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دعاوبيداريسحر

خوب ولي برويم, بيرون عالم اين از و بنشينيم را سحرها گفتيم, كه همانطور
Çالم, ليهمالسÇع اطهار, ة مÄا ساير و علي(ع) اميرالمÆمنين هستيم/ بيرون هم حاال
ميشود, بهتر آنها محبت از هم مÆمن حال است/ بيرون عالم اين از سشان مقد روح
در شايد و بايد كه آنطور وجهه, آن نيست, نيت خلوص روي از چون Hغالب ولي
كÇار البÇته بÇاشد, سÇالمتي و نباشد كسالتي كه وقتي همينطور نميكند, ظهور ما
راغب روح الهي ميكند: عرض عليه, سالماهللا خدا, پيغمبر روحاهللا, عيسي ميكنيم/
طÇرف آن به اختياري البته دارد, حكمي روح حاال است/ ضعيف تن ولي است

است/ ضعيف تن ولي نيست مÆثر دنيا زحمات دارد,
عرض در حتي كه هست دعاهايي درقرآن گرفت/ ياد قرآن از بايد را چيزي هر
Çالم, عليهالس , موسي× ميكند/ موسي× با فرعون كه هاي محاج :Âمث ميباشد; مكالمه
هست, درقرآن كه مذا كراتي آن از پس بياورد/ خدا به ايمان كه ميفرمايد بهفرعون
اوايÇل در نداد, دست از خيلي را ادب ظاهر, بهصورت ميشود معلوم كه فرعون
كردهاند سحرت و شدهاي ديوانه تو كه ميرسد گمانم من موسي, اي ميكند: عرض
دعوت من آنكه ميفرمايند: هم حضرت كرده/ جادويتان جادوگري و ساحري يا
بÇود/ خÇواهÇد و بوده هم تو از پيش يعني, است; زمين و آسمان خداي ميكنم,
ميروي كه راهي اين كه ميكنم گمان من ميفرمايند: كه است عبارت اين مقصود,
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ر Äا بص× ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ ب ر الا ¾ ال× ÔÆ×ه ل زÖÇن ا م×ا تÖمل ع Öدق ل قال Gور Ôح Öسم ×ÏºوÔم ي×ا كنÔظ  ال â Øæ ا Ôن Öوع Öرف Ôهل ق×الف /1
/(101 و 102 آيات سرا¾, اء (سورة GورÔبÖث م Ôن Öوع Öرف ي×ا كنÔظ  ال â Øæ ا و

فرق او اخالق و حال در اين كردن, صحبت طرز اين ولي ميرود1/ هال كت به
پيغمبر, باشد/ اينطور هركسي با است مناسبتر البته هم سخن طرز در زيرا ميكند/
يا هدايتيم در شما, يا ما ميفرمايد: مشركين و ار كف به خطاب آله, و عليه صلياهللا
دروغ, يا و ميگوييد راست يا شما دروغ, يا ميگوييم راست يا هم ما ضاللت/ در
البد ميكند/ فرق زدن حرف و گفتن سخن طرز چون كنيد/ ق تعم ميدانيد, خودتان

