
 ؟ ست اتشخیص  هقوو تولد فاقد عقل م نگازاد ھنوا چر

در نیا دينه آر ، ھعاقل متولد مى شدو نا ، داندزگر فر:اكه  د فرموم  لسالاعلیه م صادق مااپس  

يد كه نمى دچند مى ى مرا هكه بناگاآن مى ماند به جھت ان حیرد و غريب مى نمور بسیاش نظر

ن مرغاو عالم ر صوف ختالد از ابو هدنكر هدھمشاآن يبى كه مانند اغراو مى شد بر ، و وارد نست دا

كسى ل حا، از ين اى ابگیر برت عبرو   ، روز به و روز ساعت به ساعت و نھا آغیر ن و پايارچھاو 

حشتى مى ان او را وحیرو له واد مانند عاقل باشو او برند ى به شھرى شھرو از سیر كنند او را اكه 

سیر كنند انى داناو كى دكودر كه را كسى و ست ا هيدر دنھا بسیاآشبیه به ع ضااوكه آن باشد با 

گر عاقل ايضا و اسیر كنند.  او را اگى ربزو نائى در داكسى كه زد از موآتر مى و ادب زودسخن 

و در گیرند دوش بر و او را فتن ر هرا ند بهاتوكه ناز آن د يافت اھخود خودر مذلتى د، متولد شو

اى او ست برر اكه ناچال آن حا، و فكنندايش جامه روبر و بانند اخو هارگھوو در ا پیچند ھخرقه 

و نا داگر ايضا ن .  و امتولد شدم نگادر ھست ى او اعضادر اطوبتى كه ن و رقت بداى ربرر مواين ا

كه به ا اول لھذد د بواھنخواو را لھا مى باشد ن را در دكادكه كو  شیرينى، آن كامل متولد مى شد

ن ذھمى كند با ت مالقاء را شیاو استند در آن ھنیا دل اھنچه از آست اغافل دان و يد ناآنیا مى د

د يازمعرفتش ل ر حاو ورود ھر چیز ن ھيدك در دندك اندروز ابه و روز معرفت ناقص و ضعیفى 

حد از يج ربه تدد، و مى شود مختلف معتاال حوابر د، و مى گیر لفتاغريبه ر موابه د، و مى شو

مى د خوش معار موا هرچاو تدبیر ف و تصرد سد كه به عقل خورمى اى به مرتبه ت حیرو مل ءتا

طاعت ابه دد و غفلت مبتال گرو به سھو و مى نمايد  هدھلى كه مشااحود از امى گیرت عبرو كند 

د و در مى بوى عضايش قوو اعقلش كامل دت الوحین در گر ايضا د.  و امعصیت مكلف مى شوو 

تربیت در را در مار و مصلحتى كه پدو يل مى شد د زاالاوتربیت وت حالد، مستقل مى بود خور كا

به در مار و پدج حتیااز است كه بعد اين تربیت در احكمتى كه .و مد آست به عمل نمى ان ھندزفر

به يكديگر ان ندزفرران و پد، و مى شدف بكنند برطرت مھاء و اباق آحقوت مكافان يشااتربیت 

ن مادر ھپس ، نددمستغنى مى بون يشاامحافظت و تربیت ان از ندزكه فرا يرزلفت نمى گرفتند ا

نمى شناخت د را خودر مار و كسى پد، و مى شدندا جدن يشااز امتولد مى شدند در مااز ساعت كه 

كمتر قباحتى د و خون محرماو ر اھخودر و مارى ستگااخوح و نكاد از كراز حترانست انمى توو 

كه ى يد چیزدد اھيد خوون آبیردر شكم مااز گر با عقل انست كه آمه از ھقبیح تر و بلكه شنیع تر 

ز بارا خلقت ر موى از امرار ھيا نمى بینى چگونه در .آمارت يعنى عون آن ، يددنیكو نیست ل و حال
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