدامبت حدا نیكدان و خیراندخشدان و تداهوان
دست ر داد استه
حا توجص حص هيین ًووعیت مسا نفس انسانی است كدص ًدیلیندیى
عند دی

ن انس ددانش ددنا

گ ددا ًد دیفرًاخد دد :خ ــوافی االخ ــالق تك ــفها

الهعاش ــرة خعند دی ًعاش ددرم و ًید د شد خ ی ددا و ت ددفام ن ددانی را ش ددكار
ًیسازده حنالراین كسدی كدص خدك هدد و رًدان اتدینی را دنبدال ًدیكندد و
پی درو دی دن و ًددذهبی اسددتد خددوا و ندداخوا حاخ دد از خواسددتصهددا و سددندها و
خنقی دام ًتفدداوم دخگددران چشددى لپوشددد و تن ددا اسددو و تدداحنو راهنيدداخ

را

رو خ دص خدا سددندانص دخن دی و درار دهددد و از جينددص اً د ر ی كددص او را در ای دن ًس دیر
ًوفددوظ ً دیدارد رعاخدتكددردن هيدین اتددم اخالودی اسددت در ًعاشددرت ا و
انعكا

ذیری نفس اوه
و اًددا لی دن

حدداطنی در ای دن حددار راد ه دیچكددس از ع ددد ن لددر نیاًددد

است حا ل رگان ًا اعنی ا ًقاً ى كص رهروان و راهنياخان اسدالو واوعدی و
ًوفددوظ از هددر كاددرو ید و مقددایقلینددان انسددان شددنا لددود انددده ووت دی در
ًقداو روشددنسداز ی ایدن ًرندب لرًدی خندد ًدیفرًاخندد :نظددر حدص اخنكددص انسددان
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هيانند سایر ًوجودامد ًثند اهكیدان اسدت و از سدص ًرتبدص ًتشدكم شدد
اسددت كددص لددر مسددب رتبددص او «عقددم» و «نفددس» و «جسددى» ناًیدد شددد انددد و
چون هر خك فر خد خداخندد س هر سص ًوهد

حدص پرسدت

او خندد و هر خدك

حاخدد دد حددددص ن حد دددص خددددود از او اطاعددددت و پید د درو ی نياخنددددده هدد دیكن عين د دددا و
عبادت اخشان ًتفاوم است ز یرا ًناسبت عيم حا هر ًرتبدصای شدرس اسدت
و لددر هي دین اسددا پیغيبددر و اًاًددان تددنوام ا عن دی ى اجيع دین امكدداو
دین را در سص حعد لرای این سص ًرتبص انسان حازگو كرد انده
دستصای را حص شكم امكداو هداهری و شدرعیام از لدرای حددن و تدن او
ورار دادند از وبیم ط ارمد نيازد روز د مود ج اد و خر خد و فروشكردن اه
و دستصای را در راحرص حا توتیم لین

و شدناخت تدویك نسدبت

حددص خدددا و فرسددتادگان او لی دان فرًددود ان دد و از ناددا كددص ای دن نددو گفتددصهددای
اخشددان نیداز حددص تونیدم و لررسدی فكددری داردد عبددادم عقددم او شدديرد شددد
استه
در این ًیان دست رام دخگری نی در زًینص اخالق و ًدادو سداختن
انسان حص داو و ختال نیدك و پرهید دادن او از تدفام ناشاخسدت اه دار
داشتصاند و چون این نو گفتصهای خود را ًناسب حا نفدس انسدان خافتندد او
را ًوه حص انااو و رعاخت این ووانین اخالوی نيودنده
ف
نتیاددد د خددك انسددان ًدداًن و ایبنددد حددص دیددن حاخددد در هددر سددص حعددد
وجددودخ

پی درو اًاًددان

حاشددد و حددا هيددص وجددودش عاحددد و پرسددت كننددد
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پروردگددارش حاشددده ددس حددا حدددن

امكدداو شددرعیص را حاددا ورد و حددا نفسد

از

خ ی ا و تفام نا سندی كص ًبغوض خداوندد اسدت دور ی نيدود او را حدص
ًواسن اخالق ًد ین نياخدد كدص از ایدن عينكدرد او در زحدان عنيدی تعبیدر حدص
«تخنی از رذائم و تونی حص فضائم» ًی ورنده
نك ددص دویقتددر نكددصد ای دن سددص را ًددالزو و هيددرا خكدددخگر وددرار داد انددد و
هرس ددص را زًین ددص واحنید دت ل ددرای پید دداخ

و دًید دد ش دددن روشاالخي ددان در او

ًعرف دی نيددود انددده خعن دی هنگدداًی دً دی تددامب روشاالخيددان و دی دن و حددص
تعبیر دخگر ًدووعی تدامب انسدانیت شدرعی ًدیگدردد كدص در ًقداو جسدى و
نفس و عقن

طبق ًدواز ین ود خى دیدن اسدالو وددو گدذارد و ذر ای تخردی

ننياخدده حددا فددراهىشدددن ایدن پیكددر واحنیدت كددص در مقیقددت خددود زحددان مددال
استد از خدا روش ًناسب خود را كص هيان انسانیت شدرعی حاشددد طندب
ًینياخده
این واوعلینی شگر د تن ا از نامیص ًشاخ عظداو و ل رگدان ًدا اعندی
ا ًقاً ى حص جاًعص حشر خت ارائص شد استه اًا دخگران گ خدا لد یی از ایدن
مقیقت حص ًشاو جانشان نرسید حر ر ی كص حعضی از عرفا و اهدم تتدو
كدص خددود را اهدم سددنوخ و اخدالق ًدیدانندد ًدیگ خندد :هر خدك از ایدن امكدداو
سددصگانددص دیدند ًرلددوس حددص طبقددصای از ًددردو اسددت :كسددانی كددص دارای ف ددى و
شع ر چندانی نیستند ًوهفند حدص امكداو هداهری و «شدر خعت» پیداًبر
عيم نياخند اًا افرادی كص از ف ى و شع ر لیشتری لرخ ردارندد هدیچ نیازًندد
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حص این امكاو نیستند و ن ص از اخشان خواستص شد رعاخت اتدول اخالودی
و ت كیص نفدس اسدت حدص ایدن كیفیدت كدص حاخدد سدعی كنندد در ًیدان تدفام
ًتضادد خنقیام و تفام ًعتدهص را جاخگ ین ن ا حسازنده
اًددا كسددانی كددص شددع ر لیشددتری دارنددد و اه دم ذوق و شددوق هسددتند
ًكنفند حص اك ساو مقیقت و ًعار و عشق ورز خددن حدص خددا كدص حدص ودول
خودشان:
لددرون رفددتى ًددن از ویدد شددر خعت

خ دددا را خد دافتى دخد ددو مقیق ددت

اخنان حاخد عاشق خدا شدوند و از هيدص ًاسدوای خددا حگذرندد متدی از
هاهر و حداطن خدود هدر چندد داو شدرعی و اخدالق نیدك را ًراعدام نكنندد
ز ید درا ن ددص ح ددص ن دداو دهخوش ددند و ن ددص ح ددص ت ددوهین و نند د

و ه ددردو ل ددرای اخش ددان

عنیاهس خص استه
«سخنً پیراوون كتاا حاضر»

ایدن رسدداهص ًباركددص لیدانی اسددت جدداًع و ًختتددر در سدیر و سددنوخه و
نظددر حددص اخنكددص (طبددق اتددول و ًبددانی ًددذهب مددق تن ددا را س دیر اه دی ا و
ن دخكشدن حص خدا هيرنگی و هيانند شدن حا تدفام و كيداالم اوسدت
نص ن دخكشدن حص ذام ًقد او كص ًبرا و اكی از هرگوندص الخد

و ارتبداس

خنقدی اسددتد حنددالراین شددخص سدداهك اهدی ا هددى حاخدد خددود را از احتدددا حددص
تدفام اه دی ًتخنددق سددازد و از خواهشد ا و ًین ددای نفسددانی خددود دسددت
لددردارده طبددق فرًدداخ

خداونددد كددص ًدیفرًاخدد :او كنــتن تحجــوو اهلل فــاتجعونی
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خحجـجكن اهلل خعندی شديا كدص خدود را دوسدت خددا ونيدداد ًدیكنیدد و ًددعی
هستید كص دوست خداییدد اگر در این ادعای خدود راسدتگ یید حاخدد از ًدن
پیرو ی نيایید ز یرا شديا راهدی حدص خددا و تدفام او ندار خدد جد از طریدق ًدن
كص ًظ ر و جنو گا تفام او خى و كياالم و ختال او را دارا هسدتى دس از
ًددن پی درو ی نيایی دد تددا خدددا هددى لددر ای دن ادعددای دوسددتی شدديا ً ددر تددوت
حگذارد و شيا را حص دوستی خود لرگ خنده
ای دن ج د و حخش دی از رسدداهصای اسددت كددص در جددواو سددااالم ًی درزا
ًويود نو ًرموو ما ًیرزا الراهیى كنباسدی ًرودوو فرًدود اندد و چدون خدك
ساال اخشان درحار ًعاشرم حا ًردو و رعاخت ًستوباتی لود اسدت كدص در
ترود دی انسدددان حسد دیار ا دددرحخ

اسدددت ن خسدددند ل رگدددوار اعند دی ا ًقاًدددص

ًیفرًاخند اًا در حاو ًعاشرم ًدن رسداهصای لدرای حعضدی از لدرادران دخندی
خود نگاشتصاو و هيان را لرای شيا نی ًین خسدى و دس از ن ًدیپردازندد حدص
ذكر ًستوبام الزو لرای شخص ًراوب در دین از وبیم تفكر و انوا نه
ًتددرجى ًوتددرو ًرمددوو سدید ًويدمسدین طباطبددایی نددائینی كددص از
ارادتيندان اخشدان لدود در سدال  8338ه د ق هيتدی كدرد و ًدتن عرلدی ن را
حص فارسی لرگردانید استه و ی كص شخص فاضنی لود اسدت چدون دخدد
در حعضی ًواوع ترجيدص هفد حدص هفد گ خدای ًرندب و ًدراد ن خسدند اعندی
ا ًقاًص نیست چند كنيدص و خدا خردی در توضدیك ن اضدافص نيدود اسدت
كدص ایدن اًدر حدص خداطر حسدداطت و جاًعیدت كدالو عرلدی و نقدص سدایر زحان ددا
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استه
حددص هددر تقدددیر سپاسددگ ارانص رو حددص اًاًيددان حقید ا االعظددى اروامنددا هددص
اهفددداء كددرد و ددس از رزو ی ًتت د
كر خيص عرضص ًیدار خى:

شدددن حددص راهنيایی ددای ای دن نوشددتص

«الحهد َ ا اللالهین»
گروه تصحیح و وقابله
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بسن اَ الرحهن الرحین