ميكنند/ نظر هم را مقابل طرف
است/ انÇبيا¾ قÇول نÇقل است, مÆمنين قول نقل هست, قرآن در كه دعاهايي
و اسÇتدعاها در هÇيچوقت چÇيست/ ميشود معلوم كردهاند, كه هم درخواستهايي
پÇادشاه پÇيش يكي كه است اين مثل Hعين اين نگفتهاند/ را جزÄي امور تقاضاها,
او به ميفرمايد: است/ افتاده نعلش ميخ من االغ Âمث كه كند عرض و برود مقتدري
ما كه را آنچه حاال, ميارزد? سرش درد به چيزي همچنين Hواقع آيا بدهند/ ميخ
كه هم را همان و است/ قبيل ازين Hغالب خدا, درگاه از ما تقاضاهاي ميكنيم, تقاضا
سÆاالتي بسطامي, بايزيد پيروان كنيم/ عرض بايد داده, دستور و ميداند خودش
ميگويند تو با اينها خداوندا, ميكرد: عرض بايزيد آنوقت كردند/ عرض بهايشان
ميگويند, تو با اينها دارند, دوست آنچه ندارند/ كاري من با و ميخواهند تو از و
از و بگويد و بفهمد ا گر يعني, ميدهند; قرار واسطه را آنها يعني, بندگانند; اينجور
ما كند خيال ا گر است/ كفر ميكنيم ما كند, خيال ا گر كفر/ يا است شرك بخواهد, ما
خدا از است, خدا ميكند, كاري كه آنكس است/ شرك باز آن داريم, دخالت هم
كÇه فÇرمودهانÇد شÇدن/ واسطه يعني, شفاعت; هست, شفاعت البته خواست/ بايد
خدايا بخواهد: خدا از ل او يعني, شود/ فرستاده صلوات دعا, از پيش است مستحب
بده اربابمان به ل او يعني, فرست/ رحمت د محم آل و د محم بر بده, اربابمان به
و ميدهد, ميرساند, نيز كارش و كس به هم ارباب البد بده/ د محم آل و د بهمحم
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از كÇه مÇيكند معرفي آنجا در را خودش اينكه مانند است/ في معر اين بهعالوه
آنجا به ما بپرس, او از بله, توايم/ پيغمبر بستگان از ما توايم/ دوستان بستگان
باشد/ ه توج باشد, اتصال بايد باشد, كه حال هر در باشد, جا هر در لذا داريم/ اتصال
خود از ولي نيست, بيحساب بهجاست, است, خوب البته قراردادن, شفيع را آنها
قرار واسطه را علي بخواهيم, كه هم علي از نيست/ صحيح خواستن واسطه, شخص
بگو/ ميبيني, را ما كه تو ياعلي يعني, ياعلي; اين را/ ما ده نجات علي يا ميدهيم/
و شفاعت مقصود شو/ ما شفيع شو, واسطه تو بي, مقر كه تو ميروي, دربار به كه تو
او بÇه است اخÇتيارات داراي خداوند, طرف از چون آنكه يا است/ بودن واسطه
نÇباشد يا باشد ه توج ا گر ميكند/ فرق البته هم درخواست پس ميشويم/ ل متوس
يÇعني ليÇنشان, او هÇمان از انÇبيا¾ ايÇنكه مÇيشود/ دروغ و راست اندازه بههمان
هستند/ اشتباه در كه فهميدند ا حو و آدم كه است اين كردهاند, درخواست آدم(ع),
موظف ما اما است, فرموده ذ كر معصيت قرآن در آدم براي خداوند ا گرچه حاال
او كرد/ معصيت آدم بگوييم: و دهيم گناه نسبت او به كه نيستيم مكلف نيستيم,
را خÇطا اين نميتوانيم ما اما ميفرمايد/ او به هم خداوند ميكند, عرض خودش
خÇدا كÇه بگÇوييم بايد ما خداست, پيغمبر آدم بدهيم, او به خطا نسبت كه بكنيم

