
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحه۲ سفيد باشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
^ زندگ∂  ^ بندگ∂، صفا بنا

(جلد دوẃم) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د ضياءآباد＾  ẃدمحمẃسي



 

 

د، ۱۳Ω۹ ـ  ẃضياءآباد＾، محم
بنا＾ بندگ∂ صفا＾ زندگ∂/ محمد ضياءآباد＾. 
ه الزẃهراء�۱۳۹۱.  ẃسه بنياد خيري ẃتهران: مؤس

مشخصات ظاهر＾: ج 
978-600-170-035-4

فهرستنويس∂ بر اساس جلد دوم،۱۳۹۱. 
بندگ∂(اسالم) 

تقوا 
عبادت در قرآن 
اخالق اسالم∂ 

 ۲۹۷/℮⅛℮                                                                         BP۲۲Ｑ/۲/۱۳۹۱ ۸ ب۹ض
 ۲۷⅛Ｑ۹⅛℮                            ايران ∂ẃكتابخانه مل

 

بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) 
د ضياءآباد＾  ẃدمحم ẃف: سيẃمؤل

هراء�  ẃه الز ẃناشر: انتشارات بنياد خيري
ل: تابستان ۱۳۹۱  ẃچاپ او
شمارگان: ۲ΩΩΩ نسخه 

شاب−: ℮ ـ Ω۳Ｑ ـ ۱۷Ω ـ ΩΩ⅛ ـ ۹۷۸ 
ليتوگراف∂: موعود 
قيمت: ۳۹ΩΩ تومان 
چاپخانه: گيت∂ 

ن→→→→→→→→شان∂: ت→→→→→→→→هران ـ ك→→→→→→→ارگر ج→→→→→→→نوب∂ ـ چ→→→→→→→هارراه لش→→→→→→→گر ـ خ→→→→→→→يابان ش→→→→→→→هيد 
ر＾ ـ كوچه ارجمند ـ پال∑℮  ẃمعي

ＱＱ۳۸ΩＱ۳℮ :تلفن
ＱＱ۳۸℮۷۹Ω:دلسوختگان و عالقهمندان به دورنگار ^ ^ م→وارد ذي→ل ب→را چ→اپ و ت→كثير اي→ن ك→تاب ب→ا ح→فظ م→حتوا، رع→ايت ك→يفيẃت و م→الحظه

هراء بالمانع است:  ẃه الزẃز كتب∂ از دفتر امور فرهنگ∂ بنياد خيري ẃگسترش معارف دين∂ با اخذ مجو
هراء ارسال شود.  ẃه الزẃ۱ نسخه به آدرس انتشارات بنياد خيريΩ۱. در هر نوبت چاپ، تعداد

^ با اجازه دفتر امور فرهنگ∂ م∂باشد.  ۲.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيẃت ظاهر
۳. مطالب فوق در هر نوبت چاپ درج شود. 

^ هماهنگ∂ الزم به عمل آيد.  ℮. در قيمت گذار



 
مه＾ مؤلẃف   ẃمقد

 
 

بسم اهللا الرẃحمن الرẃحيم 
لو↕ عل∂ رسوله محمẃد و آله الطẃاهرين؛  ẃالحمدهللا و الص
ك→→→تاب ح→→→اضر م→→→→جموعه س→→→خنران→→→→∂ها＾ ه→→→فتگ∂ است ك→→→ه اي→→ن 
 ẃ∂بن الحسين� ط ẃ∂ح→قير شبه→ا＾ سهشنبه در مسجد عل
س→الها＾ م→→تماد＾ ب→ر م→حور م→باحث م→عارف∂ و اخ→→الق∂ داش→تم 
و به صورت جزوههاي∂ به نام «صفيرسعادت» منتشر م∂شد.  
ت واال＾ س→→→روران ع→→→زيز م→→→→حترم  ẃاي→→→→ن− ه→→→مان ج→→→→زوهها ب→→→ه ه→→→م
ه→راء� گ→ردآور＾ و  ẃيان ام→→ور ف→→رهنگ∂ ب→→→نياد خ→→يريه الز ẃم→→تصد
ت→→نظيم ش→→ده و ب→ه ص→→ورت اي→ن ك→تاب در دس→ترس ع→→القهمندان 

به معارف دين∂ قرار گرفته است. 
ان، از زح→مات م→→خلصانه＾  ẃض→→من ش→→كرگزار＾ ب→→ه درگ→→اه اي→→زد م→→ن
ر م→→→→→→→→∂كنم و ت→→→→→→→وفيقات  ẃآن ب→→→→→→→→رادران ارج→→→→→→→→→مند ت→→→→→→→قدير و ت→→→→→→→→شك
روزاف→→→→→→→زونشان را در ن→→→→→→→شر م→→→→→→→عارف دي→→→→→→→ن از خ→→→→→→→داون→→→→→→د م→→→→→→تعال 

مسئلت دارم. 
د ضياءآباد＾  ẃد محم ẃسي

بهار ۱۳۹۱ 



 
^ ناشر  مه ẃمقد

^ متẃقيان حضرت عل∂ در  در اه→ميẃت اخالق و تهذيب نفس همين بس كه موال
^ دانسته فرمودند:  ^ و سربلند ^ رستگار رربار خود آن را مايه Ẁيك∂ از كلمات د

 Ґقابا ґال ع џو Ґواباџال ث џو Ґنارا Ẅ∂ش Ẃخџال ن џو Ґ↨ￍن џوا ج Ẁرجџا ال نẃنẀو كџل
→→→مẃا  ґها مￍان→→→џف ґاالخ→→→→الق ґم ґكارџم→→→ ґب џبґطال→→→→Ẁن Ẃنџن→→→→→ا اџغ∂ لџب Ẃن→→→→ џي џك→→→→انџل

(مستدر∑ الوسائل/۲۸۳/۲)  . ґجاحￍالن ґبيل џس Ẅ∂لџع ل Ẁدџت
ب→→→→→ر ف→→→→→رض ك→→→→→→ه ام→→→→→يد＾ ب→→→→→→ه ب→→→→→هشت ن→→→→داشتيم و از آتش ج→→→→→هنẃم 
ن→→→→م∂ترسيديم و ب→→→→يم∂ از ع→→→→ذاب اله→→→∂ و ان→→→تظار＾ ه→→→→م ب→→→را＾ 
ثواب او نداشتيم، هر آينه شايسته و سزاوار بود كه ما در 
پ→→→→→→→→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→→→→→→→→سب م→→→→→→→→→→→→→→→→كارم اخ→→→→→→→→→→→→→→→→→الق ب→→→→→→→→→→→→→→→رم∂آمديم؛ چ→→→→→→→→→→→→→→→را ك→→→→→→→→→→→→→→→→ه 
ف→→→→→→→→→ضيلتها＾ اخ→→→→→→→→→→الق∂، راه→→→→→→→→→نما＾ م→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ه راه رس→→→→→→→→تگار＾ و 

سعادت خواهد بود. 
خ→→داون→→د رح→→مان را ع→→اجزان→→ه و ع→→اشقانه س→→پاسگزاري→→م ك→ه م→ا را ت→وفيق آن داد ك→ه ه→ر 
دوش→→→→→→نبه پس از ن→→→→→→ماز م→→→→→→غرب و ع→→→→→→شاء م→→→→→→شتاقانه خ→→→→→→وشهچين خ→→→→→→رمن ف→→→→→ضيلت م→→→→→باحث 
بن  ẃ∂ظله العال∂) در مسجد عل ẃان∂ ح→ضرت آيتاهللا ض→ياءآباد＾(م→د→ẃ ^ اخالق∂ ع→الم رب ارزن→ده

^ الزم را اتẃخاذ كنيم.  الحسين باشيم و به فراخور حال و استعداد خود بهرهها
اي→→→→→→ن م→→→→→→باحث ب→→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ج→→→→→→زوات→→→→→→∂ ت→→→→→→حت ع→→→→→→نوان «ص→→→→→→فير س→→→→→→عادت» ع→→→→→رضه 
^ خ→→→داون→→د  ل آن در ب→→→هار س→→→ال ۱۳۸۹ م→→→نتشر ش→→→د و اك→→→نون ب→→→ه ي→→→ار ẃم→→→∂گرديد. ج→→→→لد او
م آن با  ẃريف) جلد دو ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃاهللا االعظم امام زمان(عج ẃ∂م→تعال ذي→ل ع→نايت ول

^ زندگ∂» به زيور طبع آراسته گرديد.  ^ بندگ∂ صفا همان عنوان «بنا
ام→→يد آن ك→→ه ح→→→قطلبان و ف→→ضيلتدوستان ب→→ا م→→طالعه＾ ع→→ارفانه＾ اي→→ن ك→لمات 
ن→→يرو＾ م→→عنو＾ الزم را ب→→را＾ ت→→قويت اي→→مان و ان→جام ع→مل ص→الح ب→→ه دست آورن→د و ب→→ا 

به＾ قرآن∂ نائل گردند. انشاءاهللا  ẃكسب كمال ايمان∂ به حيات طي
    دفتر امور فرهنگ∂ 

 هراء ẃه الز ẃبنياد خيري
    بهار ۱۳۹۱ 



 

فهرست مطالب                                                                                                                                               ۹
 
 
 
 
 
 

فهرست مطالب 
صفحه  عنوان 

ـــــــــــــــــــ 

^ زندگ∂  صفا
ل  ẃبخش او

 ۲۱ ................................................................................... گفتار اوẃل: رهاي∂ از ظلمات
 ۲۱ نور و ظلمت در قرآن كريم........................................................................................
 ۲۳ د...................................................................................... ẃمؤمن موح ^ روش انسانها
 ۲Ｑ ^ رسيدن به كمال................................................................................... شرط الزم برا
 ۲⅛ ............................................................................................ ^ مرد روشندل موعظه
 ۲۸ ^ شيعه حافظ عقايد امẃت اسالم∂........................................................................... علما
 ۲۹ ẃان∂.......................................................................................... ^ عالم رب عمر گرانبها
 ۳۱ ........................................................................................ م: مراتب نفس ẃگفتار دو
 ۳۱ ^ فراموش∂.................................................................................... خودشناس∂ در بوته
 ۳۲ مراتب نفس از منظر قرآن.........................................................................................
 ۳⅛ چرا به مراد خود نم∂رسيم؟........................................................................................
 ℮Ω ^ اله∂ شدن....................................................................................... شرايط الزم برا
 ℮Ｑ .................................................................................. ^ مذموم (۱) م: دنيا ẃگفتار سو
 ℮Ｑ ..................................................................................... ^ كوردل سر درگم∂ انسانها
 ℮۷ .......................................................................................... خصوصيẃات دنيادوستان
 ℮۹ ^ مذموم............................................................................................... ^ دنيا معنا

 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂     ۱Ω
 Ｑ۲ هواپرست∂، سبب كوردل∂..........................................................................................
 Ｑ℮ ................................................................................ ^ شد! ^ كه شرابخوار حرفها پيرمرد
 Ｑ⅛ تأثير زيانبار شراب بر روح و روان انسان.........................................................................
 Ｑ۸ ................................................................................ ^ مذموم (۲) گفتار چهارم:دنيا
 Ｑ۸ سبب ابتال به اخالق رذيله........................................................................................
 ⅛۱ ................................................................... ẃباع هو＾ ^ ما، تهذيب نفس و پرهيز از ات وظيفه
 ⅛۳ ........................................................................................... سقوط حتم∂ بر اثر گناه
 ⅛۷ ................................................................................... ^ سحرخيزان سرẃ نورانيẃت چهره
 ⅛۸ ^ متعال.............................................................................. ^ تقرẃب به خدا لين گام برا ẃاو
 ۷Ω ..................................................................................... گفتار پنجم: سالمت قلب
 ۷Ω ^ كود∑................................................................................... ^ متفاوت گريه پيامها
 ۷۲ زن∂ ندارند؟............................................................................. Ẁخدا خوف و ح ^ چرا اوليا
 ۷℮ ............................................................................... ديدار با يك∂ از بندگان محبوب خدا
 ۷۸ ^ ماست..................................................................................... ẃر در قرآن وظيفه تدب
 ۸Ω ....................................................................................... اسير شيطان∂ ول∂ نم∂دان∂!

م  ẃبخش دو
 ۸۳ گفتار ششم: مراحل معرفت خدا...............................................................................
 ۸۳ انسان، طالب كمال، دوستدار جمال...............................................................................
 ۸Ｑ ^ خداشناس∂........................................................................................... سه مرحله
 ۹Ω ................................................................................................... مؤمن مشر∑؟!
 ۹۲ كمالآفرين∂ عمل صالح..........................................................................................
 ۹℮ گفتار هفتم: قلب سليم.........................................................................................
 ۹Ｑ شرافت انسان به روح اوست......................................................................................
 ۹۸ ................................................................................. انسان، عاشق جمال، طالب كمال
 ۱ΩΩ ................................................................................. ناشناخته ماندن حقيقت انسان!
 ۱Ω۲ هدف از آفرينش كائنات، تربيت انسان.........................................................................
 ۱Ω℮ ................................................................................ «اهللا» محور تمام حقايق در عالم



 

فهرست مطالب                                                                                                                                               ۱۱
 ۱Ω⅛ ^ مخلص........................................................................................ روش انسانها
 ۱۱Ω گفتار هشتم: انسان قرآن∂....................................................................................
 ۱۱Ω ^ كائنات در خدمت انسان................................................................................. همه
 ۱۱۳ حضور كمرنگ قرآن عين∂ در زندگ∂ ما..........................................................................
 ۱۱℮ ^ از قرآن................................................................................ هر انسان قرآن∂ شعبها
 ۱۱۹ ..................................................................................... ^ فور＾ گفتار نهم: توبه
 ۱۱۹ .............................................................................................. ^ توبه وجوب فور
 ۱۲۳ ^ مقبول............................................................................................ شرايط توبه
 ۱۲⅛ ..................................................................................... توبه، تنها راه اصالح مفاسد
 ۱۲۷ پشيمان∂ قلب∂ و نزول باران.....................................................................................
 ۱۳۳ گفتار دهم: حجاب غفلت....................................................................................
 ۱۳۳ ...................................................................... غفلت قرآن پژوهان از در∑ حقيقت قرآن!
 ۱۳⅛ ^ فكر و عقل........................................................................... ^ از نيرو لزوم بهرهبردار
 ۱۳۸ ........................................................................... ^ ما از برخ∂ واژگان سبب ناخوشايند
 ۱℮Ω چند درس عبرت................................................................................................

م  ẃبخش سو
 ۱℮Ｑ ...................................................................................... گفتار يازدهم: مرگ دل
 ۱℮Ｑ ......................................................................................... ^ از گناهان ^ فور توبه
 ۱℮۸ بررس∂ ميزان تأثير نماز بر قلب ما...............................................................................
 ۱ＱΩ لزوم قطع∂ كسب معرفت.......................................................................................
 ۱ＱΩ معرفت قلب∂ منشأ عبادت واقع∂................................................................................
 ۱Ｑ۱ ................................................................................... ^ آن!! رو به كعبه و قلبت ورا
 ۱Ｑ℮ ........................................................................................ ، خال∂ از خدا Ẅ^ پر از هو
 ۱ＱＱ تنها راه تكامل انسان............................................................................................
 ۱Ｑ۸ گفتار دوازدهم: عبادت مقبول...............................................................................
 ۱Ｑ۸ ترتيب طبيع∂ معرفت، محبẃت و اطاعت.........................................................................
 ۱Ｑ۹ ....................................................................مجالس اهل بيت ^ هدف اصل∂ از برگزار



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂     ۱۲
 ۱⅛۲ سبب اصل∂ انحراف از مسير فطرت.............................................................................
 ۱⅛۳ ............................................................................ ر ẃل و تفكẃدر گرو تعق ^ ترقẃيات معنو
 ۱⅛Ｑ ^ دين با عقايد خراف∂......................................................................... ^ اوليا مبارزه
 ۱⅛۷ ......................................................................................... برهان نظم به زبان ساده
 ۱۷۱ ^ اعمال ني−....................................................................................... عامل نابود
 ۱۷℮ تحوẃل دل با درخشش نور ايمان.................................................................................
 ۱۷۷ ................................................................................. گفتار سيزدهم: عيد طبيعت
 ۱۷۷ ...................................................................................... عيد شما مبار∑ يعن∂ چه؟
 ۱۷۸ مبار∑ حقيق∂ چيست؟.........................................................................................
 ۱۷۹ ..................................................................................... چگونه م∂توان مبار∑ شد؟
 ۱۸Ω كدام عيد مبار∑ است؟.........................................................................................
 ۱۸Ω ^ جشن عيد نوروز......................................................................... معيار و مال∑ ما برا
 ۱۸۱ .................................................................................... چرا زندگ∂ ما مبار∑ نيست؟
 ۱۸۳ ......................................................................... حسابرس∂ به انبار، حسابرس∂ به اعمال!
 ۱۸Ｑ گفتار چهاردهم: طهارت دل.................................................................................
 ۱۸Ｑ ^ طالي∂............................................................................... مغتنم شمردن فرصتها
 ۱۸۸ شيطان در كمين غافالن........................................................................................
 ۱۹۳ كم∂ به حال خود بينديشيم......................................................................................
 ۱۹⅛ سه آفت زيانبار.................................................................................................
 ۱۹۸ گفتار پانزدهم: ارزش انسان.................................................................................
 ۱۹۸ ^ توبه از گناهان.................................................................................... وجوب فور
 ۱۹۹ سه اصل اساس∂ ديندار＾.......................................................................................
 ۲Ω۱ در چه شرايط∂ انسان، انسان است..............................................................................
 ۲Ω۲ ^ انسان در قرآن كريم....................................................................... ^ رستگار نشانهها
 ۲Ω۲ طاغوت كيست؟................................................................................................
 ۲Ω⅛ ^ معاش..................................................................................... ^ تالش برا وظيفه
 ۲Ω۷ ................................................................................. ^ معرفت زيارت واقع∂ بر مبنا



 

فهرست مطالب                                                                                                                                               ۱۳
 ۲Ω۷ فقيه حقيق∂ كيست؟............................................................................................
 ۲Ω۹ ............................................................................ تبخش امام رضاẃجمالت نوراني
 ۲۱Ω .......................................................................................... الف: كاهش عمر
 ۲۱Ω ب: ضبط اعمال...........................................................................................
 ۲۱Ω ج: تسلẃط مرگ.............................................................................................
 ۲۱۱ د: آتش پيش رو...........................................................................................
 ۲۱۱ ـ :سرانجام نامعلوم........................................................................................ ه
 ۲۱۳ ................................................................................ گفتار شانزدهم: باطن نوران∂

 ۲۱۳ ............................................................................................................... ۲۱Ｑ ^ مهمẃ در فهم دين............................................................................. ه به ي− نكته ẃتوج
 ۲۱۸ غسل روح با آب استغفار.......................................................................................
 ۲۲Ω ...................................................................... ^ م∂كنيم مراقب باشيم از چه كسان∂ پيرو
 ۲۲۲ ................................................................... زيارت با معرفت حضرت معصومه ^ ثمره
 ۲۲۳ .................................................................................... گفتار هفدهم: عيد نوروز
 ۲۲۳ مهم، عيد انسانيẃت را جشن بگيريم..............................................................................
 ۲۲⅛ ......................................................................... حركت تحويل∂ و بدون توقẃف عالم طبع
 ۲۲۹ سبب پيدايش غفلت............................................................................................
 ۲۳۳ گفتار هجدهم: تحصيل نور..................................................................................
 ۲۳۳ غرور، سبب روسياه∂ در آخرت................................................................................
 ۲۳Ｑ نابود شدن اعمال ني− به سبب حسد............................................................................
 ۲۳۸ تأكيد قرآن بر دو اصل مهم......................................................................................
 ۲℮Ω مهمترين عامل هدايت، اعتقاد به روز قيامت....................................................................
 ۲℮℮ .......................................................................... ∂قيان امام علẃ ^ مت مواعظ∂ از موال

^ بندگ∂  بنا
 ۲Ｑ۱ .................................................................................... گفتار اوẃل: منصب امامت
 ۲Ｑ۱ .................................................................... ^ ابن اب∂ الحديد قانه ẃسخنان منصفانه و محق
 ۲Ｑ۳ فضايل امام اميرالمؤمنين از نظر ديگران.....................................................................



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂     ۱℮
 ۲ＱＱ ....................................................................فرمان خداوند به دست مبار∑ امام ^ اجرا
 ۲Ｑ۷ امام معصوم منصوب از جانب خدا...........................................................................
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 ۲۱ راه خروج از ظلمتها 

 
 
 

گفتار اوẃل 
رهاي∂ از ظلمات 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
نور و ظلمت در قرآن كريم 

^ «ن→→→→→→ور» و«ظ→→→→→→لمات» ت→→→→→أكيد زي→→→→→اد ش→→→→→ده و ن→→→→→→شان م→→→→→→∂دهد ك→→→→→ه  ^ ك→→→→→→لمه در ق→→→→→→رآن ك→→→→→→ريم رو
هدف از ارسال رسل و انزال كتب، بيرون آوردن انسان از ظلمت و وارد كردن او به نور است.  
ن→→→→→→وار» ن→→→→→داري→→→→→م، ي→→→→عن∂ ن→→→→→ور ب→→→→ه ص→→→→ورت ج→→→→مع ن→→→→→يامده ول∂ «ظ→→→→لمت» ب→→→→ه  ^ «ا در ق→→→→→رآن ك→→→→→لمه
ص→→ورت ج→→مع زي→→اد آم→→ده است. ظ→→لمات ي→→→عن∂ ت→→اريك∂ها. ظ→لمت ج→هل، ظ→لمت ك→فر، ظ→لمت 

نفاق، ظلمت فسق، ظلمت رذايل اخالق∂.  
^ اي→→ن ظ→→لمتها ب→→يرون ب→→ياورد، ول∂ «ن→→→ور» م→→فرد آم→ده،  ق→→رآن م→→∂خواه→→د ان→→→سان را از ه→→مه
 Ẁور→→Ẁ هللاẀ ن џا� (ج→→→الله و ع→→ظم ش→→أنه ẃج→→ل)چ→→→ون «ن→→→ور» ي→→→ك∂ ب→→يش ن→→→يست و او ذات اق→→دس «اهللا» است
مواتґ وџ االџرẂض� نور مطلق تنها اهللا است و غير او همه مخلوقند و ذاتشان نيست∂ است.   الس√

^ از ن→→→→→ور اهللا ب→→→→→ر او اف→→→→→تاد «ه→→→→→ست»  ه→→→→→→ر م→→→→→→خلوق∂ ذات→→→→→→اҐ «ن→→→→→→يست» است و ه→→→→→→نگام∂ ك→→→→→ه پ→→→→→رتو
م→→∂شود.وجود م→→ا، ذات→→∂ م→ا ن→يست، چ→ون ذات م→ا «ع→دم» است. وج→ود م→طلق و ن→ور م→حض «اهللا» 
ґ→→العџرџض  ^ از ن→ور او ب→ر آن م→→∂اف→→تد و او ه→م ب است و بس. ه→→ر چ→→ه ك→ه ب→ا او م→واج→ه م→→∂شود، پ→رتو
^ ه→ستند ك→ه  →→ا ه→→مه ن→→ور ẃم→→∂شود ن→→ور و لذا ق→→رآن ن→→ور است، پ→→→يامبر ن→→ور است، ام→→ام ن→→→ور است. ام

^ از نور «اهللا» بر آنها افتاده است. قرآن م∂فرمايد:  پرتو
...�؛۱  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀه Ẁج ґر ẂخẀوا يẀنџآم џين ґذￍال ∂ґل џو Ẁاهللا�

خ→→→دا واليت ب→→ر م→→ؤمنان دارد [و الي→→تش اي→→→ن است ك→→ه] اف→→راد م→→ؤمن را از ظ→→لمتها 
                                                           

 .۲Ｑ۷＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۲ 

به سمت نور خارج م∂كند... 
رسول خدا�نيز همين گونه است: 

لẀوا  ґم→→→→ џع џوا وẀن→→→→ џآم џي→→→→→ن ґذￍال џج ґر Ẃخ→→→→→Ẁيґنات＃ لґẃ →→→→→بџي Ẁم ґاهللا ґآي→→→→→ات ẂمẀكẂيџل→→→→→ џوا عẀلẂت→→→→→ џي Ґوال→→→→→ Ẁس џر�
...�؛۱  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ґحاتґال ￍالص

خ→→→→→→دا، رس→→→→→→ول∂ را ف→→→→→→رستاده است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ر ش→→→→→→ما ت→→→→→→الوت آي→→→→→ات ك→→→→→ند و م→→→→→ردم م→→→→→ؤمن 
صالحالعمل را از ظلمات به نور بياورد... 

...�؛۲  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀك џج ґر ẂخẀيґل ẀهẀتџكґالئџم џو ẂمẀكẂيџل џع ∂ґẃل џصẀي ^ ґذￍال џوẀه�
خ→دا و ف→رشتگانش ب→ر شما درود م∂فرستند تا شما را از ظلمات رهاي∂ بخشيده به 

^ نور رهنمون گردند...  سو
 џي→→→→→ن ґال√ذ џم→→→→→قابل آي→→→→→ات ق→→→→→→بل∂ ق→→→→→رار گ→→→→→رفته است و م→→→→→∂فرمايد: �و ^ ^ دي→→→→→→→گر در ن→→→→→قطه آي→→→→→→→ه
...�؛۳ كسان∂ كه آيات ما را تكذيب كردهاند، در واقع  ґماتẀل مẁ فґ→→∂ الظ∫ Ẃك→→Ẁ →م≈ وџ ب Ẁنا صґ Ẁوا بґ→→آيات ب →ذ√ џك
^ ج→→→هل و لج→→→اج و ع→→→ناد و خ→→ودخواه→→∂ ب→→ه س→→ر  ك→→→رها و الله→→→→اي∂ ه→→→ستند ك→→→ه در م→→→يان ظ→→→لمتها
^ ح→→→→→→ق را ب→→→→→→شنوند و ب→→→→→پذيرند و ن→→→→→ه زب→→→→→ان  ^ دارن→→→→→→د ك→→→→→→ه ن→→→→→→→دا ^ ح→→→→→→قپذير م→→→→→→∂برند، ن→→→→→→ه گ→→→→→→وش ش→→→→→→نوا
^ دي→گران ن→يز  ح→→قگوي∂ ك→→ه اگ→ر ح→→قيقت∂ را در∑ ك→ردند آن را ب→ا ك→→مال ص→→داقت و ام→انت ب→را

بيان نمايند.  
^ ك→ه ب→ه زب→ان اظ→هار اي→→مان م→→∂كنند و شهادت به توحيد و نبوẃت  در م→يان م→ا ه→ستند اف→راد
^ خ→→دا و  ^ ع→→مل م→→∂كنند ك→→ه گ→→وي∂ گ→وششان ن→سبت ب→ه ن→دا →→ا در م→→قام ع→→مل ط→→ور ẃم→→∂دهند، ام
^ م→→→→→→ناديان اله→→→→→→∂ را ن→→→→→م∂شنوند و اگ→→→→→ر ه→→→→→م ف→→→→→رضاҐ ح→→→→→قايق∂ را در∑  رس→→→→→→ولش ك→→→→→→ر است و ص→→→→→→دا
 ^ ẃح→→→فظ م→→نافع م→→اد ^ ك→→→نند، از آن ج→→هت ك→→ه آن→→→ها را مب→→اين℮ ب→→ا اه→→واء ن→→فسان∂ خ→→ود م→→∂بينند، ب→→را
^ م→∂كنند كه گوي∂ زبانشان نسبت به بيان  خ→ويش از ب→→ازگو ك→ردن آن ح→→قايق چ→→نان خ→وددار
^ جهل و خودبين∂ و خودخواه∂ و مال و جاه  آن ح→→قايق الل است. اي→→نانند ك→ه در ت→→اريك∂ها
...�؛ ح→→ال آي→→ا راه ب→→يرون آم→→→دن از اي→→ن  ґماتẀل→→ مẁ فґ→→∂ الظ∫ Ẃك→→Ẁ م≈ وџ ب Ẁر و س→→رگردان→→ند.�صẃدوس→→ت∂ م→→تحي

                                                           
^ طالق،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲
^ انعام،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۳

ـ ضدẃ و مخالف.  ℮



 
 ۲۳ راه خروج از ظلمتها 

ظلمات كدام است؟ خود قرآن كريم راه را نشان م∂دهد و م∂فرمايد: 
�؛۱  ẁيمґقџت ẂسẀم ẁراط ґهذا ص ∂ґون ẀدẀب Ẃاع ґأن џو�

^ واقع∂ آن] است.  تنها راه مستقيم، عبادت خدا [به معنا
ي→→→→→عن∂ آن→→→→→چه را ك→→→→→ه خ→→→→→→دا ام→→→→ر ب→→→→ه آن ك→→→→رده ان→→→→جام ده→→→→يد و آن→→→→چه را ك→→→→ه از آن ن→→→→ه∂ ك→→→→رده، 
ان→→→→→→→جامش ن→→→→→→→دهيد ك→→→→→→ه ي→→→→→→→گانه راه خ→→→→→→روج از ظ→→→→→→لمتها و ورود ب→→→→→→ه ع→→→→→→→الم س→→→→→→راس→→→→→→ر ن→→→→→→ور و س→→→→→→رور و 
→أن خود  ẃب→هجت، ع→بادت خ→داست و لذا م→∂بينيم خ→→داون→د م→تعال ن→ردبان ع→روج پ→يامبر ع→ظيم الش
� ۲را عبادت  Ẅ∂ن Ẃد џا Ẃو џا ґوسينџق џقاب џكانџف � Ẅ∂ẃدلџ ن∂Ẅ فџت џد مصطف∂�به عالم �د ẃح→ضرت محم

معرẃف∂ كرده و فرموده است: 
 ґد ґج Ẃس→→→→→→ џمẂال ∂џإل ґرام→→→→→→ џحẂال ґد ґج Ẃس→→→→→→ џمẂال џن→→→→→→ ґم Ґال→→→→→→Ẃيџل ґه ґدẂب џع→→→→→→ ґب Ẅ^ →→→→→→ر Ẃأس ^ ґذￍال џحانẂب→→→→→→→ Ẁس�

...�؛۳  Ẅ∂ џصẂق Ẃاأل
ه آن خ→→→→→→→→داي∂ است ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→بد و ب→→→→→→→ندهاش را در ي− شب از م→→→→→→→سجدالحرام ت→→→→→→→ا  ẃم→→→→→→→→نز

مسجداالقص∂Ẅ و از آنجا به عرش اعال رسانيد... 
^ ش→→ريفه ن→→→شان م→→→∂دهد آن→→چه ك→→ه زم→→ينهساز م→→عراج پ→→يامبراك→رم� ب→وده، موضوع  آي→→→ه
«ع→→→→→→→→→→→بوديẃت» و ب→→→→→→→→→→→ندگ∂اش در پ→→→→→→→→→→يشگاه خ→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→وده است ن→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→وضوع ن→→→→→→→→→→بوẃت و رس→→→→→→→→→→التش و لذا 
 Ẅ^ →→→→→→→→→ر Ẃأس ^ ґال√ذ џحانẂ →→→→→→→→→ب Ẁه» ب→→→→→→→→→→لكه ف→→→→→→→→→رموده است:�سґẃ ґ→→→→→→→→→نџبي →→→→→→→→→ا ب ґوله ي Ẁسџر→→→→→→→→→ґ ^Ẅ ب →→→→→→→→→→ر Ẃس џا ^ ґال√ذ џبحان Ẁن→→→→→→→→→فرموده:«س

^ خدا بوده به معراجش بردهاند.  �؛چون بنده ґه ґدẂ ب џعґب
 Ґدا ẃم→→حم ẃد ب→→→گوييم:«اش→→→هد ان ẃه→→→م ب→→→ه م→→→ا دس→→→تور دادهان→→→د در ت→→→شه ^ ^ ش→→→بانهروز در ن→→→مازها
د�بدهيم و س→→→→→→پس ب→→→→→→ه رس→→→→→→التش و  ẃت م→→→→→→حمẃل ش→→→→→→هادت ب→→→→→→ه ع→→→→→→بوديẃع→→→→→→→بده و رس→→→→→→→وله» ي→→→→→→عن∂ او
^ ع→بوديẃت و ب→ندگ∂ ب→ه رس→الت رس→يده است، چون  د�پس از ط→∂ẃ م→رحله ẃب→دان→يم ك→ه م→حم

بنده بوده، نب∂ẃ رسولش كردهاند.  
د  ẃمؤمن موح ^ روش انسانها

→→→ا∑  ẃاق→→→→ل ده ب→→→→ار رو ب→→→→ه خ→→→→دا ب→→→→ايستيم و ب→→→گوييم: �اي ẃفيم در ه→→→→ر ش→→→→بانهروز ح→→→→د ẃم→→→→ا ن→→→→يز م→→→→وظ
                                                           

^ يس،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۱
^ نجم،آيات۸ و۹.  ـ سوره ۲

^ اسراء،آيه＾۱.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲℮ 

^ ت→→→→و ه→→→→ستم در ه→→→→مه ح→→→→ال و در ه→→→→مه ج→→→→ا م→→→→طيع ف→→→رمان ت→→→و  ن→→→→عبد�؛يعن∂ خ→→→→داي→→→→ا! م→→→→ن ع→→→→بد و ب→→→→نده
م→→∂باشم. م→→نته∂ در گ→→→فتار خ→→ود ص→→ادق ن→→يستيم، اوẃل ص→بح م→∂گوييم: �ايẃ→ا∑ ن→→عبد�دنبال ك→ار 
خ→→→→→ود م→→→→→∂رويم و ان→→→→→واع ن→→→→→افرمان∂ها را ان→→→→→جام م→→→→→→∂دهيم و از م→→→→→سير ب→→→→→ندگ∂ خ→→→→→ارج م→→→→∂شويم! ب→→→→از 
ه→→نگام ظ→→هر رو ب→→ه خ→→→دا م→→∂اي→→ستيم و م→∂گوييم: �ايẃ→ا∑ ن→عبد�دوباره دن→بال ك→ار خ→ود م→∂رويم 
→→→ا∑ ن→→→→عبد�آيا اي→→→ن راه و  ẃل م→→→غرب م→→→→∂گوييم:� اي ẃو ان→→→→حاء م→→→→→عاص∂ را م→→→→رتكب م→→→→∂شويم، ب→→→→از او
رس→م دروغ→گويان اس→تهزاگ→ر ن→يست؟ آي→ا اي→ن ه→واپ→رست∂ در لب→اس خ→داپ→رست∂ ب→ه ش→مار نم∂آيد 

كه خدا فرموده است: 
...�؛۱  Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأي џأ ر�

^ اي→→نكه  ^ ن→فس خ→ود را م→طاع خ→ود ق→رار داده... و ب→ه ج→ا ^ آن ك→→س∂ را ك→→→ه ه→→وا آي→→→ا دي→→دها
 ^ ^Ẅ ش→→ده است، ي→→عن∂ در ه→→مه ج→→ا و در ه→→مه ح→→→ال اط→→اعت از ف→→رمان ه→→وا ع→→→بداهللا ب→→→اشد ع→→→بداله→→و
ن→→فسش م→→∂كند. اك→نون اگ→ر م→ا ان→دك∂ در اف→كار و اع→مال خ→ود ب→ينديشيم م→→∂بينيم اك→ثراҐ م→بتال ب→ه 
^ م→→→→→∂باشيم، ي→→→→→عن∂ آن→→→→→چه دلم→→→→→ان م→→→→→∂خواه→→→→د دن→→→→→بالش م→→→→∂رويم اگ→→→→رچه آن،  ẃ→→→→→باع ه→→→→→و ^ ات ب→→→→→يمار

مورد نه∂ خدا واقع شده باشد.  
د از ي− ف→رد ك→افر مشر∑ در همين است كه انسان مؤمن  ẃام→تياز ي− ان→سان م→ؤمن م→وح
→ا آن ف→رد ك→افر م→شر∑ ه→مهاش در  ẃد ه→مهاش در ف→كر اي→ن است ك→ه خ→دا چ→ه م→→∂خواه→د ام ẃم→وح
^ ك→→ه م→→∂خواه→→د  د دست ب→→ه ه→→ر ك→→ار ẃف→→→كر اي→→ن است ك→→ه دلم چ→→ه م→→→∂خواه→→د. ان→→سان م→→ؤمن م→→وح
ب→→→زند اب→→→تدا خ→→→→دا را در ن→→→ظر م→→→∂گيرد ك→→→ه ب→→→بيند آي→→→ا خ→→→دا راض→→∂ ب→→ه اي→→ن ك→→ار اع→→مẃ از رف→→تار و گ→→فتار 
^ خ→→→→→→دا ان→→→→→جام  ^ ام→→→→→→تثال ام→→→→→→ر خ→→→→→→دا و ج→→→→→لب رض→→→→→ا ه→→→→→→ست ي→→→→→→ا ن→→→→→→يست. آن→→→→→→گاه آن ك→→→→→→ار را ص→→→→→→رفاҐ ب→→→→→→را

^ جز خدا داشته باشد.   م∂دهد بدون اينكه انتظار پاداش و تقدير از احد
او ام→→→→→يدش ت→→→→→نها ب→→→→ه رح→→→→مت و لط→→→→ف و ع→→→→→نايت خ→→→→دا و ت→→→→رسش ن→→→→يز ت→→→→نها از خ→→→→شم و ق→→→→هر و 
^ ع→→→→→→بادت و ب→→→→→→ندگ∂ است و ط→→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه چ→→→→→نين آدم→→→→→∂ ت→→→→→مام  غ→→→→→→ضب خ→→→→→→داست. اي→→→→→ن م→→→→→عنا

سعيش اين خواهد بود كه تمام واردات مملكت وجودش، پا∑ و خال∂ از گناه باشد.  
^ چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→→وش و ده→→→→→→ان و زب→→→→→→انش ج→→→→→→ز آن→→→→→→چه خ→→→→→→→دا م→→→→→→∂پسندد وارد ن→→→→→→شود.  از دري→→→→→→→چه

ه از هرگونه آلودگ∂ باشد.  ẃديدن∂ها، شنيدن∂ها، گفتن∂ها و خوردن∂ها همه پا∑ و منز
                                                           

^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱



 
 ۲Ｑ شفاعت عالمان عامل 

در اي→→→→ن ص→→→→ورت است ك→→→ه ط→→→∂ẃ چ→→→ند س→→→→ال م→→→راق→→→بت در اف→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→→مال، روح و 
ر ب→ه نور اله∂ م∂گردد و هنگام چشم  ẃج→انش از ظ→لمات ك→فر و ش→ر∑ و ن→فاق ب→يرون رف→ته، م→نو
پ→وشيدن از اي→ن دن→→يا، درخ→→شانتر از م→اه و خ→ورشيد آس→مان وارد ع→الم برزخ و محشر م∂شود و 

با پاكان عالم محشور م∂گردد. 
^ رسيدن به كمال  شرط الزم برا

ح→→ال آي→→ا وض→→ع زن→→دگ∂ م→→ا چ→→گونه و ع→→بادت م→→ا ب→→ه چ→→ه ك→يفيẃت است؟ آي→ا اي→ن ع→بادات م→ا 
ت→→وان→→سته است روح و ج→→→ان م→→ا را از ظ→لمات خ→→ارج ك→رده وارد ع→الم ن→ور گ→ردان→د. آي→→ا ب→ا اي→ن ه→مه 
^ م→ملكت وج→ود م→ا ب→ه م→ركز ق→لب م→ا سرازير م∂شود از ديدن∂ها و  آلودگ→→∂ها ك→ه از دروازهه→→ا
^ ما  ر به نور اله∂ برا ẃع داشت كه قلب∂ پا∑ و منوẃش→نيدن∂ها و خوردن∂ها و...آيا م∂شود توق
ت ببريم اين شدن∂ نيست.  ẃباق∂مانده باشد تا بتوانيم با خدا انس بگيريم و از نماز و دعا لذ
اآلن اي→→ن چ→→شم س→→ر م→→ا ب→→از است و ه→→مه ج→→ا و ه→→مه چ→→يز را م→∂بينيم، ول∂ اگ→ر ي− پ→ر ك→اه 
 ^ داخ→→→→→ل آن ش→→→→→ود، ك→→→→→ور م→→→→→→∂شويم و ه→→→→يچ ج→→→→ا و ه→→→→يچ چ→→→→يز را ن→→→→م∂بينيم.حال اي→→→→ن ه→→→→مه ك→→→→وهها
^ م→→→→ا وارد ق→→→→لب م→→→→ا  ^ چ→→→→→شم و گ→→→→→وش و زب→→→→→ان و دست و پ→→→→ا گ→→→→→ناهان و م→→→→→عاص∂ ك→→→→→ه از دروازهه→→→→→ا
م→∂شود، چ→طور ممكن است كه چشم دل كور نشود و بتوانيم با آن، جمال خدا را ببينيم و از 
ẃه ع→→→→→→→المان و  ت ب→→→→→→→بريم. اي→→→→→→→ن ت→→→→→→→وقẃع∂ ن→→→→→→→ابجا و آرزوي→→→→→→→∂ ح→→→→→→→اصل ن→→→→→→→شدن∂ است. الب→→→→→→→ت ẃع→→→→→→→بادت او لذ
→→→ا ع→→→لم غ→→→ير از ع→→→مل است م→→→ا ه→→→مه در ح→→→دẃ خ→→→ود ع→→→→الم  ẃآگ→→→→اهان از ح→→→→قايق در م→→→→يان م→→→→ا ف→→→راوان→→→ند ام

هستيم و احكام دين∂ را م∂دانيم ول∂ عامل به علم خود نم∂باشيم.  
→→→اجدين� آم→→د و چ→→→ند م→→سأله پ→→رسيد و ام→→→ام�جواب داد.  ẃدالسẃخ→→دمت ام→→ام س→→ي ^ م→→رد

دوباره خواست سؤال كند امام�فرمود: 
تẀم)؛  Ẃمґل џما عґم بẀتẂل ґمџا عẃمџل џو џونẀمџل Ẃعџما ال ت џمẂل ґوا عẀبẀلẂطџال ت)

تا مطلب∂ را كه م∂دانيد و به آن عمل نكردهايد طالب علم به مطلب ديگر نباشيد. 
نџ اهللاґ اґالẃ بẀعداҐ)؛۱  ґم Ẃد џد Ẃزџي Ẃمџل ґهґب ẂلџمẂعẀي Ẃمџذا لґا џمẂل ґعẂال ￍن ґاџف)

زي→→→→→→را ع→→→→→→لم وق→→→→→→ت∂ م→→→→→→ورد ع→→→→→→مل ق→→→→→رار ن→→→→→گرفت آدم→→→→→→∂ را از خ→→→→→دا دور م→→→→→→∂كند و ب→→→→→→ر 
^ از خدا م∂افزايد.  ^ و دور

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۲۸.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲ 

م→ريض∂ ك→ه ب→ه ط→بيب م→راج→عه ك→رده و ط→بق ن→سخه دارو گ→رفته ول∂ آن را م→صرف ن→م∂كند 
^ دارو را ج→→→مع م→→→→∂كند، ط→→→بيع∂  وام از اي→→→→ن ط→→→→بيب پ→→→→يش آن ط→→→بيب م→→→∂رود و ش→→→→يشهها ẃو ع→→→→ل∂الد
 ^ است ك→→→ه او ه→→→رگز س→→→المت ب→→→دن ن→→→خواه→→→د دي→→→د! اي→→→→ن− گ→→→→وي∂ م→→→ا ه→→→م م→→→بتال ب→→→ه ي− چ→→→نين ب→→يمار
ا  ẃم م→راجعه م∂كنيم، مطالب علم∂ را جمع م∂كنيم امґم ب→ه آن ع→→الґوام از اي→ن ع→→ال ẃش→دهاي→م ع→ل∂الد
آن→→→→ها را م→→→ورد ع→→→مل ق→→→رار ن→→→م∂دهيم! وق→→ت∂ س→→خن از ش→→رف و ف→→ضيلت ع→→لم ب→→ه م→→يان م→→∂آيد، ب→→رخ∂ 
ẃب معلẃم و استاد عوض  ت→رغيب و ت→شويق م∂شوند و با جدẃ تمام به تحصيل علم م∂پردازند و مرت
م→→→→→→→→→∂كنند و گ→→→→→→→→→→وي∂ ش→→→→→→→→→هوت ع→→→→→→→→→لمطلب∂ در آن→→→→→→→→→→ها پ→→→→→→→→→يدا م→→→→→→→→→∂شود و ذه→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→ود را ان→→→→→→→→→باشته از ع→→→→→→→→لوم 
^ از ع→مل ب→ه آن ع→لوم از آن→→ها م→→شاهده ن→م∂گردد و گ→روه دي→گر وقت∂ سخن از  →ا اث→ر ẃم→∂نمايند، ام
 ^ ذمẃ و ن→→كوهش ع→→الم ب→→∂ ع→→مل ب→→ه گ→→وششان م→→→∂خورد، از رف→تن ب→ه م→جالس دي→ن∂ و ن→→شستن در پ→→ا
^ م→→→→→→∂كنند ك→→→→→→ه م→→→→→→بادا ب→→→→→→ه ش→→→→→→وم∂ ع→→→→→→لم ب→→→→→→∂ ع→→→→→→مل م→→→→→→بتال ش→→→→→→وند.  م→→→→→→→نابر و اس→→→→→→→تماع م→→→→→→→واع→→→→→→→ظ خ→→→→→→وددار
ل ع→→→الم ن→→→م∂شويم ت→→→ا زي→→→ر ب→→→ار م→→→سئوليẃت ع→→→لم ب→→→∂ ع→→→مل ن→→→رويم و ج→→→هنẃم∂ ن→→شويم.  ẃم→→→∂گويند: از او
اي→→→ن ه→→→ر دو گ→→→→روه در اش→→→تباهند و راه اف→→→راط و ت→→→فريط را پ→→→يموده، روز ق→→→يامت ه→→ر دو در ع→→ذاب→→ند. ب→→ه 
آن→كه دنبال علم نرفته م∂گويند طلب علم واجب بود، چرا دنبال آن نرفت∂؟ به آن كس∂ هم كه 
دن→بال ع→لم رف→ته ول∂ ب→ه ع→لم خ→ويش ع→مل ن→كرده است م→∂گويند چرا عمل به علم خود نكرد＾، 

^ و آخرتت را تباه ساخت∂!  به نعمت بزرگ خدا كفران نمود
^ مرد روشندل  موعظه

ـ مرد روشندل∂ پيدا شد و او را موعظه كرد  ẃاس∂  ^ عب ـ خليفه  ^ آوردهان→د در زمان مهد
 ^ و ب→→→ه او گ→→→فت: ب→→→→يدار ب→→→اش. اي→→→ن اسب و االغ ت→→→و را خ→→دمتكارانت ت→→يمار م→→∂كنند و ب→→ا ح→→ولهها
ن→رم و لط→يف گ→رد و غبارشان را م∂گيرند. آب سرد و زالل و خورا∑ پاكيزه به آنها م∂دهند 
→→ا ه→→يچ خ→→بر  ẃو در ن→→→تيجه ه→→→مه چ→→→اق و ف→→→ربه ش→→→دهان→→د و زي→→→باي∂ م→→نظرشان چ→→شم را خ→→يره م→→∂كند ام

^ كه:  دار
ه)؛۱  Ẁرџنظџم Ẁ∑ џساءџل ẀهџتẂيџأ џو رџل ґاهللا џو Ẁرџب Ẃغџا ẁمґقات ẁف џجẂعџا џ−Ẁدين)

دي→→→→ن و اي→→→→مانت الغ→→→→→ر و م→→→→ردن∂ ش→→→→ده و گ→→→رد و غ→→→→بار آن را گ→→→رفته و ت→→→يره و ت→→→ارش 
كرده است. به خدا قسم اگر آن را ببين∂، از قيافهاش وحشت م∂كن∂.  

                                                           
ـ مجموعه ورẃام،جلد۱،صفحه＾℮۳.  ۱



 
 ۲۷ شفاعت عالمان عامل 

چ→→→ه ب→→دبخت است آن آدم→→∂ ك→→ه اسب و االغش را ك→→ه م→→ركب م→→وقẃت او در اي→→ن زن→→دگ∂ 
→→→→→→→ا دي→→→→→→→ن و اي→→→→→→→مانش را ك→→→→→→→ه م→→→→→→→ركب ه→→→→→→→ميشگ∂ او در زن→→→→→→→دگ∂  ẃت است ف→→→→→→→ربه و چ→→→→→→→اق ك→→→→→→→ند، امẃم→→→→→→→→وق

ابد＾اش م∂باشد، الغر و ضعيف و نحيف نگه دارد.  
�؛۱اي→→ن ح→→قẃ ش→→ما ب→→ر م→→ن است ك→→ه  Ẅ^ د Ẁه→→→ Ẃلџنا لẂيџل→→ џخ→→داست ك→→ه م→→∂فرمايد: �إن√ ع ^ اي→→→ن ن→→→دا
�؛۲م→→→→→ن راه را ن→→→→→شانتان  ҐوراẀف→→→→→→ џا ك→→→→→ راҐ وџ إم√ ґا ش→→→→→→اك→→→→→→ →→→→→→بґيلџ إم√ يẂناهẀ الس√ џد→→→→→→→ џا ه→→→→→→√ ه→→→→→→داي→→→→→→تتان ك→→→→→→نم و ك→→→→→→ردهام.�إن
دادهام، منته∂ شاكر و كافر بودن، به راه آمدن و كج رفتن را به اختيار خود شما گذاشتهام. 

�؛۳  Ẅ∂ￍظџلџت Ґنارا ẂمẀكẀت Ẃر џذẂأنџف�
به شما هشدار دادهام كه آتش سوزان∂ بر سر راه شماست. 

يباҐ...�؛℮  ґرџق Ґذاباџع ẂمẀناك Ẃر џذẂا أنￍإن�
ما شما را از فرا رسيدن عذاب∂ نزدي− هشدار دادهايم... 

 Ｑ؛�ҐراباẀت ẀتẂنẀك ∂ґنџتẂيџيا ل ẀرґكافẂال ẀولẀقџي џو Ẁداهџي Ẃتџم ￍدџما ق Ẁء ẂرџمẂال ẀرẀظẂن џي џمẂوџي...�
^ [را] كه هر كس∂ اعمال پيش فرستادهاش را م∂بيند و  ...[ب→ه ي→اد آوريد] آن روز
^ كاش من خا∑ بودم [و اين روز را به خود نم∂ديدم].  آدم كافر م∂گويد ا

چ→→ه خ→→وب است ان→→→سان س→→اعت∂ از آخ→→ر شب ب→→رخيزد و آن م→→وقع ك→→ه دي→→گران در خ→→واب→→ند، 
^ گ→→→→ذشتهاش را ب→→→ه خ→→→اطر ب→→→ياورد و  ^ خ→→→→ود خ→→→لوت ك→→→ند و اع→→→→مال آلوده ^ ب→→→→ا خ→→→→→دا چ→→→→ند دق→→→→يقها
^ ش→→→→رمندگ∂ ب→→→→ا ه→→→→ر دو دست  ^ خ→→→→ود در م→→→→حضر خ→→→→دايش ب→→→→خوان→→→→د و از رو ه→→→→→مين آي→→→→→→ات را ب→→→→→را
^ ك→→→اش م→→→ن خ→→→ا∑ ب→→→ودم و دي→→گر  �؛ا Ґراب→→→ا→→→Ẁ →→→نẂتẀ ت Ẁك ∂ґنџ →→→ت Ẃيџخ→→→ود ب→→→ر س→→→ر خ→→→ود ب→→→كوبد و ب→→→گويد:� ي→→→ا ل
^ اگ→→ر روز ج→→زا  ^ ذه→→ن خ→→ود ب→→خوان→→م. وا زن→→→ده ن→→→م∂شدم ك→→→ه اي→→→ن اع→→→→مال ش→→رمآور را در ص→→فحه
ن→→→يز ب→→→ا ه→→→مين اع→→→مال م→→→حشور ش→→→وم. ام→→→يد از رح→→→مت ب→→→∂پايان خ→→دا ك→→ه ت→→ا ن→→مردهاي→→م م→→ا را م→→شمول 

ن شاءاهللا.  ґغفران خود قرار دهد ا
                                                           

^ ليل،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۲
^ ليل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳
 .℮Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ℮

ـ همان.  Ｑ



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۸ 

^ شيعه حافظ عقايد امẃت اسالم∂  علما
حضرت امام صادق�م∂فرمايند: 

يتџه)؛۱  ґفارџع џو џليسẂبґا ∂ґلџي ^ ґذￍال ґرẂغￍالثґب џونẀطґرابẀنا مґت џشيع Ẁماءџل Ẁع)
داران و م→→→→→رزبانانند ك→→→→→ه ب→→→→→ر س→→→→→ر م→→→→→رز ب→→→→ين م→→→→ؤمنان و لش→→→→گريان  ẃد џرح→→→→→ џم→→→→→ا، س ^ ^ ش→→→→→يعه ع→→→→→لما
^ ش→ياطين را ك→ه م→→∂خواه→ند اس→اس ع→قايد و اف→→كار و اخ→→الق  هها џم Ẃج→→ џش→→يطان ن→→شستهان→د و ج→لو ه

اهل ايمان را متزلزل سازند م∂گيرند.  
→→→→ريف  ẃلاهللات→→→عال∂فرجهالش ẃح→→→→ضرت ام→→→→ام ع→→→صر ع→→→ج ^ ت ط→→→→والن∂ غ→→→→يبت ك→→→→برا ẃدر اي→→→→ن م→→→→د
^ خدا مرتبط سازند و از گمراه∂ حفظشان  ت→نها گ→روه∂ ك→ه ت→وان→ستهان→د م→ردم را ب→ا خ→دا و اوليا
ك→نند، ص→نف ب→سيار م→حترم ع→لما ب→ودهان→د و راس→ت∂ اگ→ر علما نبودند، ما از چه راه∂ م∂توانستيم 
ب→→→ا اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� ارت→→→باط ب→→رقرار ك→→نيم و از ت→→عاليمشان ب→→رخوردار گ→→رديم. از اح→→→كام دي→→ن 

خدا آگاه شويم.  
^ اصل∂ دين را  ^ س→→ال، ع→لما ب→ودهان→د ك→ه اساس و پايهها در ط→ول اي→ن ه→زار و ص→د و ان→د
دان و م→→نافقان و ش→→بههاف→→كنان ب→→رخاستهان→→د و  ґحẂل→→ Ẁت→→→حكيم ك→→→رده و ب→→→ا ق→→→لم و ب→→→يانشان ب→→→ه م→→→بارزه ب→→→ا م
اҐ مرزبانان بصير  ẃت اسالم∂ را از ضاللت و انحراف محافظت نمودهاند و جدẃاف→كار و عقايد ام
^ م→→→→→حشر و روز ق→→→→→يامت ن→→→→→يز ع→→→→→المان، م→→→→→قام و  و ام→→→→→→ين دي→→→→→ن م→→→→→ردم ب→→→→→ودهان→→→→→د و ه→→→→→ستند. در ص→→→→→حنه
^ ب→→→االتر از ع→→→ابدان دارن→→→→د، چ→→→ون ع→→→ابد ت→→نها ب→→ا ع→→بادت ش→→→بانهروز＾اش ت→→وان→→سته خ→→ود را از  م→→→رتبها
^ ف→→→راوان از ج→→→→هنẃم ن→→→جات  →→→ا ع→→→→الم ب→→→ا م→→→جاهدات ع→→→لم∂اش ت→→→وان→→→→سته ج→→→معيẃتها ẃم ب→→→رهاند، امẃج→→→هن

^ بهشت∂ بنشاند.  داده بر غرفهها
→ا ب→ه  ẃب→→ه ع→→ابد م→→∂گويند: آف→→رين ب→→ر ت→→و ك→→ه خ→→وب ع→→→بادت ك→→رد＾، اك→نون ب→رو ب→ه ب→→هشت، ام
ع→→→الم م→→→∂گويند ت→→→و ب→→→ايست ت→→ا از ت→→مام ك→→سان∂ ك→→ه از ع→→→لمت ب→→هره ب→→رده ب→→ه راه آم→→دهان→→د ش→→فاعت 
ك→ن∂ و لذا او ك→→نار در ب→هشت م→→∂ايستد و گروه گروه از امẃت را به شفاعت خود داخل بهشت 

^ هم گفته است:  م∂كند. سعد
ب→→→→→→→→شكست ع→→→→→→→→→هد ص→→→→→→→حبت اه→→→→→→→ل ط→→→→→→→ريق را} ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→احبدل∂ بـه مـدرســه آمـد ز خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انـقاه} 
^ از آن اي→→→→→→→→→→→→→→ن ف→→→→→→→→→→→→→ريق را} گ→→→→→→فـتم م→→→→→→يــان ع→→→→→→→الـم و ع→→→→→→ابـد چ→→→→→→ه ف→→→→→→رق ب→→→→→→ود}  تـا اخ→→→→→→→→→→→→→→تيار كـرد

                                                           
 .Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۱



 
 ۲۹ شفاعت عالمان عامل 

وي→→→→→→ن س→→→→→ع∂ م→→→→→∂كند ك→→→→→ه ب→→→→→گيرد غ→→→→→ريق را} گ→فت آن گ→ليم خ→ويش ب→رون م∂برد ز موج} 
^ ب→→زرگوار و م→→رزبانان ام→→ين و ب→صير دي→ن ام→روز ه→م در م→يان م→ا  ح→→اال ب→→حمداهللا آق→→ايان ع→→لما
فانه اي→ن ب→زرگان ت→ا زن→ده ه→→ستند  ẃف→→راوان→→ند. خ→→دا ب→→ركات وج→→ودشان را ب→ر م→ا م→ستدام ب→دارد. ول∂ م→تأس
ق→→→→→→درشان در م→→→→→→يان م→→→→→ردم م→→→→→جهول است و آن→→→→→چنان ك→→→→→ه ب→→→→→ايد ش→→→→→ناخته ن→→→→→م∂شوند. وق→→→→→ت∂ ك→→→→→ه از دن→→→→→يا 
رẃ گ→ران→بهاي∂ را از دست دادهان→→د. ب→ه ق→ول آق→ايان ب→ازار＾ها ما  Ẁرف→تند، ت→ازه م→ردم م∂فهمند ك→ه چ→ه د
ت→وليد ك→م داري→م از س→رمايه م→∂خوريم. ي→ك∂ ك→ه م→∂رود، ج→انشين ندارد. در گذشته چنين نبود، 
ẃ∂ ب→ه ي→اد دارم  ^ ع→→لميẃه زي→→اد ب→ودند، ح→ت ت→→عداد س→→تارگان آس→→مان ع→→لم و ت→→قوا و ف→→ضيلت در ح→→وزهها
^ از ش→→هرها ه→→م از  →→→راي→→→→ط دي→→→ده م→→∂شد و اك→→نون ب→→سيار ẃك→→→ه در ب→→→رخ∂ از روس→→→→تاها م→→→جتهد ج→→→امعالش
وج→→→→→→ود اي→→→→→→ن ص→→→→→→نف از ع→→→→→→لما خ→→→→→→→ال∂ است. در ه→→→→→→مين ت→→→→→→هران در اي→→→→→→ن پ→→→→→→نجاه، ش→→→→→→صت س→→→→→→ال گ→→→→→ذشته 
^ ع→لم∂ ب→زرگ∂ ب→ودند ك→ه ي→ك∂يك∂ رف→تند و ج→ايشان خ→→ال∂ ش→د و ه→مچنين آق→ايان  ش→خصيẃتها
ار بازار افراد صالح عالم عامل  ẃدر ميان تج ∂ẃ ^ ب→سيار باعظمت بودند و رفتند و حت →اظ و خ→طبا ẃوع

^ از آنها هم در بازار ديده نم∂شود.  به احكام فراوان بودند كه اآلن نمونها
اجدين� ضمن دعاهايش از خدا م∂خواهد:  ẃدالسẃامام سي

 Ґعاџت Ẃر→→→џم ^ ґرẂم→→→ Ẁع џان→→→џا ك џإذ→→→→џف ، џ−ґتџاع→→→→џط ∂→→→→ ґف Ґ↨џل Ẃذ→→→→ ґب ^ ґرẂم→→→→ Ẁع џان→→→→џا ك→→→→џم ∂ґن Ẃرґẃم→→→→ џع џو)
)؛۱  џ−Ẃيџإل ∂ґن ẂضґبẂاقџف ґانџطẂي ￍلشґل

^ ك→→ه  ^ را خ→واهانم ك→ه ص→رف در ط→اعتت گ→ردد، پس ه→رگاه دي→د خ→دايا از ت→و ع→مر
^ خودت قبضم كن.  عمرم چراگاه شيطان شده است، به زندگ∂ام پايان ده و سو
^ ارزش دارد ك→→→ه ان→→→سان در ه→→→ر لح→→ظه و در ه→→ر ن→→فس ك→→ه م→→∂كشد،  ^ آن ط→→→ول ع→→→مر آر

^ از درجات بهشت و قرب خدا را به دست آورد.  درجها
ẃان∂  ^ عالم رب عمر گرانبها

حسينقل∂ ه→→→→مدان→→→→∂ از رج→→→ال ب→→→زرگ ت→→→ربيت ب→→→وده و م→→→ردان ب→→→زرگ∂ از  ẃم→→→→رحوم آخ→→→→وند م→→→→ال
ارب→→→→→اب م→→→→عرفت ت→→→→ربيت ك→→→→رده است؛ در ايẃ→→→→→ام ج→→→→وان→→→→∂ ك→→→→ه در ن→→→→جف اش→→→→→تغال ب→→→→ه ت→→→→حصيل داش→→→ته، 
 ^ ẃاء ب→→→غداد از ارادت→→مندان اس→→تادش م→→رحوم س→يẃدعل∂ ت→ستر ^ م→→∂شود، ي→→ك∂ از اط→→ب م→→ريض ب→→ستر
ب→ه ن→جف آم→ده ب→ه زي→ارت س→يẃدعل∂ م→→∂رود. ت→ا س→يẃد، چ→شمش ب→ه ط→بيب م→→∂افتد به او م∂گويد: 

                                                           
 .Ｑمكارم االخالق،فراز ^ اديẃه،دعا ẃسج ^ ـ صحيفه ۱



 
 ۳Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ است، اوẃل ع→→يادت∂ از او ب→كن و ب→→عد  ^ س→ليميẃه م→ريض ب→ستر ^ دارم ك→ه در م→درسه م→→ن ف→→رزند
ن→→زد م→→ن ب→→يا. ط→→بيب م→→∂رود و ب→→ر م→→∂گردد و م→→∂گويد آق→→ا! اي→→شان م→رض ص→عبالع→→الج∂ دارد و 

^ سنگين∂ م∂خواهد و شايد بيش از ي− ماه هم زنده نماند.  ^ او هزينه مداوا
^ ي− ماه زنده ماندن درست بهنظر نم∂رسد. سيẃد فرمود:  ^ سنگين∂ برا ب→نابراي→ن هزينه
ت→→→و ب→→→رو و اق→→→دام ب→→→ه م→→→داوايش ك→→→ن. اگ→→→ر ص→→→د ت→→ومان ه→→م خ→→رج ب→→شود و ي− س→→اعت زن→→ده ب→→ماند، 
ẃه ص→→→→→→→د ت→→→→→→→ومان آن روز ش→→→→→→ايد ارزش ص→→→→→→د م→→→→→→يليون  ^ ص→→→→→→→الح و م→→→→→→→صلحت است(الب→→→→→→→ت ب→→→→→→→→هجا و دارا

^ بسيار عجيب را فرمود:  امروز را داشته است) آنگاه سيẃد اين جمله
)؛  џ−ґذل Ẃن ґم Ẅ∂لẂغџا ґه ґرẂمẀع Ẃن ґم Ẁ↨џاع ẃالس џو)

ي− ساعت از عمر او، گرانبهاتر از اين [مبلغ سنگين] است. 
^ اس→→→→→→→→→→تاد از ع→→→→→→→→→ظمت و ب→→→→→→→→زرگ∂ روح ش→→→→→→→→اگردش ب→→→→→→→→اخبر ب→→→→→→→→وده ك→→→→→→→→ه او ي− ن→→→→→→→→فس ك→→→→→→→→ه  آر
 ^ ^ از درجات بهشت و مقام قرب خدا را ط∂ م∂كند. اين عمر است كه برا م→∂كشد درج→→ها
→→→اجدين� را ب→→ه پ→→يشگاه  ẃدالسẃام→→ام س→→ي ^ ع→→→ا ẃآن ن→→→م∂شود ت→→→عيين ق→→→يمت ك→→→رد و لذا م→→→ا ه→→→م اي→→→ن اد

خدا عرض م∂كنيم: 
 Ґعاџت Ẃر→→џم ^ ґرẂم→→ Ẁع џذا ك→→ان ґا→→џف џ−ґتџف→→∂ ط→→اع Ґ↨џل Ẃذ→→ ґب ^ ґرẂم→→ Ẁع џرن∂ م→→→ا ك→→→انẃم→→→ џع ￍمẀه→→→ẃللџا

يطانџ فџاقبґض∂ اґلџي−.  ￍلشґل
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ۳۱ مقام واال＾ نفس مطمئنه 

 
 
 

گفتار دوẃم 
مراتب نفس 

^ فراموش∂  خودشناس∂ در بوته
 џو Ẅ∂م→→→ џعẂال ẀهẂن→→→ џع Ẁاهللا џبґه Ẃذ→→→Ẁي Ẃنџا Ẁريد→→→Ẁي Ẃن→→→џم ẂمẀكẂن→→→ ґم Ẃل→→→ џاهللا�: ه Ẁول→→→ Ẁس џر џق→→→ال) 

لџهẀ بџصيراҐ)؛۱  џع Ẃجџي
^ ب→→ه اص→→→حابشان] ف→→رمودند: آي→→→ا در م→→يان ش→→ما ك→→س∂ ه→ست  رس→→ول خ→→دا�[روز

كه بخواهد خدا او را از كوردل∂ نجات دهد و بينايش كند؟ 
ه م→→→∂دهد ك→→→ه ب→→→دان→→→يد ان→→→→سان، ه→→→مين ب→→→→دن س→→→الم و چ→→→→شم و گ→→→وش  ẃاي→→→→ن ح→→→→→ديث ب→→→→ه م→→→→ا ت→→→→وج
ق ان→سانيẃت ن→يست، ب→لكه م→راقب  ẃس→→الم ن→→يست، ت→→نها خ→→→وب دي→→دن و خ→وب ش→نيدن، ك→اف∂ در ت→حق

باشيد كه كوردل نشويد.  
^ زمين راه م∂رود  ＾، ان→→سان ع→بارت از همين هيكل∂ است كه رو ẃن م→اد ẃم→تمد ^ در دن→→يا
سات اع→→→→→مẃ از ف→→→→→رهنگ∂ و  ẃو چ→→→→→→شم و گ→→→→→وش و ك→→→→→ليه و ري→→→→→ه و ك→→→→→بد دارد. ت→→→→→مام دس→→→→→تگاهها و م→→→→→ؤس
^ ت→→أمين م→→وجبات رف→→اه ه→→مين ب→دن ك→ار م→→∂كنند و ح→ال آن→كه ح→قيقت ان→سان، روح  ص→→نعت∂ ب→→را
و ج→→ان ان→→سان است، او ه→م چ→شم و گ→وش م→خصوص ب→ه خ→ود دارد و ب→ايد ك→وشيد و م→راقب بود 
ك→ه او ب→ه ه→نگام ان→تقال از اي→ن ع→→الم دن→→يا، ك→ور و ك→ر وارد عالم برزخ نشود و مبتال به محروميẃت 

^ نگردد.  ابد
ك→ور ب→ودن چ→شم س→ر خ→يل∂ م→هم ن→يست، بلكه Ω⅛ سال و ۷Ω سال با مشكالت نابيناي∂ به 
^ ن→→م∂زند، ول∂ ك→→ور  ^ ه→→يچگونه لط→→مها س→→→ر م→→→∂برد، و اي→→→ن ن→→→ابيناي∂ ب→→→ه ح→→→→يات پس از م→→→رگ و
ل ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→ال∑ دائ→→→→→→م م→→→→→→∂سازد. م→→→→→→شكل اص→→→→→→ل∂ م→→→→→→ا  ẃان→→→→→→→→سان را م→→→→→→→بد ^ ب→→→→→→→ودن چ→→→→→→→شم دل، ح→→→→→→→يات اب→→→→→→→→د
^ ج→اي∂  ẃخ→ودشناس∂ در زن→دگ∂ م→اد Ґاي→→نجاست ك→→ه م→ا در پ→∂ ش→ناخت خ→ود ان→سان ن→يستيم اص→→ال

                                                           
^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۱۳۱، با اندك∂ تفاوت.  ـ مجموعه ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۲ 

＾، دي→→گرشناس∂ است. دان→→شمندان م→→ا ت→→مام س→عيشان اي→ن است  ẃت در ع→→لوم م→→اد ẃن→→دارد، ت→→مام ه→→م
→→ا راج→→ع ب→→ه ش→→ناختن  ẃك→→→ه غ→→→ير خ→→→ود ي→→→عن∂ ج→→→ماد و ن→→→→بات و ح→→→يوان و س→→تارگان را خ→→وب ب→→شناسند ام
ẃه م→نظور از خ→ود، روح و ج→ان ان→→سان است ن→ه اي→ن ب→دن  خ→→ود ه→→يچ ب→→حث∂ ب→→ه م→يان ن→م∂آورند. الب→ت

^ مركب و ابزار كار روح است.   جسمان∂ كه به منزله
مراتب نفس از منظر قرآن 

^ قلب و روح انسان دارد و م∂فرمايد:  قرآن در همه جا تكيه رو
�؛۱  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�

^ س→ر ب→يناست [و خ→وب م→→∂بيند] امẃ→→ا دله→→ا ك→→ه در ب→اطن  ه ب→→اشيد چ→→→ه ب→سا چ→شمها ẃي→→عن∂ م→→توج
است ك→→→ور ش→→→ده است. اي→→→ن م→→→نطق ق→→رآن است و ن→→بايد از ك→→نار اي→→ن آي→→→ات اله→→∂ ب→→ه س→→ادگ∂ ع→→بور 

كنيم. قرآن به جان انسان قسم م∂خورد: 
اها�؛۲ قسم به جان انسان و قسم به خالق جان انسان.  ￍو џما س џس＃ وẂفџن џو�

اي→ن ج→→ان آن→قدر م→همẃ است ك→ه ه→مدوش ب→ا خدا مورد قسم قرار گرفته است. در قرآن از 
 ^ џ→→→→فẂس م→→→∂شود و ه→→→م روح و ه→→→م ق→→→لب. ه→→→مه ي→→→ك∂ است م→→→نتها دارا ج→→→→ان ان→→→→سان، ه→→→→م ت→→→→عبير ب→→→→ه ن
→→اره ب→→ه م→→يان آم→ده و ه→م ن→فس لوẃام→ه و ه→م ن→فس  ẃم→→راتب م→→∂باشد. در ق→→رآن، ه→→مسخن از ن→→فس ام

اره خطرنا∑ ارائه شده است.  ẃه، ول∂ نفس امẃمطمئن
...�۳به ق→ول اه→ل ادب، هم جمله＾ اسميẃه است  ґوء ارẁ↕џ بґ→→الس∫ م√ џأل џسẂاي→ن ج→→مله＾�...إن√ الن√→ف
^ م→→→بالغه  →→اره» ك→→ه ص→→يغه ẃب→→→ر ت→→→حقيق است آم→→→ده، ه→→م ب→→ا ك→→لمه＾«ام ẃك→→→ه دال « ẃو ه→→→م ب→→→ا ك→→→لمه＾«ان
→اره بودن نفس را  ẃاست و ه→م ب→ه ه→مراه الم ت→أكيد ي→عن∂ چ→→ند ت→أكيد در ك→→نار ه→م ق→رار گ→رفته و ام
اث→بات م→→∂كند؛ يعن∂ بيدار باشيد اين نفس شما دائم فرمان به بد＾ها م∂دهد كه آنجا را نگاه 
تب→خش است، اي→ن پ→ول را  ẃك→→ن چ→قدر زي→باست، اي→ن ك→ار را ب→كن، آن لق→مه را ب→خور ك→ه چ→ه لذ
→→→→اره است و ف→→→→رمان ب→→→→ه  ẃب→→→→→زرگ است. ن→→→→فس ش→→→→ما ت→→→→ا ت→→→→ربيت ن→→→→→شده است، ام ^ ب→→→→→گير ك→→→→→ه چ→→→→→ه س→→→→→ود
بد＾ها م∂دهد تا كمكم لوẃامه بشود و مالمتگر درون∂ كه مورد قسم خدا واقع شده است: 

                                                           
،آيه＾⅛℮.  ẃحج ^ ـ سوره ۱
^ شمس،آيه＾۷.  ـ سوره ۲

 .Ｑ۳＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۳



 
 ۳۳ مقام واال＾ نفس مطمئنه 

�؛۱  ґ↨џام ￍوￍالل ґسẂفￍالنґب Ẁم ґسẂقẀال ا џو � ґ↨џيامґقẂال ґمẂوџيґب Ẁم ґسẂقẀامه.  �ال ا ẃقسم به روز قيامت و قسم به نفس لو
وق→→→→→ت∂ ان→→→→→سان در م→→→→→عرض ت→→→→ربيت ق→→→→رار گ→→→→رفت، ك→→→→مكم ب→→→→ه ج→→→→اي∂ م→→→→→∂رسد ك→→→→ه از درونش 
^ ب→→→→ه پ→→→→ا م→→→→∂خيزد و م→→→→المتش م→→→∂كند ك→→→ه ف→→→→الن ك→→→ار را ك→→→ه گ→→→ناه ب→→→ود چ→→→را ك→→→رد＾. ول∂  ف→→→→رماندها
ه ن→→خور، ت→→و ج→→وان→→∂ و س→→الم، پ→→ير پ→→ا در لب گ→ور ك→ه ن→يست∂، از دوران  ẃاره دائ→→م م→→∂گويد: غ→→ص→→ ẃام
^ ك→ه م→رتكب گ→ناه  ^ ك→رد →→ا ن→→فس لوẃام→→ه م→→∂گويد ت→→و خ→→يل∂ ك→→→ار ب→→د ẃت ب→→بر... ام ẃج→→وان→→∂ خ→→ود لذ
ẃه ه→→مه اي→ن ن→فس لوẃام→ه را ن→دارن→د، از آن ه→م  ش→→د＾، خ→→→جالت ب→→كش، ش→→رم و ح→→يا داش→→ته ب→اش. الب→ت

كه باالتر رفت، نفس مطمئنẃه م∂شود كه خدا خطاب به او م∂فرمايد: 
 ∂ґل Ẁخ Ẃادџف � Ґ↨ￍي ґض Ẃرџم Ґ↨џي ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂطẀمẂال ẀسẂف→ￍا النџهẀت→ￍي→ا أي�

نￍتґ∂�؛۲  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف
^ پ→→→→→→روردگارت ك→→→→→→ه ه→→→→→→م ت→→→→→و از  ^ ج→→→→→→ان آرام ي→→→→→→افته ب→→→→→→ه ي→→→→→→اد خ→→→→→→دا ب→→→→→→ازگرد ب→→→→→→→ه س→→→→→→و ا
^ ب→→ندگان  ^ و ه→→→→م خ→→→دا از ت→→و خ→→شنود است، پس داخ→→ل در زم→→ره خ→→→دايت خ→→→شنود

من و داخل در بهشت من شو. 
^ ندارد و م∂گويد:  در اين مرتبه است كه آدم∂ با داشتن خدا هيچ كمبود

 rاگ→→→→→→→ر از چ→→→→→→→شم ه→→→→→→→→مه خ→→→→→→لق ب→→→→→→يفتم س→→→→→→هل است rت→→→→و م→→→→ينداز ك→→→→ه م→→→→خذول ت→→→و را ن→→→اصر ن→→→يست
�؛۳آن→ان ك→→ه ت→حت واليت خ→→دا ق→رار  џونẀن џز Ẃح→→→ џي Ẃم→→ Ẁال ه џو Ẃم ґيهџل→→ џع ẁوف→→ џال خ ґاهللا џي→→→اءґول џن√ ا ґال ا џا�
گ→→→→رفتهان→→→→د ن→→→→ه ت→→→رس از آي→→→→نده＾ خ→→→ود دارن→→→د و ن→→→ه اف→→→سوس ب→→→ر گ→→→ذشته＾ خ→→→ود م→→→→∂خورند، چ→→→ون 
ه→مه＾ وق→ايع و پ→يشامدها را از ج→→انب خ→داون→→د ح→كيم م→→∂دان→ند و رض→ا ب→ه ه→→مه＾ آن→→ها م∂دهند 

و م∂گويند: 
 rات او ẃدر ب→→→→→→ال ه→→→→→م م→→→→→∂چ→→→→شم لذ rم→→→→ات اوي→→→م م→→→ات اوي→→→م م→→→→ات او

^ خودش م∂خواند كه  اي→ن ن→فس م→طمئنẃه است ك→ه دم ج→ان دادن، خ→→دايش او را ب→ه س→و
ت  Ẃم џمن كار كردها＾، اين− بيا به س ^ ^ و ب→را ^ ن→فس آرام ي→افته ب→ه ي→اد م→ن! ت→و م→ال م→ن ب→ودها ا
م است، ج→→→نẃات داري→→→م، ج→→→نẃتان  Ẃس→→→→ ґت ه→→→→م چ→→→→→ند قẃت خ→→→→ودم داخ→→→→ل ش→→→→و. چ→→→→ون ج→→→→نẃخ→→→→ودم و ب→→→→ه ج→→→→ن

                                                           
^ قيامت،آيات۱و۲.  ـ سوره ۱

 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۱
^ يونس،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳℮ 

داري→→→→→→→→م. «ج→→→→→→→→نẃت∂» ي→→→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→→→→هشت خ→→→→→→→→ودم، ب→→→→→→→→هشت∂ است ك→→→→→→→→ه از آنґ خ→→→→→→→ودم و ب→→→→→→→را＾ لق→→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→ودم 
 Ґراب→→→→→→→→ا→→→→→→→→ џش Ẃم Ẁه→→→→→→→→∫ ب џر Ẃم Ẁقاه→→→→→→→→→→ џس џت پ→→→→→→→→→ذيراي→→→→→→→→→∂ م→→→→→→→→→→∂كنم. �...وẃم→→→→→→→→→∂باشد و خ→→→→→→→→→ودم از واردي→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→ه آن ج→→→→→→→→→ن
�؛۱خ→→→اندان رس→→→→الت را پ→→→روردگارشان خ→→→ودش از ن→→→وشابه＾ خ→→→اصẃ س→→→يراب→→شان م→→→∂سازد و  Ґورا Ẁه→→→ џط

اين شرف مخصوص دارندگان نفس مطمئنẃه است. 
→→→→→→اره خ→→→→→→يل∂ خ→→→→→→طرنا∑ است و ش→→→→→→ديداҐ ب→→→→→ايد م→→→→→راقب ب→→→→→اشيم ك→→→→→ه م→→→→→ا را از پ→→→→→ا در  ẃا ن→→→→→→فس ام→→→→→→ ẃام

^ از آنها م∂باشيم كه فرموده است:  ẃر در آيات قرآن و اثرگير ف به تدب ẃنياورد. ما موظ
...�؛۲  ґهґوا آيات Ẁرￍب ￍدџيґل ẁ∑ џبارẀم џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك�

وگ→→→→→→رنه ت→→→→→→نها ق→→→→→→رائت ق→→→→→→رآن ب→→→→→→ا ص→→→→→→دا و لح→→→→→ن و آه→→→→→نگ خ→→→→→وش، اث→→→→→رگذار در ن→→→→→جات آدم→→→→→∂ 
^ ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→م آي→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→رآن و ه→→→→→→→→م اح→→→→→→→→اديث از رس→→→→→→→→ول  ن→→→→→→→→→خواه→→→→→→→→→د ب→→→→→→→→→ود. در م→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→→ستند اف→→→→→→→→→راد
→→→→ا آث→→→→→ار ع→→→→مل∂ از آن→→→→ها ب→→→→سيار ك→→→→م م→→→→شاهده  ẃه→→→→→د＾� در ح→→→→افظه دارن→→→→→د، ام ^ ه ẃخ→→→→→دا�و ائ→→→→→م
^ ك→→→→وتاه پ→→→رمحتوا از رس→→→ول خ→→→دا� را اك→→→ثراҐ ش→→→نيدهاي→→→م و  م→→→→∂گردد. از ب→→→→→اب م→→→→ثل اي→→→→ن ج→→→→→مله

گفتهايم و حفظ كردهايم كه فرموده است: 
)؛۳ دنيادوست∂، سرچشمه＾ تمام گناهان است.  ＃↨џيئ ґط џخ ґẃلẀك ẀسẂأ џا رџيẂن الد ب Ẁح)
→→→ا آي→→→ا اي→→→ن ج→→→→مله در ش→→→ئون زن→→→دگ∂ م→→→ا ت→→→ا چ→→→ه ح→→→دẃ اث→→→رگذار ب→→وده است؟ ي→→ك∂ از ن→→→قايص  ẃام
ب→→زرگ م→→ا ه→→مين است ك→→ه اي→ن آي→ات و رواي→ات را آن ق→در گ→→فته و ش→نيدهاي→م و ت→كرار ك→ردهاي→م 
كه به صورت عادت در ذهن و زبان ما درآمده است، گويندگان به گفتن آن عادت كرده و 
^ ه→→→→→→م ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ع→→→→→→→ادت درآم→→→→→→د ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه  ش→→→→→→→نوندگان ن→→→→→→→يز ب→→→→→→ه ش→→→→→→نيدن آن و چ→→→→→→يز
^ را از دست م→∂دهد و ح→ال آن→كه رس→ول خ→دا� ك→ه ط→بيب ع→الم ان→سان  خ→→اصيẃت اث→→رگذار
^ روح→→→→∂ ان→→→→→سان آم→→→→ده م→→→→∂گويد: م→→→→ن  ^ ب→→→→يمار＾ها ^ م→→→→داوا است و از ج→→→→→→انب خ→→→→→الق ان→→→→سان ب→→→→را
 ^ ت→→→→→→شخيص دادهام ك→→→→→→ه م→→→→→→نشأ ت→→→→→→مام ان→→→→→→حراف→→→→→→ات و آلودگ→→→→→→∂ ب→→→→→→ه گ→→→→→→ناهان در زن→→→→→→دگ∂ ش→→→→→→→ما، ب→→→→→يمار
مґن∂  Ẃز→→→ Ẁم ^ دن→→→→يادوست∂ است ك→→→→ه در ج→→→→→ان ش→→→→ما ع→→→→ميقاҐ پ→→→→يشرفتگ∂ پ→→→→يدا ك→→→رده و ب→→→ه ص→→→ورت ب→→→يمار

درآمده است. 
ح→→→→ال م→→→→ا ك→→→→ه او را ط→→→→بيب م→→→→عصوم م→→→→بعوث از ج→→→→انب خ→→→→→دا م→→→→∂دان→→→→يم، ب→→→→→ايد در پ→→→∂ در∑ و 

                                                           
^ انسان،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

^ ص،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۱۳۱.  ۳



 
 ۳Ｑ مقام واال＾ نفس مطمئنه 

^ آن را بفهميم و سپس در  ^ دوستدار ف→هميدن گفتار او درآييم و ابتدا دنيا را بشناسيم و معنا
س اسالم مورد  ẃل اي→نكه ب→دانيم منظور از دنيا كه در دين مقدẃب→رآييم. او ^ م→قام ع→→الج آن ب→يمار
ẃ∂ م→ال  ذمẃ و ن→→كوهش ق→→رار گ→→رفته است اي→→ن زم→ين و آس→مان و در و دي→وار و خ→انه و م→اشين و ح→ت
^ پ→يدا م→∂كند  و م→قام ن→يست، ب→لكه م→نظور آن ت→→علẃق و دلب→ستگ∂ است ك→ه ان→سان ن→سبت ب→ه چ→يز
آن→→→→→→→→→→گونه ك→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→دẃ و م→→→→→→→→→انع∂ ب→→→→→→→→→ين او و اط→→→→→→→→→→اعت ام→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→دا و ت→→→→→→→→→أمين آخ→→→→→→→→→رتش م→→→→→→→→→∂گردد وگ→→→→→→→→→رنه 
ن است و  џس џم→وجودات، همه مخلوقات خدا هستند و مخلوق از آن جهت كه مخلوق است ح

نيكو كه خودش فرموده: 
...�؛۱  Ẁهџقџل џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀك џن џس Ẃأح ^ ґذￍال�

ن آفريده است...  џس џاو هر چه را كه آفريده است، نيكو و ح
از ط→→→→رف∂ ه→→→→م ان→→→→سان را خ→→→ودش ن→→→يازمند ب→→→ه س→→→اير م→→→خلوقات آف→→→ريده است و ط→→→بيع∂ است 
ت م→→→∂برد، پس  ẃك→→→→ه ان→→→→→سان ب→→→→ه ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه ن→→→→يازمند است، دوس→→→تدار او م→→→∂شود و از وص→→→ال او لذ
ت ب→→ردن ان→→سان از خ→ورا∑ و پ→وشا∑ و م→سكن و م→ركب و ه→مسر و اوالد و م→→ال  ẃذ ي→→عن∂ لذ ẃت→→لذ
و مقام و دوستدار بودن اينها نه تنها مذموم و ناپسند نيست بلكه الزم و طبيع∂ هم هست.  