الحهد َ و سٍم علً عباده الذین اصطفً.
و حع ــد؛ حدددان ای لددرادر ًددن و ن د ر چشددى ًددن اخنكددص هددر هدداهری ه در
حاطن است و هر هرفی ًناسب است حا چید ی كدص در ن گذاشدتص ًدیشدود
و هر ًظروفی ًناسب است حا هر خود چرا كدص خداوندد جدمشد نص مكدیى
است و وادر است و عادله س مكیى غیر مكيت از او سر نيیزنددد دس
نيیگذارد چید ی را ًگدر در ًقداًی كدص ن ًقداو هیاودت و واحنیدت ن چید را
داشتص حاشده س هر رومدی را ودرار داد اسدت در حددنی كدص ًناسدب ن روش
حاشده خا نيیلینی كص ورار داد است روش درند را در جسدی كدص ًناسدب
حا درندگی حاشد از نیش ا و ناخن ای حنند تی د و روش پرند را گذاشدتص اسدت
در جسدی كص تامب حاه دا و پرهدا اسدتد و روش اسدبی را ودرار داد اسدت
در حدنی كص تدامب دسدت ا و اهدای حنندد و سدي ای سدخت حاشدد و روش
انسددانی را وددرار داد اسددت در جسدددی كددص تددامب دسددت ا و انگشددت ای
حار خك حاشد كص حتواند تناخع دویقص نيود)
ددس مك دیى عدددهی كددص عدداهى اسددت حددص چی د ی كددص خنددق ً دینياخ دد
نيدیگددذارد چید ی را ًگددر در ًوددم و ًكددانی كددص ًناسددب حددا ن چید حاشددده
ددس وددرار نددداد اسددت ه دیچ حدداطنی را ًگددر در هدداهری كددص س د اوار ن حدداطن
ّ
حاشد و خداوند جمش نص ًیفرًاخد :و او ون شیء اال عنـدنا خزاجنـه و واننزلـه
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اال حقــدر وعلــومم و وــا ونــا اال لــه وقــام وعلــوم خعن دی از لددرای هددر چی د در ن د د ًددا
خ ائندی اسددت كددص نددازل نيدیكندیى ن چید را ًگددر حددص انددداز ًعنددوو و ًوددم و
ًقدداو ًعنددووه ددس حدداطن كاًددم نددازل نيدیشددود ًگددر در جسددد هدداهر كاًددم و
حداطن ندداوص وددرار نيدیگیدرد ًگددر در حدددن هدداهر نداوص و ا گددر خدددای مكدیى
ّ
جمش نص غیر از این ورار فرًود لود خال مكيت و عداهت نيود لود و تدا
حدن هر چی اول درست نشود روم

حص ن تعنق نيدیگیدرد حددن حدص هدر نودو

كص ساختص شد از نقص و كيال روش هى حص هيدان نودو حدص ن تعندق ًدیگیدرد
حددص كاًددم كاًددم و حددص ندداوص ندداوصه مددال ن شخت دی كددص طاهددب كيددال
ف
است واجب و س اوار است كص اوال كاًم كند هداهر جسدد خدود را كدص ندازل
شددود لددر حدددن و ونددب
گردده

ًددددهای كاًنددص تددا كاًددم شددود و داخددم زًددر كدداًنین

ّ
خا عبرم نيیگیری از تعنیى نيودن خداوند جمش نص پیغيبر خدود را

اخنكص حفرًاخد حص اًت خود كص طاهب ًوبت خداوندد جدمشد نص ًدیحاشدند
كص ل تدرین كيداالم اسدت كدص قـل او كنـتن تحجـوو اهلل فـاتجعونی خحجـجكن اهلل
خعنی حگو حص طاهبین ًوبت ًن كدص ًتاحعدت ًدن نياییدد در جيیدع اعيدال
كددص مبیددب او هسددتى در هدداهر و حدداطند و حدداطن و هدداهر خددود را حددص شددكم
مبیدب ا حسدداز خد تددا روش ًوبد ا در شددياها ودرار گیدرده ددس شددياها هددى
ف
ف
هدداهرا و حاطنددا مبی دب ا ش د خد و حدداز فرًددود اسددت كددص لــو اســتقاووا عل ـی
ً ً
الطرخقة السقحناهن واءا دقا خعنی هرگا ًستقیى شدند حنددگان سداهك ًدن
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لر طر خقص مقص و لدر تدراس ًسدتقیى هر خندص ًدی شداًانى حدص اخشدان و تدا
شدیرین خوشددگوار ی را و حدداز ًدیفرًاخدد خاایهــا الــذین آونــوا او تتقــوا اهلل خجعــل
ً
لكــن فرقانــا خعن دی ای اشخاتدی كددص اخيددان ورد اخدد ا گددر حترس دید از خداونددد
ّ
جمش نص و تقوی را پیشص خود نياییدد در جيیدع ًراتدب و ًقاًدامد خاتدص
تقددوای در ًقاًددام تومی دد و نبددوم و اًاًددت و والخ دت اوهی داءا و لرائددت از
اعداءا و تقدوای در عبدادام و اعيدال شدرعیص هر خندص ودرار ًدیدهدى از لدرای
شياها فروان و ن ر ی را كص فارق و جداكنند ًیانص مدق و حاطدم حاشدده دس
ف
ف
اگر تو اراد دار ی كص كاًم حشوی مكيا حاخد كص كاًدم حكندی اوال هداهر خدود
ف
را تا روش كيال در تو ورار گیرده س اوال حاخد هاهر خود را كاًدم كدردد و كاًدم
نيددودن هدداهر حددص ای دن وسددى اسددت كددص تقس دیى كن دی اووددام لیسددت و چ ددار
ساعت خود را حص سص وسيت:
وسديی را تدر نيددایی در توتدیم امكداو دیدن از عبدادام و عنددى
اخالق و عنى ًعرفت و نيازهای فر خضص و نوافدم ًسدتوبص و اذكدار و ًدذاكر
نيدودن و در خواندددنه ددس هدركس كددص تددرخ نياخدد ایدن راد جاهددم خواهددد
ًانددد حددص چید ی كددص وددواو وجددود خنددق حددص ن اسددت كددص ن ًعرفددت و عبددادم
اس ددت ز یرا ك ددص عن ددت غ ددائی اخا ددادد ًعرف ددت و عب ددادم اس ددت و خداون ددد
ّ
جددمش د نص فرًددود اسددت واخلقــت الجــن و االنــس اال لحعجــدالو خعن دی اخادداد
نكردو جدن و اندس را ًگدر حدص ج دت عبدادم و مضدرم سیداهشد داء
تفسیر فرًود اند لحعجدالو را حص لحعرفوو خعنی حص ج ت ًعرفدته و در مددخ
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ً
ً
ودسی ًدیفرًاخدد كنـت كنـزا ولفحـا فاحججـت اواعـر فللقـت الللـ لكـی
اعر خعنی ًن گنو ن انی لودو دوست داشتى شناسایی و ًعرفدت خدود
راد ددس خنددق را حددص ج ددت ًعرفددت ًوبددوو خددود اخادداد كددردو تددا در ًوددم
ًعرفت خود شناختص شوو س فاخد و يدر و عندت اخادادد ًعرفدت اسدت
و هركس عار حص ن است حص ير وجودش رسید است و وجودش حدا يدر
است و هدركس كدص نرسدید اسدت وجدودش ً يدم و لدی يدر اسدت دس حدص
زودی وجودش حاطم و فانی خواهد شده س حاخد خدك وسدى از سدص وسديت
شبانصروز خود را تر توتیم ًعرفت و عبادم نياخده
ا

و وسيت دوو را تر توتیم دنیا نياخد از طر خقصهدایی كدص رسدول
ّ
فرًود است و اذن داد است ز یرا خداوند جدمشد نص فرًدود اسدت

وــا اتــاكن الرســو فلــذوه و وانهــاكن عنــه فــانتهوا خعن دی هرچددص را كددص ن یتددان
نياخنددد خددود را حدداز دار خدد و عيددم ننياییدد ددس ا گددر تددامب كسددبید دوو را
تر

كسب ً ً ر مالل حنيا و اگر تامب زراعتی تر زراعدت حنيدا و

ا گ ددر ت ددامب تا ددارتی ت ددر تا ددارم حني ددا و از هيد دین وس دديت اس ددت
ًعاشرم ًردو از اهم َر پميت و ز خارم لرادران ًاًن و ًراود حدا غیدر اخشدانه
ز یراكص اگر ًشدغول نشدوی حدص توتدیم دنیدا از طر خقدی كدص ًد ً ر شدد ای كدص
توتیم حدص عدوض و اجدرم گدرفتن حاشدد ًضدرر خدواهی شدد حدص توتدیم
نيدودن حدص غیدر عدوض و ن لدر دو وسدى اسدت :وسديی حدص گددایی و اسدترماو
است و وسيی حص گرفتن حص و ر و غنبدص و زور اسدت و ایدن لدر دو وسدى اسدت:
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خ دا حددص عالنی دص و شددكار اسددت و ای دن طر خقددص اهددم ج د ر اسددت و خ دا حددص خفی دص و
ن انی است و این شیو دزدان و راه نان استه مال اختیار نيا هدر وسدى را
كددص ً دی سددندی هكددن طبددع كددر خى عدداهی احددا دارد از توت دیم حغی در عددوض تددا
ًينون امدی نگردد و هنى حص امدی ننياخده
و وسى سوو از سص وسى را حاخد تر تدلیر ًند ل و عیدال خدود نيدایی
و اگر چندین نكندی عیاهدت ً يدم و ضداخع خواهندد ًاندد و اًداو

فرًدود

اسددت كددص ولعــوو ولعــوو ولعــوو وــن ضـحع عحالــه خعندی ًنعددون اسددت ًنعددون
اسددت ًنعددون اسددت كسددی كددص عیددال خددود را ضدداخع و پر خشددان حگددذارد و
پرسدتار ی ننياخدده ددس تددلیر ًند ل الزو اسدت ز یرا كدص ا گددر تددلیرش را وا گددذار
نيایید ن ص جيع ور ی نيود ای از ًال و اوضا و ًاخوتا خانص حدص انددخ
زًانی تن

خواهد شد ًثم خاكستری كص حداد شددخدی لدر ن لد زد حدص زودی

ًتفددرق خواهددد شددده و ن خدك وسددى هددى كددص تددر توتدیم ًعدداش نيددود
لددودی هغددو و ل دی يددر خواهددد شددد و عيددر كوتدداهتر از ای دن اسددته ددس ًتوجددص
ّ
تدددلیر اهددم و عی دال خددود حشددو ز یراكددص خداونددد جددمش د نص فرًددود اسددت قــوا
ً
انفسكن و اهلحكن نارا خعنی نگا دار خدد نفدو خدود و اهدم و عیدال خدود را از
ت

ج نى و از هيدین وسديت اسدت تددلیر اسدبان و ميداران و چار اخدان و

غالًان و كنی ان خود كص ا گدر ایدن خدك وسديت از سدص وسدى را تدر اخشدان
ننيایی و نفس خود را در ایدن وسديت حدص تعدب نیندداز ی حدص زودی حدص تعدب
خددواهی افتدداد در جيیددع اووددام خددود و عيددرم حاطددم خواهددد شددد و ا گددر
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كوتاهی در این وسيت نيایید ن دو وسيت دخگر هدى حاطدم خواهدد شدد و
ًیًاند وجودم لی يره س هركس شدبانصروز خدود را سدص وسديت نياخدد و
هر خك از سص وسيت را حص نووی كص عرض شد تر نياخد كاًم ًدیشدود
هاهرش و هاهر ًیشود مكيت
فض ددم ًد دیكنن ددد از او حعید ددان

و تيتع ًدیلرندد از او ن دخكدان

و طندب

و راضد دی و خش ددنود اس ددت از او پروردگ ددار

ًایددش چرا كددص عيددم نيددود اسددت در دنی دا حددص ًقتضددای غددرض خداونددد
ّ
جمذكر ه
ددس هرگددا كاًددم نيددودی هدداهر خددود را حددص ًقتضددای انسددانیتی كددص
ّ
ًرالق است حا غرض خداوند جمش نص نازل ًیشود حدص سدوی تدو ًدددهای
حاطنددص و منددول ًدیكنددد در تددو نفددس كاًنددصه ددس وددوم ًدیگیدری و ًريددجن
ًدیشددوی ددس اعانددت كددن كيددال ن نفددس را و طنددب نيددا ند ول و منددول ن
نفدس را در خددودم حددص تعددیم نيددودن ً اجددت و تتدویك كددردن ًن اجددت
چنان ص اًیراهياًنین

