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سیاسی امام الهی وصیت نامه منتخب از 

 ) ره( خمینی
 

 یک وصیت به ملت شریف ایران 

 و یک وصيت به ملت رشیف ایران و سایر ملتهای مبتال به  حکومت

یران ی بزرگ  میکنم؛ا ما به ملت عزیزادربند قدرتهاهای فاسد و 

توصيه  میکنم که نعمتی که با جهاد عظيم خودتان و خون جوانانب 

رومندتانب ه دست آوردید همچون عزیزترینا مور قدرش راب دانيد 

و از آن حفاظت و پاسداری منایيد و در راه آن، که نعمتی عظيام 

ش کنيد و از مشکالتی که لهی وا مانت بزرگ خداوندی است کوش

ْکْْم  در این رصاط مستقيم پيش  میآید نهراسيد که إن تْنرَصو الله ینرْصر

کرم و درمشکالت دولت جمهوری اسالمی با جان و دل  َویثَب ْْت اقَدامر

رشیک و در رفع آنها کوشا باشيد، و دولت و مجلس راا ز خود 

 .بدانيد، و چون محبوبی گرامی از آن نگهداری کنيد

 یک توصیه به مجلس و دولت 

و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصيه می منایم که قدر این 

ملت را بدانيد و در خدمتگزاری به آنان خصوصاخصوصاً مستضعفان 

و محرومان و ستمدیدگان که نور چشامن ما و اوليای نعم همه 

ق هستند و جمهوری اسالمی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحق

پيدا کرد و بقای آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنيد و 

خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حکومتهای طاغوتی را که 

فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را  چپاولگرانی  بی

هميشه محکوم منایيد، البته با اعامل انسانی که شایسته برای یک 

 ا ست.حکومت اسالمی

 یک توصیه به ملتهای اسالمی 

وا ما به ملتهایا سالمی توصيه می کنم کها ز حکومت جمهوریا 

سالمی وا ز ملت مجاهد ایران الگو بگريید و حکومتهای جائر خود را 

در صورتی که به خواست ملتها که خواست ملت ایران است رس 

یه بدبختی فرود نياوردند، با متام قدرت به جای خود بنشانيد، که ما

مسلامنان ، حکومتهای وابسته به رشق و غرب  میباشند. و اکيداداً 

توصيه  میکنم که به بوقهای تبليغاتی مخالفانا سالم و جمهوریا 

ا سالم راا ز صحنه  سالمی گوش فران دهيد که همه کوشش دارند که

 بريون کنند که منافعا برقدرتها تأمني شود.

و جمهوری وکالی دارای تعهد به اسالم 

 اسالمی را به مجلس بفرستید

اکنون که با عنایت پروردگار وهمت ملت عظي مالشأن رسنوشت 

کشور به دست مردما فتاد و وکال از خود مردم و با انتخاب خودشان، 

بدون دخالت دولت و خانهای والیات به مجلس شورایا سالمی راه 

کشور الح یافتند، وا ميدا ست که با تعهد آنان بها سالم و مص

ینجانب به ملت در حال و آتيه ا نحراف بشود. وصيتجلوگريی از هرا

راده مصمم خود و تعهد خود بها حکاما سالم و ا ست که باا آن

مصالح کشور در هر دورها زا نتخابات وکالی دارای تعهد بها سالم و 

اسالمی که غالباً بني متوسطني جامعه و محرومني  میباشند  جمهوری

و بدون  -به سوی غرب یا رشق -ز رصاط مستقيما منحرفو غري 

گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصيلکرده ومطلع برمسائل 

 سالمی، به مجلس بفرستند.ا روز و سياستهای

روحانیت و مراجع معظم  

خود را از مسائل جامعه 

 کنار نکشند
و به جامعه محرتم روحانيت خصوصاخصوصاً مراجع معظم، وصيت  

کنم که خود را از مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئيس می

جمهور و وکالی مجلس، کنار نکشند و بی تفاوت نباشند. همه 

استبازان پريو رشق و و نسل آتيه خواهد شنيد که دست سيدیدید 

غرب ،روحانيون را که اساس مرشوطيت را با زحامت و رنجها بنيان 

بازان را  استيون نيز بازی سيرج کردند و روحانگذاشتند از صحنه خا

خورده و دخالت در امور کشور و مسلمني را خارج از مقام خود 

انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به رس مرشوطيت 

حتياج به ا ساسی و کشور وا سالم آن آوردند که جربانشا و قانون

 زمان طوالنی دارد.