^ گ→→→→ناهان است ه→→→→مان  ب→→→→→نابراي→→→→→ن آن→→→→→چه ك→→→→→ه در م→→→→→نطق دي→→→→ن ن→→→→اپسند و م→→→→ذموم و س→→→→رچشمه
 ^ ^ ك→→ه خ→→دا را از ح→→ومه ẃق و دلب→→→ستگ∂ ان→→→سان ن→→→سبت ب→→→ه اي→→→نهاست در ح→→دẃاست ك→→→ه گ→→→فتيم ت→→→عل
 ^ ش س→→ع∂ و ت→→→الش ب→→را ẃب→→ه ح→→→ساب ن→→ياورد و ت→→مام ه→→م Ґرا اص→→→ال ^ دل ب→→→يرون ك→→→ند و ح→→يات اخ→→رو
ب→→هدست آوردن اي→→نها ب→اشد، اگ→رچه از طريق زير پا نهادن فرمان خدا و پشت پا زدن به آخرت 
^ ن→فس ب→ه ع→نوان «اله» ك→رده و  ẃ→→خاذ ه→وا ب→→اشد. اي→→ن ه→→مان است ك→→ه ق→رآن ك→ريم از آن ت→عبير ب→ه ات

فرموده است: 
...�؛۲  لẂم＃ ґع Ẅ∂لџع Ẁاهللا Ẁهￍل џأض џو Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�

^ ن→→فس و دلب→→خواه خ→→ود را اله و م→→→عبود خ→→ويش  ^ آن ك→→س∂ را ك→→→ه ه→→وا آي→→→ا دي→→دها
اتẃ→خاذ ك→رده و خ→دا ه→→م او را به كيفر اين نافرمان∂ به حال خودش رها كرده و او 

^ افتاده است...  به كجرو
                                                           

^ سجده،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۳ 

چرا به مراد خود نم∂رسيم؟ 
^ م→→→→→ذموم در واق→→→→→ع ه→→→→→مان خ→→→→→ود ان→→→→→سان ه→→→→→واپ→→→→→رست است ن→→→→→ه س→→→→→اير م→→→→→وجودات از  پس دن→→→→→→يا
^ اي→→→→نها اگ→→→ر در م→→→سير  خ→→→→ورا∑ و پ→→→→وشا∑ و م→→→→سكن و م→→→→ركب و پ→→→ول و ج→→→اه و م→→→قام، زي→→→را ه→→→مه
 ^ ^ دس→→→→→→→→تورات دي→→→→→→→→ن و اح→→→→→→→كام اله→→→→→→→∂ ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→يرد دن→→→→→→→يا اط→→→→→→→→اعت از ف→→→→→→→→رمان خ→→→→→→→→دا و در م→→→→→→→→حدوده
^ آخ→→→→→→→→→→→رت است. پس ن→→→→→→→→→→→تيجه اي→→→→→→→→→→→ن ش→→→→→→→→→→→د: آن→→→→→→→→→→→چه ك→→→→→→→→→→ه  م→→→→→→→→→→→مدوح و راه ت→→→→→→→→→→→أمين ح→→→→→→→→→→→يات ج→→→→→→→→→→→اودان→→→→→→→→→→→→ه
^ گ→→ناهان است خ→→ود ان→→→سان ه→→واپ→→رست است و ن→→ه چ→→يز دي→→گر، چ→→ون ح→→قيقت  ^ ه→→مه س→→→رچشمه
ان→→سان ه→→مان ق→لب است و دل، اي→ن ق→لب و دل ه→م وق→ت∂ در چ→نگال ه→وا ق→رار گ→رفت و ي→كپارچه 

نيا، طبعاҐ م∂شود «رأس كلẃ خطيئ↨».  ẃالد ẃشد حب
گ→→→→→اه∂ اي→→→→→ن م→→→→→طلب ب→→→→ه ذه→→→→ن م→→→→∂رسد ك→→→→ه م→→→→ا خ→→→→يل∂ دوست داري→→→→م ب→→→→ا م→→→→عارف دي→→→→ن آش→→→→→نا 
ẃت ب→ه خ→→دا، م→→سائل م→ربوط ب→ه ن→بوẃت و ام→امت و معاد و برزخ و  ش→ويم از ق→بيل م→عرفت خ→دا، م→حب
ل و ص→بر و رض→ا و ت→سليم و...م→→∂خواهيم  ẃات از ت→وكẃم و ه→مچنين اخ→→القيẃم→حشر و ب→هشت و ج→هن
اي→→نها را خ→→وب ب→→→فهميم؛ در اي→→→نگونه م→جالس ه→م دن→بال ف→هم اي→→نگونه م→طالب م→→∂گرديم، ول∂ ه→ر 

چه بيشتر م∂جوييم، كمتر م∂يابيم چرا چنين است و گير مطلب كجاست؟ 
در ج→واب ع→رض م→∂شود م→عرفت خ→دا و م→حبẃت و اي→مان به خدا و...عبادت قلب و نماز 
^ م→→→→شروط ب→→→→ه وض→→→→و و ت→→→→حصيل ط→→→→هارت است، ن→→→→ماز ب→→→→→دن ب→→→→∂ وض→→→→و ب→→→→اطل  دل است و ه→→→→ر ن→→→→ماز
است، ن→→ماز ق→→لب ه→→م ب→→→دون ت→→حصيل ط→→هارت ق→→لب ب→اطل است. ن→ماز ب→دن ب→ا ن→جاست ب→→دن ب→اطل 
است، ن→→ماز ق→→لب ه→→م ك→→ه م→→عرفت و م→حبẃت خ→دا و ح→ال انس و ارت→باط ب→ا خ→→داست، در ص→ورت 
قپذير ن→→→خواه→→→د ب→→→ود. دل∂ ك→→→ه آلوده ب→→→ه  ẃن→→→جس ب→→→ودن دل ب→→→ه ان→→→واع گ→→→ناهان و رذائ→→→ل اخ→→→→الق∂ ت→→→حق
ق→→→→ذارات ك→→→→بر و ب→→→→خل و ح→→→سد و دن→→→→يادوست∂ و ش→→→هوت پ→→→رست∂ است ن→→→م∂توان→→→د ج→→→→ايگاه م→→→عرفت 

خدا و محبẃت خدا باشد. در قرآن كريم م∂خوانيم: 
...�؛۱  Ẅ^ كار Ẁس ẂمẀتẂأن џو џ↕ال ￍوا الصẀب џرẂقџال ت...�

...در حال مست∂ به نماز نزدي− نشويد. 
ف→→→رضاҐ ك→→→ه آدم م→→ستґ ش→→راب، اف→→→عال ظ→→→اهر ن→→ماز را از ق→→يام و رك→→وع و س→→جود ان→→جام ب→→دهد، 
ه ق→→→→→لب∂ ن→→→→→دارد، آن ع→→→→→→مل∂ ب→→→→اطل و ب→→→→∂ اث→→→→ر است.آن دل و ج→→→→ان∂ ه→→→→م ك→→→→ه م→→→→ست  ẃول∂ چ→→→→→ون ت→→→→→وج

                                                           
^ نساء،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱



 
 ۳۷ معنا＾ دقيق علم 

^ ش→→→→→→هوات است از حبẃ م→→→→→→ال و ج→→→→→اه و م→→→→→قام و ش→→→→هرت ف→→→→رضاҐ ك→→→→ه م→→→→طالب ع→→→→لم∂ راج→→→→ع ب→→→→ه  ب→→→→→اده
ر به نور ايمان  ẃسازد ول∂ آن دل هرگز منو ^ م→عارف دي→ن∂ در ذه→ن خ→ود انباشته و بر زبان جار
و م→→→عارف ن→→→خواه→→→د ش→→→د و م→→→→عاالس→→→ف م→→→ا از آلودگ→→→∂ ب→→→دن و لب→→→اس م→→→∂پرهيزيم، ول∂ از آلودگ→→∂ 

^ نم∂كنيم.   روح و جان اصالҐ گريز و پرهيز
→→→ا ي−  ẃاگ→→→→ر ي− آدم آلوده لب→→→→→اس و ب→→→→→دن ب→→→→ه م→→→→ا ن→→→→زدي− ش→→→→ود، خ→→→ود را ك→→→→نار م→→→∂كشيم ام
آدم ف→→→→→→→→اسق ف→→→→→→→اجر آلوده دل را چ→→→→→→→ون ص→→→→→→→احب ث→→→→→→→روت و ق→→→→→→→درت است، م→→→→→→→انند بت م→→→→→→→→∂پرستيم و 
م→→∂كوشيم ك→→ه خ→→ود را ب→→ه او ن→→زديكتر س→→ازيم. م→→ا از آدم زك→→ام گ→رفته ف→اصله م→∂گيريم ك→ه م→بادا 
→→→→→→→ا از آدم ش→→→→→→→راب→→→→→→→خوار ب→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→ندوبار و ب→→→→→→→∂ ع→→→→→→→فẃت ف→→→→→→→اصله  ẃب→→→→→→→→يمار＾اش ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→ا ه→→→→→→→م س→→→→→→→رايت ك→→→→→→→→ند، ام
ن→م∂گيريم ب→لكه ب→ا او دوست و رف→يق و معاشر هم م∂شويم و هرگز نم∂ترسيم كه مبادا ما هم 
^ ظ→→→اهريم و  ريم ن→→→ه اه→→→ل ب→→→صيرت. دلداده џص→→→џ ^ روح→→→∂ او م→→→بتال گ→→→رديم؛ پس م→→→ا اه→→→ل ب ب→→→ه ب→→→يمار

^ قرآن:  ب∂اعتنا به باطن. به فرموده
�؛۱  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

^ از زن→→دگ∂ دن→يا را م→→∂فهمند و از آخ→رت [ك→ه ب→اطن اي→→ن زن→دگ∂  [ك→→افران] ظ→→→اهر
است] در حال غفلتند. 

پس س→→→رẃ اي→→→نكه م→→→ا اك→→→ثراҐ ن→→→م∂توان→→→يم ب→→→ا م→→→عارف دي→→ن آش→→نا ش→→ويم و آن→→→ها را خ→→وب ب→→فهميم، 
^ روح.   آلودگ∂ قلب است و بيمار

 Wت∂ است→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ẃان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بــياء گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فتـند در دل عـل Wك→→→→ه از آن در ح→→→→ق ش→→→→→ناس∂ آف→→→→ت∂ است
 Wت خ→→→→→→→→→→→→→→و ش→→→→→→→→→→→→→→ودẃت ك→→→→→→→→→→→→→→ن چ→→→→→→→→→→→→→→و ع→→→→→→→→→→→→→→لẃدفـع ع→→→→→→→→→→→→→→ل Wهـر حـديث كـه→→→→→→→→→→نه پ→→→→→→→→→→يـشت نـو ش→→→→→→→→→ود

در روايات ما آمده كه: 
)؛۲  ẁبẂلџك ґفيه ҐتاẂيџب Ẁ↨џكґالئџمẂال Ẁل Ẁخ Ẃدџال ت)

^ كه سگ در آن باشد مџلџ− داخل نم∂شود.  به خانها
→→→→ل− م→→→→ظهر ق→→→→→داست است و سگ م→→→→ظهر ن→→→→جاست، اي→→→ن دو در ي− ج→→→→ا ب→→→→ا ه→→→م ج→→→مع  џچ→→→→ون م
^ ش→→هوات ف→→راوان از حبẃ م→→ال و ج→اه و ش→هرت است،  ن→→م∂شوند. آن دل∂ ه→→م ك→→ه م→→ملوẃ از سگه→→ا

                                                           
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

 .Ｑ۳＾ـ بحاراالنوار،جلد۲⅛،صفحه ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۸ 

^ ان→وار ع→لوم و م→→عارف اله→∂ است ق→رار گ→يرد. اي→→ن  ام→كان ن→→دارد ك→ه ف→رودگاه م→→ل− ك→ه ن→→ازل ك→ننده
^ فرمود:  ^ پرمحتوا از حضرت امام صادق �منقول است كه به عنوان بصر جمله

 Ẃنџا Ẁريد→→→Ẁي Ẃن→→→џم ґبẂل→→→џق ∂→→→ ґف Ẁاهللا ẀهẀف ґذẂق→→→ џي ẁور→→→Ẁن џو→→→ Ẁما ه→→→ￍن ґا ґمل џع→→→ￍالت ґ↕ џرẂثџك→→→ ґب ẀمẂل→→→→ ґعẂال џسẂيџل)
)؛۱  ґهديهџي

^ واق→→ع∂اش آن ن→→يست ك→→ه ان→→سان از اي→→ن ك→تاب و آن ك→→تاب، از اي→ن م→→علẃم و آن  ع→→لم ب→→→ه م→→عنا
→ا  ẃخ→ودش ه→م ب→→سيار خ→→وب است، ام ẃم ف→راگ→يرد و در ذه→نش ج→→ا ب→→دهد، اي→ن س→واد است و در ح→دẃم→عل
^ است  اي→→ن آن ع→→لم∂ ن→→يست ك→→→ه آدم→→→∂ را ب→→ا م→→→عارف اله→→∂ آش→→نا س→ازد، ب→لكه ح→قيقت ع→لم آن ن→ور

كه خدا در قلب هر كس∂ كه م∂خواهد او را هدايت كند م∂افكند. قرآن هم م∂فرمايد: 
 џل ґس Ẃر→→→Ẁي Ẃجاب＃ أو→→→ ґح ґراء џو Ẃن→→→ ґم Ẃأو Ґيا→→→ Ẃح џو ẃإال Ẁاهللا Ẁهџمґẃلџك→→→→Ẁي Ẃر＃ أن џش→→→→џبґل џم→→→→ا ك→→→→ان џو�

...�؛۲  Ґوال Ẁس џر
^ او  ^ گ→→→→وناگون ب→→→→ا ب→→→→شر س→→→→خن م→→→→∂گويد، از ج→→→→مله اي→→→→نكه رس→→→→ول∂ ب→→→→ه س→→→→و خ→→→→دا از راهه→→→→→ا
→لџ− است ك→ه س→خن خ→دا را ب→ه ق→لب او م→∂رساند. پس  џم→→∂فرستد و م→راد از رس→ول در اي→ن آي→ه م
^ از قذارات و آلودگ∂ها باشد تا مناسب با نزول مџلџ− گردد،  ب→ايد آن ق→لب، ق→لب∂ پا∑ شده
^ دل را از  ^ ك→ه سگ در آن ب→→اشد، م→ل− داخ→ل ن→م∂شود. پس ب→ايد اوẃل خ→انه وگ→→رنه ب→ه خ→انها
^ ن→→→→زول م→→→→ل− و ت→→→→→ابش ن→→→→ور ع→→→→لوم و م→→→→عارف اله→→→→∂  ^ ش→→→→هوات ت→→→→خليه ك→→→→رد ت→→→→ا زم→→→→ينه ب→→→→را سگه→→→→ا
^ شهوات خواهد  ^ هميشه محروم از معارف و مأنوس با سگها آماده گردد، وگرنه قلب برا
ب→→→ود ت→→ا ع→→مر ب→→ه پ→→ايان ب→→رسد. در ع→→الم ب→→رزخ و م→→حشر ه→→م ب→→ا ه→→→مان سگه→→ا م→→حشور خ→→واه→→د ش→→د، 

چون فرمودهاند: 
)؛  ґهẂيџل џع џما عاش Ẅ∂لџع ẃالґا ẀوتẀمџال ي џو ґهẂيџل џع џما مات Ẅ∂لџع ẃاال Ẁء ẂرџمẂال Ẁر џش ẂحẀال ي)

ن→→→→م∂شود م→→→→گر ب→→→→→ا ه→→→→مان ح→→→→ال ك→→→→→ه م→→→→رده است و ن→→→→م∂ميرد م→→→→گر ب→→→→→ا  ان→→→→→سان م→→→→→حشور 
همان حال كه با آن زندگ∂ كرده است. 

^ را ك→ه ع→→الم ب→ه م→طالب  اي→→نجا م→→مكن است اي→→ن س→→ؤال م→→طرح ش→→ود ك→→ه م→→ا دي→→دهاي→→م اف→→راد
دي→→→→ن∂ ه→→→→ستند آن→→→→گونه ك→→→→ه ه→→→→م خ→→→→→وب م→→→→∂گويند و ه→→→→م خ→→→→وب م→→→∂نويسند ول∂ از ن→→→ظر اخ→→→→الق و 

                                                           
ـ همان،جلد۷⅛،صفحه＾۱۳۹.  ۱

 .Ｑ۱＾شور＾،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۳۹ معنا＾ دقيق علم 

ل بر اعطاء علم داخل قلب آنها گشته  ẃموك −џلџاع→مال ان→حراف→ات زي→اد دارن→د پس چ→→گونه آن م
^ اخالق فاسد بوده است.   است با آنكه قلب آنها پر از سگها

در ج→→واب م→→→∂گوييم: اش→→تباه ن→→كنيد آن→→چه آن→→ها دارن→د، از دي→دگاه ق→رآن و ام→امان�علم 
^ و نويسندگ∂ در  ^ سخنور ن→يست ب→لكه س→واد است، م→عرفت ن→يست، ب→لكه صنعت است. نيرو
^ واقع∂ و سواددار بودن  ح→دẃ خ→ود ص→نعت∂ است و ج→دا از م→عرفت است فرق م→يان ع→لم به معنا
نيز خيل∂ زياد است. قرآن كريم عالم از ديدگاه خود را اينگونه معرẃف∂ كرده و فرموده است: 

...�؛۱  ẀماءџلẀعẂال ґه ґباد ґع Ẃن ґم џاهللا ∂ џش Ẃخџما يￍإن...�
...تنها عالمان از بندگان خدا هستند كه از خدا خشيت دارند... 

ي→→→عن∂ م→→→ال∑ ع→→لم از ن→→ظر ق→→رآن، داش→→تن ح→→→ال خ→→وف و خ→→شيت از خ→→→داست ك→→ه از در∑ 
ج→→→→الل و ع→→→ظمت خ→→→→الق س→→→بحان ق→→لبشان ف→→رو م→→∂ريزد و آن→→چنان خ→→ود را ح→→اضر در م→→حضر خ→→دا 
م→→→→∂بينند ك→→→→ه ك→→→→→مترين رف→→→→تار و گ→→→فتار ن→→→اپسند خ→→→دا از خ→→→ود ص→→→ادر ن→→→م∂كنند. اي→→→ن است آن ن→→→ور 
ل از ج→→انب خ→دا ب→ر ق→لبشان ت→ابيده است و همان است  ẃم→ل− م→وك ^ ع→لم و م→عرفت ك→ه ب→ه وس→يله

كه امام صادق�فرمود: 
 Ẃنџا Ẁريد→→→Ẁي Ẃن→→→џم ґبẂل→→→џق ∂→→→ ґف Ẁاهللا ẀهẀف ґذẂق→→→ џي ẁور→→→Ẁن џو→→→ Ẁما ه→→→ￍن ґا ґمل џع→→→ￍالت ґ↕ џرẂثџك→→→ ґب ẀمẂل→→→→ ґعẂال џسẂيџل)

)؛  ґهديهџي
و فرمودهاند: 

 Ẃل→→џب ẂمẀك→→Ẃيџل ґا џدџع Ẃص→→џيґل ґض Ẃرџ Ẃاال ∂→→ґال ف џو ẂمẀكẂيџل→→ џع џل ґزẂن→→→џيґل ґماء→→→ ￍالس ∂→→→ ґف ẀمẂل→→→ ґعẂال џسẂيџل)
)؛  ẂمẀكџل џرґهẂظџي Ẅ∂ẃت џح џينґẃ وẂحانґي ￍالر ґالقẂخџاґوا بẀقￍل џخџت ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف ẁولẀب Ẃجџم џوẀه

^ ش→ما ب→اال آي→د،  ع→→لم ن→→→ه در آس→مان است ك→→ه ب→→ر ش→ما ف→رود آي→→د و ن→→ه در زم→ين است ك→→ه ب→→ه س→و
^ شما ظاهر گردد.  بلكه در باطن جانتان نهان است متخلẃق به اخالق روحانيان شويد تا برا

 Wن→→→→→→→→→→دهد ^ ب→→→→→→→ايـد كـه ك→→→→→→→تـابخانـه در س→→→→→→→يـنه ب→→→→→→ودW ص→→→→→→→→→→→د خ→→→→→→→→→→→انه ك→→→→→→→→→→→→تاب ت→→→→→→→→→→→و را س→→→→→→→→→→→ود
^ آف→→→ريده و ب→→→ذر م→→عارف در س→→رزمين ق→→لبت چ→→نان پ→→اشيده ك→→ه  ^ ان→→→سان خ→→→→دا ط→→→ور ت→→→و را ا
^ ن→فست نكن∂ آن بذر از زمين قلبت  ^ از ش→يطان و ه→وا ^ و پ→يرو اگ→ر س→ر ب→ه فرمانش ف→رود آر

سر م∂كشد و رشد م∂كند و به محصول م∂نشيند. رسول اكرم� فرموده است: 
                                                           

^ فاطر،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱



 
 ℮Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ґهґبẂل→→џق Ẃن→→ ґم ґ↨џمẂك→→ ґحẂال Ẁيعґناب→→ џي Ẃتџرџه→→џظ Ґباحا→→→ џص џعين→→→џب Ẃرџا ґه→→→ẃلґل џ↕ џباد→→→ ґالع џصџل→→→ Ẃخџا Ẃن→→→џم)
)؛۱  ґهґسانґل Ẅ∂لџع

 ^ ه→→→→→→ر كس ت→→→→→→→ا چ→→→→→هل روز اع→→→→→مال خ→→→→→ود را خ→→→→→الصاҐ لوج→→→→→ه اهللا ان→→→→→→جام ده→→→→→د، چ→→→→→شمهها
^ م∂شود.  حكمت از قلبش بر زبانش جار

^ ما اميرالمؤمنين�فرموده است:  موال
 W ẁغير→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џص ẁم Ẃر→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґج џ−√ن џا Ẁب џس Ẃح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→џ џرW۲ وџ ت →→→→→→→→→→→→→ب Ẃك

џ
^ الẂع→→→→→→→→→→→→→الџمẀ اال و џان→→→→→→→→→→→→ط џ−ف→→→→→→→→→→→→→ي џو

^ ك→→ه ح→→→قيقت ت→→→و ه→مين ج→سم و ج→رم ك→وچ− است ب→∂ خ→بر از آن→→∂  ت→→و م→→→∂پندار
كه عالم اكبر در وجودت پنهان است. 

 W∂جـم→→→→→→→→→→→→→ال ش→→→→→→→→→→→→→اه∂ ك→→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→وي ^ ^ آيـي→→→→→→→→→→→→نه ا＾ مـخـزن اسـرار الـهـ∂ كـه تـويــ∂W ا
 W＾ب→→→→→→→→→→→يرون ز ت→→→→→→→→→→→و ن→→→→→→→→→→→يست در دو ع→→→→→→→→→→→الم چ→→→→→→→→→→يز W∂از خ→→ود ب→→طلب ه→→ر آن→→چه خ→→واه→→∂ ك→→ه ت→→وي

^ ط→لب و  اي→→ن از خ→→ود ط→→لبيدن، در واق→→ع از خ→→دا ط→→→لبيدن است، زي→را اوست ك→ه اي→ن ن→يرو
كاوش را در جان انسان نهاده است.  

^ اله∂ شدن  شرايط الزم برا
 ^ ^ خ→→→→→ويش پ→→→→→∂ ب→→→→ردهان→→→→د و ب→→→→ه ج→→→→ا ^ خ→→→→→→داداد خ→→→→→وشا ح→→→→→ال آن ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه اي→→→→→ن ن→→→→→يرو
^ لغ→→→→→→و و ب→→→→→→∂ ث→→→→→→مر، ب→→→→→→ه اص→→→→→→→الح خ→→→→→→ودشان پ→→→→→→رداخ→→→→→→تهان→→→→→→د. آن ق→→→→→→در در درون خ→→→→→→ود ك→→→→→اوش  ك→→→→→→ارها
^ ح→→→كمت از درون→→→→شان ج→→→وشيده است و ب→→→دا ح→→→ال ك→→→سان∂ ك→→→ه ك→→→مترين  ك→→→→ردهان→→→→د ت→→→ا چ→→→شمهها
^ خود را در راه تأمين اهواء نفسان∂ و  ^ خداداد خود نكردهاند و تمام قوا ه∂ ب→ه اي→ن ن→يرو ẃت→وج
^ ورود ه→→→ر  ^ ك→→→→شور وج→→→→ود خ→→→→ود را ب→→→→را ش→→→→باع ت→→→→مايالت ح→→→→يوان→→→→∂ ب→→→→ه ك→→→→→ار ان→→→→→داخ→→→→→ته و دروازهه→→→→ا ґا

جنس پليد كثيف از افكار و اخالق و اعمال شيطان∂ آزاد گذاشتهاند. 
^ گمر∑ تشكيل  ^ دن→→يا بر سر مرز خود دايره ^ از ك→شورها در ص→ورت∂ ك→ه ه→ر ك→شور
دادهان→→→د و ص→→→→ادرات و واردات را دق→→→يقاҐ ب→→→ررس∂ م→→∂كنند ت→→ا اش→→ياء ق→→اچاق از م→→رز ع→→بور ن→→كرده و 

^ نظام ايجاد ننمايد.   اختالل در امر اداره
از اي→→→ن روست ك→→→ه خ→→→داون→→د ح→→كيم ن→→يز ب→→ر س→→ر م→→رز م→→ملكت وج→→ود ان→→سان ك→→ه م→→همترين و 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحه＾⅛۳۲.  ۱

 .۱۷Ｑ＾ـ ديوان عل∂�،صفحه ۲



 
 ℮۱ شرايط اله∂ شدن قلب انسان 

ش→→ريفترين م→→مال− ع→→→الم ه→→ست∂ است و ص→→→الح و ف→سادش س→بب ص→→الح و ف→ساد ع→الم م→→∂شود، 
^ ت→→مام اف→→→عال و اق→→وال ان→→سان از رف→→تار و  ^ گ→→→مر∑ داده، ق→→→وان→→ين ح→→→الل و ح→→رام ب→→را ت→→→شكيل اداره
^ ك→→شور وج→→ود م→→ا  ر ف→→→رموده و م→→→الئكه را ب→→→ه ع→→→نوان پ→→→ليس م→→→خف∂ در ك→→→نار م→→رزها ẃگ→→→فتارش م→→→قر
گ→→ماشته است؛ آن→→گونه ك→→ه ت→→مام واردات ب→→ر اي→→ن ك→→شور از دي→دن∂ها و ش→نيدن∂ها و گ→فتن∂ها و 
خ→→→→→→وردن∂ها را دق→→→→→→يقاҐ ب→→→→→→ررس∂ ك→→→→→→رده و در دس→→→→→تگاه ض→→→→→بط خ→→→→→ود ض→→→→→→بط م→→→→→∂كنند. اي→→→→→ن آگ→→→→→ه∂ از 

جانب خداوند سريع الحساب است كه در قرآن كريمش فرموده است: 
�؛۱  џونẀل џعẂفџما ت џونẀمџل Ẃع џي � џينґبґكات Ґراما ґك � џين ґظґحافџل ẂمẀكẂيџل џع ￍإن џو�

ي→قيناҐ ن→گهبانان∂ ك→→ه ن→ويسندگان م→ورد اع→تماد م→→∂باشند بر شما گماشته شدهاند، از 
تمام آنچه كه انجام م∂دهيد آگاهند. 

نẂ قџ→وẂل＃  ґم ẀظґفẂل џم→ا ي � ẁيد ґع→џق ґمال→ ґẃالش ґن→→ џع џو ґين ґم→→џيẂال ґن→→ џع ґيانґẃقџلџت→→ ẀمẂال ∂ￍقџلџت→→ џي Ẃإذ�
�؛۲  ẁيدґت џع ẁيبґق џر ґهẂي џدџل ẃإال

^ ح→→→→→→→رف و ع→→→→→→→مل از س→→→→→→→مت راست و چپ ن→→→→→→→شستهان→→→→→→→د، ي− ك→→→→→→→لمه از ده→→→→→→→ان  دو گ→→→→→→→يرنده
ك→س∂ ب→يرون ن→م∂آيد م→گر اي→نكه ن→گهبان∂ آم→اده آن را م→∂نويسد ت→ا در روز ح→ساب به حساب 

گذاشته شود و كيفر و پاداش آن تعيين گردد. 
^ ع→→→→→→مل ك→→→→→→ند ك→→→→→ه از ت→→→→→مام  ^ خ→→→→→→→دا خ→→→→→→واس→→→→→→ته است ان→→→→→→→سان در اي→→→→→→ن گ→→→→→→→ذرگاه دن→→→→→→→يا ط→→→→→→ور آر
^ وج→→→→→→→ودش از چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→→وش و دست و پ→→→→→→ا و زب→→→→→→→ان، آب ص→→→→→→اف و پ→→→→→→→ا∑ وارد ح→→→→→→وض  م→→→→→→→جار
ر ب→ه ن→ور اله→∂ گ→ردد ت→ا روز ارت→حال از اي→ن ع→→الم، م→انند ي− خ→ورشيد درخشان  ẃق→لبش ش→ده م→نو
^ ع→مر خ→ود داري→م ت→جارت  ^ ه→ستيم ك→ه ب→ا س→رمايه ب→→ه آن س→→را م→→نتقل ش→ود. م→ا در اي→ن دن→→يا ت→اجر

^ ما هم فرموده است:  م∂كنيم، خدا
 � →نẂ عџ→ذاب＃ ألґي→م＃ ґم ẂمẀيك ґجẂن→→Ẁت ＃↕ џجار→→ґت Ẅ∂ل→→ џع Ẃم→→Ẁكل Ẁأد Ẃل→→ џوا هẀن→→џآم џي→→ن ґذￍا الџه→→ي→→ا أي�
 ẂمẀك ґسẀف→→→Ẃأن џو Ẃم→→→ẀكґوالẂأم→→→→ ґب ґاهللا ґيلґب→→→→ џس ∂→→→→ ґف џون Ẁد ґجاه→→→→Ẁت џو ґهґول→→→→ Ẁس џر џو ґاهللا→→→→ ґب џونẀن ґم Ẃؤ→→→→Ẁت

�؛۳  џونẀمџل Ẃعџت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂمẀكџل ẁرẂي џخ ẂمẀكґذل
^ م→→→ردم، ب→→ا اي→→→مان آي→→ا م→→→∂خواهيد ش→→ما را ب→→→ه ن→→وع ت→→جارت∂ ره→→نمون گ→→ردم ك→→→ه از  ا

                                                           
^ انفطار،آيات۱Ωتا۱۲.  ـ سوره ۱

^ ق،آيات۱۷و۱۸.  ـ سوره ۲
^ صف،آيات۱Ωو۱۱.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ℮۲ 

^ ج→هاد در راه  ع→→ذاب∂ الي→→→م ن→→جاتتان ب→→خشد؛ اي→→مان ب→→ه خ→دا و رس→ولش ب→→ياوريد و ب→را
خدا از مال و جانتان مايه بگذاريد، اين به خير شماست اگر بدانيد. 

^ ك→→→ه ب→→→ه خ→→→ارج از وط→→→ن م→→→∂رود  ^ ت→→→جارت ب→→→ه اي→→→ن دن→→→يا آم→→→دهاي→→→م و ه→→→ر ت→→→اجر پس م→→→ا ب→→→را
روز ب→→ازگشت ب→ه وط→ن، ب→ا دست پ→رسود ب→ر م∂گردد. حال آيا ما روز بازگشت به وطن كه روز 
^ ن→وران→∂ از ح→ضرت ام→ام  ^ از اي→ن ت→جارت ب→ا خ→ود م→∂بريم؟ اي→ن ج→مله م→→رگ م→است چ→ه س→ود

هاد＾�منقول است كه فرموده است: 
ون)؛۱  Ẁر џفيها آخ џر ґس џخ џو ẁومџفيها ق џحґب џر ẁوق Ẁيا سẂن لدџا)

^ است كه گروه∂ در اين بازار سود بردند و گروه ديگر زيان كردند.  دنيا بازار
^ خ→→دا� ام→→يد آن داري→→م ك→→ه  ẃ→→→كال ب→→→ه ف→→→ضل و ك→→رم خ→→دا و ش→→فاعت اولي→→→ا اي→→→→ن− م→→→ا ب→→→ا ات
^ در آس→→تان اقدس قرآن و اهل بيت� ي− جان  ^ گ→شته ^ ع→مر س→پر م→حصول اي→ن سرمايه
ر ب→→ه ن→→ور اي→→→مان ب→→اشد ك→→ه ه→→مراه خ→→ود ب→→ه ع→→الم ب→→رزخ و م→حشر ب→بريم. ه→مان  ẃدرخ→→→شان و ق→→→لب م→→نو

^ كه قرآن فرموده است:  نور
 Ẃم ґهґمانẂأي→ґب џو Ẃم ґيه ґد→Ẃأي џنẂي џب ẂمẀه Ẁور→→Ẁن Ẅ∂џع Ẃس→→ џي ґنات ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال џو џينґن ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال ^ џر→→џت џمẂو→→ џي�
 џو→→ Ẁه џ−ґيها ذل→→→ ґف џين ґدґخ→→→ال Ẁهار→→→Ẃن Ẃا األџهґت Ẃح→→→џت Ẃن→→→ ґم ^ ґر Ẃج→→→џت ẁاتￍن→→→ џج џمẂو→→→џيẂال Ẁم→→→Ẁراك Ẃش→→→Ẁب

�؛۲  Ẁيم ґظџعẂال Ẁز ẂوџفẂال
^ ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→ردان و زن→→→→→→→ان ب→→→→→→→اايمان را م→→→→→→→→∂بين∂ ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ورشان پ→→→→→→→يشاپيششان و از ج→→→→→→انب  روز
راستشان حركت م∂كند و بشارت استقرار در بهشت جاودان به آنها داده م∂شود.  

از آن طرف هم: 
 Ẃن→→→→→ ґم ẂسґبџتẂق→→→→→џونا ن ẀرẀظ→→→→→Ẃوا انẀن→→→→→ џآم џين ґذ→→→→→ￍلґل Ẁقاتґناف→→→→→→ ẀمẂال џو џونẀقґناف→→→→→→ ẀمẂال ẀولẀق→→→→→→ џي џمẂو→→→→→→ џي�

وا نẀوراҐ...�؛۳  Ẁس ґمџتẂالџف ẂمẀك џراء џوا وẀع ґج Ẃار џيلґق ẂمẀك ґورẀن
^ اه→→→ل  م→→→→ردان و زن→→→→ان م→→→→→نافق ك→→→ه ب→→→دون ك→→→سب ن→→→ور از دن→→→يا رف→→→تهان→→→د دست ح→→→→اجت ب→→→ه س→→→و
^ ن→→ور م→→∂كنند، ول∂ ج→→→واب م→→→∂شنوند: اي→→ن ن→→ور را م→→ا از دن→→→يا  اي→→→مان دراز ك→→رده و از آن→→→ها ت→→قاضا
^ ت→حصيل آن ت→نها دن→→يا ب→ود، ح→→ال اگ→ر شما م∂توانيد به دنيا برگرديد و از آنجا  آوردهاي→م و ج→ا

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾⅛⅛۳.  ۱

^ حديد،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۱۳.  ۳



 
 ℮۳ شرايط اله∂ شدن قلب انسان 

^ ه→→→→→ميشه  ن→→→→→→ور ب→→→→→→ياوريد و ب→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→ه دي→→→→→→گر راه ب→→→→→→ازگشت ب→→→→→ه دن→→→→→→يا ن→→→→→خواه→→→→→→ند داشت و ب→→→→→را
محروم از نور و مبتال به ظلمت و عذاب اليم خواهند بود. 

بنابراين ما كه فعالҐ در دنيا هستيم، بايد بكوشيم از آستان اقدس قرآن و عترت تحصيل 
^ زن→→دگ∂ ك→→نيم ك→→ه ه→→مين ق→→رآن ك→→ه اك→→نون در دست م→→ا و واع→→ظ م→→است،  ن→→→ور ك→→→نيم م→→→بادا ط→→ور
^ من را حفظ كرديد و خوانديد  در روز ق→يامت خ→صم م→ا ش→ود و ب→گويد ش→→ما آيات و سورهها
و ب→→→→→ه دي→→→→→گران ي→→→→→→اد دادي→→→→→د، ول∂ اع→→→→تنا ب→→→→ه اوام→→→→ر و ن→→→→واه→→→→∂ م→→→→ن ن→→→→كرديد و دس→→→→تورات م→→→→ن را ب→→→→ه م→→→→تن 

زندگيتان راه نداديد. 
ورا�Ґ؛۱  ẀجẂهџم џآنẂرẀقẂا ال џوا هذ Ẁذ џخￍات ∂ ґمẂوџق ￍإن ґẃب џيا ر Ẁول Ẁس ￍالر џقال џو�

^ من، اين قوم من  ^ خدا ^ ق→رآن ن→يز ب→ه ش→كايت از م→ا ب→رخيزد و ب→گويد ا رس→ول آورن→ده
اي→→→ن ق→→→رآن را م→→→ترو∑ و م→→→ورد ب→→→∂اع→→→تناي∂ ق→→رار دادن→→→د. ح→→→ال آي→→ا م→→ا م→→∂توان→→يم آن روز ب→→ه دف→→اع از 
^ ب→→→زرگ، م→→→ا ك→→→∂ ق→→→رآن را م→→ترو∑ و م→→هجور ك→→رديم، ت→→و  ^ خ→→→→دا خ→→→ود ب→→→رخيزيم و ب→→→گوييم ن→→→ه ا
ẃ∂ در  خ→→ود م→→∂دان→→∂ ك→→ه م→→ا ق→→اريان ق→→رآن و ح→افظان ق→رآن از م→ردان و زن→→ان ف→راوان داش→تيم؛ م→ا ح→ت
^ م→→→→→→→ستقلẃ و م→→→→→→→خصوص ب→→→→→→→ه ق→→→→→→رآن و م→→→→→→سابقات ب→→→→→→ينالم→→→→→→لل∂ ق→→→→→→رآن∂  س→→→→→→→ازمان ص→→→→→→→→داوس→→→→→→→يما ش→→→→→→→بكه
^ زندگ∂ ما  ^ قرآن بود كه از همه جا ب→→هوجود آورده ب→وديم؛ در ت→مام س→اعات ش→بانهروز ص→→دا

به گوش م∂رسيد، آيا باز هم قرآن در ميان ما مترو∑ و مهجور بود؟  
^ م→→→→ن در  ^ ص→→→→→→دا ^ ب→→→→→ا م→→→→→ا ب→→→→→رم∂خيزد و م→→→→→∂گويد: آر ه ẃا آن روز ق→→→→→رآن ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→→حاج→→→→→ ẃام
^ اص→→→ل∂ م→→→ن ب→→→ود راه  ^ ق→→→لبتان ك→→→ه ج→→→ا →→→→ا ن→→→→ه خ→→→→ود م→→→→ن ب→→→→ه خ→→→→انه ẃظ→→→→اهر زن→→→→دگ∂ ش→→→→ما پ→→→→خش ب→→→→ود، ام
^ شما بود  ^ س→→عادت هر دو سرا داش→تم و ن→ه دس→تورات و اح→كام آس→→مان∂ م→ن ك→ه ت→أمين ك→ننده

در متن زندگ∂ شما از خانواده و اجتماع و كسب و كار و بازار و خيابانتان راه داشت. 
م→ن از ب→يرون زن→دگيتان ف→رياد م→∂كشيدم و ف→رمان خ→→دا را ب→ه شما ابالغ م∂كردم ول∂ شما 
^ ن→→→فستان ب→→وديد؛ اي→ن است  در داخ→→ل زن→→دگيتان ب→→→∂اع→→تنا ب→→ه ف→→رمان م→→ن ب→→ه ف→→كر ت→→أمين خ→→واس→→تهها

^ مهجور و مترو∑ بودن قرآن در ميان ما.   معنا
و راس→ت∂ م→ا ب→ايد اع→تراف ب→ه اي→ن ق→صور ي→ا ت→قصير ش→رمآور خ→ود ب→نماييم ك→ه ش→ايد به پاس 

اين اعتراف ما را ببخشند. 
                                                           

 .۳Ω＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ℮℮ 

 gآن→→→→→چه م→→→→→ا ك→→→→→رديم ب→→→→→ا خ→→→→→ود ه→→→→→يچ ب→→→→→يگانه ن→→→→→كرد gدر م→→→→→يان خ→→→→→انـه گ→→→→م ك→→→→رديم ص→→→→→احبخانه را
^ ربẃ رح→→يم ك→→→ريم، م→→ا ج→ز ف→ضل و ك→رم ت→و و ش→فاعت ح→سين ع→زيز ت→و ه→يچ  ^ خ→→دا و ا ا

^ نداريم.  دستاويز
 gت→→→→وام ґر چ→→→→→ه ه→→→→يچ ن→→→→يم ه→→→→ر چ→→→→ه ه→→→→ستم آن џم→→→→→ن ا gمـرا مـران كـه سـگـ∂ بـر آسـت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان تـوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ℮Ｑ هدف اصل∂ زندگ∂ را بشناسيم 

 
 
 

م  ẃگفتار سو
^ مذموم (۱)  دنيا

^ كوردل  سردرگم∂ انسانها
در گذشته بيان كرديم كه رسول اكرم�بر جمع∂ از اصحاب خود وارد شدند و فرمودند: 

لџهẀ بџصيراҐ)؛  џع Ẃجџي џو Ẅ∂مџعẂال ẀهẂن џع Ẁاهللا џبґه ẂذẀي Ẃنџا ẀريدẀي Ẃنџم ẂمẀكẂن ґم Ẃلџه)
آي→→→→→ا در م→→→→يان ش→→→→ما ك→→→→س∂ ه→→→→ست ك→→→→→ه ب→→→خواهد خ→→→دا او را از ك→→→وردل∂ ن→→→جات ده→→→→د و 

بينايش كند؟ 
ك→→وردل∂، ش→→قاوت و ب→→→دبخت∂ ب→→سيار ب→→زرگ∂ است؛ ن→ابيناي∂ چ→شم س→ر خ→يل∂ م→هم ن→يست، 
→→→→→ا  ẃزي→→→→→→را آدم ن→→→→→→ابينا چ→→→→→ند س→→→→→→ال∂ در اي→→→→→ن دن→→→→→→يا ب→→→→→ه زح→→→→→مت زن→→→→→دگ∂ م→→→→→∂كند و ب→→→→→عد ت→→→→→مام م→→→→→∂شود، ام
^ ان→→سان را ت→→بديل ب→→ه ه→→→ال∑ دائ→→م م→→∂سازد. آدم ك→→وردل اص→→→الҐ ن→→م∂دان→→د  ك→→→وردل∂، ح→→→يات اب→→د
 ^ ^ چ→→→ه ب→→→ه اي→→→ن ع→→→الم آم→→ده آورن→→دهاش ك→→→يست، ه→→دفش از آوردن او چ→→يست و چ→→ه ب→→رنامها ب→→→را

دارد، بعد از اين عالم چه خواهد شد؟ سپس رسول اكرم� فرمود: 
)؛  џ−ґذل ґر Ẃدџق Ẅ∂لџع ẀهџبẂلџق Ẁم∂ اهللاẂعџا ẀهẀلџمџفيها ا џطال џيا وẂن الد ∂ґف џبґغ џر Ẃنџم Ẁهￍنґال اџا)

ب→ه ه→وش ب→اشيد، ح→قيقت اي→نكه ه→→ر كس گ→رايش و دلب→ستگ∂ ب→ه دن→يا پ→يدا كرده و 
^ دراز در دلش ج→→ا ب→→دهد، خ→→دا ب→→→ه ه→→→مان م→قدار گ→رايشش ب→→ه دن→→يا ق→لب او  آرزوه→→ا

را كور م∂كند. 
 Ґ^ џدẀه џم＃ ول џعџت ґرẂيџغґب ҐماẂل ґع Ẁاهللا Ẁطاه Ẃعџفيها ا ẀهẀل→џمџا џر Ẁص→џق џيا و→Ẃن الد ∂ґف џد→ ґه џز Ẃن→џم џ؛۱ (و( ＃↨џداي ґه ґرẂيџغґب
امẃا، آن كس∂ كه نسبت به دنيا زاهد و ب∂ رغبت باشد و آرزويش در دنيا كوتاه، 
^ ن→→→داشته ب→→→اشد و  خ→→→→دا ب→→→ه او ع→→→→لم∂ اع→→→طا م→→→→∂كند ك→→→→ه ن→→→ياز ب→→→ه ي→→→اد گ→→→رفتن از دي→→→گر

                                                           
ـ مجموعه ورẃام،جلد۱،صفحه＾۱۳۱.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛℮ 

^ نگردد.  ^ ديگر هدايت∂ كه محتاج به هاد
^ فقر و ته∂دست∂ نيست، فرمودهاند:  ẃه زهد به معنا البت

)؛  ẁء∂ џش ẀهẀكґل Ẃمџال ي Ẃنџم Ẁد ґاه ẃالز ґلџب ҐئاẂي џش Ẁ−ґلẂمџال ي Ẃنџم Ẁد ґاه ẃالز џسẂيџل)
^ مال− او نباشد.  ^ نباشد، بلكه زاهد آن است كه چيز زاهد آن نيست كه مال− چيز
پ→ول و ج→اه و م→قام و ش→هرت ن→توان→د او را ب→رده و غ→الم ح→لقه ب→ه گوش خود سازد و چه بسا 
→→→→ا دل ب→→→→سته ب→→→ه پ→→→ول و م→→→قام خ→→→ود  ẃال و پ→→→→ردرآمد و ص→→→→→احب م→→→→قام و م→→→→نصب ه→→→→م ه→→→→ست، ام ẃآدم ف→→→→ع
ن→→→→يست، دائ→→→→م گ→→→→وش ب→→→→ه زنگ است ك→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→گويد آن پ→→→→ول را در ك→→→→جا م→→→→صرف ك→→→→ن و ب→→→ا آن 
ق→→→→→→→درت در ك→→→→→→→جا و چ→→→→→→گونه ف→→→→→→→الن ك→→→→→→→ار را ان→→→→→→جام ب→→→→→→ده، ث→→→→→→روت و ق→→→→→→درتش وق→→→→→→ف خ→→→→→→دا و ب→→→→→→→ندگان 
^ ع→لمش لدنẃ∂ م→→∂شود و م→راح→ل راق→يه＾۱ ه→داي→تش  خ→داست. اي→ن آدم است ك→ه م→راتب ع→اليه
^ م→→راتب است؛ درج→→ات س→→افلهاش۲ ن→→ياز ب→ه  م→→نشأ غ→→يب∂ پ→→يدا م→→→∂كند، چ→→ون ع→→لم و ه→→دايت دارا

^ م∂گردد.  ^ بشر ^ دارد، ول∂ درجات عاليهاش مستغن∂۳ از معلẃم و هاد معلẃم و هاد
)؛  ＃↨џداي ґه ґرẂيџغґب Ґ^ џدẀه џم＃ ول џعџت ґرẂيџغґب ҐماẂل ґع Ẁاهللا ẀطاهẂعџاين همان سخن∂ است كه حضرت امام صادق� به «عنوان بصر＾» فرموده است: (ا

 Ẃنџا Ẁريد→→→Ẁي Ẃن→→→џم ґبẂل→→→џق ∂→→→ ґف Ẁاهللا ẀهẀف ґذẂق→→→ џي ẁور→→→Ẁن џو→→→ Ẁما ه→→→ￍن ґا ґمل џع→→→ￍالت ґ↕ џرẂثџك→→→ ґب Ẁلم→→→→ ґالع џسẂيџل)
)؛℮  ґديهẂهџي

ع→→→→لم ب→→→→ه زي→→→اد درس خ→→→واندن و از اي→→→→ن ك→→→تاب و از آن ك→→→→تاب، از اي→→→→ن م→→→→علẃم و از آن 
^ است ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→دا در دل ه→→→→→→→ر كس ك→→→→→→→ه  اس→→→→→→→→تاد ف→→→→→→→را گ→→→→→→→رفتن ن→→→→→→→يست، ب→→→→→→→لكه آن ن→→→→→→→ور

بخواهد هدايتش كند م∂افكند.  
ـ ن→→يستند ول∂ روش→→ندالن∂ ه→→ستند  ـ ب→→→ه اص→→→طالح م→→ا  ^ ك→→→ه ب→→→ا س→→→واد  لذا دي→→→ده م→→→→∂شود اف→→→راد
∂ دارن→→د و  ẃخ→→اص ^ ك→→→ه ب→→→ا م→→→عارف اله→→→يẃه از ت→→→وحيد و ن→→→بوẃت و ام→→→امت و م→→→عاد ارت→→باط و آگ→→اه∂ها
 ^ ت→→→→مام ش→→→→ئون زن→→→→دگيشان ب→→→→ر م→→→→حور اح→→→→كام دي→→→→ن خ→→→→→دا م→→→→∂چرخد، اي→→→→نان ه→→→→مان زاه→→→→دان ب→→→ه م→→→عنا
واق→→→ع∂ ه→→→ستند ك→→→ه ب→→→رده و غ→→→الم ح→→→لقه ب→→→ه گ→→→وش پ→→→ول و ج→→→اه و م→→→قام ن→→→شدهان→→→د و ب→→→ر اث→→→ر حبẃ دن→→→→يا 

                                                           
ـ باال رفته.  ۱

ـ پايين.  ۲
ـ ب∂ نياز.  ۳

ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾۱۳۹.  ℮



 
 ℮۷ هدف اصل∂ زندگ∂ را بشناسيم 

چشم و گوش قلبشان كور و كر نشده است.  
خصوصيẃات دنيادوستان 

^ كه به يك∂ از اصحابشان نوشتهاند فرمودهاند:  امام اميرالمؤمنين عل∂� ضمن نامها
)؛۱  џقاب ￍالر ل ґذẀي џو Ẁم ґكẂبẀي џو م ґصẀي џو ∂ ґمẂعẀيا يẂن الد ￍب Ẁح ￍن ґاџيا فẂن الد ґضџف Ẃارџف)

دن→→→→→→يا را ره→→→→→→ا ك→→→→→→ن، چ→→→→→→→ه آن→→→→→كه دوس→→→→→ت∂ دن→→→→→يا آدم→→→→→∂ را ك→→→→→ور و ك→→→→→→ر و الل م→→→→→→∂كند و 
^ م∂افكند.  گردنها را به ذلẃت و خوار

→→→→→ا چ→→→→→شم دلش ك→→→→ور است و ن→→→→→ابينا،  ẃآدم دن→→→→→يادوست، چ→→→→→شم س→→→→→رش ب→→→→→از است و ت→→→→→يزبين، ام
→→→ا از  ẃظ→→→اهر را م→→→∂بيند، دل م→→→∂دهد و خ→→→ود را ف→→→ان∂ در راه رس→→يدن ب→→ه آن→→→ها م→→∂سازد ام ^ ج→→→مالها
^ ج→→→→مال آف→→→→رين ب→→→→ا چ→→→→شم دل ن→→→→اتوان است و ه→→→→رگز س→→→راغ→→→∂ از او ن→→→م∂گيرد ت→→→ا روز  دي→→→→→دن خ→→→→→دا
^ واقع∂  ^ زي→بانما از بين رفته و نابود شدهاند. با آن زيبا م→رگش ك→ه م∂بيند ت→مام اي→ن زشته→→ا
ه→→م ك→→ه ارت→→باط∂ ن→→→داش→→ته است و لذا در آتش ف→→راق آن م→→عشوق و م→→حبوب اص→→ل∂ س→→وز و گ→داز 

ب∂پايان خواهد داشت. 
 eه→→→→→→→→→→→→→→→→→مچو آن ابـل→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→اب آفـت→→→→→→→→→→→→→→→→→اب eدي→→→→د در دي→→→وار و ش→→→د ح→→→يران ش→→→→تاب

^ ديوار تابيده است، به خيال اينكه آن  ^ از نور آفتاب ديد كه بر سينه آدم اب→له∂ پرتو
^ آن شتافت.  ^ ديوار شد و ديوانهوار به سو نور از خود ديوار است شيفته

 eع→→→→→→→→→→→→→اشق دي→→→→→→→→→→→→وار ش→→→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→→→→→اين خ→→→→→→→→→→→→ود ض→→→→→→→→→→→→ياست eب→→→∂ خ→→→بر ك→→→اين ع→→→كس خ→→ورشيد س→→ماست
ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→نگام غ→→→→→→→روب ك→→→→→→→ه آف→→→→→→→تاب از ش→→→→→→→→عاع اف→→→→→→كن∂ دام→→→→→→ن ب→→→→→→رچيد، آن آدم اب→→→→→→له دي→→→→→→د دي→→→→→→وار 
^ از آف→تاب  ^ ن→→→يست، ت→→ازه پ→→∂ ب→→رد ك→→ه آن ن→→ور دي→→وار، پ→→رتو ت→→اري− گ→→→شت و از ن→→ور در آن اث→→ر
^ از نور در  ب→وده و او از ش→ناخت او ب→∂ ب→هره و از ن→ور او م→حروم گشته است. ما نيز اكنون پرتو
 ^ ^ برافراشته، ثروتها ^ برافروخته، قدẃ و قامتها ع→الم م→شاهده م→∂كنيم ب→ه ص→ورت چ→هرهها
^ آن→→ها  ار و... ب→→ه خ→→→يال اي→→نكه اي→→نها ه→→ر چ→→ه دارن→→→د از خ→→ود دارن→→→د، ش→→يفته ẃق→→ه ^ س→→رشار و ق→→درتها
^ خ→→→→ود را در راه رس→→→→يدن ب→→→→ه آن→→→→ها ت→→→→باه  م→→→→→∂شويم و ع→→→→اشقانه دن→→→→→بالشان م→→→→∂دويم و ع→→→→مر گ→→→→ران→→→→بها
م→→→→→∂كنيم ول∂ ب→→→→→ه ه→→→→→→نگام م→→→→→رگ خ→→→→→واه→→→→→يم دي→→→→→د آن→→→→→ها ه→→→→→مه غ→→→→روب ك→→→→ردند و از چ→→→→شممان ن→→→→اپديد 
^ ع→→→→جب! چ→→→ه اش→→→تباه ب→→→زرگ∂ ك→→→ردهاي→→→م، ظ→→→لمتها را ن→→→ور ان→→→→گاشته و  ش→→→→دند، ت→→→→ازه پ→→→→∂ م→→→→∂بريم ا

                                                           
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾⅛۱۳.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ℮۸ 

^ ب→→ه آن→→→ها از دست دادهاي→→م و اي→→→ن− در ظ→→لمت م→→حروميẃت  ^ ع→→→مر را در راه ع→→شق ورز س→→→رمايه
^ ه→→→→→ميشه ب→→→→→ايد در آتش ف→→→→→راق آن م→→→→→عشوق ح→→→→→قيق∂  از ع→→→→→شق ب→→→→→ه خ→→→→→داون→→→→→د م→→→→→نẃان اف→→→→→تادهاي→→→→→م و ب→→→→→را

بسوزيم و بسازيم. 
^ ب→→→→→→→يدار ك→→→→→→→ردن م→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→واب غ→→→→→→→فلت ف→→→→→→رو  ^ ان→→→→→→→بياء و ام→→→→→→→امان�برا اي→→→→→→→ن ه→→→→→→→مه ف→→→→→→→ريادها
رف→→→تههاست، ول∂ م→→→عاالس→→→ف م→→→ا خ→→→واب→→→→مان ن→→→ه آن→→→چنان س→→ب− است ك→→ه ب→→ا اي→→ن ف→→ريادها از خ→→واب 
 ^ ^ ف→→→→→→→→→→→ريبنده و زودگ→→→→→→→→→→→ذر دن→→→→→→→→→→→يا ش→→→→→→→→→→دهاي→→→→→→→→→→م و از ج→→→→→→→→→→→مالها ^ ج→→→→→→→→→→→لوهها ب→→→→→→→→→→→يدار ش→→→→→→→→→→→ويم، م→→→→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→→→→يفته

حياتبخش هميشه باق∂ آخرت در حال غفلتيم كه قرآن كريم م∂فرمايد: 
�؛۱  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

^ از اين زندگ∂ دنيا را م∂دانند و از آخرت در حال غفلتند.  ظاهر
^ ديگر هشدار م∂دهد:  در آيه

 Ẁوانџي→→ џحẂال џ∂→→ ґهџل џ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џار ￍالد ￍإن џو ẁبґعџل џو ẁو→→ Ẃهџل ẃيا إال→→Ẃن الد Ẁ↕يا→→ џحẂال ґه ґم→→→ا ه→→→ذ џو�
�؛۲  џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل

^ آخ→رت است  ^ ن→→يست و ي→→→قيناҐ س→→را ^ ج→→ز س→→رگرم∂ و ب→→از اي→→ن زن→→دگ∂ دن→→يا، چ→→يز
^ واقع∂ است، اگر اينان م∂دانستند.  كه حيات و زندگ∂ به معنا

آر＾، اگ→→→ر م→→→ا ع→→→قل خ→→داداد خ→→ود را ب→→ه ك→→ار م→→∂ان→→داخ→→→تيم، م→→∂فهميديم ك→→ه آن→→چه اك→→نون 
در ن→→→→ظر م→→→→ا ه→→→→دف و م→→→→طلوب اص→→→→ل∂ از زن→→→→دگ∂ ش→→→→ناخته ش→→→ده و م→→→ا ب→→→ا ح→→→رص و ولع→→→∂ ع→→→جيب ب→→→ه 
^ پ→ر  ^ ع→→ال∂ و م→قام و م→نصبها ^ اس→كناس و م→سكن و م→ركبها دن→→بالش م→→∂دويم از ب→→ستهها
 ^ ^ ش→→→صت ه→→→→فتاد س→→→اله ب→→→ا آن→→→ها ب→→→از هها ẃب→→→→اد و ب→→→→روت، ه→→→→مه ب→→→→ازيچه و س→→→رگرم∂ است ك→→→ه م→→→ا ب→→→چ

^ هم م∂كوبيم.   ^ به دست آوردن آنها بر سر و كلẃه م∂كنيم و برا
^ تمام م∂شود و ما با روي∂ سياه و دست∂ خال∂ از معرفت و محبẃت  ^ باز به همين زود

^ ما بوده است در موقف حساب م∂ايستيم.  ^ حيات ابد خالق خود كه سرمايه
 ẀولẀق→ џي � Ẅ^ نẂ→→سانẀ وџ أنẄ∂→→ￍ لџهẀ الذґẃكẂ→ر Ẃاإل Ẁرￍك џذџت→→ џذ＃ يґئџمẂو→→ џي џمￍن џه џج→→ ґذ＃ بґئџمẂو→→ џي џء∂→→ ґج џو�

ياتґ∂�؛۳  џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџيا ل
                                                           

^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲
^ فجر،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۳



 
 ℮۹ هدف اصل∂ زندگ∂ را بشناسيم 

آن روز ك→→→→→ه ج→→→→→→هنẃم، م→→→→→شهود آدم→→→→→→يان گ→→→→→رديد، آن روز است ك→→→→→ه ان→→→→→سان ب→→→→→ازيگر ب→→→→→ه خ→→→→ود 
^ ن→→خواه→→د  →→ا آن ب→→ه خ→→ود آم→→دن و ب→→→يدار ش→→دن دي→→گر ب→→ه ح→→→ال او س→→ود ẃم→→∂آيد و ب→→→يدار م→→∂شود. ام
^ زن→→دگيم  ^ ك→اش پ→يشاپيش ب→يدار ش→ده ب→ودم و ب→را داشت؟ از ع→→مق ج→→→ان ن→→اله س→ر م→∂دهد ك→ه ا
^ آم→اده ك→رده ب→ودم. آن روز م→∂فهمد آن→چه در دن→يا  ك→→ه الح→→ال آغ→→از ش→→ده، وس→→ايل زن→دگ∂ اب→د
^ ب→→→→→وده است و  ^ ق→→→→→→رآن له→→→→→→و و لعب، س→→→→→رگرم∂ و ب→→→→→از داش→→→→→→ته، اص→→→→→→→الҐ زن→→→→→→دگ∂ ن→→→→→→بوده، ب→→→→→→ه ف→→→→→→رموده

زندگ∂ از امروز شروع شده است كه م∂گويد: 
^ پيش فرستاده بودم.  ^ زندگيم چيز ^ كاش برا ياتґ∂�؛  ا џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџيا ل�

^ مذموم  ^ دنيا معنا
ح→→→→ال ب→→→→ايد دي→→→→د آي→→→ا م→→→نظور از دن→→→يا ك→→→ه در لس→→→→ان ق→→→رآن ك→→→ريم و ان→→→بياء و ام→→→امان� م→→→ورد 
م→→ذمẃت ق→→رار گ→→رفته ب→→ه چ→ه م→عناست؟ ب→→ديه∂ است ك→ه م→نظور اي→ن زم→ين و آس→مان، آب و ه→وا و 
دي→→گر ك→→→ائنات از ج→→→ماد و ن→→→بات و ح→→يوان و ان→→سان ن→يست، زي→را اي→→نها ه→مه م→خلوقات خ→دا ه→→ستند 
^ خ→→→→→→→ود،  و ه→→→→→→→→ر ي− در ح→→→→→→→→→دẃ خ→→→→→→→→ود آي→→→→→→→→ت∂ از آي→→→→→→→→ات اله→→→→→→→→يẃه م→→→→→→→∂باشند و ب→→→→→→→ه ق→→→→→→→در ظ→→→→→→→رفيẃت وج→→→→→→→ود
^ از آن نظر كه  ^ از ج→→مال و ك→مال آف→ريدگار خ→ود را ن→شان م→∂دهند و لذا ه→ر موجود گ→وشها

مخلوق خداست، زيباست كه خودش فرموده است: 
...�؛۱  Ẁهџقџل џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀك џن џس Ẃأح ^ ґذￍال�

ن خلق كرده است...  џس џاو هر چه را كه خلق كرده، نيكو و ح
ẃ∂ شيطان كه مسلẃم مخلوق خداست، در حدẃ خود  اص→→الҐ م→وجود ب→د در ع→الم نداريم، حت
ن خ→اصẃ ب→ه خ→ود م→∂باشد ك→ه ت→وضيح آن م→جال دي→گر م→→∂طلبد.تنها آن→ان ك→ه چ→شم  Ẃس→→ Ẁح ^ دارا

ليا را م∂بينند و م∂گويند:  Ẁباطن بينشان باز است؛ آن حقيقت ع
 e＾ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→∂نگرم ت→→→→→→→→و ن→→→→→→→→مودار ب→→→→→→→→ودها e＾ن→→→→→انموده رخ، ت→→→و چ→→→ه ب→→→سيار ب→→→ودها ^ ا

باز هم م∂گويند: 
 eبـه ص→→→→→→→→→→→→→→→→→حـرا بـن→→→→→→→→→→→→→→→→→گرم صـح→→→→→→→→→→→→→→→→→را تـو ب→→→→→→→→→→→→→→→→→يـنم eب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه دريـا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نگرم دريـا ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينم
 eب→→→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→→→→ر ج→→→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→→→نگرم ك→→→→→→→→→→→→→→وه و در و دشت eت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينم ^ ^ زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→با ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شان از رو

م→→→→ردمґ چ→→→→شم س→→→ر ب→→→ازґ ظ→→→اهربين، ج→→→ز زم→→→ين و آس→→→مان، در و دي→→→وار و چ→→→شم و اب→→→رو و ق→→→امت 
                                                           

^ سجده،آيه＾۷.  ـ سوره ۱



 
 ＱΩ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ دل ن→→→م∂بندند. ب→→→ه گ→→→→فتار دي→→→گران ن→→→يز ك→→→ه س→→→خن از  ^ ن→→→م∂بينند و ج→→→ز آن→→→→ها ب→→→ه چ→→→يز رع→→→→نا چ→→→يز
^ ظ→→→→اهر و ج→→→→مال و ك→→→مال ب→→→اطن ب→→→ه م→→→يان م→→→∂آورند، م→→→→∂خندند و م→→→وهوم پ→→→رستشان  پ→→→→شت پ→→→→رده

م∂خوانند. آر＾: 
 eاست ^ چـه دانـد آنـك→→→→ه اشـت→→→→ر مـ∂چ→→→→ران→→→→د e م→→→→→→→→→→→→→→→→→→يان ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشق و م→→→→→→→→→→→→→→→→→→عشوق رم→→→→→→→→→→→→→→→→→ز

^ است ك→→ه آن→→چنان م→→ورد  س اس→→→الم ه→→ر م→→وجود ẃم→→→ذموم از دي→→→دگاه ش→→رع م→→قد ^ پس دن→→→يا
ه ب→→ه خ→→دا و آخ→→رت م→→نصرف ك→→رده ب→→ه خ→→ود  ẃق و دلب→→→ستگ∂ ان→→→سان ق→→رار گ→→يرد ك→→ه او را از ت→→وجẃت→→→عل

مشغول سازد.  
^ از دلب→خواه آدم→∂  ^ و پ→يرو ẃ→→→باع ه→→و در واق→→ع م→→∂شود گ→→فت ك→→ه دن→→يا＾ م→→ذموم، ه→→مان ات
^ خدا و  ^ را ك→ه دلش م→∂خواه→د ان→جام ب→دهد ب→دون اي→نكه رضا يا عدم رضا است ك→ه ه→ر ك→→ار

^ آن را در نظر بگيرد.در قرآن كريم اين آيه را م∂خوانيم:  پيامد اخرو
 џو ґه ґعẂم џس Ẅ∂لџع џمџت џخ џم＃ وẂل ґع Ẅ∂لџع Ẁاهللا Ẁهￍل џأض џو Ẁواه→џه Ẁه џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→џ؛۱ �أ ف�... Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ ن→→→→فس خ→→→→ود را م→→→→→عبود م→→→طاع خ→→→ود ق→→→رار داده  ^ آن ك→→→→س∂ را ك→→→→→ه ه→→→→وا آي→→→→→ا دي→→→→دها
^ ع→لم و آگ→اه∂ ان→جام داده ب→→ه  است و خ→→دا ن→→يز او را [ب→→→ه ك→→يفر اي→→ن گ→ناه ك→→ه از رو
ح→→→ال خ→→ود ره→→→ا ك→→رده است در ن→→→تيجه او] گ→→→مراه گ→→شته و م→→هر ب→→→ر چ→→شم و گ→→وش و 

قلبش نهاده شده [و محروم از در∑ حقايق گشته است]. 
^ ن→فس  ^ او ه→وا يق� در ح→قيقت دن→يايش زلي→→خا ن→بود، ب→لكه دن→يا ẃح→→ضرت ي→وسف ص→د
^ نفس و  ^ هوا ^ ب→ا آن برخاست. او هم انسان∂ بود دارا خ→ودش ب→ود ك→ه ب→ا ج→دẃ ت→مام ب→ه م→بارزه
ش→هوت ج→→نس∂ در بحران∂ترين سنين جوان∂ آن هم در لغزندهترين پرتگاه∂ كه زليخا برايش 

پيش آورده بود كه خدا م∂فرمايد: 
...�؛۲  џ−џل џتẂيџه Ẃتџقال џو џوابẂب Ẃاأل ґتџقￍل џغ...�

 ^ →→→→→ا او ك→→→→→ه چ→→→→→شم ب→→→→→اطن ب→→→→→ينش ب→→→→→→از ب→→→→→ود و اي→→→→→مانش ب→→→→ه خ→→→→دا م→→→→حكم، در م→→→→قابل ت→→→→ندباد ه→→→→وا ẃام
^ ت→→→→→مام اي→→→→ستاد و دست ردẃ ن→→→→ه ب→→→→ر  ـ ب→→→→ا اس→→→→توار ^ زلي→→→→خا ب→→→→ران→→→→گيخته ش→→→→ده ب→→→→ود  ـ ك→→→→ه ب→→→→ه وس→→→→يله ن→→→→فسش 

                                                           
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲



 
 Ｑ۱ منشأ كور＾ دل 

 џن џس→→→→→ Ẃأح ∂→→→→→ґẃ ب џر Ẁه→→→→→√ →→→→→عاذџ اهللاґ إن џن→→→→→فس خ→→→→→ود ن→→→→→→هاد و گ→→→→→فت: �...م ^ ^ ه→→→→→وا ^ زلي→→→→→→→خا، ب→→→→→→لكه ب→→→→→→ر س→→→→→ينه س→→→→→→ينه
...�؛۱ي→→→→→عن∂ ق→→→→→لب م→→→→→ن از اس→→→→→ارت ن→→→→→→فسم آزاد گ→→→→→شته و ي→→→→→كجا ق→→→→→رقگاه خ→→→→→دا ش→→→→→ده است و ب→→→→ه  џ^ Ẃوا →→→→→ث џم
 Ẃن ґم Ẁورود ب→→ر خ→→ود ن→→م∂ده→→د و لذا خ→→دا ه→م درب→ارهاش ف→رموده است: �...إن√→→ه ẃج→→ز خ→→→دا ح→→ق ^ اح→→→د
 ^ ^ م→ن است و ج→ز م→ن س→ر در م→قابل احد ^ ب→را �؛۲ او از ب→→ندگان خ→→الص ش→ده џين ґصџل Ẃخ→ ẀمẂا الџ ن ґباد→ ґع
џا  ن ґباد→→→ ґع Ẃن→→→ ґم Ẁه→→→√ →→→خلџص خ→→→داست، ب→→→لكه �إن Ẁه ت→→→→نها ي→→→→وسف�ن→→→→يست ك→→→ه ع→→→→بد مẃ ف→→→→رود ن→→→→م∂آورد، الب→→→→ت