/(121 آية , ط×ه× (سورة كرد سركشي پروردگارش به نسبت آدم /1

خودمان زبان به ا گر اما ندارد/ اشكال اين بَّه"1 ر Ôآدم ×Ï½ ع" كه است فرموده اينطور
يعني, اولي; ترك بود/ قايل اولي× ترك به بايد ميگويند: كه نيست, روا البته بگوييم
از نكنند, را كار اين كه بود بهتر يعني اولي ترك بود/ بهتر نميكرد, را كار اين ا گر
بود گندم خوردن بعدي, مصالح براي خداوند ر مقد حال عين در ولي نخورند/  گندم
كند, پيدا اوالد بخورد, گندم هم آدم بايد آخر بوديم?! كجا از ما نميخورد ا گر  كه
رو را خدا بندگان دهند/ نجات را مردم كه باشند پيغمبراني اوالدش اين ميان در
خÇوب, ولي دارد/ هÇمه بÇه نظر ميكند, خداوند كه كاري اين ببرند/ خدا بهسوي
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ر غيÇت هÇم خداونÇد كرد/ اولي× ترك اينجا در گفتيم كه دارد "معصيت" لفظ اينجا
شÇود, زيÇاد نسل بايد نيست/ اينكار جاي اينجا گفت: كرد/ بيرون را او  كرده,
و كرد بيرونش لذا بيرون/ برو نميشود, بهشت در اين باشد, اوالد شود, جمعيت
است/ همين هم, توبه الزمة كه كرد جدايشان هم از داشتند, انس هم با كه هم آنها
جدا هم آنها پس ميكند, جدايشان دارند, دوست خيلي را او آنكه از Hغالب خداوند
يكي آمد, پايين آنجا شد, پياده هند سرانديب در يكي نوشتهاند كه اينطور شدند/
بهمعني و گفتهاند بعضي كه ه د Ôج يا باشد ه د ج كه (بنابراين باشد ا حو كه ه جد در هم
ه جد در ا, حو همه, ة جد دارد)/ را معني همان هم جيم به كسر چنانكه است, ساحل
كردهاند/ خراب هم را ا حو قبر برنداشتند/ دست هم ه جد در سعوديها آقايان بوده/
مرتب دفعه اين اما داشت, نظمي ميرفتيم, زيارت به ميشديم ف مشر كه پيشتر
حج سفر در نداشت/ دربي ولي كردند ديوار كردند, محوطهاي نداشت, دربي نبود,

كنار تا اينجا اندازة به بود, باريك خيلي ديواربستي يك داشت/ درب رفتيم  كه
كه بود خانهاي وسطش در و قدم 130 ش قد اما نبود/ عرضش اين از بيشتر ديوار,

نبود/ كدامش هيچ ديگر حاال كه است ا حو ناف جاي ميگفتند, را اينجا
كوچك برايش زن اين لذا است, فرسخ پنجاه قدمش دو هر بين در آدم ولي
اينها بيشتر ميشود معلوم كه است كم است, كوچك خيلي قدم 1ë0 يا 130 بود!
سرانديب/ كوه در آدم و شد پياده آنجا در ا حو است/ رمز يا گمان و حدس روي
خود خطاي به اقرار و كرد دعا و كرد گريه آدم كردند/ گريه يكديگر فراق در آنها
كه فهميد بهعالوه و كرد بياندازهاي و زياد گرية اما بخشيد/ او به خداوند كه نمود
بÇوده او تأديب بÇراي و كÇرده خطايي خدا نزد كرده, خطا است/ تأديبي Öكار اين
رسيدند عرفات به اينكه تا مينمود زاري و التجا¾ و ميكرد درخواست او است,
با و رسيدند هم به باالخره آنجا در است)/ واقع مكه فرسخي ê در Hتقريب (عرفات
آنجÇا در كÇه است هÇمين هÇم, "عÇرفات" تسÇميه وجÇه يك شÇدند/ مواجÇه هم
"عرفات" هم را كوه آن را, زمين آن و شناختند را همديگر و رسيدند بهيكديگر
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شيعه ما نيز اينجا در و او شناخت شناختن, براي شناختن, يعني, عرفات;  گفتند/
را عبا آل س مقد تن پنج و داشتند توبه حال چون آنجا, در آنها كه داريم, اخباري
آمد, خواهند Gبعد كه فرزنداني از نفر چند بودند, وسيله آنها كه دادند قرار واسطه
مÇيفهميدند, مÇيديدند, را آيÇنده چÇون خÇداونÇد, نÇزد دادنÇد قرار شفيع را آنها
نفر پنج را, نفر پنج دارد, شيعهها ما اخبار كه را, بشان مقر فرزندان را, فرزندانشان
لن×ا ÖرفÖغت Ö Òn Öنا و ن×ا سÔف ÖÇن ا ن×ا Öملظ بَّن×ا ر كه كردند دعايي كردند, عرض و دادند قرار شفيع را