جلوگیری از نفوذوابستگان به دو قطب  

 تعمارگر وغرب یا شرقزدگاناس

اکنون که بحمدالله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای 

دخالت همه طبقات پي شآمده است، هيچ عذری باقی منانده و از 

گناهان بزرگ نابخشودنی، مسامحه در امر مسلمينا ست. هرکس به 

مقدار توانش و حيطه نفوذش الزما ست درخدمتا سالم و ميهن باشد؛ 

و با جدیتا ز نفوذ وابستگان به دو قطبا ستعامرگر وغرب یا رشقزدگان 

ومنحرفانا ز مکتب بزرگا سالم جلوگريی منایند، و بدانند که مخالفينا 
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سالم و کشورهایا سالمی که هامن ابرقدرتان چپاولگر بني املللی 

هستند، با تدریج و ظرافت درکشور ما و کشورهای اسالمی دیگر 

ستا فراد خِوِد ملتها، کشورها را به داما ستثامر  رخنه، و با د

میکشانند. باید با هوشياری مراقب باشيد و باا حساسا ولني قِدِم 

نفوذی به مقابله برخيزید و به آنان مهلت ندهيد. خدایتان یار 

 ونگهدار باشد.

نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته  

 به مجلس راه یابد

ای اسالمی دراین عرص و عرصهای آینده  و از منایندگان مجلس شور 

میخواهم که اگر خدای نخواسته عنارص منحرفی با دسيسه و بازی 

سياسی وکالت خود را به مردم تحميل منودند، مجلس اعتبارنامه آنان 

را رد کنند و نگذارند حتی یک عنرص خرابکار وابسته به مجلس راه 

 یابد.

به مذهب خود و  اقلیتها وکالی خود را از اشخاص متعهد 

 جمهوری اسالمی انتخاب منایند

وبه اقليتهای مذهبی رسمی وصيت  میکنم که از  دورههای رژیم 

پهلوی عربت بگريند و وکالی خود را از اشخاص متعهد به مذهب 

خود و جمهوری اسالمی و غريوابسته به قدرتهای جهانخوار وب دون 

 یا نتخابن مایند.گرایشب ه مکتبهایا لحادی وا نحرافی وا لتقاط

وا ز همه منایندگان خواستارم که با کامل حسن نيت و برادری باهم 

مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که قوانني خدای نخواستها زا 

سالم منحرف نباشد و همه بها سالم وا حکام آسامنی آن وفادار باشيد 

 تا به سعادت دنيا و آخرت نایل آیيد.

 قدرتی واقع نشوند أثیر هیچشورای نگهبان تحت ت 
وا ز شورای محرتم نگهبان  میخواهم و توصيه  میکنم، چه در نسل 

حارض و چه در نسلهای آینده، که با کامل دقت و قدرت وظایفا 

سالمی و ملی خود راا یفا و تحت تأثري هيچ قدرتی واقع نشوند وا ز 

ه قوانني مخالف با رشع مطهر و قانونا ساسی بدون هيچ مالحظ

جلوگريی منایند و با مالحظه رضورات کشور که گاهی باا حکام ثانویه 

 و گاهی به والیت فقيه بایدا جرا شود توجه منایند.