^ آنهاست.  ينџ �نشان م∂دهد كه عباد مẀخلџص خدا فراوانند و يوسف�از جمله ґصџل Ẃخ ẀمẂال
يق� در راه  ẃص خ→→داست، م→→انند ي→→وسف ص→→دџخل→→ Ẁم ^ آن كس ك→→→ه ع→→بداهللا است و ب→→نده
تب→→→→→→→→خشترين چ→→→→→→→→يزها م→→→→→→→→→∂گذارد و  ẃلذ ^ ^ ح→→→→→→→→ضرتش پ→→→→→→→→ا رو ام→→→→→→→→→تثال ام→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→دا و ج→→→→→→→→→→لب رض→→→→→→→→→→ا
ґẃ→→→→→∂�و ه→→→→→مچنين م→→→→→انند اب→→→→راه→→→→يم خ→→→→لي→→→→ل�تلخترين و ج→→→→انسوزترين  ب џر Ẁه→→→→→√ →→→→→عاذџ اهللاґ إن џم→→→→→∂گويد:� م
م→→→صائب۳ را ب→→ا آغ→→وش ب→→از اس→→تقبال م→→→∂كند و ف→→رزند ج→→وان و م→→حبوب دلش را ب→→ا دست خ→→ودش 

نده بر گلويش م∂گذارد و م∂گويد:  ẃزمين م∂خواباند و كارد تيز بر ^ رو
...�؛℮  џ− Ẁحџب Ẃأذ ∂ґẃ ^Ẅ فґ∂ الẂمџنامґ أن ґẃ∂ أر �...يا بẀنￍ∂џ إن

 ^ ف→→→رزند ع→→→زيزم م→→→ن از ج→→→انب خ→→دا م→→أموريت دارم ك→→ه س→→ر ت→→و را ب→→برم.او ه→→م ن→→م∂گويد ا
پدر،آخر من چه گناه∂ كردهام كه محكوم به كشته شدن گشتهام، بلكه م∂گويد: 

 Ｑ؛�... Ẁرџم ẂؤẀما ت ẂلџعẂاف ґتџيا أب...�
^ انجام بده...  ...پدرم آنچه را كه مأمور شدها

 Ẃد→→→→→→→ џق � Ẁيم→→→→→→→ ґراه→→→→→→→Ẃ يẂناهẀ أنẂ ي→→→→→→→ا إب џن→→→→→→→اد џخ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→م در م→→→→→→→→قام ت→→→→→→→→قدير و ت→→→→→→→→حسين او ف→→→→→→→رموده است:�و
^ اب→→راه→→يم، آف→→رين ب→→ر ت→→و ك→→ه اس→→→الم و اخ→→→الص خ→→ود را ب→→ه  ي→→ا...�؛⅛ن→→دايش ك→→رديم ا Ẃؤ قẂتџ الر∫ →→د√ џص

خوب∂ نشان داد＾.  
^ خ→دا، زن و ف→رزند و پ→ول و  ^ م→ذموم از دي→دگاه خ→→دا و اولي→→ا ب→→نابراي→ن م→علوم ش→د ك→ه دن→→يا
^ دل آدم→→∂ است ك→→ه ح→→→اكم ب→→ر  ^ واق→→ع∂ آن، خ→→واس→→تهها م→→→ال و ج→→→اه و م→→→قام ن→→→يست، ب→→→لكه م→→عنا

                                                           
^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲℮.  ۲
ـ مصيبتها.  ۳

 .۱Ω۲＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ℮
ـ همان.  Ｑ

 .۱ΩＱ۱وΩ℮ـ همان،آيات ⅛



 
 Ｑ۲ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ^ ∂ ج→ز ط→رح ن→قشه ب→را ẃـ گ→شته است و او ه→م ـ از اف→كار و اخ→→الق و اع→مالش  ^ وج→ودش  س→→راپ→→ا
^ خ→دا و ام→ر و ن→ه∂ خ→→دا در زندگ∂اش  ^ دل ن→→دارد آن→گونه ك→ه ن→ه ح→→ساب∂ ب→را ت→أمين خ→واس→تهها
^ ق→→→→لبش راه م→→→→∂يابد.  ^ راج→→→→→ع ب→→→→ه آخ→→→→رت و ع→→→→→الم پس از م→→→→رگ ب→→→→ه ف→→→→ضا ب→→→→→از م→→→→→∂كند و ن→→→→→ه ف→→→→→كر

همان كه خداوند حكيم م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґواتџه ￍالش ب Ẁح ґاسￍلنґل џنґẃ ي Ẁز�

^ آدم→→→يان زي→نت داده ش→ده و ج→ز آن م→حبوب  ^ ن→→فس است ك→→→ه ب→→را دلب→→ستگ∂ ب→→→ه خ→→واستهها
 ^ م→→→→→طلوب∂ ن→→→→→م∂شناسند و آن ع→→→→→شق ب→→→→→ه ش→→→→→هوات است ك→→→→→ه در وج→→→→ود زن→→→→→ان و ف→→→→رزندان و پ→→→→ولها
^ پ→→→ر ج→→→→الل و ج→→→بروت ت→→→جلẃ∂ ك→→رده و  ^ ع→→→ال∂ و م→→→قام و م→→→نصبها ف→→→راوان، م→→→سكن و م→→→ركبها

آنها را سرگرم خود ساخته است كه: 
 џن ґم ґ↕ џرџطẂنџق ẀمẂال ґير ґناطџقẂال џو џينґن→џبẂال џو ґساء→ґẃالن џن→ ґم ґواتџه→ ￍالش ب Ẁح ґاسￍل→نґل џنґẃ ي Ẁز�
 ґ↕يا→ џحẂال Ẁتاع џم џ−ґذل ґثẂر џحẂال џو ґعام→Ẃن Ẃاأل џو ґ↨џمￍو џس→ ẀمẂال ґلẂي→ џخẂال џو ґ↨ ￍض→ґفẂال џو ґبџه ￍالذ

نẂيا...�؛۲  الد
^ م→→→→→ردم ظ→→→→→اهربين  ^ زودگ→→→→→→ذر اي→→→→→ن زن→→→→→دگ∂ ف→→→→→ناپذير دن→→→→→→ياست ك→→→→→ه دله→→→→→→ا اي→→→→→→نها ه→→→→→→مه ب→→→→→هره

ب∂خبر از باطن عالم را ربوده است. 
�؛۳  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

^ از زندگ∂ دنيا را م∂فهمند و از آخرت در حال غفلتند.  ظاهر
هواپرست∂، سبب كوردل∂ 

 ẃك→→→→→→→ل ^ ^ خ→→→→→→→داپ→→→→→→→رست∂ م→→→→→→→∂نشيند و س→→→→→→→رچشمه ح→→→→→→→→اصل اي→→→→→→→→نكه ه→→→→→→→واپ→→→→→→→رست∂ است ك→→→→→→→ه ج→→→→→→→ا
 ґẃل→ Ẁك Ẁأسџن→→يا ر ب∫ الد∫ Ẁم خ→→دا�ف→→رموده است:«ح ẃخ→→طيئات و گ→→ناهان م→→→∂گردد ك→→ه رس→→ول م→→كر
»؛℮و ه→مان است ك→ه س→بب ك→وردل∂ ان→→سان م→∂شود ك→ه در ح→ديث از رسول اكرم�  ＃↨џطيئ→ џخ
»؛  џ−ґذل ґر Ẃد→→џق Ẅ∂ل→→ џع Ẁهџ ب Ẃل→→→џق Ẁاهللا ∂ џم→→→ Ẃع џا ẀهẀل→→ џم џف→→يها ا џط→→ال џيا و→→→Ẃن →→→∂ الد∫ ґف џب ґغџر Ẃن→→→ џال م џخ→→→وان→→→→ديم ك→→→ه ف→→→رمود:«ا
^ دراز و دنياطلب∂  ه→شيار ب→اشيد، ه→ر كس ب→ه ه→ر م→قدار ك→ه گ→رايش ب→ه دنيا داشته باشد و آرزو

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۳

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۳۱۷.  ℮



 
 Ｑ۳ منشأ كور＾ دل 

^ و ن→→→→ابيناي∂ م→→→→بتال م→→→→∂سازد و از در∑  در دل ب→→→→→→گيرد، خ→→→→→→دا ب→→→→→ه ه→→→→→مان م→→→→→قدار ق→→→→→لبش را ب→→→→→ه ك→→→→→ور
حقايق عالم محروم م∂گرداند تا آنجا كه خدا خطاب به رسول گرام∂اش� م∂فرمايد: 

�؛۱  Ґيال ґك џو ґهẂيџل џع ẀونẀكџت џتẂأنџأ ف Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأي џأ ر�
^ ن→فس خ→ود را معبود مطاع خود قرار داده است آيا تو  ^ آن ك→س∂ را ك→ه ه→وا آي→ا دي→دها
^ از  م→→→∂خواه→→→∂ او را ب→→→ه راه خ→→→دا ب→→→ياور＾؟ ي→→→→عن∂ پ→→→يامبر ه→→→م ن→→→م∂توان→→→د آدم→→∂ را ك→→ه ت→→ن ب→→ه پ→→يرو
^ ن→فس خ→ود داده است و از خ→→دا اع→راض ك→رده است ب→ه راه آورد، زي→را آدم→∂ ابتدا بايد بر  ه→وا
^ ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ب→→→→→→گيرد ت→→→→→→ا ب→→→→→→توان→→→→→→د دع→→→→→→→وت  ر و ع→→→→→→→قل و اراده و اخ→→→→→→تيار، ح→→→→→→الت ح→→→→→→→قپذير ẃاس→→→→→→→اس ت→→→→→→→فك
لين قدم در اين راه پرهيز از  ẃتسليم او گردد و او Ґپيامبر را بپذيرد و عمال ^ ح→كيمانه و ن→اصحانه
^ ج→→→→→ستن از ن→→→افرمان∂ خ→→→داست و ب→→→اور داش→→→تن اي→→→ن ح→→→قيقت ك→→→ه ب→→→→∂پرواي→→→∂ در ام→→→ر  گ→→→→ناه و دور
م→عصيت ب→ر ح→سب اس→تفاده از آي→ات ق→رآن و ب→→يانات ام→امان� س→بب ك→ور و ك→ر گ→شتن چشم 
 ^ ^ معنو و گ→وش ق→لب ان→سان م→∂شود و ان→سان در اي→ن ص→ورت ن→ه م→∂توان→د ج→→مال∂ از جمالها
^ روحان∂ را بشنود؛ بلكه چشم و گوشداران عالم را هم  را ب→بيند و ن→ه م→→∂توان→د ن→داي→∂ از نداها
ب→→→→→ه اس→→→→→تهزاء و ت→→→→→مسخر م→→→→→∂گيرد و ب→→→→→ه رف→→→→→تار و گ→→→→→فتار آن→→→→→ها م→→→→→∂خندد. ط→→→→→بيب آگ→→→→→اه ع→→→→→الم ان→→→→سان 

پيامبراكرم� است كه فرموده است: 
نẀوب)؛۲  الذ ґراتￍق џحẀم џم وẀاكẃيґا)

^ كه بهنظر شما] كوچ− [م∂آيند].  بپرهيزيد از گناهان[
ه→→مين ب→→→هنظر ش→→ما ك→→وچ−هاست ك→→ه ت→دريجاҐ ش→ما را ب→يمار و ع→ليل م→→∂كند و ع→اقبت ب→ه 

^ گناهان بزرگ م∂كشاند!  واد
در ي→ك∂ از سفرها پيامبراكرم� با اصحابشان به بيابان∂ رسيدند كه پر از شن و خا∑ 
^ صرف غذا توقẃف كردند. دستور داد در اين بيابان بگرديد و هيزم جمع كنيد تا آتش  ب→ود، برا
روش→→ن و غ→→ذا ط→→بخ ك→→نيم. گ→→فتند: ي→→ا رس→→ول اهللا، اي→→ن ب→→يابان چ→→نانكه م→→الحظه م→→∂فرماييد پ→ر از رم→ل 
است و خا∑ و شن، هيزم∂ در آن ديده نم∂شود. فرمود: با اين حال بگرديد، هر كس∂ هر چه 
پ→يدا ك→رد از خس و خ→اشا∑ و ري→زه خ→ار ج→مع ك→نيد و ب→ياوريد. اص→حاب ب→ه دستور عمل كردند 

                                                           
^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱

يعه،جلد۱Ｑ،صفحه＾۳۱۳.  ẃـ وسائل الش ۲
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^ هيزم جمع شد.   و همه هر چه پيدا كردند آوردند، در نتيجه پشتها
^ ج→سمان∂ ب→ه آن→→ها ب→دهد، خ→واست غ→→ذاي→∂ ب→ه روح  پ→→يامبراك→→رم�پيش از اي→→نكه غ→ذا
^ آمده است. در همه جا و در  ^ ارواح بشر ^ تغذيه آن→→ها ب→رساند، او كارش همين است و برا
ه→→مه ح→→ال، آدم→→يان را م→→وعظه م→→∂كند و از خ→→→واب غ→→→فلت ب→→→يدارش→→ان م→→→∂سازد. اي→→نجا ه→→م ف→→رمود: 
^ از ه→→→يزم در آن  ^ ي→→→→اران م→→→→ن، دي→→→→→ديد در اي→→→→ن ب→→→→يابان پ→→→→ر از رم→→→ل و خ→→→ا∑ و ش→→→ن ك→→→ه ه→→→يچ اث→→→→ر ا
^ هيزم جمع شده كه با  ^ ريزه خارها و خس و خاشا∑ اين پشته ديده نم∂شد، با جمعآور
^ از آتش ك→ه ب→ه آن برسد، شعلهور م∂شود و همه چيز را م∂سوزاند. از همين پ∂  ي− ج→رقه
ب→→→→بريد ك→→→→ه گ→→→→ناهان آتشاف→→→→روز ج→→→→→هنẃم ن→→→→يز اي→→→→نگونه در ج→→→→ان آدم→→→∂ ان→→→باشته م→→→∂گردد و در ع→→→→الم 

پس از مرگ، از درون جانش شعله م∂كشد و او را م∂سوزاند. 
^ ن→→→→→يست! چ→→→→→ند دق→→→→→يقه  اي→→→→→نجا ي− ن→→→→→گاه ب→→→→→ه زن ن→→→→→امحرم م→→→→→∂كند و م→→→→→∂گويد: اي→→→→→نكه چ→→→→→يز
^ ن→→يست! ي− ن→→يش زب→→→ان  ^ ش→→وران→→→گيز م→→∂دهد و م→→∂گويد: اي→→ن ه→→م چ→→يز گ→→→وش ب→→ه ي− ت→→ران→→ه
^ نيست! غافل از اينكه همين ريزهگناهها  ك→وچ− ب→ه ك→س∂ م→∂زند و م→∂گويد: اين هم طور
^ ق→لب م∂اف→كنند و تدريجاҐ آن تيرگ∂ ضخيمتر م∂شود  ^ از ت→يرگ∂ ب→ر چ→هره ه→ر ك→دام پ→ردها
ت→→ا آن→→جا ك→→ه ج→→→ان آدم م→→∂شود م→ثل پ→وست ك→رگدن ك→ه دي→گر ه→يچ وع→ظ و ن→→صيحت∂ در آن اث→ر 
^ سخن بگويند،  ^ آسمان∂ هم كه با چنين فرد ^ كتابها ن→م∂كند. ΩΩΩ/℮۱۲ پ→يامبر ب→ا ه→مه
^ زي→ر گ→وشش وزوز م→→∂كند، ب→لكه آن را ب→ه مسخره هم م∂گيرد. اين  ها ẃم→ثل اي→ن است ك→ه پ→ش

گفتار خداست كه: 
→→→ها  ґوا بẀك→→→ان џو ґاهللا ґآيات→→→ ґوا بẀب ￍذ→→→џك Ẃأن Ẅ^ →→→→وأ ا الس Ẁأس→→→اؤ џي→→→ن ґذￍال џ↨џبґع→→→اق џك→→→ان ￍم→→→Ẁث�

�؛۱  џن Ẁؤ ґزẂهџت Ẃسџي
ع→اقبت ك→→ار م→ردم ب→دعمل اي→→ن م→→∂شود ك→→ه آي→ات خ→دا را ت→كذيب م→→∂كنند و آن→ها 

را به استهزاء م∂گيرند. 
^ شد!  ^ كه شرابخوار حرفها پيرمرد

^ يك∂ از آقايان علما خواندم كه نوشته بود:  در يك∂ از نوشتهها
 ^ ^ سبزوار هاد ẃم→ن س→الها ن→زد م→رحوم اف→تخارالح→كماء ك→ه از شاگردان مرحوم حاج مال

                                                           
 .۱Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۱
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فيلسوف معروف بوده و در سبزوار زندگ∂ م∂كرد حكيم و هم طبيب بود، درس م∂خواندم.  
^ م→→ريض ب→→ه م→→ن م→→راج→→عه ك→→رد، م→→ن ت→→شخيص دادم درم→→ان اي→→ن  ^ اي→→→→شان گ→→فت: م→→رد روز
س∂ ب→→→→→ود، م→→→→→ن ف→→→→→كر ك→→→→→ردم اگ→→→→→ر ب→→→→گويم، ق→→→→بول  ẃش→→→→→راب ك→→→→→هنه است، او م→→→→→رد م→→→→→قد Ґم→→→→→رض م→→→→→نحصرا
^ ن→→→→→وشتم و رفت. داروف→→→→→روش ب→→→→→ه او گ→→→→→→فته ب→→→→→ود آق→→→→ا اي→→→→ن دارو  ^ ن→→→→→گفتم، ن→→→→→سخها ن→→→→→م∂كند. چ→→→→→يز
ن→→→→→→جس است، پس از خ→→→→→→وردن آن ده→→→→→→انت را آب ب→→→→→كش. او ف→→→→→هميده ب→→→→→ود ك→→→→→ه اي→→→→→ن دارو ش→→→→→راب 
^ اف→→تخار م→→ن اي→ن ك→م  ^ خ→→شمگين پ→→يش م→→ن آم→→د و گ→→→فت: آق→→ا ^ آن روز ب→→ا ق→→يافها است، ف→→ردا
^ اينكه نصيحت  لط→ف∂ را از ش→ما ن→→سبت ب→ه خودم توقẃع نداشتم، منґ پير پا در لب گور را به جا
^ ك→ه آخ→رتم  ك→ن∂ ت→ا چ→شم دلم روش→ن ش→ود و گ→ناهانم ك→م ش→ود، دس→تور خ→وردن ش→راب دادها

را ويران و مبتال به عذاب خدا گردم؟  
^ م→ن تشخيص مرض و درمان است؛  گ→فتم: پ→→در ج→→ان، ت→و م→ريض∂ و م→ن ط→بيبم، وظ→يفه
^ ن→→→→→→صف  م→→→→→→→ن ت→→→→→→→شخيص دادم م→→→→→→→رض ت→→→→→→→و درم→→→→→→→انش م→→→→→→→نحصراҐ ش→→→→→→→راب ك→→→→→→→هنه است، آن ه→→→→→→م روز
^ تو خوردن است يا نه، ارتباط به من ندارد.  استكان تا ي− هفته و نه بيشتر، حاال وظيفه

ت∂ گ→→→→→→ذشت و از دي→→→→→→گران ش→→→→→→نيدم ك→→→→→ه ه→→→→→مان پ→→→→→يرمرد ي− آدم  ẃاي→→→→→→ن را گ→→→→→→فتم و رفت. م→→→→→→د
→م و  Ẁدائ→→مالخ→مر و ش→راب→خوار ع→ربدهكش ش→ده ك→ه دي→گر ك→ارش از اس→تكان و ق→دح گ→ذشته ب→ه خ
ت∂ ب→→→ر ح→→→سب  ẃب ك→→→ردم، پس از م→→→د ẃس→→→بو رس→→→يده و خ→→→انهاش را م→→→يخانه درست ك→→→رده است! ت→→→عج
 ^ ت→→صادف او را دي→→دم و گ→→فتم: ي→→ادت ه→→→ست ك→→ه وق→ت∂ م→ن ب→ه ت→و گ→فتم درم→ان ت→و م→نحصراҐ روز
^ و گفت∂ منґ پيرمرد پا در لب  ن→صف اس→تكان ش→راب ك→→هنه ت→ا ي− ه→فته است، خ→شمگين شد
ل  ẃو خ→انهات را ه→م م→بد ^ گ→ور ش→راب ب→خورم؟ ح→اال ش→نيدهام ك→ه دائ→→مالخ→مر ع→ربدهكش ش→دها
^ ب→→دنت م→ضرẃ است و  ب→→ه م→→يخانه ك→→ردها＾. اك→نون ب→ه ت→و م→∂گويم ك→ه ش→راب خ→وردن ن→ه ت→نها ب→را
^ پ→→→→ا در لب گ→→→→ور ن→→→→م∂آمرزد و م→→→→بتال ب→→→→ه ع→→→ذاب  زي→→→→→انبخش، ب→→→→لكه خ→→→→→دا ت→→→→و را در اي→→→→ن س→→→→نẃ پ→→→→ير

دردنا∑ جهنẃم م∂سازد. 
^ اف→تخار م→ن ف→كر م∂كنم اي→ن خ→دا ي− پ→ير  ^ ك→رد و گ→فت: آق→ا ^ م→ستانها دي→→دم خ→نده
^ ع→جب،  ^ ه→م م→ثل م→ن الزم دارد اي→ن را گ→فت و رفت. م→ن ف→كر ك→ردم و ب→ا خ→ود گ→فتم: ا گ→بر
^ درم→→→→→→ان دردش ب→→→→→→خورد  ^ ن→→→→→→→صف اس→→→→→→→تكان ش→→→→→→راب ب→→→→→→را اي→→→→→→→ن آدم→→→→→→→∂ ك→→→→→→→ه از ش→→→→→→→نيدن اي→→→→→→→→نكه روز
^ ش→→→→→→ده ك→→→→→ه ع→→→→→ذاب ج→→→→→→هنẃم را ب→→→→→ه م→→→→→سخره  وح→→→→→→شت م→→→→→→→∂كرد و ب→→→→→→ر خ→→→→→→ود م→→→→→→∂لرزيد، اك→→→→→→نون ط→→→→→→ور
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^ صدق اهللا العل∂ẃ العظيم كه فرموده است:  م∂گيرد و به خدا هم متل− م∂گويد. آر
→→→ها  ґوا بẀك→→→ان џو ґاهللا ґآيات→→→ ґوا بẀب ￍذ→→→џك Ẃأن Ẅ^ →→→→وأ ا الس Ẁأس→→→اؤ џي→→→ن ґذￍال џ↨џبґع→→→اق џك→→→ان ￍم→→→Ẁث�

�؛  џن Ẁؤ ґزẂهџت Ẃسџي
م→→→→→→→→→→→→ردم∂ ك→→→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→→→ناهان ب→→→→→→→→→→→→هنظر خ→→→→→→→→→→→ودشان ك→→→→→→→→→→→وچ− را در زن→→→→→→→→→→→دگيشان ب→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→ساب گ→→→→→→→→→→→→ناه 
ن→→→→→م∂گذارن→→→→→د و از ارت→→→→→كاب آن→→→→→ها پ→→→→→رهيز ن→→→→→م∂كنند و پ→→→→→يش خ→→→→→ود م→→→→∂گويند اي→→→→ن ن→→→→گاه زودگ→→→→ذر 
ع→→→→يب∂ ن→→→→دارد اي→→→→ن دروغ و اي→→→→ن غ→→→يبت ك→→→وچ− ه→→→م م→→→هم ن→→→يست، اي→→→نان ن→→→م∂دان→→→ند ك→→→ه خ→→→→القشان 
^ ق→→لبشان م→تراك→م م→∂شود  ف→→رموده است آث→→ار ش→→وم ه→→مين گ→→ناهان ب→→ه ظ→→اهر ك→→وچ− در ص→فحه
ẃ∂ ب→→→ه ت→→→مسخر و اس→→→تهزا گ→→رفتن آن→→ها در م→→∂آورد.  ت→→→ا آن→→→جا ك→→→ه س→→→ر از ت→→→كذيب آي→→→→ات خ→→→→دا و ح→→→ت

اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و من سيẃئات اعمالنا 
تأثير زيانبار شراب بر روح و روان انسان 

 ^ در ب→عض رواي→→ات آم→ده ك→ه زن→∂ خدمت امام صادق� آمد و عرض كرد: من بيمار
ẃاء گ→فتهان→د ب→ايد ش→راب ك→هنه ب→خورم ت→ا خ→وب ب→شوم. ح→→ال آم→دهام  ص→→عب الع→→→الج∂ دارم ك→→ه اط→→ب
از ش→→→ما ك→→→→سب ت→→→كليف ك→→→نم. ام→→→ام�فرمود: ن→→→ه م→→→ن اج→→→ازه ن→→→م∂دهم، م→→→مكن است اي→→→ن ش→→→راب 
^ عميق∂ در جانت ايجاد م∂كند  ^ داش→→ته ب→اشد، ول∂ بيمار ^ ب→دنت ت→أثير ك→هنه در رف→ع ب→يمار
^ ك→→اش ب→→ا ه→→→مان  ^ ك→→ه آرزو م→→∂كن∂ ا م ج→→→ان دادن چ→→نان در ف→→→شار و ت→→نگنا ق→→رار م→→∂گير џك→→→ه د

^ م∂ماندم و م∂مردم و به اين درد ب∂ درمان مبتال نم∂شدم.  بيمار
ẃقين فرموده است:  ^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂�نيز در اوصاف مت موال

)؛۱  ẂمẀهب џر ẂمẀهџا لџه џر ￍسџي ẁ↨ џحґب ẂرẀم ẁ↕ џار џجґت Ґ↨џيل ґوџط Ґ↨ џاح џر ẂمẀهẂتџبџق Ẃأع Ґ↕ џير ґصџق Ґاماￍوا أي Ẁرџب џص)
 ^ ^ ك→→→→→→→→→→وتاه زودگ→→→→→→→→→→ذر دن→→→→→→→→→→→يا را ب→→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→→→مه آن→→→→→→→→→→→ها ك→→→→→→→→→→→سان∂ ه→→→→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→→ن روزه→→→→→→→→→→ا
ل ك→→→→→→→→→ردند و ب→→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→→بال آن ي− زن→→→→→→→→دگ∂ س→→→→→→→→راسر راح→→→→→→→→ت∂ و  ẃدش→→→→→→→→→وار＾هايش ت→→→→→→→→→حم
^ كردند آنها در اين بازار دنيا كه  آس→ايش ن→→صيبشان گ→شت و چه تجارت پرسود

^ آن را پروردگارشان در اختيارشان نهاده بود.  برنامه
وهџا)؛۲  Ẁيد ґرẀي Ẃمџلџا فџيẂن الد ẀمẀهẂت џاد џأر)

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱۸℮.  ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان.  ۲
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ا آنها رو به آن  ẃفريب دادن آنها جلوهگر＾ها نمود] ام ^ الب→تẃه دن→→يا ب→ه س→راغشان رفت [و ب→را
نشان ندادند و با كمال ب∂ اعتناي∂ آن را از خود دور كردند، اينانند كه:  

)؛۱  Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁهџون Ẁا دџم џرẀغ џصџف Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف Ẁقґال џخẂال џمẀظџع)
ح→→→ضرت آف→→→ريدگار آن→→→چنان در اف→→→→ق ج→→→انشان ب→→→زرگ و ب→→→اعظمت ت→→→جلẃ∂ ك→→→رده ك→→→ه 

مادون او هر چه كه هست، در چشمشان كوچ− و ب∂ارزش آمده است. 
^ و زب→→انزد م→→ردم گ→→رد＾.  ب→→→ه ي→→→ك∂ از ب→→→زرگان گ→→→فتند: ت→→و ه→→م ت→→كان∂ ب→→خور ت→→ا م→→شهور ش→→و
م→گر ت→و از دي→گران چ→ه ك→م دار＾؟ گ→فت: آي→ا ح→يف ن→→يست اي→ن ف→رصت∂ را ك→ه خ→دا ب→ه من داده 
^ ع→→→زيز ع→→→مر را در راه  ^ را ت→→→أمين ك→→→نم؛ از دست ب→→→دهم و س→→→رمايه و ف→→→راغت دارم ت→→→ا ح→→→يات اب→→→→د
^ گردم؟ آيا اين عاقالنه  ^ ك→ودكانه ت→لف ك→نم و بعد از مرگ گرفتار هال∑ ابد ه→وسباز＾ها

أن خود م∂فرمايد:  ẃاست؟ خداوند حكيم خطاب به پيامبر عظيم الش
�؛۲  џونẀن ґم ẂؤẀال ي ẂمẀه џو ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẀرẂم Ẃاأل џ∂ ґضẀق Ẃإذ ґ↕ џر Ẃس џحẂال џمẂوџي ẂمẀه Ẃر ґذẂأن џو�

اي→→ن م→ردم [غ→فلتزده] را ه→شدار ب→ده و از ف→را رس→يدن روز ح→سرت و اف→سوس آگ→→اهشان س→→از ك→→ه 
^ ب→→ه غ→→فلت گ→→ذرانده و  آن روز [ب→→→→ه خ→→→ود خ→→→واهند آم→→→د و خ→→→واهند دي→→→د ك→→→ه] ك→→→→ار از ك→→→ار گ→→ذشته و ع→→مر

^ از ايمان به خدا نبردهاند،آنجاست كه فرياد از عمق جانشان بر م∂آيد كه:  بهرها
...�؛۳  ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف Ẅ∂لџع Ẅ∂ت џر Ẃس џيا ح...�

 qاف→→→→سوس ب→→→ر آن ع→→→مر گ→→→ران→→→مايه ك→→→ه ب→→→گذشت qم→→→→→→→→→→→→→ا از سـر ت→→→→→→→→→→→→→قـصير و خـط→→→→→→→→→→→→→ا در ن→→→→→→→→→→→→گذشتيم
 qو جـوان→→→→→→→→∂ چـو شـب و روز بـرآمـد ^ م→→→→→→→→→→ا شب ش→→→→→→→→→→د و روز آم→→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→→→يدار ن→→→→→→→→→گشتيمq پ→→→→→→→→يـر

آم→د و ش→د داش→تن، ي→عن∂ آم→د و رفت داش→تن، شب ش→د ي→عن∂ شب رفت و روز آم→د و ما 
بيدار نگشتيم. 

 qگ→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→واج→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→→فاعت ن→→→→→→→→→كند روز ق→→→→→→→→→يامت qف→→→→→→رياد ب→→→→→→رآريم ك→→→→→→ه چ→→→→→را تـخ→→→→→م ن→→→→→كشتيم
 
 

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱۸℮.  ـ نهجالبالغه ۱

^ مريم،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوه ۳



 
 Ｑ۸ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 
 
 

گفتار چهارم 
^ مذموم (۲)  دنيا

سبب ابتال به اخالق رذيله 
در گذشته بيان شد كه در آيات قرآن و روايات معصومين�دنيا و دنيادوست∂ مورد 
 ґẃل→→→→ Ẁك Ẁأسџيا ر→→→→Ẃن ب∫ الد∫ Ẁت واق→→→→→ع ش→→→→→ده است ت→→→→→ا ج→→→→اي∂ ك→→→→ه رس→→→→ول اك→→→→رم�فرموده است:«حẃم→→→→→ذم
»؛۱اي→ن ج→مله در ع→ين ك→وتاه∂ از لح→اظ الفاظ، درياي∂ از معارف و حقايق را در بردارد  ＃↨џطيئ→ џخ
^ گ→→→ناهان اع→→مẃ از گ→→ناهان ع→مل∂ و اخ→→الق∂ و ق→لب∂، ه→مه از حبẃ دن→يا  و ن→→شان م→→∂دهد ك→→ه ه→→مه

سرچشمه گرفتهاند و م∂گيرند.  
دن→→→→→→يادوست∂ است ك→→→→→→ه ان→→→→→→→سان را ب→→→→→→ه اف→→→→→→→كار خ→→→→→→بيثه و اخ→→→→→→→الق رذي→→→→→→له و اع→→→→→→→مال ف→→→→→→اسده م→→→→→→بتال 
م→→→→→→→→→→→→∂سازد. ك→→→→→→→→→→→→بر و ب→→→→→→→→→→→→خل و ح→→→→→→→→→→→→رص و ط→→→→→→→→→→→→مع و ح→→→→→→→→→→→→سد، دروغ و غ→→→→→→→→→→→→يبت و ت→→→→→→→→→→→→همت و... ه→→→→→→→→→→→مه از 
دن→يادوست∂ ن→اش∂ م→→∂شود و ض→مناҐ ع→رض شد منظور از دنيا كه مورد ذمẃ و نكوهش قرار گرفته 
است، اي→→→→→ن زم→→→→→ين و آس→→→→→مان،آب و ه→→→→→وا، خ→→→→→ورا∑ و پ→→→→→وشا∑ و م→→→→سكن و م→→→→ركب ن→→→→يست، زي→→→→را 
^ زن→دگ∂ م→→∂باشند و ه→ر ي− در ح→دẃ خ→ود آيت  اي→نها ه→مه م→خلوقات خ→→دا و از لوازم ض→روريẃه
^ از  ^ ن→→→→→شان دادن گ→→→→→وشها ^ ب→→→→→را ^ از ه→→→→→→→ست∂ و ص→→→→→فات ك→→→→→مال خ→→→→→→الق ح→→→→→كيم و آي→→→→→ينها و ن→→→→→→شانها
^ ن→فس ان→→سان  ج→→مال آف→→ريدگار خ→→ود ب→→ه ح→→→ساب م→→→∂آيند. آن→→چه ك→→ه م→→ذموم است، در واق→ع ه→وا
^ خ→دا معبود مطاع انسان و حاكم بر سراسر زندگ∂اش م∂گردد چنانكه خدا  است ك→ه ب→ه ج→ا

هم فرموده است: 
 џو ґه ґعẂم џس Ẅ∂لџع џمџت џخ џم＃ وẂل ґع Ẅ∂لџع Ẁاهللا Ẁهￍل џأض џو Ẁواه→џه Ẁه џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→џ؛۲ �أ ف�... Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق

                                                           
 .۱۳Ω＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱

^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲



 
 Ｑ۹ معبود حقيق∂ ما كيست؟ 

^ آن ك→→→س∂ را ك→→→→ه ه→→→وا[و دلب→→→خواه] خ→→→ود را اله و م→→طاع خ→→ويش اتẃ→→خاذ  آي→→→→ا دي→→→دها
ك→→رده و در ن→→→تيجه م→→هر ب→→ر گ→وش و ق→لبش خ→ورده و پ→رده م→→قابل چ→شمش اف→→تاده[و 

از در∑ و فهم حقايق محروم گشته است]... 
^ ش→ريفه«اله» و«ه→→و＾» ك→→نار ه→م ق→رار گ→رفته و ن→شان م→→∂دهد ك→ه ان→سان ب→ر ح→سب  در آي→→ه
ف→→طرت و س→→رشت اوليẃ→→هاش، دن→بال «اله» و م→عبود م→∂گردد، چ→ون خ→ود را س→راپ→ا ن→يازمند و م→حتاج 
^ بزند تا او را از فقر و نياز برهاند. ول∂ اشتباه  م→∂يابد و م→→∂خواه→د دست ب→ه دامن غن∂ẃ ب∂ نياز
^ غن∂ẃ ب∂نياز م∂پندارد و  و خ→طا در «ت→طبيق» ك→رده و مخلوقات∂ نيازمند همچون خود را به جا
دست ب→→→→→→ه دام→→→→→→ن آن→→→→→→→ها م→→→→→→→∂زند و س→→→→→ر از بتپ→→→→→رست∂ در م→→→→→∂آورد. ك→→→→→وه و دري→→→→→ا و آف→→→→→تاب و ام→→→→→ثال 
^ و چ→وب∂ را اله و م→عبود  ẃف→لز ^ ^Ẅ و دي→گر بته→ا ẃز Ẁنات و ع→→ џاد و ف→→رعون و الت و م ẃن→→مرود و ش→→د

ẃخاذ م∂كند.   خويش ات
^ ان→→→→→→→→سان س→→→→→→→رچشمه گ→→→→→→→رفته و ب→→→→→→→ا اش→→→→→→→تباه در  پس بتپ→→→→→→→→رست∂ در واق→→→→→→→→ع از «اله ط→→→→→→→→لب∂» ف→→→→→→→طر
^ ه→→→دايت و راه→→نماي∂ ان→→→سان ب→ه اله و  «ت→→طبيق» ه→→مراه ش→→ده است و لذا م→→شعل ف→→روزان وح→→→∂، ب→→را
م→→→→عبود ح→→→→قيق∂ آم→→→→ده و ف→→→→رموده است«ال اله االẃ اهللا» ي→→→→عن∂ آن م→→→→وجود غ→→→→ن∂ẃ ب→→→∂نياز م→→→طلق ك→→→ه ب→→→ه 
ه→يچ م→وجود خ→ارج از ذات اق→→دس خود نياز ندارد بلكه رفع نياز از هر موجود نيازمند م∂كند؛ 
ـ است و بس و غ→→ير او ه→→ر چ→→ه ه→→→ست، ت→→ماماҐ م→→خلوق و م→→حتاج  ـ ج→→→لẃ ج→→→الله  او ذات اق→→→→دس اهللا 

به غن∂ẃ مطلقند و سزاوار پرستش نم∂باشند. 
^ نفس خود را به جا＾«اهللا» نشانده و آن  ^ ش→ريفه م∂گويد: آنان كه هوا ح→ال اي→ن آي→→ه
^ اف→→→→تاده و چ→→→→شم و گ→→→→وش  را م→→→→→عبود م→→→→طاع خ→→→→ود دان→→→→ستهان→→→→→د، در ض→→→→→اللت و گ→→→→مراه→→→→∂ ه→→→→→الكتبار

قلبشان كور و كر گشته است.  
م→ا ه→م اگ→ر ان→دك∂ در زن→دگ∂ خود بينديشيم، م∂بينيم اين ضاللت دامنگير اكثر ما هم 
^Ẅ ش→→→→→→→دهاي→→→→→→م. در ع→→→→→→ين اي→→→→→→نكه ب→→→→→→ه زب→→→→→→ان م→→→→→→→∂گوييم «ال اله االẃ اهللا» ع→→→→→→مالҐ ن→→→→→→شان  گ→→→→→→→شته و ع→→→→→→→→بداله→→→→→→→و
م→∂دهيم كه ال اله االẃ الهو＾! يعن∂ آنچه كه در وجود اكثر ما حاكم است و ما را به اين سو و 
 ^ ^ م→ذموم است ك→ه حبẃ آن ب→ه ف→رموده ^ ن→فس است و اي→ن ه→→مان دن→→يا آن س→→و م→∂كشاند ه→وا
^ نفس هم در هر كس∂ به شكل و  ^ ت→مام ان→حراف→ات است و ه→وا رس→ول خ→دا� س→رچشمه
ص→ورت∂ خ→اصẃ در م→ركز ق→لب او اس→تقرار پ→يدا م∂كند و زمام حكومت بر كشور وجود او را به 



 
 ⅛Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

دست م→→→∂گيرد ي→→ك∂ ت→→علẃق و دلب→→ستگ∂ ب→→ه ت→→جارتخانه و م→→حلẃ ك→→سب و ك→→ار خ→→ود دارد و ي→→ك∂ 
^ انباشته در بان−ها و يك∂  ب→ه م→قام و م→نصب و ري→استش، ي→ك∂ ب→ه ه→→مسر و ف→رزندان و پ→ولها

به منبر و محراب و جمعيẃت مريدان و... 
 sخ→→→→→→→→→→→ود ش→→→→→→→→→→→د ي→→→→→→→→→→ار م→→→→→→→→→→ن ẃه→→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→→س∂ از ظ→→→→→→→→→→→ن sوز درون م→→→→→→→ن نـجـست اس→→→→→→رار م→→→→→→ن

 џن ґم ґ↕ џرџطẂنџق ẀمẂال ґير ґناطџقẂال џو џينґن→џبẂال џو ґساء→ґẃالن џن→ ґم ґواتџه→ ￍالش ب Ẁح ґاسￍل→نґل џنґẃ ي Ẁز�
...�؛۱  ґثẂر џحẂال џو ґعامẂن Ẃاأل џو ґ↨џمￍو џسẀمẂال ґلẂي џخẂال џو ґ↨ ￍضґفẂال џو ґبџه ￍالذ

 ^ ^ ب→→ه زن→→ان و ف→رزندان و پ→ولها دوس→→ت∂ و دلب→→ستگ∂ ب→→ه م→→شتهيات ن→→→فسان∂ ك→→→ه در ع→→القهمند
^ مردم آرايش داده شده است.  ق يافته است، برا ẃرهوار و... تحق ^ فراوان و مركبها

نẂيا...�؛۲  الد ґ↕يا џحẂال Ẁتاعџم џ−ґذل...�
اي→ن دلب→ستگ∂ ب→ه اي→ن م→شتهيات ن→فسان∂، م→→تاع زودگ→ذر دن→→ياست ك→ه م→ورد ذمẃ و ن→كوهش 

^ خدا قرار گرفته است.   از جانب خدا و اوليا
^ م→→→→→→ذموم از  ح→→→→→→→اصل اي→→→→→→نكه آن→→→→→→چه از آي→→→→→→ات ق→→→→→→رآن اس→→→→→→تفاده م→→→→→→→∂شود اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه دن→→→→→→يا
 ^ ^ و س→ع∂ و ت→→الش در ت→أمين خ→واس→تهها ẃاع ه→→و ^ خ→→→دا، در واق→→ع ه→→مان ات→→ب دي→→دگاه خ→→→دا و اولي→→→ا
^ از هوا  ...�؛۳پ→يرو ґاهللا ґي→لґب→ џس Ẃن→ џع џ−√ل ґضẀي џف Ẅ^ џو→ џهẂال ґعґب√ џ→ت ن→فس است، چ→→نانكه م→→∂فرمايد:�...وџ ال ت

مكن كه از راه خدا منحرفت م∂سازد. 
 џ∂→→ ґه џ↨ￍن→→ џجẂال ￍإن→→џف � Ẅ^ →→و џهẂال ґن→→ џع џسẂف→→ￍالن ∂џه→→џن џو ґه→→ґẃ ب џر џقام→→џم џخ→→اف Ẃن→→џا م→→→ￍأم џو�

الẂمџأو＾�؛℮ 
^ ب→→→→→→از دارد  ك→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→قام[عدل] خ→→→→→→→دايش ب→→→→→→→ترسد و ن→→→→→→→فس را از[اتẃ→→→→→→→→باع] ه→→→→→→و

[اوست] كه بهشت جايگاهش خواهد بود. 
 Ｑ؛� Ẅ^ ∂џ الẂمџأو ґه џيم ґح џجẂال ￍإنџيا� فẂن الد џ↕يا џحẂال џرџآث џو � Ẅ∂џغџط Ẃنџا مￍأمџف�

^ است]  →→→ا ك→→→س∂ ك→→→→ه ط→→→غيان[بر خ→→→دا] ك→→ند و زن→→دگ∂ دن→→→يا را[ك→→→ه ه→→→مان اتẃ→→→باع ه→→و ẃام
ترجيح دهد[اوست كه] آتش شعلهور جهنẃم جايگاهش خواهد شد. 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۳

^ نازعات،آياتΩ℮و℮۱.  ـ سوره ℮
ـ همان،آيات۳۷تا۳۹.  Ｑ



 
 ⅛۱ معبود حقيق∂ ما كيست؟ 

امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است: 
)؛۱  ير＃ ґأم Ґ^ џوџه џت Ẃحџير＃ ت ґل＃ أسẂقџع Ẃن ґم Ẃمџك)

^ ام→→ير آن→→ها  ^ ق→→رار گ→→رفتهاند [و ه→→و چ→→→ه ب→→→سيارند ع→→→قلهاي∂ ك→→→→ه ت→→→حت ف→→→رمان ه→→→و
گشته است]. 

^ ب→→اشد ن→→ه اس→→ير در  و ح→→→ال آن→→→كه خ→→→دا ع→→→قل را در وج→→→ود ان→→→→سان ق→→→رار داده ك→→→ه ام→→→ير ب→→ر ه→→و
  ! Ẅ^ دست هو

ẃباع هو＾  ^ ما، تهذيب نفس و پرهيز از ات وظيفه
ẃت ان→→سان را آن→→چنان ب→→ه خ→→ود ج→→→لب ك→→ند ك→ه م→حبẃت خ→→دا را از  خ→→→الصه اي→→نكه ه→→ر چ→→ه م→→حب
ẃ→→باع ه→→و＾، اگ→→رچه آن م→→حبوب ان→→→سان، پ→→→در و  ^ م→→ذموم است و ات دل ب→→→يرون ك→→ند، او ه→→→مان دن→→يا

^ قرآن است كه م∂فرمايد:  مادر باشد و همسر و فرزند و ديگر اشياء. اين آيه
 џو ẂمẀكẀت џير ґش→→ џع џو ẂمẀك→→ Ẁواج Ẃأز џو ẂمẀك→→Ẁوان→→ Ẃإخ џو ẂمẀكẀناؤ→→→Ẃأب џو ẂمẀكẀآب→→→اؤ џك→→→ان Ẃإن Ẃل→→→Ẁق�
 ￍب џها أحџنẂو џض Ẃر→→→→џت Ẁن ґساك→→→→џم џها و џساد→→→→џك џنẂو џش Ẃخ→→→→џت ẁ↕ џجار→→→→ ґت џوها وẀمẀتẂف џرџت→→→→Ẃاق ẁوال→→→→Ẃأم
 џو ґه ґرẂأمґب Ẁاهللا џ∂ґتẂاџي Ẅ∂ￍت џوا ح Ẁصￍب џرџتџف ґهґيلґب џس ∂ґهاد＃ ف ґج џو ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا џن→ ґم ẂمẀك→Ẃيџإل

�؛۲  џينґق ґفاسẂال џمẂوџقẂال ^ ґدẂهџال ي Ẁاهللا
^ پ→→يامبر] ب→گو[به م→ردم] اگ→ر[اينچنين ب→اشد ك→ه] پدران شما و فرزندان شما و  [ا
ب→→→→→→→→→→→رادران ش→→→→→→→→→→→ما و ه→→→→→→→→→→→مسران ش→→→→→→→→→→→ما و ف→→→→→→→→→→→اميل و خ→→→→→→→→→→ويشاوندان ش→→→→→→→→→→ما و ام→→→→→→→→→→وال∂ ك→→→→→→→→→→→ه 
 ^ ^ ب→→ازار آن م→→∂ترسيد و م→سكنها ^ ك→→ردهايد و ت→→جارت∂ ك→→→ه از ك→→ساد ج→→معآور
م→ورد پ→سندتان در ن→زد شما محبوبتر از خدا و رسولش و از جهاد در راهش باشد، 
در ان→→تظار ن→→زول ب→→→اليش ب→→اشيد ك→→→ه خ→→دا م→ردم ف→اسق[منحرف از ص→راط ح→ق] را ب→→ه 

سعادت هدايتشان نم∂كند. 
^ ب→ا  ^ والدي→ن آن→چنان اح→ترام ق→ائل است ك→ه اح→سان و خ→وشرفتار م→→∂دان→→يم ك→→ه خ→دا ب→را

آنها را همدوش با عبادت خود قرار داده و فرموده است: 
                                                           

 .۲Ω۲فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۱
^ توبه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲⅛ 

ساناҐ...�؛۱  Ẃإح ґنẂي џدґوالẂالґب џو Ẁاهￍإي ẃوا إال ẀدẀب Ẃعџت ẃأال џ−ب џر Ẅ∂ضџق џو�
^ تو فرمان صادر كرده كه جز او را نپرستيد و نسبت به والدين ني− رفتار  خ→دا

ا تا آنجا كه والدين سبب انحراف شما از خدا نباشند]...  ẃباشيد [ام
عẂهẀما...�؛۲  ґطẀال تџف ẁمẂل ґع ґهґب џ−џل џسẂيџما ل ∂ґب џ∑ґر ẂشẀت Ẃأن Ẅ∂لџع џ∑داџجاه Ẃإن џو�
و اگ→ر آن→→ها خ→واستند ت→→و را از م→سير ت→وحيد م→نحرف ك→نند و ب→→ه شر∑ وادارند، در 

اين صورت اطاعتشان ننما... 
^ ن→→→داري→→م و اي→→ن ه→→م ن→→→ياز ب→→ه  ẃ→→→باع ه→→و ^ ج→→ز ت→→هذيب ن→→فس و پ→→رهيز از ات ب→→→نابراي→→→ن م→→ا وظ→→يفها
^ ج→→→→→ان ب→→→→→رطرف  م→→→→→→راق→→→→→→بت ش→→→→→→ديد و ت→→→→→→داوم ط→→→→→→والن∂ دارد ت→→→→→ا ت→→→→→→دريجاҐ ت→→→→→مام آلودگ→→→→→→∂ها از چ→→→→→هره

ر به نور ايمان و تقوا گردد.   ẃگشته، منو
^ ت→→→هران راه م→→∂رويم، ك→→فش و لب→→اسمان گ→→رد و  ^ اي→→→ن خ→→→يابانها م→→→ا ي− س→→→اعت ك→→→ه ت→→→و
خ→→→→ا∑ م→→→∂گيرد و اح→→→تياج ب→→→ه ت→→→نظيف پ→→→يدا م→→→→∂كند. آي→→→ا روح م→→ا ك→→ه ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم لط→→يفتر از 
^ ش→→→→يطان∂ ع→→→→فẃتسوز در م→→→→يان ه→→→→مين  ك→→→→→فش و لب→→→→→→اس م→→→→است ب→→→→ر اث→→→→ر م→→→→واج→→→→ه ش→→→→→دن ب→→→→ا ص→→→→حنهها
خ→→→يابانها ت→→→يرگ∂ ب→→→ه خ→→→ود ن→→→م∂گيرد؟ آلوده و ك→→→ثيف ن→→→م∂شود؟ و اح→→→تياج ب→→→ه ت→→→طهير و ت→→نظيف 
پ→→→→→يدا ن→→→→→م∂كند؟ و ي→→→→→الالسف ك→→→→→ه ت→→→→→نها خ→→→→→→يابانها ن→→→→→يست ك→→→→→ه غ→→→→→باران→→→→→→گيز ش→→→→→ده و س→→→→→بب ت→→→→→يرگ∂ و 
ẃ∂ بازارها و دانشگاهها و كارگاهها و گردشگاهها و  آلودگ→∂ روحه→→ا و ج→انها ش→ده است و حت
^ ت→→→→→→لويزيون∂ در ان→→→→→→درون خ→→→→→→→انهها و خ→→→→→→الصه ب→→→→→ه ه→→→→→ر ج→→→→→ا ك→→→→→ه ب→→→→→→نگريم، م→→→→→وجبات  ẃ∂ ب→→→→→→رنامهها ح→→→→→→ت

غفلت از خدا و نسيان روز حساب و جزاء مشاهده م∂گردد. 
 sشـده ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اال و گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رفته است ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ضا را ^ از دود و شـرر ت→→→→→→→→→→→→→→→→يره ن→→→→→→→→→→→→→→→موده است ه→→→→→→→→→→→→→→→وا راs اب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر
 sان زمـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن را و س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ما را→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ẃكẀ س→→→وزان→→→ده ب→→ه چ→→رخ اخ→→تر و در خ→→→ا∑ گ→→ياراs آتـش زده سـ
 sرح→→→→→→→→→→→→→→→→مت ح→→→→→→→→→→→→→→→→ق ب→→→→→→→→→→→→→→→هر خ→→→→→→→→→→→→→→→دا را ^ ^ واس→→→→→→→→→→→→→→→→طه زيـن خ→→→→→→→→→→→→ا∑ بـگ→→→→→→→→→→→ردان ره طـوف→→→→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→→→→ال راs ا

^ اين ابر شرربار  بشكاف ز هم سينه
^ م→ا در چ→نين م→حيط∂ س→رگردان و حيران م∂شوند و در التهاب امراض  ب→يچاره ج→وانه→→ا
 ^ ع→→صب∂ و اخ→→تالالت روح→→∂ ك→→→الفه م→→→∂شوند و ب→→ه چ→→اه م→→∂اف→تند و رو ب→ه س→قوط و ه→ال∑ اب→→د

                                                           
^ اسراء،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ＾لقمان،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ⅛۳ گناه، عامل سقوط انسان 

^ با اين آلودگ∂ها انس گرفتهايم كه اصالҐ خود  ف ب→يشتر اي→نكه م→ا به قدر ẃه ت→أسẃ م→∂روند و الب→ت
^ م→→→ا ه→→→مهگونه وس→→→ايل ت→→→نظيف ب→→→دن و  ف ب→→→→ه ت→→→طهير روح و ج→→→ان ن→→→م∂دان→→→يم. در خ→→→انهها ẃرا م→→→→وظ
^ ج→→→→ان و روح→→→مان ب→→ه  →→→ا ب→→→را ẃت→→→نظيف م→→→ستراح و آش→→→پزخانه و غ→→→يره م→→→وجود است، ام ∂ẃ لب→→→→اس و ح→→→ت
^ ي− لن→→گه ك→→فش و م→→ستراح و آش→→پزخانه ه→→م ارزش ق→→ائل ن→م∂شويم. ن→ه ت→نها ت→طهيرش  ان→→→دازه
ن→→→→→→→م∂كنيم ب→→→→→→→لكه آلودهت→→→→→→رش ه→→→→→→م م→→→→→→∂سازيم. روز ب→→→→→→ه روز دي→→→→→→دن∂ها، ش→→→→→→→نيدن∂ها، خ→→→→→→وردن∂ها، 
گفتن∂ها كه نامرض∂ẃ خدا م∂باشند بر تيرگ∂ و آلودگ∂ روح و جانمان م∂افزايند،آنگاه اين 

^ زبان قرار داده م∂گوييم:  دعاها را كه از امامانمان� رسيده است لقلقه
)؛  џل ґمџعџف ^ џوџن Ẃنￍم ґلنا مџع Ẃاج ￍمẀهẃللџا)

خدايا ما را از كسان∂ قرار بده كه هم نيẃت پا∑ دارند و هم عمل خوب. 
)؛  џل ґسџكџف џ∂ґق џش Ẃنￍم ґنا مẂل џع Ẃجџال ت џو)

و ما را از كسان∂ قرار مده كه شقاوت در دل دارند و كسالت در عمل. 
)؛۱  Ẁل ґكￍت џل＃ يџمџع ґرẂي џغ Ẅ∂لџع џوẀه Ẃنￍم ґال م џو)

خ→دايا ن→كند م→ا از ك→سان∂ ب→اشيم ك→ه اي→مان و اع→→تقاد دارن→د ول∂ عمل ندارند و اتẃكال به غير عمل 
م→→∂كنند و م→→→∂گويند خ→→→دا ك→→→ريم است و رح→→يم است، ع→→ل∂ و ح→→→سين� ه→م ش→فيعند، دي→گر چ→ه 
 ^ ه داري→→→→م ش→→→→عر ه→→→→→م م→→→→∂خوان→→→→→ند: «چ→→→→ه غ→→→→→م دي→→→→وار امẃت را ك→→→→ه دارد چ→→→→ون ت→→→→و پ→→→→شتيبان». ش→→→→عارها ẃغ→→→→ص

^ عمل سهلانگار و مسامحه۲ كارند.   ا در مرحله ẃخوب م∂دهند و گريه هم م∂كنند، ام
سقوط حتم∂ بر اثر گناه 

 ^ ^ پ→ا ^ و ك→→سالت آخ→→ر ع→→مرشان ك→→ه ن→→م∂توان→→→ستند رو →→ام ب→→يمار ẃپ→→يامب→→راك→→رم� در اي
ẃاس داده ب→→ودند ب→→ه م→→سجد  خ→→→ود راه ب→→→روند، در ح→→ال∂ ك→→ه ت→→كيه ب→→ر دوش ع→→ل∂� و ف→→ضل ب→→ن ع→→ب
^ م→نبر ن→→شسته م→ردم را م→وعظه ك→ردند.  ^ پ→له آم→→دند ت→→ا آخ→→رين وداع را ب→→ا امẃت داش→→ته ب→اشند، رو

بعد فرمودند: 
 Ẁفґر Ẃص→→ џو يџا ҐراẂي→→ џخ ґه→→ ґب ґيه ґطẂع→→Ẁي ẁء∂→→ џد＃ ش→→→ џحџا џنẂي→→→џب џو ґاهللا џنẂي→→џب џسẂيџل ґاس→→→ẃالن џر ґعاش→→→џم)

اҐ اґالￍ الẂعџمџل)؛  ẃر џش ґهґب ẀهẂن џع
                                                           

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۷،صفحه＾℮℮℮.  ۱
ـ سب− شمار＾.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ℮⅛ 

 ^ ẃب→رساند و ي→→ا شر ^ ^ ك→ه ب→تواند ب→→ه او خ→ير م→ردم! ب→دانيد ب→ين خ→دا و ب→ندهاش چ→يز
^ نيست].  از او دور سازد تنها عمل است [و جز آن چيز

)؛  ＃ẃنџمџتẀم Ẅ∂ￍنџمџت џال ي џع＃ و ￍدẀم ∂ґع ￍدџاس ال يẃا النџهيџا)
^ ب∂ اساس نداشته باشد.  ^ بيجا نكند و آرزو عا ẃاد ^ ^ مردم احد ا

)؛  ＃↨џم Ẃح џر џعџم ẁلџمџع ẃالґا ∂ ґجẂنẀال ي ґẃق џحẂالґب ∂ґنџث џعџب ^ ґذￍال џو)
ق→→سم ب→→ه خ→داي∂ ك→→ه م→را م→بعوث ب→→ه ح→ق ك→رده است ن→جاتبخش ن→يست ج→ز ع→مل ب→→ا 

رحمت خدا. 
سپس فرمود: 

من هم اگر گناه كنم سقوط م∂كنم.  )؛۱ ẀتẂي џوџهџل ẀتẂي џصџع Ẃوџل џو)
^ رحمت  ^ از آن ح→ضرت را ب→نگريد كه چگونه خود را به بهانه عيان پ→يرو ẃاي→→ن− م→ا م→د
خ→→→→→→دا و ش→→→→→→→فاعت ع→→→→→→ل∂ẃ م→→→→→رتض∂� آزاد م→→→→→∂دان→→→→→يم و ب→→→→→∂پروا گ→→→→→ناهان را م→→→→→رتكب م→→→→→∂شويم در 

صورت∂ كه خدا خطاب به آن حضرت فرموده است: 
�؛۲  يم＃ ґظџم＃ عẂوџي џذابџع ∂ґẃ ب џر ẀتẂي џصџع Ẃإن Ẁأخاف ∂ґẃ �قẀلẂ إن

بگو[به مردم]: من هم اگر گناه كنم، از عذاب روز بزرگ م∂ترسم. 
ي→→عن∂ گ→→ناه، آن→→چنان آدم→→∂ را از رح→→مت خ→→دا دور م→→∂سازد ك→ه رس→ول اك→رم� ب→ا آن 
بش در پ→→→يشگاه خ→→→→دا م→→→∂فرمايد: اگ→→→ر م→→→ن ه→→→م گ→→ناه ك→→نم، م→→بتال ب→→ه ع→→ذاب خ→→دا در روز ج→→زا  ẃت→→→قر
^ س→نين  ^ ع→زيز م→حترم ب→ايد م→راقب ب→اشند ك→ه از ه→مان اب→→تدا م→→∂گردم. ب→نابراي→ن آق→→ايان ج→وانه→ا
^ پرهيز از گناه را تمرين كنند و بدانند كه پرهيز از گناهكار ناشدن∂ نيست.   جوان∂، برنامه
→لẂفџت است  Ẁاز ك ẃه→→وسها ن→→→هادن دش→→وار است و زح→→مت دارد ت→→كليف م→→→شتق ^ ẃه پ→→ا رو الب→→ت

^ و زحمت ول∂ خدا فرموده است:  لفџت يعن∂ دشوار Ẁو ك
عџها...�؛۳  ẂسẀو ẃإال ҐساẂفџن Ẁاهللا ẀفґẃلџكẀال ي�

خدا هرگز كس∂ را به كار خارج از حدẃ وسعش تكليف نم∂كند...  
 ^ اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه اف→→→→→→راد ب→→→→→→→ااي→→→→→→→مان ص→→→→→→→الحالع→→→→→→مل ك→→→→→→ه در ه→→→→→→ر زم→→→→→→ان ب→→→→→ودهان→→→→→د و ه→→→→→ستند، ه→→→→→→مه دارا

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲۲،صفحه＾⅛⅛℮.  ۱

 .۱Ｑ＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾⅛۲۸.  ـ سوره ۳



 
 ⅛Ｑ گناه، عامل سقوط انسان 

^ آنها گذاشته و باال رفتهاند.  تمايالت نفسان∂ بودهاند و پا رو
آر＾، خ→→دا را ب→ندگ∂ ك→ردهاند تا مورد لطف و عنايت خاصẃ خدا قرار گرفتهاند تا آنجا 
^ ب→→ا ن→→ردبان ع→→بوديẃت و ب→→→ندگ∂ ب→→ه م→→عراج رف→ته ب→ه ع→الم  ك→→ه پ→→يامبراك→→رم �در ع→→الم ط→→بع ب→→شر

� رسيده است، چنانكه خدايش م∂فرمايد:  Ẅ∂ن Ẃد џو ا џن اẂي џوسџق џقاب џكانџف Ẅ∂ẃدلџ ن∂Ẅ فџت џد�
رامґ إلџ∂...�؛۱  џحẂال ґد ґج ẂسџمẂال џن ґم ҐالẂيџل ґه ґدẂب џعґب Ẅ^ џر Ẃأس ^ ґذￍال џحانẂب Ẁس�

ه آن خداي∂ كه بندهاش را شبانه از مسجدالحرام حركت داد...  ẃمنز
لي→→ن پ→لẃه  ẃب→→عبده� ي→→عن∂ او Ẅ^ џر Ẃس џب→→رسوله» ب→→لكه ف→→رموده: �ا Ẅ^ ^Ẅ ب→→نبيẃه» ي→→ا«اس→→ر س→→ر џو ن→→فرموده:«ا
^ ارتقاء و رسيدن به مقام نبوẃت و رسالت و عروج به عرش اعال، عبوديẃت است و بندگ∂.   برا
داҐ عبده و  ẃمحم ẃش→→بانه روزي→مان دس→تور داده است ك→ه بگوييم:«اشهد ان ^ ب→ه م→→ا ه→م در ن→→مازها

د�بدهيم و سپس به رسالتش.  ẃت و بنده بودن محمẃرسوله» يعن∂ ابتدا شهادت به عبودي
^ خ→→→→→داست و  ^ خ→→→→→داست و م→→→→أموريẃتش ن→→→→يز پ→→→→رورش دادن ب→→→→→نده ب→→→→را آر＾، او خ→→→→→ود ب→→→→نده
ẃ∂ ن→يل آن ح→ضرت ب→ه مقام شفاعت در روز قيامت نيز مشروط به عبادت و مخصوصاҐ شب  ح→ت
^ شب در دنياست، چنانكه خدايش خطاب به حضرتش فرموده است:  ^ نافله ^ او برا خيز
مẀودا�Ґ؛۲  Ẃحџم Ґقاماџم џ−ب џر џ−џثџعẂب џي Ẃأن Ẅ∂سџع џ−џل Ґ↨џلґناف ґهґب Ẃد ￍجџهџتџف ґلẂيￍالل џن ґم џو�
^ ت→→→ا  ^ از شب را ب→→→يدار ب→→اش ك→→→ه ب→→→ه ع→→بادت و ن→→ماز ع→→→الوه ب→→ر ف→→رايض ب→→پرداز پ→→→ارها

خدايت تو را به مقام محمود نائل سازد. 
^ پيامبراكرم� در روز قيامت است و  ي→عن∂ آن مقام محمود كه مقام شفاعت كبرا
ẃ∂ شامل حال پيامبران نيز خواهد شد، در گرو نماز شب رسول اهللا االعظم� است.   حت

^ ديگر هم فرموده است:  در آيه
...�؛۳  џلẂيￍالل ґمẀق � Ẁلґẃم ￍزẀمẂا الџهيا أي�

^ خواب به خود پيچيده، شب برخيز و به عبادت بايست...   ^ جامه ا
^ داده است ت→ا ب→→ه ع→→الم  ^ ب→شر است دس→تور شب خ→يز ب→ه او ك→ه رئ→يس ع→الم ان→سان و الگ→و ب→را

                                                           
^ اسرا،آيه＾۱.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷۹.  ۲
^ مزمẃل،آيات۱و۲.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛⅛ 

^ محروميẃت است.   انسان بفهماند كه تزمẃل۱و پيچيدگ∂ و سر به گريبان بردن و خوابيدن، مايه
در اي→ن عالم هر موجود بسته و پيچيده محروم از كمال است! تا باز نشود و استعداد درون∂ 
^ گ→→ل ت→→ا ش→كفته ن→→شده است، ن→ه  خ→→ود را ب→→ارز ن→→كند، ب→→→ه ك→→→مال م→→تناسب خ→→ود ن→→م∂رسد. ي− غ→→→نچه
^ خوشش چشمها را  →→ا ه→مين ك→ه شكوفا شد، رنگ و بو ẃخ→وش∂، ام ^ لط→افت∂ دارد و ن→ه رنگ و ب→و
^ ج→→ان و روح ب→→شر ش→→كفته ش→→ود، چ→→ه  هها را م→→∂نوازد. ب→→→نابراي→→ن اگ→→ر اي→→ن غ→→نچه ẃخ→→يره م→→∂كند و ش→→ام
^  ب→→→→→ارز خ→→→→→واه→→→→→د ش→→→→→د ك→→→→→ه ف→→→→رشتگان  گ→→→→→→لها و ري→→→→→احين∂ از م→→→→→عارف و ف→→→→→ضايل اخ→→→→→→الق و اع→→→→→مال از و

^ خدا به مالئكه فرمود:  آسمان در مقابلش به زانو در خواهند آمد.آر
∂ فџقџعẀوا  ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو ẀهẀتẂي ￍو џإذا سџف � ين＃ ґط Ẃن ґم Ґرا џش→џب ẁقґخ→ال ∂ґẃ �...إن

�؛۲  џين ґد ґساج Ẁهџل
^ م→→→∂ آف→→→رينم، پس وق→→ت∂ پ→→يكر او را س→→اختم و از روح خ→→ودم  →→→ل، ب→→→شر ґم→→→→ن از گ...

^ او سجده كنيد.  در او دميدم، شما برا
�؛۳  џونẀعџم Ẃأج ẂمẀهلẀك Ẁ↨џكґالئџمẂال џد џج џسџف�

^ فرشتگان [در مقابل آدم پدر بشر] به سجده افتادند.  [و لذا] همه
چ→→→ون روح→→→∂ ك→→→ه خ→→→دا ت→→→شريفاҐ او را ب→→→ه خ→→→ودش ن→→→سبت داده و روح خ→→ودش ن→→اميده است 
رات خ→→→→لقت ان→→→→→سان را ب→→→→→يان  ẃدي→→→→→گر از ق→→→→رآن ك→→→→ه ت→→→→طو ^ در او دم→→→→→→يده ش→→→→→ده ب→→→→→ود. ه→→→→مچنين در آي→→→→→ه
→→→→→→→ل ب→→→→→→ود و م→→→→→→ا آن را ت→→→→→→بديل ب→→→→→ه ن→→→→→→طفه و ع→→→→→لقه و م→→→→→ضغه ك→→→→→رديم و ت→→→→→ا م→→→→→∂رسد ب→→→→→ه  ґم→→→→→→∂كند، اب→→→→→→تدا گ
 Ґقا Ẃل→→→→→→→ џخ Ẁأناه џش→→→→→→Ẃم√ أنẀ ^ دم→→→→→→→يدن روح، آن→→→→→→جا ت→→→→→→عبير س→→→→→→خن، ت→→→→→→غيير م→→→→→→∂كند و م→→→→→→∂فرمايد:�...ث م→→→→→→→رحله
^ به او داديم و در اين مرحله است كه خود را مورد تبري−  ...�؛℮س→پس آفرينش ديگر џر→ џآخ

و تحسين قرار داده و فرموده است: 
 Ｑ؛� џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџف...�

...پس م→→→→→→→→بار∑ و م→→→→→→→→نبع ب→→→→→→→→ركات است اهللا ك→→→→→→→→→ه [ب→→→→→→→→ا دم→→→→→→→→يدن روح ب→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→يكر ان→→→→→→→سان] 
نيكوترين خلق را بهوجود آورده است. 

                                                           
ـ جامه به خود پيچيدن.  ۱

^ ص،آيات۷۱و۷۲.  ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۷۳.  ۳

^ مؤمنون،آيه＾۱℮.  ـ سوره ℮
ـ همان.  Ｑ



 
 ⅛۷ سرẃ نورانيẃت جبين سحرخيزان 

^ سحرخيزان  سرẃ نورانيẃت چهره
ح→اصل اينكه تنها راه تكامل و ترقẃ∂ انسان، خدا را بندگ∂ كردن است و مطيع فرمان او 
ب→→→→ودن و ام→→→→ر و ن→→→→ه∂ او را در ت→→→→مام ش→→→→ئون زن→→→→دگ∂ ب→→→→ه ك→→→→ار ب→→→ستن. در ي− ك→→→لمه، دل از غ→→→ير خ→→→→دا 

كندن و دل به خدا دادن.در مناجات شعبانيه م∂خوانيم: 
 џب Ẁج Ẁح ґوبẀل→ẀقẂال ẀصارẂبџا џق ґر Ẃخ→џت Ẅ∂ẃت џح.... џ−Ẃيџلґا ґطاعґق Ẃن ґ Ẃاال џمالџك ∂ґل Ẃبџه ∂→ ґهẄلґا)
)؛۱  џ− ґس ẂدẀق ґẃز ґعґب Ґ↨џقￍل џعẀنا م Ẁواح Ẃرџا џير ґصџت џو ґ↨џمџظџعẂال ґن ґدẂعџم Ẅ∂џلґا џل ґصџتџف ґورالن

خ→دايا! چ→نانم كن كه از هر چه غير توست دل بركنم و آنچنان رو به تو آورم كه 
چ→شم دلم پ→ردهها را ب→شكافد و ب→→ه كانون عظمتت راه يابد و آويخته به دامن عزẃ و 

قدست گردد. 
^ خ→واب از خ→ود دور ك→ن  ...�؛ ج→امه џلẂي→ � قẀمґ الل√ Ẁلґẃم ز√ ẀمẂا ال џخ→→دا ه→→م ف→رموده است: �ي→ا أي∫→→ه
و شب ب→→ا م→ن خ→لوت ك→ن و از ع→مق ج→→ان ب→گو: �ايẃ→ا∑ ن→→عبد و ايẃ→→ا∑ ن→→ستعين� ؛ت→ا ن→سيم رح→متم 
^ ع→→→لم و  ^ ج→→→→انت ب→→→→→وزان→→→→م و ب→→→→اران رح→→→→متم را ب→→→→ر زم→→→ين ق→→→لبت ف→→→رو ري→→→زم و چ→→→شمهها را ب→→→→ر غ→→→→نچه

^ سازم.  حكمت از درونت بجوشانم و بر زبانت جار
 Oت→→→→→ا ك→→→→→∂ آخ→→→→→ر چ→→→→→و ب→→→→→نفشه س→→→→ر غ→→→→فلت در پ→→→→يش Oح→→يف ب→→اشد ك→→ه ت→→و در خ→→واب→→∂ و ن→→رگس ب→→يدار

گ→ياهان بيابان شكوفا گشتند و درختان كوهستان به محصول نشستند، ول∂ تو ا＾ بشر 
»؛۲ آدم آن  џينґلґغ→→→افẂال џن→→→→ ґم Ẃن Ẁك→→→џ →→→ثيراҐ وџ ال ت џك џاهللا ґر→→→→ Ẁك Ẃذ Ẁج→→→→لوتر از م→→→→رغ س→→→→حر ب→→→→انگ ب→→→→ردار و ب→→→گو:«ا
ن→→→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→→ا ص→→→→→دا＾ م→→→→→رغ س→→→→→حر از خ→→→→→واب ب→→→→→رخيزد، آدم آن است ك→→→→→ه پ→→→→→يش از م→→→→→رغ س→→→→→حر 
» ب→→→→→→گويد ت→→→→→→ا پ→→→→→→رتو＾ از ن→→→→→→ور ج→→→→→→→مال خ→→→→→→→دا ب→→→→→→ر چ→→→→→→هره＾ ج→→→→→انش  ẁوس ẃق→→→→→→د ẁوحẃ ب→→→→→→انگ ب→→→→→→ردارد و«س→→→→→→ب

منعكس گردد. 
^ و  ^ س→→→→→→→→حرخيز ^ ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→رنامه ^ دارد اف→→→→→→→→راد ẃاد�سؤال ك→→→→→→→→→ردند: چ→→→→→→→→ه س→→→→→→→→ر ẃاز ام→→→→→→→→→ام س→→→→→→→→→ج
^ آخ→ر شب دارن→د، ن→وران→يẃت∂ در ص→ورتشان م→شاهده م→∂شود ك→ه آن→→ها را از دي→گران ممتاز  ب→يدار

م∂سازد. امام�فرمود: 
)؛۳  ґه ґورẀن Ẃن ґم Ẁاهللا ẀمẀساهџكџاهللا فґوا بџل џم خẀهￍن џґال)

                                                           
ـ االقبال،صفحه＾۷۸⅛.  ۱
 .℮۲Ω＾ـ الجمل،صفحه ۲

 .۱Ｑ۷＾يعه،جلد۸ ،صفحه ẃـ وسائل الش ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۸⅛ 

^ آن→ها  چ→ون آن→ها ب→→ا خ→دا خ→لوت ك→ردهاند، خ→دا ه→→م پ→وشش∂ از ن→ور خ→ود ب→→ر چ→هره
افكنده است. 

در حديث∂ از پيامبراكرم�نقل شده است كه خداوند به حضرت موس∂�فرمود: 
ґẃ∂)؛  ن џع џنام ẀلẂيￍالل Ẁ↨ￍن џذا ج ґاџف ∂ґنب ґحẀي Ẁهￍ بџ مџنẂ زџعџمџ اџن џذџك џرانẂم ґع џنẂابџي)

ع→→→ا ك→→رده ك→→→ه م→→را دوست دارد ول∂  ẃپ→→→سر ع→→→مران! دروغ گ→→→فته آن ك→→→س∂ ك→→ه اد ^ ا
شب كه م∂شود [مرا رها كرده] دنبال خوابش م∂رود. 

بيبґه)؛  џح џ↕џوẂل џخ ب ґحẀي ＃ẃب ґحẀم لẀك џسẂيџل џا)
مگر اينگونه نيست كه هر محبẃ∂ دوست دارد با محبوبش خلوت كند؟  

اگ→ر راست م→∂گويد و م→را دوست دارد پس چ→را ب→ا م→ن خ→لوت ن→م∂كند و شب ب→ه دن→بال 
خوابش م∂رود؟ 

 Ẃن→→ ґم џو џوع Ẁض→→ ẀخẂال џ−ґن џد→→џب Ẃن→→ ґم џو џوع Ẁش→→ ẀخẂال џ−ґبẂل→→→џق Ẃن→→→ ґم ∂ґل Ẃبџه џرانẂم→→→ ґع џنẂاب→→→ џي)
نґ∂ قџريباҐ)؛۱  Ẁد ґجџت џ−ￍن ґاџف ∂ґيالￍالل ґمџلẀظ ∂ґف ∂ґنẀع Ẃاد џو џوعẀم الد џ−ẂيџنẂي џع

^ پ→→سر ع→→مران، ب→→ا ق→→لب∂ خ→→اشع و ب→→دن∂ خ→→→اضع و چ→شم∂ اش→كبار در ت→اريك∂ شب  ا
مرا بخوان و صدايم بزن، خواه∂ ديد كه من به تو نزديكم. 