/23 آية اعراف, سورة /1

ا گر كرديم, بد كرديم, ظلم خودمان بر ما پروردگارا ;1 نâيÌ ßºا × Öòا ن م نكÔوننَّ ل ن×ا Ö Òa Öرت و
كه نكند ترحم اما كند بخشش كه ميشود (بلكه نكني م ترح هم بعد و نبخشي تو
مÇا /( نâيÌ ßºاÇ × Öòا نÇ م (لنكÔوننَّ باختهايÇم ما نباشد) ل او بهمهرباني اما ببخشد را  گناه
همة وصال, ت لذ عبادت, ت لذ آن معرفت, ايمان, سرماية داشتيم, كه سرمايهاي
آدم توبة و بخشيد آنها بر هم خداوند و كرد عرض مختصر خيلي باختهايم/ را اينها

كردند/ زندگاني همديگر با و رسيدند بهيكديگر آنها و شد قبول ا حو و
ميگيرد قرار غضب مقام در نوح حضرت انبيا¾/ ساير مورد در بود همينطور
كه ميشود حد, چه تا درجه, چه تا كه ميدهد/ تكان را انسان آيه, خواندن Hواقع  كه
ايÇنطور است شده فرستاده رحمت براي كه خدا پيغمبر كه باشند خطا كار مردم
نÇفرين آن كÇه برسد اينجا به كار كه بياورند غضب به آنطور را او شود/ ر متغي

/(26 آية نوح, (سورة مگذار زمين روي را دياري كافران اين از پروردگار /2

همه بدكاران و ار فج به 2Gار×ي د نâريك×افÖال ن م ض Öر Öاال Ò� ع Öر ذت ال× ب ر كه بكند را بزرگ

/10 آية قمر, سورة /3

خدايا ;3 ÖÍ ß½تÖان ف ÕوبÔلÖغم âØæا ميكند: عرض ابتدا¾ كه است اين منظور ميكند/ نفرين
آنها كار بعد, باش/ من ياور و يار تو مغلوبم, ندارم, هيچكس ماندم, تنها و تك من
به ديگر آن از بعد كه شد خطاب نوح به داد/ عذاب اجازة خدا كه رسيد بهجايي
پÇيدا مÆÇمني بخواهد اينكه به اميدي باش, نداشته اميد ماندهاند, باقي كه اينهايي
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كه بود اين ر تصو بود, اين اميد كه وقتي تا نيست/ بشود ايمان به ف مشر يا بشود,
گفت: هم ابراهيم حضرت كند/ عذاب كه نداد اجازه خداوند شد, خواهد پيدا مÆمني
عذاب باشد, هم نفر يك ا گر نه/ گفتند: مالÄكه ميكند? عذاب باشد نفر يك ا گر
عذاب باشد, هم مÆمن نفر يك ا گر كه ميشود اميدوار انسانقدري اينجا نميكنيم/

بكنيم/ التجا¾ بايد ولي ميآيد/ انسان براي خيال اين نشود/
ال× ب ر ميگويد: نوح حضرت و ميشود خطاب دادند, اجازه كه چون وقت آن
جاندار يك اينها از زمين روي در پروردگارا, ;Gار×ي د نâريك×افÖال ن م ض Öر Öاال Ò� ع Öر ذت
كÇجا بÇه كار كرد غضب حليم شخص وقتي oل Ò¡ا ب ضغ Öن م باهللا Ôعوذا مگذار/ باقي
سوخت, را همه و آمد جهنم آتش درواقع كرد! درو مرتبه يك را همه ميرسد,