فرًود اسدت اذا اعتـد وزاجهـا و صـال ونهاجهـا و

فارقت االضداد فقد شارك بها السجع ال ـداد خعندی هرگدا ًعتددل نيدود ًد ا
خودش را و تتویك كرد ًن ا و راهد

را و ًفارودت نيدود جيیدع اضدداد

را ددس ًشدداركت كددرد اسددت سددبع شددداد را كددص چ ددارد ًعتددوو سددالو ا
عنی ى اجيعین حاشنده
و وتیت ًیكنى تو را در تعدیم ً ا حص سص چی كص اگر عيدم نيدایی
حص ن سص چی د لدینیداز خدواهی شدد از رجدو حدص طبیدب ًگدر اخنكدص خداوندد
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ّ
جمش نص ًبتال نياخد تو را حص حالئی از خار جسدم خا حخواهد غیر از اینه
د اول ن است كص ًخ ر ی ًگر نكدص خدوو گرسدنص شدوی و ووتدی كدص
خ ردی سیر ًخ ره
د د دوو ن اس ددت ك ددص ًیاش دداو ًگ ددر نك ددص تش ددنص حاشد دی و ووتد دی ك ددص
شاًیدی سیراو ًشوه
د د س ددوو ن اس ددت ك ددص ًخد د ر و ًیاش دداو ًگ ددر از م ددالل ز ید درا ك ددص ا گ ددر
ًوافظت نيدایی ا كدم و شدرو خدود راد تدویك و ًعتددل و تدا و ودوی
ًددیشددود حدددنت ددس وددادر ًددیشددوی لددر طاعددت پروردگددار خددود و هرگ ددا
ًخاهفددت نيددایی ًددر خض ً دیشددوی و تددرخ نيددود ای سددنوخ پروردگددارم را و
حاوی ًاند ای حا واًانددگان و هرگدا اجتنداو از مدراو ننيدایی وسداوم پیددا
ًیكند ونبت و اگر وسی شد ًدتع نخواهدد شدد و ا گدر وبدول ًوعظدص نكندد
اوبددال نخواهددد نيددود و هددركس كددص اوبددال نكددرد اسددت ادحددار نيددود اسددت و
ّ
ادحاركنند ًودروو اسدت از فیوضدام و اندوار اه دی جدمشد نص ز یدرا كدص شدت
كرد است حص ًوم انوار و فیوضامه
و اًددا تتددویك ًن ددا ددس ًن ددا دو ًن ددا اسددته ًن دداجی حددص
سوی خنق و ًن اجی حص سوی خاهقه
اًددا تتددویك ًن اجددت حددص سددوی خنددقد ددس حدانكددص خنددق لددر سددص
تنفند :اول لرادران ًتادوصد دوو لرادران ًكاشر د سوو اعادیه
اًدا سددنوخ حددا لددرادران ًتددادوص ددس ًعاشددرم نيددا حددا اخشددان حددص هيددان
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وسدى كددص دوسددت ًدیدار ی حددا تددو ًعاشدرم كننددد و ًعاًنددص كددن حددا اخشددان حددص
هيان نوو كص دوست ًیدار ی حا تو ًعاًنص نياخنده
و اًا لرادران ًكاشر س حذل و حخش

حكن از لدرای اخشدان از نفدس

و جا و ًال خودم هيان ودر كص از لرای تو حذل ًیكننده
و اًا اعادی س ًوافظت نيا نفس و جا و لدرادران و اهدم خدود را از
شددر و ضددرر اخشددان حددص ًدددارا كددردن و تقی دص نيددودن حددص مف د دسددت و زحددان و
چشددى و گددوشه خعنددی اذخدددت ًكددن اخشددان را حددص دسددت و زحددان و چشددى و
گوشددته ددس حتددر از تددرخ نيددودن تقیدص را از اخشددان ًثددم ترسدیدن تددو از شدیر
ز یراكص تارخ تقیص ضررش لیشتر است لر ًاًنین از ضدرر ناتدب كدافر و تدارخ
تقیدص ًثددم واتددم ائيددص اسددت سددالو ا عندی ى اجيعدین ددس ًوافظددت نيددا
نفس خود را از دشينان و از كسانی كص تقیص از اخشان نيیكننده
ّ
و اًا ًن ا حص سوی پروردگارم جمجالهص س وتیت ًیكدنى تدو را
در ن نی حص سص چی :
د اول ن است كص ساال كن از عنياء ن ص را كص جاهنی حص نه
د دوو ن است كص عيم نيایی حص ن ص كص عنى پیدا كردیه
د سوو ن است كص ًدداوًت كدن خددًت عنيداء را و ًدالزو خددًت
اخشان حاش ز یراكص اخشان سبیم و ًن ا و راهند حص سوی خداهق دس هرگدا
اتیان نيایی حص ن ص عرض شددد دس ًعتددل ًدیشدود ً اجدت و تدویك
ًیشود ًن اجت و ًشاركت ًیكنی سبع شداد را و ووم ًیخاحد در تدو ا در
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نفس و كاًم ًیشدوی و هرگدا كاًدم شدد جسدد و نفدسد ندازل ًدیشدود حدص
سوی تو ًددهای عقالنیص س خار ی كن كيدال نفدس را حدص عبدادم و هرچدص
نفسددت كاًددمتددر شددد ًددددهای عقالنی دص لددر او لیشددتر نددازل ً دیشددود ز یرا كددص
مضرم اًیراهياًنین

فرًود اندد العقـل واعجـد حـه الـرحهن و اكتسـ حـه

الجنــاو خعندی عقددم چید ی اسددت كددص حددص واسددرص او عبددادم رميددن نياخ دد و
كسب جنان كنده
و وتیت ًیكنى تو را در عبادم حص سص چی :
د اول ًیانصرو ی كص ن وددر عبدادم نكندی كدص نفدس ًتويدم نشدود و
ًنضار شوده
د دوو ًداوًت كردن حص ن عبادم كص اختیار ًینياییه
ف
د سوو عيم نيودن ًوضا كص خاهص نيدایی عبدادم را هوجدص ا
سددبوانص و حددس نددص نكددص حددص ج ددت خددو از نددار خ دا طيددع حددص سددوی ل شددت
عبددادم نيددایی و حاخ دد كددص وتدددم ر خ دا و سدديعص و ع د م در دنی دا و جنددب
ّ
ًنافع دنی خص نباشده و هرگا عبادم كنی خداوندد جدمشد نص را حدص ایدن نودو
كددص عددرض كددردو ًوكددى ًدیشددود در تددو عقددم و وددوی ًدیشددود ا ددر او و كاًددم
ًیشود عقندته دس هرگدا كاًدم شدد در تدو جسدد و نفدس و عقدمد تاندی
ً دیكنددد از لددرای تددو روشددنایی ًعرفددت و اشددراق ً دیكنددد لددر تددو ن د ر ًوبددت و
ًیگردی از ختیتین اخیار و ًدیگدردی از نابداء الدرار و شدیعیان اط دار و
اگر رسدیدی حدص ایدن ًقداو وتدیت ًدیكدنى تدو را حدص وامدد چنان دص خداوندد
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ّ
جمش نص ًیفرًاخدد قـل اهلل ثـن ذرهـن فـی خوضـهن خلعجـوو خعندی حگدو خددا و
حس كص نظرم حدص سدوی او حاشدد و حدس و وا گدذار اشخاتدی را كدص غافنندد از
عيددم نيددودن و ف دیا و فددرو رفتددصانددد در دنی دا و ًوبددت ن و حگددذار كددص
ًشددغول جيددع نيددودن دنی دای خددود حاشددند و حددا او ه ددو و هعددب نياخنددده و حدداز
ًیفرًاخد و الذین قالوا رحنا اهلل ثـن اسـتقاووا تتنـز علـحهن الهالجكـة االتلـافوا و
التحزنــوا و اح ــروا حالجنــة التـی كنــتن توعــدالو خعندی ن اشخاتدی كددص گفتنددد
پرورن ددد ً ددا خداس ددت و ًس ددتقیى و اح ددت ش دددند در و ددول و عي ددم ني ددودن
ف
خاهتا سبوانص نازل ًیشود لر اخشان ًالئكص حص اخنكدص خدائ نباشدید و
ًو ون نش خد و حشارم حاد شيا را حص ل شتی كدص وعدد داد شدد اخدده و حداز
ًیفرًاخد و استقن كهااور خعنی ًسدتقیى و احدت شدو حدص طر خقدصای كدص اًدر
ً
شد ایه و حاز ًیفرًاخد و التتجع اهواء قوم قدضلوا و اضلوا ك حـرا و صـدوا عـن
ســواء الســجحل خعن دی ًتاحعددت ًكددن هواهددا و خواهش د ای وددوًی را كددص گيددرا
شدند و گيرا كردند حسدیار ی را و ًندع كردندد خالیدق را از طر خقدص ًسدتقیيص
كص سبیم ا استه
ددس ای دن ًاين دی لددود كددص اراد ای درادش را نيددودو حددص ج ددت تددو و ا گددر
ًس ددتقیى ش دددخد ل ددر طر خق ددص ًس ددتقیيص سد دیراو ًد دیك ددنى ش ددياها را ح ددص و
ّ
خوشگوار و از لرای خداوند جمش نص اًری است كص خود او رسدانند اسدت
و اًید كص اتیان فرًاخد حعد از اینه و صلی اهلل علی وحهد و آله الطاهرین.
تياو شدد ن دص نوشدتص لدودو در وتدیت ن لدرادر تدفا و ذكدر نيدودو از
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لرای ن ًوالی جنیم ميید و از ن دص ذكدر شدد ًتدذكر ًدیكندی كسدی را كدص
تامب دل لود حاشدد خدا نكدص اهقداء سديع نياخدد و مدال نكدص از عداهيین و
ّ
شدداهدین حاشددد چنان ددص خداونددد جددمش د نص ً دیفرًاخ دد و واختــذكر اال اولــوا
االلجا و ًیفرًاخد ون كاو له قل او القـی السـهع و هـو شـهحد و ان شداء ا
هر ن ص عرض شد كفاخت ًیكند تو را تا نكص لیاخد حعد از ایدن از ن جنداو
اًریه
و اًا ًستوباتی كص لود حاشد سبب از لرای وتول حص ًراهدبد دس
ني د دیدان دددى چی د د ی را افض دددم از نواف دددم ح دددص ج دددت نك دددص مض دددرم اً ددداو
ًويدددحاور

فرًددود انددد او اهلل عزوجــل قــا وــاختقر ال ـی عجــدی ح ـیء

اح الـی وهاافترضـته علحـه و انـه لحتقـر الـی حالنافلـة حتـی احجـه فـاذا احججتـه
كنت سهعه الذی خسهع حه و حصـره الـذی یجصـر حـه و لسـانه الـذی خنطـ حـه و
خده التی یـجطش بهـا او دعـانی اججتـه و او سـللنی اعطحتـه تيداو شدد مددخ ه
ّ
خعنی خداوند جمش نص فرًود است كص ن دخك نيیشود حص سدوی ًدن حندد
ًن حدص چید ی كدص دوسدتتدر حاشدد حدص سدوی ًدن از ن دص واجدب كدرد او لدر او
وهكن نودر ن دخك ًیشود حص سدوی ًدن حدص نافندصگدذاردن تدا اخنكدص دوسدت
ًدیدارو او را ووتدیكددص دوسددت داشددتى او راد ًدیشددوو ًددن گددوش شددنوای او و
چشى لینای او و زحدان گ خدای او و دسدت تواندای او ا گدر حخواندد ًدرا اجداحت
ًیكنى و اگر ساال نياخد از ًن او را عرا ًیكدنىه و اًدا نوافدم جيیدع ن دص را
گ خنددد كددص ًسددتوب شددد اسددت در شددر ًر ددر خ دا سددنت كددرد اسددت او را
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رسدولا