^ متعال  ^ تقرẃب به خدا لين گام برا ẃاو
^ نزدي− شدن به خدا، آشناي∂ با  ه داش→ته ب→اشند ك→ه قدم اوẃل برا ẃج→وان→→ان ع→زيز ب→ايد ت→وج
واج→→→→بات و م→→→→حرẃمات است. ك→→→→ارهاي∂ ه→→→→مچون چ→→→→لẃهنشين∂ و اذك→→→→ار و اوراد داش→→→تن و ج→→→مكران 
مات  ẃل ان→→→جام واج→→→→بات و ت→→→ر∑ م→→→حر ẃرف→→→→تن و ن→→→→ماز شب خ→→→وان→→→دن ب→→→ه ت→→→نهاي∂ ف→→→→ايده ن→→→→دارد. ق→→→دم او

...�؛۲دين خدا حدود دارد.  ґاهللا Ẁود Ẁد Ẁح џ−Ẃلґ است.�...ت
...�؛۳  Ẁه џسẂفџن џمџلџظ Ẃدџقџف ґاهللا џود Ẁد Ẁح ￍدџعџت џي Ẃنџم џو...�

...هر كس از حدود خدا تجاوز كند، ظلم به خود كرده[به جاي∂ نم∂رسد]... 
واج→→→→→بات ه→→→→→م م→→→→→نحصر ب→→→→→ه ن→→→→→ماز و روزه ن→→→→يست، ه→→→→ر ك→→→→س∂ در خ→→→→→انوادهاش ب→→→→→ايد ب→→→→بيند چ→→→→ه 

                                                           
يعه،جلد۷،صفحه＾۷۷.  ẃـ وسائل الش ۱

^ طالق،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
ـ همان.  ۳



 
 ⅛۹ سرẃ نورانيẃت جبين سحرخيزان 

واج→بات∂ دارد؟ زن ن→سبت ب→ه م→رد و م→رد نسبت به زن چه وظايف∂ دارند؟ اوالد نسبت به والدين 
و والدي→→ن در م→→قابل اوالد ه→→ر ك→→→دام چ→→ه واج→بات∂ دارن→→د؟ ارح→ام و ه→مسايهها ن→سبت ب→ه ي→كديگر 
ẃات م→→∂پردازي→م.  ه→→ر ك→→دام واج→→→بات∂ دارن→→د؟ م→→ا اك→→ثراҐ واج→→بات را زي→→ر پ→→ا م→→∂گذاري→→م و ب→→ه م→→ستحب
 ẃم→→→→→→→ردم∂ ب→→→→→→→ه زع→→→→→→→م خ→→→→→→→ود م→→→→→→→سلمانند و ج→→→→→→→لسات روض→→→→→→→ه و دع→→→→→→→→ا ت→→→→→→→شكيل م→→→→→→→∂دهند و ع→→→→→→مره و ح→→→→→→ج
النẃ→اس» را ب→ه راح→ت∂ زي→ر پ→ا م∂گذارند و اعتناي∂ به آن  ẃا «ح→ق→ ẃان→جام م∂دهند ام Ґرا ẃم→كر ∂ẃ م→ستحب

نم∂كنند. به قول شخص∂: 
 Oب→→→→→→→→→→→→→→→ود كـرب→→→→→→→→→→→→→→→→الي∂ ش→→→→→→→→→→→→→→د ^ ه ع→→→→→→→→→→→→→→جب ب→→→→→→→→→→→→→→الي∂ ش→→→→→→→→→→→→→دO م→→→→→→→→→→→→→→→شـهد ẃرفت م→→→→→→→→→→→→→→ك

دي→→→→→→نشناس دي→→→→→→ندار ك→→→→→م داري→→→→→م، ب→→→→→رخ∂ دي→→→→→ن ش→→→→→ناسند و خ→→→→→→وب ح→→→→→رف م→→→→→∂زنند و خ→→→→→وب 
س ول∂ ج→→اهل و ن→اآگاه  ẃه→م دي→ندار م→قد ^ ها ẃواق→ع∂ ن→يستند! ع→د ^ →ا دي→ندار ب→ه م→عنا ẃم→→∂نويسند ام

از موازين دينند.پيامبراكرم�فرموده است: 
)؛۱  ẁ−ґẃت џهџتẀم ẁمґعال џو ẁ− ґẃسџنџتẀم ẁل ґجاه ، ґالن Ẁج џر ^ ґرẂهџظ џم џصџق)

دو گ→→→روهند ك→→→→ه ك→→→مر م→→→را ش→→→كستهاند: ي→→→ك∂ ع→→→الم دي→→→→ن ش→→→ناس∂ [ك→→→→ه اه→→→ل ع→→مل ب→→→ه 
س  ẃم→قد ^ ع→→لمش ن→→م∂باشد و ب→→→ا ب→→دعمل∂اش ه→→ت− ح→→رمت دي→→→ن م→→→∂كند] و دي→→گر
^ م→→→وازين  →→→→→ا دي→→→→→ن ش→→→→ناس ن→→→م∂باشد و رو ẃج→→→→اهل∂ ك→→→→→ه اع→→→→مال∂ را ان→→→→جام م→→→→→∂دهد، ام

انجام نم∂دهد]. 
�؛۲  ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق џو...�

مات را ب→→→→شناسند و ه→→→→→م اه→→→→→ل ع→→→→مل  ẃك→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه ه→→→→→م اح→→→→كام دي→→→→→ن و واج→→→→بات و م→→→→→حر
باشند اندكند. 

 
 
 
 

                                                           
ـ غررالحكم،صفحه＾℮۸.  ۱
^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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گفتار پنجم 
سالمت قلب 

^ كود∑  ^ متفاوت گريه پيامها
حديث∂ از رسول اكرم�نقل شده كه فرموده است: 

 џلهґال ا Ẃنџا Ẁ↕ џهاد џر＃ شẀه Ẃشџا џ↨џعџب Ẃرџم اẀهџكائẀب ￍن ґاџف Ẃم ґهґكائẀب Ẅ∂џلџع ẂمẀكџطفالџوا اẀب ґر Ẃضџال ت)
 Ẁع→→→→→اء لدџر＃ اẀه→→→→→ Ẃشџا џ↨џع→→→→→џب Ẃرџا џو � ẃ∂ґب→→→→→ￍالن ∂џل→→→→→ џع Ẁ↕وẄ →→→→→→ل ￍلصџر＃ اẀه→→→→→ Ẃشџا џ↨џع→→→→→џب Ẃرџا џاهللا و ẃالґا

)؛۱  ґهẂي џدґوالґل
^ آن→ها ت→ا چهار ماه شهادت  ن→وزادان خ→ود را ب→ه خ→اطر گ→ريهشان ن→زنيد، چ→ه آن→كه گ→ريه

^ والدينش.  بر توحيد است و چهار ماه صلوات بر پيامبر� و چهار ماه دعا برا
ه درد و ن→→→→→اراح→→→ت∂ دارد ك→→→ه ب→→→ايد ط→→→بق ت→→→شخيص و دس→→→تور پ→→→زش− ع→→→مل ش→→→ود؛  ẃگ→→→→اه∂ ب→→→→چ
^ است، اي→نجاست ك→ه ف→رمودهان→د ج→لو گ→ريهاش را ن→گيريد  ول∂ گ→→اه∂ گ→ريهاش ط→بيع∂ و ع→→اد
^ ك→→→→→ود∑ ن→→→→→وزاد در چ→→→→→هار م→→→→→اه اوẃل، ش→→→→→→هادت ب→→→→→ر  و ب→→→→→→ه خ→→→→→اطر گ→→→→→ريهاش او را ن→→→→→زنيد. زي→→→→→را گ→→→→→ريه
 ^ م، دعا برا ẃم، ص→لوات ب→ر رسول اكرم� و در چهار ماه سو ẃت→وحيد است و در چ→هار م→اه دو

والدين است. 
^ م→→→→ذهب است ذي→→→ل اي→→→ن ح→→→ديث ب→→→يان∂  م→→→→رحوم ف→→→→يض(رض→→→وان اهللا ع→→→ليه) ك→→→ه از اع→→→اظم ع→→→لما
دارد و م→→→→→→∂فرمايد: ش→→→→→→ايد س→→→→→رẃ م→→→→طلب اي→→→→ن ب→→→→اشد ك→→→→ه ك→→→→ود∑ґ ن→→→→وزاد در چ→→→→هار م→→→→اه اوẃل، در ع→→→→الم 
ه و ط→بيعت، رن→گ∂ ب→ه خ→ود ن→گرفته است و جز  ẃص→اف ف→طرت است و ه→نوز از ع→وارض ع→→الم م→اد

عجز و فقر و ضعف و ناتوان∂ هيچ چيز در∑ نم∂كند.  
^ است ك→→→→→ه دن→→→→→بال چ→→→→→ارهساز م→→→→→∂گردد و لذا غ→→→→ير ن→→→→اله و گ→→→→ريه و  در واق→→→→→ع ع→→→→→اجز ب→→→→→يچارها
^ در دست ن→→→→→دارد و ب→→→→→ا ه→→→→→→مان  ^ است، اب→→→→→زار دي→→→→→گر ^ ه→→→→→ر م→→→→→حتاج درم→→→→→اندها لح→→→→→→اح ك→→→→→ه وظ→→→→→يفه ґا

                                                           
 .۱Ω۳＾۱،صفحهΩ℮ـ بحاراالنوار،جلد ۱
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اب→→→→زار، اظ→→→→هار ن→→→→ياز ب→→→→ه درگ→→→→اه خ→→→→→القش م→→→→∂كند ك→→→→ه ف→→→رياد م→→→→∂زند و ف→→→ريادش ي→→→ا خ→→→→الق و ي→→→ا ص→→→انع 
^ ك→→→→ود∑ ن→→→→وزاد، ش→→→→هادت ب→→→→ر ال اله االẃ اهللا  است. از اي→→→→→نرو ف→→→→رمودهان→→→→د در چ→→→→→هار م→→→→اه اوẃل، گ→→→→ريه
ا نه از اين جهت  ẃنس م∂گيرد و او را م∂شناسد، ام Ẁم، چشمش به مادر ا ẃاست. در چ→→هار ماه دو
^ و ارت→→→زاقش م→→→∂باشد. او در آن ب→→→رهه از  ẃت→→→→غذ ^ ك→→→→ه م→→→→ادر است ب→→→→لكه از آن ج→→→→هت ك→→→→ه وس→→→→يله

زمان فرق∂ بين مادر و غير مادر نم∂گذارد و لذا پستان هر زن∂ را م∂گيرد. 
او دن→→→بال ك→→س∂ م→→∂گردد ك→→ه ش→يرش ده→د و س→يرش ك→ند، ي→عن∂ ب→ر ح→سب اق→تضاء ف→طرت 
پس از ي→افتن خ→الق خ→ود، ط→→الب ك→→س∂ م∂باشد كه تكليف طبيع∂ او را كه شير خوردن است 
^ ان→→→→→جام م→→→→→→∂دهد و  ب→→→→→→ه او ب→→→→→→رساند. در واق→→→→→→ع ه→→→→→مان ك→→→→→ار را ك→→→→→ه پ→→→→→→يامبر خ→→→→→→دا� در ع→→→→→الم ب→→→→→شر

^ آسمان∂ خدا را به عنوان وظايف و تكاليف زندگ∂ به عالم انسان م∂رساند.   برنامه
در ح→قيقت پ→يامبر در رس→→اندن پ→يام خ→دا ب→ه بشر، نقش مادر را در رساندن شير به كود∑ 
م ص→→→→→→→→لوات ب→→→→→→→→ر  ẃك→→→→→→→→ود∑ در چ→→→→→→→→هار م→→→→→→→→اه دو ^ ن→→→→→→→→→وزاد اي→→→→→→→→→فاء م→→→→→→→→→∂كند، از اي→→→→→→→→→نرو ف→→→→→→→→→رمودهان→→→→→→→→د گ→→→→→→→→ريه
م ك→→→→→→مكم پ→→→→→→در و م→→→→→→ادر را م→→→→→→∂شناسد و آن→→→→→→ها را از  ẃرس→→→→→→ولاهللا�است. ول∂ در چ→→→→→→→هار م→→→→→→اه س→→→→→→و
دي→→→→→→→→→گران ام→→→→→→→→→→تياز م→→→→→→→→→→∂دهد و خ→→→→→→→→ودش را م→→→→→→→→حتاج ب→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→→ها م→→→→→→→→∂بيند؛ در ف→→→→→→→→راق→→→→→→→→شان م→→→→→→→→∂گريد و از 
^ والدي→ن  م، دع→ا ب→را ẃك→→ود∑ در چ→→→هار م→→اه س→و ^ وص→→الشان م→→∂خندد، از اي→→نرو ف→→رمودهان→→د گ→→ريه

است؛ يعن∂ م∂خواهد آنها باق∂ بمانند تا حوائجش را برآورند.  
ب→→عد ك→→→مكم ب→→زرگتر م→→→∂شود، زم→→ين و آس→→مان∂ م→∂بيند، م→اه و خ→ورشيد＾،دست و پ→→اي∂ در 
^ و دوست و رفيق∂، ديگر  ＾، ه→→مسر و فرزند ẃر→џو ف ẃر→ џب→ازوي∂ و ك ґخ→ودش اح→→ساس م→→∂كند و زور
^ آن، ف→رام→وشش م∂شود و خالق هم از يادش م∂رود و ي− سر م∂افتد به دامن  ف→طرت و اق→تضا
أ خ→→ود م→→→∂پندارد و در م→→→قابل  џجẂل→→→џع و م џرج→→ џاز ق→→بيل خ→→ود را م ^ اس→→باب و وس→→ايل ظ→→→اهر＾، ي→→→عن∂ اف→→راد
 џق→→→رآن: �و ^ دب→→→ار۲ آن→→→ها م→→→→∂گريد؛ ب→→→ه ف→→→رموده ґق→→→→بال۱ آن→→→ها م→→→∂خندد و از ا ґآن→→→→ها ك→→→رنش م→→→→∂كند. از ا
^ كسان∂  ^ خدا، دست حاجت به سو ...�؛۳ ب→ه ج→ا Ẃم Ẁه Ẁع џفẂن→→ џال ي џو Ẃم Ẁر∫ه Ẁض→→ џم→→ا ال ي ґاهللا ґون Ẁد Ẃن→ ґم џون ẀدẀ ب Ẃع→ џي
 ^ ^ ب→رسانند. اي→→ن م→عنا دراز م→→→∂كند ك→→ه ن→→→ه م→→→∂توان→→ند از او دف→→ع و رف→→ع زي→→ان∂ ب→→نمايند و ن→→ه ب→→ه او س→ود
^ م→→→→هل− ق→→→→→لب ك→→→→ه خ→→→→→الق را از ي→→→→→اد م→→→→→∂برد و دست ب→→→ه دام→→→ن  واژگ→→→→ون گ→→→→→شتن ف→→→→طرت است و ب→→→→يمار

                                                           
ـ روآوردن.  ۱

ـ پشت كردن.  ۲
^ يونس،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۳
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مخلوق م∂شود. در واقع عزẃت خود را تبديل به ذلẃت م∂كند.  
^ در چ→→شمش  راس→→→ت∂ اي→→→ن ب→→→شر چ→→→قدر ن→→→م−نشناس است و ن→→→اسپاس ك→→→ه وق→→→ت∂ ع→→ارضها
ت∂ از ن→→→→→→عمت ب→→→→→→→يناي∂ م→→→→→→حروم م→→→→→→∂گردد، چ→→→→→→شم پ→→→→→→زشك∂ او را ت→→→→→→حت ع→→→→→→مل  ẃپ→→→→→→→يدا م→→→→→→→→∂شود و م→→→→→→د
^ چشمش را برطرف م∂سازد و چشمش باز م∂شود، بيا و ببين چه  جرẃاح∂ قرار داده عارضه
ت و روزن→→→→→امهها  ẃرد، در م→→→→جالџ ^ او م→→→→∂ب ق→→→→→دردان→→→→→→∂ها از آن چ→→→→→شم پ→→→→زش− م→→→→∂كند، ه→→→→→ديهها ب→→→→را

ر از او م∂كند و...  ẃاعالن تشك
^ ان→→→سان آف→→رين، ط→→→بيب آف→→رين،  ول∂ اي→→ن ن→→→م− ن→→شناس ب→→∂ ان→→صاف، ي− ك→→لمه از خ→→→دا
^ خ→دا ن→م∂كند، در  ^ ش→كر ب→را ع→لم آف→رين، چ→شم آف→رين و... ب→ه م→يان ن→م∂آورد، ي− س→جده
^ دست  ص→→ورت∂ ك→→ه وج→→ود و ه→ست∂ґ آن ط→بيب و ف→كر ط→بيب و ع→قل و ع→لم ط→بيب، ان→→گشتها
^ خداوند آفريدگار  ط→بيب، آالت و اب→زار ج→رẃاح→∂ ك→ه به كار برده، همهاش ساخته و پرداخته

مسبẃباالسباب است؛ در هر لحظه كه بخواهد، تمام آنها را ب∂اثر بلكه معدوم م∂سازد.  
زن∂ ندارند؟  Ẁخدا خوف و ح ^ چرا اوليا

^ ب→→→شر را  ه→→→→مين ت→→→→كيه ب→→→ه اس→→→باب زدن و از م→→→سبẃباالس→→→→باب ب→→→→∂خبر اف→→→تادن است ك→→→ه دن→→→→يا
غ→→رق در اض→→طراب و ن→→گران→→∂ س→→وزان→→∂ ك→→رده است؛ چ→→ون ت→→مام اي→ن وس→ايل و اس→باب در م→عرض 
^ واب→→→→→→سته ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن  ل م→→→→→→→∂باشند و ث→→→→→→→بات و ب→→→→→→→→قاي∂ ن→→→→→→دارن→→→→→→→د و ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه دله→→→→→→ا ẃر و ت→→→→→→→بدẃت→→→→→→→غي
م→→→→تغيẃرات ن→→→→يز ب→→→→ا ت→→→→غيير آن→→→→ها م→→→→تغيẃر م→→→→→∂گردند، ب→→→→ه خ→→→اطر از دست رف→→→تهها ان→→→دوهنا∑ م→→→∂شوند و 
^ آن→→چه ك→→ه اآلن دارن→→د  ^ آي→→→نده＾ ن→→→امعلوم، اح→→→→ساس اض→→→طراب و ن→→→گران→→→∂ م→→→∂كنند، درب→→→اره ب→→→را
اح→تمال از دست دادن م→∂دهند و ن→تيجتاҐ س→راس→ر زن→دگ∂ اي→→نچنين مردم وابسته به اين وسايل و 

اسباب، پيوسته با حزن و اندوه و ترس همراه م∂باشد. 
→ا آن→ان ك→ه در پ→→شت س→ر اين اسباب و وسايل، ايمان و اعتقاد به مسبẃباالسباب دارند،  ẃام
^ ك→→ه ه→→رگز زوال و ف→→نا ب→→ه س→→احت اق→→دس او راه ن→دارد، او ك→ه ه→ميشه زن→ده و ث→ابت و  آف→→ريدگار
م∂ اي→جاد م→∂كند و خ→اصيẃت اث→ربخش∂  ẃح→→→ساب م→نظ ^ ب→→اق∂ است، اي→→ن وس→→ايل و اس→→باب را رو
ل م→→→→∂سازد و  ẃر و م→→→تبدẃن∂، م→→→تغيẃح→→→→ساب م→→→عي ^ ب→→→→ه ه→→→→ر ي− از آن→→→ها م→→→→∂دهد و ب→→→عد آن→→→→ها را ب→→→از رو
^ آن→→→→→→ها م→→→→→→→∂نشاند؛ در ن→→→→→→→تيجه ه→→→→→→يچگاه اخ→→→→→→تالل در ن→→→→→→→ظام ع→→→→→→→الم پ→→→→→→→ديد  اس→→→→→→→باب و وس→→→→→→ايل ن→→→→→→→و، ج→→→→→→→ا
^ م→→→→→→→→تẃك∂ ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→سبẃباالس→→→→→→→باب، ه→→→→→→→يچگاه از ت→→→→→→→→غيير اس→→→→→→→باب، اح→→→→→→→ساس  ن→→→→→→→→م∂آيد و لذا آن دله→→→→→→→→→ا
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^ آينده هراسان،  ^ گذشته اندوهنا∑ م∂شوند و نه برا اض→طراب و ت→غيẃر ح→→ال نم∂كنند. نه برا
همانگونه كه خالق حكيمشان فرموده است: 

�؛۱  џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀال ه џو Ẃم ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ ґاهللا џياءґل Ẃأو ￍأال إن�
ه م→→خاطب ب→→ه ك→→ار م→→∂رود، ي→→عن∂ ب→→ه ه→→وش  ẃج→→→→لب ت→→→وج ^ ال»در لغت ع→→→رب، ب→→→را џك→→→لمه＾«ا
^ او را در تمام  ^ م→ردم ب→اايمان، آنان كه تن به واليت خدا دادهاند و حاكميẃت مطلقه ب→اشيد ا
^ او را اع→→→مẃ از ن→→→عمتها و ن→→→قمتها ب→→→ر  رات ح→→→كيمانه ẃش→→→→ئون زن→→→دگيشان پ→→→ذيرفتهان→→→د و ت→→→مام م→→→قد
ه  ẃاز ن→→→→→→عمتها غ→→→→→→ص ^ وف→→→→→→→قґ م→→→→→→→صالح واق→→→→→→→ع∂ م→→→→→→→∂دان→→→→→→→ند و از اي→→→→→→→نرو ن→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه خ→→→→→→اطر از دست دادهه→→→→→→→ا

^ احتمال∂ آينده، احساس نگران∂ م∂كنند.  ^ بالها م∂خورند و نه برا
^ ديگر به اين عبارت آمده است:  عين همين مضمون در آيه

...�؛۲  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџما فات Ẅ∂لџوا ع џأسџال تẂيџكґل�
^ از دست  اي→مان و اع→تقاد به حكيمانه بودنґ تقديرات خدا الزمهاش اين است كه نه برا
دادهه→→→اتان، ن→→→→اراحت و غ→→→مگين ش→→→ويد و ن→→→ه ب→→→ه خ→→→اطر در دست داش→→→تههاتان م→→غرور و ف→→رحنا∑ 
 ^ ^ حساب م∂گيرد و او خداست. گ→رديد، ب→لكه ب→اورتان ب→شود در اي→ن عالمґ سراسر نظم و حساب و حكمت، دهنده و گيرندها ^ حساب م∂دهد و رو هست كه رو

�؛۳  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
ه! ت→→→→→→نها ب→→→→→→ا ي→→→→→→اد خ→→→→→دا و ت→→→→→فويض ام→→→→→ر ب→→→→→ه خ→→→→→داست ك→→→→→ه دله→→→→→ا آرام م→→→→→→∂شود و ت→→→→→رس و  ẃت→→→→→→وج
^ ق→رآن،  م و ب→ه فرموده ẃان→→→دوه∂ ب→→ه آن→→ها راه ن→→م∂يابد و ب→→→هراس→→ت∂ اي→→نانند ك→→ه زن→→→دگ∂ خ→وش و خ→ر
^ باشكوه و ماشين آخرين مدل ندارند، در  Ẁر پول و خانه ح→يات ط→يẃبه دارن→د. اي→→نان اگر جيبґ پ
^ اص→→→→→ل∂ در زن→→→→→دگ∂ است دارن→→→→→د، چ→→→→→ون خ→→→→→دا را  ع→→→→→→وض، دل∂ خ→→→→→→وش و ق→→→→→→لب∂ آرام ك→→→→→ه س→→→→→رمايه

^ ندارند.   دارند و با داشتن خدا، كمبود
^ عرفه كه به خدايش عرض م∂كند:  هداء�در دعا ẃدالشẃعزيزمان امام سي ^ به بيان موال

)؛  џ∑ џدџقџف Ẃنџم џد џج џما و џو џ∑ џد џج џو Ẃنџم џدџقџله∂ ما فґا)
^ م→→ن، آن كس ك→→ه ت→→و را ي→→افته، چ→→ه گ→→م ك→رده است و آن كس ك→→ه ت→→و را  ^ خ→→دا ا

                                                           
^ يونس،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۱
^ حديد،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳
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گم كرده چه يافته است. 
^ ق→→→→→→لبشان ن→→→→→→شاندهان→→→→→→د، ت→→→→→ا در دن→→→→→يا  آر＾، آن س→→→→→→→عادتمندان→→→→→→∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→→→دا را ي→→→→→افته و در خ→→→→→→انه
^ و ط→→→→→→بيع∂ زن→→→→→→دگ∂ در  ه→→→→→→→ستند در ت→→→→→→→مام ح→→→→→→→االت از خ→→→→→→→وش∂ها و ن→→→→→→→اخوش∂ها ك→→→→→→ه از لوازم ق→→→→→→هر

^ خود دارند.   دنياست قلب∂ آرام و راض∂ از تقديرات خدا
^ فرحبخش خدايشان را م∂شنوند كه:  مґ ارتحال از اين دنيا هم به گوش دل، ندا џد � Ґ↨ￍي ґض Ẃر→→→→→→→→џم Ґ↨џي→→→→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع→→→→→→→→ ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→→→→ￍي→→→→→→→→→ا أي�

نￍتґ∂�؛۱  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف
^ م→→→→ن ت→→→→ا ب→→→→ه ه→→→→مراه ب→→→→ندگان خ→→→→اصẃ م→→→ن  ^ ج→→→→ان آرام گ→→→→رفته ب→→→→ه ي→→→→اد م→→→→ن، ب→→→→از گ→→→→رد ب→→→→ه س→→→→و ا
^ در ج→انґ آن  →رور Ẁح و س џر→џداخ→→ل ب→→هشت م→→ن ش→→و＾. ت→→نها خ→→دا م→→→∂دان→د و بس ك→ه اي→ن ن→دا چ→ه ف
^ خ→→→وشبخت اي→→→→جاد م→→∂كند. ت→→ا خ→→ود ان→→سان ب→→ه آن م→→رحله از س→→→عادت ن→→رسيده است در∑  ب→→→نده

ق نخواهد يافت. آر＾:  ẃت دربارهاش تحقẃآن واقعي
�؛  Ґ↨ￍي ґض Ẃرџم Ґ↨џي ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار�

^ و [هم] من از تو خشنودم.  ^ خودم [در حال∂ كه هم] تو از من خشنود بيا به سو
م→خصوصاҐ ت→عبير به�جنẃت∂� فرموده است كه داخل بهشت خودم بايد تو را ببرم و خودم 

^ خاندان رسالت فرموده است:  از تو پذيراي∂ كنم، آنگونه كه درباره
راباҐ طџهẀورا�Ґ؛۲  џش ẂمẀهب џر ẂمẀقاه џس џو...�

^ خاصẃ سيرابشان م∂سازد.  ...پروردگارشان خودش آنها را از نوشابه
^ خ→اصẃ در  ^ خ→→دا دادن در دن→→→يا، س→→بب ن→→→يل ب→ه م→قام و م→رتبه ح→→اصل اي→→نكه رض→→ا ب→→ه ق→→ضا

عقب∂Ẅ خواهد بود. اللẃهمẃ ارزقنا بفضل− 
ديدار با يك∂ از بندگان محبوب خدا 

ث ق→→م∂(رض→→وان اهللا ع→→ليه) ن→→قل م→→∂كند ك→→ه ح→→ضرت م→→وس∂� ب→→ه خ→→دا ع→→رض  ẃم→→→رحوم م→→حد
ك→→→→رد: خ→→→داي→→→ا م→→→ن دلم م→→→∂خواه→→→د ي→→→ك∂ از م→→→حبوبترين و ع→→→ابدترين ب→→→ندگانت را در زم→→→ان خ→→→ودم 
^ هست؛ آن را كه م∂خواه∂ آنجاست.   ببينم. دستور رسيد برو كنار دريا، ي− قريه و آباد

                                                           
 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۱

^ انسان،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲



 
 ۷Ｑ اوليا＾ خدا در امنيẃت كامل 

 ^ џ→رџص س→راپ→ا →→ذام و ب Ẁج ^ ^ ن→شسته ك→ه ب→يمار ح→ضرت م→وس∂� به آن→جا رفت، دي→د م→رد
→ا ه→→مهاش، ذك→ر خ→دا م→→∂گويد. «الحمدهللا»، «سبحان اهللا»،  ẃب→دنش را گ→رفته و زم→ينگير است؛ ام

  .« ґهẃلґل Ґشكرا»
^ ك→→→→→ه ه→→→→→مراهش ب→→→→→ود ف→→→→→رمود: م→→→→→ن دن→→→→→بال ك→→→→→س∂ م→→→→∂گشتم  ح→→→→→ضرت م→→→→→وس∂�به ف→→→→→رشتها
لџ∂ اهللا» و م→→→حبوبترين ب→→→ندگان خ→→داست، پس او ك→→→جاست؟ ف→→رشته گ→→فت: او  ґا ґلق→→→ џب√ الخ џح џك→→→ه«ا
^ زم→→→→→ينگير است، م→→→→→ن ف→→→→→كر م→→→→→∂كردم ب→→→→→ا  ه→→→→→→مين است. ح→→→→→→ضرت م→→→→→وس∂ گ→→→→→فت: اي→→→→→نكه ب→→→→→يچاره
وام در  ẃيل است، ع→ل∂الد→→ẃهار و ق→→ائم الل→→→ẃام۲ است، ص→→ائم الن ẃو→→џام۱و ق ẃو→→ џك→→س∂ م→→واج→→ه م→→∂شوم ك→→ه ص
ح→→→ال ق→→يام و رك→→وع و س→→جود است. اي→→ن ب→→يچاره ك→→ه اص→→→الҐ ق→→→ادر ب→→ر ح→→ركت ن→→يست. ف→→رشته گ→→فت: 
^ ه→مين است، ح→ال ب→نگر ك→ه م→ن ب→ا او چ→ه م→→∂كنم و ب→→شنو ك→ه او چه  آن→كه ت→و دن→بالش م→∂گرد
م→∂گويد. م→ن از ط→رف خ→دا مأموريẃت دارم عالوه بر اين بيمار＾ها كه دارد، چشمانش را هم 
^ او از ح→→→→→دقه ب→→→→→يرون آم→→→→→د و ب→→→→→ه ص→→→→→ورتش  ^ او و چ→→→→→شمها ك→→→→→→ور ك→→→→→→نم. اش→→→→→→اره ك→→→→→→رد ب→→→→→ه چ→→→→→شمها

غلطيد؛ او بدون اينكه آه و ناله كند دست به دعا برداشت و گفت: 
كراҐ لџ−џ يا  Ẁش џتẂئ ґش ẀثẂي џما حẀاهẃيґا ∂ґنџتẂبџل џس џو џتẂئ ґش ẀثẂي џما ح ґهґب ∂ґنџت Ẃعￍتџله∂ مґا)

ول)؛  Ẁص џيا و بار
^ ك→→ه چ→شمدار ب→اشم، چ→شم دارم ك→رده ب→ود＾، الح→ال  خ→→دايا ت→→ا وق→ت∂ خ→واسته ب→ود
^ پ→→→روردگار م→→→هربان  ك→→→→ه خ→→→→واست∂ ك→→→→ور ب→→→→اشم ك→→→→ورم ك→→→→رد＾، ش→→→كرت م→→→→∂كنم ا

نعمتبخش. 
ع→→وه ه→→ستم، اگ→→ر دع→→ا ك→→نم  ẃخ→→→دا، م→→→ن م→→ستجابالد ^ ^ ب→→→نده ح→→→ضرت م→→→وس→→→∂�گفت: ا
^ كه دربارهات دعا كنم تا خدا هر چه از تو گرفته  خدا اجابت م∂كند، حال آيا دوست دار
ب→→ه ت→→و ب→→رگردان→→د. ت→→مام ب→→يمار＾ها از ت→→و ب→→رطرف گ→→ردد و ت→→ن∂ ص→→حيح و س→→الم پ→يدا ك→ن∂؟ گ→فت: 

نه، من اينچنين درخواست∂ از تو ندارم، بلكه: 
^ لґنџفẂس∂)؛  تيار Ẃخґا Ẃن ґم ￍ∂џلґا ب џحџا ∂ґل Ẁه Ẁتيار Ẃخґا)

 ^ ^ است ك→→→ه م→→→ن ب→→را ^ م→→→ن ب→→→پسندد، در ن→→→زد م→→→→ن م→→→حبوبتر از آن چ→→يز آن→→→چه او ب→→→را
                                                           

ـ هميشه روزهدار.  ۱
ـ پيوسته شب زندهدار.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۷ 

خود بپسندم.  
^ خداست كه م∂گويند:   اين منطق بندگان راض∂ به قضا

ي→→→→→→→→→→ك∂ وص→→→→→→→→→→ل و ي→→→→→→→→→→ك∂ ه→→→→→→→→→→جران پ→→→→→→→→→سندد� يـكـ∂ درد و يـك→→→→→→→→→→→→∂ درمـان پـس→→→→→→→→→→→نـدد� 
پـسـن→→→→→→→→→→→→→→→→→دم آنـچـه را جـان→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان پـس→→→→→→→→→→→→→→→→ندد� م→→→→ن از درم→→→→ان و درد و وص→→→→ل و ه→→→→جران� 

^ ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا م→→→→→→∂گفت∂ ي→→→→→→ا ب→→→→→→ار∫ ،ي→→→→→→ا  ح→→→→→→→ضرت م→→→→→→→وس∂�فرمود: ش→→→→→→→نيدم وق→→→→→→ت∂ دع→→→→→→ا م→→→→→→∂كرد
^ نعمتبخش.   ^ خدا ^ مهربان و ا ^ خدا ول، ا Ẁصџو

ẃت∂ ب→ه ت→و ك→رده و چ→ه ن→عمت∂ ب→ه ت→و ب→خشيده است ك→ه ش→كرش م∂كن∂؟  آي→ا خ→دا چ→ه م→حب
ẃت او ب→→ر  →→ا ن→→→عمت و م→→حب ẃب→→→ا اي→→→ن ه→→مه ب→→يمار＾ها ك→→ه ت→→و را م→→بتال ب→→ه آن→→ها س→→→اخته است. او گ→→→فت: ام
م→→→ن اي→→→نكه در ت→→→مام اي→→→ن ق→→ريه ك→→ه م→→∂بين∂ ت→→نها م→→نم ك→→ه اي→→→مان ب→→ه خ→→→دا دارم و ع→→→بادتش م→→∂كنم، 
ẃت∂ از اي→→ن ب→→يشتر ك→ه از م→يان اه→→ال∂ اي→ن ق→ريه ت→نها م→ن را  آي→→ا چ→→ه ن→→عمت∂ از اي→→ن ب→→زرگتر و چ→→ه م→→حب
^ م→→→عرفت و ع→→→بادتش ش→→→ناخته و ب→→ا خ→→ود م→→أنوسم ك→→رده است! از اي→→نروست  ص→→→الح و ش→→→→ايسته ب→→→را
^ شكر م∂دانم و از عمق  ẃتش شايسته ك→ه م→ن ه→م ت→مام اي→ن ب→→الها را در جنب آن نعمت و محب

ر م∂كنم. ۱  ẃجان از او تشك
^ خ→→→→→دا ت→→→→نش ب→→→→يمار ب→→→→ود و  ^ س→→→→→→المت ق→→→→لب است و ب→→→→يناي∂ چ→→→→شم دل؛ آن ب→→→→نده اي→→→→→ن م→→→→→عنا
→→ا ق→→لبش س→→→الم ب→→ود و چ→→شم دلش ب→→ينا. در م→قابل او ن→يز اف→راد ف→راوان→∂ ه→ستند  ẃچ→→شم س→→رش ن→→ابينا، ام
→→→ا ق→→→لبشان ب→→→يمار است و چ→→→شم دلش→→→ان ن→→→ابينا ك→→ه ق→→رآن  ẃب→→→ينا، ام ^ ك→→→ه ت→→→ن∂ س→→→الم دارن→→→→د و چ→→→شم س→→→ر

فرموده است: 
�؛۲  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�

^ ب→ر ق→لبشان ت→ابيده و چ→شم دلش→ان ب→از ش→ده، مبدأ و  چ→ه س→عادتمندند آن ك→→سان∂ ك→ه ن→ور
^ ع→→الم را ش→→ناختهان→د و م→سير و م→قصد را ت→شخيص داده و ق→دم در راه ن→→هادهان→د و ب→∂ اع→تنا  م→→نتها
^ آن مقصد اعال پيش م∂روند و اينچنين شدن،  ^ ف→ريبنده رو ب→ه س→و ^ دن→يا ب→ه ج→لوهگر＾ها
 ^ ر و ب→ه ك→ار ان→داخ→تن ن→يرو ẃدع→→وت ب→→ه ت→فك Ґرا ẃل است ك→→ه ق→→رآن ك→→ريم م→→كر ẃر و ت→→→عق ẃدر گ→→رو ت→→فك

عقل كرده و م∂فرمايد: 
                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾Ｑ۲℮،(رضا).  ۱
،آيه＾⅛℮.  ẃحج ^ ـ سوره ۲



 
 ۷۷ قلب سليم، پرورش جان 

�؛۱  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
�؛۲  џونẀلґق Ẃع џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�

...�؛۳  Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґوا ف Ẁرￍكџفџت џي Ẃمџل џأ و�
�؛℮  ґصارẂب Ẃاأل ∂ґولẀوا يا ا Ẁرґبџت Ẃاعџف...�

^ چشمداران عالم، چشم باز كنيد تا جمال حق را با چشم دل ببينيد.   ...ا
^ آن ع→→بور ك→→ردن و ب→ه چ→يز دي→گر  ^ را پ→→ل و م→→عبر ق→→رار دادن و از رو «اع→→تبار» ي→→عن∂ چ→→يز
^ ب→→→اشد. ت→→→مام م→→→خلوقات آي→→→ات خ→→دا ه→→→ستند،  ^ ن→→→شان از چ→→→يز دي→→→گر رس→→→يدن.«آيت» ي→→→عن∂ چ→→→يز
ي→→عن∂ وج→ودشان و ن→ظم و ح→ساب ع→جيب∂ ك→ه در س→اختمان وج→ودشان ب→ه ك→ار رف→ته است، ن→→شان 
ر و  ẃل و تفك ẃتعق ^ از وج→ود خ→→الق و ص→فات ك→→مال خ→القشان م→∂باشد ك→ه ما با به كار بردن نيرو
^ ب→شناسيم و از آن عبور كنيم و  ك→م− گ→رفتن از م→شعل ف→روزان وح→→∂، اي→ن دن→يا را پ→ل و م→عبر

^ خويش ادامه بدهيم.  به عالم∂ سراسر نور و سرور و بهجت برسيم و آنجا به حيات ابد
^ دن→→→→يا را خ→→ورده و م→→عبر را م→→قصد  ^ از م→→→ا ف→→→ريب ج→→→لوهگر＾ها ول∂ ي→→→→الالسف ك→→→ه ب→→→سيار
^ اي→→ن م→→عبر م→→∂نماييم و ب→→ه  ^ ج→→سم∂ و روح→→∂ خ→→ود را ص→→رف آب→→ادساز پ→→نداش→→تهاي→→م و ت→→مام ق→→وا

^ قرآن كريم:  فرموده
 Ｑ؛� џ↕ џر ґخ Ẃاآل џون Ẁر џذџت џو � џ↨џل ґعاجẂال џونب ґحẀت Ẃلџب ẃال џك�

شما دل به اين زندگ∂ زودگذر داده و آخرت را از ياد بردهايد. 
...�؛⅛  џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁيد ґرẀي Ẁاهللا џيا وẂن الد џضџرџع џون Ẁيد ґرẀت...�

تان ن→يل ب→ه م→→تاع ف→ناپذير دن→→ياست و ح→ال آن→كه خ→→دا م→نظورش ت→أمين ح→يات  ẃش→→ما ت→→مام ه→م
^ ن→يز ب→ه ن→حو  ^ ت→→أمين ح→→→يات اخ→رو＾، ح→يات دن→يو ب→→اق∂ و ف→→ناناپذير آخ→→رت است ك→→ه در س→→→ايه
^ تربيت و پرورش انسان،  احسن تأمين م∂گردد و راست∂ ما اگر قرآن را به عنوان ي− برنامه
ẃر م∂انديشيديم و در مقام عمل تمام شئون زندگ∂  ش→ناخته ب→وديم و در آي→→ات شريفهاش با تدب

                                                           
^ رعد،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾℮.  ۲
^ روم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۳
^ حشر،آيه＾۲.  ـ سوره ℮

^ قيامت،آيات۲Ωو۲۱.  ـ سوره Ｑ
^ انفال،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ⅛



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۷۸ 

خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ا آن ت→→→→→→→طبيق م→→→→→→→∂نموديم، اك→→→→→→→→نون ي− ح→→→→→→→→يات ط→→→→→→→يẃبه و زن→→→→→→→دگ∂ دلچ→→→→→→سب∂ داش→→→→→→تيم ك→→→→→→ه 
سعادت هر دو سرا از دنيا و آخرتمان را تأمين م∂نمود. 

^ ماست  ẃر در قرآن، وظيفه تدب
ر و ي→→→ا ف→→→رضاҐ ت→→→فسير  џو→→→ Ẁفانه م→→→→ا از ق→→→→رآن ت→→→→نها ب→→→→ه ق→→→→رائت الف→→→→→اظ و ح→→→→→فظ آي→→→→→ات و س ẃول∂ م→→→→تأس
^ ن→داري→م و ح→→ال آن→→كه اي→ن پ→يام آس→مان∂ و  اك→→تفا م→→∂كنيم، آن→→چنان ك→→ه گ→→→وي∂ ج→→ز اي→→ن وظ→يفها

^ اله∂ با لحن∂ توبيخآميز زير گوش ما طنينانداز است كه:  اين ندا
ونџ الẂقẀرẂآنџ أمẂ عџل∂Ẅ قẀلẀوب＃ أقẂفالẀها�؛۱  Ẁرￍب џدџت џال يџأ ف�

^ زن→→دگ∂ را از آن ب→→→ه دست آورن→→د،  چ→→→را اي→→ن م→→ردم ت→→دبẃر در ق→→رآن ن→→م∂كنند ت→→ا ب→→رنامه
^ قرآن باز نم∂شود].  آيا بر در قلبهاشان قفل زده شده است[كه به رو

...�؛۲  ء＃ Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẁاهللا џقџل џما خ џو ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґوتẀكџلџم ∂ґوا ف ẀرẀظẂن џي Ẃمџل џأ و�
^ ب→→اال ب→→گيرند و ن→→گاه∂ ب→ه م→لكوت آس→مانها و زم→ين و دي→گر  آي→→ا اي→→→نان ن→→م∂خواه→→→ند س→→ر

^ خود بگشايند.  ^ خدا به رو مخلوقات عالم بيفكنند و راه∂ به سو
 aغ→→فلت در پ→→يش ґت→→→ا ك→→→∂ آخ→→ر چ→→و ب→→نفشه س→→ر aح→→→→يف ب→→→→اشد ك→→→→ه ت→→→→و در خ→→→→واب→→→∂ و ن→→→رگس ب→→→يدار
 aعـرش مـ∂زن→→→→→→→→→ند ص→→→→→→→→فير ^ ن→دان→→مت ك→ه در اي→ن دام→گه چه افتاده استa تـو را ز ك→→→→→→→→→نـگره

ه به ظواهر خلقت است. آدم چشمґ سر  ẃم→نشأ ت→مام ان→حراف→ات، غفلت از ملكوت عالم و توج
ب→ازґ ظ→اهربين، چ→شم و اب→رو م→∂بيند، دل م→→∂دهد و دن→بالش م→→∂رود و ه→زار رس→واي∂ به بار م∂آورد. 
^ م→→→∂زند. ك→→→→اخ  هاش م→→→→∂رسد، دلش ض→→→عف و غش م→→→→∂رود، دست ب→→→→ه دزد ẃپ→→→→ياز داغ ب→→→→ه ش→→→ام ^ ب→→→→و
ه  ẃق Ẁم∂كند و هزار ح ^ م→∂بيند، ات→ومبيل لوكس م∂بيند، هوس م∂كند، ربا م∂خورد، كالهبردار
^ ظ→→اهر، ب→→اطن∂ ب→ه م→راتب زي→→باتر از ظ→→اهر  →→→ا م→→ردم ب→→اطنبين چ→→شمґ دل ب→→از، در پ→→→شت پ→→رده ẃم→→∂زند. ام

^ ظاهر م∂زنند و م∂گويند:  م∂بينند و با كمال ب∂اعتناي∂ دست ردẃ بر سينه
...�؛۳  џ^ نџ مџثẂوا џس Ẃأح ∂ґẃ ب џر Ẁهￍإن ґاهللا џعاذџم...�

 aن→→→→→→گارين ^ →→نع خ→→دا راa چ→→→→→→→شم ك→→→→→→→وته ن→→→→→→ظران ب→→→→→→ر ورق رو Ẁخ→→→ط ه→→→م∂ ب→→يند و ع→→ارف، ق→→لم ص
                                                           

د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۱
 .۱۸Ｑ＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳



 
 ۷۹ قلب سليم، پرورش جان 

^ م→→ا در آث→→ار ص→→نع ي→→زدان→→يم. ح→→اصل اي→نكه ت→نها راه ح→ركت ب→ه  ^ ش→→خص م→→→∂نگر ت→→و ب→→ه س→→يما
^ خدا و آشنا گشتن با خدا، پيمودن صراط مستقيم دين است كه خودش فرموده است:  سو

 ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґعґب Ẃ∑ґر ẂشẀال ي џو Ґحاґصال Ґالџمџع ẂلџمẂعџيẂلџف ґهґẃ ب џر џقاءґوا ل Ẁج Ẃر→ џي џك→ان Ẃنџم→џف...�
دا�Ґ؛۱  џأح

ه→ر كس ام→يد اي→ن را دارد ك→ه ب→ه لق→اء و ديدار خدايش نائل گردد، بايد عمل صالح∂ را 
^ ن→→→داش→→→ته  ^ او، ه→→→دف و ان→→→گيزها ك→→→→ه خ→→→ودش دس→→→تور داده است ان→→→جام ده→→→د و ج→→→ز ج→→→لب رض→→→→ا
ب→اشد؛ در اي→ن ص→ورت است ك→ه ب→ر اث→ر ت→→داوم در ام→ر بندگ∂، چشم دلش باز م∂شود و آنچه را 

كه ناديدن∂ است م∂بيند.  
^ پ→→ذيرش ح→ق دارن→د و م→→∂خواه→ند  اي→→نجا ب→→ه ج→→→وان→→→ان ع→زيز م→حترم ك→ه دل∂ پ→ا∑ و آم→اده

راҐ عرض م∂شود:   ẃروح∂ پيش بروند تذك ^ در مسير تحصيل مقامات عاليه
^ اع→→→→→→→→→تقاد＾، ان→→→→→→→→→جام  →→→→→→→→→ه ẃلي ẃلي→→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→دم در اي→→→→→→→→→ن راه پس از ت→→→→→→→→→حكيم اص→→→→→→→→→ول او ẃع→→→→→→→→→→زيزان، او ^ ا
س  ẃف∂ ب→→→→→→ايد آن→→→→→چه را ك→→→→→ه دي→→→→→ن م→→→→→قدẃم→→→→→كل ґمات است؛ ي→→→→→→عن∂ ه→→→→→→ر م→→→→→سلمان ẃواج→→→→→→بات و ت→→→→→→ر∑ م→→→→→→حر
^ ي→→→→ا ح→→→→قوق خ→→→→انوادگ→→→→∂ و اج→→→→تماع∂ ب→→→→→شناسد و آن→→→→→ها را  واجب ك→→→→→رده است اع→→→→→مẃ از اع→→→→مال ع→→→→باد
ان→جام ب→دهد و آن→چه را ك→ه حرام كرده است اعمẃ از رفتار و گفتار در محيط زندگ∂ شخص∂ و 

خانوادگ∂ و اجتماع∂ تر∑ كند. 
س اس→→→→→→الم ق→→→→→رار گ→→→→→رفته است ان→→→→→جام  ẃت در دي→→→→→→ن م→→→→→قدẃي ẃل اه→→→→→مẃاو ^ آر＾، آن→→→→→چه ك→→→→→ه در درج→→→→→→ه
^ واق→→ع ش→→ود آدم→→∂ از خ→→دا  مات است ك→→ه اگ→→ر م→→ورد م→→سامحه و س→→هلان→→→گار ẃواج→→→بات و ت→→→ر∑ م→→→حر
ẃ∂ از  ^ م→→→→→ستحب ^ خ→→→→→واه→→→→→د ش→→→→د؛ ه→→→→ر چ→→→→ند او در ان→→→→جام ك→→→→ارها دور گ→→→→→شته و م→→→→→حروم از ب→→→→→ركات م→→→→→عنو

تالوت قرآن و ادعيه و اوراد و اذكار و...ساع∂ و كوشا باشد. چون خدا فرموده است: 
�؛۲  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

^ م→تẃق∂ و پ→رهيزگار م∂پذيرد و كس∂ كه  ^ خ→وب را] از ان→سانها ...خ→دا م→نحصراҐ [ك→→ارها
^ ت→→→قوا ن→→→خواه→→→د ب→→→ود و  ẃق∂ و دارا ك→→→→ار واج→→→→ب∂ را ت→→→→ر∑ ك→→→→ند ي→→→→→ا ك→→→→ار ح→→→→رام→→→→∂ را م→→→→رتكب ش→→→ود. م→→→ت

^ قبول و پذيرش اعمال ني− را از دست خواهد داد.   زمينه
                                                           

 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲



 
 ۸Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

اسير شيطان∂ ول∂ نم∂دان∂! 
^ ح→→→مد  ^ ق→→رآن ب→→→عد از س→→وره لي→→→ن س→→→وره از س→→ورهها ẃب→→→قره ك→→→ه او ^ لي→→→ن آي→→→ه از س→→→وره ẃدر او

است م∂فرمايد: 
�؛  џينґقￍت ẀمẂلґل Ґ^ يẂبџ فґيهґ هẀد џال ر Ẁتاب ґكẂال џ−ґذل�

انيẃت آن ن→→→→يست، ت→→→نها ك→→→→سان∂ م→→→∂توان→→→ند از ن→→→ور ه→→→دايت آن  ẃدر ح→→→ق ∂ ẃاي→→→→ن ق→→→→رآن ك→→→→ه ش→→→→ك
بآور اي→→نكه در م→→يان م→→ا م→→ردم م→→سلمان  ẃت→→قوا ب→→اشند و ت→→عج ^ ^ م→→لكه ب→→→رخوردار گ→→→ردند ك→→→ه دارا
يẃت م→→∂دهند در ك→سب و ك→ارشان  ẃات ب→يش از واج→→بات اه→مẃ ^ ه→→ستند ك→→ه ب→→ه م→→ستحب اف→→راد ب→→سيار
اع→→→→تناي∂ ب→→→→ه لزومґ رع→→→→ايتґ ص→→→→→داقت و ام→→→→→انت ن→→→→م∂كنند، ول∂ م→→→→قيẃدند ك→→→ه ن→→→→ماز را در م→→→سجد و ب→→→ا 
^ ش→→→→→ركت در  ^ ح→→→→→قوق ه→→→→→مسر و ف→→→→→رزندان→→→→→→شان س→→→→→هلان→→→→→→گارند ول∂ ب→→→→→را ج→→→→→ماعت ب→→→→→خوان→→→→→→ند در ادا
فه، س→→→→ع∂ ف→→→→راوان دارن→→→د در ان→→→→فاقات  ẃم→→→→شر ґدبه و رف→→→→تن زي→→→→ارت م→→→→→شاهد→→→→→Ẁ ^ ك→→→→ميل و ن م→→→→جالس دع→→→→→ا
→ا در ان→فاقات م→ستحبẃ از  ẃارات و م→ظالم، دس→تشان ب→سته است ام ẃواجب از خ→مس و زك→ات و ك→ف
^ سنگين مجالس جشن و عزا دستشان باز است.   ساختن مسجد و مدرسه و تأمين هزينهها
ا رفتن به مسجد جمكران  ẃجلب رضايت والدين را وظيفه نم∂دانند، ام Ґفرزندان∂ كه اصال
 ^ ر ام→→→→→ام رض→→→→ا�را وظ→→→→يفه ẃدر شب چ→→→→→→هارشنبه ب→→→→→ا رف→→→→→قا و اع→→→→→تكاف در م→→→→→اه رجب در ص→→→→→حن م→→→→→طه
^ خال∂  ẃ∂ جا س، صدها عمل مستحب ẃح→تم∂ خ→ود م→∂شناسند، در ص→→ورت∂ كه از منظر دين مقد
ي− ع→مل واجب را پ→ر ن→م∂كند و ف→ساد ارت→كاب ي− كار حرام را برطرف نم∂سازد، زيرا تر∑ 

واجب و ارتكاب حرام، ضدẃ تقواست و تقوا شرط اساس∂ قبول∂ اعمال است. 
 .� џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�
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بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۸۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۸۳ مراحل خداشناس∂ 

 
 
 

گفتار ششم 
مراحل معرفت خدا 

 
انسان، طالب كمال، دوستدار جمال 

ب→→ر ح→→سب اس→→تفاده از آي→→ات ق→رآن و رواي→→ات م→عصومين� ن→ظام ع→جيب و ح→يرتان→گيز 
^ وج→→→ود ان→→→→سان است و ه→→→دف از خ→→→لقت ان→→→سان ن→→→يز ش→→→ناختن خ→→→→الق  مه ẃم→→→→→قد Ґ ẃع→→→→الم آف→→→→رينش ك→→→→ال

^ او و تقرẃب جستن به اوست كه خود حضرت خالق فرموده است:  هست∂ و حركت به سو
�؛۱  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�

م→→→ن از آف→→→→ريدن ج→→نẃ و انس ه→→دف∂ ج→→→ز اي→→ن ن→→داشتهام ك→→ه م→→ن را ع→→بادت ك→→نند و ع→→بادت ه→→م 
ر ع→→→→→→→رض ش→→→→→→→ده ك→→→→→→→ه م→→→→→→→نحصر ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→ماز و روزه و دع→→→→→→→ا و زي→→→→→→→ارت ن→→→→→→→→يست؛ اي→→→→→→نها از م→→→→→→صاديق  ẃم→→→→→→→كر
ع→بادتند. ع→بادت ي→عن∂ خ→دا را ب→ندگ∂ ك→ردن و در ت→مام ش→ئون زن→دگ∂ م→طيع ف→رمان او ب→ودن و از 

اين راه بر درجاتґ كمالґ خويش افزودن.  
ليẃهاش،  ẃما روشن است كه انسان بر حسب فطرت و سرشت او ^ ^ ه→مه اي→ن ح→قيقت ب→را
^ از ج→→→→مال و ك→→→→مال، اع→→→مẃ از ج→→→مال  ط→→→→الب ك→→→→→مال و دوس→→→→تدار ج→→→→مال است، در ه→→→ر ج→→→ا رش→→→حها
ص→ورت و ك→مال س→يرت در ن→ظرش ج→لوه كند، طبعاҐ مجذوب او م∂شود و م∂كوشد تا خود را 
ر  ẃه→→→→→→→→→ر ان→→→→→→→→→سان م→→→→→→→→→تفك ^ ب→→→→→→→→→→ه او ن→→→→→→→→→→زدي− ك→→→→→→→→→→ند و از ك→→→→→→→→→→مال او ب→→→→→→→→→→هرهمند گ→→→→→→→→→→ردد. از ط→→→→→→→→→→رف∂ ه→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→را
^ واض→→→→→ح است ك→→→→→ه ج→→→→→→مال اص→→→→→ل∂ و ك→→→→→→مال واق→→→→→ع∂ از آنґ ك→→→→→س∂ است ك→→→→→ه اي→→→→→ن ه→→→→مه  ان→→→→→→ديشمند
ج→→مالها و ك→→مالها را در ع→الم ب→→هوجود آورده است چ→ه اي→نكه م→∂دان→يم ص→احبان اي→ن ج→مالها 

^ نداشتهاند.   و كمالها در حدẃ ذات خود هيچ و پوچ بوده و از خود چيز
^ اي→→→→→ن  ^ از ن→→→→→ور ج→→→→→مال خ→→→→→ود ب→→→→→ر چ→→→→→هره خ→→→→→→الق ح→→→→→→كيم آن→→→→→→ها را از خ→→→→→ا∑ ب→→→→→رآورده و پ→→→→→رتو

                                                           
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۸℮ 

خاكيان افكنده و بار ديگر آنها را به خا∑ بر م∂گرداند، چنانكه خودش فرموده است: 
� وџ إنￍ→→ا  Ґالџم→ џع Ẁن џس→ Ẃأح ẂمẀه→→أي ẂمẀهџوẀلẂب→→џنґه→→ا لџل Ґ↨џي→→ن ґز ґض ẂرџالẂ →→لџ∂ ا џنا م→→ا عẂل џع→→ џا ج→→ẃن ґا�

زا�Ґ؛۱  Ẁر Ẁج Ґيدا ґع џها صẂيџل џما ع џونẀل ґجاعџل
^ زم→→→ين است زي→→→نت آن ق→→رار دادهاي→→→م ت→→→ا م→→ردم را ب→→يازماييم  م→→→ا آن→→→چه را ك→→→→ه ب→→→→ر رو
^ زم→→ين است  ك→→→ه ك→→دامشان خ→→وشعملترند و م→→→ا ب→→→ه ط→→ور ح→→تم آن→→چه را ك→→→ه ب→→→ر رو

بر م∂گردانيم و تبديل به خا∑ و گياه خش− م∂نماييم. 
^ ه→→→→ر  پس ب→→→→→نابراي→→→→ن ك→→→→ه ج→→→→مال و ك→→→→مال واق→→→→ع∂ ت→→→→نها ذات اق→→→→دس اهللا است ك→→→→ه آف→→→→ريننده
ج→→→→مال و ك→→→→مال∂ است و ه→→→→م م→→→→علوم ش→→→→د ك→→→→ه ان→→→→→سان ف→→→طرتاҐ ج→→→مال دوست و ك→→→مال ط→→→لب است، 
ليẃ→→هاش خدادوست و خداطلب است، منته∂  ẃن→تيجه اي→ن م→∂شود ك→ه ان→→سان ب→ر ح→سب س→رشت او
 ^ وق→ت∂ ب→ه ح→ال خ→ودش ره→ا ش→ود، در ش→→ناخت م→طلوب فطر＾اش به خطا م∂رود و هر موجود
را ك→→→ه ان→→→→د∑ ج→→→مال ي→→→ا ك→→→→مال∂ در ص→→ورت و ي→→→ا س→→يرتش م→→شاهده ك→→ند، ب→→ه خ→→يال اي→→نكه م→→طلوب 
ف→طر＾اش، ه→مان است، دن→بالش م→∂رود و س→ر از بتپ→رست∂ در م→∂آورد و لذا خ→→داوند حكيم 
^ هدايت انسان و آشنا ساختن او با مطلوب و محبوب فطر＾اش پيامبران معصوم از  رحيم برا

هرگونه خطا را فرستاده است.  
^ ف→→→→→→راوان، ع→→→→→→→الم ان→→→→→→→سان را از  ل دش→→→→→→وار＾ه→→→→→→→ا ẃآن رس→→→→→→→والن اله→→→→→→→∂ ن→→→→→→→يز در ه→→→→→→ر زم→→→→→→→ان ب→→→→→→ا ت→→→→→→حم
^ دع→→وت  ض→→→→اللت و گ→→→مراه→→→∂ ب→→→ازداش→→→ته و ب→→→ه راه ت→→وحيد و ع→→بادت م→→عبود واح→→د و م→→طلوب ف→→طر
ẃي− گويان به دعوت آن مناديان آسمان∂ هستيم، در انجام اعمال  ك→ردهان→د. اي→ن− م→ا كه از لب
^ خ→→ود را ب→→ا ج→→مله＾«قرب↨Ґ ال∂ اهللا» اظ→→هار م→→→∂كنيم و م→→∂گوييم ن→→ماز م→→∂خوان→→م  ع→→باد＾، ان→→گيزه
قرب↨Ґ ال∂ اهللا، روزه م∂گيرم قرب↨Ґ ال∂ اهللا، حجẃ م∂روم قرب↨Ґ ال∂ اهللا و... يعن∂ م∂خواهم با انجام 

اين اعمال،تقرẃب به خدا پيدا كنم و به خدا نزدي− شوم. 
ẃه م→→∂دان→يم اي→ن ن→زدي− ش→→دن، ن→زدي− شدن مكان∂ يا زمان∂ نيست؛ زيرا خداوند در  الب→ت
ص∂ ق→رار ن→گرفته كه ما به آن مكان و آن زمان نزدي− شويم؛ بلكه منظور  ẃم→كان و زم→ان م→شخ
^ است، ي→→عن∂ ب→ا ش→→ناختن خ→دا ب→ه ص→→فات ك→مال و اط→اعت ام→ر و  ت→→قرẃب و ن→→زدي− ش→→→دنґ ج→→وهر
^ از ص→فات خدا  ن→ه∂ او، ج→وهر ج→→ان ان→سان ت→كامل ي→افته و در ح→دẃ ظ→رفيت وج→ود＾اش ن→مونها

                                                           
^ كهف،آيات۷و۸ .  ـ سوره ۱



 
 ۸Ｑ مراحل خداشناس∂ 

→→→→→موات و  ẃت ب→→→→→ه«اهللا ن→→→→→ور السẃن→→→→→وران→→→→→ي ^ ^ خ→→→→→→ود م→→→→→→تجلẃ∂ م→→→→→∂سازد و از ج→→→→→نبه ^ آي→→→→→→ينه را در ص→→→→→→فحه
ل در روح و جان او  ẃسته و نزدي− م∂گردد و در حقيقت، دگرگون∂ و تحو Ẁب جẃاالرض» ت→قر
џل: مس در اث→→→→ر  →→→→ث џن→→→→→وران→→→→→∂ و رو ب→→→→→ه خ→→→→→دا م→→→→→∂شود، آن→→→→گونه ك→→→→ه از ب→→→→اب م Ґب→→→→→→هوجود آم→→→→→ده و ج→→→→→وهرا
ل ب→→→→ه ط→→→→→ال م→→→→∂گردد، ي→→→→عن∂ ج→→→→وهرش ع→→→→وض م→→→∂شود، ي→→→ا خ→→→ا∑ ت→→→يره و  ẃب→→→→رخورد ب→→→→ا اك→→→→سير، م→→→→بد

^ لطيف و خوشرنگ و خوشبو م∂گردد.   ل تبديل به گلبرگها Ẁگ ^ خشن در مزاج بوته
→ا ن→ه ح→ركت م→كان∂، زي→را ج→ا و م→كانش  ẃدر واق→→ع آن خ→ا∑ ت→يره و خ→شن ح→ركت ك→رده ام
ع→وض ن→شده است، همانجا كه بوده هست، بلكه جوهرش بر اثر بارش باران و تابش خورشيد 
و وزش ب→→→اد دگ→→→رگون ش→→→ده و گ→→→ل ش→→→ده است. ت→→يرگ∂ و خ→→شونتش از ب→→ين رف→→ته، لط→→→افت و رنگ 

^ آن نشسته است.   خوش جا
^ ب→→→→وده ف→→→→اقد ه→→→→رگونه ك→→→→مال، در رح→→→→م م→→→→ادر ش→→→→روع ب→→→→ه  اي→→→→→ن ج→→→→→سم ان→→→→سان ن→→→→يز اب→→→→→تدا ن→→→→→طفها
^ ك→→→→ه دگ→→→رگون∂ها و ت→→→حوẃالت  ح→→→→ركت ك→→→→رده آن ه→→→→م ن→→→→ه ح→→→→ركت م→→→→كان∂ ب→→→→لكه ح→→→→ركت ج→→→→وهر
غه و ج→→→→→→→نين ب→→→→→→ودن ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود دي→→→→→→ده ت→→→→→→ا اي→→→→→→ن ش→→→→→→ده ك→→→→→→ه اك→→→→→→نون م→→→→→→∂بينيم،  Ẃض→→→→→→→ Ẁلقه و م→→→→→→→→ џگ→→→→→→→وناگون از ع

^ بينا و شنوا و گويا، فهمنده و درẃا∑.   موجود
^ ح→→→→→→ركت در ج→→→→→وهر ج→→→→→سم ان→→→→→→سان است. ح→→→→→ال اگ→→→→→ر روح و ج→→→→→ان ان→→→→→→سان ك→→→→→ه  اي→→→→→→ن ن→→→→→→تيجه
^ خدا كه  ح→قيقت ان→سانيẃت اوست ب→ه دام→ن ت→ربيت انبياء و پيامبران خدا� بيفتد و رو به سو
م→→→نبع ه→→→ر گ→→→ونه ج→→→مال و ك→→→مال است ح→→→ركت ك→→→→ند و چ→→→شم و گ→→→وش م→→لكوت∂اش ب→→از ش→→ود، چ→→ه 
ر م→→ا ب→→يرون است  ẃت→→صو ^ ج→→→مالها خ→→→واه→→→د دي→→→د و چ→→→ه ن→→→غمهها خ→→→واه→→→د ش→→→→نيد ك→→ه الح→→ال از ح→→يطه

اشاره به همين حركت روح و جان فرموده است كه: 
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا �أي�

 ^ ^ م→→→→→→→→→→قصد ^ ان→→→→→→→→→→→سان! ت→→→→→→→→→→→و در ج→→→→→→→→→→→وهر ج→→→→→→→→→→انت در ح→→→→→→→→→→ال ح→→→→→→→→→→ركت ه→→→→→→→→→→ست∂ و رو ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→و ا
^ و آنجا خواه∂ رسيد.  فوقالعاده عظيم كه مقام لقاءاهللا و ديدار خداست پيش م∂رو

 uرس→→د آدم→→∂ ب→→ه ج→→اي∂ ك→→ه ب→→ه ج→→ز خ→دا ن→بيند uتẃاست م→→→→كان آدم→→→→ي ẃب→→→→→نگر ك→→→→ه ت→→→→ا چ→→→→ه ح→→→→د
^ خداشناس∂  سه مرحله

^ س→→→→ه م→→→→رحله است:  در گ→→→→→ذشته اي→→→→→ن م→→→→→طلب ب→→→→→يان ش→→→→→د ك→→→→→ه م→→→→→عرف↨ اهللا و خ→→→→→داش→→→→→ناس∂ دارا
                                                           

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۸ 

ق.  ẃم» و تحق ẃظ» و «تفه ẃتلف» ^ مرحله
«ت→لفẃظ» ي→عن∂ الف→اظ مربوط به اعتقاد به خدا را به زبان آوردن و گفتن «اهللاكبر» و «الاله 
ظ  ẃت→لف ^ االẃ اهللا» و «الح→→مدهللا» و «س→→بحان اهللا»، ت→→→الوت آي→→→ات ق→→رآن و خ→→وان→→→دن دع→→اها ك→ه م→رحله
م است ي→→→→عن∂ م→→→→→عان∂ و م→→→→فاهيم اي→→→→ن الف→→→→اظ را ف→→→هميدن و ب→→→يان  ẃاست.ي− ق→→→→دم از اي→→→→ن ب→→→→االتر ت→→→→فه
ك→→→→→→ردن و ب→→→→→→ه ق→→→→→→لم آوردن ك→→→→→→ه در اي→→→→→→ن دو م→→→→→رحله م→→→→→ا اف→→→→→راد ف→→→→→راوان از دان→→→→→شمندان و گ→→→→→ويندگان و 
ار داري→م. آن→چه ب→سيار ك→مياب است و ن→ادرالوج→ود، افراد واصل گشته  ẃن→ويسندگان ب→رجسته و ق→ه
ل ي→→→افته و مس ق→→→لبشان ت→→→بديل ب→→→ه ط→→→→ال ش→→→ده و  ẃق است ك→→→ه ج→→→وهر ج→→→انشان ت→→→حو ẃت→→→حق ^ ب→→→ه م→→→رحله

^ اله∂ به خود گرفته است.  رنگ و بو
...�؛۱  Ґ↨џغẂب ґص ґاهللا џن ґم Ẁن џس Ẃأح Ẃنџم џو ґاهللا џ↨џغẂب ґص�

رنگ∂ خداي∂ و چه رنگ∂ از رنگ خداي∂ بهتر است؟... 
ق ع→→→→رض م→→→∂كنم ع→→→طش و ت→→→شنگ∂ در  ẃت→→→→حق ^ ^ ت→→→→وضيح ب→→→→يشتر م→→→→عرف↨ اهللا در م→→→→رحله ب→→→→را
ق دارد، «ت→لفẃظ» ه→مين است  ẃم و ت→حق ẃظ و ت→فهẃت∂ است ك→ه آن ه→م س→ه م→رحله از ت→لفẃان→→→سان واق→عي
ك→→ه ك→→س∂ لف→→ظ ع→→طش را ك→ه ع→رب∂ است ب→ه زب→→ان ب→→ياورد ول∂ چ→ون خ→ودش ف→ارس∂ زب→ان است، 
^ ك→→→ه ب→→→ا زب→→→→ان ع→→→رب∂ آش→→→→ناست ه→→→م لف→→→ظ آن را خ→→→وب ب→→→گويد و ه→→م  ^ آن را ن→→→→فهمد. دي→→→گر م→→→عنا
^ آن را ب→→فهمد و خ→وب ب→→يان ك→→ند ك→ه ع→طش ي→عن∂ ح→الت آب ط→لب∂ و آب خ→واه→∂ ك→ه ت→ا  م→→عنا
ب→→→ه آب ن→→→رسد، آرام ن→→م∂شود. اي→→ن دو ن→→فر ه→→م لف→→ظ ع→→طش و ه→→م م→→عنا و م→→فهوم ع→→طش را خ→→وب 
 Ґت ع→→→ين∂ ع→→→طش ب→→→→∂خبرند،حالت آبط→→→لب∂ را اص→→→→الẃا چ→→→→ون ت→→→→شنه ن→→→→يستند، از واق→→→عي→→→→ ẃم→→→→∂دان→→→→ند ام
ه∂ به آن نم∂كند!  ẃآب را هم ببيند، توج ^ در∑ و وج→دان ن→م∂كنند اي→→نچنين آدم اگر دريا

ت∂ نم∂كند چون تشنه نيست.  ẃاگر گواراترين آنها را هم به كامش بريزند، احساس لذ
→→→→→ا ي− آدم→→→→→∂ پ→→→→→يدا م→→→→→∂شود در م→→→→→يان ب→→→→→→يابان خ→→→→→→ش− و زي→→→→ر آف→→→→تاب س→→→→وزان ج→→→→گرش از  ẃام
^ خ→→→→→→→→ا∑ داغ اف→→→→→→→تاده  ت ع→→→→→→→→طش ت→→→→→→→اب و ت→→→→→→→وان از دست داده و رو ẃت→→→→→→→→شنگ∂ م→→→→→→→→∂سوزد و از ش→→→→→→→→د
ẃ∂ لف→→→ظ ع→→→طش را ب→→→ه زب→→→ان  است، زب→→→→→ان در ده→→→→انش خ→→→شكيده و ق→→→ادر ب→→→ر اي→→→نكه ح→→→رف∂ ب→→→زند و ح→→→ت
ر ع→→→→طش در ذه→→→ن ه→→→م ع→→→→اجز ش→→→ده  ẃر را از دست داده و از ت→→→→صو ẃب→→→→ياورد ن→→→→م∂باشد، ت→→→→وان→→→→اي∂ ت→→→→فك
^ ع→→→→طش را م→→→→∂توان→→→→د در  است؛ اي→→→→ن آدم ن→→→→ه لف→→→→ظ ع→→→→طش را م→→→→∂توان→→→→د ب→→→→ه زب→→→→→ان ب→→→→ياورد و ن→→→→ه م→→→→عنا

                                                           
^ بقره،آيه＾۱۳۸.  ـ سوره ۱
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→→→ا واق→→→عيẃت ع→→→طش را آن→→چنان ك→→ه ه→→ست در ج→→→ان خ→→ود وج→→دان م→→→∂كند و  ẃر ك→→→ند، ام ẃذه→→→نش ت→→→صو
^ سر تا ناخن پايش به لسان حال و طلب،  ^ وجودش غرق در عطش شده است؛ از مو س→راپا

داد م∂زند العطش العطش العطش.  
ر نمايد، ول∂  ẃآب را تصو ^ ظ ك→→ند و نه م∂تواند معنا ẃاو اآلن ن→ه لف→ظ آب را م→∂توان→د ت→لف
^ وجودش طالب آب است، جز آب همه چيز را فراموش كرده و تنها آب را م∂طلبد.  س→راپ→ا
^ واق→→→ع∂ و آبط→→→→لب ح→→→قيق∂ است و لذا ي− ق→→→دح آب زالل و خ→→→ن−  ^ اوست ك→→→ه ت→→→شنه آر
^ آب ب→→→→→ه  ك→→→→→→نارش ب→→→→→→بريد و ب→→→→→→بينيد، چ→→→→→→ه ت→→→→→→→كان و ارت→→→→→→عاش∂ در ارك→→→→→→ان وج→→→→→→ودش م→→→→→∂اف→→→→→تد؛ ص→→→→→→دا
گ→→→وشش ب→→→رسد، ت→→→ار و پ→→→ود دلش را م→→→∂لرزان→→→د، ي− ج→→→رعه از آن آب ب→→→ه ك→→→امش ب→→→ريزيد ب→→→بينيد 

ر آن ناتوانيم.   ẃت∂ م∂برد كه ما از تصو ẃچگونه جان∂ به خود م∂گيرد و لذ
^ ت→لفẃظ و  ^ م→→عرف↨ اهللا و خ→→→داش→→ناس∂ ه→م ب→ه ه→→مين م→نوال است؛ آن→ها ك→ه از م→رحله م→→سأله
ق و وج→→→→دان رس→→→→يدهان→→→→→د، از ي→→→→→اد خ→→→→دا و ش→→→نيدن ك→→→→الم خ→→→دا  ẃت→→→→حق ^ م ف→→→→رات→→→→ر رف→→→→ته و ب→→→→ه م→→→→رحله ẃت→→→→فه

ات م∂برند و از مناجات با خدا چنان مدهوش م∂شوند كه خود را م∂بازند.  ẃت∂ فوق لذ ẃلذ
 Ẃم ґهẂيџل→→→→ џع Ẃتџيґل→→→→Ẁإذا ت џو ẂمẀهẀوبẀل→→→→Ẁق Ẃتџل→→→→→ ґج џو Ẁاهللا џر→→→→→ ґك Ẁإذا ذ џي→→→→→ن ґذￍال џونẀن ґم Ẃؤ→→→→→ ẀمẂا الџم→→→→→ￍإن�

تẂهẀمẂ إيماناҐ...�؛۱  џزاد ẀهẀآيات
وقت∂ نام خدا برده شود، دلهاشان فرو م∂ريزد، تالوت آيات خدا بر ايمانشان 

م∂افزايد... 
^ ب→سيار روان→يم، م→→∂توان→يم ي−  ^ ي− دس→→ته از م→→ا، در م→→→قام لف→→→ظباف∂ و ع→→بارتپرداز آر
ẃب و م→→→سلسل از خ→→→→دا و م→→→عاد و پ→→يغمبر و ام→→→ام و ص→→فات ج→→→الل و ج→→→مال خ→→دا ح→→رف  س→→→اعت م→→→رت

بزنيم، ول∂ چه بسا معنا و مفهوم همان الفاظ و عبارات∂ را كه م∂گوييم نم∂فهميم. 
م ع→→الوه ب→ر الف→اظ ف→صيح و ع→بارات ش→يرين و دلن→شين م→→عان∂ آن→ها را ه→م خ→→وب  ẃدو ^ دس→ته
^ اش→→→→راق را  م→→→→→∂فهميم؛ در ح→→→→→كمت دان→→→→→∂ و ف→→→→→لسفه ب→→→→اف∂ س→→→→رآمد اق→→→→ران→→→→يم۲. م→→→→ن آن→→→→م ك→→→→ه ف→→→→لسفه
ور و ت→سلسل را  џيقين را ب→ه ك→رس∂ م∂نشانم، د ẃاء را م→∂فهمم. ب→رهان ص→د ẃم→→∂دان→→م و ح→كمت م→ش
ات» را خ→وب ب→→يان م→→∂كنم،  ẃن ي→نته∂ ال∂ م→ا ب→→الذ џو ا ẃض الب→دџرџم→ا ب→الع ẃاب→→طال م→→∂كنم، «ب→رهان ك→ل

                                                           
^ انفال،آيه＾۲.  ـ سوره ۱

ـ همطرازان.  ۲
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بط م∂دانم۱ و...  ẃاندكا∑ عرض در جوهر را اثبات م∂نمايم و عالم را صرفالر
م از ن→→→→→→ظر واق→→→→→عبينان و واص→→→→→→الن ب→→→→→ه  ẃظ و ت→→→→→→فهẃت→→→→→→لف ^ ول∂ اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه ج→→→→→→لوهگر＾ها در م→→→→→→رتبه
رات ذه→ن∂ بيش نيست كه نه سبب  ẃان→بوه از ت→صو ^ ق از م→عرف↨ اهللا ج→ز ي− س→لسله ẃت→حق ^ م→رتبه
بيẃت در نزد خدا و نه موجب رفعت مقام در عالم آخرت م∂باشد! (درست دقẃت شود).  ẃمقر

^ است م→→انند ه→→مان ك→س∂ است ك→ه خ→→وب  در واق→→ع اي→→ن ه→→م ص→→نعت∂ و ف→→نẃ∂ از ف→→نون دن→→يو
 ^ ر ẃا خ→→ودش ت→→شنه ن→→يست؛ ط→→بيع∂ است ك→→ه م→→عنا و م→→فهوم ت→→صو→→ ẃم→→→∂توان→→→د ع→→طش را م→→عنا ك→→ند ام
عطش، هرگز در او توليد عطش نم∂كند كه حالت آب طلب∂ در او پديد آيد،آنگونه كه از 

