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هر  ضخصیته به ضرایط و قی نیکی و بذی چه کوچک باضذ یا بسرگ، وابستتصورحقی

 .فرد می باضذ

 کنیذ.تالش هر نیکی و رهایی از هر بذی  انجام برای جهت اصالح اعمال خویص،

آهسته گرفتار بذی های  بسرگ می آهسته  نمی کنذ، دوری کوچک های بذیاز کسیکه 

 گردد.

اص  3131دسبهجش  31حضشت اهیش هَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض دس  ٔخغجِ جوؼِ ایشاد فشهَدُ ٔخالصِ

 هسجذ ثیت فتَح هَسدى، لٌذى

سیذًب حضشت خلیفة الوسیح الخبهس ایذُ اهلل اص هسجذ ثیت فتَح هَسدى لٌذى  3131دسبهجش  31جوؼِ،

 صًذُ پخص گشدیذ. یم تی اؼِ ایشاد فشهَدًذ وِ ثب تشجوِ ثِ صثبى ّبی هختلف سٍی ضجىِ اغجِ جوخ

 استجبط ثب دس گزضتِ جوؼِ ٔهضوًَی وِ اص دٍ خغجِ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیضحضشت اهیشهَهٌبى ایذُ 

لی ٍاضح فشهَدُ خی ؑ حضشت هسیح هَػَد دًذ وِفشهَٔ آن دس اداهِ،ثیبى ًوَدًذاصالح ػولی اًسبى 

ثب دست  یه حىن جضیی صشف ًظش وٌذ،اص صذ فشهبى خذاًٍذ دس لشآى ضشیف، ّفتاًذ وِ وسیىِ اص 

پس هب ثبیذ ّش ػول ٍ الذام خَیص سا ثب توبم دلت ٍ تأهل  سٍی خَد هی ثٌذد.ثش خَیص دسِ ًجبت سا 

 اًجبم دّین.

ایي احسبس هشدم است وِ  هی گشدًذ،ػَاهلی وِ هبًغ اصالح اػوبل اٍلیي ػبهل اص ایطبى افضٍدًذ 

ٍ  ي احسبس دس اًسبى تجشی ٍ ثی ثبوی گٌبُ پذیذ هی آٍسدثؼضی گٌبُ ّب وَچه اًذ ٍ ثؼضی ثضسي.ای

سا ثبیذ ّویطِ ثِ خبعش داضت  ًىتِپس ایي  ٍی فىش هی وٌذ وِ دس هؼصیت وَچه ّیچ حشجی ًیست.

ل ثبصخَاست ٍ هجبصات ثشای ّشگٌبُ وَچه خذاًٍذ هتؼب وِ ّیچ گٌبّی ًجبیذ وَچه حسبة آٍسدُ ضَد.

 است. لشاس دادٍُ ثضسي 



سا  ّش گٌبُ صغیشُ ٍ وجیشُ ملسو هيلع هللا ىلصحضشت اهیش هَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض افضٍدًذ وِ آًحضشت 

 گًَبگَى صبدس فشهَدُ اًذ. دستَساتٍ دس هَالغ هختلف ثشای هشدم هختلف  تؼشیف ٍ تَضیح ًوَدُ اًذ،

 هشدمِ هختلف، سفتبسّبیضشایظ هختلفِ  ٍضغ ّش فشد، هختلف است. ثِ تٌبستیبس گٌبُ خالصِ هؼثِ عَس 

ثذی آًگبُ وِ ایي پٌذاس ثبضذ وِ فالى ثذی ثضسي ٍ فالى  پس تب تؼشیف ًیىی ٍ ثذی سا ػَض هی وٌٌذ.

اًسبى ًوی تَاًذ اص ثذی سّبیی یبثذ ٍ تَفیك  وَچه است،ًیىی وَچه ٍ فالى ًیىی ثضسي ٍ فالى 

 ٍ اضتِ ثبضیذ وِ ثذی ّبی ثضسي آًْب ّستٌذ وِ تشن آًْب هطىل ثَدُدیبد ثِ  سبصد.خَد  ًیىی سا اص آى

خَاّین پس اگش هب ث وِ اًجبم آًْب سخت ثبضذ. ْب ّستٌذجضٍ ػبدات ضذُ ثبضٌذ ٍ ًیىی ّبی ثضسي آً

ثذی سا گًَِ ًیىی سا پیطِ وٌین ٍ ّش ًِ گَدّین الصم است سؼی وٌین وِ ّش اًجبم  سفتبسیوِ اصالح 

ّش فشد دس ایي احسبس  پیذایصًیبص ثِ  ،جْت جلَگیشی اص ثذیْب ٍ ثشلشاسی ًیىی ّب ثٌبثشایي سّب وٌین.