در جيیدع اعيددال اگرچددص افضدم ن نوافددم در نيازهددا نيازهددای

نافن ددص حاش ددده ددس ً ددداوًت ني ددا ل ددر س ددنن و داو ش ددرعیص ح ددص و دددر ی ك ددص
استراعت دار ی و ك ب اتواو رضدوان ا عندی ى اجيعدین پدر اسدت از
داو و سددنن شددرعیص و حددص هيددص ن ددا عيددم ًدیشددود و جددواز عيند

رسدید

است از ائيص سالو ا عنی ى اجيعدینه دس در عيدم نيدودن حدص ن دا جدد و
ج د نيا نودر كص ًيكن است تو را ًشروس لر نكص نودر حدار نفدس نكندی
كددص ًنضددار شددود و سددر وازنددد حنكددص حددص نوددو اوتتدداد و ًیانددصرو ی چنان ددص
ّ
خداوند جمشد نص فرًدود اسدت و اقصـد فـی و ـحم خعندی ًیاندصرو حداش در
سنوخ حص سوی پروردگار و ًشروس لر اخنكدص هرچدص را كدص اختیدار ًدینيدایی از
ف
عبادم لرای نفس خود اوال ًدم خكسال ًداوًت نياییه
و ًداوًت كن لر ورائت ور ن هدر روز حدص وددر اًكدان و ًقددور حدا خداهی
لودن خاطرم از غیر ور ن و ورائت نيا در ًكان خنوتی و ًتوجص ور ن گدردان
ّ
عقم و دل خود را و ًتذكر حاش كص خداوندد جدمشد نص خرداو ًدیكندد تدو را
س توجص كن حص سوی خددا حدص تيداو خدود و ورائدت كدن حدص تدوم خدوش حدا
روددت و گر خدص و سدداال كددن جنددت را در ند د خدصای كددص ذكددرش در ند د ن شددد
است و نا لبر از ج نى در ن د خصای كص ذكرش در ن شد اسدت و نظدر كدن
حص اشخاتی كص ناام خافتصاند حص چص چی ناام خافتصاندد دس عيدم كدن
حص حاع ناام تا ناام خالی و نظدر كدن حدص اشخاتدی كدص هدالخ شدد اندد
كددص چددص چید حاعد هال كددت اخشددان شددد اسددتد ددس دور ی كددن از سددبب
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هال كت كص هالخ نشویه
و وتددیت ًددیكددنى كددص ًتددذكر مضددرم سیداهشدد داء

حدداش و

حسیار گر خص كن لرای ن جناو حدص وددر ی كدص اسدتراعت دار ی ز یرا كدص گر خدص
لر ن جناو افضم از جيیع عباداتی است كص حندد حدص واسدرص ن عبدادام
ّ
تقرو ًیج خد حص سوی خداوند جمش نص و گر خص لر ن جنداو حاعد رودت
ونددب ًدیشددود و ًدیلددرد چددرخ و وسد ونددب را و دداخ ًدیكنددد او را از جيیدع
كدورام و ًعاتیه
وهكن سر ًد و افضم از جيیع ن ص ذكر شد تفكدر اسدت ز یدرا كدص ًدن
ًرنع نشد او و نیافتصاو در جيیع اعيال شرعیص و عباداتی كدص حندد ن دا را
ّ
عيم ًینياخد حص ج ت خشنودی خداوند جمش نص چی ی كدص خوانندد تدر
حاشد شخص را حص نیك یی و عيمنيودن حص ن و حازدارند تدر حاشدد از ركدوو
دنیا و ًعاتی و سرعت ت یر و شدم ن رانیت و تياًیدت و وضدوش ًن دا
از تفكره
س ًعین كن لرای نفس خودم هدر روز سداعتی را در ًكدان خندوتی
كددص نباشددد در ناددا امدددی و حددص گوشددت نرسددد تددوم امدددی و ا گددر در ز ی در
سدديان و فضددای واسددعی لددود حاش دی دوسددت ر ً دیدارو و ل تددر اسددت ز یرا كددص
زودتر حص ًراد خواهی رسیده و حاخد لود حاشی حص ماهتی كدص كسداهت نداشدتص
حاشی و ًتغیر و ًنضار نباشی از چید ی و گرسدنص و تشدنص نباشدی و ًتد ذی
نباش دی از گرًددا و سددرًا و ًت د ذی نباش دی از ن دو ًدددفو خبی د
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كددص اذخ دت

ف
نياخنددد تددو را حددص ج ددت دفدددع شددددن حنكدددص اوال دفدددع كدددن ن دو خبیدد را از
خودم و تر یر حنيا و حنشین در ًكان خنوتی حص ج دت تفكدر در اًد ر خدود
در ماهتی كص ًعتدلاهنفس حاشی و سود خاطر حاشی حص نووی كدص عدرض
شد تفكر كن در اًر خودم در دنیا و خرم و در اًر دنیدا و فندای ن و در اًدر
خددرم و ن دخ دكشدددن ن و نظددر كددن در اًددر وبددر و ومشددت ن و مسدداو و
ًی ان و جنت و نار نظر عبدرمگیرندد ًتدوم ه دس هياندا تفكدر نيدودن در
ن ساعتی كص تفكر ًیكنی در ن ًعدادل اسدت حدا عبدادم شتدت سدال و
خی دری نیسددت لددرای تددو در عبددادتی كددص از رو ی تفكددر نباشددد و در ن ًتفكددر
نباش دی و ا گددر ًددداوًت نيددایی لددر تفكددر نيددودن هددر روز سدداعتی راد در ًدداهی
ف
ًیخالی از خیدر نوددر كدص احددا تدرخ تفكدر نخدواهی نيدود و اختیدار ًدیكندی و
ترجیك ًیدهی او را لر جيیع اً ر خود و كسدی كدص ًواهبدت نياخدد لدر تفكدر
نيودن خر اًرش حدص جدایی خواهدد رسدید كدص هيیشدص اوودام ًتفكدر اسدت
چص در خنوم و چص در ًد و چدص در ماهدت را رفدتن حاشدد خدا نشسدتن لیددار
حاشد خا حص خواوه
و الحدو از اخنكص ًثم ل نى حص ج ت تدو ًثداهی را در حعدض اوسداو تفكدر
تا اًرم س م شود و واو

شوی در طر خقص تفكر سپس خودم را ًدیافتدی

ان شاء ا وهكن تفكر اوساو حسیار دارد:
وسيی هست كص تفكر ًینيایی در اشخاتی كص لود اندد وبدم از تدو
از لددرادران و دوسددتان و ن دخكددان و دوران از تددامبان ًوبددت و دشددينی و
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سددالطین زًددان و تددامبان خدددو و مشددى و وتددرها و خانددصهددا كددص چگونددص
گذاشتند و رفتند و ًردند و ن ان شدند در وب ر خدود و حسدا ًدردی از اخشدان
كص غافم لود از رسیدن ًرگ پی از رسیدن حص سداعتی دس نا گدا ًدرگ
در رسید و حدص شدت افتداد لدر رو ی خداخ و تيداو شدد خدا نكدص رًدرد از اًدراض و
فت ددا و حالهددا و ًونت ددا و مددال ًتفددرق شددد اسددت اعضددای اخشددان و جدددا
شدد اسدت حنددهای ًتتدم حدص خكددخگر جسدشدان و پراكندد شدد اسددت
رگ ای اخشان و استخوان ای اخشان و گوشدت ای اخشدان و ًنددر و ًن ددو
و خراو و و یران شد اند در ز یر خاخ و ًنقرع شد اند از دوستان خوده
و هي نین حدص خداد لیداور اشخاتدی كدص ًدیشدناختی اخشدان را خكدان
خكان حص خاد ور خ ردن و شاًیدن او را و كالو و نشستن و لرخاسدتن و طدول
رزوه دددای او را و هي ن د دین ح دددص خ د داد ور كب دددر و فخ دددر و عا دددب و غفن دددت و
دس ددتدراز ی و هندددىنيدددودن او را روز حدددص روز و خرددداو كدددن او را در وندددب
خودم كص كاا شد ن ماالم تو و چگونص ترخ نيودی ن ًدال و رزوهدا را و
كاا شد ن وترهای تو و كاا شد ن خانصهدای تدو و كادا رفدت ن ماهدت
تددو كددص لددودی در دنی دا كددص دداخ ً دینيددودی از هبددا خددودم ذرام خدداخ را و
حسیار نظی

و اخ و اكی لودی تو و مدال گردخدد ای خداخ و دخگدران داخ

ًیكنند جاًصهای خود را از تو و خرداو كدن در دهدت حدص او كدص كادا رفدت
نهيص كبر خا و جالل و خدو و مشى و ًال تو و گردخد ای تو در ایدن ماهدت
حص نووی كص ًتنفرند از تو دوستانت و دور ی و اجتناو ًدیكنندد از ن دخكدی
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تددو ن دخكانددت و هي ن دین حددص خ داد خددود لی داور هددر تددفت تددفت او را و هددر
ماهت ماهت او را و در ن تفكر و نظر نيا حص نظر اعتبار و استیواشه
ددس تتد ر كددن نفددس خددودم را ًر خضدی كددص افتدداد حاشدی حددص شددت
خددود كددص اماطددص كددرد حاشددند لددر تددو لیيددارداران و كسددانی كددص تددو را دوسددت
ًیدارند و تتد ر كدن نفدس خدود را در مدال سدكرام ًدوم و اماطدصنيدودن
زنددانی كددص ً دیزننددد لددر ت د رت ای خددود و پر خشددان كددرد انددد ًوهددای خددود را و
ًیكنند گیسوان خود را و تدو در ن ماهدت گداهی اخدت را حنندد ًدینيدایی و
گداهی دسددتت را و عددرق نيددود اسددت پیشددانی تددو از شدددم سددكرام ًددرم و
ك لیدد شددد اسددت ًغد و دًاغددت و ناهددصام هسددتص شددد اسددت و ًد یو
گشتص است از تو طبیب و گر خص ًیكند لر تو مبیب و نظدر ًدیكندی در خيدین
و خسددارم ددس ني دیخ دالی امدددی كددص وددادر حاشددد لددر رفددع نيددودن تددب از تددو و
هي نین تت ر كن انقرا خود را در این ووت از دنیا و ن ص در دنیدا اسدت
و واگذاردن تو دوست رین اشخاع را حص خودمد و واگذاردن اًواهت راه
و تت ر كن خودم را ًیتی كص افتاد حاشی لر تختص غسداالن و اخنكدص
نشستص است لر طر راست تدو غسداهی و ًدیر ید د لدر حددنت و را و گداهی
حص طر راست ًیگرداند تو را و گاهی حص طر چپ و تتد ر كدن خدود را در
كفددن خددود كددص منوطددت ً دینياخنددده و حعددد از ن ً دیگذارندددم در تددالوم و
جيع دی هسددتند در اطددرا

كددص ت نی دم ً دیگ خنددد و ترلی دع ً دینياخنددد ددس

حعض دی ًددردو خوشددوال شددد انددد حددص ًددرم تددو و جيع دی ًو د ون و ً يددوو و
888