ت ببرد.   ẃآب لذ ^ ديدن آب و شنيدن صدا
 ^ →→اظ∂ ك→→نند و ع→→بارت ب→بافند و ش→ايد اگ→ر رو ẃه→→ستند ك→→ه ن→→ه ب→→لدند لف ^ ^ دي→→گر →→ا دس→→ته ẃام
اي→→ن م→→نبر ب→→نشينند، ده دق→يقه ه→م ن→توان→ند م→ثل م→ن ب→لبل∂ ك→نند و ن→ه م→∂توان→ند م→ثل ف→→الن ف→يلسوف و 
→→ا ح→→قيقت م→→عرفت و واق→→عيẃت  ẃم»۲ اق→→→امه ك→→→نند و م→→مكن و واجب ب→→→سازند. امґو ل ẃن ґح→→→كيم «ب→→→رهان ا
ت ع→طش زب→انش از ك→ار اف→→تاده و فكر و مغزش  ẃت→وحيد را واج→دند م→انند ه→→مان ك→س∂ ك→ه از ش→د
ت  ẃوج→→→→→→ودش ع→→→→→→طش است و آب ط→→→→→→→لب؛ از دي→→→→→→→دن آب لذ ^ ب→→→→→→→∂تاب و ت→→→→→→→وان ش→→→→→→→ده ول∂ س→→→→→→راپ→→→→→→ا
 ^ ^ آب ق→لبش ب→ه ط→پش م∂افتد. اين دسته از عارفان واقع∂ هم تشنه م→∂برد و از ش→نيدن ص→→دا
^ وج→ودشان ن→ه ب→ا اي→ن زبان و نه با اين فكر و مغز، بلكه با لسان حال و وجدان  خ→داي→ند و س→راپ→ا

داد م∂زنند اهللا، اهللا، اهللا. 
...�؛  ẂمẀهẀوبẀلẀق Ẃتџل ґج џو Ẁاهللا џر ґك Ẁإذا ذ...�

ن→→ام اهللا ب→→شنوند، ق→لبشان ف→رو م→∂ريزد، رنگ از ص→ورتشان م→∂پرد، ارت→عاش در س→راپ→→ايشان 
 ^ م→∂اف→تد، م→انند ع→اشق∂ ك→ه از ش→نيدن ن→ام م→عشوق و ديدن صورت معشوق اضطراب و دلهرها
در او پ→→→يدا م→→→→∂شود، رنگ خ→→→ود را م→→→∂بازد و ق→→→لبش ش→→→ديداҐ ب→→→ه ط→→→پش م→→→∂اف→→→تد. ع→→→اشقان خ→→→→دا ب→→→ه 

^ واقع∂اش نيز چنينند، چنانكه خودش فرموده است:  معنا
 Ẅ∂إل ẂمẀهẀوبẀلẀق џو ẂمẀه ẀودẀل Ẁج Ẁينґلџت ￍمẀث ẂمẀهￍب џر џنẂو џش Ẃخџي џين ґذￍال ẀودẀل Ẁج ẀهẂن ґم ر ґع џشẂقџت...�

...�؛۳  ґاهللا ґرẂك ґذ
                                                           

ـ اصطالح فلسف∂ است.  ۱
ـ اصطالح فلسف∂ است.  ۲
^ زمر،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳
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...ب→→→ه ه→→→→نگام ش→→→→نيدن ك→→→→الم خ→→دا، لرزه ب→→→ر ان→→دام آن→→ان ك→→→ه در∑ ع→→ظمت پ→→روردگار 
خ→→→→→→ود ك→→→→→→ردهاند م→→→→→→→∂افتد[مو ب→→→→→→ر ت→→→→→نشان راست م→→→→→→∂شود] س→→→→→پس پ→→→→→وست و ق→→→→→→لبشان 

^ پذيرش ذكر خدا م∂گردد...  درون و برونشان نرم و آماده برا
تẂهẀمẂ إيماناҐ...�؛  џزاد ẀهẀآيات Ẃم ґهẂيџل џع ẂتџيґلẀإذا ت џو...�

وق→→→ت∂ آي→→→ات و ك→→→لمات خ→→→دا ب→→→ر آن→→→→ها خ→→→وان→→→ده ش→→→ود، لح→→ظه ب→→ه لح→→ظه ب→→ر اي→→→مان و روش→→→ناي∂ 
ق→→→لبشان اف→→→زوده م→→→∂شود و پ→→ردههاي∂ از ج→→→الل و ج→→مال اله→→∂ از م→→قابل چ→→شمشان ك→→نار م→→∂رود. 
غ→→→→→→→رق در ش→→→→→→→هود ج→→→→→→مال ح→→→→→→ضرت م→→→→→→عبود م→→→→→→حبوب م→→→→→→∂شوند آن→→→→→→گونه ك→→→→→→ه از خ→→→→→→واب و خ→→→→→→ورا∑ 
م→∂اف→تند و از ك→وچه و ب→ازار و خ→يابان و مردم م∂گريزند، آن وقت ما روشنفكران م∂نشينيم به 

رفتار و گفتار آنها م∂خنديم. آر＾: 
 uاست ^ چـه دانـد آنـك→→→→→→ه اشـت→→→→→ر م→→→→→∂چـران→→→→→دu م→→→→يان ع→→→→اشق و م→→→→عشوق رم→→→→ز

م→→ا ت→→ا چ→→شم ب→→از ك→→ردهاي→→م، آن→→چه دي→→دهاي→م م→اه است و خ→ورشيد و س→تارگان آس→مان و ب→→عد 
^ پ→→→→→ريچهرگان و س→→→→پس اس→→→→كناس و ج→→→→اه و  ^ ب→→→→→وقلمون ب→→→→→ريان و چ→→→→→شم و اب→→→→→رو ران م→→→→→رغ و س→→→→→ينه
م→قام و ري→است و ش→هرت و دي→گر ه→يچ! ه→مينها را ب→ه ع→نوان جالل و جمال در زندگ∂ نشانمان 

داده و دل از ما ربودهاند.  
^ خ→→→دا را چ→→→→شيدهاي→→→م،  ت لق→→→→ا ẃم→→→→ا ك→→→→∂ س→→→خن از ج→→→→الل و ج→→→→مال خ→→→→دا ش→→→نيدهاي→→→م و ك→→→∂ لذ
ت لق→→→→→اء  ẃته→→→→→ا لذ ẃاك→→→→→→نون ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه م→→→→→→ا ب→→→→→→→گويند ع→→→→→→ال∂ترين ج→→→→→→مالها، ج→→→→→→مال خ→→→→→→→دا و ع→→→→→→ال∂ترين لذ

خداست، اصالҐ نم∂فهميم جمال خدا يعن∂ چه و لقاء خدا چه معناي∂ دارد. 
^ كميل م∂خوانيم كه امام اميرالمؤمنين� به خدايش عرض م∂كند:  ما وقت∂ در دعا
 џيفџكџف џ−ґذاب џع Ẅ∂ل џع ẀتẂرџب→→ џص ∂→→ẃب џر џو џ^ ^ وџ مџ→→وال ґẃد →→ي џس џله→→∂ وґي→→ا ا ∂ґنẂب џه→→џف)

)؛  џ−ґراقґف Ẅ∂لџع Ẁرґب Ẃصџا
^ م→→→→→ن، آن→→→→→چنان ف→→→→→راق و ج→→→→→داي→→→→→∂ ت→→→→و از م→→→→ن، دل و ج→→→→انم را  ^ م→→→→→وال ^ آق→→→→→ا و ا ^ خ→→→→→دا و ا ا
^ من، آسانتر از  ل آتش جهنẃم برا ẃمت آنگونه مرا نم∂سوزاند. تحمẃم→∂سوزان→د ك→ه آتش ج→هن
^ ف→→→راق خ→→→دا چ→→→يست و  ب م→→→∂كنيم و ه→→→يچ ن→→→م∂فهميم م→→→عنا ẃل س→→→وزش ف→→→راق ت→→→وست. ت→→→عج ẃت→→→حم

آتش فراق خدا چه آتش∂ است كه سوزانندهتر از آتش جهنẃم است. 
^ اي→ن ح→→قايق را م→ا ن→م∂فهميم و ب→→دبخت∂ دردن→اكتر اي→نكه ن→م∂فهميم ك→ه ن→م∂فهميم.  آر



 
 ۹Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

آدم اگ→→ر ب→→فهمد ك→ه ن→م∂فهمد، ت→→الش م→∂كند ت→ا ب→فهمد، ع→لم ب→ه ج→هل ه→م خ→ودش ع→لم است. 
^ ع→لم، ه→مين ع→لم ب→ه ج→هل است؛ يعن∂ بداند كه نم∂داند، در  ^ ح→ركت ب→ه س→و لي→ن ق→دم ب→را ẃاو
^ ك→→ه م→→∂دان→د ك→ه  اي→→ن ص→→ورت است ك→→ه دن→→→بال ت→→حصيل ع→→لم م→→∂رود و دان→→ا م→→→∂شود. آن ب→→يمار
^ ك→ه ن→م∂دان→د  →ا آن ب→يمار ẃب→→ه ف→→كر ط→→بيب و درم→→ان م→→→∂اف→تد و ب→هبود م→∂يابد ام Ґب→→يمار است، ط→→بعا
^ هميشه بيمار م∂ماند و از درد  ك→ه بيمار است طبعاҐ به فكر طبيب و درمان نم∂افتد و قهراҐ برا

و رنج م∂نالد.  
→ا  ẃآدم→→∂ ه→→م ك→→→ه ن→→م∂دان→→د و م→→∂دان→د ك→→ه ن→م∂دان→د، ج→→هلش ج→→هل ب→→سيط و ق→ابل رف→ع است، ام

آدم∂ كه نم∂داند و نم∂داند كه نم∂داند، جهلش جهل مركب است و قابل رفع نم∂باشد! 
 uآن كس ك→→→→→ه ب→→→→→دان→→→→→د و ب→→→→→دان→→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→دان→→→→د uق از گـن→→→→→→→بد گـردون ب→→→→→→جـهاندџ →→→→→→→ب џاسـب س
 uآن كس ك→→→→→ه ن→→→→→دان→→→→→د و ب→→→→→دان→→→→→→د ك→→→→→ه ن→→→→دان→→→→د uلن→→→→گان خ→→→ر∑ خ→→→ويش ب→→→ه م→→قصد ب→→رساند
 uآن كس ك→→→→→ه ن→→→→→دان→→→→→د و ن→→→→→دان→→→→→→د ك→→→→→ه ن→→→→دان→→→→د uهـر بـم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اند ẃـب ابـدالد ẃدر جـهـل مـرك

مؤمن مشر∑؟! 
ح→→→→→→اصل س→→→→→→خن اي→→→→→→نكه اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ م→→→→→→∂خواه→→→→→د در م→→→→→وضوع م→→→→→عرف↨ اهللا و خ→→→→→داش→→→→→ناس∂ ك→→→→→ه 
ق برسد، چاره  ẃتحق ^ م گذشته، به مرحله ẃظ و تفه ẃتلف ^ هدف از خلقت انسان است از مرحله
ر ف→→رموده است ع→→مل  ẃك→→ه خ→→ود خ→→→الق ح→→كيم م→→قر ^ و راه→→→∂ ج→→ز اي→→ن ن→→→دارد ك→→ه ب→→→ايد ط→→بق ب→→رنامها

كند. در ي− آيه از كتاب كريمش فرموده است: 
�؛  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ خدايت هست∂ و به مالقات او خواه∂ رسيد.  ^ انسان، تو در حال سفر به سو ا
ب→→→ا اي→→→ن ك→→→→الم اع→→→→الم م→→∂كند ك→→ه ه→→دف از خ→→→لقت ان→→سان، ن→→يل ب→→ه دي→→دار خ→→→دا و رس→→يدن ب→→ه 
^ اي→ن س→ير و حركت را  ^ دي→گر ب→رنامه ق از م→عرفت و ش→ناخت خ→→داست و در آي→→ه ẃت→حق ^ م→رتبه

ص كرده و فرموده است:  ẃمشخ
 ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґعґب Ẃ∑ґر ẂشẀال ي џو Ґحاґصال Ґالџمџع ẂلџمẂعџيẂلџف ґهґẃ ب џر џقاءґوا ل Ẁج Ẃر→ џي џك→ان Ẃنџم→џف...�

دا�Ґ؛۱  џأح
...ح→→ال آن ك→س∂ ك→→ه ط→→الب لق→→اء خ→دا و خ→واهان دي→دار پ→روردگارش م→→∂باشد، به 

                                                           
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ۹۱ پرده＾ ظلمان∂ هوا＾ نفس 

^ را ش→→→ري− در ع→→→بادت خ→→→دايش  ح→→→د џط→→→→ور ح→→→تم ب→→→ايد ع→→→مل∂ ص→→→الح ان→→→جام ده→→→د و ا
قرار ندهد. 

^ ت→أمẃل و دقẃت ب→→يشتر است اي→ن است ك→ه ت→نها  ^ ك→→ه ش→ايسته ^ ش→→ريفه ن→→كتها در اي→→ن آي→→→ه
^ از  ان→جام ع→مل ص→→الح را ك→اف∂ ن→→دان→سته، ب→لكه مقيẃد به اين كرده كه بايد آن عمل صالح، عار
^ ع→→→→→جب م→→→→گر م→→→→مكن است آدم م→→→→ؤمن ص→→→→الحالع→→→→مل، م→→→→شر∑ ه→→→→م  ش→→→→→ر∑ در ع→→→→→بادت ب→→→→→اشد. ا

^ اين آيه را ببينيد كه م∂فرمايد:  باشد؟ آيا ايمان با شر∑ قابل جمع است؟ آر
�؛۱  џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�

اك→ثر آن→ان كه ايمان به اهللا دارند مشركند.معلوم م∂شود شر∑ تنها اين نيست كه كس∂ 
در خ→→→→ارج از وج→→→→ود خ→→→→ود، ب→→→→ت∂ از چ→→→→→وب ي→→→→ا ف→→→→لز ب→→→→تراش→→→د و آن را در پ→→→رستش ش→→→ري− خ→→→دا ق→→→رار 
^Ẅ ك→→ه در زم→→ان ج→اهليẃت ق→بل از اس→→الم ب→وده است، ب→لكه م→→ادر  ẃز→→ Ẁنات و ع→→ џده→→→د، از ق→→بيل الت و م
بته→→→ا، بت ن→فس ش→ماست. آن بت ك→ه در داخ→ل وج→ود ان→→سان زم→→ام ح→كومت در ك→شور وج→ود 
ان→→سان را ب→ه دست گ→رفته فرمان ب→كن و ن→كن ص→ادر م→→∂كند و آدم→∂ را ب→ه ه→ر س→و ك→ه م→∂خواه→د 
^ آدم→∂ است ك→ه در م→طاع ب→ودن، ش→ري− خ→→دا م→∂شود چ→نانكه  →→اره ẃم→→∂كشاند. ه→→→مان ن→→فس ام

خدا خودش فرموده است: 
...�؛۲  Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأي џأ ر�

^ آن ك→→→س∂ را ك→→→→ه ه→→→وا و دلب→→→خواه خ→→ود را م→→عبود م→→طاع خ→→ويش اتẃ→→→خاذ  آي→→→→ا دي→→→دها
كرده است؟... 

 ґه ґر џص→→џب Ẅ∂ل→→ џع џلџع→→ џج џو ґهґبẂل→→џق џو ґه ґعẂم→→ џس Ẅ∂ل→→ џع џمџت→→ џخ џم＃ وẂل→→ ґع Ẅ∂ل→→→ џع Ẁاهللا Ẁهￍل→→→ џأض џو...�
...�؛۳  Ґ↕ џشاوґغ

خ→→→→→دا ه→→→→→م ب→→→→→ه ك→→→→→يفر اي→→→→→ن ش→→→→→ر∑ در ع→→→→→بادت، او را از در خ→→→→→انهاش ران→→→→ده و چ→→→→شم و گ→→→→وش 
دلش را كور و كر ساخته و از لقاء و ديدار خود محرومش گردانيده است. 

رسول خدا� فرموده: 
                                                           

 .۱Ω⅛＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱
^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۹۲ 

)؛۱  џ−ẂيџبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ− ẀسẂفџن џ∑ ґẃو Ẁدџع Ẅ^ џدẂعџا)
دشمنترين دشمنان تو نفس توست كه در داخل وجود توست. 

از امام صادق�نيز منقول است: 
 џو ґسẂف→→→→→→ￍالن џن→→→→→→ ґعال∂ م→→→→→→џت ґاهللا џنẂي→→→→→→џب џو ґدẂب→→→→→→→ џعẂال џنẂي→→→→→→→џب Ẁش џحẂوџا џو Ẁمџل→→→→→→→Ẃظџا џجاب→→→→→→→ ґال ح)

الẂهџو＾)؛۲ 
ه→→→→يچ پ→→→→رده و ح→→→→→جاب∂ ب→→→→ين ب→→→→نده و خ→→→→دا، ظ→→→→لمان∂تر و ب→→→→يگانگ∂ ان→→→→گيزتر از ن→→→فس و 

^ آن نيست.  هوا
 ^ ^ از هوا پس م→شكل ب→زرگ م→ا در راه ت→قرẃب ج→ستن ب→ه خ→دا، ش→ر∑ در اطاعت و پيرو

نفس خود ماست! 
^ خوبت، از ما چرا نهان است  گفتم كه رو

گفتا تو خود حجاب∂، ورنه رخم عيان است 
 LLL

^ حافظ از ميان برخيز  تو خود حجاب خود
كمالآفرين∂ عمل صالح 

ح→→اال م→→ا م→→ردم ب→حمداهللا اي→مان ب→ه خ→دا و روز ق→يامت داري→م و اع→→مال ص→الحه ن→يز از ن→→ماز و 
روزه و ع→→→→→→→→→→→→مره و ح→→→→→→→→→→→→جẃ و ان→→→→→→→→→→→→فاق م→→→→→→→→→→→→ال ط→→→→→→→→→→→→بق دس→→→→→→→→→→→→تور دي→→→→→→→→→→→→ن ان→→→→→→→→→→→→جام م→→→→→→→→→→→→∂دهيم؛ ول∂ م→→→→→→→→→→→→شكل م→→→→→→→→→→→ا 

^ شريفه، نبود آن را قيد عمل صالح قرار داده و فرموده است:  بودن«شر∑» است كه آيه
دا�Ґ؛  џأح ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґعґب Ẃ∑ґر ẂشẀال ي џو Ґحاґصال Ґالџمџع ẂلџمẂعџيẂلџف...�

آن ع→→→→→مل ص→→→→→→الح∂ راه رس→→→→→يدن ب→→→→→ه لق→→→→→اء خ→→→→→→دا و ه→→→→→دف خ→→→→→لقت است ك→→→→→ه ه→→→→مراه ب→→→→ا ش→→→→ر∑ 
ẃ→باع  ^ ات ن→→باشد و م→شر∑ ه→م ب→ر ح→سب اس→تفاده از آي→ات ق→رآن و رواي→ات م→عصومين� م→سأله
^ ب→ه آن ه→ستيم و ق→رآن ح→كيم ن→يز  ^ ن→→فس است ك→→ه م→→ا اك→→ثراҐ م→→بتال ^ از خ→→واهشه→→→ا ه→→وا و پ→→يرو

ر داده و فرموده است:  ẃاين حقيقت را با صراحت تذك
�؛  џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾⅛۳.  ۱

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۱،صفحه＾۳۹.  ۲



 
 ۹۳ پرده＾ ظلمان∂ هوا＾ نفس 

اك→→→→→→ثر اي→→→→→→مانداران ب→→→→→→ه «اهللا» م→→→→→→شركند، پس اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه گ→→→→→→→ناهان و م→→→→→→عاص∂ ك→→→→→ه از م→→→→→ا ص→→→→→ادر 
^ م→ا را خ→→نث∂ ك→رده و ب→∂اث→ر م→∂سازد و م→ا را از  م→→∂شود و س→→دẃ راه م→→ا م∂گردد و اع→مال ص→→الحه
^ ن→→→فس س→→→رچشمه  ẃ→→→باع ه→→→وا ن→→→يل ب→→→ه ش→→→رف لق→→→اء خ→→→دا م→→→حروم م→→→∂گردان→→→→د، ه→→→مه از ش→→→ر∑ ي→→→→عن∂ ات

م∂گيرد و همين است كه در كالم رسول خدا� تعبير به حبẃ دنيا شده كه: 
)؛۱  ＃↨џيئ ґط џخ ґẃلẀك ẀسẂأ џا رџيẂن الد ب Ẁح)

^ كلẃ خطيئات است.  دنيادوست∂، سردسته
^ از  س م→→ورد ذمẃ و ن→→كوهش ق→→رار گ→→رفته، ه→→مان پ→→يرو ẃم→→→راد از دن→→→يا ك→→ه در لس→→ان دي→→ن م→→قد
 ^ ^ ن→→→فس است و لذا م→→→ا ك→→→ه ب→→→ه زع→→م خ→→ود ط→→الب لق→→اء خ→→→دا ه→→ستيم و م→→→∂خواه→→يم از م→→رحله ه→→→وا
^ ج→→→→→→ز پ→→→→→→ا  ق از م→→→→→→→عرف↨اهللا و خ→→→→→→→→داش→→→→→→→ناس∂ ب→→→→→→→رسيم، ه→→→→→→→يچ چ→→→→→→ارها ẃت→→→→→→→حق ^ م ب→→→→→→→ه م→→→→→→→رحله ẃظ و ت→→→→→→→فهẃت→→→→→→→لف
ه از  ẃو م→→→نز ^ ẃم→→→ا م→→→بر ^ ^ ن→→→فسان∂ خ→→→ود ن→→→داري→→→م ت→→→ا اع→→→→مال ص→→→→الحه ^ ه→→→→وا و ه→→→وسها گ→→→→ذاش→→→→تن رو
^ ف→راوان دارد  ẃه دش→وار＾ه→ا ش→→ر∑ گ→→ردد و م→→ا را ب→→ه ش→→رف اع→→ظم لق→→اءاهللا ب→→رساند و اي→→ن ك→→ار، الب→ت
ول∂ ن→→اشدن∂ ن→→→يست، ب→لكه ح→تماҐ ش→دن∂ است، زي→را دس→تور ده→ندهاش خ→→داون→د ح→كيم است ك→ه 
ها...�؛۲ خ→→دا ه→→يچ ت→→كليف خ→ارج از وس→ع و ط→اقت  џع→→ ẂسẀو ẃإال Ґسا Ẃف→→џ لґẃفẀ اهللاẀ ن џك→→Ẁف→→رموده است: �ال ي

انسان به انسان نم∂كند. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۱۳۱.  ۱
^ بقره،آيه＾⅛۲۸.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۹℮ 

 

 

 
گفتار هفتم 
قلب سليم 

 ẃم→→→ا از آي→→→ات ق→→رآن و ب→→→يانات م→→عصومين�اس→→تفاده م→→∂كنيم ك→→ه ه→→→دف از آف→→رينش ك→→ل
ك→→→→ائنات از آس→→→→مانها و زم→→→→ين و از ج→→→→ماد و ن→→→→بات و ح→→→→يوان، پ→→→→رورش ان→→→→سان است چ→→→نانكه خ→→→→دا 

فرموده است: 
...�؛۱  ẀهẂن ґم Ґيعا ґم џج ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ما فґ∂ ا ￍالس ∂ґما ف ẂمẀكџل џر ￍخ џس џو�

ر ش→ما  ẃآن→→چه را ك→→→ه در آس→→مانها و آن→→چه را ك→→→ه در زم→ين است، م→سخ ^ [خ→→دا] ه→→مه
[آدميان] قرار داده است... 

ي→→→عن∂ ه→→→مه در م→→→سير خ→→→دمت ب→→→ه ان→→→→سان و ت→→→أمين م→→→ايحتاج او در زن→→دگ∂ ح→→ركت م→→∂كنند 
→→→→→ا ان→→→→→→سان ك→→→→→يست ك→→→→→ه ت→→→→→مام ك→→→→ائناتґ ع→→→→→الم خ→→→→دمتگزار او م→→→→∂باشند؟ آي→→→→ا ان→→→→→سان ه→→→→مين م→→→→وجود  ẃام
^ م→ركب∂ از گ→وشت و پ→وست و اس→تخوان و س→لẃول و اع→صاب است  دوپ→→اي∂ است ك→→ه م→جموعه
^ ج→→→ز خ→→→وردن و خ→→→واب→→→يدن و اش→→باع دي→→گر اه→→واء ن→→→فسان∂ ن→→مودن و ب→→ا ه→→م ج→→نگيدن ن→→دارد  و ك→→→ار
اي→→نكه، م→→سلẃم ه→→دف از خ→→لقت ع→→→الم ن→→م∂توان→→د ب→→اشد، زي→→را اگ→→ر واق→→عاҐ ه→دف و م→قصود اص→ل∂ از 
→→→→→رات و ك→→→→→هكشانها و ف→→→→→رشتگان و دي→→→→گر م→→→→وجودات از زم→→→→ين و آس→→→→مان،  Ẁآف→→→→→رينش اي→→→→→ن ه→→→→→مه ك
ب→→→→→→هوجود آوردن و چ→→→→→اق و ف→→→→→ربه س→→→→→اختن ان→→→→→سان ب→→→→→ه ه→→→→→مين م→→→→→عنا ب→→→→→→اشد، در اي→→→→ن ص→→→→ورت دس→→→→تگاه 

خلقت ي− دستگاه لغوґ ب∂ثمرґ خال∂ از حكمت خواهد شد. 
^ واق→→ع∂اش، ه→→مان است ك→→ه خ→الق ح→→كيم از او ت→عبير  پس م→→علوم م→→∂شود ان→→سان ب→→ه م→→عنا

به روح كرده آن هم روح منسوب به خودش كه: 
∂...�؛۲  ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن...�
...من از روح خودم در او دميدم... 

                                                           
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲



 
 ۹Ｑ آفرينش انسان 

ل∂ را ب→→يافريند، ب→ا ف→رشتگان سخن از  ẃاب→والب→شر ي→عن∂ ان→→سان او ґپ→يش از اي→نكه خ→→داون→د ان→سان
خلقت بشر به ميان آورد: 

�؛۱  ين＃ ґط Ẃن ґم Ґرا џشџب ẁقґخال ∂ґẃ بџ− لґلẂمџالئґكґ↨џ إن џر џقال Ẃإذ�
[ب→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→اد آور] آن ه→→→→→→→→→نگام∂ [را] ك→→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→روردگار ت→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→رشتگان گ→→→→→→→→→فت: م→→→→→→→→→→ن 

ل بيافرينم.  ґاز گ ^ م∂خواهم بشر
�؛۲  џين ґد ґساج Ẁهџوا لẀعџقџف ∂ ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو ẀهẀتẂي ￍو џإذا سџف�

ز به جهازات جسم∂ ساخته و آنگاه از روح خودم  ẃپس وق→ت∂ م→ن پيكر او را مجه
در او دميدم، شما[فرشتگان] در مقابل او به سجده بيفتيد. 

 ^ ^ ف→→→رشتگان ن→→→م∂باشد ب→→→لكه آن→→→چه س→→→زاوار س→→→جده ي→→→عن∂ پ→→→يكر ب→→→→∂روح او ق→→→ابل س→→→جده
مџم، وگ→رنه حق با شيطان م∂شد كه  џاز روح م→ن است ك→ه ب→→ايد در او ب→د ^ م→الئكه است، ن→فخها

م∂گفت: 
...�؛۳  لẂصال＃ џص Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џر＃ خ џشџبґل џد Ẁج Ẃس ґأل ẂنẀأك Ẃمџل...�

ل ساختها＾...  ґكه او را از گ ^ ^ بشر ...من هرگز سجده نم∂كنم برا
�؛℮  ين＃ ґط Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џخ џنار＃ و Ẃن ґم ∂ґنџتẂقџل џخ ẀهẂن ґم ẁرẂي џا خџأن...�
ل آفريدها＾.  ґمن از او بهترم، من را از آتش و او را از گ...

^ ج→سمان∂ و خ→اك∂ ب→ودن ب→شر را در ن→ظر م→∂گرفت از اي→نرو او  ي→→عن∂ ش→→يطان، ت→نها ج→نبه
^ اله∂ بودن روح انسان را  ^ روحان∂ و نفخه ^ س→جده ن→م∂ديد، ول∂ خ→دا ج→نبه را ش→ايسته ب→را

مورد عنايت قرار داد و فرمان سجده در مقابلش را صادر كرد كه: 
�؛  џين ґد ґساج Ẁهџوا لẀعџقџف ∂ ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن...�

وقت∂ از روح خودم در او دميدم، برايش سجده كنيد. 
شرافت انسان به روح اوست 

ب از ج→→→→سم و روح ب→→→→اشد آن→→→→گونه ك→→→→ه م→→→ا  ẃه از اي→→→→ن است ك→→→→ه م→→→→رك ẃه م→→→→→∂دان→→→→يم خ→→→→دا م→→→→نزẃ الب→→→→ت
                                                           

^ ص،آيه＾۷۱.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۷۲.  ۲

^ حجر،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۳
^ ص،آيه＾⅛۷.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۹ 

^ ت→→شريف∂ است ي→→→عن∂  ه→→→ستيم، ب→→→→لكه ب→→ه اص→→→طالح آق→→ايان اه→→ل ع→→لم، اض→→افه در�روح→→∂� اض→→افه
∂ ب→→→→→ه ي→→→→→→ك∂ از م→→→→→خلوقاتش ع→→→→→نايت ك→→→→→→ند، او را ب→→→→ه  ẃخ→→→→→دا وق→→→→→ت∂ ب→→→→→خواه→→→→→د ش→→→→→رافت و ك→→→→→رامت خ→→→→→اص
^ خ→→→→ودش ن→→→→اميده و  خ→→→→→ودش ن→→→→→سبت م→→→→→∂دهد و م→→→→→∂گويد: از آنґ م→→→→ن است. م→→→→ثالҐ ك→→→→عبه را خ→→→→انه

فرموده است: 
...�؛۱  џينґفґائￍلطґل џ∂ґتẂيџرا ب ґẃهџط Ẃأن џيل ґماع Ẃإس џو џيم ґراهẂإب Ẅ∂نا إل Ẃد ґهџع џو...�

^ ط→→→واف ك→→→نندگان  ...م→→→→→ا ب→→→→→ه اب→→→→راهيم و اس→→→→ماعيل دس→→→→تور دادي→→→→→م ك→→→→ه خ→→→→→انهام را ب→→→را
پاكيزه نگه دارند... 

^ م→→→→→→→→→ن ف→→→→→→→→→رموده است و ح→→→→→→→→→ال آن→→→→→→→→→كه خ→→→→→→→→→دا خ→→→→→→→→انه  از ك→→→→→→→→→عبه ت→→→→→→→→→عبير ب→→→→→→→→→ه�ب→→→→→→→→→يت∂� ي→→→→→→→→→عن∂ خ→→→→→→→→→انه
^ م→→صونيẃت از س→→رما و گ→رما و دي→گر آف→→ات، اح→تياج ب→ه خ→→انه  ن→→م∂خواه→→د، اي→→ن م→→ا ه→→ستيم ك→→ه ب→→را
^ ك→→عبه است ك→→ه ان→→تساب ب→→ه خ→→دا دارد و ب→ايد  داري→→→م، اي→→نجا م→→نظور اث→→→بات ش→→رف و م→→كرمت ب→→را

محترم باشد. 
 ∂ ẃسال امتياز خاص ^ م→اه م→بار∑ رم→ضان «ش→هر اهللا» و م→اه خ→داست، ي→عن∂ در م→→يان ماهها
→→هداء� «ث→اراهللا» است ي→عن∂ خ→ون خداست، خدا  ẃدالشẃدارد و ف→وقالع→اده م→حترم است. ام→ام س→ي
ك→→→→ه م→→→→ثل م→→→ا خ→→→ون ن→→→دارد، اي→→→ن ن→→→يز از ب→→→اب ت→→→شريف است، ي→→→→عن∂ خ→→→ون آن ع→→→زيز خ→→→دا ك→→→ه در راه 
^ ح→فظ اس→اس دي→ن خ→→دا ري→خته ش→ده است انتساب به خدا دارد و از آنґ خداست و  خ→دا و ب→را
^ آن را ن→→يز خ→→دا ب→→ه ع→→→هده دارد. روز ج→→زا ب→→نگر ك→→ه چ→→ه ب→→ه آن ف→→داي→→∂ґ ع→→→زيزش خ→→واه→د  خ→→ون ب→→ها

داد. آن عزيز نيز هر چه از خدايش بگيرد، در اختيار دوستدارانش خواهد گذاشت. 
 џين و џس→→→ Ẁناء الحґف→→→ ґت بￍل→→→ џت→→→∂ حￍاالرواح ال ∂џل→→→ џسين و ع→→→ Ẁل∂ الح→→→→ џع ẃل→→→→ џص ẃمẀه→→→→ẃللџا)

الم)؛  ￍالس џلو↕ و ￍيه الصџل џين ع џس Ẁالح ∂ẃحبẀم Ẃن ґلنا مџع Ẃاج
ح→→ال اي→→نجا ن→→يز از روح ان→→→سان ك→→ه ح→→قيقت ان→→→سان است ت→→عبير ب→→ه روح→→∂ ف→→رموده و ب→→ه ن→→حو 
^ ت→→→→شريف∂ ب→→→→ه خ→→→ودش ن→→→سبت داده ك→→→ه از آنґ م→→→ن و ف→→→وقالع→→→→اده م→→→حترم است. آن ه→→→م ب→→→ه  اض→→→→افه
^ ن→→→→→فخ و دم→→→→→يدن از ج→→→→→انب ذات اق→→→→→دس خ→→→→→ويش، آن را اي→→→→جاد ن→→→→موده ك→→→→ه م→→→→ا ن→→→→م∂فهميم  گ→→→→→ونه
^ ش→→→رف و  م→→→قصود از ن→→→فخ او چ→→→ه و چ→→→گونه ب→→→وده است. اج→→→→ماالҐ م→→→→∂فهميم ك→→→ه روح ان→→→سان دارا
^ م→→→خلوقات، ام→→→تياز خ→→→اصẃ ب→→→ه خ→→→ود را دارد و لذا  ج→→→→→اللت ب→→→سيار ع→→→ظيم∂ است و در م→→→يان ه→→→→مه

                                                           
 .۱۲Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ۹۷ آفرينش انسان 

^ ذك→→ر  مات∂ آف→→→رينش ان→→→سان را ب→→→يان م→→→∂كند، آن→→→→ها را دن→→→→بال ه→→م ب→→ه ط→→ور ع→→→اد ẃوق→→→ت∂ م→→→راح→→→ل م→→→قد
م∂كند كه: 

→→→∂ قџ→→رار＃  ґف Ґ↨џفẂط→→→Ẁن ẀناهẂل џع→→→ џج ￍمẀث� →→→ين＃ ґط Ẃن→→→ ґم ＃↨џالل→→→ Ẁس Ẃن→→→ ґم џسان→→→Ẃن Ẃا اإلџنẂقџل→→→ џخ Ẃد→→→џقџل џو�
 Ґظاما ґع џ↨џغ ẂضẀمẂا الџنẂقџل џخџف Ґ↨џغ ẂضẀم џ↨џقџل џعẂا الџنẂقџل џخџف Ґ↨џقџل џع џ↨џفẂطا النџنẂقџل џخ ￍمẀث � ين＃ ґك→џم

ماҐ...�؛۱  Ẃحџل џظام ґعẂا الџن Ẃو џسџكџف
 ^ ẃدر مقر ^ →→ل آف→→ريديم، آنگاه آن را نطفها ґاز گ ^ →صارها Ẁم→ا ب→ه ي→قين ان→سان را از ع
غه و م→→→→→→ضغه را  Ẃض→→→→→→→ Ẁقه و ع→→→→→→→لقه را مџل→→→→→→→ џم→→→→→→→طمئن[رحم] ق→→→→→→→رار دادي→→→→→→→م، آن→→→→→→→گاه ن→→→→→→→طفه را ع

استخوان ساختيم و استخوان را گوشت پوشانديم... 
^ ن→→→→→→فخ روح ك→→→→→→ه  ت→→→→→→ا اي→→→→→→نجا س→→→→→→خن از پ→→→→→→يكر و ج→→→→→→سم ان→→→→→→سان است و ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه م→→→→→→رحله
آخرين مراحل و شريفترين آنهاست م∂رسد، لحن سخن تغيير م∂كند و م∂فرمايد: 

...�؛۲  џر џآخ ҐقاẂل џخ Ẁأناه џشẂأن ￍمẀث...�
^ ب→→→ه او دادي→→→م[و روح در او دم→→→يديم و زن→→→دهاش  ...س→→→→→پس خ→→→→لق و آف→→→→رينش دي→→→→گر

ساختيم]... 
در اين مرحله است كه خالق حكيم به خودش تبري− و تحسين م∂گويد و م∂فرمايد: 

�؛۳  џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџف...�
...پس بزرگ و منبع بركات است «اهللا» كه نيكوترين آفرينندگان است. 

^ م→→راح→ل ق→بل∂ خ→→لقت ان→سان ب→وده است و ه→م اوست  ẃه ه→→→مان خ→→داست ك→→ه آف→→ريننده الب→→ت
^ روح ان→→→سان است، ول∂ م→→عالوص→→ف ع→نوان روح آف→رين ب→ودنش ن→سبت ب→ه ع→نوان  ك→→ه آف→→ريننده
ن→→→→→→طفه و ع→→→→→→لقه و م→→→→→→ضغه آف→→→→→→رين ب→→→→→→ودن و گ→→→→→وشت و پ→→→→→وست و اس→→→→→تخوان آف→→→→→رين ب→→→→→ودنش، اح→→→→→سن 
^ ت→→بري− و ت→حسين است آن ه→م ت→بري− و ت→حسين∂ ك→ه خ→ودش ب→ه  الخ→→→القين است و ش→→→ايسته

 .� џين ґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑џبارџ خودش م∂گويد: آر＾: �...فџت
ح→→اصل اي→→نكه از دي→→دگاه ق→→رآن ك→→ريم، م→→نظور از آف→→رينش ك→ائنات، پ→رورش ان→→سان است 

و هدف از پرورش انسان نيز عبادت خداست چنانكه فرموده است: 
                                                           

^ مؤمنون،آيات۱۲تا۱℮.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱℮.  ۲

ـ همان.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۹۸ 

�؛۱  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�
من جنẃ و انس را نيافريدهام مگر اينكه من را عبادت كنند. 

ح→→قيقت ع→→→بادت خ→→→دا ه→→م اي→→ن است ك→ه ان→→سان در ق→دم اوẃل، خ→→داون→د آف→ريدگار ه→→ست∂ را 
 ^ ^ از ج→انب او، به سو ^ ت→نظيم ش→ده ب→ه ص→فات ك→مال ب→شناسد و س→پس ب→ا ع→مل ب→ر ط→بق ب→رنامه
او ت→→قرẃب ج→→ويد و در ح→→دẃ ظ→→رفيت وج→→ود＾اش م→تخلẃق ب→ه اخ→→الق اله→∂ گ→→شته، س→ران→جام ب→ه م→قام 

^ نائل گردد.  ^ لقاء خدا و رضوان خدا و سعادت ابد عال џرفع و ا џا
انسان، عاشق جمال،طالب كمال 

لي→→→→→→هاش  ẃل است ك→→→→→ه ان→→→→→→سان ب→→→→→ر ح→→→→→سب ف→→→→→طرت و س→→→→→رشت اوẃه و ت→→→→→أم ẃاي→→→→→→ن ن→→→→→→كته ش→→→→→→→ايان ت→→→→→→وج
ع→→اشق ج→→مال و ط→→الب ك→→مال است، آن→→گونه ك→ه ب→لبل ب→ر ح→سب ط→بعش ع→اشق گ→ل است و اگ→ر 
ع→شق ب→ه گ→ل را از ن→هاد ب→لبل ب→ردارن→د، او ك→→الغ∂ خواهد شد، اگر عشق به جمال و كمال را هم 
∂ نخواهد  ẃدامن هم ґشباع شكم و شهوت ґاز ن→هاد ان→→سان ب→ردارن→→د، او ح→يوان∂ خواهد شد كه جز ا

داشت كه امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است: 
لџفẀهџا)؛۲  џا عџهمџه ґ↨џوطẀب ẂرџمẂال ґ↨џيم ґهџبẂالџك)

ش علفش است.  ẃكه هم ^ ^ به آخور بستها همچون چارپا
^ ش→هوات ح→يوان→∂ لگ→دمال  ^ ان→→سان س→→ليم الف→→طر↕ ك→→ه ف→→طرت پ→→→ا∑ ان→→سان∂اش زي→ر پ→→ا آر
ن→شده است عاشق جمال است و طالب كمال و لذا در هر جا سراغ از اند∑ جمال∂ و كمال∂ 
ب→→→→→→→→گيرد اع→→→→→→→→مẃ از ج→→→→→→→→مال و ك→→→→→→→→مال ص→→→→→→→→ورت و س→→→→→→→يرت، دن→→→→→→→→بالش م→→→→→→→→∂رود و م→→→→→→→جذوبش م→→→→→→→∂شود و 
م→∂كوشد ك→ه خ→ود را ب→ه او ن→زدي− گ→ردان→→د، م→نته∂ اش→تباه در ت→طبيق كرده چنين م∂پندارد كه 
^ زيبا، قدẃ و  ^ نيستند از قبيل چشم و ابرو ^ فان∂ كه زمان∂ هستند و زمان ديگر اين جمالها
 ^ ^ ع→→ال∂ ه→→→مان ج→→→مال و ك→→→مال م→→طلوب ف→→طر ^ ف→→راوان و م→→قام و م→→نصبها ق→→امت رع→→نا، پ→→ولها
^ او، ك→→→مال و  اوست در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه اي→→→→نها ه→→→→→مه در م→→→→عرض ف→→→نا و زوال ه→→→ستند و م→→→طلوب ف→→→طر
 ^ ج→→→→مال ب→→→→اق∂ و ج→→→اودان→→→∂ است و او ج→→→ز ذات اق→→→→دس «اهللا» آف→→→ريدگار ارف→→→ع و اع→→→→ال چ→→→يز دي→→→گر
ن→→→→→→→م∂باشد! ت→→→→→→نها اوست ك→→→→→→ه ح→→→→→→يات ج→→→→→→→اودان→→→→→→ه است و ع→→→→→→لم و ث→→→→→→روت و ق→→→→→→درت ب→→→→→→→∂پايان است و 

                                                           
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۱

 .℮Ｑ＾فيض،نامه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 
 ۹۹ شناخت حقيقت انسان 

^ انسان كه خودش فرموده است:  مطلوب فطر
�؛۱  ґرامẂك Ẃاإل џو ґالل џجẂو ال Ẁذ џ−ґẃب џر Ẁه Ẃج џو Ẅ∂قẂبџي џو � لџيẂها فان＃ џع Ẃنџم لẀك�

^ م→→→وقẃت∂ دارد] در ح→→→ال زوال و ف→→→ناست،  ^ زم→→→ين ج→→→لوه ^ آن→→→→چه ك→→→→ه در رو ه→→→→مه[
تنها ذات ذوالجالل و االكرام پروردگار توست كه بقاء  هميشگ∂ دارد. 

ا انسان از آن نظر كه عشق و دلدادگ∂ به جمال از لوازم فطرت اوست و ب∂معشوق  ẃو ام
 ^ و ب→→→→∂ ي→→→→ار م→→→→حبوب ن→→→م∂توان→→→د ب→→→ماند و از دي→→→گر س→→→و ن→→→توان→→→→سته است ب→→→ا م→→→عشوق و م→→→حبوب ف→→→طر
Ẁ→→رهه از زم→→ان ع→→مر خ→→ود  اص→→→ل∂ خ→→→ويش آش→→→نا گ→→→شته و دل ب→→→ه او ب→→دهد، ط→→بيع∂ است ك→→ه در ه→→ر ب
^ م→→→→→→∂دهد و آن را م→→→→→→عشوق خ→→→→→→ود م→→→→→→∂پندارد و ب→→→→→→ا آن ن→→→→→→رد ع→→→→→→شق م→→→→→∂بازد زم→→→→→ان∂ ب→→→→→ا  دل ب→→→→→→ه چ→→→→→→يز
 ^ ^ م→→→→→∂كند و زم→→→→→ان∂ ب→→→→ا ع→→→→روس س→→→→رگرم م→→→→∂شود وق→→→→ت∂ ب→→→→ا پ→→→→ولها و اس→→→→كناسها ع→→→→→روس− ب→→→→→از
ان→→باشته در ب→→ان−ها، وقت دي→→گر ب→→ا م→→قام و م→→نصبها دلخ→→وش م→→∂گردد و اي→→نها ه→→مه ي→→ك∂ پس 
 ^ ^ از دس→→تش م→→→∂روند!! در م→→وقع م→→ردن و ان→→تقال از اي→ن ع→الم ب→ه ع→الم دي→گر م→→∂بيند ا از دي→→گر
^ آن→→ها ري→خته و  ^ خ→ود را ب→ه پ→ا ^ ع→مر گ→ران→بها ^ خ→→يال∂ ك→ه س→رمايه ع→→جب ت→→مام آن م→→عشوقها
ه→→يچ و پ→→وچ و ت→→لف ك→→رده است ه→→مه از ب→→ين رف→→تهان→→د او م→→انده ب→ا خ→→دا، از ط→رف∂ ه→م ب→ا خ→دا ه→يچ 
^ ن→→→→داش→→→ته و او را ك→→→ه م→→→عشوق اص→→→ل∂ و ف→→→طر＾اش ب→→→وده اص→→→الҐ ن→→شناخته است اي→→ن− ج→→→ان  راب→→→طها
^ از م→→→عشوق، ال∂االب→→→د در س→→→وز و گ→→→→داز پ→→→→ايانناپذير خ→→واه→→د م→→اند. ح→→→ال آي→→ا  ع→→→اشق ج→→→→دا م→→→انده
^ اوست در راه  ^ ت→→أمين ح→→يات اب→→د اي→→→ن ع→→→اقالنه است ك→→→ه ان→→→→سان اي→→ن ع→→مر ع→→زيز را ك→→ه س→→رمايه
^ ب→→ا ك→→مال ب→→اق∂ ك→→ه ذات اق→→دس ح→→ق و آف→ريدگار  م→→وجودات ف→→ان∂ ت→→باه گ→→ردان→→د و اص→→→الҐ راب→→طها

هست∂ است برقرار نسازد و خود را به محروميẃت دائم مبتال گرداند. 
لي→→→ن ق→→دم ك→→ه م→→عرفت  ẃف ب→→→ايد اع→→→تراف ك→→→→نيم ك→→→ه در م→→→سير م→→→عرفت، در او ẃم→→→ا ب→→→ا ك→→→مال ت→→→أس
 ^ مه ẃمقد « Ẁه√ رџفџ رب џع Ẃد џقџه ف џفسџن џفџر џع Ẃنџان→→سان و خ→ودشناس∂ است و ب→ه حكم حديث مشهور«م
 Ґخ→→→→داش→→→→→ناس∂ است لن→→→→گ∂ ب→→→→سيار داري→→→→م م→→→→ا ك→→→→ه پس از ي− ع→→→→مر س→→→→روكار ب→→→→→ا خ→→→ود داش→→→تن اص→→→→ال
^ ت→→→وبيخ آم→→→يز ق→→رآن  ^ خ→→→ود را ب→→→شناسيم؟ اي→→→ن ن→→→دا خ→→→ود را ن→→→شناختهاي→→→→م، چ→→→گونه م→→→→∂توان→→→يم خ→→→→دا

است كه خطاب به ما غفلتزدگان نموده م∂گويد: 
�؛۲  џون Ẁر ґصẂبẀال تџأ ف ẂمẀك ґسẀفẂأن ∂ґف џو�

                                                           
^ رحمن،آيات⅛۲و۲۷.  ـ سوره ۱

^ ذاريات،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
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^ ب→→صيرت ب→→ه ح→قيقت ج→ان خ→ود]  ^ خ→ويشتن ن→م∂انديشيد و [ب→→ا دي→ده آي→→→ا درب→→اره
نم∂نگريد. 

^ ع→→→→لم و ص→→→→نعت ت→→→مام س→→→ع∂اش ش→→→→ناختن اش→→→ياء خ→→→ارج از وج→→→ود  ^ ت→→→→الشگر در واد دن→→→→يا
^ از قلم افتاده است. آنچه  ا انسان در اين واد ẃانسان از جمادات و نباتات و حيوانات است، ام
^ اعضاء و  ت و بيمار ẃصح ^ ه→م ك→ه از ان→سان در∑ م→→∂كند ه→مين ج→سم است و ب→→دن، درباره
 ẃه اي→→→ن ه→→→م در ح→→→→دẃ ^ ف→→→→راوان دارن→→→د ك→→→ه الب→→→ت ج→→→→وارح از داخ→→→→ل و خ→→→→ارج ب→→→→دن دقẃته→→→→→ا و ك→→→→اوشها
 ^ ^ ب→→→→→قاء و ح→→→→→→يات اب→→→→→→د →→→→→→ا ح→→→→→→قيقت ان→→→→→→سان ك→→→→→ه خ→→→→→القش او را ب→→→→→را ẃت→→→→→→قدير است ام ^ خ→→→→→→ود ش→→→→→→ايسته
آف→ريده است، اي→ن ج→سم و اي→ن ب→دن ن→يست ب→لكه او روح و ج→ان آدم→∂ است ك→ه اي→ن ب→→دن ابزار 
ك→ار اوست، او ه→→مان است ك→ه م→ا در م→حاورات خ→ود م→∂گوييم: م→ن با چشم م∂بينم، با گوش 
م∂شنوم، با زبان حرف م∂زنم، با دست م∂گيرم، با پا راه م∂روم، با مغز فكر م∂كنم و... 

ناشناخته ماندن حقيقت انسان! 
م→→→علوم م→→→∂شود ح→→→قيقت ان→→→سان آن «م→→ن» است و ب→→قيẃه ه→→ر چ→→ه ه→→ست، اب→→زار ك→→ار آن «م→→→ن» 
^ ش→→ناختن اب→→زار ك→→ار آن  ه رف→→ته رو ẃاست و ع→→جيب اي→→نكه آن «م→→ن» ن→→اشناخته م→→→انده و ت→→مام ت→→وج
^ چشم و گوش و حلق و بين∂  ت و بيمار ẃص در شناخت صح ẃم→ن» ط→بيبان و پ→زشكان متخص»
^ ف→راوان ن→يز  و پ→→وست و ك→→ليه و ري→→ه و ك→→بد و... ف→→راوان→→ند و در ك→→ار خ→ود دقẃته→ا و م→وشكاف∂ها
→→→→ا ي→→→→الالسف ك→→→→ه ط→→→→بيبان روح ان→→→→سان اگ→→→→ر ه→→→→م پ→→→→يدا ش→→→→وند، ان→→→→دكند و ب→→→→سيار ك→→→→مياب! ب→→→→ه  ẃدارن→→→→د ام

^ شاعر عارف كه از زبان انبياء�م∂گويد:  گفته
 oم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبانيم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اگردان ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ق oقџل џفẂان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→حر ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لزم دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا را ف
 oآن ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبان ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيعت دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گرند oك→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→→ه دل از راه ن→→→→→→→→→→→→→→بض∂ ب→→→→→→→→→→→→→→نگرند
 oم→→→ا ب→→→ه دل ب→→→∂ واس→→→طه خ→→وش بن→→گريم oك→→→→→→→→→ز ف→→→→→→→→→راست م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ال∂ م→→→→→→→→نظريم
 oمار→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ґ ج→→→→→→→→→→→→→→→→ان ح→→→→→→→→→→→→→→→يوان→→→→→→→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→ديشان اس→→→→→→→→→→→→→→→توارo آن ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبان غ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذاي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند و ث
 oقال→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→џعاليم و م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ґم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبان ف oم م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رتو ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ور ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→الل ґهẂل→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم
 oك→→→→→→→اين چ→→→→→→→→نين ف→→→→→→→عل∂ ت→→→→→→و را م→→→→→→انع ب→→→→→→ود oوي→→→→→→→→→→→ن چ→→→→→→→→→→→نين ق→→→→→→→→→→→ول∂ زره ق→→→→→→→→→→اطع ب→→→→→→→→→→ود

خ→→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→→→كيم ب→→→→→→ا ارس→→→→→→→ال رس→→→→→→ل و ان→→→→→زال ك→→→→→تب خ→→→→→→واس→→→→→ته است ان→→→→→سان را ب→→→→→ا روح و ج→→→→→ان 
خ→ويش آش→→نا س→ازد، آن→→گاه از اي→ن ط→ريق او را ب→ا خ→الق رح→يم ك→ريم م→رتبط گ→ردان→د و ب→ا ع→مل ب→ر 



 
 ۱Ω۱ شناخت حقيقت انسان 

^ از ج→انب او، م→سير ت→قرẃب به ذات اقدس او را بپيمايد و سرانجام به  ^ ت→نظيم ش→ده ط→بق ب→رنامه
^ ج→→→→→ان و روح  ^ ش→→→→فابخش اله→→→→∂ رو ^ ن→→→→→ائل گ→→→→→ردد. در ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم اي→→→→→ن ن→→→→→سخه س→→→→→عادت اب→→→→→د
^ آن  ان→→→→→→سان ك→→→→→ه از آن ت→→→→→عبير ب→→→→→ه ق→→→→→لب م→→→→→∂كند ت→→→→→كيه ف→→→→→راوان ش→→→→→ده و س→→→→→خن از س→→→→المت و ب→→→→يمار
ب→→→سيار ب→→→ه م→→→يان آم→→→ده است ت→→→ا آن→→→→جا ك→→→ه ت→→→نها راه ن→→→جات از ع→→→ذاب روز ج→→→زا ب→→→ه ه→→→مراه ب→→→ردن ق→→→لب 

سالم ارائه شده و فرموده است: 
�؛۱  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

آن روز ن→→→ه م→→ال∂ ن→→افع ب→→ه ح→→ال ك→→س∂ خ→→واهد ب→→ود و ن→→ه ف→رزندان∂... ي→عن∂ از ث→→روت و ق→درت 
^ ق→→ساوت است ك→ه ن→جاتبخش ان→→سان  ^ ن→→خواه→→د ب→→ود ت→→نها ق→→لب س→→→الم از ب→→يمار در آن روز اث→→→ر

^ ديگر هم فرموده است:  است. در آيه
...�؛۲  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃن ґم ẂمẀهẀوبẀلẀق ґ↨џي ґقاسẂلґل ẁلẂي џوџف...�

^ ق→ساوت و م→حروميẃت از ذك→→ر  ^ ب→→ر ب→دبخت∂ آن→ان ك→→ه ق→لبشان م→→بتال ب→ه ب→يمار ...وا
و ياد خدا گشته است... 

...�؛۳  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�
^ ق→→→ساوت دچ→→→ار گ→→→شته و  ^ ش→→→ما در اث→→→→ر ارت→→→→كاب گ→→→ناهان، ب→→→→ه ب→→→يمار س→→→پس ق→→→لبها
ه→→→→→مچون ت→→→→→خته س→→→→→نگها و ب→→→→→لكه س→→→→→ختتر از آن→→→→→ها ش→→→→→ده است [ك→→→→→→ه ه→→→→→يچ ت→→→→→كان∂ از 
ن→→زول اي→→→ن ه→→مه آي→→ات آس→→→مان∂ ق→→رآن در آن→ها ب→→هوجود ن→م∂آيد،تذلẃل و خ→ضوع∂ 

از خود در مقابل قرآن نشان نم∂دهند]... 
...�؛℮  ẂمẀهџوبẀلẀق Ẁاهللا џوا أزاغẀا زاغￍمџلџف...�

 ^ اف→→→تادند، خ→→→دا ه→→→→م آن→→→ها را ب→→→→ه [ك→→→يفر اي→→→→ن ك→→→جرو  ^ ] ب→→→ه ك→→→جرو Ґآن→→→→ها چ→→→→ون [ع→→→مال
عمل∂ به] كجگراي∂ قلب∂ مبتالشان نمود. 

 Ｑ؛�...Ґضا џرџم Ẁاهللا ẀمẀه џزادџف ẁضџرџم Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂ґف�
قلبهاشان بيمار است و خدا هم بر بيمار＾شان افزوده است... 

                                                           
^ شعراء،آيات۸۸ و ۸۹ .  ـ سوره ۱

^ زمر،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۳
 .Ｑ＾صف،آيه ^ ـ سوره ℮
 .۱Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره Ｑ
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ت و س→→→المت ق→→→لب ان→→سان، ارت→باط ي→افتن او ب→ا خ→القش ك→ه ق→→لب  ẃت→→نها م→→عيار و م→→→ال∑ ص→→ح
ع→الم هست∂ است م∂باشد كه او را بشناسد و با او انس بگيرد و محبẃت او را در خود جا بدهد 
^ دي→→ن∂ ك→→ه آن خ→→→الق ح→→كيم آن را ت→→نظيم ك→→رده و ب→→ه  و اي→→→ن ه→→→م راه→→→∂ ج→→→ز ع→→مل ب→→ر ط→→بق ب→→رنامه
^ رسول گرام∂اش�در اختيار انسان گذاشته است ندارد كه خطاب به آن رسول  وس→يله

م فرموده است:  ẃمكر
...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẂبґب ẂحẀي ∂ґونẀعґبￍاتџف џاهللا џونب ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

ب→→گو[به ب→ندگان م→ن ك→→ه ط→الب دوس→ت∂ ب→→ا م→→ن ه→ستند] اگ→ر راس→ت∂ ش→ما دوس→تدار اهللا 
اҐ م→→→→→→∂خواهيد ارت→→→→→→باط م→→→→→حبẃت ق→→→→→لب∂ ب→→→→→ا او ب→→→→رقرار ك→→→→نيد] از م→→→→→ن ك→→→→→ه  ẃه→→→→→ستيد [و ج→→→→→د
^ ن→ماييد ت→→ا او ه→م  ^ زن→دگ∂ آوردهام] پ→يرو رس→→ول او ه→ستم [و از ج→انب او ب→رنامه

دوستدار شما گردد.. 
هدف ازآفرينش كائنات،تربيت انسان 

^ ك→→ائنات، ت→→ربيت ان→→سان است و  پس ح→→→اصل اي→→→ن ش→→→د ك→→→ه ه→→→دف از آف→→رينش م→→جموعه
اش→→→رف ن→→→واح→→∂ وج→→ود ان→→سان، روح و ج→→→ان و ق→→لب اوست و م→→نظور اس→→اس∂ از آف→→رينش ان→→→سان و 
ق→→→لب و روح و ج→→ان ان→→سان ن→→يز م→→عرفت و م→→حبẃت اهللا است و بس. پس در واق→→ع اگ→→ر ب→→گوييم در 
^ ن→→يست، درست گ→فتهاي→→م، ب→قيẃه ه→ر چ→ه ك→ه ه→→ست ط→فيل∂  ج→→هان ه→→ست∂ ج→→ز «اهللا» و ان→→→سان چ→→يز

وجود «اهللا» است و انسان. در حديث قدس∂ آمده است كه: 
لẂقџ لґكџ∂ اẀعẂرџف)؛۲  џخẂال ẀتẂقџل џخџف ف џرẂعẀا Ẃنџا ẀتẂبџب Ẃاحџف Ґاẃفي Ẃخџم ҐزاẂنџك ẀتẂنẀك)

من ي− گنج پنهان بودم، خواستم شناخته شوم خلق را آفريدم تا شناخته شوم. 
ه ق→→→رار گ→→→رفته و  ẃدر ق→→→→رآن ن→→→→يز م→→→∂بينيم از م→→→يان خ→→→لق خ→→→→دا ب→→→يش از ه→→→مه، ان→→→→سان م→→→ورد ت→→→وج

تاج افتخار تشرẃف به لقاء و ديدار پروردگار نصيبش گشته كه: 
�؛۳  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

ف ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→حصيل آن→→→→→→→هاست،  ẃآس→→→→→→→مان∂ ك→→→→→→→ه ان→→→→→→→سان م→→→→→→→وظ ^ ^ م→→→→→→→→عارف ع→→→→→→→اليه در م→→→→→→→→يان ه→→→→→→→→مه
                                                           

^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار، جلد℮۸ ،صفحه＾۱۹۸.  ۲

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۳



 
 ۱Ω۳ شناخت حقيقت انسان 

«م→→→عرفت اهللا» و «ت→→→قرẃب» ب→→→ه «اهللا» از ه→→→مه ب→→يشتر م→→ورد ت→→أكيد واق→→ع ش→→ده است و در م→→يان ك→→لمات 
^ ك→→→→لمه＾«اهللا» ت→→→→كرار ن→→→→شده و در م→→→→يان ح→→→→روف ق→→→→رآن ه→→→→يچ  ^ ب→→→→ه ان→→→→دازه ق→→→→→رآن ن→→→→يز ه→→→→يچ ك→→→→لمها
^ «اهللا» است ب→→ه ك→→ار  ^ ك→→لمه ^ س→→→ه ح→→→رف«الف، الم، ه→→→ا» ك→→→ه ت→→شكيل ده→→نده ح→→→رف∂ ب→→→ه ان→→→دازه
 ۱۲Ω س→∂ ج→زء و Ґح→ساب ش→ده است ك→ه ج→→معا Ґات ق→→رآن دق→يقاẃن→→رفته است. چ→→ون ت→→مام خ→→صوصي
ح→زب و ℮۱۱ س→وره است. حاال هر سوره چند آيه و هر آيه چند كلمه و هر كلمه چند حرف 
^ س→→ه ح→→رف است: ق→→اف، الف و الم و از اي→→ن س→ه ح→رف  ^ «ق→→ال» دارا دارد، از ب→→→اب م→→ثل ك→→لمه
ص  ẃمشخ Ґات دقيقاẃاين جزئي ^ ي→ك∂ ي→عن∂ ق→اف دو نقطه دارد و الف و الم ب∂ نقطه است. همه
^ شش هزار و دويست  ش→ده است چ→نانكه از ك→→تاب ت→اريخ الق→رآن۱ ن→قل ش→ده ق→رآن كريم دارا
و س→→∂ و شش آي→ه است و ه→فتاد و ه→→فت ه→زار و ن→هصد و س→∂ و چ→→هار ك→لمه و س→يصد و ب→→يست 
و س→→→ه ه→→→زار و ش→→→شصد و ه→→→فتاد ح→→→رف و ي− م→→→يليون و پ→→→انزده ه→→→زار و س→→→∂ ن→→→قطه است؛ ي→→→→عن∂ ن→→ه 
^ آن ن→→يز ح→→ساب ش→→ده است و اي→→ن  ẃ∂ ن→→قطهها ت→→→نها آي→→→ات و ك→→→لمات و ح→→→روف ق→→→رآن، ب→→→لكه ح→→→ت
ẃ∂ ت→عداد  يẃت ب→وده است ك→ه ح→ت ẃم→ورد اه→م ẃن→→شان م→→∂دهد ك→→ه ق→→رآن در م→→يان م→→سلمانان ت→→ا چ→→ه ح→د
ت اه→→→→→→→تمام امẃت  ẃص ش→→→→→→→ده است و لذا ب→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن ش→→→→→→→د ẃن و م→→→→→→→شخẃآن ه→→→→→→→م م→→→→→→→عي ^ ح→→→→→→→→روف و ن→→→→→→→→قطهها
اس→→→→→→→→→الم∂ در م→→→→→→→حافظت ق→→→→→→→رآن ه→→→→→→→رگز ام→→→→→→→كان ن→→→→→→→داش→→→→→→→ته و ن→→→→→→→خواه→→→→→→→د داشت ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→مترين ت→→→→→→→غيير و 
ت→→→→→→→→→حريف∂ در الف→→→→→→→→→اظ ق→→→→→→→→→رآن رخ داده ب→→→→→→→→→اشد ك→→→→→→→→→ه از چ→→→→→→→→→شم ت→→→→→→→→→يزبين دان→→→→→→→→→شمندان و ع→→→→→→→→→المان دق→→→→→→→→يق 

مسلمانان پنهان مانده باشد. 
^ اهللا و  ^ كلمه ^ به اندازه ح→ال، م→نظور اي→ن ب→ود ك→ه در م→يان ك→→لمات قرآن، هيچ كلمها
^  س→→→→→ه ح→→→→→رف «الف و الم و ه→→→→→→اء» ك→→→→→ه ت→→→→→شكيل  در م→→→→→→يان ح→→→→→→روف ق→→→→→رآن، ه→→→→→يچ ح→→→→→رف∂ ب→→→→→ه ان→→→→→دازه
 ^ ^ «اهللا» است ب→ه ك→ار ب→رده ن→شده است و اي→ن ن→شانگر آن است ك→ه ت→نها مقصد ^ ك→لمه ده→نده
ك→ه ت→مام م→طالب قرآن بر محور آن م∂چرخد، دعوت به توحيد و ايمان به اهللا است همانگونه 
^ از جماد و نبات و حيوان، ماه و خورشيد  ك→ه در س→رتاسر ع→الم آف→رينش ت→مام ك→لمات وج→ود
→ل را ك→ه ب→رداريد  Ẁو ك→هكشان ه→→مه ب→ه زب→ان ت→كوين∂ خ→ود دع→وت ب→ه «اهللا» م→→∂كنند. ي− ب→رگ گ
^ و آن ط→راوتش  و ب→ا دقẃت و روش→→نبين∂ در آن ن→گاه ك→نيد، م→→∂بينيد آن لط→افت و آن ن→ظم ب→ند

روشنتر از زبان قال م∂گويد: 
                                                           

^ دارد.  ـ صفحه＾۹⅛۱، در اين باب به«مرآت العقول»،جلد۱۲،صفحه＾Ｑ۲Ｑ ،پاورق∂ رجوع شود تفصيل بيشتر ۱



 
 ۱Ω℮ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ∂→→→→→→ ґم→→→→→→ا ف ґه→→→→→→ẃلґل џحￍب џر،سẃدب→→→→→→ Ẁالم џبحان→→→→→→→ Ẁر، س ẃقد→→→→→→→ Ẁالم џبحان→→→→→→→ Ẁر، س ẃصو→→→→→→→ Ẁالم џبحان→→→→→→→ Ẁس)
ماواتґ وџ االџرض)؛  ￍالس

 ^ ت→ا ب→رسد ب→هوجود س→راسر ن→ظم و ح→كمت ان→→سان از اع→ضاء داخل∂ و خارج∂اش كه ندا
^ آن ب→→→→لند است. آر＾، آن ك→→→تاب ت→→→كوين است ك→→→ه از ه→→→مه  س→→→→بحان الخ→→→→الق الح→→→→كيم از س→→→راپ→→→ا
^ دع→→→→وت «ال∂ اهللا» ب→→→→ه گ→→→→وش ع→→→→قل و وج→→→→→دان ان→→→→سان م→→→→∂رسد و اي→→→ن ه→→→م ك→→→تاب  ^ آن ص→→→→دا ج→→→→ا
راҐ داد ف→→→→∂ س→→→→بيل اهللا م→→→→∂زند و دع→→→→وت ب→→→→ه ح→→→→ركت در راه  ẃت→→→→→دوين و ت→→→→شريع ق→→→→رآن است ك→→→→ه م→→→→كر

خدا م∂كند كه: 
بيل اهللا�؛  џس ∂ґوا فẀلґبيل اهللا�، �قات џس ∂ґدوا ف ґبيل اهللا�، �جاه џس ∂ґوا فẀقґفẂنџا�

ار  ẃانفاقتان بايد در راه خدا باشد، مجاهدتتان در راه خدا، قتال و مبارزاتتان با كف
در راه خدا. 

^ ت→→→→→جارت، از  →→→→→→ه ẃخ→→→→→→→الصه ق→→→→→→رآن از م→→→→→→يدان ج→→→→→→نگ گ→→→→→→رفته ت→→→→→ا ك→→→→→→الس درس، از ف→→→→→راز م→→→→→نبر ت→→→→→ا دك
^ زراعت ت→→ا م→→نصب وزارت و ق→→ضاوت، ه→→مه را ب→→→ه ن→→ام «اهللا» اف→تتاح م→→∂كند و ب→→ه ن→→ام «اهللا» خ→اتمه  ح→→رفه

م∂دهد و در غير اين صورت دنيا و زندگ∂ دنيا را لغو و بيهوده و عبث م∂داند و م∂گويد: 
 Ẁوانџي→→ џحẂال џ∂→→ ґهџل џ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џار ￍالد ￍإن џو ẁبґعџل џو ẁو→→ Ẃهџل ẃيا إال→→Ẃن الد Ẁ↕يا→→ џحẂال ґه ґم→→→ا ه→→→ذ џو�

�؛۱  џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل
 ^ ^ ج→→→→→ز س→→→→رگرم∂ و ب→→→→از اي→→→→→ن زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→يا[كه خ→→→→→ال∂ از ن→→→→ام و ي→→→→اد خ→→→→داست] چ→→→→يز
^ آخ→→→→رت است ك→→→→ه ح→→→→→يات و زن→→→→دگ∂ [واق→→→→ع∂] م→→→→→∂باشد، اگ→→→→ر  ن→→→→→يست و ت→→→→نها س→→→→را
[اي→→→→→→ن م→→→→→→ردم ع→→→→→→قل خ→→→→→→ود را ب→→→→→→ه ك→→→→→→ار م→→→→→→∂انداختند و در اي→→→→→نباره] م→→→→→→∂انديشيدند[و 

^ دنيا و آخرت را خوب م∂فهميدند]اين حقيقت باورشان م∂شد .  معنا
«اهللا» محور تمام حقايق در عالم 

ح→→اصل اي→→نكه م→→حور ت→→مام ح→→قايق چ→→ه در ع→الم ت→كوين و چ→ه در ع→الم ت→شريع «اهللا» است 
^ انسان از جانب خدا  ^ كه انبياء و پيامبران اله∂� برا ^ ت→حصيل سعادت ابد و ت→نها ب→رنامه
م دي→→ن∂ است ك→→ه ن→→تيجهاش «م→عرفت اهللا» است و ت→قرẃب ب→ه اهللا و از اي→ن  ẃم→→نظ ^ آوردهان→→→د، ب→→رنامه
^ ه→→→مگان∂ و ه→→مه ج→→اي∂ و ه→→مه ح→→ال∂ دي→→ن  روست ك→→→ه م→→→∂بينيم در ن→→→ماز ك→→→ه ي→→→ك∂ از ب→→رنامهها

                                                           
^ عنكبوت، آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱



 
 ۱ΩＱ محور تمام حقايق در عالم هست∂ 

^ اهللا ب→→→ه ط→→→ور  رات ك→→→→لمه ẃمات و م→→→→→قارنات و م→→→→ؤخ ẃاست، در ت→→→→مام ج→→→→→هات م→→→→ربوط ب→→→→ه آن از م→→→→قد
ر ب→→→ه اهللا ك→→→ه ق→→→لب ع→→→الم ه→→→ست∂  ẃر گ→→→→نجانده ش→→→→ده است ت→→→→ا ق→→→→لب آدم→→→→∂ را ب→→→→ر اث→→→ر ت→→→كرار م→→→كر ẃم→→→→كر
است م→رتبط دائ→م و ث→ابت گ→ردان→د اب→تدا دس→تور تحصيل طهارت و وضو داده و افعال وضو را با 

ذكر و نام اهللا همراه ساخته است كه به هنگام شستن صورت بگو: 
وه)؛   ẀجẀوẂال ґيهґف Ẁدￍو Ẃسџت џومџي ∂ ґه Ẃج џو Ẃضґẃ (اџللẃهẀمￍ بџي

خدايا روسفيدم كن در آن روز كه روهاي∂ سياه خواهد شد.  
با شستن دست راست:  

تابґ∂ بґيџمينґ∂)؛ خدايا نامه＾ عملم را به دست راستم بده.   ґك ∂ґن ґطẂعџا ￍمẀهẃللџا)
با شستن دست چپ: 

مال∂)؛ خدايا نامه＾ عملم را به دست چپم مده.   ґشґب ∂ґتاب ґك ∂ґن ґطẂعẀال ت ￍمẀهẃللџا)
به هنگام مسح سر بگو: 

)؛  џ−ґركاتџب џو џ−џتџم Ẃح џرґب ∂ґن ґẃشџغ ￍمẀهẃللџا)
 خدايا رحمت و بركاتت را فراگير من گردان.  