 انتخاباتها در صحنه باشند ملت رشیف در متام  
وصيت من به ملت رشیف آن است که در متام انتخابات، چه انتخاب 

رئيس جمهور و چه منایندگان مجلس شورای اسالمی و چه انتخاب 

خربگان برای تعيني شورای رهربی یا رهرب، در صحنهب اشند وا 

شخاصی کها نتخاب  میکنند روی ضوابطیب اشد کها عتبار  میشود 

تعيني شورای رهربی یا رهرب، توجه کنند  مثاًلً در  انتخاب خربگان برای

که اگر مسامحه منایند و خربگان را روی موازین رشعيه و قانونا 

نتخابن کنند، چه  بسا که خساراتیب ها سالم و کشور وارد شود که 

جربان پذیر نباشد. و در این صورت همه در پيشگاه خداوند متعال 

 مسئول  میباشند.

 اسالم میباشندهمه مسئول رسنوشت کشور و  
از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علامی بزرگ تا طبقه 

بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول رسنوشت 

کشور و اسالم میباشند؛ چه در نسل حارض و چه در نسلهای آتيه؛ و 

چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه ، گناهی باشد 

هان کبريه است. پس عالج واقعه را قبل از وقوع باید که در رأس گنا

کرد و ا ال  کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقيقتی است 

که بعد از مرشوطه ملس  منودهاید و  منودهایم. چه هيچ عالجی 

باالتر و واالترا ز آن نيست که ملت در رستارس کشور در کارهایی که 

المی و قانونا ساسیا نجام دهد؛ و محول به اوستب ر طبق ضوابطا س

در تعيني رئيس جمهور و وکالی مجلس با طبقة تحصيلکردة متعهد و 

روشنفکر با اطالع از مجاری امور و غريوابسته به کشورهای قدرمتندا 

ستثامرگر وا شتهارب ه تقوا و تعهدب ها سالم و جمهوریا سالمی 

تعهد به جمهوریا مشورت کرده، و با علام و روحانيون با تقوا و م

سالمی نيز مشورت منوده؛ و توجه داشته باشند رئيس جمهور و 

وکالی مجلسا ز  طبقهای باشند؛ که محروميت و مظلوميت 

مستضعفان ومحرومان جامعه را ملس منوده و در فکر رفاه آنان 

باشند، نه از  رسمایهداران و زمينخواران و صدرنشينان مرفه و غرق 

ه تلخی محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان در لذات و شهوات ک

 را  منیتوانند بفهمند.

 مراقبت از قوه مجریه

از اموری که اصالح و تصفيه و مراقبت از آن الزم است قوة  ی.

اجرایيه است. گاهی ممکن است که قوانني مرتقی و مفيد به حال 

جامعها ز مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفيذ کند و وزیر 

مسئول هام بالغن ماید،ل کنب ه دست مجریان غريصالح کها فتاد آن 

ات یا با  کاغذبازیها یا پيچ و خمها که را مسخ کنند و بر خالف مقرر 

ً برای نگران منودن مردم عمل  به آن عادت  کردهاند یا عمداعمدا

 کنند، که بتدریج و مسامحه غائلها یجاد  میکند.

 وصیت اینجانب به وزرای مسئول 
وصيت اینجانب به وزرای مسئول در عرص حارض و در عرصهای 

و کارمندان  وزارتخانهها   دیگر آن است که عالوه بر آنکه شامها

بودجهای که از آن ارتزاق  میکنيد مال ملت ، و باید همه خدمتگزار 

ملت و خصوصاخصوصاً مستضعفان باشيد، و ایجاد زحمت برای 

مردم و مخالف وظيفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی 

موجب غضب الهی  میشود، همة شام به پشتيبانی ملتا حتياج دارید. 

پشتيبانی مردم خصوصاخصوصاً طبقات محروم بود که پريوزی با 

حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و 
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اگر روزی از پشتيبانی آنان محروم شوید، شامها کنار گذاشته  

میشوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شام ستم 

ین حقيقت ملموس،ب اید پيشگان پستها راا شغال  مینامیند.ب نابرا 

ا نسانیا -کوشش در جلب نظر ملت بنامیيد وا ز رفتار غي راسالمی

 حرتاز منایيد.