وِ  ٍلتی تب جبهؼِ هی ثبضذ وِ ًیىی وَچه ٍ سیض ّن ًیىی ثضسي ٍ ثذی وَچه ًیض ثذی ثضسي است.

دس جبهؼِ ثذی اداهِ خَاّذ  سؼی ثِ ػول ًیبیذ،ثشای آى  ًطَد ٍ اسیه اص هب پذیذ دل ّشایي احسبس دس 

 ذ گشفت.لشاسخَاّ یهَاًؼ ،سفتبسیداضت ٍ دس اصالح 

، هحیظ یب خَی سفتبسّبحضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض افضٍدًذ وِ ػبهل دٍم دس اصالح 

یب تملیذ است وِ اًسبى اص ٍالذیٌص  ایي اثش هحیظ است وِ اص ثچگی ظبّش هی گشدد. وپی ثشداسیتملیذ ٍ 

 فشصًذاًطبى ثبضٌذ، خَةاگش ٍالذیي  صثبى ٍ ػبدات خَثی سا یبد هی گیشد ٍ داسای اخالق ًیىَ هی گشدد.

 تحت هی ثیٌذ،سا دػَا یب ػیجْبی دیگش  فشصًذاهب ٍلتی  .ثبس هی آیٌذ خَة ًْبییاًسب، ًیض تحت تبثیش آًْب

ّش چیضی  ثیشٍى اص خبًِ هی سٍد،وِ ٍ ٌّگبهی  ایي ػیجْب سا یبد هی گیشد.اص هحیظ، ش خَیِ تملیذ یب یثتأ

لزا ٍالذیٌطبى ثبیذ سٍی هحیظ  .سؼی هی وٌذ وِ آى سا یبد ثگیشد وِ دس دٍستبى ٍ سفمبیص هی ثیٌذ،سا 

ٌتشًت ٍ فؼبلیتْبی دیگشضبى ًظبست یضیَى توبضب وشدًطبى یب وبسثشد ایساجغ ثِ تلَ ثیشٍى ٍ داخل خبًِ،

 اضتِ ثبضٌذ.د

اص خشد سبلی ضشٍع هی  فشصًذحضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض فشهَدًذ وِ سي تشثیت 

پبیذاس ٍ ثچِ ّش فؼبلیت ٍالذیي سا هطبّذُ هی وٌذ ٍ ایي چیضّب ثغَس غیش اسادی دس رٌّص  ضَد.

ٍالذیي ثب  هی وٌٌذ.سا تملیذ  ذوِ دس ٍالذیي هی ثبض ییثذی ّب یب ًیىی ّب ،فشصًذاى هی گشدد.ستحىن ه

سفتبس دس ثخَاٌّذ  ٍالذیيپس اگش  یب دسست هی دٌّذ.ٍ غلظ  ْبییثِ فشصًذاًطبى آهَصضخَیص  سفتبس

 ثبیذ ٍضغ خَیص سا دس گشدد،ثْتش  سفتبسیآیٌذُ اصالح دس تب ذ دٌّاصالح حمیمی اًجبم  ،خَیص فشصًذاى

سا دس فضبی  فشصًذحضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض فشهَدًذ وِ اگش  ًظش داضتِ ثبضٌذ.



وبسّبی صضت سا پیطِ  ٍسیذ،بس آث یٍی وبسّبی ًیه اًجبم خَاّذ داد ٍ اگش دس هحیظ ثذ ٍسیذ،ًیىی ثبس آ

 اصالحسا ًوبصگضاس ٍ  فشصًذاىخَیص  سفتبسّبیوِ ثب  استپس ایي هسئَلیت ثضسي ٍالذیي  خَاّذ وشد.

 دٌّذ تب آًْب ًیض آى اخالق سا پیطِ وٌٌذ. لشاسًیض جلَیطبى  یالق ػبلی دیگشخَیص اخ سفتبسٌذ ٍ ثب وٌ

 ثپشداصین. فشصًذاًوبىخذاًٍذ هتؼبل هب سا تَفیك ػٌبیت وٌذ وِ ثِ اصالح خَیص ٍ 

 جٌبة خبلذ احوذ ثشالی اص سَسیِ، ثش ضْبدت ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض دس پبیبى حضشت اهیشالوَهٌیي 

روش ًیىی ٍ تمَا ٍ پبویضگی ٍ خذهبت جوبػتی اش سا ثبصگَ ًوَدًذ ٍ ثؼذ اص ادای ًوبص جوؼِ، اػالم 

 خَاًذى ًوبص جٌبصُ غبیت ٍی ًیض ًوَدًذ.

 

 