كشيد/ زبانه آتش
از را ما و نكند غضب وقت هيچ خداوند اهللا, ¾شا Öن اء كه است اين مقصود حاال,
در جÇا از Á او سختي, گرفتاري, همه آن با ايوب حضرت Âمث كند/ حفظ عذاب
و كجاست از كه بود ه متوج و بود خودش مراقب و نمود شكر و كرد صبر و نرفت,
رفت, مÇالش ل او آمÇد, گرفتاريها آمد, باليا برايش اينكه ميكند/ كي و  كيست
همه رفت, امال كش رفت, باغش رفت, شترش رفت, گوسفندش رفت, داراييش
پسرت, نفر دوازده ده پسرهايت آوردند خبر نخورد/ تكان هيچ بردند, بين از را
آنكه گفت: و نخورد تكان هم باز ماندند/ آوار زير همه خانهاي در بودند, هرچه
بÇزرگوار زن ايÇن كÇردند/ حÇضرت زن بÇه توهين باالخره تا برده/ خودش داده
چÇون بود/ پيغمبرزاده و بود او نزديك خويش و قوم و بود حضرت دخترخالة
بيرون به خود منزل از نباشد همسايه مزاحم آنكه براي بود, شده مريض حضرت
پيدا جراحت حضرت تن چون و كرد منزل خرابهاي در آنجا در بود/ رفته شهر
ميكرد, كار ميرفت, زن اين برگردد/ شهر به نميگذاشتند داشت, ن تعف و  كرده
گردش هرچه رفت روز يك اينكه تا ميبرد/ او براي و ميكرد تهيه او براي ناني
مÇقصود, خÇواست/) ايÇنطور خÇدا (يعني, كند تهيه ناني كه نشد پيدا كاري  كرد
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كه بلندي موهاي گفت: و شد پيدا زني اينكه تا كند, پيدا روز آن در كاري نتوانست
موي بهجاي را موها و بود كچل زن آن چون بفروش; من به را موهايت داري,
كار در هميشه كه شيطان خريد/ را موها از زيادي مقدار لذا ميخواست/ مصنوعي
عيالت كه داري, خبر كه برد خبر ايوب براي ميبينيم) كه شيطانهايي (همين است
آن در چÇون بريدهاند? را موهايش و گرفته را او و Ç العياذباهللا Ç كرده بدي عمل
و نكرد قبول حضرت ميبريدند/ را موهايش ميكرد, خالفي كار كه زني هر زمان
چوب صد را او باشد, بريده موهايش و بيايد ا گر فرمودند: كرد/ تكرار Gد مجد او
كند, باور را حرفي زود نبايد انسان كه فرمودند كه است دستوري باز هم اين بزنند/
ا گر ميگفت: و ميفرمود تأمل بايد حضرت ببندد/ عهدي يا بدهد قولي زود نبايد
خالصه ميكنم/ چنين باشند بريده را موهايش ا گر كه اين نه باشد; راست حرف اين
گفت را علت او و شدند ر متغي حضرت, بودند, بريده را مويش و آمد حضرت زن
و دروغ كه گفت آورد, را خبر اين كه شيطاني مقابل در هم جبرÄيل و آورد دليل و
قسÇم چÇرا كÇه شÇد ر تحيÇم Öحضرت گفت/ را قضيه شرح خالصه, و است تهمت
داد يادش داد, اجازه او به خداوند كه است درقرآنمجيد بكنند/ بايد چه و خوردهاند