ًغيوًن ددد و ن دخك ددان و دوس ددتان ت ددو در اط ددرا

گر خد دص ًد دیكنن ددد و ًد د یو

شد اند از تو و سعی ًینياخند كص حص زودی ن انت نياخند در ز یر خاخه
و تت ر كن كص تدو را گذاردندد در هوددم و ن اندت كردندد و وبدرم را
پوشانیدند و واگذاردند تو را و رفتندده دس نیسدت تددخقی كدص حدا تدو حياندد و
ًونس تو حاشد در سدر وبدرم و واگذاشدتند تدو را در لیاحدان و حازگشدت نيودندد
حدص خاندصهددای خدود اًددا ن زندانی كدص لددودی در دار دنیدا كددص خدود را در ً اهددك
ًیانداختی حص ج ت رامت و سودگی ن ا از شدم ًوبتی كص حدص اخشدان
داشددتی مددال ن ددا گرفتنددد هشددتخدك ًاهددت را و حددص نكدداش ًددردو دخگددری در
ًدنددد و در ز ی در ددای دخگددران اهددای خددود را حننددد كددرد ًشددغول حددص نكدداش
ًیحاشند و فراًوش كدرد اندد تدو را و شداخد هدى حدص نكداش دشدينانت در ًدد
حاشددند كددص كيددال عددداوم را حددا تددو داشددتص در دار دنی داه و اًددا اوالدهاخ دت كددص
لددودی در دار دنی دا كددص خددود را حددص رنددو و تعددب ًدیداشددتی حددص ج ددت رامددت
اخشان و روشن ًیشد چشيت حدص دخددن اخشدان دس تقسدیى نيودندد ًدال و
خانص تو را و دشوار است لر اخشان اخنكص ورائت كنند حص ج ت تدو سد ر ور ندی
خدا خدك نيدداز ی حگ ارنددد حددص ج ددت تددوه و هي ندین عبددرم حگیدر از عدددو وفدداء
اخشددان و تددرجیك دادن دخگددران را لددر تددو در تددر نيددودن ًاهددت كددص تددر
دخگران ًینياخند و ًضاخقص ًیكنند در تر تو س راضی نيیشدوند كدص
تنص نياخند تو را حعد از تدو حدص فنوسدی و مدال نكدص گردخدد ای تدو خاكسدتر در
ز یر خاخه
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ددس حددص زودی زد ًددیشددود حددص فروددت كننگ ددا و سدد راخ ًددیكننددد
ت رم تو را حا الم و ادوام زراعت و زراعت ًدیكنندد لدر تدو خدا نكدص گدودی
لرًیدارند در ن ًكان كص وبر تو است و شد ای تو خاخ و ن را پدر از سدرگین
ًیكنند س دو چشيت پر از سرگین ًیگردد و و را جار ی ًدینياخندد لدر
تو ووتی كص ًیخواهند زًین را سیراو كنند س دخگدر حداوی نيدیًاندد از تدو
چی ی و ذكر نيیشود از تو ا ریه
ددس هرگ ددا تفك ددر ني ددودی در اید دن اًد د ر و اًث ددال اید دن اًد د ر ًنض ددار
ًیشوی و دهت سرد ًیشود از دنیا و ن ص در ن است و ًنقردع ًدیشدوی
از دنیا و دخگر هيت نخدواهی گياشدت لدر جيدع نيدودن و ذخیدر كدردن ن و
ًیگیدری از دنیدا ا گدر حگیدری هيدانوددر كدص لرسداند تدو را تدا هدب وبدرم و تدرخ
خددواهی نيددود مددب دنی دا و مددب اهن د

را و تنددافس نيددودن هباس د ای او و

خ راكی ا و شاًیدنی ا و ًركب ا و ع ت ا و غرورهدا و فخرهدای دنیدا را و ًتنفدر
ًیشوی از اهم دنیا و ًتوم

ًیگردی از ًااورم اخشان و هرگدا چندین

شدی س ورع نيود ای سركرد و سردار گناهان را ز یراكص اًداو

فرًدود

است ح الدنحا ربس كـل خطحجـة خعندی ًوبدت و دوسدتی دنیدا سدر جيیدع
گناهان است س هرگا وردع نيدودی سدر گناهدان راد دس ًدرد ای از دنیدا و
زنددد شددد ای و گردخ دد ای مددی حددص می دام اخددرو ی در مدداهتی كددص سدداهى
شد ای از جيیع عذال ا ان شاء ا تعاهی در دو عاهىه
و ای د دن ن دددو تفك دددر ش دددكنند ه دددذام اس دددت و ًیرانن دددد ش د د وام و
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لرطددر كننددد جيیدع غتددصهددا اسددت و هرگددا تفكددر نيددایی روز ی را در ایدن
اً ر هر خنص ا ری در تو خواهد گذارد كص نيیتوانی ن را توتدیم كندی سداه ا
از ك ب عنيیص و عينیصه
و نوعی دخگر از تفكر این است كص حنشینی در ًاندس تفكدر چنانكدص
ذكر شد و ًيثم حگردانی لرای نفست ویاًت را و نتدب شددن ًی ان دا را حدص
ج ددت ًواسددبص و تت د ر كددن ًنبددر وس دینص را و ماضددر لددودن جيی دع انبی داء و
اوهیاء را ت

ت

و ماضر لودن جيیدع ًالئكدص را و تتد ر كدن ل شدت را

در طرفی ز خنت شد حص جيیع نعيت ای احدی دائيی از م ر خصهدا و وتد ر و
نعيت ا و ًیو ها و تت ر كن ج دنى را در ج تدی كدص كشدید شدد اسدت حدص
تد د

احددددی دائيد دی كدددص ودددائى اس ددت حدددص زفید در و ميد دیي

عقرل اخ

و زووً اخ

و عفونت

و ًارهددداخ

و

و مرارت ه و تت ر كدن ًالئكدص غدالظ و

شدداد را كددص ًدد انددد ند د تدو حددص اخنكددص پروردگدارم ًدیخواهددد تدو را حددص ج ددت
مساود و ًدیلرندد تدو را حدص سدوی ودرو ًید ان در مضد ر سدنرانی كدص عداهى
است حص جيیع ن انی ا و شكارها و ًیداندد خیانت دای چشدي ا را و ن دص
ف
در سینصهای خالیق ًخفی استه دس ًدی ورندد ناًدص اعيدال تدو را كدص كدال
در ناددا بددت شددد اسددت و فروگذاشددت نشددد اسددت نددص تددغیر ای و نددص
كبی در ای ًگددر نكددص بددت نيددود انددد و ً دیخ دالی ن ددص را كددص عيددم نيددود ای
ماض ددر و ًوج ددود و ب ددتش ددد ه ددس لید درون ًد دی ورن ددد از ل ددرای ت ددو وائي ددص و
تددفوصای از ن ك دداو را كددص عنددوان

ایدن اسددت غیبت ددای فددالن شددخص
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س ددر ف ددالن ك ددص در نا ددا رس ددى ني ددود ان ددد جيید دع غیبت ددای ت ددو را و جيید دع
اشخات دی را از ًدداًنین و ًسددنيین كددص غیبددت نيددود ای و حاسدديص و رسدديص
نيود اند س فروگذاشدت نشدد اسدت غیبت دای تدر خك تدو و هي ندین ن
غیبت ددایی ك ددص ح ددص اش ددار خد دا كناخد دص غیب ددت ني ددود ای و هي ند دین روزش و
ساعت

را هى بت نيود انده
س مال ًتذكر شو غیبت ای خدود را در هدر روز و سداعت حدص سداعت

حص نووی كص گ خدا ًدیخدوانی از ن ك داو اعياهدت را و ا گدر تدو اًدروز فراًدوش
ّ
ني ددود ای غیبت ددای خدددود را خداوندددد جدددمشد د نص فراً ددوش نك ددرد اس ددت و
جي دیع

را مف د فرًددود اسددت چنانكددص فرًددود اسددت هــذا كتاحنــا خنط ـ

علحكن حالح انا كنا نستنسخ واكنتن تعهلوو خعندی ایدن اسدت ك داو نداطق
ًددا كددص تنرددق ً دیكنددد حددا شددياها حددص مددق و راسددتی و درسددتی و لددودخى ًددا كددص
نسخص ًیكردخى جيیع ن ص را كص شياها عيم ًینيودخده
س لیرون ًی ورند تفوصای دخگدر را و عندوان

ایدن اسدت كدص ایدن

است دروغ ای فالن سر فدالن و در نادا خدواهی دخدد كدص امتدا نيدود اندد
ّ
هر دروغی را كص گفتصای خوا حص طریق جد و واوعیت حاشد خا حص طریق هد ل
و شوخی حاشده
ددس لیدرون ًدی ورنددد تددفوصای دخگددر كددص در ناددا رسددى شددد اسددت
ن ص تعییر و سرزن

و ًالًتی كص حص ًسنيین و ًاًنین نيود ایه

س لیرون ًدی ورندد تدفوصای دخگدر كدص در نادا رسدى اسدت عددد و
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شيار غفنت ای تو و لیرون ًدی خدد تدفوصای دخگدر كدص بدت اسدت شديار
كشدیدن نفس د اخت در غی در طاعددت پروردگددار و هي ن دین هددر ًعت دیتی كددص
ّف
كددرد ای و هددر خریجددصای كددص ًرتكددب شددد ای چددص تددغیر و چددص كبیدر كددال
نوشتص شد است در تفوص ًعینیه
ددس مددال حددص خداد خددود لیداور هددر نددو از گناهددان خددود را خدك حددص خدك و
ن ص ًكرر شد است از تو گناهان در روزها و شب اه

ف
س حص خاد خود لیاور ن ص كص گيان دار ی از اعيال مسنص خدود ًدثال

حصخاد خود لیاور تنواتت را و مساو كن كدص چندد سدال از عيدرم گذشدتص
است و لینداز نتف

را خا لیشتر خا كيتر ز یراكص در نتف

خا كيتر خا لیشدتر

خواو لدود ای و حگیدر ًداحقی را و لبدین كدص چقددر اسدت) و لیندداز از او اخداو
عدو تكنی خود را و اخاو طفوهیت را س حگیر حاویياند را و نظر كن در هدر
ف
روزش كص چقدرش را تدر تدنوة خدود نيدود ای ًدثال نيازهدای ناگاندص
كص دو ساعت خا كيتر ًشدغول ن لدود ای و جيدع كدن سداعام را و ودرار حدد
ساعام را اخاو سپس جيع كن اخاو را و ورار حد ن اخاو را ًاه ا و جيدع كدن
ًاه ددا را و وددرار حددد ًاه ددا را سدداه ا و نظددر كددن لبدین كددص در ًدددم عيددر خددود
چقدر ًشغول طاعت پروردگار لود ای و ًشغول نبود ای ًگر ایدن ونیدم راه
س انتا د پی

نفدس خدودم كدص خدا لدود اسدت در تيداو ایدن نيازهدا

ساعتی را كص حدا خندوع و توجدص حدص سدوی پروردگدارم حاشدی و حدص خداد غیدر او
ف
ف
نباشی و اراد و وتد نيدود حاشدی وجدص و رخسدار او را خاهتدا و ًخنتدا و
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اگر انتا دهی نخدواهی خافدت چندین مداهتی را در سداعتی لدرای خدودم
ددس ً دیلین دی كددص عيددرم گذشددتص اسددت و طرف د اهعین دی توجددص حددص سددوی
ف
ف
پروردگ ددارم نني ددود ای خاهتدددا ًخنتدددا هوجدددص ا سدددبوانص و هي ندددین
مساو كن جيیع اعيال و عبدادام خدود را كدص گيدان دار ی كدص طاعدت و
عبدادم نيدود ای و اعتقداد دار ی كدص تداهك اسدت دس نيدیخدالی در تيدداو
عيددر خددود خ دك هيوددص را كددص لددود حاش دی در ن هيوددص حددا خنددوع و توجددص حددص
ّ
سددوی خداونددد سددبوانصه ددس حددص خ داد لی داور ن ددص را كددص خداونددد جددمش د نص
خردداو ً دیفرًاخ دد حددص تددو كددص ای حنددد ًددن خ دا نعيددت ندددادو تددو را) خ دا ع ی د
نكردو تو را) خا ف ى حص تو عرا نكردو) خا طوالنی نكردو عير تو را در دنیدا) خدا
رسول و فرستاد خود را پی