با مسح پا بگو: 
قẂدام)؛   џ Ẃاال ґيهґف ل ґزџت џمẂوџي ґراط ẃґالص ∂џلџع ∂ґنẂت ґẃبџث ￍمẀهẃللџا)

^ كه قدمها بر صراط م∂لغزد قدمم را بر آن ثابت نگه دار.   خدايا روز
ب→عد رو ب→ه ق→بله ب→ايست و اذان ب→گو، اذان ه→م ب→ا اهللا شروع م∂شود و با اهللا خاتمه م∂يابد، 
اوẃل «اهللاك→→→بر» است و آخ→→→ر «الاله االẃ اهللا». در ف→→→صول دي→→→گر ن→→→يز «اهللا» ت→→→كرار م→→→∂شود، چ→→→هار ب→→→ار 
 ẃ∂→→→→رس→→→→ول اهللا»، ب→→→→→عد از «ح Ґدا ẃم→→→→حم ẃاهللا»، دو ب→→→→→ار «اش→→→→→هد ان ẃن ال اله اال џش→→→→هد ا џاهللا اك→→→→بر»، دو ب→→→→ار «ا»
ع→ل∂Ẅ خير العمل»، دو بار «اهللاكبر» و دو بار «ال اله االẃ اهللا»، بعد از اذان اقامه گفته م∂شود، آن 
^ ي− اع→→→→→→→الميẃه و  ه→→→→→→م م→→→→→→ثل اذان ب→→→→→→ا اهللا ش→→→→→→روع م→→→→→→→∂شود و ب→→→→→→ا اهللا خ→→→→→→اتمه م→→→→→→∂يابد. اذان ب→→→→→→ه م→→→→→→نزله
^ م→→ردم م→→سلمان را ك→→ه ص→→دا ب→ه گ→وششان م→∂رسد، از ف→رارس→يدن  آگ→→ه∂ ع→→موم∂ است ك→→ه ه→→مه
ر «ح→→→∂ẃ ع→→→ل∂  ẃم→→→كر ^ ^ ك→→→ارها ب→→→→كشند و ب→→→ا ن→→→دا وقت ن→→→→ماز آگ→→→→اه م→→→→→∂سازد ت→→→ا ه→→→→مه دست از ه→→→مه
 ^ ^ ن→→ماز، ب→→شتاب ب→→ه س→→و →→→لو↕»، «ح→→→∂ẃ ع→→→ل∂ الف→→→→الح»، «ح→→→∂ẃ ع→→→ل∂ خ→→يرالع→→مل»، ب→→شتاب ب→→ه س→→و ẃالص
 ^ ^ كارگاهها و بازارها و خيابانها رو به سو ^ ب→→هترين كار، از همه رس→تگار＾، ب→شتاب ب→ه س→و



 
 ۱Ω⅛ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

م  ẃل وقت ب→→→→→ر س→→→→→اير ف→→→→→رمانها م→→→→→قدẃم→→→→→ساجد ب→→→→→ياورند و اط→→→→→اعت ف→→→→→رمان خ→→→→→→دا را ب→→→→→ا ان→→→→→→جام ن→→→→→ماز در او
^ احضار قلب  ^ است كه برا ^ فرد ^ ي− اخطاريه ^ ب→→عد از اذان ه→م ب→ه م→نزله ب→دارن→د و اق→امه
 ^ ش→خص ن→مازگزار از ط→رف خ→ود ن→مازگزار ص→ادر م→∂شود ك→ه ب→ه خ→ود ب→يا و از پ→راك→→ندگ∂ فكر
لو↕»، اين−  ẃب→رحذر ب→اش. «اهللاكبر»، خدا از همه چيز و همه كس بزرگتر است. «قد قامت الص
ن→→ماز ب→→ه پ→→→ا ش→→د. «اهللاك→→بر»،«ال اله االẃ اهللا». دسته→→ا ب→ه ب→ناگوش ب→ردار و ب→ا ح→ضور ق→لب ت→مام ب→گو 
^ ق→لب  ^ ق→→لب ب→→يرون ك→→ن و ت→→نها ب→ا خ→→دا ب→اش و رو اهللاك→→بر و ه→→ر چ→→ه ك→→ه غ→→ير اهللا است از خ→→انه

از قبله كه «اهللا» است برمتاب وگرنه: 
 eب→→→→ه م→→→حراب ع→→→بادت چ→→→ه س→→→ود ^ دل ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→خارا و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تان ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رازe رو
 e∂ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشق ^ از ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذيرد ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→پذيرد  ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مازe اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زد م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا زم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زمه

 LLL

^ عشق  من هماندم كه وضو ساختم از چشمه
هفت تكبير زدم يكـسره بر هر چه كه هـست 
^ اي→→→→ن  ق→→→→→بل از ت→→→→→كبير↕ االح→→→→رام، شش ت→→→→كبير ب→→→→ه ن→→→→ام ت→→→→كبيرات اف→→→→تتاحيẃه داري→→→→م، در ف→→→→اصله
ẃي− و س→→→→→→عدي− ع→→→→→بد∑ و اب→→→→→ن ع→→→→→بدي− ذلي→→→→→ل ب→→→→→ين  ت→→→→→→كبيرات دع→→→→→→اها دس→→→→→→تور داده ش→→→→→→ده ك→→→→→→ه«لب
^ من صدايم زد＾، آمدم اين− به صورت عبد  ^ معبود محبوب ب∂همتا ^ خدا و ا يدي−» ا
^ خ→→→→ود ص→→→→ادقيم و راست م→→→→∂گوييم ك→→→ه  ذلي→→→→→لت در ح→→→→ضور اي→→→→ستادهام! آي→→→→ا م→→→→ا در اي→→→→ن گ→→→→فتهها
^ خ→→→دا! م→→ن آم→→اده ب→→ه خ→→دمتم و ج→→ز ت→→و دل ب→→ه ك→→س∂ ن→→دادهام، در ص→→ورت∂  ẃ→→→→ي− و س→→عدي−، ا لب

كه هماندم با غير او در صحبتم.  
ẃ→→→→→ي−» م→→→→→∂گويد و در گ→→→→→فتار خ→→→→→ود ك→→→→اذب  ẃ→→→→→ي− لب →→→→→همẃ لب ẃالل» ، ẃآن ح→→→→→اج∂ در م→→→→→يقات ح→→→→→ج
ẃ→→ي− و س→→عدي−» م→→→∂گويم و در گ→→فتار خ→→ود ك→→اذبم.  است، م→→→ن ه→→→م در م→→→حراب ن→→ماز «اللẃ→→→همẃ لب
 ^ ^ بردهايم و نه از حجẃ چيز اف→سوس ك→ه ع→مر دارد ب→ه پ→ايان م→→∂رسد و م→ا ن→ه از ن→ماز خ→ود بهرها
ت ع→→→مر زودگ→→→ذر چ→→→ه  ẃف→→→→هميدهاي→→→→م، س→→→عادت از آن ك→→→سان∂ است ك→→→ه ف→→→هميدند در ط→→→ول اي→→→ن م→→→د

بايد بكنند و چه بايد ببرند. 
^ مخلص  روش انسانها

 ^ ر ب→→→→→→ود و س→→→→→→خنور ẃم→→→→→→تفك ^ ^ راش→→→→→→→د(رح→→→→→→→مه اهللا) ك→→→→→→→ه در زم→→→→→→→→ان خ→→→→→→→ود دان→→→→→→→شمند م→→→→→→→رحوم آق→→→→→→→ا
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م→عتمد، در زم→ان ط→اغوت ت→نها س→خنران→∂ م→ذهب∂ ك→ه از رادي→و پ→خش م→∂شد س→خنران∂ ايشان در 
^ جمعه بود. در يك∂ از تأليفاتشان اين داستان را خواندم:  شبها

→→→→ا از ق→→→→رائ→→→→ن ك→→→→→الم م→→→→طمئن ش→→→→دم ك→→→→ه پ→→→→در خ→→→→ودشان  ẃاز ش→→→→خص∂ ك→→→→ه اس→→→→م او را ن→→→→م∂برند ام
ẃاس ت→ربت∂(رح→مه اهللا) ب→وده است ك→ه از اوت→اد ع→صر خ→ود و در زه→د و ت→قوا و  م→رحوم آخ→وند م→الẃ ع→ب
ẃه م→→→→ردان اله→→→→∂ م→→→خلص  ورع ش→→→→ناخته ش→→→→ده و م→→→→شهور ب→→→→ين خ→→→→واصẃ و ع→→→→وامẃ م→→→→ردم ب→→→→وده است. الب→→→→ت
دوست ن→→→→→دارن→→→→د ك→→→→ه در م→→→→يان م→→→→ردم ب→→→→ه زه→→→→د و ت→→→قوا م→→→عروف و م→→→شهور گ→→→شته و ان→→→→گشتنما ش→→→ده 

باشند. از اشتهار و مطرح شدن در بين مردم گريزانند.  
ن→→قل ش→→ده ك→→ه ي→→ك∂ از آن ب→→زرگواران را دي→→دند س→→خت ن→اراحت است و گ→→ريه م→∂كند. از 
ع→→لẃت آن ك→→ه ج→→ويا ش→→→دند ف→→رمود: ش→→نيدم ام→→روز اس→→مم را در م→→سجد ج→→امع ش→→هر ب→ردهان→د، از اي→ن 

جهت ناراحتم، من هميشه سع∂ام اين بوده كه گمنام باشم و در بين مردم مطرح نباشم. 
^ خ→→→دا ب→→ر اي→→ن است  →→ا از ط→→رف∂ ه→→م ب→→→نا ẃم→→ؤمن ب→→ا اخ→→→الص است ام ^ ^ اي→→→→ن روش ان→→→سانها آر

كه آن بندگان صالح خود را در ميان مردم محبوب و محترم گرداند، چنانكه فرموده است: 
ا�؛۱  ￎدẀو Ẁمن Ẃح ￍالر ẀمẀهџل Ẁلџع Ẃجџي џس ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال ￍإن�

ت∂  ẃم→→→→د (∂ع→→→→باس ت→→→→ربت ẃآخ→→→→وند م→→→→ال)راش→→→→→د م→→→→→رقوم ف→→→→→رمودهان→→→→→د: آن ش→→→→→خص ب→→→→زرگوار ^ آق→→→→→ا
م→ريض ش→د و ي− هفته قبل از وفاتش حالت∂ در او مشاهده شد كه موجب حيرت ما گرديد. 
وام مشغول ذكر بود و تالوت  ẃافتاده بود و عل∂الد ^ ي− شب ت→ا ص→بح ن→خواب→يد، در ب→ستر بيمار
 ^ ق→→→رآن م→→→∂كرد ت→→→ا ص→→→بح ش→→→د و ن→→→ماز ص→→بحش را خ→→وان→→د و ب→→عد رو ب→→ه ق→→بله دراز ك→→شيد و پ→→→ارچها
^ ص→→→→ورتش ان→→→→→داخت و ه→→→→مچنان م→→→→شغول ذك→→→ر ش→→→د، در ه→→→مان ح→→→→ال دي→→→دم ح→→→→الش دگ→→→رگون  رو
گ→→→شت و ص→→→ورتش ك→→→ه ن→→→وران→→→∂ ب→→→ود ن→→وران→→→∂تر ش→→د و خ→→يل∂ روش→→ن. ت→→كان∂ خ→→→ورد و ب→→رخاست و 
الم علي−  ẃاش گفت:« الس ẃبش ^ ن→شست، آنچنان كه گوي∂ اصالҐ مريض نبوده است، با چهرها
ه→→→راء ...» ي→→→ك∂يك∂  ẃالم ع→→→→لي− ي→→→→ا ف→→→→اطم↨ الز→→→→→ ẃالم ع→→→→→لي− ي→→→→ا ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين، الس→→→→→ ẃي→→→→ا رس→→→→ول اهللا، الس

چهارده معصوم را اسم برد و سالم كرد. 
رم كه شير  ẃمن از تو متشك (مرحوم شده بود Ґمادرش قبال)＾ب→عد گ→فت: مادر خوش آمد
پ→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→ه م→→→→→→ن داد＾، ي− س→→→→→→اعت∂ اي→→→→→ن ح→→→→→→ال را داشت و گ→→→→→وي∂ ج→→→→→→ماعت∂ را م→→→→→∂ديد و ب→→→→→ا آن→→→→→ها 
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^ برگشت و  ص→حبت م→∂كرد ت→ا اي→نكه ب→ا آن→ها خ→→داح→افظ∂ ك→رد، ديديم باز به همان حال بيمار
^ از پ→→→يش ش→→→ما م→→→∂روم،  در ب→→→→سترش خ→→→واب→→→يد، آن→→→گاه رو ب→→→ه م→→→ا ك→→→رد و گ→→→فت: م→→→ن ب→→→ه ه→→→مين زود
^ از اي→→→→ن ج→→→→ريان  م→→→→→وعظه و ن→→→→صيحتهاي∂ ب→→→→ه اط→→→→راف→→→→يان ب→→→→سترش ك→→→→رد و س→→→→اكت ش→→→→د و س→→→→ه روز
 ^ ^ ك→→→ه م→→→ن ك→→نار ب→→سترش ن→→شسته ب→→ودم گ→→فتم: پ→→در، م→→ا چ→→يزهاي∂ از ان→→بياء و اولي→→→ا گ→→→ذشت. روز
^ ك→→اش در زم→→→ان خ→→ودشان ب→→وديم و از خ→→ودشان م→→∂شنيديم  خ→→دا م→→→∂شنويم و دوست داري→→م ا
و م→→→→→→→→→∂فهميديم، ح→→→→→→→→→ال از ش→→→→→→→→→→ما ه→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→ا ح→→→→→→→→→االت∂ دي→→→→→→→→→ديم و س→→→→→→→→خنان∂ ش→→→→→→→→نيديم، آي→→→→→→→→ا واق→→→→→→→→عاҐ ش→→→→→→→→→ما 
پ→→→→→يامبراك→→→→→رم� و ام→→→→→امان� را م→→→→→∂ديديد و ب→→→→→ا آن→→→→→→ها س→→→→→خن م→→→→→∂گفتيد. از ج→→→→ريان م→→→→ا را ه→→→→م 

باخبر سازيد. 
 دي→دم پ→→در از س→ؤال من ناراحت شد و هيچ نگفت. دوباره من پرسيدم و جواب∂ نشنيدم. 
م ك→ه اص→رار ك→ردم گ→فتم: پدر! از تو نپرسم اين جريان را، پس از كه بپرسم؟ با ناراحت∂  ẃب→ار س→و
گ→فت: م→ن ن→م∂توان→م ب→ه ت→و ب→فهمانم، ت→و خ→ودت ب→→رو بفهم. اذيẃتم نكن، من هم سكوت كردم و 
^ ن→گفتم. چ→ند روز ب→عد آن م→رد اله→∂ چ→→شم از ج→→هان ف→رو ب→→ست  دي→گر راج→ع ب→ه آن م→طلب چ→يز

و به عالم قدس ارتحال يافت.  
در روايت آم→→ده ك→→ه از ام→→ام ص→→ادق� س→→ؤال ش→→د آي→→ا آدم م→→ؤمن م→→وقع∂ ك→→ه م→→رگش ف→→را 
رس→يد، دلش م→→∂خواه→د ك→ه ب→ه دن→→يا ب→رگردد؟ ام→ام�فرمود: ن→ه، ب→ه خ→→دا ق→سم وقت∂ مل−الموت 
 ^ ^ ق→→→→بض روح م→→→→ؤمن م→→→→∂آيد او اظ→→→→→هار ن→→→→اراح→→→→ت∂ م→→→→→∂كند، م→→→→ل−الم→→→→وت ب→→→→ه او م→→→→∂گويد ا ب→→→→را

^ خدا، من به تو از پدر هم مهربانترم، اكنون چشم خود را باز كن كه چه م∂بين∂؟  بنده
او در آن ح→→→→→→ال ك→→→→→→ه چ→→→→→شمش ب→→→→→سته است دي→→→→→ده ب→→→→→از م→→→→→→∂كند و م→→→→→∂بيند در ك→→→→→نار ب→→→→→سترش 
پ→→يامبراك→→رم� ن→→شسته، ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�ن→شسته، چ→هارده م→عصوم� ن→شستهان→د. آرزو 

بان اله∂ بپيوندد.   ẃم∂كند هر چه زودتر جان از بدنش جدا گشته به آن مقر
^ ك→→→الم م→→→∂فرمايد: م→ن ب→عد در ف→كر رف→تم و  ^ راش→→د ب→→→عد از ن→→قل آن ج→→→ريان در ادام→→→ه آق→→ا
^ اي→→→مان و ع→→→مل ك→→ار م→→∂كند و ح→→قايق∂ را م→→∂فهمد و ب→→ا  ^ پ→→→ير ي− ع→→→مر در واد ف→→→هميدم پ→→→→در
^ ج→→→وان م→→→→∂خواه→→→د ت→→→مام آن ح→→→قايق ب→→→ه دست  روح→→→→∂ س→→→→عادتمند از دن→→→→→يا م→→→→∂رود و آن→→→→→گاه پ→→→سر
^ در ط→→→ول ي− ع→→→مر پ→→→در را در ظ→→→رف ن→→→يم س→→→اعت و ي− س→→→اعت ب→→ا چ→→ند ج→→مله س→→ؤال و  آم→→→ده
 ^ ج→→واب ب→ه خ→ود م→نتقل س→ازد و م→انند او س→→عادتمند گ→ردد. اي→ن ن→اشدن∂ است و اح→تياج ب→ه ع→مر



 
 ۱Ω۹ محور تمام حقايق در عالم هست∂ 

ẃ→باع  ^ ض→→خيم اه→→واء ن→فسان∂ و ات ^ ت→→حصيل ت→→قوا و زه→→د و ورع دارد ت→→ا پ→→ردهها رن→→ج ب→→ردن در واد
^ ق→لب باز شود و آنچه ناديدن∂ است آن بيند و  ش→هوات از م→→قابل چ→شم دل ك→→نار رف→ته و دي→ده
لذا آن پ→→→→→→در در ج→→→→→→واب اص→→→→رار آن پ→→→→سر ف→→→→رمود: م→→→→ن ن→→→→م∂توان→→→→م ب→→→→ه ت→→→→و ب→→→→فهمانم، ت→→→→و خ→→→→ودت ب→→→→ايد 

^ تا بفهم∂.  برو
در م→→→يان م→→→ا ه→→→ستند اف→→→راد ن→→→اپخته و خ→→→ام∂ ك→→→ه ك→→→→تاب∂ در ح→→→االت ب→→رخ∂ از ب→→زرگان ع→→لم و 
ت→→→قوا از ق→→→بيل م→→→رحوم س→→→يẃدعل∂ ق→→→اض∂ ي→→→ا آخ→→→وند م→→→→الحسينقل∂ ه→→→مدان→→∂ ي→→ا ح→→اج م→→يرزا ج→→واد آق→→ا 
 ^ ^ م→∂خوان→ند و خيال م∂كنند آن بزرگواران بر اثر خواندن همان اوراد و اذكار م→لك∂ ت→بريز
^ رس→→يدهان→→د، آن→ها ه→م ه→وس م→∂كنند ب→ا  ك→→ه در آن ك→→→تاب ن→→قل ش→→ده ب→→ه آن م→→قامات ع→→→ال∂ م→عنو
ل رنج  ẃتحم ^ ه→مان اوراد و اذك→→ار ه→→مانند آن→→ها گ→ردند در ص→ورت∂ ك→ه آن بزرگان پس از عمر
مات ت→وان→ستهان→د آن م→قامات  ẃزه→→د و ت→→قوا ي→→→عن∂ ان→جام واج→→بات و ت→ر∑ م→حر ^ و ري→→اضت در واد
^ گ→→→ناهان الزم  ع→→→اليه را ب→→→ه دست آورن→→→د اب→→→تدا ت→→هذيب ن→→فس و پ→→→ا∑ ك→→ردن ج→→ان از آلودگ→→→∂ها
است ت→ا ب→ذر اع→→مال ن→→ي− در زم→ين پ→→ا∑ ج→ان رش→د و ن→مو ك→رده و رو ب→ه خدا حركت كند. اين 

^ قرآن است كه م∂گويد:  آيه
...�؛۱  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃ عџدẀ الẂكџلґمẀ الطￍي Ẃصџي ґهẂيџإل...�

ه  ẃب» ي→→عن∂ ق→لب م→عتقد ب→ه اع→تقادات ح→قẃخ→دا ص→→عود م→∂كند «ك→لم ط→ي ^ آن→→چه ك→→ه ب→ه س→و
^ از آلودگ→→→∂ گ→→ناهان است و ع→→مل ص→→→الح  و م→→→تخلẃق ب→→→ه اخ→→→→الق ف→→→اضله و پ→→→ا∑ و پ→→→اكيزه گ→→→شته
آن چ→→→نان ق→→→لب را رش→→د و ن→→مو داده و ب→→اال م→→∂برد وگ→→رنه ب→→ذر ع→مل ص→الح در زم→ين ق→لب آلوده و 

ناپا∑ م∂خشكد و م∂پوسد و ب∂ اثر م∂گردد. 
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گفتار هشتم 
انسان قرآن∂ 

^ كائنات در خدمت انسان  همه
در گ→→→ذشته ب→→→→يان ش→→→د ك→→→ه از آي→→→→ات و رواي→→→→ات اس→→→تفاده م→→→∂شود ك→→→ه از ف→→→رشتگان گ→→→رفته ت→→ا 
^ قرآن است كه م∂فرمايد:  ^ انسان آفريده شده است. اين آيه پايين، هر چه كه هست برا

...�؛۱  ẀهẂن ґم Ґيعا ґم џج ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ما فґ∂ ا ￍالس ∂ґما ف ẂمẀكџل џر ￍخ џس џو�
ر ش→ما  ẃآن→→چه را ك→→→ه در آس→→مانها و آن→→چه را ك→→→ه در زم→ين است، م→سخ ^ [خ→→دا] ه→→مه

[آدميان] قرار داده است... 
ي→→عن∂ در م→→سير خ→→دمت ب→ه ش→ما و ت→أمين م→نافع ش→ما ق→رار گ→رفتهان→د. در ح→→ديث ق→دس∂ ه→م 

آمده است: 
لґ∂)؛  Ẃج џґال џ−ẀتẂقџل џخ џو џ−ґل Ẃج џґال џياء Ẃشџاال ẀتẂقџل џخ)

^ خودم آفريدهام.  ^ انسان] آفريدهام و تو را برا ^ تو [ا من همه چيز را برا
^ است ب→سيار ب→زرگ و ب→ا ع→ظمت ك→ه ه→مه چ→يز بايد فداي∂  م→علوم م∂شود ان→سان م→وجود
^ خ→→دا ب→→رساند؛ ول∂  ان→→→→سان گ→→→ردد و ان→→→→سان ب→→ايد ف→→داي→→∂ خ→→→دا ب→→شود و خ→→ود را ب→→ه ع→→الم قẀ→→رب و لق→→→ا
^ خودش برده و خود  ت عمر دنياي∂اش نه پ∂ به ارزش وجود ẃسف كه اين انسان در مدџالџيال
^ از جاللت و عظمت خدا آشنا گشته و خدا را شناخته است،  را ش→ناخته است و ن→ه ب→ا گ→وشها
^ از  ش ص→→رف ش→→ناختن س→→اير م→→وجودات از ج→→→ماد و ن→→→بات و ح→→يوان و ب→→هرهبردار ẃب→→لكه ت→→مام ه→→م

آنها شده است و م∂شود. 
از ان→→→سان ه→→م ج→→ز ه→→مين پ→→وست و گ→→وشت و اس→→تخوان و ع→→صب و ري→→ه و ك→ليه و ك→→بد و... 
^ آن  ^ ج→→→→→→ز ف→→→→→→ربه و س→→→→→→الم ن→→→→→→گه داش→→→→→→تن اي→→→→→→ن ب→→→→→→دن و درم→→→→→→ان ب→→→→→→يمار＾ها ^ ن→→→→→→فهميده و ك→→→→→→→ار چ→→→→→→يز

                                                           
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱



 
 ۱۱۱ عوامل تكامل انسان 

ن→→→→دان→→→→سته است؛ در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه ح→→→→قيقت ان→→→سان، روح و ج→→→→ان ان→→→→سان است ك→→→ه خ→→→دا درب→→→ارهاش 
فرموده است: 

∂...�؛۱  ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو...�
...من از روح خودم در پيكر انسان دميدهام... 

و ك→ار ان→→سان ه→م ش→ناختن خ→دا و آگ→اه گ→شتن از ح→→الل و ح→رام خ→دا و اط→اعت از ف→رام→ين 
^ كردن از منهيẃات اوست.   او و دور

 ^ ^ ق→→لب و ارائ→→→ه ^ زي→→→اد دارد و س→→خن از ب→→يمار＾ها ^ ق→→→لب ان→→→سان ت→→كيه ق→→→رآن ك→→→ريم رو
ẃه م→→→نظور ق→→→رآن از ق→→→لب ان→→→→سان، اي→→→ن ق→→لب  ^ درم→→→ان آن→→→→ها ف→→→راوان ب→→→ه م→→→يان آورده است و الب→→→ت راهه→→→ا
گ→وشت∂ ك→ه در س→مت چپ س→ينه ق→رار گ→رفته و ك→ارش س→اختن خ→ون و توزيع آن در بدن است 
^ و  ن→→→→→→م∂باشد. اي→→→→→→ن ق→→→→→→لب گ→→→→→→وشت∂ م→→→→→حور ب→→→→→حث و ك→→→→→ار پ→→→→→زشكان است و آن→→→→→ها راج→→→→→ع ب→→→→→ه ب→→→→→يمار
^ آن نظر دارد، همان روح و جان انسان  →ا ق→لب∂ كه قرآن رو ẃدرم→ان آن دس→تورات م→∂دهند، ام

^ آن كرده م∂گويد:  است كه گاه∂ اشاره به بيمار
ضاҐ...�؛۲  џرџم Ẁاهللا ẀمẀه џزادџف ẁضџرџم Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂ґف�

^ است و خدا هم بر بيمار＾شان م∂افزايد...  ^ از اين مردم] در قلبشان بيمار [افراد
^ و نابيناي∂ قلب به ميان آورده م∂گويد:  گاه∂ سخن از كور

�؛۳  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�
...چه بسا كه چشمها كور نم∂باشند، ول∂ قلبها كه در سينههاست كور م∂شوند. 
^ ب→يماردالن و ك→وردالن در م→يان آدم→يان ف→راوان→ند، از اي→ن نظر قرآن كريم م∂كوشد  آر
^ انواع بيمار＾ها  ^ آس→مان∂اش، ق→لب ان→سان يعن∂ جان و روح انسان را از همه ك→ه ب→ا ب→رنامهها
^ خ→→→→ود گ→→→→ردد؛ چ→→→→نانكه  س→→→→→الم ن→→→→→گه دارد ت→→→→→ا در ع→→→→→الم پس از م→→→→رگ، ب→→→→ا ق→→→→لب∂ س→→→→الم وارد ب→→→→ر خ→→→→دا

فرموده است: 
�؛℮  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

                                                           
^ حجر، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱
 .۱Ω＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۲
، آيه＾⅛℮.  ẃحج ^ ـ سوره ۳

^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۱۲ 

^ ك→→→→→→ه ن→→→→→ه م→→→→→→ال∂ ن→→→→→افع ب→→→→→→ه ح→→→→→ال ك→→→→→س∂ خ→→→→→واهد ب→→→→→ود و ن→→→→→→ه ف→→→→→→رزندان∂، ب→→→→→لكه ت→→→→→نها  روز
ك→→→سان∂ از س→→→عادت ج→→→اودانه در ع→→→→الم آخ→→→رت ب→→→رخوردار خ→→→واهند ش→→→د ك→→→ه ب→→ا ق→→→لب∂ 

سالم بر خدا وارد شوند. 
لذا ق→رآن ارزش وج→ود ان→سان و ارزش ع→لوم ان→سان را با ميزان قلب م∂سنجد، آنگونه كه 
^ دل و لطافت∂ به جان داد،  اگ→ر آن ع→لوم به خورد قلب رفت و در دل نشست و رنگ∂ شد برا
^ ج→ز ي−  ^ ان→→سان، وگ→رنه ك→ه چ→يز آن ع→→لوم، ارزش ق→رآن∂ پ→يدا م→∂كند و ك→→مال∂ م→→∂شود ب→را
^ ن→→→خواه→→→د ب→→→ود و ه→→→→نگام ارت→→→حال از دن→→→→يا ه→→→مچون ك→→→فش و ك→→→→اله و لب→→→اس از ان→→→سان  م→→→→تاع ع→→→→اريها

جدا خواهد شد. 
 ^ ^ ف→→كر و دي→→گر ن→→→احيه ^ دو ن→→احيه است: ي− ن→→→احيه در واق→→ع ان→→سان در وج→→ود خ→→ود دارا
^ قلب، كارش پذيرفتن است  ^ ف→كر، ك→ارش ت→حقيق است و در∑ و ف→هم و ناحيه ق→لب. ن→احيه
^ ت→كامل ان→→سان ه→ر دو ن→→احيه الزم است؛  ^ دادن و ب→→→ه او ع→شق ورزي→→دن. ب→را و آن را در خ→→ود ج→→→ا
ر، م→→→→طالب ص→→→حيح را از ن→→→→اصحيح ام→→→تياز ب→→→دهد و ب→→ا ق→→→لب و دل آن→→چه را ك→→ه ص→→حيح  ẃب→→→ا م→→→غز و ت→→→فك
ر، چ→ه ب→سا ب→ه م→وهومات دل  ẃاست ب→→پذيرد و ب→→ه آن گ→→رايش پ→يدا ك→→ند. اگ→ر ت→→نها ق→→لب ب→اشد ب→∂ ت→فك
^ ح→→ق ب→→پذيرد و ع→مر خ→ود را ب→→ا ع→شق ب→ه م→تخيẃالت ت→→لف ك→ند و اي→ن دس→→ته  ب→→دهد و ب→→اطل را ب→→→ه ج→→ا
ر باشد و مطالب صحيح از ناصحيح را هم تشخيص بدهد ول∂  ẃاز م→ردم ف→راوان→ند و اگ→ر ت→→نها تفك
ب→→→ه ع→→→→لل∂ ت→→→ن زي→→ر ب→→ار ح→→ق ن→→دهد و آن را در دل ن→→نشاند، اي→→ن دس→→ته از م→→ردم ن→→يز ت→→حت ع→→نوان اف→→راد 
^ خ→→→دا� در ه→→ر زم→ان از دست اي→ن ه→ر دو  لج→→وج و م→→كابر۱و م→→ستكب→→ر ف→→راوان→→ند و ان→→بياء و اولي→→ا

^ بسيار ديدهاند.   گروه از مردم جاهل و مردم مستكبر اذيẃت و آزارها
^ م→→ستقيم، ح→ق را ش→ناخت و دل ب→ه آن داد و  ر درست و ان→ديشه ẃپس وق→→ت∂ ان→سان ب→ا ت→فك
ẃحد س→→اخت، در آن م→وقع است ك→ه ح→ق  آن را در ع→→مق ج→→→ان خ→→ود ن→→→شانيد و ب→→ا ج→→وهر ج→→→انش م→→ت
^ وج→→ود او خ→→ود را ن→→شان م→→→∂دهد،  ^ روزن→→→هها از ت→→→مام ن→→→واح→→→∂ وج→→→ود او س→→→ر م→→→∂كشد و از ه→→→مه
چ→ون س→لطانґ ف→رمانروا در م→ملكت وج→ود ان→سان «ح→ضرت ق→→لب» است و تمام اعضاء و جوارح، 
^ گ→→رايش پ→→يدا ك→→رد و م→→جذوب او  خ→→→دمتگزاران و ف→→→رمانبران ق→→→لبند؛ اگ→→→ر ق→→→لب ب→→ه ك→→س∂ ي→→ا چ→→يز
ش→→→د، ت→→→مام اع→→→→ضاء و ج→→→وارح ن→→→يز م→→→جذوب ه→→→مان م→→→حبوب ق→→→لب م→→→∂شوند. چ→→→شم م→→→∂خواه→→→د در 

                                                           
ـ زورگو.  ۱



 
 ۱۱۳ عوامل تكامل انسان 

^ او را ب→→→→→→→→شنود، زب→→→→→→→→→ان م→→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→د  ه→→→→→→→→→مه ج→→→→→→→→→ا او را ب→→→→→→→→بيند، گ→→→→→→→→وش م→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→د از ه→→→→→→→→مه ج→→→→→→→→ا ص→→→→→→→→→دا
^ او بگويد و سخن از كماالت او به ميان بياورد.  وام مدح و ثنا ẃعل∂الد

ر ص→حيح، اي→مان و اع→تقاد ب→ه ح→قيقت ق→رآن پ→يدا ك→رد و  ẃب→→نابراي→ن اگ→ر ان→→سان ب→ر اس→اس ت→فك
^ ق→→لبش ج→→ا گ→→رفت، ط→→بعاҐ ت→→مام اع→→→ضاء و ج→→وارحش ب→ه ت→بعيẃت از  آن اي→→مان و اع→→تقاد در س→→ويدا
^ از م→→ظاهر اح→→→كام و دس→→تورات آس→→مان∂ ق→→رآن م→→∂شوند ه→→مچون درخ→→ت∂ ك→→ه در  ق→→لبش م→→ظهر
زم→→ين ف→→رو رف→ته و ري→شه دوان→يده است ذرẃات آب و خ→→ا∑ را ب→ه خ→ود ج→ذب ك→رده ب→ا م→زاج خ→ود 
^ خ→→→وشبو و خ→→وشرنگ و خ→→وش ط→→عم  ^ لط→→→يف و م→→→يوهها ل ب→→→ه ب→→→رگها ẃم→→→∂آميزد و آن→→→ها را م→→→بد

^ شاخههايش در مرئ∂Ẅ و منظر آدميان قرار م∂دهد.  م∂سازد و از البهال
حضور كمرنگ قرآن عين∂ در زندگ∂ ما 

^ ق→رآن ه→م وق→ت∂ در س→رزمين ق→لب انسان ريشه دوانيد، تمام اعضاء و جوارح  ^ ط→يẃبه ش→جره
آدم→∂ را به خود جذب كرده با مزاج خود م∂آميزد و سرانجام معارف و احكام آسمان∂ خود را از 
ت→→→→→→مام ن→→→→→→واح→→→→→→∂ وج→→→→→→ود ان→→→→→→سان آش→→→→→→→كار م→→→→→→∂سازد؛ در اي→→→→→ن م→→→→→وقع است ك→→→→→ه ان→→→→→→سان م→→→→→→∂شود ي− ان→→→→→→سان 

قرآن∂، افكار و اخالق و اعمالش همه رنگ قرآن به خود م∂گيرد و به مفاد حديث∂: 
كẂراҐ)؛۱  ґذ ẀهẀالمџك џو ҐراẂكґف ẀهẀوتẀك Ẁس џو Ґا џرẂب ґع Ẁه Ẁرџظџن џكان)

 r＾بــرادر تـو هـم→→→→→→→→→→→→→ه انـديـش→→→→→→→→→→→→→→ها ^ مـاب→→→→→→→قـ∂ تـو اس→→→→→→→تـخوان و ري→→→→→→شها＾r ا
 r∂لشن→→→→→→→ Ẁل، گ→→→→→→→ Ẁن∂۲ گ→→→→→→ر ب→→→→→→ود ان→→→→→→ديشهات گ џلخ Ẁگ ^ ^ تو هيمه ور بود خار

^ وج→→→ود لف→→→→ظ∂، وج→→→ود  ^ دارد، م→→→→رحله ^ وج→→→→ود ه→→→→ر م→→→→اهيẃت و ه→→→→ر ح→→→→قيقت∂ چ→→→→→ند م→→→→رحله
كتب∂، وجود ذهن∂ و وجود عين∂؛ ول∂ اثر و خاصيẃتش تنها از آنґ وجود عين∂ م∂باشد.  

^ چ→→→→→→→→→→→→هار م→→→→→→→→→→→→رحله از وج→→→→→→→→→→→→ود، و اث→→→→→→→→→→→→ر و  م→→→→→→→→→→→→→ثالҐ آتش ي− م→→→→→→→→→→→→اهيẃت و ي− ح→→→→→→→→→→→→قيقت است دارا
^ وج→→→ود ع→→ين∂ آتش است، ي→→عن∂ ن→→ه  خ→→→اصيẃتش ك→→→ه اح→→→راق است و س→→→وزان→→→→دن، در ان→→→حصار م→→→رحله
^ آتش ذهن انسان را،  ر معنا ẃآتش، زب→ان را م→→∂سوزان→د و ن→→ه كتابت آتش، كاغذ را و نه تصو ґلف→ظ

^ فرش افتاد آن را م∂سوزاند.  ^ از آتش كه رو ول∂ ي− قطعه ذغال گداخته و سرخ شده
^ اث→→→→ر و اث→→→→رشان ه→→→→دايت ان→→→→سان  ح→→→→اال اي→→→→مان و اع→→→→تقاد و ق→→→→رآن، ه→→→→مه ح→→→→→قايق∂ ه→→→→ستند دارا

                                                           
ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۹، صفحه＾۳۱.  ۱

ام.  ẃـ آتشخانه حم ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۱℮ 

^ ق→→→رب  ^ ح→→→يوان→→→يẃت ت→→→ا ب→→→ه ع→→→→ال∂ترين م→→→رحله است، ي→→→→→عن∂ آدم→→→→∂ را ح→→→→ركت م→→→∂دهند از م→→→رحله
^ اث→→→ربخش و ه→→→دايت، ن→→→ه  اله→→→∂ م→→→→∂رسانند و س→→→عادتمند ج→→→اودان→→→→هاش م→→→∂سازند، ول∂ اي→→→ن ن→→→يرو
→تب∂ و ن→ه  џم→→ربوط ب→→ه اي→→مان و اع→→→تقاد و ق→→رآن لف→ظ∂ است و ن→ه م→ربوط ب→ه اي→→مان و اع→تقاد و ق→رآن ك
م→→→→→ربوط ب→→→→→ه اي→→→→→مان و اع→→→→→→تقاد ذه→→→→→ن∂ ك→→→→→ه ف→→→→→رضاҐ ك→→→→→س∂ ت→→→→→مام م→→→→→عارف دي→→→→ن∂ را از ت→→→→وحيد و ن→→→→بوẃت و 
ام→امت و معاد و همچنين مطالب اخالق∂ و احكام فرع∂ دين را خوب ياد گرفته و در ذهن و 
ح→→→افظهاش ج→→→ا داده است و آن→→→ها را ب→→→ه ه→→→نگام س→→خنران→→∂ خ→→وب ب→→يان م→→∂كند و ب→→ه ه→→→نگام ن→→وشتن 
^ ت→خلẃق ب→ه اخ→→الق ف→اضله  ^ وج→ود ع→ين∂ ك→ه م→رحله ن→→يز آن→ها را خ→→وب م→∂نويسد ول∂ در م→رحله
^ از ايمان و اعتقاد و قرآن مشاهده نم∂گردد.  و عمل به دستورات آسمان∂ قرآن است، اثر
^ لف→→ظ و  در اي→→→ن ص→→→ورت م→→→علوم م→→∂شود ك→→ه آن اي→→مان و اع→→تقاد و ق→→رآن، ت→→نها در م→→رحله
^ اث→ربخش∂ و هدايت و  ^ ع→ينيẃت ك→ه م→رحله ^ ك→رده و ق→دم ب→ه م→رحله ك→تابت و ذه→ن ج→→لوهگر
ع∂  ẃاست ن→→→→→→→گذاش→→→→→→→ته است و م→→→→→ا ه→→→→→م اك→→→→→نون م→→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه در م→→→→→يان م→→→→→ا م→→→→→سلمانان م→→→→→د ^ ان→→→→→→→سانساز
^ ن→→يست ك→ه خ→→ال∂ از ي− ي→ا چ→ند نسخه  →تب∂ ف→راوان است، ه→يچ خ→انها џاز ق→رآن، ق→رآن ك ^ پ→يرو
^ ق→→→اريان خ→→→وش لح→→→ن و خ→→→وش ص→→→دا و خ→→→وش  از ق→→→→رآن ك→→→→تب∂ ب→→→اشد. ق→→→رآن لف→→→ظ∂ ن→→→يز ب→→→ه وس→→→يله
^ ع→→→المان و  آه→→→→نگ از ه→→→مه ج→→→→ا ب→→→ه گ→→→وش م→→→∂رسد و ه→→→مچنين ق→→→رآن ذه→→→ن∂ و ع→→→لم∂ ه→→م از س→→و
ران قرآن∂ بسيار داريم، ول∂ يالالسف آنچه كه  ẃدان→شمندان ح→وزه و دانشگاه تحت عنوان مفس
ẃحد ش→→→ده ب→→→ا م→→→عارف ق→→→رآن و م→→تخلẃق  ^ م→→→ت خ→→→يل∂ ك→→→مياب است ق→→→رآن ع→→→ين∂ است، ي→→→→عن∂ ق→→→لبها
^ ق→→→→رآن ك→→→ه در واق→→→ع خ→→→ود اي→→→نچنين ان→→→سان م→→→∂شود ع→→→ين ق→→→رآن، چ→→→ون  گ→→→→شته ب→→→→ه اخ→→→→→الق ف→→→→اضله
ẃحد ب→→→ا ق→→رآن ش→→ده است، در ح→→دẃ خ→→ود ع→→ين  ح→→→قيقت ان→→→سان ق→→→لب ان→→→سان است و ق→→→لب∂ ه→→→م ك→→→ه م→→→ت

قرآن است و قرآن عين∂ است نه قرآن لفظ∂ و كتب∂ و ذهن∂. 
^ از قرآن  هر انسان قرآن∂ شعبها

پس ه→→→→ر ان→→→→سان ق→→→→رآن∂ خ→→→→ود ي− ق→→→→رآن است. ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂� ه→→→م خ→→→ودش ق→→→رآن 
^ اع→→اليش.  از او ك→ه پ→ايين ب→→ياييم، س→لمان و ابوذر و مقداد هم قرآن بودند،  ẃه در م→رتبه ب→ود، الب→ت
^ خ→ودشان. جناب جعفربن ابيطالب� برادر امام اميرالمؤمنين� ي−  ẃه در ح→دẃ و م→رتبه الب→ت

^ سلطان حبشه ايجاد انقالب∂ كرد.   شعبه از قرآن بود كه در جلسه
ل قرار  ẃت و آزار غ→ير ق→ابل ت→حمẃه از ط→رف م→شركان م→ورد اذي ẃاو و دي→گر م→سلمانان در م→ك



 
 ۱۱Ｑ چگونگ∂ تربيت انسان قرآن∂ 

گ→رفتند، ب→ه دس→تور پ→→يامبراكرم� با جمع∂ از مسلمانان مرد و زن به حبشه مهاجرت كردند 
ك→→→→ه ي− ك→→→→شور م→→→→سيح∂نشين ب→→→ود، آن→→→جا ج→→→→ناب ج→→→عفر� در م→→→جلس ع→→→موم∂ پ→→→ادشاه ح→→→بشه 
 ^ ^ م→ريم را خ→وان→د، چ→ون م→سيح∂ ب→ودند و عالق→همند ب→ه عيس∂ بن مريم�، لذا برا س→وره
ار آن مجلس ايجاد كرد كه همه  ẃرع→ايت ت→ناسب، آن س→وره را خواند، آنچنان انقالب∂ در حض

گريه كردند و متمايل به اسالم شدند.  
ن زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→رفẃه∂  ẃم→→→→→→تمك ^ ه و در ي− خ→→→→→→انواده ẃم→→→→→→→صعب ب→→→→→→→ن ع→→→→→→→مير ج→→→→→→→وان→→→→→→∂ ب→→→→→→ود در م→→→→→→ك
داشت، ب→→→→ه پ→→→→يامبراك→→→→رم�گرايش پ→→→→يدا ك→→→→رد و م→→→→سلمان ش→→→د. از خ→→→انه ب→→→يرونش ك→→→ردند، ي− 
گ→→→→ليم ب→→→ه خ→→→ود پ→→→يچيد و ب→→→ه م→→→سجد آم→→→د ك→→→ه م→→→→الزم پ→→→→يامبر� ب→→→اشد، پ→→→يامبراك→→→رماو را ب→→→ه 
^ ه→جرت آم→اده  م→→دينه ف→→رستاد ك→→ه آن→→→جا ق→→رآن ب→→خوان→→د و م→→ردم را ب→→ا ق→→رآن آش→نا س→ازد و زم→ينه ب→را
ن و زندگ∂ مرفẃه∂ رانده و فقير  ẃمتمك ^ ش→ود، پس م→صعب ب→ن ع→مير ك→ه ي− ج→وان از خانواده

شده بود در حدẃ خود ي− شعبه از قرآن بود. 
اب→→ن ح→→→ذاق→→ه ب→→ا ه→→→شتاد ن→→فر م→سلمان اس→ير روم→∂ها ش→→دند، س→لطان روم او را ت→هديد ك→رد ك→ه 
اگ→→ر دست از دي→→ن اس→→→الم ب→→ر ن→→→دارد ك→→شته خ→→واه→→د ش→→د، او گ→فت: م→ن دي→نم را ب→ا ت→طميع ب→ه دست 
ن→→→→→→ياوردهام ت→→→→→→ا ب→→→→→→ا ت→→→→→→هديد آن را از دست ب→→→→→→دهم، س→→→→→لطان دس→→→→→تور داد ي→→→→→ك∂ از اس→→→→→راء ه→→→→→مراهش را 
آوردن→د و در م→يان روغ→ن زيتون جوشيده انداختند، به او گفت: اگر دست از دينت برندار＾، 

با تو هم اينگونه رفتار م∂كنيم. 
او ش→روع ك→رد ب→ه گ→ريه ك→ردن، گ→→فتند چرا گريه م∂كن∂؟ تو همين قدر دست از دينت 
^ تنم جان داشتم و  ^ ك→اش من به تعداد موها ب→ردار آزاد＾، او ب→ا ك→مال ش→هامت ج→واب داد: ا
ب→→ه ت→→عداد ج→→→انهايم م→→يان اي→→ن روغ→ن ج→وشان س→وزان م→∂سوختم. س→لطان روم دي→د ن→ه اي→ن آدم ب→ا 
^ ه→م س→زاوار ن→يست و لذا  اي→→نگونه ت→→هديدها ب→→ه زان→→و در ن→→م∂آيد و ك→شتن چ→نين م→رد ح→رẃ و آزاد
^ او را وادار ب→→→ه خ→→→ضوع در م→→→قابل خ→→→ود ب→→→نمايد گ→→فت: پس ب→→يا س→→ر م→→ن را  خ→→→واست از راه دي→→→گر
ب→→بوس ت→→ا آزادت ك→→نم. او ج→→واب داد: در دي→→ن م→→ا ج→→ايز ن→→→يست ي− ف→→رد م→سلمان در م→قابل ي− 
ف→→→→→رد ك→→→→→افر اظ→→→→→هار ت→→→→→ذلẃل ب→→→→→نمايد، اي→→→→→ن ك→→→→→ار را ه→→→→→م ن→→→→→م∂كنم. س→→→→→لطان دي→→→→→د خ→→→→→ير اي→→→→→ن م→→→→→رد، خ→→→→يل∂ 
آزادم→→→رد است و در دي→→→ن خ→→ود پ→→ابرجاست. گ→→فت: پس اي→→ن ك→→ار را ب→→كن، ب→→→يا س→→ر م→→را ب→→بوس م→→ن 
ت→→→→→مام اي→→→→→ن ه→→→→→شتاد ن→→→→→فر اس→→→→→ير را آزاد م→→→→→∂كنم. او گ→→→→→فت: ب→→→→→→سيار خ→→→→→وب م→→→→→ن اي→→→→→ن ك→→→→→ار را م→→→→→∂كنم، 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱۱ 

ب→→→→→→رخاست و ج→→→→→→لو رفت و س→→→→→→ر او را ب→→→→→→وسيد و او ه→→→→→→م م→→→→→ردان→→→→→گ∂ ك→→→→→رد و ط→→→→→بق وع→→→→→ده ه→→→→→شتاد اس→→→→→ير 
م→→→→→→سلمان را آزاد ك→→→→→رد و وق→→→→→ت∂ ب→→→→→ه م→→→→→دينه ب→→→→→ازگشتند، م→→→→→سلمانان ب→→→→→ه اب→→→→→ن ح→→→→→ذاق→→→→→ه ط→→→→→عنه م→→→→→∂زدند و 
م→→→∂گفتند: ت→→→و رف→→→ت∂ در ب→→→→الد ك→→→فر س→→→ر ك→→→افر را ب→→→وسيد＾! او م→→→∂گفت: ب→→له م→→ن س→→ر ي− ك→→افر را 

بوسيدم و سر هشتاد مسلمان را از طوق اسارت آزاد نمودم. 
^ ان→→→→→→سان م→→→→→ؤمن ب→→→→→ايد ه→→→→→وشيار ب→→→→→اشد و ب→→→→→→فهمد ك→→→→→→جا ب→→→→→ايد ت→→→→→قيẃه ك→→→→→→ند و ك→→→→→جا ح→→→→→→ريẃت و  آر

^ از خود نشان دهد.   آزادمرد
ح→→اصل اي→→نكه ق→→رآن∂ ش→→دن غ→→ير از ق→→رآنخوان و ق→→رآندان ب→→ودن است، ق→→اريان و ح→افظان 
ران ق→→رآن ن→→يز ك→→ه  ẃخ→→→ود ب→→→سيار ع→→→زيز و م→→→حترمند ق→→→رآنخوان→→→ند، ع→→المان و م→→فس ^ ق→→→رآن ك→→→ه در ج→→→ا
→ا  ẃع→→لم∂ ب→→ه اب→→عاد م→→ختلف ق→رآن دارن→د، ام ^ مند، ق→→رآن دان→→ند ك→→ه اح→→اطه ẃم و م→→كر ẃف→→وقالع→→اده م→→عظ
ان→→→→→سان ق→→→→رآن∂ آن ك→→→→س∂ است ك→→→→ه م→→→→عارف آس→→→→→مان∂ ق→→→→رآن ب→→→ه ع→→→مق ج→→→انش راه ي→→→افته و ب→→→ا ق→→→لبش 
 Ґحد گ→→→→شته و در ن→→→→تيجه ت→→→→مام اف→→→→كار و اخ→→→→→الق و اع→→→→مالش رنگ ق→→→→رآن ب→→→→ه خ→→→→ود گ→→→→رفته و واق→→→→عاẃ م→→→→→ت
ق→→→رآن∂ ش→→→ده است، ت→→→نها ق→→→رآن خ→→→وان و ق→→→رآن دان ن→→→يست، ب→→→لكه در ح→→→دẃ خ→→→ود وج→→→ود ع→→→ين∂ ق→→→رآن 

ل∂ بفرماييد كه فرموده است:  ẃشريفه هم تأم ^ است. در اين آيه
 Ẃن→→→џم ￍر→→→ ґبẂال ￍن→→→ ґلك џو ґبґرẂغ→→→ џمẂال џو ґق ґر Ẃش→→→ џمẂال џلџب→→→ ґق ẂمẀكџوه→→→→ ẀجẀوا ول џو→→→→Ẁت Ẃأن ￍر→→→→ ґبẂال џسẂيџل�

...�؛۱  ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب џنџآم
^ آن ن→→→→يست ك→→→→→ه ص→→→→ورت خ→→→→ود را ب→→→→→ه س→→→→مت م→→→→شرق و م→→→→غرب ب→→→→چرخانيد  ن→→→→→يكوكار
^ كس∂  ^ خ→ود س→ازيد] بلكه نيكوكار س را ق→→بله ẃگ→اه∂ ك→→عبه و گ→اه∂ ب→يتالمقد]

است كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد... 
 ẃادب→∂ الزم ب→ود آي→ه اي→→نچنين باشد: «ولكن البر ^ ^ ق→اعده ه دارن→د ك→ه رو ẃاه→ل ف→ضل ت→وج
االي→→→→→→مان ب→→→→→→اهللا و الي→→→→→→وم اآلخ→→→→→→ر» ن→→→→→→يك∂، اي→→→→→→مان داش→→→→→تن ب→→→→→ه خ→→→→→→دا و روز ق→→→→→يامت است و ح→→→→→→ال آن→→→→→→كه 
^ ك→→س∂ است ك→→ه اي→→→مان ب→→ه  ف→→رموده�ولكن الب→→رẃ م→→ن آم→→ن ب→→اهللا و الي→→وم اآلخ→→ر� ن→→يك∂ و ن→→يكوكار
خ→دا و روز ق→يامت دارد و ن→→شان م→∂دهد ك→ه م→نظور اص→ل∂، خود انسانґ مؤمن است كه در واقع 
وج→→ود ع→→ين∂ اي→→مان است، آن→→چه ك→→ه ب→→رẃ است و ن→→يك∂، ن→→ه اي→→→مان لف→→ظ∂ است و ن→ه اي→→مان ك→→تب∂ و 
 ^ ن→→→→→ه اي→→→→→→مان ذه→→→→→ن∂، ب→→→→→لكه م→→→→→نحصراҐ اي→→→→→مان ع→→→→→ين∂ است و آن خ→→→→→ود ان→→→→→→سانґ م→→→→→ؤمن است و در آي→→→→→→ه

                                                           
^ بقره،آيه＾۱۷۷.  ـ سوره ۱
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^ ديگر هم م∂خوانيم:  شريفه
...�؛۱  џ↕ال ￍالص џأقام џو ґر ґاإلخ ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب џنџآم Ẃنџم ґاهللا џد ґساجџم ẀرẀمẂعџما يￍإن�
^ خ→→دا را ك→→سان∂ م→→عمور م→→∂سازند و آب→اد ن→→گه م→→∂دارند ك→ه اي→مان  ه→→مانا م→→سجدها

به خدا و روز قيامت دارند و نماز را به پا م∂دارند... 
 ^ ^ م→→ساجد، وج→→ود ان→→→سانها اي→→→ن آي→→→ه ه→→→م ن→→→شان م→→∂دهد ك→→ه ع→→امل اص→→ل∂ ع→→مران و آب→→اد
 Ґه و م→حراب→∂ ك→ه مثالẃگ→ران→بها و م→نبر ده پ→ل ^ م→ؤمن و ن→مازخوان است ن→ه س→اختمان زي→با و ف→رشها

سه ميليون تومان خرج برداشته و...  
^ م→عمور است و آب→اد ك→ه در آن اف→راد ب→→ااي→مان∂ ساخته م∂شوند  از ن→ظر ق→رآن آن م→سجد
ك→→ه ه→→ر ي− چ→→ون م→→شعل∂ ف→→روزان در م→→يان م→→ردم ق→رار م∂گيرند و ب→ا ن→ور اي→→مان و ت→قوا و ف→ضائل 
^ م→→→ؤمن و اه→→→ل ن→→→ماز م→→→∂پروران→→→ند،  ^ زن→→→دگ∂ را روش→→→ن م→→→→∂سازند و ان→→→سانها اخ→→→→→الق∂شان ف→→→ضا

م و وجود عين∂ ايمان و عامر واقع∂ مساجدند.   ẃمجس ґاينانند كه ايمان
 ẃح→→ال آي→→ا م→→ا دوست ن→→داري→م ك→ه ي− چ→نين ارت→→باط∂ ب→ا ق→رآن و اي→→مان پ→→يدا ك→نيم و در ح→د
خ→→→→ود، وج→→→→ود ع→→→→ين∂ ق→→→رآن و اي→→→مان ب→→→اشيم، م→→→سلẃماҐ دوست داري→→→م. اي→→→ن− راهش ه→→→→مان است ك→→→ه 

خداوند حكيم خودش فرموده است: 
بونџ اهللاџ فџاتￍبґعẀونґ∂...�؛۲  ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

^ پ→→→→→يامبر] ب→→→→گو [ب→→→→ه م→→→ردم] اگ→→→ر راس→→→ت∂ ش→→→ما خ→→→دا را دوست داري→→→د، از م→→→→ن [ك→→→→ه  [ا
^ نماييد...  رسول پيامآور او هستم] پيرو

^ دي→→ن∂ است در ت→→مام ش→→ئون زن→→دگ∂  ت→→→مام دس→→→تورات آس→→→→مان∂ م→→→ن را ك→→ه ه→→مان ب→→رنامهها
^ ي− ع→→→→مر ت→→→→داومب→→→→→خش∂ ب→→→→ه اي→→→→ن ع→→→→مل، ق→→→→لبتان  ^ اج→→→→را ب→→→→→گذاري→→→→د ت→→→→ا در ن→→→→→تيجه خ→→→→ود ب→→→→ه م→→→→رحله
ت→→جلẃ∂گاه ن→→ور ق→→رآن و اي→→→مان گ→شته و خ→ودتان س→راپ→ا ي− ان→→سان ق→رآن∂ و اي→→مان∂ و اله→∂ ب→شويد 

و سعادتمند در هر دو سرا گرديد.  
ه ب→→ه اي→→ن ح→→قيقت ن→→→بايد غ→→افل ب→→اشيم ك→→ه ق→→رآن و اي→→مان ع→→→ين∂ گ→→شتن،  ẃه ب→→→از ه→→→م از ت→→وجẃ الب→→→ت
^ از دان→→→→→شمندان  غ→→→→→→ير از ق→→→→→→رآن و اي→→→→→→مان لف→→→→→→ظ∂ و ك→→→→→→→تب∂ و ذه→→→→→→ن∂ ب→→→→→ودن است ك→→→→→ه ه→→→→→ستند ب→→→→→سيار

                                                           
^ توبه،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲
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 ^ →→→→ا در م→→→→رحله ẃارند و زب→→→→ردست و روش→→→→نفكر، ام ẃف→→→→→كر و ذه→→→→→ن ب→→→→→سيار ق→→→→ه ^ ق→→→→→رآن∂ ك→→→→→ه در م→→→→→رحله
لمان∂ و  Ẁدر∑ ك→ردهان→د، در ن→هايت درجه تاريكند و ظ Ґك→ه ف→كرا ∂ ẃق→لب و گ→رايش ب→ه ه→مان ح→ق

^ با كوردل∂ چگونه قابل جمع است.   ل و اين واقعاҐ عجيب است كه روشنفكر ґپا در گ
^ م→→ردم∂ ك→→ه ب→→ا پ→→يامبران خ→→دا ب→→→عد از  ق→→→رآن ك→→→ريم اش→→→اره ب→→ه اي→→ن ح→→قيقت دارد ك→→ه درب→→اره
Ẃها  نџت џقẂيџ →ت Ẃاس џها و→ґوا ب Ẁد џح→ џج џروش→→ن ش→→دن ص→دق گ→فتارشان س→تيزگ∂ م→∂نمودهان→د ف→رموده است: �و
انيẃت آنها داشتند آنها را انكار م∂كردند و تن زير بار  ẃ؛۱ در عين اينكه يقين به حق�... Ẃم Ẁه Ẁس ẀفẂأن

^ عجيبتر م∂فرمايد:  ^ ديگر با تعبير حق نم∂دادند. در آيه
�...أمẂ عџل∂Ẅ قẀلẀوب＃ أقẂفالẀها�؛۲ ...قلبهاي∂ هستند كه بر آنها قفل زده شده است. 
 ^ ه→→→→→رگز ح→→→→→ق، راه ورود ب→→→→→ه آن ق→→→→→لبها را پ→→→→→يدا ن→→→→→م∂كند و چ→→→→→ه ب→→→→→سا ص→→→→→احبان آن ق→→→→لبها
^ آن  →→→→ا درґ دل را ب→→→→ه رو ẃروش→→→→→ن دارن→→→→→د و در∑ ح→→→→→قايق م→→→→∂كنند، ام ^ ^ ب→→→→→→از و ف→→→→→كر ف√ل، م→→→→→غز џق→→→→→ Ẁم
حقايق باز نم∂كنند و آنها را در دل جا نم∂دهند و اين راست∂ از عجايب عالم انسان است.  
 ^ ران ب→→سيار خ→→وبґ ق→→رآن ك→→ريمند و ب→→حثها ẃاز م→→فس ∂ẃاز ع→→المان س→→ن ^ م→→→ا م→→∂بينيم ب→→سيار
→→→ا ت→→→ن ب→→→ه ق→→→بول واليت ام→→→ام ام→→→يرالم→→ؤمنين  ẃق→→→رآن دارن→→→→د، ام ^ ع→→→ميق و ت→→→حقيق∂ ذي→→→ل آي→→→ات ش→→→ريفه
^ ق→→→→رآن ن→→→→م∂دهند،  →→→→ديل ق→→→→رآن است و زب→→→→ان گ→→→→ويا џرس→→→→ول اك→→→→رم� ع ẃع→→→→ل∂� ك→→→→ه ب→→→→ه ن→→→→ص
�؛۳خ→→→→→دا ب→→→→→ه ك→→→→→يفر لج→→→→→اج و  џون Ẁه џق Ẃف→→→→→ џال ي Ẃم Ẁه→→→→→ џف Ẃم ґهґوبẀل→→→→→ Ẁق Ẅ∂ل→→→→→ џع џعґب→→→→→ Ẁط џق→→→→→رآن: �...و ^ چ→→→→→→ون ب→→→→→ه ف→→→→→رموده
ع→→نادشان ب→ا ح→ق، م→هر ب→ر ق→لبشان ن→→هاده و ق→فل ب→ر درґ ق→لبشان زده است و لذا ن→م∂توان→ند درґ دل را 

^ حق بگشايند و آن را بپذيرند.  به رو
آر＾، م→→→→→هر و م→→→→→حبẃت آن دو ن→→→→→فر در دلش→→→→→ان ج→→→→→ا گ→→→→رفته و ك→→→→وردل∂ را ب→→→→اعث ش→→→→ده است، 

ديگر نم∂توانند نور عل∂� را كه نور حق است ببينند و آن را در دل جا بدهند.  
^ ما را كانون حبẃ عل∂� و امامان از فرزندان  م→ا خ→دا را بسيار سپاسگزاريم كه دلها
^ عمل به دستورات دين، بسيار  او �ق→رار داده اگ→رچه اع→تراف ب→ه اي→ن داريم كه در مرحله
ن→→→→→اقصيم و آلودگ→→→→→→∂ها داري→→→→→→م، ول∂ م→→→→→عالوص→→→→ف اي→→→→ن ن→→→→عمت ب→→→→سيار ب→→→→زرگ خ→→→→→دا را ش→→→→اكريم و از 
^ مرگ در جان ما ثابت نگه دارد.آمين يا ربẃ العالمين  خدا خواهانيم اين نعمت را تا لحظه

                                                           
^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۸۷ .  ـ سوره ۳



 
 ۱۱۹ تأخير در توبه از وسوسهها＾ شيطان 

 
 
 

گفتار نهم 
^ فور＾  توبه

^ توبه  وجوب فور
 ^ از آي→→ات ق→→رآن ك→→ريم و ب→→يانات م→→→عصومين� اس→→تفاده م→→∂شود ك→→ه ت→→وبه، واجب ف→→ور
است، يعن∂ كس∂ كه گناه∂ يا گناهان∂ مرتكب شده است، بايد تا دير نشده توبه كند و آن 

را تأخير نيندازد كه در حديث آمده: 
)؛۱  ґويف Ẃسￍالت џن ґم ґارẃالن ґلẂهџا ґياح ґص џرџثẂكџا ￍنґا)

^ اهل جهنẃم از تسويف است.  به يقين اكثر نالهها
^ آي→→→→→→نده است. آدم  فџ در لغت ع→→→→→→رب ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا Ẃو→→→→→→ џاست و س џف Ẃو→→→→→→→ џاز س ẃت→→→→→→→سويف» م→→→→→→→شتق»
^ ك→→ه ت→→وبه را م→→وكول ب→→ه آي→→نده م→→∂كند، از ام→→روز ب→ه ف→ردا و پس ف→ردا و پس آن ف→ردا و  گ→→نهكار
ه→→مچنان ت→→ا م→→رگش ف→→را م∂رسد، او از ت→سويف ك→اران م→حسوب م→→∂شود و از م→يان آتش ج→→هنẃم 

نالهها خواهد داشت. 
^ ه→→الكتبار ش→يطان نسبت به جوانان همين است كه م∂گويد تو كه  از ج→مله وس→وسهها
^ در ب→→→→→يمارستان، از  ^ و ن→→→→→ه ب→→→→→يمار ب→→→→→ستر اآلن ه→→→→→→م ج→→→→→→وان→→→→→→∂ و ه→→→→→→م س→→→→→→→الم، ن→→→→→→ه پ→→→→→→ير پ→→→→→→ا در لب گ→→→→→→ور
ت→→→→→مايالت دوران ج→→→→→وان→→→→→∂ اس→→→→→تفاده ك→→→→→ن، پ→→→→→ير ك→→→→→ه ش→→→→→→د＾، آن وقت ت→→→→→وبه م→→→→→→∂كن∂. خ→→→→→→دا ه→→→→→م ك→→→→→ه 
^ خطرنا∑ شيطان است كه سرانجام∂  ت→وبهپذير است و م→هربان، ن→اراحت نباش. اين وسوسه
ص ندارد تا به  ẃن و زم→ان م→شخẃو س→ال م→عي ẃم∂ گ→شتن ان→→سان ن→→دارد، چ→ون م→رگ ك→ه س→نẃج→ز ج→هن
^ از آن در آي→→→→نده  دلگ→→→→→رم∂ آن زم→→→→→ان اك→→→→→نون آزاد در ارت→→→→→كاب گ→→→→→→ناه و س→→→→پس ام→→→→يدوار ب→→→→ه ت→→→→وبه
^ در آي→نده  ب→→اشيم و لذا ف→→رمودهان→د: ب→ر ح→ذر ب→اش و ب→پرهيز از س→وفџ س→وفџ گ→فتن و دل ب→ه ت→وبه

گرم كردن كه پشيمان∂ها خواه∂ داشت و افسوسها خواه∂ خورد. 
                                                           

↨البيضاء،جلد۷،صفحه＾۲۲.  ẃـ المحج ۱



 
 ۱۲Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ م→→هربان و ك→→→م−  ^ ج→→→وان م→→→→سلمان ب→→→→ااي→→→→مان ب→→→ا ط→→→لب ت→→→وفيق از خ→→دا آر＾، ه→→→م اك→→→نون ا
 ^ →→→ارهات ك→→→ه م→→→ظهر وس→→→وسهها ẃزم→→→→→ان(ارواح→→→→→نا ف→→→→داه) ب→→→→ر ده→→→→→ان ن→→→فس ام ẃ∂خ→→→→واه→→→→∂ از ح→→→→ضرت ول
^ ف→→→رمانرواي→→→∂ در ك→→→شور وج→→→ودت ن→→→ده ك→→→ه خ→→→دا ق→→→درت  ش→→→يطان∂ است م→→→هار ب→→→زن و ب→→→ه او اج→→→ازه
^ دائ→م ت→ا  ت∂ ب→لند الزم است و پ→شتكار ẃاي→→→نچنين م→→هار زدن را ب→ه ان→→سان داده است، م→نته∂ ه→م

ار درون∂ فائق گردد كه رسول خدا� هم فرموده است:  ẃبه اين دشمن مك
)؛۱  џ−ẂيџبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ− ẀسẂفџن џ∑ ґẃو Ẁدџع Ẅ^ (اџعẂد

دشمنترين دشمن تو، همان نفس توست كه جا گرفته در درون توست. 
→→→اجدين� ض→→من م→→ناجات پ→→انزده گ→→انهاش م→→ناجات∂ ت→→حت ع→→نوان م→ناجات  ẃدالسẃام→→ام س→→ي
ه  ẃين دارد كه در آن شكايت از دشمنان به پيشگاه خدا برده است، آنچه كه جالب توج ẃاك ẃالش
ẃار زم→→ان خ→ود ن→دارد. آن حضرت  است اي→نكه ام→ام�در اي→ن دع→ا ه→يچ ش→كايت∂ از ح→اكمان ج→ب
ـ م→روان  ـ ي→زيدبن م→عاويه  ب→→ا پ→→نج ت→ن از ح→اكمان ظ→الم م→→عاصر ب→وده است: م→عاوي↨ ب→ن اب→∂ س→فيان 
ـ ه→→→→شام ب→→→→ن ع→→→→→بدالم→→→→ل−. در اي→→→→ن م→→→ناجات م→→→→∂بينيم از ه→→→يچ  ـ ع→→→→بدالم→→→→→ل− ب→→→→ن م→→→→روان  ب→→→→ن ح→→→→كم 
اره شكايت كرده و  ẃد از نفس ام ẃل و مؤك ẃك→دام از آن→ها ش→كايت∂ ن→كرده است بلكه به طور مفص

فرموده است: 
وءґ اџمẃار↕)؛  السґب ҐساẂفџو نẀك Ẃشџا џ−Ẃيџلґله∂ اґا)

^ تو م∂آورم از نفس∂ كه به بد＾ها فرمان م∂دهد.  خدايا من شكايت به سو
^ هالكتبار نفس كرده و فرموده است:  آنگاه اشاره به انحاء وسوسهها

 ґسواسџوẂال→→→ ґب џ џال→→→џم Ẃد→→→џق ∂ґوينẂغ→→→Ẁي Ґيطانا→→→ џش џو ∂ґنل ґض→→→Ẁي Ґا ẃو Ẁد→→→ џع џ−Ẃيџلґو اẀك→→→ Ẃشџله→→→→∂ اґا)
هẀ بґقџلẂبґ∂)؛  Ẁس ґواجџه Ẃتџحاطџا џو ^ ґر Ẃد џص

م→ن ش→كايت ب→→ه ت→و م→→∂آورم از دش→من∂ كه گمراهم م∂كند و شيطان∂ كه سينهام را پر 
^ افكار تاري− و ظلمان∂ خود قرار م∂دهد.  از وسواس كرده و قلبم را در احاطه

 џو ґ↨џاعẃالط џنẂي→џب џو ∂ґنẂي џب Ẁول Ẁح→ џي џيا و→Ẃن الد ￍب Ẁح ∂ґل Ẁنґẃ ي џز→Ẁي џو Ẅ^ →و џهẂال ∂ґل Ẁد ґعاض→Ẁي)
)؛۲  Ẅ∂فẂل الز

                                                           
ـ بحاراالنوار، جلد۷⅛، صفحه＾⅛۳.  ۱

ـ همان، جلد۹۱،صفحه＾۱℮۳.  ۲



 
 ۱۲۱ تأخير در توبه از وسوسهها＾ شيطان 

^ و ه→→وس را در وج→→ود م→→ن ت→→قويت م→→→∂كند، دن→→يادوست∂ را در ن→→ظرم آرايش  ه→→→و
م∂دهد و در نتيجه بين من و بين اطاعت امر خدا حائل م∂شود. 

→→→اره ق→→→رار گ→→→يرد و  ẃه از اي→→→ن است ك→→→ه م→→→حكوم ن→→→فس ام ẃه م→→→→∂دان→→→يم آن ام→→→ام م→→→عصوم، م→→→نزẃ الب→→→→ت
 Ґدر م→→→ا اي→→→جاد ك→→→→ند ت→→→ا ش→→→ديدا ^ ẃه و ب→→→يدار آلوده ب→→→→ه گ→→→→→ناه گ→→→→ردد، ب→→→→لكه ب→→→→ا اي→→→→ن ب→→→يان م→→→∂خواه→→→د ت→→→نب
^ از ق→→→→→رآن م→→→→→∂خوان→→→→→يم ك→→→→ه خ→→→→→دا  م→→→→→راقب آن دش→→→→→من درون→→→→→∂ خ→→→→→ود ب→→→→→اشيم. از ب→→→→→اب م→→→→→ثل در آي→→→→→→ها

خطاب به پيامبراكرم�م∂فرمايد: 
...�؛۱  џ−Ẁلџمџع ￍنџطџب Ẃحџيџل џتẂك џر Ẃأش Ẃنґئџل...�

^ پيامبر] اگر مشر∑ بشو＾، اعمالت حبط و ب∂ارزش م∂شود...  ...[تو نيز ا
ه از م→→→طلق گ→→→ناهان است و م→→→مكن ن→→→يست  ẃدر ص→→→→ورت∂ ك→→→ه م→→→∂دان→→→يم پ→→→يامبر م→→→عصوم و م→→→نز
ه دادن ب→→→→ه ب→→→→زرگ∂ گ→→→ناه ش→→→ر∑  ẃش→→→→ريفه در م→→→→قام ت→→→→وج ^ م→→→→شر∑ ب→→→→شود، پس م→→→→علوم م→→→→∂شود آي→→→→ه
است ك→→→→ه ب→→→→ر ف→→→رض م→→→حال اگ→→→ر اي→→→ن گ→→→→ناه از پ→→→يامبر ه→→→م ص→→→→ادر ش→→→ود، ت→→→مام اع→→→مالش را ب→→→∂ارزش 
ه دادن ب→ه دش→من∂ ف→وقالع→اده خ→طرنا∑ ن→فس  ẃاد� م→نظورش ت→وج ẃم→∂كند. اي→نجا ه→م ام→ام س→ج
^ ش→→→يطان∂  →→→→اره در داخ→→→→ل وج→→→→ود ان→→→→سان است ك→→→→ه ان→→→→د∑ س→→→→ست∂ از ان→→→→→سان در م→→→→قابل ه→→→→جمهها ẃام
خ→→ود ب→→بيند، او را ب→→ه زان→→و در م→→∂آورد و س→→وار ب→→ر گ→→ردنش م→→∂شود و او را ب→→ه ه→ر ج→ا ك→ه خ→→واست 
 ^ ^ ه→→→الكت و ن→→ابود →→اره م→→را در راهه→→ا ẃه→→مان ام→→ام ب→→زرگوار آن ن→→فس ام ^ م→→→∂تازان→→→د و ب→→→ه ف→→→رموده

^ خدا پستترين هال∑ شونده قرارم م∂دهد.  حركت م∂دهد و در پيشگاه تو ا
)؛۲  ґ↨џب Ẃوￍالتґب ∂ґنẀف ґẃو џسẀت џو ґ↨џب Ẃو џحẂال ∂џلґب∂ ا Ẁع ґر ẂسẀت)

در راه گناه مرا به شتاب م∂برد و در توبه به تأخيرم وا م∂دارد. 
→→→اره، ه→→→مين ت→→→زيين و ت→→→سريع در ام→→→ر گ→→→ناه و س→→پس  ẃش→→→يطان∂ ن→→→فس ام ^ از ج→→→مله وس→→→وسهها
ت→→أخير در ت→وبه است، اب→→تدا گ→ناه را در ن→ظر ان→→سان دلپ→ذير و آرايش ش→ده ج→لوه م∂دهد و او را ب→ا 
^ گناه م∂كشاند و پس از ارتكاب گناه او را دلگرم به فضل و كرم  ح→رص و ولع ت→مام ب→ه س→و
^ خ→→→→دا م→→→→∂سازد و م→→→∂گويد: ه→→→يچ ن→→→گران ن→→→→باش، وقت ت→→وبه وس→→يع و ب→→اب  خ→→→دا و ش→→→→فاعت اولي→→→ا
^ ه→→→→→ميشه ب→→→→→از است، ت→→→→→و ك→→→→ه ب→→→→حمداهللا ه→→→→م ج→→→→وان→→→→∂ و ه→→→→م س→→→→→الم، ب→→→→االخره در  ق→→→→→بول ت→→→→→وبه ه→→→→→م ب→→→→→را

                                                           
 .⅛Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱

ين.  ẃاك ẃـ مناجات الش ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۲۲ 

ف→→رصت م→→ناسب∂ م→→وفẃق ب→ه ت→وبه خ→واه→∂ ش→د. ب→ا اي→ن وس→وسه آدم→∂ را از اق→دام ب→ه ت→وبه ب→→از م→∂دارد 
كه امام�فرموده است: 

)؛  ґ↨џب Ẃوￍالتґب ∂ґنẀف ґẃو џسẀت џو ґ↨џب Ẃو џحẂال ∂џلґا ∂ґب Ẁع ґر ẂسẀت)
در راه گناه مرا به شتاب م∂برد و در توبه به تأخيرم وا م∂دارد. 