/(44 آية ص, (سورة Öثن Ö ÒI ال× و هب Öب ßÍÖÈاف HثÖغ ض ك دي ب Öذ Ôخ و /1

را قسمش بدينترتيب بزند1; مرتبه يك بعد و ببندد و بپيچد بههم را چوب صد  كه
اين از بيشتر ديگر, كه گفت و شد بياختيار ديگر حضرت كه نوشتهاند آورد/ بهجا
پيرواني حضرت كه مينويسند اينطور بيشتر ولي شد/ تمام صبرش ندارم/ ل تحم
محل است? كجا ايوب پرسيدند و آمدند خارج از نفر سه داشت/ مريداني داشت,
چون بروند نزديك نتوانستند ولي رفتند/ آنجا به اينها و دادند نشان را حضرت
حضرت ميافتاد, كه كرمي هر و بود شده پيدا ن تعف و افتاده حضرت بدن در  كرم
من و رسيدهاند من براي كه غيبياند مهمان كه ميفرمود و برميداشت را آن د مجد
بÇاز آنجا در و برميداشت بدنش از ميافتاد يكي ا گر نميكنم/ جابهجا را اينها
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اجÇازه و بÇود كرده پيدا ن تعف و بودند خورده را حضرت بدن كرمها ميگذاشت/
كه دور از ديدند/ و آمدند اينها بيايد/ نبود حاضر كسي بيايند/ ديگران كه نميداد
گريه كردند/ گريه و كرد اينها به نگاه اندرون از هم حضرت كردند, حضرت به نگاه
و رفتند نكردند/ عرضي آنها و نگفتند چيزي ولي گرفت را طرف دو هر  گلوي
مريد كه آنها از يكي رفتند/ جلو آمدند, كه فردايش پس همينطور آمدند/ فردا
باليت اين به خداوند كه كردهاي گناهي چه كه كرد عرض حضرت به بود, نزديكتر
گلي برگ ديگر اينجا كرد/ پرتاب حضرت بهطرف گلي برگ و است كرده مبتال
طاقتم ديگر كه كرد عرض حضرت است/ نا گوار البته شود, پرتاب دوست از  كه

/ 83 آية انبيا¾, سورة /1

عÇبارت ايÇن مقصود, /1 Ò â� ßaا ×الر Ôم ح Öرا تÖÇن ا و ÛÍ ÔÉال Ò ß� مسَّ âØæا ب ر گفت: و شده طاق
خدايا ميگويد: كند, دعا ميخواهد كه زحمات صدمات, همه اين از بعد كه است

ديگر/ است بس مهربانتري, همه از تو رسيده, من به سختي
تفاوت به البته هم دعاها بنويسند/ كتاب در را خواندني دعاهاي كه نيست الزم
است/ بزرگ همه رسيده, ه مÄا از كه دعاهايي الم, عليهمالس ه, مÄا مناجاتهاي است/
او گويد/ حال روي از سخن او با كه ميبرد لذت آنكس را نياز و راز حال آن ولي
ÔهتاقÇ Öشت وتكÇص فÇرمود: كه بگويد او به طرف اين كه ميخواهد همينطور هم,
ميفرمايد, خداوند كه بخوانيد, را او نزديكان يا را علي بن حسين مناجات ,� كÄمال
بود اشتياق آن حاال بشنوند/ كه من مالÄكه مشتاقند تو, دعاي تو, صداي گرمي به

بشنوند! را او صداي كه دارد خوش خداوند بشنوند/ اينكه براي
است بس رسيده, سختي من به خدايا, گفت: ; ÛÍ ÔÉال Ò ß� مسَّ âØæا ب ر اينكه يكي
كÇارش HفاقÇات و كÇرد تقاضايي يكي كند/ عرض زيادتر كه نيست محتاج ديگر,
نمازي فرمودند: بخوان/ نماز كاري, چنين براي فرمودند: ه مÄا از يكي بود, سخت
ار طي جعفر نماز حال, بخوان/ ار طي جعفر همچون نمازي كه نگفتند ولي بخوان,
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فرمودند: حضرت رسيد/ حضرت خدمت جعفر خيبر, فتح روز در بود? چه براي
دو اين جعفر/ آمدن به يا خيبر فتح به كنم; خوشحالي چيز چه به كه رم متحي من
بÇه را خÇلعتي مÇيخواهÇد پÇادشاهي كÇردهانÇد/ كاري همچون برادر, دو بزرگوار,
هÇركسي حÇاال بÇخوان/ را نÇمازي چنين فرمودند: حضرت بدهد, صاحبمنصبي
تÇقليد البته كه باشد نداشته را حال آن تا بخواند? حال آن با را نماز اين ميتواند
نÇماز كÇه نكننÇد گمان ولي است تقليدش خوب, نفهمند/ بگوييم اينكه نه است
همين به نيست/ ل مفص هم ديگر دعاهاي نكنند/ را فكر اين نه, است; ار طي جعفر
پÇيغمبر مÇا, پÇيغمبر ودÇخ بÇه و مÇيشنود خÇدا نÇميدانÇد درست كه است اندازه

