استاد اخالق میرزا اسماعیل دوالبی پیش از وفات برای زندگی مومنانو  ۵۱دستورالعمل را ذکر میکند
کو بو ترتیب در ذیل آورده شده است.
ُ -1ش ّلت دس صًذگی ات گیشی پیؼ آهذ ّ ساٍ تٌذاى ؽذ ،تذاى خذا کشدٍ اعت؛ صّد تشّ تا اّ خلْت کي ّ تگْ تا هي چَ
کاس داؽتی کَ ساُن سا تغتی؟ ُش کظ گشفتاس اعت ،دس ّالع گشفتَی یاس اعت.
 -2صیاستتً ،واصت ،رکشت ّ عثادتت سا تا صیاست تعذً ،واص تعذ ،رکش تعذ ّ عثادت تعذ حفع کي؛ کاس تذ ،حشف تذ ،دعْا ّ
جذال ّ… ًکي ّ آى سا عالن تَ تعذی تشعاى .اگش ایي کاس سا تکٌی ،دائوی هی ؽْد؛ دائن دس صیاست ّ ًواص ّ رکش ّ
عثادت خْاُی تْد.
 -3اگش غالم خاًَصادی پظ اص عال ُا تش عش عفشٍ صاحة خْد ًؾغتي ّ خْسدى ،سّصی غصَ داس ؽْد ّ تگْیذ فشدا
هي چَ تخْسم؟ ایي تُْیي تَ صاحثؼ اعت ّ تا ایي غصَ خْسدى صاحثؼ سا اریت هی کٌذ .تعذ اص عوشی سّصی خذا
سا خْسدى ،جا ًذاسد تشای سّصی فشدایواى غصَ داس ّ ًگشاى تاؽین.
 -4گزؽتَ کَ گزؽت ّ ًیغت ،آیٌذٍ ُن کَ ًیاهذٍ ّ ًیغت .غصَ ُا هال گزؽتَ ّ آیٌذٍ اعت .حاال کَ گزؽتَ ّ
آیٌذٍ ًیغت ،پظ چَ غصَ ای؟ تٌِا حال هْجْد اعت کَ آى ُن ًَ غصَ داسد ّ ًَ لصَ.
 -5هْت سا کَ تپزیشیُ ،وَی غن ّ غصَُا هیسّد ّ تیاثش هیؽْدّ .لتی تا حضشت عضسائیل سفیك ؽْی ،غصَُایت
کن هی ؽْد .آهادگی هْت خْب اعت ًَ ،صّد هشدى .تعذ اص ایي آهادگی ،عوش دًیا تغیاس پشاسصػ خْاُذ تْد .رکش
هْت ،دًیا سا دس ًظش کْچک هی کٌذ ّ آخشت سا تضسگ  .حضشت اهیش علیَ الغالم فشهْد:یک عاعت دًیا سا تَ ُوَی
آخشت ًویدُن .آهادگی تایذ داؽت ًَ ،عجلَ تشای هشدى.
 -6اگش دلّت کٌیذ ،فؾاس لثش ّ اهثال آى دس ُویي دًیالاتل هؾاُذٍ اعت؛ هثل تذاخالق کَ خْد ّ دیگشاى سا دس فؾاس
هیگزاسد.
 -7تشتت ،دفع تال هیکٌذ ّ ُوَ ی تة ُا ّ طْفاى ُا ّ صلضلَ ُا تا یک عش عْصى اص آى آسام هی ؽْد .هؤهي عشاًجام
تشتت هیؽْد .اگش یک هؤهي دس ؽِشی تخْاتذ ،خذاًّذ تال سا اص آى ؽِش دّس هیکٌذ.
ُ -8ش ّلت غصَ داس ؽذیذ ،تشای خْدتاى ّ تشای ُوَ هؤهٌیي ّ هؤهٌات اص صًذٍ ُا ّ هشدٍ ُا ّ آًِایی کَ تعذا خْاٌُذ
آهذ ،اعتغفاس کٌیذ .غصَداس کَ هیؽْیذ ،گْیا تذًتاى چیي هیخْسد ّ اعتغفاس کَ هیکٌیذ ،ایي چیي ُا تاص هی
ؽْد.