تو نفرستادو) خدا ك داو لدر تدو ندازل نكدردو) خدا

وعد های واو حص تو ندادو) خا وعیدهای عقاو و عذاو حص تو نكدردو) خدا
لیان نكردو حص ج دت تدو كدص خدوو كدداو و زشدت و وبدیك كدداو اسدت) خدا
ترلی دت نكددردو تددو را از هنگدداًی كددص نرف دص لددودی و عنقددص و ًضددغص و عظدداو
َ
شدید س پوشانیدو لر تو گوشت را و گردانیدو تو را خنق دخگر) خدا ترلیدت
نكردو تو را در هنگاًی كص شیرخوار لودی و جار ی كردو در سدتان ًدادرم
حص ج ت تو شیر خاهص گوارایی كص س م و سان است خد ردن ) خدا تدو را
ترلیت نكردو حعد از این و انعاو نكردو لر تو نعيت ای هداهر و حاطندص خدود را
نودر كص امتا نتوانی كرد در حددنت و در اعضداء و جوارمدت و در عد م و
اًواهددت) و لرداشددتى از تددو در مددال تددوت و اًنی دت اذخ دت را) خ دا ای دن لددود
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ج ای ًن كص اطاعت كنی دشين ًرا در جيیع عيرم و حخد ر ی روز ی ًدرا
و عبادم كنی غیر ًرا) الناعهد الحكن خا حنیآدم االتعجـدوا ال ـحطاو انـه لكـن
عدو وجحن و او اعجدونی خعنی خا ع د نگرفتى از شديا حندی دو اخنكدص عبدادم
نكنید شیران را كص از لرای شيا ّ
عدو ی است ًبین و اخنكدص عبدادم كنیدد
ًرا) خا ایدن اسدت وهیفدص شدكر ًدن) خدا ایدن لدود ًقتضدای انسدانیت تدو كدص
نازل ًیكردو هر روز لرای تو از ن د خودو نعيت ا و امسدان ا و حداال ًدی ًدد هدر
روز از جانب تو حص سوی ًن اسائص و عتیان)
س ًیفرًاخدد كدص ًدا تارحدص نيدودخى تدو را سداه ای دراز در دار دنیدا حدص
انددذار كددردن و ترسددانیدن و اًتوددان كددردخى تددو را حددص مسددنام و سدیجام ددس
نیدافتیى در تددو خیدری را و ًدیفرًاخدد حدص ًالئكددص عددذاو كدص حگیر خدد او را ددس
غددم كنی دد او را و لینداز خ دد در ج ددنى و در ور خ دد او را در زنای دری از ت د
طوه

كددص

هفتاد ذرا حاشد س در نووت ًالئكدص عدذاو ًدیگیرندد تدو را و در

وسا ج دنى ًدیاندازندد دس ًدیر ی ندد حداالی سدرم از عدذاو ميدیى دس
ًشاهد ًیكنی در حاالی سر خود ت

لین اخت را و هي ندین از ز یدر دای

خود و از طر راست و چپ خوده
مال تت ر نيا اماطص كردن تد
را لددر تددو و داخددمشدددن ت د

را حدص خدودم و چسدبیدن شدعنص او

را در اندددرون و دهددن و ًغ د سددرم و تت د ر كددن

لیدرون ًدددن مدوددصهددای چشددى خددود را در ه یدب تد

و جددوش ًدددن ًغد

سرم و جار ی شدن از دًاغت و شدكافتن اسدتخوان سدرم و ختدص شددن
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گوشددت جسدددم و جددار ی شدددن چددرخ و خددون از جسدددم و تتد ر كددن دو
دفعددص تدداز نيددودن جسدددم را و عددذاو نيددودن در دفعددص دوو را و هكددذا حددص
ّ
نودوی كددص در ًرتبددص اول ذكدر شددد چنانكددص خداوندد جددمشد نص ًدیفرًاخدد كددص
ً
كلهــا نّــجت جلــودهن حــدلناهن جلــودا حرهــا لحـذوقوا العــذا خعندی هرودددر
كص جندهای اخشان ختص ًیشود تاز ًیكندیى جنددهای اخشدان را تدا اخنكدص
ح شند عذاو راه
و تت ر كن كص هرودر گر خص كندی و اگرچدص خدون و چدرخ حاشدد و فر خداد
كنی و ناهص حكشی ًیگ خند در جواحت كدص دار عيدم و گر خدص و زار ی دنیدا لدود
و گذشددت و ای دن دار دار ج اسددته ددس نفددع نخواهددد حخش دید تددو را گر خ دص تددو
نااد چرا گر خص نكردی در دار دنیا) و هرچص اسدتغفار نيدایی و طندب رمدى و
ً رحددانی كن دی ً دیگ خنددد كددص دار عيددم گذشددتد چددرا از ای دن كارهددا را در دار
دنیدا نكددردی) و هكددذا ددس تت د ر كددن اهددم ج ددنى را هرچددص حياننددد و تددبر
كنند ًن ل و ً وای اخشان ت

است و خالتی نیسدت حدص ج دت اخشدان و

هرودر كص طنب رضداًندی نياخندد از اخشدان راضدی نخواهندد شدد چنانكدص
ّ
خداوند جمش نص ًیفرًاخد او خصجروا فالنـار وثـوی لهـن و او خسـتعتجوا فهـاهن
ون الهعتجحن خعنی هرودر حيانند دس تد

اسدت ًد وای اخشدان و ا گدر طندب

رضاًندی كنندد از اخشان راضی نخواهند شده
س هرگدا فكدر نيدایی در ایدن حداو و ج ئیدام ایدن حداو هر خندص تدو را
ه ددرز و اض ددرراو رو ی خواه ددد داد و ج ددار ی ًد دیش ددود ح ددص اید دن واس ددرص و
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چشدديت و روی دق و نددازخ ً دیشددود ونبددت و ً دیًی درد ش د وتت و ضددعی
ًیگردد نفست و ًو ون خواهی شد حص م نی كص از رو ی تدداوت حاشدد و
گر خص خواهی نيود گر خصای كص از رو ی تر

حاشد لر نفس خدودم و ًدیلیندی

كص ًتویری كص چص كنی و ًنقرع شد ای اًروز از جيیع چدار هدا دس ا گدر
حخواهی كص عينی كنی ناا تا ناام خالی ًدیلیندی كدص دار عيدم گذشدتص
است و حص غیر از عيمكردن هى نااتی خافت نيیشدوده دس هرگدا كدص فكدر
نيایی در این اً ر حص واسرص تفكر لیدار خواهی شد از خواو غفنته
و نظددر كددن كددص مددال در دنی دا ًوجددود هسددتی و نفددع ً دیرسدداند حددص تددو
عيمكردند س در اینووت غنیيدت حشديار میدام خدودم را و گر خدص كدن
لر گناهدان خدود و اسدتغفار نيدا و ت حدص كدن از جيیدع ن گناهدان و سدعی كدن
كص حن خسی در ز یدر هدر گنداهی كدص نيدود ای اسدتغفار ی و ت حدصای و ندداًتی و
گر خ دص و اناحددصای و حدددانكددص ت حددصكننددد از گنددا ًثددم كس دی اسددت كددص گنددا
نداشتص حاشده س لرنخدواهی خاسدت از ًوضدع تفكدرم در روز ی كدص تفكدر
نيایی در ایدن اًد ر و ندادو شدوی و ت حدص نيدایی ًگدر طیدب و طداهر از جيیدع
ًعاتی ًثم روز ی كص از ًادر ًتوهد شد حاشیه

ّ
و حدددان ای لددرادر ًددن كددص وسددى حددص مددق خداونددد جددمشد نص كددص نادداتی

خافت نيیشود ًگر در طر خقص ًا كص طر خقص مقص استه نظدر نيدا حدص مقیقدت
فرًودندد او علـی

این طر خقص و ن رانیت ن و مضرم اًاو جعفدر تدادق
ً
كل ح حقحقة و علی كل صوا نورا خعنی لدر هدر مقدی مقیقتدی اسدت و لدر
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هددر تددوالی ن د ر ی كددص ن ن د ر دهی دم مقی دت اسددت و ن د ر مقی دت طر خقددص ًددا
واضددكتددر اسددت از فتدداو در وسددا اهن ددار و دهیدم لددر ن رانیدت طر خقددص ًددا ایدن
اسددت كددص هددركس وارد ای دن طر خقددص ً دیشددود حددص زًددان ونین دی تغیی در ً دیكنددد
اخالو

و حدل ًیشود اخالق ذًیيص او حص اخدالق مسدنص و تغییدر ًدیكندد

عنى و عين ه و اًا ووو س ًغرور شدند حص دنیدا و زخدار دنیدا و ز خنت دای
ن ددس ندارنددد هيت دی حددص ج د جيددعنيددودن ًددال دنی دا و خی داهی ندارنددد ج د
ر خاست دنیا و ً یو شدند از خدرم چنانكدص ًد یو شددند كفدار از اهدم
وب ر چنانكص خداوند ًیفرًاخدد كدص قدخجسـوا وـن االخـرة كهـاخجس الكفـار وـن
اصحا القجور.
و ندوعی دخگدر از اوسدداو تفكدر ایدن اسدت كدص تفكددر نيدایی در ً انددت و

ّ
خفددت و خددوار ی و كثافددت نفددس خددود ز ی درا كددص در اول اًددر لددود اسددت ًن دی
ناس كثی

و نودر كثید

و نادس لدودی كدص ووتدی كدص خدار شددی از

دددرم و ًددادرم حعددد از خددرو نرفددص تددو از اخشددان غسددم نيودنددد و ددس از
نرفصلودن تروی نيودی و گردخددی عنقدص ودذر كثید

و خدون نادس حسدتص و

س از ن شدی ًضغص و س از ن تروی نيدودی و پیددا شدد در تدو اسدتخوان
و گوشددت و غددذا خ د ردی از خددون م دیض ًددادرم تددا نكددص خددار شدددی از
شكى ًادرم حدص دار دنیدا و مدال هدى نیسدتی تدو ًگدر خیدك پدر از نااسدت و
خددون و لددول و كثافت دداه ای دن اسددت هعدداو دهنددت و و دًاغددت كددص هددردو
كثیفند و این است شدكى تدو كدص پدر اسدت از نااسدت و از لدول و ایدن اسدت
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پوسددت تددو كددص در ز ی درش خددون و چددرخ اسددت و ای دن اسددت چرك ددای هدداهر
حدنت س ًیحاشی تو ًعدن كثافت دا خدا دكدان گوشدتی كدص در ن نااسدت
شددب و روز طددب ً دیشددود ز یرا كددص غددذاهای طی دب طدداهر حس دیار هری د