/118 آية مÆمنون, سورة /1

تÇو ;1 Ò â� ßaا ×الر Ô Ö� خ تÖÇن ا و Öم ح ÖرI و Öرف Öاغ ب ر ÖلÔق و ميدهد: دستور قرآن در آخرالزمان
عنايت مورد كن, مهرباني كن/ رحم و بگذر من بديهاي از بيامرز, خدايا, كه بگو
دعايي اين كن/ رحم و گذر در من عمل از و مكن من اعمال به نگاه بده, قرار هم
آنها كه است مÆمنين قول از هم پيشش چندي دعاي و ميفرمايد/ پيغمبر كه است
بÇزرگترين تÇو كÇه مÇا بÇر كÇن رحÇم و را مÇا بÇيامرز خÇدايÇا, بÇَّنا///; ر مÇيگويند:

/(109 آية مÆمنون, (سورة Ò â� ßaا ×الر Ô Ö� خ تÖان و ن×ا Ö Òa Öار و لن×ا Öرف Öاغف آمن×ا بَّن×ا ر ونÔولÔقÇ ي ي âب×اد ع Öن م Õقâريف ك×ان Ôنَّه ا /2

صÇفت مÇيدهد, دسÇتور آيÇه, در پÇيغمبر به كه همينطوري و رحمكنندههايي2,
ثابت كه است چيزهايي اينها نيست/ تفصيل به محتاج ميكند/ ذ كر هم را مÆمنين

است/
امور در و كرد همه براي دعا و نمود هم را ديگران و طرف رعايت بايد Hضمن
گرفتاريهايي شخصي, كارهاي و زندگاني در Âمث كرد/ مراعات بايد نيز اجتماعي
كاغذنويسي آنها از يكي جمله Öن م نميدهيم/ شرح چندان حاال كه هست فقير براي
آنها به بايد كه رسيده زيادتر يا پا كت سيصد تا دويست به قريب شايد االÐن است,
و زودتر كه دارند انتظار بعضي حاال هستم/ جواب دادن به د مقي چون بدهيم; جواب
كه مينويسند كتابي همچون درواقع و زياد عجله با را نامه دهم/ جواب هم فوري
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مرتبه يك در نميتوانيم را كاغذها بعضي Hواقع يعني, دارد; كار خيلي خواندنش
گÇاه ندارد/ هم آدرس كه هست هم بعضي بخوانيم/ مرتبه سه دو بايد و بخوانيم,
شهر كدام از كيست, از نميشود معلوم ندارد, تاريخ ندارد, آدرس نكردهاند, امضا¾
نام كه بزنند مهر واضح و روشن كه نيست معمول هم ما پستخانه در خوب است!
پولي, همچون بخريم, استامپ نداريم پول كه ميگويند باشد/ معلوم تاريخ و شهر
كاغذها اينطور كه است اين شوخيست/ انشا¾اهللا است, شوخي البد ندارند! Hواقع
نداشته را كدام هيچ كه كاغذهايي اينجور و ميشود/ زحمتي اسباب نوع يك هم
نه كه كاغذي ندارد/ جواب و ميگذريم آنها از است, همينطور هم Hغالب كه باشد,
هم ديگري كاغذهاي ولي ندارد/ جواب البته شهر, نه اسم, نه باشد, داشته تاريخ
مÇطلب اصÇل بÇه بايد مينويسيم/ مختصر ولي بنويسيم/ بايد و مقيديم كه هست
مÇطلب بÇايد ندارد, تأثير زيادش, يا كم ليه, او احترامات وگرنه شود داده جواب
مÇمكن است, صفحه چند كه موضوع اصل هم مطلب همين و شود, داده جواب
را جواب است, ممكن هم مختصر ببينيم ا گر پس بگيريم/ نتيجه سطر دو در است
باشد ر ميس كه نوشت قدري بايد ولي شوند/ ه متوج هم آنها كه مينويسيم مختصر
تا است, گرفتنقرآن نماز, گرفتن وقت يا است شب وقت نيست; فرصتي وگرنه
بÇاشد/ داشÇته مÇراقÇبت هÇم بايد و است مختلف كارها البته هست/ اينها آخرش
دقت بايد هم طرف آن از ولي شود/ رعايت شود, ممكن تا هم ظاهر دستورات