 -9تا هی گْین ؽوا آدم خْتی ُغتیذ ،ؽوا هی گْییذ خْتی اص خْدتاى اعت ّ خْدتاى خْتیذ .خذا ُن ُویي طْس
اعت .تا تَ خذا هی گْییذ خذایا تْ غ ّفاسی ،تْ عتّاسی ،تْ سحواًی ّ…خذا هی فشهایذ خْدت غ ّفاسی ،خْدت عتّاسی،
خْدت سحواًی ّ…  .کاس هحثت ُویي اعت.
 -11تا تکشاس کشدى کاسُای خْب ،عادت حاصل هی ؽْد .تعذ عادت تَ عثادت هٌجش هی ؽْد .عثادت ُن هعشفت ایجاد
هی کٌذ .تعذ هلکات فاضلَ دس فشد تَ ّجْد هی آیذ ّ ًِایتا تَ ّالیت هٌجش هی ؽْد.
 -11خذا عثادت ّعذٍ ی تعذ سا ًخْاعتَ اعت؛ ّلی ها سّصی عال ُای تعذ سا ُن هی خْاُین ،دس حالی کَ هعلْم
ًیغت تا یک ّعذٍ ی تعذ صًذٍ تاؽین.
 -12لثت سا کٌتشل کيّ .لْ تَ تْ عخت هی گزسد ،گلَ ّ ؽکٍْ ًکي ّ اص خذا خْتی تگْ .حتّی تَ دسّغ اص خذا تعشیف کي ّ
ایي کاس سا اداهَ تذٍ تا کن کن تش تْ هعلْم ؽْد کَ تَ ساعت ی خذا خْب خذایی اعت ّ آى ّلت ُن کَ تَ خیال
خْدت تَ دسّغ اص خذا تعشیف هی کشدی ،فی الْالع ساعت هی گفتی ّ خذا خْب خذایی تْد.
 -13اصُش چیض تعشیف کشدًذ ،تگْ هال خذاعت ّ کاس خذاعتً .کٌذ خذا سا تپْؽاًی ّ آًشا تَ خْدت یا تَ دیگشاى ًغثت
تذُی کَ ظلوی تضسگتش اص ایي ًیغت .اگش ایي ًکتَ سا سعایت کٌی ،اص ّادی اهي عش دس هی آّسیُ .ش ّلت خْاعتی
اص کغی یا چیضی تعشیف کٌی ،اص ستت تعشیف کي .تیا ّ اص ایي تاسیخ تصوین تگیش حشفی ًضًی هگش اص اُّ .ش صیثایی ّ
خْتی کَ دیذی سب ّ پشّسدگاست سا یاد کيُ ،واًطْس کَ اهیشالوؤهٌیي علیَ الغالم دس دعای دَُی اّل ریحجَ
هیفشهایذ :تَ عذد ُوَ چیضُای عالن ال الَ اال هللا
الغالم ه ّتصل ؽذ ،تَ دسیا ّصل ؽذٍ
 -14دل ُای هؤهٌیي کَ تَ ُن ّصل هیؽْد ،آب کُش اعت ّ.لتی تَ علــی علیَ
ّ
اعت...ؽخصِ تٌِا  ،آب للیل اعت ّ دس تواط تا ًجاعت ًجظ هی ؽْد ّ ،لی آب کُش ًَ تٌِا ًجظ ًوی ؽْد ،
تلکَ هتٌجظ سا ُن پاک هی کٌذ".
ُ -15ش چَ غیش خذاعت سا اص دل تیشّى کي .دس "اال" ،تؾذیذ سا هحکن ادا کي ،تا اگش چیضی تالی هاًذٍ ،اص سیؾَ کٌذٍ ؽْد
ّ ّجْدت پاک ؽْد .آى گاٍ" هللا"سا تگْ ُوَ ی دلت سا تصشف کٌذ.