خ→→→دا دان→→د ك→→ه چ→→ه ج→→→معيẃتهاي∂ از ه→→مين راه آلوده ب→→ه گ→→→ناه گ→→→شته و س→→ران→→جام ب→→→∂توبه از 
→→→→اره  ẃف→→→→ريب ن→→→→فس ام ^ ^ از آن ب→→→→→دبختها دن→→→→يا رف→→→→ته و م→→→→حكوم ب→→→→ه ع→→→→ذاب دائ→→→→م ش→→→→دهان→→→→د. ن→→→→مونها
^ از ام→→→→ثال ش→→→مر و س→→→نان و  خ→→→→ورده ع→→→→مربن س→→→→عد ع→→→→ليه الل→→→→عن↨ و الع→→→→ذاب است. او ي− ف→→→→رد ع→→→→اد
^ م→لẃ∂ و م→ردم∂ داشت. پ→سر س→عدبن اب→∂ وقẃ→اص  ^ دي→ن∂ و ه→م وج→هه خ→→ول∂ ن→بود او ه→م وج→هه
ص→→حاب∂ م→→عروف رس→→ول اك→→رم� ب→→ود و لذا ع→→بيداهللا ب→→ن زي→→اد اس→→تاندار م→→نصوب از ق→بل ي→→زيد 
^ دي→→→→→→ن∂ و م→→→→→→لẃ∂ اب→→→→→→ن س→→→→→عد اس→→→→→تفاده ك→→→→→رده و او را ب→→→→→ه ع→→→→→نوان  در ك→→→→→→وفه خ→→→→→→واست از ه→→→→→→مين وج→→→→→→→هه
ف→→رمانده∂ لش→→گر در ج→→نگ ب→→ا ام→→ام ح→→سين� ب→→رگزيند. از اي→→نرو او را اح→→ضار ك→رد و گ→فت: از 
^ ف→→→→→→→رمانده∂ لش→→→→→→→→گر ان→→→→→→→تخاب ك→→→→→→→نم و ب→→→→→→→ه ج→→→→→→→نگ ب→→→→→→→ا ح→→→→→→→سين ب→→→→→→ن  ط→→→→→→→رف ي→→→→→→→زيد م→→→→→→→أمورم ت→→→→→→→و را ب→→→→→→→را
 ^ ^ م→→→ل− ر ع→→→ل∂�بفرستم و در ق→→→بال اي→→→ن خ→→→دمت ب→→→ه دس→→→→تگاه ح→→→كومت، ت→→→و را ب→→ه اس→→تاندار

مفتخر سازم. 
او از ش→→→نيدن اي→→→ن ح→→→رف س→→→خت ب→→→ه وح→→→شت اف→→→تاد و گ→→→فت ت→→→و م→→→∂گوي∂ م→→ن ب→→ه ج→→نگ ب→→ا 
ح→→→→→سين ب→→→→→ن ع→→→→→ل∂ ف→→→→→رزند رس→→→→→ول خ→→→→→دا� ب→→→→روم، اي→→→→ن چ→→→→ه ح→→→→رف∂ است ك→→→→ه ت→→→→و م→→→→∂زن∂! م→→→→ن و 

جنگ با پسر پيغمبر!! اين شدن∂ نيست.  
^ ف→→→→→→→→→راوان ب→→→→→→→→→ه او داد و ع→→→→→→→→→ظمت  اب→→→→→→→→→→ن زي→→→→→→→→→→→اد آرامآرام او را ن→→→→→→→→→→رم و م→→→→→→→→→→اليم ك→→→→→→→→→رد و وع→→→→→→→→→دهها
^ را در ن→ظرش م→زيẃن و دلرب→ا جلوهگر ساخت و عاقبت او گفت: امشب را  ^ م→ل− ر اس→تاندار
^ اي→→ن م→طلب ب→ينديشم و ت→صميم ب→ه ردẃ ي→ا ق→بولش ب→گيرم.رفت و آن  ب→→ه م→→ن م→→هلت ب→→ده ت→→ا درب→→اره
شب ت→ا صبح بيدار بود و در صحن خانهاش راه م∂رفت و فكر م∂كرد و با خود حرف م∂زد 
^ ب→ه ج→نگ ب→ا ام→ام ح→سين� ب→روم و او را بكشم  ^ م→→ل− ر ك→ه چ→ه ك→نم آي→ا به خ→اطر اس→→تاندار
^ ن→→→→فس ب→→→→گذارم و خ→→→→ود را ب→→→→ه ي− چ→→→→نين گ→→→→→ناه ب→→→→زرگ  ^ ه→→→→وا و خ→→→→→ود را ج→→→→→هنẃم∂ ك→→→→→نم ي→→→→→ا پ→→→→→ا رو

آلوده نسازم؟ 
^ اي→→→ن اف→→→كار ت→→دريجاҐ از ح→→→ال ي→→→قين ب→→ه ب→→هشت و ج→→هنẃم آخ→→رت ب→→ه ح→→ال ش−ẃ و  در ادام→→→→ه



 
 ۱۲۳ تأخير در توبه از وسوسهها＾ شيطان 

→ا از ك→جا ك→ه  ẃم∂ آف→ريده است، امẃت→→رديد اف→→تاد و گ→→فت: ح→→اال م→→∂گويند ك→→ه خ→→دا ب→→هشت و ج→→هن
 ^ ^ م→→سلẃم ش→→ده ب→→اشد، ف→→رضاҐ ك→ه ب→اشد در ع→→الم دي→گر است. اك→نون ك→ه از آن→ها خ→بر چ→→نين چ→→يز
، ه→يچ  يẂن＃ џد→ґب џود→ Ẁج ẀوẂال џب→اع ẁلґن→→→قد و ه→→م اك→→نون ف→→راه→→م است و م→→ا ع→اق ^ ^ م→→ل− ر ن→→يست. اس→→→تاندار
^ ن→→→قد را ب→→→ه خ→→→اطر ب→→هشت ن→→سيه از دست دادن  آدم ع→→→اقل∂ ن→→→قد را ب→→→ه ن→→→سيه ن→→→م∂فروشد. م→→→→ل− ر
^ ن→→يست، ح→→ال اگ→→ر ك→→شتن ام→ام ح→سين� گ→ناه∂ ب→زرگ ه→م ب→اشد، در ت→وبه ك→ه  ك→→ار ع→→اقالنها
^ را ب→→ه دست آوردهاي→→م و ه→→م  ب→→→سته ن→→→→يست، ب→→→عد ت→→→وبه م→→→∂كنيم و در ن→→تيجه ه→→م در دن→→يا م→→→ل− ر

در آخرت به بهشت و جنẃت و رضوان خدا نائل گشتهايم و چه بهتر از اين. 
→→→→→اره ف→→→→رمانده∂ لش→→→گر را ب→→→ه ع→→→→هده گ→→→رفت و آن  ẃش→→→→يطان∂ ن→→→→فس ام ^ ب→→→→ر اث→→→→ر اي→→→→ن وس→→→→وسهها
^ كه به او داده بود عمل  ج→نايت ه→ولنا∑ را در ك→ربال م→رتكب ش→د، ول∂ ابن زياد طبق وعدها
^ را ب→→→→ه او ن→→→→داد. او ي− ب→→→→دبخت خ→→→→انهنشين∂ ش→→→→د در ك→→→→وفه ك→→→ه ن→→→ه در دس→→→→تگاه  ن→→→→كرد و م→→→→ل− ر
ح→كومت راه∂ داشت و نه در ميان مردم جاي∂ از خانه كه بيرون م∂آمد. از همه طرف مورد 
 ^ џله لع→→نت و ن→→فرت م→→رد و زن ق→→رار م→→∂گرفت ت→→ا وق→→ت∂ ك→ه م→ختار خ→روج ك→رد و او را ب→ا دي→گر قџ→ت

كربال از خانههاشان بيرون كشيد و به كيفر رسانيد. 
→→اره ه→→مين است ك→→ه  ẃه→→→الكتبار ن→→فس ام ^ ^ ه→→→مانگونه ك→→→ه گ→→→فتيم، از ج→→→→مله وس→→وسهها آر
اب→→→تدا گ→→→→ناه را در ن→→→ظر ان→→→→سان ت→→→زيين م→→→∂كند و آرايش م→→→→∂دهد و س→→→پس ت→→→سويف م→→→∂كند! ي→→عن∂ 
^ ن→امعلوم م→∂نمايد ت→ا م→رگ ان→سان ف→را م∂رسد و م→حكوم ب→ه  ^ از گ→→→ناه را م→→وكول ب→→ه آي→نده ت→→وبه

عذاب جهنẃم خالد از دنيا م∂رود.  
^ مقبول  شرايط توبه

ل∂ بفرماييد كه چه تكان دهنده است:  ẃدر اين آيه از قرآن تأم
 Ẁت Ẃو→ џمẂال ẀمẀه џد џأح џر џض џإذا ح Ẅ∂ￍت→ џح ґئاتґẃي→→ ￍالس џونẀلџمẂع→ џي џين ґذ→→ￍلґل Ẁ↨џب Ẃو→→ￍالت ґت џس→→Ẃيџل џو�
 Ẃم→→→ Ẁهџنا ل Ẃدџت→→→ Ẃأع џ−ґولئẀا ẁارￍف→→→Ẁك Ẃم→→→ Ẁه џو џونẀوتẀم→→→→ џي џي→→→→ن ґذￍال џال џو џن Ẃاآل ẀتẂب→→→→Ẁت ∂→→→→ґẃ ق→→→→الџ إن

عџذاباҐ ألґيماҐ �؛۱ 
^ ك→→سان∂ ك→→→ه ادام→→ه ب→→→ه ارت→→كاب گ→ناهان م→→∂دهند ت→→ا ه→نگام∂  ق→→بول ن→→م∂شود ت→→وبه
ك→ه م→رگ ي→ك∂ از آن→→ها ف→را رس→يد م→→∂گويد ه→م اك→نون ت→وبه ك→ردم، اي→→ن ت→وبه [ك→→ه 

                                                           
^ نساء،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۲℮ 

^ آث→→→→→ار م→→→→→رگ است] م→→→→→→قبول در ن→→→→→زد خ→→→→→دا ن→→→→م∂باشد و [ه→→→→مچنين  پس از م→→→→→شاهده
^ ه→→ر دو  ن→→→افع ب→→→ه ح→→→ال ن→→→خواهد ب→→→ود ت→→→وبه＾] آن→→→ان ك→→→→ه ب→→→→ا ح→→→ال ك→→→فر م→→→→∂ميرند؛ ب→→را

گروه عذاب∂ دردنا∑ آماده كردهايم. 
^ پيش از اين آيه فرموده است:  در آيه

يب＃  ґرџق Ẃن ґم џونẀوبẀت џي ￍم→Ẁث ＃↨џهال џج→ґب џوء→→ الس џونẀلџمẂع→ џي џين ґذ→→ￍلґل ґاهللا ∂џل џع Ẁ↨џب Ẃو→ￍا التџم→ￍإن�
...�؛۱  Ẃم ґهẂيџل џع Ẁاهللا ẀوبẀتџي џ−ґولئẀاџف

^ ن→ادان∂ مرتكب گناه م∂شوند  ^ ك→سان∂ در ن→زد خ→دا م→→قبول است ك→ه از رو م→نحصراҐ ت→وبه
و س→→→→→→→پس ب→→→→→→→→∂درنگ و ب→→→→→→→دون ت→→→→→→→أخير از گ→→→→→→→ناه خ→→→→→→→ود ت→→→→→→→وبه م→→→→→→→→∂كنند، اي→→→→→→→نانند ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→دا ت→→→→→→وبهشان را 
م هم پس از ي− عمر طوالن∂ طغيان و عصيان بر  ẃار ظالẃ م→∂پذيرد...وگرنه ف→رعون آن آدم جب
� زدن، ه→→نگام∂ ك→ه آث→ار م→رگ را م→شاهده ك→رد ت→وبهكار ش→د ك→ه  Ẅ∂ل→→ Ẃعџم اال Ẁك→→∫ ب џن→→ا ر џخ→→دا و داد �ا

خدا م∂فرمايد: 
→→هґ بџ→→نẀوا  ґب Ẃتџن→→џآم ^ ґذￍال ￍإال џال إله Ẁه→→ￍأن ẀتẂن→→џآم џق→→→ال Ẁق џر→→→ џغẂال Ẁه→→→џك џر Ẃإذا أد ∂ￍت→→→ џح...�

�؛۲  џين ґمґل ẂسẀمẂال џن ґا مџأن џو џيلґرائ Ẃإس
...ت→→→→ا وق→→→ت∂ ك→→→ه ب→→→→ه ح→→→ال غ→→→رق ش→→دن درآم→→→د [و آث→→ار م→→رگ را ب→→→العيان دي→→د] گ→→فت: 
اي→→→→→→مان آوردم ك→→→→→→ه خ→→→→→داي∂ ج→→→→→→ز آن كس ك→→→→→ه ب→→→→→ن∂اسرائيل ب→→→→→ه او اي→→→→→مان آوردهان→→→→→د 

^ مسلمين قرار گرفتم.  وجود ندارد و من نيز در زمره
 џو џن Ẃول∂ اي→→→ن ت→→→وبه و اي→→ن اي→→→مان و اس→→→الم از او پ→→→ذيرفته ن→→شد، ب→→لكه ج→→واب ش→→نيد ك→→ه: �آآل
�؛۳ آيا اآلن كه خود را در چنگال مرگ م∂بين∂ اظهار  џين ґد ґس Ẃف ẀمẂال џنґم џتẂن Ẁك џو ẀلẂ يẂتџ قџب џص џع Ẃدџق
^ بس ط→→→→والن∂ ب→→→→ه ت→→→→و م→→→→هلت  ^ و ح→→→→→ال آن→→→→كه ع→→→→مر اي→→→→→مان و اس→→→→→→الم م→→→→→→∂كن∂ و ت→→→→وبهكار م→→→→∂شو
^ ق→رآن،  ẃ∂ ب→ه ف→رموده ^ ن→ديديم و ح→ت ^ از ت→→و چ→يز دادي→→م و ج→→ز ط→→غيان و ع→→صيان و ف→→ساد ان→→گيز
^ ش→→→→→علهور آن را م→→→→شاهده ك→→→ردند  ب→→→→عض∂ از گ→→→→ناهكاران وق→→→→ت∂ ك→→→→نار ج→→→→هنẃم رس→→→→يدند و آتشه→→→→ا
اظ→→→هار ن→→→دامت م→→→→∂كنند و م→→→هلت ب→→→ازگشت ب→→→ه دن→→→يا و ت→→→وبه ك→→→ار ش→→→→دن از خ→→→دا م→→→→∂طلبند چ→→→→نانكه 

فرموده است: 
                                                           

^ نساء،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
 .۹Ω＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۲

ـ همان، آيه＾۹۱.  ۳



 
 ۱۲Ｑ بركت آفرين∂ توبه 

ґẃنا  ب џر ґآياتґب џب ґẃذџكẀال ن џو د џرẀنا نџت→Ẃيџوا ي→ا لẀقال џف ґار→ￍالن ∂џل→ џوا عẀف ґق Ẁو Ẃإذ Ẅ^ џر џت Ẃوџل џو�
�؛۱  џينґن ґم ẂؤẀمẂال џن ґم џونẀكџن џو

^ را كه مردم گنهكار را كنار آتش جهنẃم نگهشان داشتهاند  اگ→ر ب→بين∂ آن لحظها
^ ك→→→→→اش ب→→→→→→ه م→→→→→→ا م→→→→→هلت ب→→→→→→ازگشت ب→→→→→ه دن→→→→→يا داده م→→→→→→∂شد ت→→→→→→ا دي→→→→→گر  آن→→→→→→ها م→→→→→→→∂گويند: ا

تكذيب آيات پروردگار خود ننماييم و از مؤمنان باشيم. 
ول∂ خدا م∂فرمايد آنها آنجا هم دروغ م∂گويند: 

�؛۲  џونẀب ґكاذџل ẂمẀهￍإن џو ẀهẂن џوا عẀهẀما نґوا ل Ẁعادџوا ل د Ẁر Ẃوџل џو...�
ب→→→→→→ر ف→→→→→→رض اگ→→→→→ر آن→→→→→ها ب→→→→→ه دن→→→→→يا ب→→→→→ازگشت داده ش→→→→→وند، ب→→→→→از ه→→→→→مان گ→→→→→ناهان را از س→→→→→ر خ→→→→→واه→→→→→ند 
^ در ق→لبشان گ→شته  ^ راس→خها گ→رفت، چ→ون ح→الت گ→ناهطلب∂ در ع→مق ج→→انشان ن→شسته و م→لكه
^ آت→→→→→→→→شين ج→→→→→→هنẃم ح→→→→→→ال ن→→→→→→→دامت م→→→→→→وقẃت در س→→→→→→طح ق→→→→→→لبشان پ→→→→→→→يدا  است، م→→→→→→→نته∂ ب→→→→→→→ا دي→→→→→→→→دن ص→→→→→→→حنه
→ا ه→مين ك→ه از آتش ف→اصله گ→رفتند، آن ن→→دامت س→طح∂  ẃم→∂شود و ف→رياد االم→ان س→ر م∂دهند ام

داҐ حالت گناهطلب∂ از باطن جانشان بروز م∂كند.  ẃت از بين م∂رود و مجدẃموق
^ ديگر هم سرẃ اين مطلب را نشان داده و فرموده است:  در آيه
�؛۳  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع џران Ẃلџب ẃال џك�

^ ق→لبشان ري→ن و چ→رك∂ اي→جاد ك→رده  اع→→مال زش→→ت∂ ك→→ه در دن→→يا ان→→→جام دادهان→→د در ص→→فحه
ك→→→ه ه→→→يچ ت→→→ناسب∂ ج→→→ز ب→→→ا آتش س→→→وزان ج→→→هنẃم ن→→→دارن→→د و لذا ب→→ر ان→→سان ع→→اقل∂ ك→→ه اي→→مان ب→→ه ح→→→قايق 
آس→→→→→مان∂ ق→→→→→رآن دارد الزم است ش→→→→→ديداҐ م→→→→→راقب ب→→→→→اشد ك→→→→→ه ح→→→→→الت گ→→→→ناهطلب∂، راس→→→→خ در ج→→→→انش 
 ^ ^ ه→→→→→→وا ^ ج→→→→→هالت و غ→→→→→لبه ن→→→→→→گردد و اي→→→→→→ن ت→→→→→→نها راهش ت→→→→→→عجيل در ت→→→→→→وبه است ك→→→→→→ه ه→→→→→رگاه از رو
^ ه→→الكتبار  ^ از آن گ→ناه ب→رآيد ت→ا م→بتال ب→ه ب→يمار ن→→فس م→رتكب گ→ناه∂ ش→د، ف→وراҐ در م→قام ت→وبه

تسويف و تأخير توبه نشود كه گفتيم در حديث آمده است: 
)؛℮  ґويف Ẃسￍالت џن ґم ґارẃالن ґلẂهџا ґياح ґص џرџثẂكџا ￍنґم از تأخير توبه است. (اẃاهل جهن ^ به يقين اكثر نالهها

                                                           
^ انعام، آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱

ـ همان، آيه＾۲۸.  ۲
فين، آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره ۳

↨البيضاء،جلد۷،صفحه＾۲۲.  ẃـ المحج ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱۲ 

^ را ك→→اشته و ب→→عد ب→ه ف→كر ك→ندن  در م→→قام ت→→شبيه و ت→→نبيه گ→→فتهان→→د اگ→→ر ك→→س∂ درخت خ→→ار
آن درخت اف→→→→→→تاده است ول∂ ام→→→→→→روز و ف→→→→→→ردا م→→→→→→∂كند ت→→→→→→ا وق→→→→→→ت∂ ك→→→→→ه آن درخت خ→→→→→ار ري→→→→→شهدار و 
ت→نومند ش→ده و خ→ود آن آدم پير و ضعيف و ناتوان گشته است، حاال در اين شرايط م∂خواهد 
آن درخت را از ري→→→→→شه ب→→→→→ركند ط→→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه م→→→→→مكن ن→→→→→خواه→→→→→د ش→→→→→→د. ان→→→→→سان گ→→→→نهكار م→→→→بتال ب→→→→ه 

تسويف نيز چنين است: 
 Wت→→→و ك→→→ه م→→∂گوي∂ ك→→ه ف→→ردا اي→→ن ب→→دان Wك→→→ه م→→→→∂آيد زم→→→→ان ^ ك→→→→ه بـه ه→→→→ر روز
 Wآن درخـت بـد ج→→→→→→→→→→→→وانتـر م→→→→→→→→→→→→∂شود Wوي→→→→→ن ك→→→→→ننده پ→→→→→ير و م→→→→→ضـطر م→→→→→∂شود
 Wت و بـرخـاسـتـنẃن در قـو→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Ẁ ن در سـس→→→→→→→→→ت∂ و در ك→→→→→→→→→اسـتنW خـارب џخ→→→→→→→→→→ارك
 Wن هـر روز و هـر دم س→→→→→→→→→→→→→→بـزترẀ ن ه→→→→→→→→ر روز زار و خ→→→→→→→→شـ−تر W خ→→→→→→→→→→→→→→ارب џخ→→→→→→→→ارك
 Wاو جـوانتـر م→→→→→→→→→→→→→→→→→∂شـود تـو پــي→→→→→→→→→→→→→→→→رتر Wزود بـاش و روزگـار خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→→→→→→→→→→بــر
 Wب→→→→→→دت ^ ^ خـار آخـر زدتW خ→→→→→→اربن دان ه→→→→→→ر يك→→→→→→∂ خـو ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ارهـا در پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا

توبه، تنها راه اصالح مفاسد 
^ ب→→→→→شر و م→→→→→نصوب از  ^ م→→→→→→ا ام→→→→→ام ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂� ك→→→→→ه ط→→→→→بيب روح→→→→→∂ ج→→→→→امعه م→→→→→→وال

جانب خالق بشر است فرموده است: 
)؛  ẂمẀكґوائ џد џو ẂمẀكґدائґب ẂمẀك Ẁرґب ẂخẀال اџا)

آيا نم∂خواهيد به شما بگويم درد شما چه و درمان شما چيست؟ 
)؛  Ẁ↨џوبￍالت ẀمẀكґوائ џد џو Ẁ↨џئ ґẃي ￍالس ẀمẀكґدائ)

^ شفابخش شما توبه است و استغفار.  درد شما گناه است و معصيت و دارو
^ ش→→ما را پ→رمشكل و آس→ايش و آرامش از ج→سم و روح  ^ و م→عنو ẃآن→چه ك→ه زن→دگ∂ م→اد
ش→→→→ما س→→→→لب ك→→→→رده است، ب→→→→∂پرواي→→→∂ ش→→→→ما در ارت→→→كاب گ→→→→ناه و ن→→→افرمان∂ از ام→→→ر و ن→→→ه∂ پ→→→روردگار 

است كه خودش فرموده است: 
...�؛۱  ґاسￍالن ^ ґدẂأي Ẃتџب џسџما كґب ґر ẂحџبẂال џو ґẃرџبẂال ∂ґف ẀسادџفẂال џرџهџظ�

پ→→يدايش ف→→ساد در ب→→رẃ و ب→→حر و ص→حرا و دري→ا، م→علول اع→مال م→ردم است و ت→نها راه اص→→الح 
^ ديگر هم فرموده است:  مفاسد، توبه و بازگشت از مسير گناه است. در آيه

                                                           
^ روم، آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱



 
 ۱۲۷ بركت آفرين∂ توبه 

...�؛۱  Ẃم ґه ґسẀفẂأنґوا ما ب Ẁرґẃ تẄ∂ￍ يẀغџي џم＃ حẂوџقґما ب ẀرґẃيџغẀال ي џاهللا ￍإن...�
...س→→→→→نẃت خ→→→→→دا اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه ت→→→→→→ا م→→→→→ردم از درون خ→→→→→ود دگ→→→→رگون ن→→→→شوند [و اص→→→→→الح 
اف→→→→→→→كار و اخ→→→→→→→→الق و اع→→→→→→→مال خ→→→→→→ود ن→→→→→→نمايند] خ→→→→→→دا زن→→→→→→دگ∂ ب→→→→→→يرون آن→→→→→→ها را دگ→→→→→→رگون 

نم∂سازد [و نقمتها را تبديل به نعمت نم∂كند]... 
پشيمان∂ قلب∂ و نزول باران 

اي→→→→→→→ن داس→→→→→→→تان ن→→→→→→→→قل ش→→→→→→ده است ك→→→→→→ه در زم→→→→→→ان ح→→→→→→ضرت م→→→→→→وس∂� ب→→→→→→ن∂اس→→→→→→رائ→→→→→→يل م→→→→→→بتال ب→→→→→→ه 
خ→→→شكسال∂ و ق→→حط∂ ش→→دند، اي→→ن ب→→→ال س→→الها ط→→ول ك→→شيد و م→→ردم ب→→يچاره ش→→دند و ب→→ارها ب→→ه ن→→ماز 
→→→ا اج→→→ابت ن→→→شد و ب→→→اران ن→→→→يامد ت→→→ا ش→→→ب∂ ح→→→ضرت م→→→وس∂� در  ẃب→→→→اران رف→→→تند و اس→→→تغاثهها ك→→→ردند ام
ك→→وه ط→→ور ب→→ا خ→→دا خ→→لوت ك→→رد و دست ب→→ه دع→→→ا ب→→رداشت و گ→→فت: خ→→داي→ا اگ→ر م→ن آب→رو و ق→در و 
^ ك→→→ه در  م→→→→نزلت∂ در پ→→→→يشگاه ت→→→و ن→→→دارم، ت→→→و را ق→→→سم م→→→∂دهم ب→→→ه آب→→→رو و ق→→→در و م→→→نزلت آن پ→→→يامبر

م كن و باران رحمتت را بر ما نازل فرما.   ẃمان او را مبعوث خواه∂ كرد به ما ترح ẃآخرالز
ج→واب آم→د: ن→ه، آب→رو و ق→در و م→نزلت تو در نزد ما محفوظ است، ول∂ در ميان جمعيẃت 
ش→→→→ما ك→→→→س∂ ه→→→→→ست ك→→→→ه در م→→→→سير ط→→→→غيان و ع→→→→صيان ب→→→→∂پروا گ→→→→شته و ب→→→→عد از چ→→→هل س→→→ال ك→→→ه ب→→→ه او 
ام∂ و  ẃي− گ→→→→→ناه ب→→→→زرگش ن→→→م Ґب→→→→ر ن→→→→داش→→→→ته و م→→→→خصوصا ^ م→→→→هلت دادهام ه→→→→نوز دست از گ→→→→نهكار
س→→→خنچين∂ است و ت→→→ا اي→→ن ش→→خص در م→→يان ش→→→ما ه→→ست ب→→اران ن→→خواه→→د آم→→د. او را از م→→يان خ→→ود 

بيرون كنيد تا باران نازل شود. 
^ خ→→→→→دا، ب→→→→ين ج→→→→معيẃت خ→→→→ود آم→→→د و در  ح→→→→ضرت م→→→→وس∂� ب→→→→عد از اخ→→→→ذ اي→→→→ن پ→→→→→يام از س→→→→و
^ ك→س∂ ك→ه چ→→هل س→ال است ب→ر خ→دا  ^ ب→لند م→→∂گفت ا ح→→ال∂ ك→→ه م→→يان آن→→→ها م→→∂گشت ب→→ا ص→→→دا
^ و ي− گ→ناه بزرگت سخنچين∂ است، به شوم∂ توست كه باران رحمت حق  ط→غيان ك→ردها
ق→→طع ش→→ده است. از م→→يان م→→ا ب→→يرون ب→→رو ت→→ا ب→→→اران رح→→→مت ن→→ازل ش→→ود. آن م→رد ك→ه در ب→ين ج→معيẃت 
ب→ود ت→ا اي→ن ح→رف را ش→نيد، ت→كان∂ خ→ورد و از ق→رائ→ن ف→هميد ك→ه ش→خص خ→ود او منظور است؛ از 
اي→→→→→→نرو س→→→→→→خت پ→→→→→→ريشان و م→→→→→ضطرب گ→→→→→شت و پ→→→→→يش خ→→→→→ود گ→→→→→فت اك→→→→→نون چ→→→→→ه ك→→→→→نم؟ اگ→→→→→ر از ب→→→→→ين 
ج→→→→معيẃت ب→→→رخيزم و ب→→→يرون ب→→→روم پ→→→يش م→→→ردم رس→→→وا م→→→∂شوم و اگ→→→ر ب→→→نشينم ب→→→اران ن→→→ازل ن→→→م∂شود و 

همه از گرسنگ∂ م∂ميريم! 
                                                           

^ رعد، آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۲۸ 

دي→→→د ه→→→يچ راه→→→∂ ج→→→ز راز دل ب→→ا خ→→دا ب→→ه م→→→يان گ→→→ذاش→→تن ن→→→دارد، س→→ر ب→→ه گ→→ريبان ف→→رو ب→→رد و ب→→ا 
^ خ→→→→ود  ^ م→→→→هربانم، م→→→→ن غ→→→→لط ك→→→→ردم و از ك→→→→ردهها ^ خ→→→→→دا ^ خ→→→→→ود خ→→→→لوت ك→→→→رد و گ→→→→فت ا خ→→→→→دا
^ م→→→→ن را ن→→→→ريز و دي→→→گر ب→→→→ندگانت را ه→→→م ب→→→ه ش→→→وم∂ م→→→ن از ب→→→اران رح→→→متت م→→→حروم  پ→→→→شيمانم، آب→→→→→رو

نگردان. انقالب حال∂ درش پيدا شد، از دل م∂سوخت و از چشم اش− م∂ريخت.  
^ چ→→ه خ→→وش ح→ال∂ است ح→ال خ→لوت ك→ردن ب→ا خ→→دا و راز دل گ→فتن ب→ا خ→→الق م→هربان  آر
^ واق→→→→→→ع∂اش ه→→→→→مين است؛ ي→→→→→عن∂ ن→→→→→جوا ك→→→→→ردن و م→→→→→حرمانه ب→→→→→ا خ→→→→→→دا س→→→→→خن  ك→→→→→→ه م→→→→→→ناجات ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا
^ پ→→→→شتبام رف→→→تن و ف→→→رياد ك→→→شيدن و م→→→ردم را ب→→يخواب ك→→ردن ك→→ه ه→→مه  گ→→→فتن، ن→→→ه ن→→→يمه شب ب→→→اال
ب→→→→فهمند و ب→→→→گويند: ب→→→→→هبه، چ→→→→ه م→→→→→ناجات خ→→→→→وب∂ است. اي→→→نكه م→→→ناجات ن→→→يست. م→→→ناجات م→→→شتقẃ از 

نجواست و نجوا يعن∂ در گوش∂ حرف زدن و محرمانه سخن گفتن. 
 Wشب خ→→→→يز ك→→→ه ع→→→اشقان ب→→→ه شب راز ك→→→نند Wگـرد بـر و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام دوسـت پـرواز ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نـند

از رسول اكرم�پرسيدند: 
)؛۱  ґناديهẀنџف ẁعيدџب Ẃمџا ґناجيهẀنџنا فب џر ẁريبџق џا)

^ ما به ما نزدي− است تا با او نجوا كنيم يا دور است و بايد دادش بزنيم؟  آيا خدا
آيه نازل شد: 

...�؛۲  ґعان џإذا د ґاع ￍالد џ↕џوẂع џد Ẁيب ґجẀا ẁيب ґرџق ∂ґẃ ґẃ∂ فџإن ن џع ^ ґباد ґع џ−џأل џإذا س џو�
وق→ت∂ ب→ندگان م→ن از ت→→و راجع به من سؤال م∂كنند[اين را بدانند كه] من نزديكم 

و هر كس صدايم كند، جوابش م∂دهم...۳ 
^ ديگر فرموده است:  در آيه

�؛℮  ґيد ґر џوẂال ґلẂب џح Ẃن ґم ґهẂيџإل ẀبџرẂأق Ẁن Ẃحџن...�
...ما به انسان از رگ گردن نزديكتريم. 

ار در  ẃاز م→→→يدان ج→→→هاد ب→→→ا ك→→→ف ^ در ي→→→→ك∂ از س→→→→فرها ك→→→→ه م→→→→سلمانان م→→→→جاهد ب→→→→ا ف→→→→تح و پ→→→→يروز
 ẃت خوشحال∂ صدا به اذكار و گفتن الاله اال ẃم→الزمت رس→ول اك→رم� ب→از م∂گشتند از شد

                                                           
ـ عوال∂ اللئال∂، جلد۲،صفحه＾۸۲ .  ۱

^ بقره، آيه＾⅛۱۸.  ـ سوره ۲
^ بقره.  ـ تفسير مجمع البيان، ذيل آيه＾⅛۱۸ سوره ۳

^ ق، آيه＾⅛۱.  ـ سوره ℮



 
 ۱۲۹ هيچ كس مأمون از عذاب نيست 

اهللا و اهللاكبر بلند كرده بودند. رسول اكرم�فرمود: 
 џو Ґباґال غائ џو ￍم џصџا џونẀع Ẃد→џال ت ẂمẀك→ￍنґم→ا اџا ẂمẀك ґسẀف→Ẃنџا Ẅ∂ل→ џوا عẀع→ґب Ẃرџا Ẁاس→ẃا النџه→يџي→ا ا)

)؛۱  ẂمẀكџعџم Ґريباџق Ґميعا џس џونẀع Ẃدџما تￍنґا
^ م→→→→ردم! ان→→→→دك∂ آرامت→→→→→ر ب→→→→اشيد، ش→→→→ما ك→→→→س∂ را م→→→→∂خوانيد ك→→→ه ن→→→ه ك→→→→ر است و ن→→→→ه  ا

غائب، بلكه نزدي− و شنوا و همراه با شماست.۲ 
^ ج→→→ز درґ خ→→دا ب→→ه  خ→→→→الصه آن م→→→رد گ→→→نهكار وق→→→ت∂ ب→→→يچاره و م→→→ستأصل ش→→→د، دي→→→د ه→→→يچ در
^ راز دل  رويش ب→→→→→→از ن→→→→يست، ن→→→→→اچار از آن در وارد ش→→→→د و س→→→→ر ب→→→→ه گ→→→→ريبان ف→→→→رو ب→→→→رد و ب→→→→ا خ→→→→دا ب→→→→نا
ẃصل به منبع برق  گفتن گذاشت. از جان و دل م∂جوشيد و خدا خدا م∂گفت، سيم قلبش مت
^ ق→لبش روش→ن ش→د. در روش→ناي∂ دل خ→دا را م→∂ديد،  ^ خ→داون→د ح→كيم گ→→شت و ف→ضا الي→تناها
^ وج→→→ودش را گ→→رفت. از درون  ارت→→→عاش∂ خ→→→→فيف در ب→→→دنش پ→→→→يدا ش→→→د و ح→→→رارت→→→∂ م→→→طبوع س→→→راپ→→→ا

م∂ناليد و از بيرون اش− م∂ريخت. 
ẃ→→→→صال س→→→→يم دل ب→→→→ه م→→→نبع ن→→→ور ع→→→الم ه→→→→ست∂ است ك→→→ه آدم→→→∂ را از ج→→→ا م→→→∂كند و  ^ اي→→→→ن ات آر
ان→→→→قالب در ارك→→→→ان ع→→→→→الم م→→→→∂اف→→→→كند. از دل س→→→→نگ چ→→→→شمهها م→→→→→∂جوشاند و از دام→→→→ن اب→→→→ر آس→→→مان 
ب ديدند هوا منقلب شد و قطعات ابر از افق باال  ẃباران م∂باراند. در اين اثنا مردم با كمال تعج
^ آس→→→مان را پ→→وشانيد و رع→→د و ب→→رق و ب→→اران ش→→→ديد آغ→→از ب→→اريدن ن→مود ت→ا م→ردم ب→ه  آم→→د و ص→→فحه
ه و دشت و ب→→→→→→→→→يابان پ→→→→→→→→→ر از آب ش→→→→→→→→→د. ح→→→→→→→→→ضرت  ẃخ→→→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→→→رگردند، ه→→→→→→→→→→مه ج→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→وه و در ^ خ→→→→→→→→→→انهها
م→→→→وس∂� در م→→→→ناجاتش ب→→→→ا خ→→→→دا ع→→→→رض ك→→→→رد: خ→→→→→داي→→→→ا چ→→→→گونه ش→→→→د ب→→→→دون اي→→→→نكه ك→→→→س∂ از م→→→→يان 

جمعيẃت بيرون برود باران رحمتت نازل شد.  
^ ه→→مان ك→→س∂ ك→→ه ب→→ه ش→→وم∂ او ق→→طع رح→مت ك→رده  ^ م→→وس∂! م→→ن ب→→ه آب→→رو خ→→طاب آم→→د ا
ب→→→ودم ب→→→اران رح→→→مت خ→→→ود را ف→→→رستادم. او از در دوس→→→ت∂ ب→→ا م→→ن وارد ش→→د و ب→→ا م→→ن آش→→ت∂ ك→→رد و از 
^ او ج→→→→→واب م→→→→ثبت دادم و ه→→→→مه را از ق→→→→حط∂ و  گ→→→→→ناهان خ→→→→→ود ت→→→→→وبهكار ش→→→→→د؛ م→→→→→ن ه→→→→→م ب→→→→→ه ت→→→→→قاضا

خشكسال∂ رهانيدم. 
ف∂ ك→ن  ẃس→→عادتمند خ→ود را ب→ه م→ن م→عر ^ ح→→ضرت م→→وس∂� ع→→رض ك→→رد: خ→→داي→ا آن ب→→نده

                                                           
يعه، جلد۷، صفحه＾℮⅛۱.  ẃـ وسائل الش ۱

^ اعراف.  ـ تفسير مجمع البيان، ذيل آيه＾ＱＱ سوره ۲



 
 ۱۳Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ م→→وس∂! ع→→جب ت→→قاضاي∂ از م→→ن دار＾! او وق→ت∂ ك→ه از در  ك→→ه م→→ن او را ب→→شناسم. ج→→واب آم→→د ا
^ م→ن رو ب→ر ت→افته ب→ود و ب→ا م→ن دش→من∂ م→∂ورزيد و اع→تنا ب→ه فرامين من نم∂كرد او را به تو  خ→انه
ف∂  ẃف∂ ن→كردم و آب→رويش را ن→ريختم، ح→→ال ك→ه ب→ا م→ن آش→ت∂ ك→رده و ت→وبهكار ش→ده،او را م→عرẃم→→عر
ام∂ كنم و  ẃرم، آيا خودم نم ẃام∂ و عيب ديگران گوي∂ متنف ẃك→نم و آب→رويش را ب→ريزم؛ م→ن از ن→م

عيب ديگران را فاش نمايم؟! 
 ∂ ẃار است و ت→→→وبهپذير ، اوست ك→→→ه ب→→→ا لط→→→ف و ع→→→نايت خ→→→→اص ẃار و غ→→→فẃ ^ م→→→→ا س→→→ت آر＾، خ→→→→→دا

^ بندگان گنهكارش خطاب به رسول گرام∂اش�فرموده است:  درباره
 џاهللا ￍإن ґاهللا ґ↨џم Ẃح џر Ẃن ґوا مẀطџنẂقџال ت Ẃم ґه ґسẀفẂأن Ẅ∂لџوا عẀف џر Ẃأس џين ґذￍال џ^ ґباد→ ґي→ا ع Ẃل→Ẁق�

�؛۱  Ẁيم ґح ￍالر ẀورẀفџغẂال џوẀه Ẁهￍإن Ґيعا ґم џج џوبẀن الذ ẀرґفẂغџي
^ ب→→ندگان م→→→ن ك→→→ه ن→→سبت ب→→ه خ→ود اس→راف ك→ردهايد[و از م→رز ب→ندگ∂ ت→جاوز  ب→→گو: ا
^ گ→→→→→→→→→ناهان را  ن→→→→→→→→→→مودهايد]، از رح→→→→→→→→→→مت خ→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→→أيوس ن→→→→→→→→→→→باشيد، ي→→→→→→→→→→قيناҐ خ→→→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→→→→مه

م∂آمرزد، چه آنكه او آمرزنده و مهربان است. 
^ رح→→→مت و م→→→حبẃت است اع→→→→الم  ب→→→ا ك→→→لمه＾«عباد＾» ي→→→عن∂ ب→→→ندگان م→→→ن ك→→→ه ن→→→→شان ده→→→نده
^ از م→ن ن→يستيد و لذا ه→يچگاه  ^ م→ن ه→ستيد و ب→→يگانه ك→→رده ك→ه ش→ما ه→ر چ→ه ب→اشيد ب→االخره ب→نده
از رح→→→مت م→→→ن م→→→أيوس ن→→→باشيد، ول∂ در ع→→→ين ح→→→ال ه→→→شدار داده ك→→→ه م→→→شمول رح→→→مت م→→→ن ش→→→دن 

شرط دارد و آن اينكه: 
→→→→→→ذابẀ ثẀ→→→→→→مￍ ال  џعẂال ẀمẀكџيґأت→→→→→→ џي Ẃأن ґلẂب→→→→→→џق Ẃن→→→→→→ ґم Ẁهџوا لẀمґل→→→→→→ Ẃأس џو ẂمẀك→→→→→→→ґẃب џر Ẅ∂وا إلẀيب→→→→→→→ ґأن џو�

�؛۲  џون Ẁر џصẂنẀت
^ پ→→→→→روردگارتان ب→→→→→→ازگرديد[و ت→→→→وبهكار ب→→→→شويد]پيش از اي→→→→نكه ع→→→→ذاب ب→→→→→ه  ب→→→→→ه س→→→→→و

^ نداشته باشيد!  سراغتان بيايد و ديگر يار و ياور
باز تأكيد م∂كند: 

 Ẁذاب→→ џعẂال ẀمẀكџيґأت→→ џي Ẃأن ґلẂب→→џق Ẃن→→ ґم ẂمẀك→→ґẃب џر Ẃن→→→ ґم ẂمẀك→→→Ẃيџإل џل ґز→→→ẂنẀم→→→ا ا џن џس→→→ Ẃوا أحẀعґب→→→ￍات џو�
�؛۳  џون ẀرẀع Ẃشџال ت ẂمẀتẂأن џو Ґ↨џتẂغџب

                                                           
 .Ｑ۳＾زمر، آيه ^ ـ سوره ۱

 .Ｑ℮＾ـ همان، آيه ۲
 .ＱＱ＾ـ همان، آيه ۳



 
 ۱۳۱ هيچ كس مأمون از عذاب نيست 

^ ش→→ما ن→→→ازل  ^ ك→→→→نيد از ب→→→هترين ك→→→→تاب∂ ك→→→→ه از ج→→→انب پ→→→روردگارتان ب→→→→ه س→→و و پ→→→يرو
گ→→→→→شته پ→→→→→يش از اي→→→→→نكه ع→→→→→ذاب ب→→→→→→ه ط→→→→→ور ن→→→→→اگهان∂ ب→→→→→ه س→→→→→راغتان ب→→→→→يايد، در ح→→→→→ال∂ ك→→→→→ه 

خودتان ندانيد آن از كجا به شما رسيده است. 
پس ه→→مانطور ك→ه ي→أس از رح→مت خ→دا م→منوع است، ب→→∂پروا ب→ودن در ارت→كاب گ→→ناه و 
خ→→ود را م→→أمون از ع→→ذاب خ→→→دا پ→→نداش→→تن ن→→يز م→ردود است. در گ→→ذشته ح→ديث∂ ب→ه اي→ن م→ضمون از 
^ واق→ع∂ ك→س∂ است ك→ه ن→ه  ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂� ن→→قل ش→→د ك→→ه ف→قيه و دي→ن ش→ناس ب→ه م→عنا
م→→→→ردم را ب→→→→ا گ→→→→فتار خ→→→→ود م→→→→أيوس از رح→→→→مت خ→→→→→دا س→→→→ازد و ن→→→→ه آن→→→→ها را آزاد و ب→→→→→∂پروا در ام→→→→ر گ→→→ناه 
گ→→→→ردان→→→→د. م→→→→→ثالҐ ب→→→→گويد: ش→→→ما ك→→→ه ي− ب→→→ار ب→→→ه زي→→→ارت ام→→→ام رض→→→ا� رف→→→تيد، از ت→→→مام گ→→→ناهان ي− 
^ ك→→→ه از م→→→ادر م→→→تولẃد ش→→→دهاي→→→د ب→→ه وط→→ن ب→→از م→→→∂گرديد. آن  ع→→→مر خ→→→ود پ→→→ا∑ و پ→→→اكيزه م→→→انند روز
^ ت→→مام ارت→كاب گناه را از سر م∂گيرد و  ب→يچاره از اي→ن ح→رف م→غرور م→∂شود و دوب→→اره ب→ا آزاد
ب→→→از س→→→ال دي→→→گر ب→→→ا ك→→→ولهبار س→→→نگين گ→→→→ناهان ب→→→ه زي→→→ارت م→→→→∂رود و پ→→→→ا∑ و پ→→→→اكيزه ب→→→ر م→→→∂گردد و 
^ ب→→→→→ا خ→→→→→دا ب→→→→→رم∂خيزد و ع→→→→اقبت  ẃ→→→→→كاء ب→→→→→ه زي→→→→→ارت ام→→→→→ام رض→→→→→ا� ب→→→→→ه م→→→→→بارزه ^ ب→→→→→→ا ات ه→→→→→مچنان ع→→→→→مر
ه س→→→بب آم→→رزش گ→→ناهان  ẃب→→حق Ґم∂ م→→→∂شود و ح→→ال آن→→→كه زي→→ارت ام→→ام رض→→ا� ب→→ا ق→→يد ع→→ارفاẃج→→→هن
→→→اعه دان→→→→ستن و در رع→→→ايت اح→→كام دي→→ن  ẃن→→→شان داده ش→→→ده است و آن ح→→→ضرت را ام→→→ام م→→→فترضالط

مطيع امر و نه∂ او بودن شرط شده است همانگونه خدا فرموده است: 
...�؛  Ẁهџوا لẀمґل Ẃأس џو ẂمẀكґẃ ب џر Ẅ∂وا إلẀيبґأن џو�

^ خ→→دا] ب→→ازگرديد و ت→→سليم [در م→→قابل  ^ خ→→دا [و اولي→→ا ^ از گ→→ناهان ب→→→ه س→→و ب→→ا ت→→وبه
امر و نهيشان] باشيد.  

^ زم→→→→→ر) ت→→→→→وبه و ت→→→→→سليم گ→→→→→شتن در م→→→→→قابل ام→→→→→ر و ن→→→→→ه∂ خ→→→→→دا را ش→→→→رط  ^ اوẃل(Ｑ۳ س→→→→→وره آي→→→→→→ه
م→→→صونيẃت از ع→→→ذاب اع→→→→الم ك→→→رده است و لذا م→→→خصوصاҐ ب→→→ه ج→→وان→→ان ع→→زيز ت→→وصيه م→→∂شود ك→→ه از 
^ ب→ا ش→هوات ن→فس خ→ود ب→رخيزيد ك→ه اي→ن ك→ار اگرچه در شرايط  ه→مين دوران ج→وان→∂ ب→ه م→بارزه
^ خ→→دا ب→→سيار  →→→ا ه→→→م ش→→دن∂ است و ه→→م در ن→→زد خ→→دا و اولي→→ا ẃك→→→نون∂ زن→→→دگ∂ ب→→→سيار دش→→→وار است ام

ارزشمند و تحسينآميز است كه فرمودهاند: 
هẀ)؛  џرџي Ẃمџود＃ لẀوعџمґل Ґ↕ џر ґحاض Ґ↕џوẂه џش џ∑џرџت Ẃنџمґل Ẅ∂џوبẀط)

خ→→→وشا ح→→→ال ك→→→س∂ ك→→→→ه ش→→→هوت ح→→→اضر را ب→→→ه خ→→اطر ب→→هشت∂ ك→→→ه خ→→دا وع→→ده ك→→رده و 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۳۲ 

اين آن را نديده است رها كند. 
قالوق→→وع  ẃخ→→→دا را چ→→→نان ح→→→تم∂ و م→→حق ^ ^ ن→→→سيه ^ẃ اي→→→مان است ك→→→ه وع→→→ده ^ ق→→→و ت→→→نها ن→→→يرو
^ ش→→هوت ن→→قد ح→→اضر م→→∂گذارد و ب→→ا ش→→هامت روح→→∂ ت→مام م→انند  دان→→→سته ك→→ه ب→→ه خ→→اطر آن پ→→ا رو
^ واقع∂ نيز  �.۱ فتوẃت و جوانمرد џ^ →ثوا џم џن џس→ Ẃح џا ∂→→ẃ ب џر Ẁن√→ه ґا ґاهللا џعاذ→ џيق� م∂گويد �م ẃي→وسف ص→د
 ^ ^ نفس گشتن و هر شهوت حاضر را مرتكب شدن كه اقتضا همين است، وگرنه تسليم هوا
^ خ→→→دا م→→ورد ت→حسين و  ط→→بيع∂ ه→→ر ك→→س∂ در س→→نين ج→→وان→→∂ است؛ آن→→چه ك→→ه در ن→→زد خ→→→دا و اولي→→ا
 ^ ت→→→قدير است، اي→→→مان و ت→→→قوا در دوران ج→→→وان→→→∂ است. ام→→→يدواري→→→م خ→→→→داون→→→د ت→→وفيق آن را ب→→ه ه→→مه

^ مصون نگه دارد. آمين يا ربẃ العالمين  جوانان ما عنايت فرمايد و آنها را از آسيبپذير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
^ يوسف، آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱



 
 ۱۳۳ چگونگ∂ درمان غفلت 

 
 
 

گفتار دهم 
حجاب غفلت 

غفلت قرآن پژوهان از در∑ حقيقت قرآن 
^ مهل− روح∂ انسان مورد  در ق→رآن ك→ريم موضوع غفلت به عنوان يك∂ از بيمار＾ها
^ ك→→→→ه  ه ب→→→→→سيار ق→→→→→رار گ→→→→→رفته و ت→→→→→حذير داده ش→→→→→ده است. غ→→→→→فلت ي→→→→→عن∂ ان→→→→→سان ن→→→→→سبت ب→→→→→ه ك→→→→ار ẃت→→→→→وج
^ ك→→ه اص→→→الت∂ در زن→→دگ∂اش ن→→دارد و ي→→ا  ه ب→→اشد و ب→→ه ام→→ور ẃه→→→دف و م→→→قصد اص→→→ل∂ است ب→→→→∂توج

اصالҐ نافع به حالش نيست و احياناҐ زيانبخش هم هست بپردازد. 
^ س→→→→→عادت م→→→است ق→→→اطعانه  ^ ب→→→→رنامه اي→→→→→ن− ق→→→→رآن ك→→→→ه ك→→→→تاب ه→→→→دايت م→→→→ا و ت→→→→نظيم ك→→→→ننده

هشدار م∂دهد و م∂گويد: 
�؛۱  џون Ẁض ґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂقґا�

[ه→→→→→نگام] ح→→→→→ساب م→→→→→ردم ن→→→→→زدي− گ→→→→→شته است و آن→→→→→ان در ح→→→→→ال غ→→→→→→فلت∂ [ع→→→→جيب ب→→→→→ا 
ب∂اعتناي∂ تمام] به سر م∂برند. 

 Ґ↨џي ґاله � џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس ￍث＃ إال џد ẂحẀم Ẃم ґه→ґẃ ب џر Ẃن ґر＃ مẂك ґذ Ẃن→ ґم Ẃم ґيهґأت→ џم→ا ي�
...�؛۲  ẂمẀهẀوبẀلẀق

^ آن→ها م→→∂آيد،  ر س→و ẃم→كر ^ ب→→ا اي→→نكه پ→→يوسته از ج→→انب پ→روردگارشان ن→و ب→ه ن→و ي→ادآور＾ها
^ در گ→وش م∂گيرند و ب→ا دله→→اي∂ ك→ه س→رگرم اف→كار و  ^ ب→→از →→ا آن→→ها آن ي→ادآور＾ها را ب→ه گ→ونه ẃام
^ است م→∂شنوند و اين در واقع استهزاء و به مسخره گرفتن قرآن است و جا دارد  م→طالب دي→گر

^ آن در روز جزا، به شكايت از ما در پيشگاه خدا برخيزد كه:  كه آورنده
ورا�Ґ؛۳  ẀجẂهџم џآنẂرẀقẂا ال џوا هذ Ẁذ џخￍات ∂ ґمẂوџق ￍإن ґẃب џيا ر Ẁول Ẁس ￍالر џقال џو�

                                                           
^ انبياء،آيه＾۱.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيات۲و۳.  ۲
 .۳Ω＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۳℮ 

^ م→→→→ن، اي→→→→ن ق→→→→وم م→→→→ن اي→→→→ن ق→→→→رآن را م→→→→هجور و م→→→→ترو∑  ^ خ→→→→→دا رس→→→→→ول آن روز م→→→→→∂گويد ا
^ گ→→→→→→→→→→→زيدند، آن را ب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→تن زن→→→→→→→→→→دگيشان راه ن→→→→→→→→→→داده و زن→→→→→→→→→→دگيشان را ق→→→→→→→→→→رآن∂  ك→→→→→→→→→→→رده و از آن دور
^ زن→→→→→→→دگيشان ن→→→→→→→→شانده و ب→→→→→→→ا اص→→→→→→→وات و الح→→→→→→ان خ→→→→→→وش ب→→→→→→ه او  ن→→→→→→→ساختند، ب→→→→→→→لكه ق→→→→→→→رآن را در ح→→→→→→→اشيه
مش را گ→رام→∂ داش→تند. اي→ن ق→رآن است ك→ه ب→→ا ص→راحت ت→مام ه→→دف و م→قصد  џد→→→џخ→→وشامد گ→→فته ق

اصل∂ از خلقت عالم و آدم را نشان داده و فرموده است: 
�؛۱  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�

م→→→ن ج→→→نẃ و انس را ن→→→→يافريدهام، م→→→گر اي→→→→نكه م→→را ب→→شناسند و ع→→→بادتم ك→→نند و زن→→دگ∂ واق→→ع∂ را 
در عالم پس از مرگ ارائه كرده و گفته است: 

...�؛۲  Ẁوانџي џحẂال џ∂ ґهџل џ↕ џر ґخ Ẃاآل џار ￍالد ￍإن џو ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�
^ آخ→→رت است  ^ ن→→→يست و ت→→→نها س→→را ^ چ→→→يز اي→→→ن زن→→→دگ∂ دن→→→يا، ج→→→ز س→→→رگرم∂ و ب→→→از

^ واقع∂ است...  كه زندگ∂ به معنا
^ زن→→→→دگ∂ م→→→ا ب→→→ه ق→→→ول خ→→→ود، ق→→→رآنپژوهان است ك→→→ه ب→→→ر خ→→→→الف ن→→→ظر ق→→→رآن،  اي→→→→ن ه→→→→م ن→→→→حوه
 ^ زن→→→→دگ∂ دن→→→→→يا را ه→→→→دف ق→→→→رار داده و ب→→→→حث خ→→→دا و آخ→→→رت را ب→→→ه ص→→→ورت ن→→→وع∂ س→→→رگرم∂ و ب→→→از
ẃ→→→خاذ ك→→ردهاي→→م و ه→→يچ  ^ґ خ→→→→ويش ات صات دن→→→يو ẃن→→→يل ب→→→ه ت→→→شخ ^ گ→→→رفته و آن را ه→→→م ي→→→ك∂ از راهه→→→→ا

^ قرآن نداريم كه م∂گويد:  ترس و هراس∂ از تهديدات لرزاننده
 џا� وￎف џا صￎف→ џص Ẁ−џل џمẂال џو џ−ب џر џج→اء џا� و→→ￎك џا د→→ￎك џد Ẁض ẂرџالẂ كￍتґ ا Ẁإذا د ẃال→→ џك�
→→قẀولẀ ي→→ا  џي � Ẅ^ كẂ→→ر ґẃالذ Ẁهџل Ẅ∂→→→ￍأن џو Ẁسان→→→Ẃن Ẃاإل Ẁرￍك џذџت→→→ џذ＃ يґئџمẂو→→→ џي џمￍن џه џج→→→ ґذ＃ بґئџمẂو→→→ џي џء∂→→→ ґج

ياتґ∂�؛۳  џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџل
^ ب→→→→→اشد]،  ن→→→→→→ه چ→→→→→→نين ن→→→→→→يست [ك→→→→→→→ه ب→→→→→→حث م→→→→→→ربوط ب→→→→→→→ه ق→→→→→→→يامت ن→→→→→→وع∂ س→→→→→رگرم∂ و ب→→→→→از
ت در ه→→→م ك→→وبيده ش→→د و [ف→رمان] خ→دا [ص→ادر گ→شت] و  ẃه→→نگام∂ ك→→→ه زم→→ين ب→→→ه ش→→د
^ ام→→→→→→تثال آن ف→→→→→رمان] ص→→→→→→ف در ص→→→→→→ف اي→→→→→ستادند و ج→→→→هنẃم ب→→→→→ه ص→→→→→حنه  ف→→→→→رشتگان [ب→→→→→را
^ و  آورده ش→→→→د، آن روز، ان→→→→سان ب→→→→يدار م→→→→→∂شود و آگ→→→→اه م→→→→→∂گردد ول∂ آن ب→→→→يدار
^ ح→سرت و اف→سوسґ تمام  ^ ب→→ه ح→ال او ن→خواهد داشت. از رو آگ→اه∂ دي→گر س→ود

                                                           
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۱
^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲
^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۳
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^ فرستاده بودم.   ^ زندگيم از پيش چيز ^ كاش برا م∂گويد: ا
ي→→→عن∂ آن روز م→→→→∂فهمد ك→→→ه زن→→→دگ∂اش ت→→→→ازه آغ→→→از ش→→→ده است، آن→→→چه در دن→→→→يا داش→→→ته ج→→→ز 
^ ن→→→→→→→→→بوده است. ام→→→→→→→→→روز زن→→→→→→→→→دگ∂اش ش→→→→→→→→→روع ش→→→→→→→→→ده و ي→→→→→→→→→الالسف ك→→→→→→→→ه او  ^ چ→→→→→→→→→يز س→→→→→→→→→رگرم∂ و ب→→→→→→→→→از
^ ندارد و لذا خداوند رحيم  ت→ه∂دست آمده و جز محروميẃت و ناكام∂ از سعادت، دستاورد

به رسول گرام∂اش م∂فرمايد: 
�؛۱  џونẀن ґم ẂؤẀال ي ẂمẀه џو ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẀرẂم Ẃاأل џ∂ ґضẀق Ẃإذ ґ↕ џر Ẃس џحẂال џمẂوџي ẂمẀه Ẃر ґذẂأن џو�

اي→→ن م→→ردم [خ→→واب رف→→ته] را از ف→→را رس→→يدن روز ح→→سرت و اف→→سوس ان→→ذار ك→→ن و ه→→شدارشان 
 ^ ده ك→→ه وق→ت∂ [از خ→واب ب→يدار م∂شوند و به خود م∂آيند و] م∂بينند كار، گذشته و آنها [عمر
 ^ را] در ح→→ال غ→→فلت و ب→→∂ اي→مان∂ ب→→ه س→→ر ب→ردهاند و اي→ن− ج→ز ح→سرت و اف→سوس ب→ر گ→ذشته چ→يز

نصيبشان نگشته است. 
 ґول→→→→ Ẁس ￍالر џع→→→→џم Ẁت Ẃذ џخ→→→→→ￍات ∂ґنџت→→→→Ẃيџي→→→→ا ل ẀولẀق→→→→ џي ґهẂي џد→→→→ џي Ẅ∂ل→→→→→ џع Ẁمґال→→→→→ￍالظ ضџع→→→→→ џي џمẂو→→→→→ џي џو�

�؛۲  Ґيالґب џس
^ ك→→→اش ه→→مراه  ^ ك→→→→ه آدم ظ→→→→الم ه→→→→ر دو دست خ→→→ود را ب→→→→ه دن→→→دان م→→→→∂گزد و م→→→→∂گويد: ا روز
^ دي→گران س→تم  پ→→يامبر راه→→→∂ را پ→→يش م→→→∂گرفتم و آدم ظ→→الم م→→نحصر ب→ه ك→س∂ ن→يست ك→ه درب→→اره

م∂كند بلكه قرآن كريم م∂فرمايد: 
...�؛۳  Ẁه џسẂفџن џمџلџظ Ẃدџقџف ґاهللا џود Ẁد Ẁح ￍدџعџت џي Ẃنџم џو...�

^ از ح→→→→دود خ→→→دا ك→→→ند [و ح→→→→الل و ح→→→رام خ→→→دا را رع→→→→ايت ن→→→كند]  ẃك→→→→س∂ ك→→→→ه ت→→→→عد...
^ خود ستم كرده است [و ظالم محسوب م∂شود]...  درباره

آن→→→→جا ك→→→→ه خ→→→→داون→→→→د ح→→→→كيم ب→→→→ه ب→→→→رخ∂ از ح→→→→االت و ص→→→فات ك→→→سان∂ ك→→→ه در دن→→→يا ب→→→ه اراده و 
اختيار خود در مسير جهنẃم حركت م∂كنند اشاره كرده است و م∂فرمايد: 
...�؛℮  ґسẂن Ẃاإل џو ґẃن ґجẂال џن ґم Ґيراґثџك џمￍن џه џجґأنا ل џر џذ Ẃدџقџل џو�

^ از ج→→نẃ و انس ك→→ه ب→ا اراده و اخ→تيار خ→ود در راه ج→هنẃم پ→يش م→∂روند و م→ا ه→م ب→ه  ب→→سيار
                                                           

^ مريم،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱
^ فرقان،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲
^ طالق،آيه＾۱.  ـ سوره ۳

^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱۳ 

^ اين صفات م∂باشند:  ^ ربوبيẃت خويش آنها را در همان راه امداد م∂نماييم دارا مقتضا
→مẂ آذانẁ ال  Ẁهџل џها و→ґب џون Ẁر ґصẂب Ẁال ي ẁنẀي→→ Ẃأع Ẃم→→ Ẁهџل џها و→→ ґب џونẀهџقẂف→→ џال ي ẁوبẀل→→Ẁق Ẃم→→ Ẁهџل...�

مџعẀونџ بґها...�؛۱  Ẃسџي
→→ا [آن→چه را ك→→ه ب→→ايد] ب→→ا آن [ب→فهمند] ن→→م∂فهمند و چ→شم دارن→د،  ẃآن→→ها دل دارن→د ام...
ا [آنچه را كه بايد با  ẃا [آنچه را كه بايد با آن ببينند] نم∂بينند و گوش دارند ام→ ẃام

آن بشنوند] نم∂شنوند... 
...�؛۲  ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀا...�

...آنان بسان چهارپايانند بلكه از آنها هم گمراهترند... 
^ اصل∂ اين ضاللت را نشان داده و فرموده است:  بعد ريشه

�؛۳  ...آنان همان گروه غفلت زدگانند.  џونẀلґغافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا...�
^ فكر و عقل  ^ از نيرو لزوم بهرهبردار

^ «غفلت» از هدف و مقصد اصل∂ خلقت و سرگرم شدن با زوايد فناپذير،  ^ ب→يمار آر
زي→→→انبخشترين ع→→امل∂ است ك→→ه آن→→→ها را در م→→سير ه→→الكتبار ج→هنẃم اف→كنده و از س→عادت و لق→→اء 

خدا و حيات عقب∂Ẅ محرومشان ساخته است. 
 ^ لي→→→→→→ن وظ→→→→→→يفه ẃف→→→→→→→كر است و ع→→→→→→→قل، او ^ ام→→→→→→→تياز ان→→→→→→→سان از س→→→→→→→اير ح→→→→→→→يوان→→→→→→→ات، ب→→→→→→→ه داش→→→→→→→تن ن→→→→→→→يرو
^ خ→→→→ودش ب→→→→ينديشد ك→→→→ه م→→→→ن از ك→→→→جا آم→→→دهام، ب→→→ه ك→→→جا  اق→→→→ل درب→→→→→اره ẃان→→→→→سان∂اش اي→→→→ن است ك→→→→ه ح→→→→→د
م→→→→∂روم، اي→→→→ن ع→→→→الم ك→→→→ه ه→→→مه چ→→→يز در دس→→→ترس م→→→ن ق→→→رار داده است از ك→→→جا م→→→→بدأ گ→→→رفته است و ب→→→ه 
ẃر اي→→ن ع→→→الم ك→→→يست و ه→دفش از گ→→ستردنґ اي→ن خ→وان  ك→→جا م→→نته∂ م→→∂شود. ص→→احب و م→→→دير و م→→دب
 ^ ^ ش→→→→→→ده، س→→→→→→فره پ→→→→→→→ر ن→→→→→→→عمت چ→→→→→→→→يست؟ آي→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→→نگ و ع→→→→→→→→يب ب→→→→→→→ر ان→→→→→→→→سان ن→→→→→→→يست ك→→→→→→ه وارد خ→→→→→→انها
^ ب→بيند و ك→نار آن ب→نشيند و بخورد و برخيزد و اصالҐ نه صاحب آن خانه را بشناسد و نه  گ→ستردها
^ ان→→→→سان م→→→→∂گويد: م→→→→ن ب→→→→ه ان→→→→سان  ه→→→→دف از گ→→→→ستردن آن س→→→→فره را ب→→→→فهمد و لذا خ→→→→→الق و آف→→→→ريننده
^ اي→→→→ن س→→→→فرهام  ^ م→→→→ن ك→→→→ه ص→→→→احب اي→→→→ن خ→→→→انه و گ→→→→ستران→→→→→نده ^ ف→→→→كر و ع→→→→قل دادهام ت→→→→ا درب→→→→اره ن→→→→→يرو

                                                           
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ همان.  ۳



 
 ۱۳۷ انسانيت انسان به چيست؟ 

^ ع→لم و ح→كمت  ^ آي→→ات و ن→شانهها ب→→ينديشد و ب→→ا م→ن در ارت→→باط ب→اشد، چ→شم دادهام ت→ا ب→ا م→طالعه
^ م→ن را ب→شنود، اي→ن  ^ از ن→غمهها ^ از ج→→مال م→ن را م→شاهده ن→مايد، ب→ا گ→وشґ دل ن→غمها م→→ن گ→→وشها
^ را از  ^ ح→→→→→يوان→→→→→→ات دارن→→→→د، ت→→→→و ان→→→→→سان ب→→→→→ايد چ→→→→شم و گ→→→→وش دي→→→→گر چ→→→→→شم و گ→→→→→وش س→→→→→ر را ك→→→→→ه ه→→→→→مه

^ دل باز كن∂ تا آنچه ناديدن∂ است آن بين∂ و آنچه ناشنيدن∂ است آن شنو＾.   ناحيه
^ صاحب مثنو＾:  به قول مولو

ك→→→→→→→→→يـن س→→→→→→→→→خن را در ن→→→→→→→→→يابـد گـوش خ→→→→→→→→→ر< گ→→→وش خ→→→ر ب→→→فروش و دي→→→گر گ→→وش خ→→ر< 
^ ح→→يوان→→→ات دارن→→→د، گ→→وش دل ب→→از ك→→ن ت→→ا س→→خن از دل  ^ ه→→مه اي→→→ن گ→→→وش س→→→ر ك→→ه ت→→و دار

^ خود دعوتت م∂كند و م∂گويد:  ^ كه چگونه ندايت داده به سو آفرين بشنو
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ ن→يل ب→ه دي→دار خ→ودم آف→ريده و ب→ه راهت ان→→داخ→تهام، م→راقب  ^ ان→سان! م→ن ت→و را ب→را ه→→ان ا
^ ف→→ان∂ را ن→→→شانت  ^ ه→→ولنا∑ ن→→→كشانند. دن→→يا هه→→ا ẃب→→→اش اي→→→ن راه→→→زنها ف→→→ريبت ن→→→→دهند و ت→→→و را ب→→→ه در
^ ب→→→→→→اق∂ را از دس→→→→→→تت ن→→→→→→گيرند ك→→→→→→ه س→→→→→→فاهت و ح→→→→→→ماقت∂ از اي→→→→→ن ب→→→→→→االتر ن→→→→→م∂شود ك→→→→→ه  داده و خ→→→→→→دا

^ فان∂ را بچسبد.  ^ باق∂ را از دست داده و دنيا آدم∂ خدا
^ ان→→→→سان ع→→→→زيز، ب→→→→→ها و ارزش خ→→→→ود را ب→→→→شناس و خ→→→ود را ارزان ن→→→فروش. اي→→→ن گ→→→فتار  ح→→→→ال ا

^ عزيزمان امام اميرالمؤمنين عل∂� است:  موال
الￍ بґهџا)؛۲  ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґإ)

^ ج→→→→ان ش→→→→ما آدم→→→→يان، ج→→→→ز ب→→→→هشت و رض→→→→وان خ→→→→دا ب→→→→هاي∂ ن→→→→م∂باشد، پس  ي→→→→قيناҐ ب→→→→را
بههوش باشيد و آن را جز به بهشت و رضوان خدا نفروشيد! 

^ و  ^ ج→→→→→وانب آن از ف→→→→رد ب→→→→→نابراي→→→→→ن م→→→→→ا در اي→→→→→ن ش→→→→→راي→→→→→ط زن→→→→→دگ∂ غ→→→→→فلتان→→→→→گيز ك→→→→→ه از ه→→→→→→مه
^ و س→→→→→ياس∂ م→→→→→وجبات غ→→→→→فلت س→→→→→رازي→→→→→ر است چ→→→→→ه  خ→→→→→→انوادگ→→→→→→∂ و اج→→→→→→تماع∂، ف→→→→→→رهنگ∂ و اق→→→→→→تصاد
^ پ→→ا∑  ^ ق→→رآن∂ و ح→→ديث∂ داري→م آن ه→م از زب→ان اف→راد رات و ي→→ادآور＾ها ẃذك→→ Ẁف→→راوان، ن→→ياز ب→→ه م
^ م→→→→→→ا ك→→→→→→→نار ب→→→→→→زنند و  ^ غ→→→→→→فلت از م→→→→→→قابل چ→→→→→→شم دله→→→→→→ا سґ ب→→→→→→يداردل ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا گ→→→→→→فتارشان پ→→→→→→ردهها Ẃف→→→→→→џ ن
فانه آن ب→→يداردالن  ẃم→→→ا زائ→→→ل س→→ازند. ول∂ م→→تأس ^ ^ دله→→→→ا ^ آي→→→ينه ^ م→→→تراك→→→م از ص→→→فحه ت→→→يرگ∂ها

                                                           
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

^ فيض، حكمت℮℮۸.  ـ نهجالبالغه ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۳۸ 

ن→يز در م→يان م→ا ب→→سيار ك→ميابند و ي→ا م→ا اك→ثراҐ دس→ترس∂ ب→ه دام→نشان ن→داري→م و ش→ايد ه→م م→ا خ→ودمان 
^ ش→→→→→دهاي→→→→→م ك→→→→→ه خ→→→→→→يل∂ از ص→→→→→راحت له→→→→جه و ب→→→→∂ پ→→→→ردهگوي∂ در م→→→→فاسد اخ→→→→→الق∂ و اف→→→→→عال∂  ط→→→→→ور
خ→→→→→→وشمان ن→→→→→→م∂آيد. دوست داري→→→→→→م ب→→→→→→ا ت→→→→→→→عارف و خ→→→→→→وشايندگوي∂ ب→→→→→→ا ي→→→→→→→كديگر م→→→→→→واج→→→→→ه ش→→→→→ويم و 
^ اص→→→→→الح م→→→→فاسد داري→→→→م و  ^ خ→→→→→→لق∂ ي→→→→→→كديگر را ك→→→→تمان ك→→→→نيم؛ ب→→→→→ا اي→→→→نكه ش→→→→رعاҐ وظ→→→→يفه ف→→→→→سادها
^ اش→→→→→ياء و ام→→→→→اكن، روش  ẃ∂ در اس→→→→→→مگذار س در ت→→→→→مام دس→→→→→توراتش ح→→→→→ت ẃم→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→ه دي→→→→→ن م→→→→→قد

^ تربيت∂ را منظور و ملحوظ داشته است.  حقيقتگوي∂ و رعايت جنبه
^ ما از برخ∂ واژگان  سبب ناخوشايند

→→→→→→→→ا  ẃم→→→→→→→→ستراح در م→→→→→→→يان م→→→→→→→ا خ→→→→→→→→يل∂ خ→→→→→→→وشايند ن→→→→→→→يست و ب→→→→→→→دبو است. ام ^ از ب→→→→→→→→→اب م→→→→→→→→ثال ك→→→→→→→→لمه
^ صحبت  ^ ت→والت خ→وشايند است و خ→وشبو. ح→→ال اگ→ر راج→ع ب→ه اين مطلب چند جملها ك→لمه

شود فكر م∂كنم عيب∂ نداشته بلكه مفيد هم باشد.  
ب→→→→نا ن→→→→يست ك→→→→ه ه→→→ميشه راج→→→ع ب→→→ه گ→→→ل و گ→→→لستان و ق→→→صر و ك→→→اخ و ب→→→وستان ص→→→حبت ك→→→نيم، 
→→→→ا  ẃاز م→→→→ردم ب→→→→اشند ك→→→→ه در ط→→→→ول ع→→→→مرشان ي− گ→→→→لستان و ب→→→→وستان ن→→→→ديده ب→→→→اشند ام ^ ش→→→→→ايد ب→→→→→سيار
^ و روستاي∂ و بيابان∂ هست.   ^ خانهها از شهر ^ مردم مستراح را ديدهاند و در همه همه

اي→→→→→→→→→→→نجا ه→→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→→هتر اي→→→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→ديث∂ م→→→→→→→→→→ورد ب→→→→→→→→→→حث ق→→→→→→→→→→رار گ→→→→→→→→→→يرد. از ح→→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→→ام 
صادق�منقول است: 

)؛۱  ґجاساتￍالن ґقالẂثџا Ẃن ґس مẂفￍالن ґ↨ џتراح Ẃس ґال Ґراحاџت ẂسẀم Ẁراحџت ẂسẀمẂال џ∂ґẃم Ẁما سￍنґا)
ع→→→→لẃت اي→→→→نكه م→→→→ستراح، م→→→→ستراح ن→→→→اميده ش→→→→ده است اي→→→→ن است ك→→→ه ان→→→سان وق→→→ت∂ غ→→→ذا خ→→→ورد 
ن→→→→→→جاسات از ب→→→→→→ول و غ→→→→→ائط در درونش س→→→→→نگين م→→→→→∂شود و در م→→→→→ستراح آن→→→→→ها را خ→→→→→ال∂ م→→→→→∂كند و 
^ مستراح است كه به  ^ اي→ن م→عنا ه→مان كلمه راحت م→∂گردد؛ ب→→نابراي→ن م→ناسبترين ك→لمه ب→را

^ آسايشگاه است.  معنا
 Ґآرايش است. آي→→ا ان→→→صافا ^ ^ ت→→→→والت آن ط→→→ور ك→→→ه از اه→→→لش ش→→→نيدهاي→→→م ب→→→ه م→→→عنا →→→ا ك→→→لمه ẃام
^ م→→→وادẃ زائ→→→د،  آن→→→→جا آراي→→→→→شگاه است ي→→→→ا آس→→→→ايشگاه؟ آن→→→→جا آدم→→→→∂ خ→→→→ود را م→→→→∂آراي→→→→د ي→→→→ا ب→→→→ا ت→→→خليه
^ ت→والت ب→→يشتر خ→وششان م→∂آيد اين چند  آس→ايش و آرامش م→∂يابد. ح→→ال چ→را م→ردم از ك→لمه

جهت دارد: 
                                                           

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱،صفحه＾⅛⅛۳.  ۱



 
 ۱۳۹ انسانيت انسان به چيست؟ 

^ آن چ→يست در ن→ظرشان ب→زرگ م→→∂آيد. يك∂ گفته بود  ـ اي→نكه چ→ون ن→م∂فهمند م→عنا ۱
^ خ→→وب م→→∂زد. پ→رسيدند چ→ه م→→∂گفت. گ→→فت: ن→فهميدم چ→ه  ف→→الن آق→→ا در م→→نبر خ→→يل∂ ح→→رفها

ا هر چه م∂گفت خوب م∂گفت!   ẃم∂گفت ام
^ توالت آرايش است هيچگاه تخليهگاه را آرايشگاه نم∂نامند.  اگر مردم بفهمند معنا
ـ اي→→→→→→→→نكه دروغ است آدم→→→→→→→→∂ اگ→→→→→→→→ر ع→→→→→→→→يب و ن→→→→→→→→قصش را ب→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→ورت ك→→→→→→→→مال ج→→→→→→→لوه ده→→→→→→→ند  ۲
^ م→→→وادẃ زائ→→→→د، ن→→→شان از ح→→→مل ن→→→جاسات  خ→→→وشش م→→→∂آيد ه→→→ر چ→→→ند ب→→→→دان→→→د ك→→→ه دروغ است ت→→→خليه
م→→→→→→→→→∂دهد و آن ن→→→→→→→→→قص و ع→→→→→→→→→يب ان→→→→→→→→→→سان است، ول∂ ت→→→→→→→→→عبير ب→→→→→→→→→ه آرايش و زي→→→→→→→→→نت خ→→→→→→→→وشايند اوست 

اگرچه دروغ است. 
^ توالت خوشايند مردم است اين است كه از اروپا آمده  مين ج→هت اي→نكه كلمه ẃـ س→و ۳

و طعم سوغات غرب∂ دارد.  
^ م→ستراح  ^ ت→→والت ب→ه ك→ار ن→م∂برند ول∂ ك→لمه در م→→يان م→→ا ك→→سان∂ ه→→م ه→→ستند ك→→ه ك→→→لمه
ه→م خ→وشايندشان ن→→يست،آنها ت→عبير ب→ه دس→→تشوي∂ م→→∂كنند. اي→ن ت→عبير ه→م م→طابق با واقع نيست، 
^ دست ش→ستن م→→∂رويد؟ واض→ح است ك→ه خ→ير، پس مناسبترين  زي→را آي→ا ش→→ما واق→عاҐ آن→جا ب→را

^ مستراح است كه امام صادق� فرموده است.  و واقع نماترين كلمه همان كلمه
)؛  ґجاساتￍالن ґقالẂثџا Ẃن ґس مẂفￍالن ґ↨ џتراح Ẃس ґال Ґراحاџت ẂسẀم Ẁراحџت ẂسẀمẂال џ∂ґẃم Ẁما سￍنґا)

ه→→→→→مانا م→→→→→ستراح، م→→→→→ستراح ن→→→→→→اميده ش→→→→→ده است از آن ج→→→→هت ك→→→→ه آدم→→→→→يان ب→→→→ار س→→→→نگين 
نجاسات را زمين م∂گذارند و راحت م∂شوند. 