 وصیت من به وزراری کشور 
و در همني انگيزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصيه می 

کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص الیق، متدین،  

مردم انتخاب منایند، تا آرامش در کشور  متعهد، عاقل و سازگار با

هرچه بيشرت حکمفرما باشد. و باید دانست که گرچه متام وزیران  

وزارتخانهها مسئوليت در اسالمی کردن و تنظيم امور محل مسئوليت 

خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند؛ مثل وزارت خارجه 

شور دارند. اینجانب از که مسئوليت  سفارتخانهها را در خارج از ک

ابتدای پريوزی به وزرای خارجه راجع به طاغوتزدگی  سفارتخانهها و 

تحول آنهاب ه  سفارتخانههای مناسبب ا جمهوریا سالمی تويص 

ههایین مودم ،لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی 

زیر انجام دهند. و اکنون که سه سال از پريوزی  میگذرد اگر چه و 

خارجة کنونی اقدام به این امر منوده است و اميد است با پشتکار و 

 رصف وقتا ینا مرمهام نجام گريد.

وصیت من به وزراری خارجه در این زمان و زمانهای  
 بعد

و وصيت من به وزرای خارجه درا ین زمان و زمانهای بعد آنا ست 

زارتخانه که مسئوليت شام بسيار زیادا ست، چه درا صالح و تحول و 

و  سفارتخانهها؛ و چه در سياست خارجی حفظ استقالل و منافع 

کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما 

را ندارند. وا ز هرا مری که شائبة وابستگی با همةا بعادی که دارد به 

طور قاطعا حرتاز منایيد .و باید بدانيد که وابستگی در بعضا مور هر 

د ممکنا ست ظاهر  فریبندهای داشته باشد یا منفعت و  چن

فایدهای در حال داشته باشد، لکن در نتيجه، ریشة کشور را به 

تباهی خواهد کشيد و کوشش داشته باشيد در بهرت کردن روابط با 

کشورهای اسالمی و در بيدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت وا 

 تحاد کنيد که خداوند با شامست.

ورهای اسالمیانتظار نداشته باشند کسی از خارج ، در کش 

رسیدن به اسالم و پیاده کردن احکام اسالم به  آنها 

 کمک کند

و وصيت من به ملتهای کشورهایا سالمیا ست کها نتظار نداشته 

باشيد کها ز خارج کسی به شام در رسيدن به هدف که آن اسالم و 

خود باید به این امر حياتی پياده کردنا حکام  اسالماست کمک کند؛ 

که آزادی و استقالل را تحقق  میبخشد قيام کنيد. و علامی اعالم و 

خطبای محرتم کشورهایا سالمی دولتها را دعوت کنند کها ز وابستگی 

به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم 

و نيز ملتها کنند؛ در این صورت پريوزی را در  آغوش خواهند کشيد. 

را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسالما 

ست بپرهيزند؛ و با برادرانا یامنی خود در هر کشوری و با هر نژادی 

که هستند دست  برادری دهند کها سالم بزرگ آنان را برادر خوانده. 

وند وا گرا ین برادریا یامنی با همت دولتها و ملتها و با تأیيد خدا

متعال روزی تحقق یابد، خواهيد دید که بزرگرتین قدرت جهان را 

مسلمني تشکيل  میدهند. بها ميد روزی که با خواست پروردگار عاملا 

 ین برادری و برابری حاصل شود.

 قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند 

پس وصيت برادرانة من درا ین قدمهای آخرین عمر بر قوای مسلح 

به طور عموم، آنا ست که ای عزیزان که به اسالم عشق  میورزید و 

با عشق لقاء الله به فداکاری در  جبههها و در سطح کشورب ه کارا 

رزشمند خودا دامه  میدهيد،ب يدارب اشيد و هوشيار کهب ازیگران 

حرفهای غرب ورشقزده و دستهای مرموز   سياسی و سياستمداران

جنایتکاران پشت پردهلبة تيز سالح خيانت و جنایتکارشان از هر سو 

و بيشرت از هر گروه متوجه به شام عزیزان است؛ و  میخواهندا ز 

شام عزیزان کهب ا جانفشانی خودا نقالب را پريوزن مودید وا سالم را 

سالمی را براندازند؛ و شام را زنده کردید  بهرهگريی کرده و جمهوری ا

با اسم اسالم و خدمت به ميهن و ملت از اسالم و ملت جدا کرده به 

دامن یکی از دو قطب جهانخوار بيندازند، و بر زحامت و 

فداکاریهای شام با حي لههای سياسی و ظاهرهای به صورت اسالمی 

 و ملی خط بطالن بکشند.

