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ارطال کٌٌذٍ  :فِین اس پٌُْتْى کاتل
د ًؼز ًیټَ  11 :اگظت  2014هیالدی

 -1فزسًذم ُیچکض ّ ُیچ چیش را تا خذاًّذ ػزیک هکي!
 -2تا پذر ّ هادرت تِتزیي رفتار را داػتَ تاع!
 -3تذاى کَ ُیچ چیش اس خذاًّذ پٌِاى ًوی هاًذ!
ً -4واس را آًگًَْ کَ ػایظتَ اطت تپادار!
 -5اًذرس ّ ًصیحت دیگزاى را فزاهْع هکي!
 -6در هماتل پیغ آهذُا ػکیثا تاع !
صفحَ »1 « :

 -7اس هزدم رّی هگزداى ّ تا آًِا تی اعتٌا هثاع!
 -8تا غزّر ّ تکثز تا دیگزاى رفتار هکي!
 -9در راٍ رفتي هیاًَ رّ تاع!
 -10تز طز دیگزاى فزیاد هکغ ّ آرام طخي تگْ!
 -11اس طزیك اطواء ّ صفات خذاًّذ اّ را تخْتی تؼٌاص!
 -12تَ آًچَ دیگزاى را اًذرس هی دُی خْد پیؼتز عول کي!
 -13طخي تَ اًذاسٍ تگْ!
 -14حك دیگزاى را تَ خْتی اداء کي!
 -15راس ّ اطزارت را ًشد خْد ًگاٍ دار!
 -16تَ ٌُگام طختی دّطت را آسهایغ کي!
 -17تا طْد ّ سیاى دّطت را اهتحاى کي!
 -18تا تذاى ّ جاُالى ُوٌؼیٌی هکي!
 -19تا اًذیؼوٌذاى ّ عالواى ُوزاٍ تاع!
 -20در کظة ّ کار ًیک جذّی تاع!
 -21تز کْتاٍ فکزاى ّ ضعیفاى اعتواد هکي!
 -22تا عالالى ایواًذار هذام هؼْرت کي!
 -23طخي طٌجیذۀُوزاٍ تا دلیل را تیاى کي!
 -24رّسُای جْاًی را غٌیوت تذاى!
ُ -25ن هزد دًیا ّ ُن هزد آخزت تاع!
 -26یاراى ّ آػٌایاى را احتزام کي!
 -27تا دّطت ّ دػوي خْع اخالق تاع!
ّ -28جْد پذر ّ هادر را غٌیوت تؼوار!
 -29هعلن ّ اطتاد را ُوچْى پذر ّ هادر دّطت تذار!
 -30کوتز اس درآهذی کَ داری خزج کي!
 -31در ُوۀاهْر هیاًَ رّ تاع!
 -32گذػت ّ جْاًوزدی را پیؼَ کي!
ُ -33ز چَ کَ هی تْاًی تا هِواى هِزتاى تاع!
 -34در هجالض ّ هعاتز چؼن ّ ستاى را اس گٌاٍ تاس دار!
 -35تِذاػت ّ ًظافت را ُیچگاٍ فزاهْع هکي!
ُ -36یچگاٍ دّطتاى ّ ُن کیؼاى خْد را تزک هکي!
 -37فزسًذاًت را داًغ ّ دیٌذاری تیاهْس!
 -38طْارکاری ّ تیزاًذاسی ّ  ...را فزاگیز!
 -39در ُز کاری اس دطت ّ پای راطت آغاس کي!
 -40تا ُز کض تَ اًذاسۀدرک اّ طخي تگْ!
 -41تَ ٌُگام طخي هتیي ّ آرام تاع!
 -42تَ کن گفتي ّ کن خْردى ّ کن خْاتیذى خْد را عادت تذٍ!
 -43آًچَ را کَ تزای خْد ًوی پظٌذی تزای دیگزاى هپظٌذ!
ُ -44ز کاری را تا آگاُی ّ اطتادی اًجام تذٍ!
ً -45ا آهْختَ اطتادی هکي!
 -46تا ضعیفاى ّ کْدکاى ط ّز خْد را در هیاى ًگذار!
 -47چؼن تَ راٍ کوک ّ یاری دیگزاى هثاع!
 -48اس تذاى اًتظار هزداًگی ّ ًیکی ًذاػتَ تاع!
صفحَ »2 « :

