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  حيمالرّ حمنالرّ  اهللا بسم

خدا را حمد و سپاس فراوان كه فرصتي كوتاه يافتم تا دعا و آرزويم برايتان را، برايتان 
  .سالم اهللا تعالي عليكم و رحمته و بركاته: بنويسم كه

آنچه در دل دارم از اشتياق وآمال و ! برادران عزيزم، خواهران ارجمندم، فرزندان دلبندم
در : كنم آنهم اجمالياي انتخاب ميچند جمله.  كه پيش آمده، نسبتي نداردمسائل، با فرصتي

كوشش كم . بالدي سخت ناسالم، از شرايط فراوان هدايت خلق، تنها به آرزويي ره يافتم
اما همچنانكه معايب خودم، عامل . ارزشم مثمر ثمراتي ارجمند شد كه شما عزيزانم هستيد

رفشار سالهاي اخير هم آفاتي ت، مشكالت بيشمار و غالباً پنرسيدن يكايك به رشد مقدور اس
 كه »مامهباخه نه«ي آرزو و نگرانيم براي شما و نسبت به شما به شعر درباره. آفرين بوده فتنه

اما مسائل پيش آمده، نگرانيم را . با اشعاري ديگر برايتان آورد، مراجعه كنيدكاكه امين 
متأسفانه فرصت ندارم هم حسرتم را و هم .  شدت بخشيدخيلي بيش از آنكه احتمال ميرفت

 ٰهر يك از شما به خلوص نيت تقويارزش : پس اكتفا كنم به اينكه. تذكّراتم را بنويسم
و . تانو سرگردان جامعه و به مقدار مفيد بودنتان براي مردم محروم و مظلوم آفرينتان است؛

ر ذهن و قلب خود براي ورود هرگز منافذي د، اي الزم داشته باشيداگر از آن نيت، بهره
و . ، به اختالف جهات و تفرّق بينجامدكنيد تا اختالف آراء و نظرهاتانهاي شيطان باز نميوسوسه

و حذر از » تحمل«فهمد كه اگر فردي، ناتمام بود و موجب شقاق، فرد ديگر كه سالمتر باشد مي
ي آن، امكان خدمت به بندگان خدا كمتر هتر است تا برخوردي كه در نتيججدل مرضي

نزد خدا تنها كسي يا در اوضاعي كه اكنون شما گرفتار ودرگير آن هستيد، محبوبتر در . گردد
 تحمل و گذشتش بيشتر باشد خاطر رضاي خدا با خدمت به دين و بندگانش،كساني است كه به

ها و خطاها، راه م ضرر شدن اشتباه؛ و براي ك اشتباهات و خطاهاي مسلّم ديگرانحتّي نسبت به
ضرر بودن ي حسنه پيمايد؛ و خوشوقت و شاكر باشد از تنها كمدعوت با حكمت و موعظه

چنان در اطرافم . رز باشدوغير براي دين و خلق؛ هر چند از او بيگانه يا حتّي نسبت به او كينه
هاي نوشته را بازخوانم و درست دريابم چه توانم جملهور نافراهم است كه نميشرايط حض
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النَّفس و الشَّيطانَ  و خالِف(الهوي و الشَّيطان ي اهللاِ و الحذَر مِن خِداعِ وصيكُم و إِياي بِتَقوفَأام نوشته
    .)1. . .هِمِ و ن هما محضاك النُّصح فَاتَّواعصِهِما و إِ

هاي سه ـ چهار اي از اشعار و نظم را ببينيم، مجموعهقبل از اينكه با رحمت الهي همديگر
شايد با . برايتان فرستادم اند از سخنان طوالني دلم با شما ـسال اخير را ـ كه تعبيرهاي كوتاه

 ، عاملي باشد، براي رسيدن»زيغ زده«رحمت الهي، مطرح شدن تدريجي آنها در جمع قلوب 
خدا ناكرده ـ هواها و  م مانند من آرزويش داريد، يا اگر ـيا برگشتنتان ـ به آن صفايي كه شما هـ 

اي خود تا احساسهمان، مجال آن اندازه را ندهد، بر كنترل القاءات دشمن ديرين قسم خورده
اگر تا اين حد هم پيش نيايد، به خدايي . همديگر را ببينيم، تسلّط يابيدزماني كه به اميد خدا 

يتم در خدمت به بندگانش زيغي نبوده، در آخرت آن روز ي خطاهايم در نكه عليرغم همه
نهانيها رو شوند، قبل از دشمنان معلوم سابق و الحق، به شكايت از شما در حضور خدا و 

 ـ خواهم پرداخت كه چنان كرديد كه براي دين و صلوات اهللا وسالمه عليه و آلهشاهد اولمان ـ 
   . العظيم إِلّا بِاهللاِ العليةَقوو الحولَ و ال. خير گرديدامتش كم
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  .كاكه هادي عالوه بر رسانيدن نامه، زحمت توضيحات را نيز به عهده دارد
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