حددص

ونیم زًانی ًیگردد در تدو حدص ًاداورم تدو لدول و نااسدت و چدرخ و خدونه و
هستی تو ًثم كناسان چراكص ًباشرم ًیكنی نااسدت را حدص دسدت خدود
ف
در هر روز ی اوال خكدفعص خا دو دفعص خا لیشتر و ًباشرم ًدیكندی حدا دسدتت
حا ن ص كناسان حا ن ًباشرم ًیكنند و نودر هدى وددرم نددار ی كدص تدرخ
نيایی در خك روز نااست ختن راه و حا این مال ًینشدینی تدو خدا اًثدال تدو
در ًااهس ًفاخر حا فقراء و ضعفاء و ًساكین و فخر ًینيدایی لدر ن دا كدص
ًن طب ًینياخى نااست خیك خود را هر روز و هدر شدب از لدرنو چيپدا و
ف
ف
نان گندو ًثال كص ير ًال دنیدا اسدت و فدالن ضدعی ًدثال طدب ًدیكندد
نااست را از نان جو و این است ن اخت فخر تو و فخر دخگدران لدر سدایر ندا
و این جسدی كص تو پوشانید ای لر ن نفاخس هبدا و امسدن ن راد نیسدت
ًگددر نااسددت و لددول چرا كددص هيددان ش دیر نااسددت اسددت كددص غن دی شددد
اس ددت و گوش ددت و پوس ددت و اس ددتخوان ش ددد اس ددت ددس نیس ددت تي دداو
جسدددم ًگددر ش دیر نااسددت خبی د ناس دی كددص ًنايددد شددد و غن دی
شد استه
مددال لیدا و انتددا د كددص سد اوار اسددت شدیر نااسددت را كددص فخددر و
كبر و عاب نياخد و خا س اوار است كص لبرد جسد خود را در تددر ًاندس
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و خا س اوار است كص دخگران لرای تو تعظیى نياخند و خدًت نياخندد و ا كدراو
و تعظیى كنند تو را) و مال نكص نیست این جسد ًگر كرًی كص توهدد كدرد
است در چا لیتاهخال و خا لرای كرو نااست تعظیيدی هسدت و كراًتدی
هست كص تعظیى و تكر خى نياخندد او را) و خدا سد اوار اسدت ًدر ایدن كدرو را كدص

عاب نياخد) خا جای است او را كص ًكالر نياخد حا ّ
جبدار سديان و زًدین و
عتیان كند ًر او را و تتدر نياخدد در ًندك) و لدود حاشدد ًدر او را فعندی و
تتددرفی و ًقدداًی در ًنددك) ًگددر چددصچید اسددت او و چقدددر اسددت ودددر او و
مددال نكددص ًدیگددردد حعددد از ایدن ًددردار ی گندخدد كددص ًددتعفنتددر اسددت از هددر
ًردار ی كص ًیگیرند دًام خود را از شدم عفدونت
زن

ًدادر و ددرش و اوالد و

و از شدم عفونت و حسیار ی وبامت ًنظرش حص زودی ستر ًدیكنندد

او را در ز یر خاخ سپس جسدش كرو ًیزند و حص زودی جدار ی ًدیشدود از او
چرخ و خون و پراكند و ًتالشی ًیشود و فانی و ًضيوم ًیگردده
ددس لددود ای دن حدددن اوه د

نرفددص كثی د

و خددرش ً دیگددردد ًددردار ی

ناددس و هسددت ًددالین ای دن دو ماهددت كددص نرفددص كثی د

و ًددردار ی ناددس

حاشدد چا نااسته خا ًناسب است او را كص حگ خند در ًددم

اشدعار و

حن خسددند حددص او عر خضددصهددا و حناًنددد او را حددص اسددي ای كبی در عظیيددص و ًددردو
رو خ

و ورائت ودر ن نياخندد در

جيع شوند در اطراف و تكبیر حگ خند پی
ّ
جنددوش و وددرار دهنددد كددالو خداونددد جددمشد نص را حددص ًن هددص دورحدداش و ًتوجددص

حدداش و حدداخبر حدداش و لرخی خدد و حاخسددتید) و ًددردو لبوسددند دسددت و ددای او
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را)
لیا و انتا د پروردگار خود را كص خا س اوار است كرو خدال و فشدرد
نااسددت را ایدنهيددص تعظدیى و امتددراو و ا كددراو و مددال نكددص خددودش خكدی از
كناسان است كص هر روز ًیش خد ًخر غائا خدود را دو دفعدص) نظدر كدن و
لبین كص چقددر لد رم شدد اسدت غفندت ًاهدا و حدص چدص مدد رسدید اسدت
ّ
نسیان و فراًوشی ًاد خداوند جمشد نص ًدیفرًاخدد :فـالحوم ننسـاهن كهانسـوا
لقاء یووهن هذا و واكانوا حاخاتنا خجحدالو خعنی ًا هى اًروز فراًوش ًدیكندیى
اخشان را چنانكص اخشدان فراًدوش نيودندد ًالودام چندین روز ی را و لودندد در
دنیا از جينص كسانی كص انكار ًیكردند خام ًا راه
و اگر تفكر نيایی در این اً ر خدوار و سدت ًدیشدود در ند د تدو نفدس و
كوچددك ًدینياخ دد در چشدديت و لینددا ًدیشددوی حددص نفددس خددودم و حددص غی در
خددودم و ووت دی كددص خددوار شددد در ن د د تددو نفددسد اخيددن ً دیگددردی از حس دیار ی
عاب ددا و فخرهددا و كبرهددا و ًكرهددا كددص ا گددر روز ی حك حنددد سددر تددو را حددص تددك
ف
هنگران سدر خدود را حنندد نخدواهی نيدوده ختوتدا اگدر لدود حاشدد ایدن كدرو

خددال كددص ًعت دیت نيددود حاشددد ّ
جبددار سدديان را و طغی دان نيددود حاشددد لددر
ًاهك دنیا و خدرم دس خدواهی گفدت حدص شدخص زنندد د لد ند ز یدرا سدری
كددص ًعت دیت پرورنددد خددود را نيددود حاشددد س د اوار اسددت حددص اخنكددص ك لی دد
شوده
و نوعی دخگر از تفكر نيودن این است كص فكدر ًدینيدایی ووتدی را كدص
824

لددودی تددو نرفددص خددوار سددت ضددعی

و در نووددت مدداف و نگ دددار تددو لددود

پرورند تدو تدا اخنكدص رسدانید تدو را از نرفدصلدودن حدص عنقدص شددن و گردانیدد تدو را
عنقددص ددس ترلی دت نيددود و گردانی دد تددو را ًضددغص ددس انعدداو نيددود لددر تددو اخنكددص
گردانید تو را عظاو س هرفی دخگر فرًود و پوشانید لدر تدو گوشدت را دس نظدر
فرًود حص سوی تو حص نظر رأفت و رميت و اخاداد كدرد تدو را خندق دخگدر و مدال
نكددص تددو لددودی در ًكددانی كددص ني دیرس دید حددص تددو دسددت خ د خ

و ن دخك دی و

نيیدانستی نفعی را از ضدرر ی و ندص خیدری را از شدری هياندا روز ی داد تدو را و
دفع نيود از تو ضرر را و عناخت فرًود حص تدو ن دص را كدص نفدع تدو اسدت تدا اخنكدص
ف
خار كرد تو را حص دار دنیا و ف را جار ی نيدود شدیر گدوارایی در سدتان ًدادرم
و تعن دیى كددرد تددو را ًكی ددن و س د راخ نيددود سددتان ًددادرم را حددص س د راخ ای
حسیار كوچك كص خ رد خ رد لیرون خد شیر و لری د در دهندت كدىكدى ز یدرا
كددص ا گددر ن سد راخ ا را فددراخ وددرار داد لددود در ووددت شدداًیدن و ًكیددن ش دیر
ز خادی ًیر خخت در دهن تو و گن خت را ًیگرفدت و تددًص ًدیخد ردیه و
ش دیر را غددذای تددو وددرار فرًددود ز یرا كددص از ش دیر ل تددر و تدداهوتر و س د اوارتر خافددت
ني دیشددد لددرای تددو ددس جددار ی نيددود ش دیر را حددص ج ددت غددذای تددو حددص غی در از
زميتكشیدن و سعیكدردن و ًعاهادص نيدودن خدودم كدص ندص تدو ن را ً یدا
نيود ای لرای خودم و نص غیر تو و چون كدص ًدیدانسدت ووتدی را كدص حددنت
ودر ی ووم ًیگیرد و ووی ًیشود دخگر شیر ووم حدص جسدد تدو نيدیحخشدد
و ًوتددا هسددتی حددص غددذاهای غنیظددص و ًوتددا هسددتی كددص ن ددا را خددوو
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حاددوی و سدیا نيددایید خنددق فرًددود حددص ج ددت تددو دندددان ا و سدیاها تددا اخنكددص
حاددوی و سدیا كندی ن غددذاها را كددص تدداهك شددود لددرای كینددو و گددوارا شددود
لرای حدن و ً اجته
مددال تت د ر نيددا كددص چگونددص انعدداو فرًددود اسددت حددص تددو ن ددص را كددص
ت ددالمیت ح دددن ت ددو در ن ل ددود و حق دداء ت ددو حس ددتص ح ددص ن اس ددت ح ددص غیدددر از
زمي ددتكشد دیدن و س ددعیني ددودن خ ددودم و چگون ددص و ددرار داد جس ددى ت ددو را
تددویك در ًی دان ًرضددای اهددم عدداهى و مددال نكددص حس دیار ی از اهددم عدداهى
ًر خض هستند و چگوندص حدص تدو عد م داد اسدت در ًیدان كسدانی كدص ذهیدم
هسددتند و چگونددص عرددا فرًددود اسددت حددص تددو ًندد ل و ًدد وایی و مددال نكددص
حسدیار ی از خنددق ًند ل ندارنددد و چگونددص خددداو حددص تددو عرددا فرًددود اسددت كددص
زميت ای تو را حكشند و مال نكص حسیار ی هستند كص خدداو ندارندد و حاخدد
كص زميام خود را خود ًرتكدب شدوند و چگوندص اطعداو فرًدود اسدت تدو را و
مددال نكددص حس دیار ی گرسددنص هسددتند و چگونددص س دیراو فرًددود اسددت تددو را و
مال نكص حسیار ی تشنص هستند و چگونص ميم ًینياخد تو را لدر میوان دای
سدوار ی و مدال نكدص پیادگدان حسدیارنده دس خدك خدك ایدن نعيت دا را حدص نظددر
خود ور و از لرای هر خك از ن ا شكر نياه
و هي نددین تتدد ر كددن كددص در اط ددرا عدداهى حسددیار ی هسددتند ك ددص
افتاد اند حدص شدت خدود و در سدكرام ًدوم هسدتندد دسدت و دای خدود را
مركت ًیدهند گاهی دست ای خود را حنند ًیكنندد و لدر زًدین ًدیزنندد و
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گداهی اهدای خدود راد و گر خدص ًدیكنندد لدر ن دا دوسدتان و ن دخكدان و ًوبدان
اخشان و مال نكص در مال میام هستی؛ س شكر نياه
و هي ن دین تت د ر نيددا كددص چددصحس دیار اشخات دی كددص افتدداد انددد در
رختخواو خود و از شدم تب شت و رو ًیشدوند و نيدیدانندد شدب را از
روز و حص سر ًیلرند در شدم تب و تو تویوی س شكر كنه
و هي ن دین تت د ر كددن كددص چددصحس دیار اشددخاع كددص مددالد كشددتی
اخشان شكستص شد است و غرق شد اند در در خدا و ًدیر ید د از اطدرا لدر او
ّ
ًوج ددای عظد دیى و ف ددرو ًد دیرود در و و لید درون ًد دی خد دد نیسدددت ًالمدددی و
شناور ی كص او را ناام دهد و نیست ار تختصای كدص او را دسدتگیری كندد
و ًدیلینددد ًددرم را حددص دو چشددى خددود و ًددردد اسددت در ًیدان دنیدا و خددرم و

ّ
ًفری و چار ای نیست از لرای او از غرق شدن و مدال نكدص تدو تدویوی و
ًیحاشی در خشكی س شكر نياه