ُ -49یچ کاری را پیغ اس اًذیؼَ ّ تذتز اًجام هذٍ!
 -50کار ًاکزٍ را کزدٍ خْد هذاى!
 -51کار اهزّس را تَ فزدا هیٌذاس!
 -52تا تشرگتز اس خْد هشاح هکي!
 -53تا تشرگاى طخي طْالًی هگْ!
 -54کاری هکي کَ جاُالى تا تْ جزأت گظتاخی پیذا کٌٌذ!
 -55هحتاجاى را اس هال خْد هحزّم هگزداى!
 -56دعْا ّ دػوٌی گذػتَ را دّتارٍ سًذٍ هکي!
 -57کار خْب دیگزاى را کار خْد ًؼاى هذٍ!
 -58هال ّ ثزّت خْد را تَ دّطت ّ دػوي ًؼاى هذٍ!
 -59تا خْیؼاًّذاى لطع خْیؼاًّذی هکي!
ُ -60یچگاٍ پاکاى ّ پزُیشکاراى را غیثت هکي!
 -61خْد خْاٍ ّ هتکثز هثاع!
 -62در حضْر ایظتادگاى هٌؼیي!
 -63در حضْر دیگزاى دًذاى پاک هکي!
 -64تا صذای تلٌذ آب دُاى ّ تیٌی را پاک هکي!
 -65تَ ٌُگاٍ خویاسٍ دطت تز دُاى خْیغ تگذار!
 -66حالت خظتگی را در حضْر دیگزاى ظاُز هکي!
 -67در هجالض اًگؼت در تیٌی هیٌذاس!
 -68کالم جذی را تا هشاح آهیختَ هکي!
ُ -69یچکض را پیغ دیگزاى خجل ّ رطْا هکي!
 -70تا چؼن ّ اتزّ تا دیگزاى طخي هگْ!
 -71طخي گفتَ ػذٍ را تکزار هکي!
 -72اس ػْخی ّ هشاح خْد کوتز کي!
 -73اس خْد ّ خْیؼاًّذاى ًشد دیگزاى تعزیف هکي!
 -74اس پْػیذى لثاص ّ آرایغ سًاى پزُیش کي!
 -75اس خْاطتَ ُای ًاتجای سى ّ فزسًذاى پیزّی هکي!
 -76حزهت ُز کض را در حذ خْد ًگاٍ دار!
 -77در تذ کاری تا الْام ّ دّطتاى ُوکاری هکي!
 -78اس هزدگاى تَ ًیکی یاد کي!
 -79اس حضْهت ّ جٌگ افزّسی جذّا پزُیش کي!
 -80تا چؼن احتزام تَ کار دیگزاى ًگاٍ کي!
ً -81اى خْد را تز طفزٍ ی دیگزاى هخْر!
 -82در ُیچ کاری ػتاب هکي!
 -83تزای جوع آّری تیغ اس حذ هال ّ ثزّت حزؽ هخْر!
 -84تَ ٌُگاٍ خؼن ػکیثا تاع ّ طخي طٌجیذٍ تگْ!
 -85اس پیغ دیگزاى غذا ّ هیٍْ تز هذار!
 -86در راٍ رفتي اس تشرگاى پیؼی هگیز!
 -87طخي ّ کالم دیگزاى را لطع هکي!
 -88تَ ٌُگام راٍ رفتي جش تَ ضزّرت چپ ّ راطت خْد را ًگاٍ هکي!
 -89در حضْر هِواى تز کظی خؼن هگیز!
 -90هِواى را تَ ُیچ کاری دطتْر هذٍ!
صفحَ »3 « :

 -91تا دیْاًَ ّ هظت طخي هگْ!
 -92تزای کظة طْد ّ دّری اس سیاى آتزّی خْد را هزیش!
 -93در کار دیگزاى کٌجکاّی ّ جاطْطی هکي!
 -94در اصالح هیاى هزدم ُیچ گاٍ کْتاُی هکي!
 -95ادب ّ تْاضع را ُیچ گاٍ فزاهْع هکي!
 -96تا خذاًّذ صادق ّ تا هزدم تا اًصاف تاع!
 -97تز آرسّ ُا ّ خْاطتَ ُای خْد غالة تاع!
 -98خذهتکاری تشرگاى ّ ُوکاری تا هظتوٌذاى را فزاهْع هکي!
 -99تا تشرگاى تا ادب ّ تا کْدکاى هِزتاى تاع!
 -100تا دػوٌاى هذارا کي ّ در هماتل جاُالى خاهْع تاع!
 -101در هال ّ همام دیگزاى طوع هکي!
 -102اس رفت ّ آهذ ّ هال ّ هزام ّ هظلک خْیغ کوتز تگْ!
 -103تجش خذاًّذ ُیچ کض ّ ُیچ چیش را فزهاًزّا ّ فزیادرص خْیغ هؼوار!
 -104عوز ّ رّسی تا حظاب ّ کتاب اطت ،پض هتزص ّ طوع هکي!
 -105عوز را تزای عول ّ عثادت ّ پاکی ّ پزُیشکاری غٌیوت تذاى!
 -106اگز تِؼت را هی طلثی اس فظاد ّ طتن ّ گزدى کؼی پزُیش کي!
 -107طزچؼوَ ی سػتی ُا را دًیا پزطتی ّ هظتی ّ ًاداًی تذاى!
 -108تجش در حك ّ راطتی تٌذگاى خذا را تٌذگی ّ فزهاًثزی هکي!
 -109خْد را تا طتن طالطیي ػزیک هگزداى!
 -110دًیای دیگز را تَ دطت فزاهْػی هظپار

تاسگؼت تَ صفحَ اؽلی
www.said-afghani.org

صفحَ »4 « :