هامنطور که از مقررات   وصيت اکيد من به قوای مسلح آن است که

نظام ، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و  جبههها است به آن 

عمل منایند؛ و قوای مسلح مطلقامطلقاً، چه نظامی و انتظامی و 

پاسدار و بسيج و غري اینها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و 

نند خود را از بازیهای سياسی دور نگه دارند. در این صورت  میتوا

قدرت نظامی خود را حفظ و از اختالفات درون گروهی مصون 

باشند. و بر فرماندهان الزما ست کها فراد تحت فرمان خود را از 

ورود در احزاب منع منایند. و چون انقالب از همة ملت و حفظ آن 

بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای 

است کها گر قوای مسلح، چه  اسالمی وظيفة رشعی و ميهنی آنان

فرماندهان و طبقات باال و چه طبقات بعد، برخالف مصالحا سالم و 

  -کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که

و یا در بازیهای سياسی وارد  -بیاشکال به تباهی کشيده  میشوند 

رهربی شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهرب و شورای 

است که با قاطعيت از این امر جلوگريی مناید تا کشور از آسيب در 

 امان باشد.

 قوای مسلح خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند 

و من به همة نريوهای مسلح در این پایان زندگی خاکی، وصيت 

 ا ستقالل و آزادی مشفقانه  میکنم که از اسالم که یگانه مکتب
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د متعال همه را با نور هدایت آن به مقام ست و خداونا خواهی

ا  ا مروز وفادارید، در وفاداری نسانی دعوت  میکند، چنانچها واالی

ز ننگ وابستگيها و ا ستقامت کنيد که شام را و کشور و ملت شام را

 پيوستگيها به قدرتهایی که همة شام را جز برای بردگی خویش  منی

عقب مانده و بازار مرصف و زیر خواهند و کشور و ملت عزیزتان را 

پذیری نگه  میدارند نجات  میدهد، و زندگی انسانی  بار ننگني  ستم

جانب ولو با ا رشافتمندانه را ولو با مشکالت بر زندگانی ننگني بردگی

رفاه حيوانی ترجيح دهيد؛ و بدانيد مادام که درا حتياجات صنایع 

و به دریوزگی عمر را  پيرشفته، دست خود را پيش دیگران دراز کنيد

بگذرانيد قدرت ابتکار و پيرشفت در اخرتاعات در شام شکوفا 

 نخواهد شد. و به خوبی و عينيت دیدید که درا ین مدت کوتاه پس

ز ساخنت هرچيز خود را عاجز  ا ها که ا قتصادی هامن ز تحریما

منودند،  ها آنان را مأیوس  می میدیدند و از راه انداخنت  کارخانه

 کار خود را به کار بستند و بسياری از احتياجات ارتش و  کارخانهاف

ها را خود رفع منودند. و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج 

های الهی بود که ما از آن غافل بودیم ه کارشناسان خارجی،  تحف

تش کاالهای جهانخواران را خود تحریم کنند و ا گر دولت وار  .اکنون

ست که کشور خودکفا اه ابتکار بيفزایند، اميداو سعی در ر  به کوشش

 ا زدشمن نجات یابد. شود وا ز دریوزگی

 وصیت من به همه مسلامنان و مستضعفان جهان 

ا ست که  ا ین وصيت من به همة مسلامنان و مستضعفان جهان ف.