و هي ن دین تت د ر نيددا كددص چددصحس دیار كس دی كددص در لیاحددان اسددت و
گرفتار دزدان شد اسدت و اخشدان او را عر خدان نيدود اندد و در ماهدت عر خدانی
فراگرفتص است او را حاد و لدر شددخد و حدا كعدب نید لدر او ًدیزنندد تركيدان و
حن دددوب و حس دددتصان دددد اه دددای او را و ًقی د دد ني دددود ان دددد دس دددت ای او را و ح دددص رو
انداختددصانددد او را و چی هددای حس دیار سددنگین لددر شددت او گددذارد انددد كددص فددرار
نكنددد و مددال نكددص تددو در اًن دی و اًددان و حددا اتددواو و رفقددای خددود در حنددد
هستید س شكر نياه
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و هي نین تت ر نيا كص چصحسدیار كسدی كدص ًبدتال اسدت حدص دسدت
ّ
ادشاهی و اماطص نيود اند لدر او جالدهدا و غالًدان سدنران و ًدیزنندد لدر او
تاز خانصها را تا اخنكص ورع ًینياخند اطرا او را و دست و اخ

را و ًدیزنندد

لددر او شيش دیرها و مددال نكددص تددو در ع د م و اًددان هسددتی و ه دیچ خددوفی از
سنران ندار ی س شكر نياه
و هي ندین تتد ر نيددا كددص چددصحسدیار كسدی كددص مددال گرسددنص و تشددنص
است و از شدم جو و عر

افتداد اسدت حدص شدت خدود و جدار ی شدد

است از دهن او هعاو و ً یو شد است از دوستان خدود و رزو دارد خدك
هقيص نان جوی را و خافت نيیشود لراخ

و نیست از لدرای او خدك هقيدص ندان

خشك ًاند كص ك نص شد حاشد و نیست لرای او خك پوسدتص ندانی و مدال
نكددص حددص تددو نعيت ددا داد شددد اسددت حددص ًائددد هددا و خوان ددای طعدداو و ًعد ّ ز و
ًوترو و ًكرًی در ًیان لرادران و اًثال و اوران س شكر نياه
و هي نین تت ر نيا كص چصحسیار كسی كص ًبتال است حص ناخوشدی
خ د ر كددص خ د رد اسددت خ د ر گوشددت و اسددتخوان او را و ًددرتع

اسددت از

دخددن او حدددن ای لینندددگان و ًتنفددر اسددت از او اوددارو و دوسددتان

و مددال

نكص تو ساهيی و ًعافی از این ًرض س شكر نياه
و هي نین تت ر نيا كص چصحسیار كسی كص جان ر تدامب زهدری او
را گ خد است و ًسيوو شد است و سدر خان نيدود اسدت در اسدتخوان ای
او و او را خ د رد نيددود اسددت و فر خ داد ً دیكنددد و واو خ دال گ خ دان اسددت و ًثددم
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اشخاع لیشع ر از شدم درد و اهى لیتاو شد دور خود ًیگدردد و دور
ًیزند و مال نكص تو تویوی و ساهى س شكر نياه
و هي ند دین ح ددص نظ ددر خد دود لید داور جيید دع اوس دداو حاله ددا و فتن ددصه ددا و
ًونت ای عاهى را و حص نظدر خدود لیداور سدالًتی خدود را از جيیدع ایدن حالهدا و
فت دداه ددس هرگددا تفكددر نيددودی در ایدن نددو از تفكددرد لد رم ًدی خدد حددص نظددر تددو
نعيت و شكر ًیكنی پروردگار خود را و ًیلینی عالنیدص و شدكار حدص چشدى
ّ
خود كص چقدر رمى نيود است لر تو خداوند جمشد نص حدا عظيدت گناهدان
تددو و ل رگ دی س دیجام تددو و از هي دین وبی دم اسددت سددایر انددوا تفكددر كددص هرگددا
حخدواهی تفكددر نيدایی در ن ددص ذكدر نيددودو لددرای تدو حددص ج دت عبددرم گددرفتن
حس است و ًتذكر ًیشود از هيینودر هركس كص تامبدل لدود حاشدد خدا
نكص اهقاء سيع نياخد و گوش حص سخن حدهد و از شداهدین و عداهيین لدود
ّ
حاشد چنانكدص خداوندد جدمشد نص ًدیفرًاخدد و واختـذكر اال اولـوا االلجـا و وـن
كاو له قل او القی السهع و هو شهحد.
و هرگددا تفكددر نيددودی در ای دن نددو تفكددر كددص عددرض شددد ً دیگددردی از
جينص ًتفكرین و ًفتوش ًیشود از لرای تو الواو تفكر حص وددر ی كدص ًيكدن
نباشد تو را امتاء ن و ضبا نيودن نه و چی ی كص خوانند حاشد تدو را حدص
سوی نیك یی و ًنعكنند حاشد تدو را از شدر و حاعد اعدراض نيدودن تدو شدود
از دنیدا و سددبب زهددد تددو شددود در دنیدا و حاعد اوبددالكددردن تددو شددود حددص سددوی
خرم و ً خد رغبت تو گردد حص خرم ن چی تفكر اسدت و حدس و ًنوتدر
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است حص اود ًثم او چی ی نخواهی خافته

و این اوساو تفكر كص عرض شد ًیخواند تدو را حدص سدوی ّلدر و نیكد یی

و عيددمكدددردن حدددص ن لد ّددر و هرگدددا نشسدددتی در ًانددس تفكددر و تفكددر نيددودی
ًدیلیندی ا در تفكدر را در خدودم در ووتدی كدص لدر ًدیخید ی از ًاندس تفكددر و
این تفكر نيودن ل تر چی ی لود كص دانستص لودو و شدناختص لدودو كدص لدرای تدو
ّ
ذكددر كددردو و ل تددر از ایددن سدددرام نداشدددتى واال عدددرض ًدددیكددردو وهكددن حاخددد
ًداوًت نيایی و ًواهب ن حاشدی تدا ماتدم شدود حدص ج دت تدو ًنكدصد حدص
وسيی كص تفكر ًنكدص تدو شدود ووتدی كدص ًنكدص شددد ًدیگدردد ّلدر و نیكد یی و

اعتدال ذاتی توه
و اًا تفكری كص حاع ز خادتی عنى شود ن اسدت كدص تفكدر نيدایی در
ّ
فاق و انفس و در ن ص خداوند جمشد نص خندق فرًدود اسدت از خندق خدود
هكددن نظددر نيددایی حددص نظددر تعنددى و ًالمظددص نيددودن ددار ودددرم و حاخ دد داخددم
شددوی ایدن اًددر را از راهدی كددص اذن داد انددد در اخبددار و ددار و هرگددا نف يدی در
ف
ًدتی احددا چید ی راد حاخدد كدص ًالهدت حدص هدى نرسدانی و ا گدر ًدداوًت نيدایی
ًنفتك ًیشدود لدرای تدو حداو عندى و ًعرفدت و تارحدص نيدودخى ًدا ایدن اًدر را و
تارحص كرد اند ل رگان گذشتص از ًدا ایدن اًدر را و حدص انددخ زًدانی ًنفدتك شدد
است حاو عنى و داناییه
و حاخ دد كددص نظددر كن دی در فدداق نظددر كددردن ًددتعنى و حدددانكددص ای دن فدداق
ك الی است تك خنی چنانكص ور ن ك او تدو خنی است دس در ایدن ك داو
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تك خنی ًیحاشد خام ًوكيام كص ن ا ّاواهك او اسدت و خدام ًتشداحص
هددى در ن هسددت كددص حاخد دد ن ددا را رد نيددود ح ددص سددوی ًوكيددام چنانك ددص
ّ
خداوند جمش نص در ك او تدو خنی فرًود اسدت ونـه آخـا وحكهـا هـن
ام الكتــا و اخــر وت ــابها خعن دی حعضدی از ای دن خدام وددر ن خدام ًوكددى
است كص ن ا ّاواهك او است و حعضی از خام ور ن ًتشاحص استه
و ن ص را كص ف يیدی س از تفكر نيودن در ك او فاق كدص تكد خنی
است حاخد كص ًغدرور نشدوی و ًريدجن نگدردی حدص ن تدا لیدالی شداهدش را از
ك دداو و سددنت ز ی درا كددص ن ك ددالی را كددص شددخص ً د نو نشددد اسددت حددص
ورائددت خددا ن و هغددت ند اشددتبا حس دیار ً دیكنددد در نه و خددواهی خافددت
شدداهدش را از ك دداو و سددنت حددص ج ددت نكددص ك دداو فدداق لددر طبددق ك دداو
تدو ین استه س تا حتوانی تفكر در ك او فاق حنيا و كفاخت ًدیكندد تدو را
ك دداو ف دداق ز یرا ك ددص ك ددالی اس ددت لد د رم و نات ددك و ًش ددفق و ت دددوق و
گيرا كنند نیست و فراًوش نكرد است چید ی را و ًوتدا نخدواهی شدد
حا لودن ن ك او حص ك الی دخگر و دعوم ًینياخد تو را حص سوی ف دى هغدام
ن ك او فاقد ك ال ای ًا و اًثال ًاه دس هرگدا ًدداوًت نيدایی از لدرای
تدلر و تفكدر در ن دص كدص ًدا ًثدم ًدیزندیى و شداهد ًدی ور خدى از لدرای ًرندب
خدود حدص خدام ك داو فداق خد رد خد رد ًد نو خدواهی شدد حدص خدا ن و
خواهی ف يید هغتی س از هغتی از هغام ن ك او راه
س ًالزو حاش ن دص را كدص عدرض كدردو حدص ج دت تدو تدا ترودی كندی و
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اگر ًالزو و ًراوب حاشی حدص زودی خدواهی رسدید حدص درجدام سداحقین و فدای
ًیشوی و ًیرسی حص عنى و عيمه

ّ
و اگر ًن ًوفدق شددو حدص ًالودام شديا و خدافتى در شديا جدد و ج دد و

طنددب و سددعی و كوش د

را در توت دیم عنددى و عيددمد و خ دافتى شدديا را كددص

شت نيود حاشید حدص دنیدا و ن دص در دنیدا اسدت و سداهك حدص سدوی خدرم
شد حاشید هر خنص تعنیى ًیكنى شيا را اً ر ی چندد كدص سدان شدود ًشدكم
شيا و س م گردد تعب شياه
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ّ
تيدداو شددد ترجيددص؛ و تددنی ا عن دی س دیدنا ًويددد و هددص اهریب دین
ف
ف
اهراهرین لید اوم اهعباد پجرًا و اكثرهى رجرًا تدراو اودداو اهيداًنین ان شداء
ا تعداهی ًويدمسدین اهرباطبدایی اهندائینی فدی حنددة اتدف ان فدی هیند

اهساحع و اهعشرین ًن ش ر شوال اهيكرو سن 8338ه
ّ
و اًددا در حدداو مكدداو و سددالطین ددس در ًعاشددرم حددص مددد ضددرورم
اك فا كن و ًراعام كن امتراو و ادو راه اگر حخوانند تو را اجاحدت كدن و ا گدر
فرًددانی دهنددد حددص نیك دی اطاعددت نيددا و در غی داو و مض د ر ندداو اخشددان را حددص
نیك دی خ داد كددن و ا گددر ًددردو لددر اخشددان حدددگ یی كننددد تددو خدداًوش حدداش خ دا از
انايدن اخشدان لیدرون رو و ا گددر حتدوانی و از تدو لپذیرندد اخشددان را حداز دار و ا گدر لددر
اخشان ش رش كنند تو ًانند الدن اهنبدون حداش ال ظهـر لـه فحركـ و ال ضـرل لـه
فححل .
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