شود/
ما از درخواست اينكه Á او است/ درخواست مطلبشان كه ميكنيم نگاه يعني,
آن از درخÇواست هسÇتيم/ كاره هيچ نداريم, چيز هيچ ما اينكه بهواسطه نيست,
بنويسند, آنكه از پيش بگويند, آنكه از پيش ميداند, و ميبيند را هرچيز كه است
را شما كه ميدانيم ميفرمايد: كه است اين كجاست/ از ميداند را همه و ميفهمد
را خودتان شما اينكه به محتاج را, شما خود را, شما عمل ميدانيم يا كرديم خلق
بÇا يتر دÇج و بÇيشتر هرچÇه اينجا در البته ميداند/ كه او نيست/ كنيد, توصيف
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محتاج و ميشنود كه او اما كنند; دعا كنند, عرض بخواهند, خلوص روي از حالش
نيست/

نÇويسندگي, وگÇرنه شÇود, مÇعلوم كÇه كÇرد خÇالصه بÇايد هÇم را مطلب اصل
اثر چي خوردم, چي گفته, چه كي كردم, چه رفتم, كجا اينكه نوشتن  كاغذنويسي,
كمتر البته است/ ل مفص كاغذ, براي هست/ زيادي اينها گفتند, را دوايي چه  كرد,
مÇرتبه چÇهار سÇه بÇه را كاغذ يك كه هست گاهي خودم من ميشود/ خوانده هم
كه است اين است/ ل مفص چون برسانم, آخر به نميتوانم مرتبه يك در و ميخوانم
فكر قدري يك باشد/ مختصر بايد كاغذنويسي داريم, هم ديگري كارهاي چون
حال مالحظة مقيديم, كار هر براي ما كه آنطور بكنيد, هم را ما حال مالحظة  كنيد,
اينجا از آمدهايم/ فقرا¾ براي ما نيامدهايم, دنيا براي ما البته بكنيد/ هم را ما ضعف
همين هم دادهاند مÆمنين عموم به كه دستوراتي همهايم/ بهياد هستيم, كه جا هر و
چهل كه فرمودهاند شب, نماز در حتي ميكنند, كار همه هم, نماز در قرآن, در است/
را اشخاصي مينويسند/ را مÆمن چهل سها, مقد بعضي حاال كنيد/ دعا را مÆمن نفر
لزومÇي كÇه آنها براي مينويسند/ مند, مقد سند, مقد خوبند, خودشان خيال به  كه

اولي× بدكنش فرمود: الم, عليهالس علي, كه همانطور كنند, دعا ميخواهند ا گر ندارد/
بÇايد و است خوب است, خوب آنكه اينكه براي كنيد/ دعا دربارهاش كه است
ا گر كرد/ دعا بايد را همه باشد, هرچه باشد, كدام هر ميگوييم: ما كرد/ دعا را اينها
باالترين است/ گناه باالترين اين كند, ر تصو پستتر خودش از را نفر يك  كسي
ديدم خودم من چون هستم باالتر كس فالن از من كه كند خيال يكي كه است  گناه
خدا نزد ا گر را خود معذلك كرد/ خمر شرب العياذباهللا اينكه يا نخواند, نماز او
بÇدانÇد/ پستتÇر كس همه از را خودش بايد و است/ ايمان برخالف بداند, بهتر
هÇمه, طÇفيل بÇه بعد را همه ل, او كند/ دعا همه دربارة يكديگر, دربارة آنوقت

است/ اولي× اينطورش البته را; خودش