ا ندرکاران  شامها نباید بنشينيد و منتظر آن باشيد که حکام و دست

خارجی بيایند و برای شام استقالل و آزادی را کشورتان یا قدرتهای 

تحفه بياورند. ما و شامها الاقل در این صد سال اخري، که بتدریج 

ا سالمی و سایر  ه همة کشورهایزرگ جهانخواربب پای قدرتهای

از شده است مشاهده کردیم یا تاریخهای صحيح ب کشورهای کوچک

کم برا ین کشورها در برای ما بازگو کردند که هيچ  یک از َدَول حا

ا  فکر آزادی وا ستقالل و رفاه ملتهای خود نبوده و نيستند؛بلکه

ا تفاق آنان یا خود به ستمگری وا ختناق ملت خود  کرثیت قریب به

منافع شخصی یا گروهین بوده؛  اند برای پرداخته و هر چه  کرده

وده و طبقات مظلوم کوخ و ب االنشنيیابرای رفاه قرش مرفه وب

وت کپرنشني از همة مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت الیم

ه کار  ب رای منافع قرش مرفه و عياشمحروم بوده، و آن بدبختان راب

اند که برای  شاندگان قدرتهای بزرگ  بودهن اند و یا آنکه دست گرفته

به کار گرفته و اند  توان  داشته وابسته کردن کشورها و ملتها هر چه

برای رشق و غرب درست  های مختلف کشورها را بازاری لهبا حي

اند و ملتها را عقب مانده و  کرده و منافع آنان را تأمني  منوده

 مرصفی بار آوردند وا کنون نيز باا ین نقشه در حرکتند.

از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و ُُعامل رسسپردة 

 آنان نرتسید

ا سالمی و مسلامنان  ان جهان وا ی کشورهایو شاما ی مستضعف

جهان بپاخيزید و حق را با چنگ و دندان بگريید وا ز هياهوی 

ا برقدرتها و رعرامل رسسپردة آنان نرتسيد؛ و حکام جنایتکار  تبليغاتی

که دسرتنج شام را به دشمنان شام وا سالم عزیز تسليم  میکنندا ز 

متگزار متعهد، زمام امور را به کشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خد

 دست گريید و همه در زیر پرچم پرافتخارا سالم مجتمع، و با دشمنان

ا سالم و محرومان جهان به دفاع برخيزید؛ و به سوی یک دولت 

تحقق آن،  های آزاد و مستقل به پيش روید که با اسالمی با جمهوری

ة خواهيدنشاند و همه جای خود همة مستکربان جهان راب

ا ميد آن  ض خواهيد رساند. بهار  مامت و وراثتا همستضعفان راب

  ا ست. روز که خداوند تعالی وعده فرموده

 مناها روحانیروحانیون و  

یک مرتبة دیگر در خامتةا ین وصيتنامه، به ملت رشیفا یران  ص.

وصيت  میکنمکه در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها 

حجم بزرگی مقصود وا رزشمندی و  جاننثاریها و محروميتها مناسب 

ا ست، آنچه که شام ملت رشیف و مجاهد برای آن  و رتبة آنو عل  

و برای آن جان و مال نثار کرده و  بپاخاستيدو دنبال  میکنيد 
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ا ست و  میکنيد، واالترین و باالترین وا رزشمندترین مقصدی

ا ین جهان تاا بد  ا ز صدر عامل درا زل وا ز پس ست کها مقصودی

ا لوهيت به معنی  ا ست و خواهد شد؛ و آن مکتب عرضه شده

و ا ساس خلقت  ا ست که وسيع آن وا یدة توحيد با ابعاد رفيع آن

غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهودا ست؛ 

و آن در مکتب محمدی  به متام معنی و درجات وا بعاد متجلی 

ا لله عليهم ـ  ا نبيای عظام وا وليای معظم ـ سالم شده؛ و کوشش متام

 یب ه کامل مطلق و جالل و جاملب برای تحقق آن بوده و راهيابی

ه خاکيان را بر ملکوتيان و است ک گردد. آنننهایت جزبا آن ميس 

ز سري در آن حاصل  ا ز آنان رشافت داده، و آنچه برای خاکيانبرترا

میشود برای هيچ موجودی در رسارس خلقت در  رس و  ََعلن حاصل 

 نشود.

 

 

 