ẃر است ك→ه  →→ا اي→ن ب→شر آن→چنان م→غرور و م→تكب ẃآن→→جا آس→→ايشگاه است ن→→ه آراي→→شگاه. ام ^ آر
^ ب→د خ→ودش را ن→شان م→→∂دهد ب→ه زب→→ان ب→ياورد ي→ا از ك→س∂ ب→شنود  ^ را ك→ه ب→و خ→→وش ن→دارد ك→لمها
ند و  џر م∂كџ ^ زمين ب ^ مستراح را از رو و راس→ت∂ اي→ن ب→شر م→غرور اگ→ر م→→∂توان→→ست رگ و ريشه
ار او را  ẃاج→→→→ازه ن→→→م∂داد در م→→→يان خ→→→انهاش م→→ستراح→→∂ وج→→ود داش→→ته ب→→اشد. ول∂ خ→→داون→→د ح→→كيم ق→→ه
آن→→→چنان م→→→ستأصل و اس→→→ير دست م→→→دفوعش ك→→→رده ك→→→ه زن→→→جير ب→→→ه گ→→ردنش م→→∂اف→→كند و ب→→ا ذلẃت و 
^ ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→مت م→→→→→→→→ستراحش م→→→→→→→→→∂كشاند م→→→→→→→→جبورش ن→→→→→→→→موده ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ايد در ك→→→→→→→→نار ه→→→→→→→→مان اط→→→→→→→اق  خ→→→→→→→→وار
^ رن→→گين  ^ رن→→→گين م→→→∂چيند، م→→ستراح ه→→م ب→→سازد ت→→ا از ك→→→نار اي→→ن س→→فره ^ ك→→→ه س→→→فرهها غ→→→ذاخ→→→ور
^ ن→→→→→نگين ب→→→→نشيند و م→→→→حصول لذائ→→→→ذ دن→→→→→يا را ب→→→ه ط→→→ور ن→→→مونه ب→→→بيند و  ب→→→→رخيزد و در ك→→→→نار آن ص→→→→حنه



 
 ۱℮Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

ت ط→لب∂ را م→شاهده ن→مايد و ب→→فهمد كه اگر انسان، ايمان به خدا و حقايق  ẃت لذẃاز ذل ^ گ→وشها
^ بيش نيست.  ^ پليد آسمان∂ را از دست بدهد، خودش ي− دستگاه مدفوعساز

چند درس عبرت 
^ ع→→→→→برت ك→→→→→ه ان→→→→→سان ب→→→→→→ايد از م→→→→→ستراح ب→→→→→گيرد اي→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→دان→→→→د دن→→→→→يا  از ج→→→→→مله درسه→→→→→ا
^ رن→→→→→→→→→→→گين م→→→→→→→→→→→∂نشيند و از خ→→→→→→→→→→→→وردن  تش ذلẃتآور است. ي− س→→→→→→→→→→→اعت ك→→→→→→→→→→→ه در ك→→→→→→→→→→→→نار س→→→→→→→→→→→فره ẃلذ
اق→→ل ب→→ايد ده دق→→يقه در م→→ستراح ب→→نشيند و ذلẃت  ẃت م→→∂برد، در پ→→∂ آن ح→→د ẃرن→→گارنگ لذ ^ غ→→→ذاه→→→ا
ت ي− ساعته است.   ẃپيامد لذ ^ ل نمايد. اين ذلẃت ده دقيقها ẃدفع نجاست از درونش را تحم
^ م→→→→→ا ه→→→→→م  ^ ه→→→→→فتاد و ه→→→→→شتاد س→→→→→اله ته→→→→→→ا ẃاز ه→→→→→→مين ج→→→→→→ا پ→→→→→→∂ ب→→→→→→بريم و ب→→→→→اورمان ب→→→→→شود ك→→→→→ه لذ
^ م→است  ^ پ→→ايانناپذير از پ→∂ خ→واه→د داشت. روز ج→زا از م→سلẃميẃات و ح→تميẃات اع→تقاد ذلẃته→ا

ه فرماييد كه خدا م∂فرمايد:  ẃبه اين آيات از قرآن كريم توج
...�؛۱  Ẃم ґهґẃ ب џر џدẂن ґع Ẃم ґه ґس Ẁؤ Ẁوا ر Ẁس ґناك џونẀم ґر ẂجẀمẂال ґإذ Ẅ^ �وџ لџوẂ تџر

اگ→→ر ب→→بين∂ آن ه→→نگام∂ را ك→→→ه ت→→بهكاران در پ→→يشگاه پ→→روردگارشان س→→→ر ب→→→ه زي→→ر[از 
ت شرم و خجالت] ايستادهاند...   ẃشد

...�؛۲  ẁ↨ￍل ґذ ẂمẀهẀقџه Ẃرџت ẂمẀه ẀصارẂأب Ґ↨џع ґخاش�
 ^ در ح→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→شمهاشان از ده→→→→→→→شت و وح→→→→→→→شت ف→→→→→→→رو اف→→→→→→→→تاده و ذلẃت و خ→→→→→→→وار

^ آنها را فرا گرفته است...  سراپا
�؛۳ اينان همان كافران و فاسقان و فاجرانند.  Ẁ↕ џر џجџفẂال Ẁ↕ џرџفџكẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا�

^ ان→→→سان! ب→→بين ي−  درس ع→→→برت دي→→گر＾ ك→→ه ب→→→از ب→→ايد از م→→ستراح گ→→رفت اي→→ن است ك→→ه ا
تب→→→→→→خش ك→→→→→→ه م→→→→→→∂خور＾، چ→→→→→→نان ف→→→→→→شار ب→→→→→→ه رودهه→→→→→→→ايت م→→→→→→∂آورد ك→→→→→ه م→→→→→ستراح  ẃلذ ^ ش→→→→→→كم غ→→→→→→ذا
^ رن→→→→گين  ^ و آن→→→→جا ن→→→→نشين∂، ب→→→→ار دي→→→→گر ن→→→→م∂توان→→→→∂ س→→→→ر س→→→→فره ن→→→→→شينت م→→→→→→∂كند ت→→→→→ا ده دق→→→→يقه ن→→→→رو
^ و لذا در هر ۲℮  ب→نشين∂ و در ب→ستر خ→واب، آرام ب→خواب→∂ و ب→ا رف→قا و دوس→تان ه→م ص→حبت ب→شو
^ زن→→→دگ∂ات ب→→→رس∂. از  ^ ب→→→ه م→→→ستراح ب→→→زن∂ ت→→→ا ب→→→توان→→→∂ ب→→→ه ام→→→ور ع→→→اد س→→→→اعت چ→→→ندين ب→→→ار ب→→→ايد س→→→ر

                                                           
^ سجده،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱

^ قلم،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲
^ عبس،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۳



 
 ۱℮۱ انسانيت انسان به چيست؟ 

ات آلوده ب→→→→→ه ش→→→→→هوات ح→→→→→يوان→→→→→∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه م→→→→→خزن روح و ج→→→→→→انت  ẃه→→→→→→مين ج→→→→→→ا ب→→→→→فهم ك→→→→→ه ت→→→→→→مام اي→→→→→ن لذ
^ ج→→→→انت م→→→∂اف→→→كند ك→→→ه ن→→→عرهات، گ→→→رگ و خ→→→و∑  ^ ب→→→→ه روده →→→→ردن چ→→→→→نان ف→→→→شار Ẁم م џم→→→→∂ريز＾، د
^ جان را بشنود.  ^ ج→ان است و گ→وش ج→→ان بايد تا ناله ب→يابان را م→→∂لرزان→د. م→نته∂ آن ن→اله، ن→→اله
^ ب→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→حشر ن→→→→→→→گهت م→→→→→→→→∂دارن→→→→→→د و زџج→→→→→→ر و ع→→→→→→ذابت  ب→→→→→→→عد ه→→→→→→→م ه→→→→→→→زاران س→→→→→→→→ال در م→→→→→→→ستراحه→→→→→→→ا
ـ ص→→الحيẃت  ـ ب→→ه ش→→رط اي→→نكه ك→افر از دن→→يا ن→رفته ب→اش∂  ^ و ب→→توان→→∂  ر ش→→و ẃم→→∂دهند ت→→ا پ→→ا∑ و م→→طه

همنشين∂ با بهشتيان را به دست آور＾. 
^ خ→→روج از ج→→هنẃم  ẃه آن→→→ان ك→→→ه در دن→→→→يا ك→→→افر زن→→→دگ∂ ك→→→رده و ك→→→افر م→→→ردهان→→→د راه→→→∂ ب→→→را الب→→→ت
ن→دارن→د، ول∂ آن→ان ك→ه ب→ا اع→تقاد ب→ه اس→→الم و ايمان از دنيا رفتهاند ول∂ فاسق و گنهكار بوده و در 
ارت→→→→→→→كاب گ→→→→→→→ناه و م→→→→→→→عصيت ب→→→→→→→→∂پرواي→→→→→→→∂ داش→→→→→→→تهان→→→→→→د و ب→→→→→→∂ ت→→→→→→وبه م→→→→→→ردهان→→→→→→د، اي→→→→→→نان ب→→→→→→ايد ب→→→→→→ه ت→→→→→→ناسب 
ب ب→→→→→→→اشند ت→→→→→→→ا از آلودگ→→→→→→∂ گ→→→→→→ناهان پ→→→→→→→ا∑ گ→→→→→→ردند و  ẃم ب→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→حشر م→→→→→→→عذẃگ→→→→→→→ناهانشان در ج→→→→→→→→هن
^ اين گروه است كه قرآن كريم م∂فرمايد:  صالحيẃت ورود به بهشت را پيدا كنند. درباره
قابا�Ґ؛۱  Ẃيها أحґف џينґثґالب �Ґآباџم џين ґاغￍلطґل �Ґصادا Ẃر ґم Ẃتџكان џمￍن џه џج ￍإن�

^ طغيانگران كه  ح→قيقت اي→نكه جهنẃم كمينگاه∂ است بزرگ و بازگشتگاه∂ است برا
^ ط→→→→→→→→والن∂ ب→→→→→→→ايد در آن ب→→→→→→→مانند. از م→→→→→→→يان ج→→→→→→→هنẃم ف→→→→→→→رياد م→→→→→→→→∂كشند و از ن→→→→→→→→گهبان دوزخ  تها ẃم→→→→→→→→د

^ كم− م∂كنند و م∂گويند:  تقاضا
...�؛۲  џ−ب џنا رẂيџل џع ґضẂقџيґل Ẁ−ґيا مال...�

^ خ→→→→ودت ب→→→→خواه ك→→→ه م→→→→ا را از آتش  ^ م→→→→ال− [ص→→→→احب اخ→→→→تيار ج→→→→→هنẃم] از خ→→→→دا ...ا
نجات دهد... 

آن→→چنان خ→→ود را دور از خ→→→دا و م→→حروم از لط→→→ف و ع→→نايت او م→→→∂بينند ك→→ه ن→→م∂گويند از 
خ→→→دا＾ م→→→ا ب→→→خواه، ب→→→لكه م→→→→∂گويند: از خ→→→دا＾ خ→→→ودت ب→→→خواه ك→→ه م→→ا را ن→→جات ده→→د ول∂ ج→→واب 
تها ب→→→→ايد در م→→→→→يان  ẃراه ن→→→→→جات∂ ن→→→→→داري→→→→د و م→→→→د Ґ؛۳خ→→→→→ير، ف→→→→→عال� џونẀ ث ґم→→→→→→اك Ẃم Ẁك→→→→→√ م→→→→→∂شنوند:�...ق→→→→→الџ إن
 ґآتش ب→→→→مانيد ت→→→→→ا از آلودگ→→→→→∂ها＾ گ→→→→ناهان پ→→→ا∑ ش→→→ويد. ح→→→ال آي→→→ا م→→→مكن است در دن→→→→يا ش→→→يرمرد
ه→نرمند＾ پ→→يدا ش→ود ك→ه ب→گويد غ→لط ك→رد مستراح، من م∂توانم همهگونه غذا و هر چقدر كه 

                                                           
^ نبأ،آيات۲۱تا۲۳.  ـ سوره ۱
^ زخرف،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱℮۲ 

خ→واستم بخورم و مستراح هم نروم. اگر پيدا شد اينچنين شيرمرد هنرمند＾، در اين صورت 
است ك→→→ه م→→∂توان→→د ب→→گويد غ→→→لط ك→→رد ج→→هنẃم، م→→ن ه→ر ك→ار＾ از ه→→ر ق→بيل ك→ه دلم ب→خواه→د ان→→جام 

م∂دهم و هيچ هول و هراس∂ هم از جهنẃم به خود راه نم∂دهم. ول∂ هيهات، هيهات: 
�؛۱  ґارￍالن ґحاب Ẃأص Ẃن ґم џ−ￍإن Ґيالґلџق џ∑ґرẂفẀكґب Ẃعￍت џمџت ẂلẀق...�

^ زودگ→→→→ذر ك→→→→يف ك→→→ن و]  ^ پ→→→→→يامبر] ب→→→→گو [ب→→→→→ه اي→→→→ن آدم ك→→→→افر ف→→→→→عالҐ در اي→→→→ن دن→→→→يا [ا
ت ب→→→→→→بر و ه→→→→→ر چ→→→→→ه م→→→→→→∂خواه∂ ب→→→→→كن، ول∂ ب→→→→→ه ي→→→→قين [ب→→→→دان ك→→→→ه] از ي→→→→→اران ه→→→→ميشه  ẃلذ

مالزم آتش خواه∂ شد.  
^ ب→→→→→∂ م→→→→→ستراح در آن پ→→→→→→يدا ن→→→→→م∂شود، آي→→→→→ا م→→→→→مكن است اي→→→→ن دن→→→→يا ب→→→→ه  اي→→→→→ن دن→→→→→→يا ي− خ→→→→→انه

تناسب گناهان آدميان، جهنẃم سوزان از پ∂ نداشته باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
^ زمر،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱



 
 ۱℮۳ ب∂ اثر بودن عبادات بدون معرفت 

 

 

بخش سوẃم 

ـ گفتار يازدهم: مرگ دل 
ـ گفتار دوازدهم: عبادت مقبول 
ـ گفتار سيزدهم: عيد طبيعت 
ـ گفتار چهاردهم: طهارت دل 
ـ گفتار پانزدهم: ارزش انسان 
ـ گفتار شانزدهم: باطن نوران∂ 

ـ گفتار هفدهم: عيد نوروز 
ـ گفتار هجدهم: تحصيل نور 

 
 
 
 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱℮℮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۱℮Ｑ ب∂ اثر بودن عبادات بدون معرفت 

 
 
 

گفتار يازدهم 
مرگ دل 

 
^ از گناهان  ^ فور توبه

گ→→→→→→→→→فتيم ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→كم ع→→→→→→→→قل و ه→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→سب م→→→→→→→→ستفاد از آي→→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→→→ات 
 Ґاست و ت→→أخيرش ج→→ايز ن→→يست ك→→ه ب→→گوييم ف→→عال ^ م→→→عصومين� ت→→وبه از گ→→ناهان، واجب ف→→ور
^ ش→→يطان  ك→→→ه ه→→→م ج→→→وان→→→م و ه→→→م س→→→الم، وق→→ت∂ پ→→ير ش→→دم ي→→ا ب→→يمار ش→→→دم ت→→وبه م→→∂كنم، اي→→ن وس→→وسه
^ ي→→→ا در ج→→→وان→→→∂ و ي→→→ا ب→→→ه م→→→رگ ن→→→اگهان∂ م→→→ردهان→→→د و م→→→جال ت→→→وبه ن→→→→يافتهان→→→د. اي→→→ن  است، زي→→→→را ب→→→→سيار

حديث هم از امام صادق� نقل شد كه فرموده است: 
)؛۱  Ẅ∂џكẂل џهẂال ґفيه Ẁق џرẂغџي ẁر Ẃحџب Ẁهￍن ґاџف џويف Ẃسￍالت џو џ∑اẃيґا)

ب→→→پرهيز از ت→→→أخير[در اص→→→→الح ام→→→→ر آخ→→→رت] چ→→→ه آن→→كه آن دري→→اي∂ است ك→→→ه ه→→→ال∑ 
شوندهها در آن غرق م∂شوند. 

اي→→→→ن− ك→→→ه م→→→ا ب→→→ر ح→→→→سب اي→→مان و اع→→تقاد ب→→ه ق→→رآن و گ→→فتار ام→→امان� م→→→∂دان→→يم اگ→→ر آدم 
گ→نهكار ب→∂ ت→وبه از دن→يا ب→رود، در ع→→الم پس از م→رگ اس→تحقاق انواع عذابها خواهد داشت و 
 ^ از ط→رف∂ ه→م م→رگ ب→∂ خ→بر ب→ه سراغ آدم م∂آيد، بنابراين از نظر عقل واقع بين اقدام به توبه
^ است و تأخير آن جايز نيست.  از گ→→ناهان∂ ك→ه آدم→∂ از خ→ود س→راغ دارد، واجب و الزم ف→ور

اين هم فرمان قرآن كريم است كه: 
وحاҐ...�؛۲  Ẁصџن Ґ↨џب Ẃوџت ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀوا تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ ك→→ه  ^ ك→→سان∂ ك→→→ه اي→→مان ب→→→ه خ→دا و آخ→رت آوردهاي→د ت→وبه ك→نيد آن→چنان ت→وبه ا ا
                                                           

ـ بحاراالنوار، جلد۷Ｑ، صفحه＾۳⅛۱.  ۱
^ تحريم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱℮ 

پس از آن ديگر به فكر بازگشت به گناه نيفتيد.  
√→→→→سويف»؛بپرهيز از اي→→→→نكه ب→→→→گوي∂ در آي→→→→→نده  →→→→ا∑џ وџ الت ẃي ґام→→→→→ام ص→→→→→ادق� ه→→→→م ك→→→→ه ف→→→→رمود:«ا
ت→→وبه م→→∂كنم و در آي→→→نده اس→→تغفار م→→∂كنم. ك→دام آي→نده؟ م→گر آي→نده در اخ→تيار ش→ماست، ش→→ما 

^ يا مرده و لذا خدا فرموده است:  چه م∂دان∂ ي− ساعت بعد زندها
 Ẁت Ẃو→ џمẂال ẀمẀه џد џأح џر џض џإذا ح Ẅ∂ￍت→ џح ґئاتґẃي→→ ￍالس џونẀلџمẂع→ џي џين ґذ→→ￍلґل Ẁ↨џب Ẃو→→ￍالت ґت џس→→Ẃيџل џو�

...�؛۱  џن Ẃاآل ẀتẂبẀت ∂ґẃ قالџ إن
^ م→→→قبول در ن→→زد خ→→دا ن→→خواهند داشت ك→→سان∂ ك→→→ه ادام→→→ه ب→ه ارت→كاب گ→→ناهان  ت→→وبه
بدهند تا هنگام∂ كه يك∂ از آنها مرگش فرا رسيد بگويد اكنون توبه كردم... 

نا لџهẀمẂ عџذاباҐ ألґيما�Ґ؛۲  Ẃدџت Ẃأع џ−ґولئẀا...�
...اينان عذاب∂ دردنا∑ آماده دارند. 

يب＃  ґرџق Ẃن ґم џونẀوبẀت џي ￍمẀث ＃↨џهال џج ґب џوء→→ الس џونẀلџمẂع→ џي џين ґذ→→ￍلґل ґاهللا ∂џل џع Ẁ↨џب Ẃو→ￍا التџم→ￍإن�
...�؛۳  Ẃم ґهẂيџل џع Ẁاهللا ẀوبẀتџي џ−ґولئẀاџف

^ ك→→→→→→سان∂ را خ→→→→→→دا م→→→→→→→∂پذيرد ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر اس→→→→→اس ج→→→→→هل و ن→→→→→ادان∂ م→→→→→رتكب  ه→→→→→→مانا ت→→→→→→وبه
گ→ناه∂ م∂شوند و سپس بدون تأخير، اقدام به توبه م∂كنند، اينانند كه مشمول 

عفو و رحمت خدا م∂گردند... 
ل ان→→سان م→سلمان م→ؤمن ب→ه ق→رآن و اهل بيت رسالت� بايد باورش بشود كه  ẃدر ق→دم او
ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→ناه، دل را ب→→→→→→يمار م→→→→→→∂كند و س→→→→→→پس م→→→→→→∂ميران→→→→→→د و ت→→→→→→نها راه درم→→→→→→ان و اح→→→→→→→يائش ت→→→→→→وبه و 

استغفار است.  
^ نوران∂ از امام اميرالمؤمنين عل∂� نقل شده كه فرموده است:  اين جمله

تґغفار)؛℮  Ẃس ґ Ẃاال ẀمẀكẀوائ џد џو ẀوبẀن الذ ẀمẀكẀدائ... ẂمẀكґوائ џد џو ẂمẀكґدائґب ẂمẀك Ẁرґب ẂخẀال اџا)
^ دردت→→→→→ان ب→→→→اخبر س→→→→→ازم، درد ش→→→→ما گ→→→→→ناهان  آي→→→→→→ا ن→→→→→م∂خواهيد ش→→→→→ما را از درد و دوا

^ شما توبه است و استغفار.  است و دوا
                                                           

^ نساء،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲

ـ همان،آيه＾۱۷.  ۳
ـ بحاراالنوار،جلد۹Ω، صفحه＾۲۸۲.  ℮
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ẃائبين به خدا عرض م∂كند:  اجدين� نيز در مناجات الت ẃدالسẃامام سي
)؛۱  џ−Ẃن ґم ＃↨џوبџتґب ґهґي Ẃحџاџف ∂ґتџناي ґج Ẁظيمџع ∂ґبẂلџق џماتџله∂...اґا)

خ→→→→→→دايا گ→→→→→→ناه و ج→→→→→→→نايت ب→→→→→→زرگم، ق→→→→→→لبم را م→→→→→→يرانده است، اي→→→→→ن− ب→→→→→→ا ت→→→→→وفيق ت→→→→→وبه از 
جانب خودت دلم را زنده كن. 

اي→→→→ن ج→→→→مله ن→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→→ه گ→→→→→ناه س→→→→بب م→→→→رگ دل م→→→→∂شود و ت→→→→وبه ه→→→م آن دل م→→→رده را 
ه از گ→ناه است اي→→نگونه ب→يانات از م→عصومين�  ẃه ام→→ام� ك→→ه م→→عصوم و م→نزẃ زن→→ده م→→∂كند. الب→→ت
^ ت→نبيه و ب→يدار ك→ردن م→ا آلودگ→ان ب→ه گ→ناه است ك→ه ب→ه خ→ود ب→ياييم و تا فرصت∂ باق∂ است به  ب→را
اص→→→الح ام→→ر ق→→لب خ→→ود ب→→پردازي→→م و ه→→رگز ع→→واقب ش→→وم گ→→ناه را س→→ب− ن→→شماريم ك→→ه خ→→سران غ→→ير 
ق→→→→ابل ج→→→→بران دام→→→نگيرمان خ→→→واه→→→د ش→→→د و لذا ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂� پ→→→يامبراك→→→رم� را ب→→→ه 
^ روح و جان انسان است و دستور  ع→نوان ط→بيب معرẃف∂ كرده كه كارش تشخيص بيمار＾ها

درمان آنها و در اين جمله فرموده است: 
 џ−ґل џذ Ẃن→→ ґم Ẁع џض→→ џي Ẁهџم→→→ ґواس→→→џم Ẅ∂џم→→→ Ẃأح џو Ẁهџم→→→ ґاه џر→→→џم џمџك→→→ Ẃأح Ẃد→→→џق ґهґẃ ب ґط→→→ ґب ẁارￍو џد ẁيبґب→→→џط)

)؛۲  نџ↨＃ بẀكẂم＃ ґسẂأل џو ＃ẃم Ẁان＃ ص џآذ џو ＃∂ẂمẀوب＃ عẀلẀق Ẃن ґم ґهẂيџل ґإ Ẁ↨ џاج џحẂال ẀثẂي џح
 ^ آن ح→→→→→ضرت ط→→→→بيب∂ است(روح→→→→ان∂) ك→→→→ه ب→→→→ا اب→→→→زار و وس→→→→ايل ط→→→→→بابت در م→→→→يان م→→→→ردم (ب→→→→را
^ زخم  ^ گ→وناگون) گ→ردش م→∂كند و م→رهمهايش(علوم و م→عارفش) را (ب→را ع→→الج ب→يمار＾ها
دله→→→اي∂ ك→→→ه ب→→→ه ت→→→يغ ن→→→ادان→→→∂ و گ→→→مراه→→→∂ م→→→جروح گ→→→شته) م→→→حكم و آم→→→→اده ك→→رده است و اب→→زاره→→ا 
را(ب→→→→ه آتش ن→→→→ه∂ از م→→→→نكر و ب→→→→يم دادن از ع→→→→ذاب اله→→→→→∂) س→→→→رخ ك→→→→رده و ت→→→افته است و ه→→→ر ج→→→ا ك→→→ه 
^ م→جروح و نيازمند به  ^ آن→→ها م→→∂نهد و ج→→اها ^ داغ ك→ردن را رو الزم ب→اشد، م→رهمها و اب→زاره→ا
^ الل(از  ^ ك→→→ر(از ش→→→نيدن ح→→→→ق) و زب→→→→انها ^ ك→→→→ور(از ع→→→لم و دانش) و گ→→→وشها م→→→→عالجه دله→→→→→ا

گفتن سخنان راست) را اين طبيب روحان∂ معالجه م∂نمايد. 
از اي→→→→→→ن ب→→→→→→يان روش→→→→→→نگر ام→→→→→ام ع→→→→→→ل∂� اس→→→→→تفاده م→→→→→∂شود ك→→→→→ه در م→→→→→يان آدم→→→→→يان گ→→→→→روههاي∂ 
 ^ ^ م→→→→→هل− روح→→→→→∂ م→→→→→∂باشند و ب→→→→→ايد ت→→→→→حت م→→→→→عالجه از ن→→→→→→احيه ه→→→→→→ستند ك→→→→→→ه م→→→→→→بتال ب→→→→→→ه ب→→→→→→يمار＾ها
س ق→→→رار گ→→→يرند، آن→→→ها ك→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→→ه چ→→→شم س→→رشان ت→→يزبين و  ẃدس→→→تورات آس→→→→مان∂ دي→→→ن م→→→قد

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۹۱، صفحه＾۱℮۲.  ۱
 .۱Ω۷＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱℮۸ 

^ م→→→→→→→→→→→حرẃ∑ ش→→→→→→→→→→→هوت را خ→→→→→→→→→→→وب  دورب→→→→→→→→→→→ين است از دور و ن→→→→→→→→→→→زدي− آس→→→→→→→→→→→مان و زم→→→→→→→→→→→ين و م→→→→→→→→→→→نظرهها
^ م→→→→ربوط ب→→→→ه خ→→→→→دا و  ^ م→→→→عنو →→→→→ا چ→→→→→شم ق→→→→→لبشان ن→→→→→ابيناست و ه→→→→يچ ج→→→→→مال∂ از ج→→→→مالها ẃم→→→→→∂بينند، ام

^ خدا را مشاهده نم∂كنند.   اوليا
^ م→→→→هيẃج و س→→→→خنان ت→→→→ملẃق آم→→→→يز و  ^ ش→→→→نيدن ان→→→→واع ص→→→→→داه→→→→ا گ→→→→→وش س→→→→→رشان ب→→→→از است و ب→→→→را
^ گ→وش دادن  →→ا گ→→وش ق→→لبشان ن→→اشنواست و ه→→يچگاه ح→ال و ح→وصله ẃف→→تنهان→→→گيز آم→→اده است، ام

^ آسمان∂ قرآن و وعظ واعظان ندارند.   به نغمهها
زب→→ان در ده→انشان روان است و به سهولت و سرعت م∂چرخد و از گفتن سخنان لغو و 
ب→→يهوده و اح→→ياناҐ ت→→وأم ب→→ا دروغ و غ→→يبت و ت→همت و ان→→حاء ف→ساد و ش→يطنت اس→→تنكاف∂ ن→م∂ورزند، 
→ا زب→→ان ق→لبشان الل است و گ→وي∂ اص→→الҐ ت→وان→→اي∂ گ→فتن س→خن ح→ق و دع→وت ب→ه راه ح→ق ن→دارن→د  ẃام

^ امام اميرالمؤمنين عل∂� قلبها كور و گوشها كر و زبانها الل است.   و به فرموده
^ اي→ن ط→بيب روحان∂ قرار  ح→ال ب→ايد دي→د آي→ا م→ا ب→يماران→∂ ك→ه ب→ه زع→م خ→ود ت→حت م→عالجه
^ چشم و سر م∂گذاريم، آيا  ^ شفابخش او را كه قرآن است م∂بوسيم و رو گ→رفته و نسخه
^ روح→→→∂ خ→→ود  ^ اله→→∂ از ب→→يمار＾ها ت→→→ا چ→→→ه م→→→قدار ت→→→وان→→→→ستهاي→→→م ب→→→ا ع→→مل ب→→ه دس→→تورات اي→→ن ن→→سخه
^ ح→→قايق از م→→عارف ق→دس∂ آسمان∂  ^ ي→افته و چ→شم و گ→وش و زب→→ان ق→لب خ→ود را ب→ه س→و ب→هبود
^ دعوت كنندگان  ^ ب→شنويم و در زم→ره ^ م→عنو ^ ب→بينيم و ن→غمهها ^ م→عنو ب→از ك→نيم و ج→مالها

به صراط مستقيم حق قرار گيريم. 
^ رف→تار  ^ رف→تار م→ا ب→ا ق→رآن ن→حوه فانه م→→ا ب→→→ايد اق→→رار و اع→→تراف داش→→ته ب→→→اشيم ك→→ه ن→→حوه ẃم→→تأس
^ ع→→→→مل ب→→→→ر ط→→→→بق آن از م→→→صرف دارو و  ب→→→→يماران→→→→∂ است ك→→→→ه ن→→→→سخه از ط→→→→بيب گ→→→→رفتهان→→→→د و ب→→→→ه ج→→→→ا
^ خ→→→→→واب→→→→→→يدهان→→→→→د و آن ن→→→→→سخه را ب→→→→→ا آه→→→→→→نگ و  ^ ب→→→→→يمار ^ م→→→→→→ضرẃ در م→→→→→→يان ب→→→→→→سترها پ→→→→→→رهيز از غ→→→→→→ذاه→→→→→→→ا
^ خ→→→→→وش ق→→→→→رائت م→→→→→∂كنند و ب→→→→→ه ي→→→→→كديگر اح→→→→سنت و آف→→→→رين م→→→→∂گويند و ب→→→→ه ب→→→→رندگان در  ص→→→→→دا
 Ґم→→→→∂نالند. اي→→→ن ك→→→ار آي→→→ا ان→→→صافا ^ م→→→→سابقه خ→→→→وشخوان→→→→∂ ج→→→→→ايزه م→→→→∂دهند و پ→→→→يوسته از درد و ب→→→يمار

روش∂ عاقالنه است؟ 
بررس∂ ميزان تأثير نماز بر قلب ما 

م→→→→ا ب→→→→ه ي− س→→→→→لسله از ظ→→→→واه→→→→ر خ→→→→→ش− ب→→→→∂ روحґ اع→→→→→مال∂ ب→→→→ه ن→→→→ام اع→→→→مال دي→→→→ن∂ چ→→→→سبيدهاي→→→→م 
^ آن اع→→→→→→→مال ب→→→→→→ينديشيم و ب→→→→→ه آن م→→→→→قاصد در م→→→→→تن زن→→→→→دگ∂ خ→→→→→ود  ب→→→→→→دون اي→→→→→→نكه در م→→→→→→قاصد ع→→→→→→اليه
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ق بخشيم.   ẃتحق
^ ك→→ه ي− ع→→→بادت ه→→مگان∂ و ه→→ميشگ∂ و در ه→→مه ح→→→ال∂ґ م→→ا  ان→→→دك∂ ش→→→ما ب→→→ه ه→→→مين ن→→ماز
اقل پنج بار صبح و ظهر و شب  ẃم→سلمانان پ→يرو ق→رآن است بنگريد و ببينيد در شبانهروز ما حد
→→→→ا∑ ن→→→→ستعين» و در ح→→→→ضورش ب→→→ه س→→→جده  ẃا∑ ن→→→→عبد و اي→→→→→ẃرو ب→→→→ه خ→→→→→دا م→→→→∂اي→→→→ستيم و م→→→→∂گوييم:«اي
^ خ→→ا∑ م→→→∂گذاري→→م و اظ→→→هار خ→→ضوع و ت→→ذلẃل م→→→∂نماييم آي→ا ب→عد از س→∂،  اف→→تاده و ص→→ورت رو
چ→→هل س→→ال و ش→→صت، ه→→فتاد س→→ال اي→→نگونه ع→→مل چ→→قدر ت→→وان→→ستهاي→م ب→ا خ→دا انس و ارت→باط ب→رقرار 
ك→رده ب→ر م→عرفت و م→حبẃت خ→ود ن→سبت ب→ه آن م→عبود ي→كتا ب→→يفزاي→يم ي→ا ه→نوز هم مانند بيگانگان با 
خ→→→→→→دا رف→→→→→→تار م→→→→→→→∂كنيم و در ع→→→→→→مل ب→→→→→→ر ط→→→→→→بق ف→→→→→→رام→→→→→→ين و دس→→→→→→تورات و رع→→→→→ايت ح→→→→→→الل و ح→→→→→رام دي→→→→→ن 
سش چ→→نان ب→→∂ اع→→تنا و س→→هل ان→→→گار م→→∂باشيم ك→→ه گ→→وي∂ اص→→→الҐ ه→→يچ آش→→→ناي∂ ب→ا او ن→داري→م و  ẃم→→قد
 ^ ح→ال آن→كه م→ا اگ→ر ف→رضاҐ ب→ا ش→خص ب→زرگ و م→حترم∂ در ه→ر م→اه،ي− ب→ار ق→رار دي→→دار ح→ضور
داش→→→→ته ب→→→→اشيم، پس از گ→→→→ذشت چ→→→→ند م→→→اه آش→→→ناي∂ ت→→→وأم ب→→→ا رف→→→اقت ب→→→ا او پ→→→→يدا م→→→∂كنيم و اگ→→→ر اي→→→ن 
^ آشناي∂ محكمتر و دوست∂  دي→→دار م→اهانه م→نته∂ ب→ه ديدار هفتگ∂ شد طبيع∂ است كه رابطه
و رف→→→→→اقت ص→→→→ميم∂تر و ع→→→→ميقتر م→→→→∂گردد، ح→→→→ال اگ→→→→ر اي→→→→ن دي→→→→→دار ه→→→→فتگ∂ ه→→→→م م→→→→نجرẃ ب→→→→ه دي→→→→دار 
^ خ→→ارج ش→ده  ر ع→→اد ẃت→→صو ẃت از ح→→دẃگ→→رديد دي→→گر اي→→ن رب→→ط الفت و م→→حب ^ روزان→→ه و ش→→بانهروز

^ يگانگ∂ و وحدت م∂رسد.   به عال∂ترين مرحله
^ ي− ب→ار، ب→لكه  ^ ي− ب→ار و ن→ه روز ب→→نابراي→→ن م→→ا ك→ه ب→ا خ→دا ن→ه م→اه∂ ي− ب→ار و ن→ه ه→فتها
^ داريم و  ^ واجب، ق→رار دي→دار حضور اق→ل پ→نج ب→ار ب→ه ص→ورت ن→مازها ẃح→د ^ در ه→ر ش→بانهروز
ن→→→→→→→→→→زدي−تر و م→→→→→→→→→→حرمانهتر از ه→→→→→→→→→→ر دوست و رف→→→→→→→→→→يق ص→→→→→→→→→ميم∂ ب→→→→→→→→→ا او ب→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→فتگو و اظ→→→→→→→→→هار م→→→→→→→→→حبẃت 
م→→→→→→→→→∂نشينيم و راز دل م→→→→→→→→→→∂گوييم، پس چ→→→→→→→→→را ه→→→→→→→→→نوز آن انس و الفت و ي→→→→→→→→گانگ∂ ك→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→بعاҐ ب→→→→→→→→ايد 
ح→→→اصل ش→→→ده ب→→→اشد در ق→→→لب خ→→→ود ن→→سبت ب→→ه خ→→→دا اح→→→ساس ن→→م∂كنيم و ب→→لكه در اب→→عاد گ→→وناگون 
^ از  اليẃت، اع→→→→→→→→→→تناي∂ ب→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→سيار ẃزن→→→→→→→→→→→دگ∂ از م→→→→→→→→→→→حيط خ→→→→→→→→→→→انواده و اج→→→→→→→→→→→تماع و ك→→→→→→→→→→→سب و ك→→→→→→→→→→→ار و ف→→→→→→→→→→ع

^ او نم∂دهيم.  ẃي− به نداها ^ او نم∂نماييم و جواب لب خواستهها
ه به حضور عابد  ẃواقع∂اش كه توج ^ از اي→نجا معلوم م∂شود اين نمازها آن نماز به معنا
^ از ق→يام و ق→عود و رك→وع و س→جود  در م→→حضر م→→عبود است ن→→م∂باشد، ب→→لكه ي− ص→ورت ظ→اهر
→→→لو↕ و  است ك→→→→ه ت→→→→نها اث→→→→رش اس→→→→قاط ت→→→→كليف است و خ→→→→ارج س→→→→→اختن از ت→→→حت ع→→→نوان ت→→→ار∑ الص√



 
 ۱ＱΩ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ ن→→يست ك→→ه آدم→→∂ را ب→→ه ع→→الم  ره→→→اي∂ ب→→→خشيدن از ج→→→هنẃم و ج→→→ايگاه ب→→∂نمازها، وگ→→رنه اي→→ن ن→→ماز
^ بهشت برين بنشاند.   قẀربґ خدا برساند و بر غرفهها

لزوم قطع∂ كسب معرفت 
^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂� فرموده است:  موال

 џن→→→ ґم џونẀك ґẃحر→→→Ẁم→→→ا ت ẂمẀكџعџفẂن→→→ џي Ẅ∂ￍت→→→ џح џدونẀبẂع→→→џت Ẃن→→→џم џ↨џف ґرẂع→→→џم ẂمẀك ґسẀف→→→Ẃنџا ∂→→→→ ґوا فẀن ґẃك→→→→ џس)
فẀون)؛۱  ґرẂعџت Ẃنџم ґ↕ џباد ґع ∂ґف ґح ґوار џجẂال

آن ك→→→→→→→→س∂ را ك→→→→→→→ه ع→→→→→→→بادتش م→→→→→→→∂كنيد ب→→→→→→→شناسيد و م→→→→→→→عرفتش را در ع→→→→→→→مق ج→→→→→→→ان ب→→→→→→→نشانيد ت→→→→→→→ا 
ح→→→ركات∂ ك→→→ه ب→→→ا اع→→→ضاء و ج→→وارح خ→→ويش ان→→جام م→→∂دهيد، ت→→حت ع→→نوان ع→→بادت م→→عبود ش→→ناخته 
ش→→→→ده، ن→→→افع ب→→→ه ح→→→التان گ→→→ردد، ي→→→عن∂ ع→→→بادت م→→→عبود ن→→→اشناخته اث→→→ربخش ن→→→م∂باشد و راه ت→→→حصيل 
^ اله∂ و به دست آوردن  ر در آيات و نشانهها ẃم→عرفت و افزودن بر مراتب آن نيز پس از تفك
^ گ→→→رفتن ب→→→ر ع→→→مل ب→→→ر ط→→→بق آن ب→→→رنامههاست ك→→→ه در رأس آن→→→→ها  ẃدي→→→ن∂ و ت→→→صميم ج→→→د ^ ب→→→→رنامهها
ẃت  ^ ق→→هر＾اش ف→زون∂ ي→افتن م→عرفت و م→حب مات م→→∂باشد و ن→→تيجه ẃان→→جام واج→→→بات و ت→→ر∑ م→→حر
ت ن→وران→يẃت ق→لب ب→ر اث→ر مواجه گشتن با خداوند تبار∑ و  ẃن→سبت ب→ه ح→ضرت م→عبود ي→→گانه و ش→→د
ت→→→→عال∂ خ→→→→واه→→→→د ب→→→ود ب→→→ه ش→→→رط اي→→→نكه پ→→→يمودن اي→→→ن راه ب→→→دون ه→→→رگونه ت→→→وقẃف و ت→→→عطيل و ب→→→ا رع→→→ايت 

^ فرموده است:  اخالص در عمل ادامه يابد كه امام صادق� در روايت عنون بصر
 Ẃنџا Ẁيد ґر→→→Ẁي Ẃن→→→џم ґبẂل→→→џق ∂→→→ ґف Ẁاهللا ẀهẀف ґذẂق→→→ џي ẁور→→→Ẁن џو→→→ Ẁما ه→→→ￍن ґا ґمل џع→→→ￍتẂال ґ↕ џرẂثџك→→→ ґب ẀمẂل→→→→ ґعẂال џسẂيџل)

يџه)؛۲  ґدẂهџي
^ است  ع→لم [واق→ع∂] آن ن→يست ك→→ه ب→→ا آم→وختن زياد در مغز انباشته شود بلكه نور

كه خدا آن را در قلب كس∂ كه بخواهد هدايتش كند م∂افكند. 
^ توأم با اخالص به دستورات دين∂ است كه بايد در تمام  ẃآن هم مشروط به عمل جد

عبادات انجام پذيرد. 
معرفت قلب∂ منشأ عبادت واقع∂ 

مه و اج→ابت دعوت  ẃم→عظ ^ ه ẃم→ك ^ ^ ح→ركت ب→ه س→و در ايẃ→→ام ح→جẃ س→عادتمندان→∂ آم→اده ب→را
                                                           

ـ تحف العقول، صفحه＾۲۲۳.  ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛، صفحه＾۱۳۹.  ۲



 
 ۱Ｑ۱ ب∂ اثر بودن عبادات بدون معرفت 

^ س→→لطانالس→→→الطين  ^ م→→→→ل− الم→→→لو∑ و ن→→→→شستن ك→→→→نار س→→فره ح→→→ضرت ح→→→ق و ورود ب→→→ه م→→→همانسرا
ه كامل و حضور قلب بيدار رو به آن  ẃق اگر با توجẃموف ґم→∂شوند، خ→وشا ح→ال اين سعادتمندان
دي→→→→ار س→→→راس→→→ر رح→→→مت و لط→→→ف و ع→→→نايت ب→→→روند و ب→→→ا ع→→→طيẃات پ→→→ايانناپذير ح→→ضرت م→→يزبان ك→→ريم 

مراجعت نمايند.  
اق خ→دا م∂كنند و م∂گويند  ẃاج ت→عبير ب→ه ع→ش ẃص→→دا و س→يما از ح→ج ^ ح→اال م→جريان ب→رنامه
^ م→→عشوق م→→∂روند، اگ→→ر راست ب→→اشد اي→→ن ت→→عبير، پس خ→→وش ب→→ه ح→→ال  ع→→اشقان خ→→دا رو ب→→ه خ→→انه
خ→→→→→دا ك→→→→→ه اي→→→→→ن ه→→→→مه ع→→→→اشق دارد، ول∂ آي→→→→ا ت→→→→ا ب→→→→ه ح→→→→→ال دي→→→→ده ي→→→→ا ش→→→→نيدهاي→→→→د ك→→→→ه ع→→→→اشق∂ ن→→→→سبت ب→→→→→ه 
م→عشوقش ب→∂ اع→تنا ب→اشد و ب→لكه او را ب→ا رف→تار و گ→فتارش ب→ه خشم و غضب بياورد و حال آنكه 
ẃ→→→ي−، اف→→→راد  →→→همẃ لب ẃي−، الل→→→→→ẃ ع→→→→اي∂ خ→→→→دا و گ→→→→→ويندگان لب ẃاد ґب→→→→ه ي→→→→قين م→→→→∂دان→→→→يم م→→→→→يان ه→→→→مين ع→→→→→اشقان

^ دستورات و امر و نه∂ خدا فراوانند.  ب∂پروا در امر گناه و زير پا نهنده
از اي→→→→→→→→نجا پ→→→→→→→∂ م→→→→→→→→∂بريم ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→ماز و روزه و ح→→→→→→→جẃ و دي→→→→→→→گر ع→→→→→→→بادات اك→→→→→→→ثر م→→→→→→→ردم، اف→→→→→→→عال و 
ح→→ركات∂ است ك→→ه از اع→→ضاء و ج→→وارح ب→→→دن ظ→→اهر م→→∂شود و م→→نبعث از ق→→لب ن→م∂گردد و ح→→ال 
^ واق→→→→ع∂اش آن است ك→→→→ه از ق→→→→لب ن→→→→شأت ب→→→→گيرد و در ب→→→→→دن ظ→→→اهر ش→→→ود،  آن→→→→كه ع→→→→بادت ب→→→→ه م→→→→عنا
ه م∂كند و سپس بدن را به حركات مناسب وا م∂دارد چون روح و  ẃاب→تدا قلب به امر خدا توج
ب→→→→دن ب→→→ر اس→→→→اس ت→→→قدير خ→→→دا ارت→→→→باط ب→→→→سيار ن→→→زدي− و ت→→→نگاتنگ ب→→→ا ه→→→م دارن→→→→د و ك→→→ار ه→→→ر ي− در 
ẃت ب→→ه او  ^ اث→→→رگذار م→→→∂باشد اگ→→→ر ان→→→سان ق→→→لباҐ دوس→→→تدار ك→→→س∂ ب→→→اشد، چ→→→شمش ه→→→م ب→→ا م→→حب دي→→→گر
^ او م→→→∂چرخد، ق→→امتش ه→→م ب→→ه اح→→ترام او خ→→م م→→→∂شود، در  م→→→∂نگرد، زب→→→انش ه→→→م ب→→ه م→→دح و ث→→نا
^ س→→جود روح و  ن→→→ماز ه→→→م رك→→→وع ب→→→→دن ب→→→ايد ح→→→→اك∂ از رك→→→وع ق→→→لب ب→→→اشد و س→→→جود ب→→دن ن→→→ماينده
اگ→→→ر ب→→→→دن، راك→→→ع و س→→→→اجد ب→→→اشد در ح→→→→ال∂ ك→→→ه ق→→→لب ب→→→ا غ→→→ير خ→→→→دا س→→→رگرم است، در اي→→→ن ص→→→ورت 

^ نماز قلب دروغگو شده است.  نماز بدن در مظهريẃتش برا
^ آن!!  رو به كعبه و قلبت ورا

^ ش→→دم. ب→→ه ه→→→نگام  از ي→→→ك∂ از ص→→→→احبدالن واق→→ع ب→→ين ن→→قل ش→→ده ك→→ه گ→→فته است: وارد م→→سجد
 ^ ^ ج→→→ماعت ه→→مه پ→→شت ب→ه ق→بله اي→ستادهان→→د، ت→نها چ→→ند ن→فر ^ ن→→→ماز ج→→→ماعت، دي→→→دم ص→→→فها اق→→امه
در م→يان آن→→ها رو ب→ه ق→→بله ه→ستند، از اي→ن ج→→ريان پ∂ بردم كه آن جمعيẃت در آن حال بدنشان رو به 
ا قلبشان پشت به خداست، تنها آن چند نفر معدود قلبشان رو به خدا بوده است.   ẃكعبه است، ام
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اد�  ẃخ→→دمت ام→→ام س→→ج ^ ، م→→رد ẃه را ه→→→م ك→→→ه ش→→→نيدهاي→→→م: در ع→→رفات در م→→وسم ح→→ج ẃاي→→→ن ق→→→ص
اج است،  ẃه آم→→→ده و ع→→→رفات پ→→→ر از ح→→→ج ẃآم→→→→د و گ→→→→→فت: آق→→→→ا، ام→→→→→سال م→→→→اشاءاهللا چ→→→→قدر ح→→→→اج∂ ب→→→ه م→→→ك
^ از ب→→→اطنґ ك→→→ار آش→→→نا س→→→ازد، ان→→→→گشت خ→→→ود را م→→→قابل چ→→→شم او  ^ اي→→→نكه او را ب→→→ا گ→→→وشها ام→→→→ام� ب→→→→را
^ او ك→→→شيد و ف→→→رمود اي→→→ن−  گ→→→رفت و ف→→→رمود از م→→→يان دو ان→→→گشت م→→→ن ن→→→→گاه ك→→→ن ي→→→ا دست ب→→→ه چ→→→هره
^ عرفات پر از خرس و خو∑  ن→گاه ك→ن ك→ه چ→ه م∂بين∂؟ او وقت∂ نگاه كرد، ديد عجب! صحرا
^ ان→→→سان در م→→→يانشان دي→→→ده م→→→∂شود. ام→→ام� ف→→رمود: آر＾،  و روب→→→اه و ش→→→غال است، ت→→→نها چ→→→→ند ن→→→فر
 ^ →→→ا ح→→→اج∂ خ→→→داگ→→و و خ→→داج→→و ان→→د∑ است.دع→→→ا ẃداد و ف→→→رياد و ش→→→ور و ن→→→اله و اف→→→→غان زي→→→اد است، ام

^ جمعه فراوانند كه با شور و اش− و ناله و آه فرياد م∂كشند:  ندبه خوانان در صبحها
)؛  Ẅ^ لẂقџ وџ ال تẀر џخẂال ^ џرџا Ẃنџا ￍ∂џلџع ẁزيزџع)

^ من كه همه را ببينم و تو را نبينم.   ^ آقا ^ موال و ا بر من بسيار دشوار است ا
→→→→→→ا آي→→→→→→ا در م→→→→→→يان اي→→→→→→ن ج→→→→→→→معيẃتها چ→→→→→→→ند ن→→→→→→فر پ→→→→→→→يدا م→→→→→∂شوند ك→→→→→ه وض→→→→→ع زن→→→→→دگ∂ خ→→→→→ود را از  ẃام
^ ت→→→→وأم ب→→→→ا  خ→→→→→انواده و اج→→→→→تماع و ك→→→→→سب و ك→→→→→ار و ت→→→→→شكيل م→→→→→جالس ج→→→→شن ع→→→→روس∂ و م→→→→همان∂ها
→ريف) س→اخته باشند  ẃلاهللات→→عال∂فرجهالش ẃت م→عصوم خ→دا (ع→ج ẃاس→راف و ت→بذير م→ناسب ب→ا ورود آن ح→ج

  .∑ґور Ẁه Ẁظ Ẅ∂ل џل ع ẃج џمان ع ẃتا دعوتش كنند كه يا صاحب الز
^ خ→→ويش اي→→ن ت→→ضادẃ و ت→→ناف∂ ب→→ين ب→→دن و ق→→لب را  خ→→→→الصه اي→→→نكه م→→→ا در ت→→→مام اع→→→مال ع→→→باد
ẃ→→خاذ  ^ ات دم و ج→ز «اهللا» م→عبود ẃم→→وح Ґاهللا ي→→عن∂ م→→ن ق→→لبا ẃم→→شاهده م→→→∂كنيم. زب→→→ان م→→∂گويد الاله اال
^ ري→→→→→→→→ز و درشت از پ→→→→→→→→ول و ج→→→→→→→→اه و م→→→→→→→→قام و  ن→→→→→→→→نمودهام و ح→→→→→→→→ال آن→→→→→→→→كه دل، ب→→→→→→→→تخانه است و بته→→→→→→→→→ا
^ قلب از سر و دوش هم باال م∂روند و آدم∂ را به اطاعت از فرمان  م→سكن و م→ركب در فضا

خود وا م∂دارند. 
لم و در ت→→مام ش→ئون زن→دگ∂ام  ẃم→→توك Ґب→→اهللا» ي→→عن∂ م→→ن ق→→لبا ẃاال ↕ ẃزب→→→ان م→→∂گويد «ال ح→→ول و ال ق→→و
^ را ت→كيهگاه و ك→→ارساز خ→ود ن→م∂شناسم، ن→ه از اق→→بال ك→س∂ خ→وشحال و ن→ه از ادبار  ج→ز خ→دا اح→→د
^ عمل∂ نشان م∂دهد  ك→س∂ غ→مگين م→→∂شوم و ح→ال آن→كه با تغيẃر حاالت روح∂ و دگرگون∂ها
ك→→→→ه چ→→→→نين ن→→→→يست، ب→→→لكه از اق→→→بال دن→→→يا و دن→→→→ياداران م→→→→∂خندد و از ادب→→→ار دن→→→يا و دن→→→→ياداران م→→→→∂گريد، 

↕ االẃ باللẃهش مانند ال اله االẃ اللẃهش دروغ از آب در م∂آيد.  ẃپس ال حول و ال قو
ع→→→اي∂ خ→→→→يل∂  ẃل زب→→→ان∂ و اد ẃل ق→→→→لب∂ و واق→→→→ع∂ ب→→→→ا ت→→→→وحيد و ت→→→→وك ẃح→→→→اصل اي→→→→نكه ت→→→→وحيد و ت→→→→وك



 
 ۱Ｑ۳ تنها راه تكامل انسان 

ران در فنون گوناگون علم∂ هستند  ẃاز ع→المان و دان→شمندان و متفك ^ ẃ∂ ب→سيار ف→اصله دارد، ح→ت
ك→→→→ه م→→→→علومات و م→→→→عقوالتشان راه→→→→∂ ب→→→ه ق→→→لبشان ن→→→يافته است و از لح→→→→اظ ت→→→خلẃق ب→→→ه اخ→→→→الق اله→→→∂ و 

^ قرآن:  ẃد به احكام عمل∂ دين∂ همعنان با جاهالن و ته∂دستانند و به فرموده تعب
فاراҐ...�؛۱  Ẃأس Ẁل ґم Ẃحџي ґمار ґحẂال ґلџث џمџك...�

...مانند چهارپايان∂ كه كتابها بر دوش خود م∂كشند... 
^ جمعه اين آيه را م∂خوانيم:  در سوره

فاراҐ...�؛۲  Ẃأس Ẁل ґم Ẃحџي ґمار ґحẂال ґلџث џمџوها كẀل ґم Ẃحџي Ẃمџل ￍمẀث џ↕را Ẃوￍوا التẀل ґẃم Ẁح џين ґذￍال Ẁلџثџم�
ك→→→سان∂ ك→→→→ه ك→→→تاب آس→→→مان∂ ت→→→ورات ب→→→ر آن→→ها ن→→ازل ش→→د [و م→→كلẃف ب→→→ه دس→→تورات آن 
ش→→→→→→→→→دند] ول∂ ح→→→→→→→→→قẃ آن را ادا ن→→→→→→→→→كردند و ب→→→→→→→→→ه دس→→→→→→→→→تورات آن ع→→→→→→→→→مل ن→→→→→→→→→نمودند م→→→→→→→→انند 

درازگوش∂ م∂باشند كه كتابهاي∂ بر دوش خود حمل م∂كند... 
^ او  ^ ن→→م∂فهمد، ب→→را ب→→→ديه∂ است ك→→→ه آن ح→→→يوان ج→→→ز س→→→نگين∂ از ب→→→ار آن ك→→تابها چ→→يز
^ علم∂ و فلسف∂ و عرفان∂:  فرق نم∂كند كه بارش چوب و سنگ و آهن باشد يا كتابها

 Fآن ت→→→→→ه∂ م→→→→→غز را چ→→→→→ه ع→→→→→لم و خ→→→→بر Fك→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→ر او ه→→→→→→→→→→→يزم است ي→→→→→→→→→→→ا دف→→→→→→→→→→تر
 F∂→→→→→→→→→→→ع→→→→→→→→→→→→لم ه→→→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→يشتر خ→→→→→→→→→→→→وان F∂چ→→ون ع→→مل در ت→→و ن→→يست، نادان

^ از ع→→لمش ج→→→ز س→→نگين∂ ب→→ار  ع→→→الم ب→→→∂ ع→→→مل ك→→→→ه ع→→→لمش ب→→→ه ق→→→لبش راه ن→→يافته است، ه→→يچ ب→→هرها
مґ م→→ردن اي→→→ن ب→→ار را ب→ر زم→ين م→→∂نهد و ب→ا ق→لب∂  џت در روز ح→→ساب و ج→→زا ن→→صيبش ن→→گشته است، دẃم→→سئولي
ب م∂سازد.  ẃم∂ها را هم معذẃگندش جهن ^ تاري− و ظلمان∂ وارد برزخ و محشر م∂شود و از بو

^ توبه بود و عرض شد آدم گنهكار، عمالҐ پشت به  اص→ل ب→حث ما راجع به وجوب فور
خ→→→→دا ك→→→→رده و رو ب→→→→ه ش→→→→يطان و ج→→→→هنẃم م→→→→→∂رود، اي→→→→→ن− ك→→→→ه پ→→→→∂ ب→→→→ه ج→→→→→هالت و ض→→→→→اللت خ→→→ود ب→→→رده 
است ع→→→→→→→قالҐ و وح→→→→→→→ياҐ ب→→→→→→→ر او واجب است ك→→→→→→ه ف→→→→→→وراҐ ت→→→→→→وبه ك→→→→→→→ند، ي→→→→→→→عن∂ ق→→→→→→لباҐ و ع→→→→→→→مالҐ از م→→→→→→سير گ→→→→→→ناه 
^ دل را  ب→رگردد پ→شت ب→ه ش→يطان و ج→→هنẃم كرده رو به خدا و بهشت و رضوان خدا برود و خانه

^ دل راه ندهد كه فرمودهاند:  ^ را جز خدا به خانه منحصراҐ در اختيار خدا بگذارد و احد
)؛۳  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا џم џر џح Ẃن ґك ẂسẀال تџاهللا ف Ẁم џر џح ẀبẂلџلقџا)

                                                           
 .Ｑ＾جمعه،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
 .۲Ｑ＾ـ بحاراالنوار، جلد۷⅛، صفحه ۳



 
 ۱Ｑ℮ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

م خداست، پس در حرم خدا غير خدا را منشان.  џر џدل ح
 ^ ^ دل از غ→ير خ→→داست ت→ا آم→اده ب→را لي→→ن ق→→دم در اي→ن ك→ار، خ→ال∂ ك→ردن خ→انه ẃب→→نابراي→→ن او

اسكان خدا گردد. آر＾: 
 Fغ→→→→يار џص→→→حبت ا ^ ديـو چـو ب→→→→→→→→→→→→→→يـرون رود فـرش→→→→→→→→→→→→→ته درآيـدF خ→→→→لوت دل ن→→→يست ج→→→→ا

خدا هم فرموده است: 
...�؛۱  ґهґفẂو џج ∂ґف ґنẂيџبẂلџق Ẃن ґل＃ م Ẁج џرґل Ẁاهللا џلџع џما ج�

خدا در درون هيچ انسان∂ دو قلب قرار نداده است... 
ه→→→→ر ان→→→→سان∂ ي− دل ب→→→→يشتر ن→→→→→دارد و در آن ي− دل ه→→→→م ب→→→→يش از ي− دلدار ن→→→→م∂گنجد. 
^ دل آف→→→→رين ن→→→م∂توان→→→د ك→→→س∂ ب→→→اشد. پس ش→→→رط ح→→تم∂ و اس→→اس∂  آن ي− دلدار ه→→→م ج→→→ز خ→→→دا
دلدادگ→∂ ب→ه خ→→دا، دل كندن از غير خداست و اين هم كار آسان∂ نيست، بلكه بسيار هم كار 
^ است، زي→→→را م→→→ا از ه→→→→مان روز اوẃل ك→→→ه چ→→→شم ب→→→ه اي→→→ن دن→→→→يا گ→→→شودهاي→→→م، ب→→→ا غ→→→ير خ→→دا آش→→نا  دش→→→وار
^ ق→→لب م→→ا پ→→ر از غ→→ير خ→→→داست! ح→→ال ك→و  گ→→شته و غ→→ير خ→→دا را در دل ج→→ا دادهاي→→م و اك→→نون خ→→انه
→→→→قراض۲ «ال» را ب→→→→ه دست گ→→→→يرد و ب→→→→ا  ґدر دام→→→→ن ق→→→→رآن ك→→→→ه م ^ ^∫ االي→→→→مان ت→→→→ربيت ش→→→→ده آن م→→→→→رد ق→→→→و
 ^ ش→→هامت ت→→مام ب→→→ال و پ→→ر ه→→ر چ→→ه غ→→ير خ→→داست ب→رچيند و زي→ر پ→ا ب→ريزد و س→پس ب→ار دي→گر ج→ارو
^ زي→ر پ→ا ري→خته ش→ده را ج→اروب ك→رده  «ال» را ب→→ه دست گ→→يرد و ب→ا ك→مال ب→∂ اع→تناي∂ آن زب→→الهها

^ دل بيرون بريزد و بگويد:  از آستانه
→→→→لџيه  џه→→→→→و ع ẃب→→→→→اهللا ح→→→→→سب∂ اهللا ال اله اال ẃاال ↕ẃو→→→→→Ẁاهللا و ال ح→→→→→ول و ال ق ẃال اله اال)

بẃ العرش العظيم)؛  џو رẀلت و هￍوكџت
، خال∂ از خدا  Ẅ^ پر از هو

^ ت→→→→وحيد ي→→→→عن∂ ال اله االẃ اهللا ب→→→→سيار س→→→→اده و  ^ ك→→→→ردن ك→→→→لمه آر＾، گ→→→→→فتن و ب→→→→→ه زب→→→→→→ان ج→→→→ار
→→→ا ن→→→شاندن ح→→→→قيقت اي→→→ن ك→→→لمه در ع→→→مق ج→→→→ان و اق→→→رار و اع→→→تراف ب→→ه آن ب→→ا زب→→ان دل  ẃآس→→→ان است ام

د.   џش ґبسيار كمرشكن است و مردافكن، رخش م∂خواهد تن رستم ك
بسيار سفر بايد تا پخته شود خام∂. 
                                                           

^ احزاب،آيه＾℮.  ـ سوره ۱
ـ قيچ∂.  ۲



 
 ۱ＱＱ تنها راه تكامل انسان 

^ پ→ر  ط→→بيع∂ است ك→ه وق→ت∂ ظ→رف از آب پ→ر ش→د، از ه→وا خ→→ال∂ م→→∂شود، دل وق→ت∂ از ه→→و
شد از خدا خال∂ م∂شود. اين گفتار خداست كه: 

 џو ґه ґعẂم џس Ẅ∂لџع џمџت џخ џم＃ وẂل ґع Ẅ∂لџع Ẁاهللا Ẁهￍل џأض џو Ẁواه→џه Ẁه џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→џ؛۱ �أ ف�... Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ ن→→فس خ→→ودش را م→→→عبود و م→طاع خ→ود ق→رار داده است و  ^ آن ك→→س∂ را ك→→→ه ه→→وا آي→→→ا دي→→دها
^ چ→→→→→شمش اف→→→→→كنده  خ→→→→→→دا ه→→→→→→م ب→→→→→→→ه ك→→→→→→يفر اي→→→→→→→ن ن→→→→→→اسپاس∂ م→→→→→→→هر ب→→→→→→→ر گ→→→→→وش و ق→→→→→لب او ن→→→→→هاده و پ→→→→→رده رو
^ از ن→→غمات آس→→مان∂ را م→→→∂شنود و ن→ه چ→شم او ج→مال∂  است...و دي→→گر ن→→ه گ→→وش ق→→لب او ن→→غمها
^ ان→→صاف ب→ه اب→→عاد م→ختلف زن→دگ∂ خ→ود ب→نگريم،  ^ اله→∂ را م→∂بيند.اگ→ر م→ا ب→ا دي→ده از ج→→مالها
^ ن→→→→→→→→فس م→→→→→→→→ا و دلب→→→→→→→→خواه م→→→→→→→→است، دلم  م→→→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→اكم م→→→→→→→→→طلق در م→→→→→→→→→ملكت وج→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→وا
^ پرسود توأم با  ^ ن→امحرم را تماشا كنم، دلم م∂خواهد آن معامله ^ زي→با م→∂خواه→د آن چ→هره
^ ب→→ا دروغ و غ→→يبت و ت→→همت را ب→ه زب→ان  رب→→ا را ان→→جام ب→→دهم، دلم م→→→∂خواه→→د آن س→→خنان آم→→يخته
 ^ ẃخ→→→دا ن→→→→يست م→→→تصد ẃ∂ب→→→→ياورم، دلم م→→→→→∂خواه→→→→د آن م→→→→قام و م→→→→نصب ع→→→→ال∂ را ك→→→→ه م→→→→→∂دان→→→م م→→→رض
ب→→شوم و ه→→مچنين در رف→→تار و گ→فتار ب→ا اف→راد خ→انواده و در رواب→ط اج→تماع∂ و س→ياس∂ و ف→رهنگ∂ 
ن و معترف م∂شويم كه حاكميẃت مطلقه در  ґع ẂذẀبنماييم، م ^ و در ه→مه ج→ا اگ→ر منصفانه داور
^ ن→→فس است و خ→→→دا ه→→م  ^ از اس→→→→الم و ق→→رآن، از آنґ ه→→وا عيان پ→→→يرو ẃاخ→→→→الق و اف→→→عال اك→→→ثر م→→→ا م→→→د
^ ن→→→→فس خ→→→→ود م→→→→∂كنند، از راه م→→→ن م→→→نحرفند و ب→→→ه ش→→→رف  ف→→→→رموده است آن→→→→ان ك→→→→ه اط→→→→اعت از ه→→→→وا

قرب من نائل نخواهند شد. اين گفتار خداست: 
...�؛۲  ґاهللا ґيلґب џس Ẃنџع џ−ￍل ґضẀيџف Ẅ^ ^ مكن كه از راه خدا منحرفت م∂كند... �...وџ ال تџتￍبґعґ الẂهџو ^ از هو ...پيرو

تنها راه تكامل انسان 
^ ب→ه دست آوردن ش→رف دلدادگ→∂ ب→ه خ→دا، دل ك→→ندن  پس م→→علوم ش→→د ك→→ه ش→→رط م→→سلẃم ب→→را
^ ت→→→→كامل ان→→→→سان در م→→→→راح→→→→ل  ^ وج→→→→ود ن→→→→دارد. اس→→→→اساҐ ب→→→→رنامه از غ→→→→→ير خ→→→→→داست و ج→→→→ز اي→→→→ن راه دي→→→→گر
^ ب→→→→االست. دوران→→→→∂ ب→→→ر م→→→ا  ^ پ→→→→→ايين و دل ب→→→→ستن ب→→→→ه م→→→→رحله زن→→→→دگ∂اش ه→→→→مين دل ك→→→→→ندن از م→→→→رحله
^ ح→→يات م→∂دادهاي→م، وق→ت∂ خ→واس→تند آن  گ→→ذشته ك→→ه در رح→→م م→→ادر ت→نها ب→ا چ→ند ق→طره خ→ون ادام→→ه

                                                           
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۲



 
 ۱Ｑ⅛ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

را از م→→→→→ا ب→→→→→گيرند و ب→→→→→→ا ش→→→→→ير م→→→→→ادر آش→→→→→نا س→→→→→→ازند، آه و ن→→→→اله س→→→→ر دادي→→→→م و ب→→→→ا گ→→→→ريه از رح→→→→م م→→→→ادر ب→→→→يرون 
^ شير مادر گشتيم.   آمديم و پس از چشيدن طعم شير از خون دل كنديم و دلداده

 ^ ^ لذيذ از ران مرغ و سينه ب→ار ديگر خواستند شير مادر را هم از ما بگيرند و با لقمهها
ب→→→→→→وقلمون ب→→→→→→ريان آش→→→→→→→نا گ→→→→→→ردان→→→→→→→ند، ب→→→→→→از م→→→→→ا آه و ن→→→→→→اله و اف→→→→→غان س→→→→→ر دادي→→→→→م و م→→→→→حكم پ→→→→→ستان م→→→→→ادر را 
 ^ ^ ب→→→ود م→→→ا را از ش→→→ير و پ→→→ستان م→→→ادر ج→→→دا ك→→ردند و ب→→ا ان→→واع غ→→ذاه→→ا چ→→→سبيديم؛ ول∂ ب→→→ه ه→→→ر ح→→→يلها

ت بخش آشنا ساختند.   ẃمطبوع و لذ
^ پ→ايين و  ^ از ك→مال ك→ه رس→يدهاي→م، ب→ر اث→ر دل ك→ندن از م→رحله دي→→ديم ك→ه ب→ه اي→ن درج→→ه
^ خ→→→→دا� م→→→→∂خواه→→→ند م→→→ا را از ران  ^ ب→→→اال ب→→→وده است. اي→→→→ن− ان→→→بياء و اولي→→→→ا دل دادن ب→→→→ه م→→→→رحله
^ ب→وقلمون ب→ريان و خورشت فسنجان جدا كنند و با عالم معرف↨ اهللا و لقاءاهللا آشنا  م→رغ و س→ينه
س→→→→→ازند و ب→→→→→ه ب→→→→→هشت و رض→→→→→وان خ→→→→→دا و ح→→→→→→يات ج→→→→→اودان ب→→→→→رسانند، ب→→→→→از م→→→→ا ب→→→→ر اث→→→→ر ج→→→→→هل ون→→→→→ادان→→→→∂ و 
ات ف→→→→→ناپذير دن→→→→→يا ن→→→→عره م→→→→∂كشيم و ب→→→→ا ب→→→→∂ ح→→→→رمت∂ ت→→→→مام ب→→→→ه ج→→→→نگ و س→→→→تيز ب→→→→ا آن  ẃدلدادگ→→→→→∂ ب→→→→ه لذ
^ سعادت خود م∂زنيم و  بان درگ→اه خ→→دا ب→رم∂خيزيم و ه→يچ ن→م∂فهميم ك→ه ت→يشه به ريشه ẃم→قر

^ خود م∂بنديم.  ^ شرف و لقاء اهللا است به رو راه تكامل انسان∂ را كه نيل به اعال درجه
^ روم∂ هم مراحل تكامل انسان∂ را به نظم آورده است و م∂گويد:  ẃمال

 Fت→→→ا ج→→→نين ب→→→ود آدم→→→∂ خ→→ونخوار ب→→ود Fاو را ب→→→→→→→ود از خ→→→→→→→ون ت→→→→→→→ار و پ→→→→→→ود ґب→→→→→→→ود
 Fاز ف→→→→→طام۱ خ→→→→ون غ→→→→ذايش ش→→→→ير ش→→→→د Fوز فـط→→→→→→→→→ام شـي→→→→→→→→→ر لقـم→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→ير ش→→→→→→→→د
 F وز فـط→→→→→→ام لـق→→→→→→مـه لقـمـان→→→→→∂ شـود Fطـالب آن يـار پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نـهانـ∂ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود

^ لذي→→→ذ غ→→→ذا را دادن→→→د.  خ→→→→ون را از م→→→→ا گ→→→→رفتند و ش→→→→يرمان دادن→→→→→د، ش→→→→ير را گ→→→→رفتند و لق→→→→مهها
^ ف→→→→→→ناپذير غ→→→→→ذاه→→→→→ا را ب→→→→→→گيرند و م→→→→→عرفت و م→→→→→حبẃت خ→→→→→دا و رض→→→→→وان و  اي→→→→→→→ن− م→→→→→∂خواه→→→→→ند لق→→→→→مهها

حيات جاودان∂ بدهند، آيا اين كمال شرف و سعادت انسان نيست؟! 
^ ش→رف و س→عادت خ→ود ن→گذاري→م و تو را با  خ→داي→ا رش→د ع→قل∂ ب→ه م→ا ع→→نايت ك→ن ت→ا پ→ا رو

^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂� فرموده است:  دنيا معاوضه ننمايم. موال
الￍ بґهџا)؛۲  ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل)

                                                           
ـ باز گرفتن.  ۱

^ فيض، حكمت℮℮۸.  ـ نهجالبالغه ۲



 
 ۱Ｑ۷ تنها راه تكامل انسان 

ش→ما آدميان، بهاي∂ جز بهشت خدا نداريد، هان به هوش باشيد كه خود را جز به 
بهشت خدا نفروشيد. 

آن→→→ان ك→→ه پ→→∂ ب→ه ارزش ان→سان∂ خ→ود ب→ردهان→→د، ن→ه ت→نها از ح→رام دن→يا پ→رهيز م∂كنند، ب→لكه از 
حالل دنيا هم در زائد بر حدẃ ضرورت اجتناب م∂نمايند. 

^ م→ا ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂� در شب ن→وزدهم م→اه م→بار∑ رم→ضان ك→ه  ش→نيدهاي→م م→وال
^ ب→→ود و ن→→م−، رو ب→→ه دخ→ترش  ^ اف→→طارش ظ→→رف ش→→ير م→→همان دخ→→ترش امẃ ك→→لثوم ب→→ود، در س→→فره
^ پ→→→→درت دو رنگ خ→→→→→ورش  ^ ك→→→→ه در س→→→→فره ك→→→→→رد و ف→→→→→رمود: دخ→→→→→ترم! ت→→→→→و ت→→→→→ا ب→→→→→ه ح→→→→→ال ك→→→→→∂ دي→→→→→دها
ب→→→اشد، ش→→→ير را ب→→→ردار، ن→→→م− م→→→ا را بس. ح→→ال از م→→ا ن→→خواس→→تهان→→د ت→→ا اي→→ن ح→→دẃ از ح→→→الل دن→→يا اع→→→راض 

كنيم خودش هم فرموده است: 
 џاد＃ وџهґت→→→→ Ẃاج џع＃ و џر џو→→→→ ґب ∂ґونẀين→→→→ ґأع Ẃن→→→→ ґكџل џو џ−ґل џذ Ẅ∂џل→→→→ џع џون Ẁر ґدẂق→→→→џال ت ẂمẀك→→→→ￍن ґإ џأال و)

)؛۱  اد＃ џد џس џو ＃↨ￍف ґع
ه→→ان! ش→→ما ن→م∂توانيد اي→→نچنين ك→→ه م→→ن ه→ستم ب→اشيد، امẃ→→ا [اي→→ن ت→وقẃع را از ش→ما دارم 
ك→ه] ب→→ا پ→رهيز از گ→ناهان و ك→وشش در ان→→جام وظ→ايف ش→رع∂ و پ→اكدامن∂ و محكم 

كار بودن [در هر كار كه داريد] كم− كار من باشيد. 
^ ج→امعه  چ→→ه آن→→كه ه→→ر م→أموم∂ وظ→يفه دارد ب→ا ت→بعيẃت از ام→امش، ك→→م− ك→ار او در ره→بر
 ẃم→→ضر ^ ^ ك→→ه ب→→ا ع→→مل ب→→ر ط→→بق دس→→تور ط→→بيب از ص→→رف دارو و پ→→رهيز از غ→→ذا ب→→→اشد؛ م→→انند ب→→يمار

^ خودش م∂باشد.  كم− كار طبيب در عالج بيمار
ع و  Ẃدџس م→→→ا را ه→→→رگز از ب→→→هرهمند ش→→→دن از وس→→→→ايل و اب→→→زار ح→→→الل زن→→دگ∂ ر ẃآر＾، دي→→→ن م→→→قد
^ ح→→→الل اس→→تفاده ك→→نيد. از لح→→اظ م→→سكن و  →→→نẂع∂ ن→→→كرده است، ب→→→لكه م→→→∂توان→→→يد از ان→→→واع غ→→→ذاه→→→ا џم
م→→→→→→→ركب و م→→→→→→→نصب ح→→→→→→→الل در رف→→→→→→→اه و آس→→→→→→→→ايش ب→→→→→→→اشيد، دوس→→→→→→→تدار ه→→→→→→→مسر و اوالد و ارح→→→→→→→ام خ→→→→→→ود 
ب→→→→→اشيد، م→→→→→نته∂ م→→→→→راقب ب→→→→→اشيد ك→→→→→ه خ→→→→→دا را ف→→→→→رام→→→→→وش ن→→→→كنيد و ام→→→→ر و ن→→→→ه∂ خ→→→→دا را در ت→→→→مام ش→→→→ئون 
^ از  زن→→→→دگ∂ از ه→→→→ر ق→→→→بيل رع→→→ايت ك→→→نيد و ب→→→→دان→→→→يد ك→→→ه ان→→→حراف از م→→→سير دي→→→ن خ→→→دا در ه→→→ر گ→→→وشه

زندگ∂ حرام است و موجب عذاب اليم جهنẃم م∂باشد. 
 

                                                           
 .℮Ｑ＾فيض، نامه ^ ـ نهجالبالغه ۱
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گفتار دوازدهم 
عبادت مقبول 

ترتيب طبيع∂ معرفت،محبẃت و اطاعت 
روز ب→→→→يست و پ→→→→نجم م→→→→اه رجب، روز ش→→→→هادت ام→→→→ام ه→→→→فتم ام→→→→ام ك→→→→اظم و روز ب→→→يست و 
ه→فتم اي→ن م→اه نيز مبعث رسول اكرم است. ما وقت∂ به اين ايẃام م∂ رسيم هميشه بايد به سه 

ه كنيم:  ẃچيز توج
^ خدا.   ^ شناخت و معرفت خدا و اوليا الҐ مسأله ẃاو

^ خدا.   ^ محبẃت به خدا و اوليا ثانياҐ مسأله
^ خدا.   ثالثاҐ اطاعت نسبت به اوامر و نواه∂ خدا و اوليا

 ^ ^ دن→بال ه→م م→∂آيند و ع→→الوه ب→ر ح→كم ع→قل، اق→تضا ẃب ق→هر اي→→ن س→→ه م→→طلب ب→ه ط→ور ت→رت
ليẃ→→هاش، ع→شق به جمال و كمال  ẃف→طرت ان→سان ن→يز ه→مين است؛ ي→عن∂ ان→سان ب→ر ح→→سب س→رشت او
^ را ك→→→→ه ب→→→→ه ك→→→→مال∂ ش→→→→ناخت او را دوست م→→→∂دارد و م→→→جذوب او م→→→→∂شود و  دارد و ه→→→→ر م→→→→وجود
ẃ∂ ب→→ايد در ج→→لب  خ→→→ود را ب→→→ه او ن→→→زدي− م→→→→∂كند.عقل س→→→ليم ن→→يز ح→→كمش اي→→ن است ك→→ه ه→→ر م→→حب
ẃ∂ ام→كان ن→→دارد در ج→وẃ م→حبẃت، رض→ا ب→ه اي→ذاء م→حبوب  ^ م→→حبوبش ك→→وشا ب→→اشد؛ ه→→يچ م→→حب رض→→ا
ب→دهد و او را بيازارد و خشم او را نسبت به خودش برانگيزد. از اينرو م∂گوييم آدم∂ كه خدا 
ẃصف ب→ه ص→فات ك→→مال ش→ناخت، ط→→بعاҐ دوس→تدار خ→→دا و اولي→→ايش م→∂گردد و  ^ خ→دا را م→ت و اولي→→ا
^ خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→∂شود. ح→→→→→→→ال اگ→→→→→→→ر دي→→→→→→→→ديم اط→→→→→→→اعت در ك→→→→→→→ار ن→→→→→→→يست،  ق→→→→→→→هراҐ م→→→→→→→طيع ف→→→→→→→رمان خ→→→→→→→→دا و اولي→→→→→→→→ا
ق ندارد وگرنه چنان  ẃت در ك→ار ن→يست و پ∂ م∂بريم كه شناخت و معرفت تحقẃم→∂فهميم م→حب
^ و طبيع∂ دارند و دنبال  ẃب ق→هر ك→ه گ→فتيم، اي→ن س→ه چ→يز ي→عن∂ م→عرفت و م→حبẃت و اط→اعت ت→رت
^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است:  ق م∂يابند. از اين جهت است كه موال ẃهم تحق
 џن→→→ ґم џونẀك ґẃر џح→→→Ẁم→→→ا ت ẂمẀكџعџفẂن→→→→ џي Ẅ∂ẃت→→→→ џح џون ẀدẀب Ẃع→→→→џم→→→→ا ت џ↨џف ґرẂع→→→→ џم ẂمẀك ґسẀف→→→→Ẃن џأ ∂→→→→ ґوا فẀن ґẃك→→→→ џس)



 
 ۱Ｑ۹ ر در ارزشمند＾ عبادت  ẃتأثير تفك

فẀون)؛۱  ґرẂعџت Ẃنџم ґ↕ џباد ґعґب ґح ґوار џجẂش→→ما اب→→→تدا ش→→ناخت و م→→عرفت آن ك→→→س∂ را ك→→ه ع→→بادتش م→∂كنيد در ج→ان خ→ود ب→نشانيد و ال
او را خ→→→وب ب→→→شناسيد ت→→→ا اع→→→مال∂ ك→→→ه ب→→→→ا اع→→→→ضاء و ج→→→وارح خ→→→ويش ان→→→جام م→→→→∂دهيد، ت→→حت ع→→نوان 
^ از م→عرفت م→عبود چ→ه  ^ ن→افع ب→ه ح→التان گ→ردد وگ→رنه ع→بادت ع→ار ع→→بادت م→→عبود ش→ناخته ش→دها

نفع∂ به حال انسان خواهد داشت؟ 
^ مجالس اهل بيت�  هدف اصل∂ از برگزار

عيان ت→→→→→شيẃع و م→→→→→حبẃت آن  ẃام و لي→→→→→→→ال∂ م→→→→→→نسوب ب→→→→→ه اه→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→الت�ما م→→→→→د→→→→→→ ẃدر اي→→→→→→ن اي
^ ك→→→→→ه ان→→→→→جام م→→→→→∂دهيم اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ت→→→→→شكيل م→→→→→جالس ج→→→→→شن ي→→→→→ا ع→→→→→زا  ب→→→→→→زرگواران، ك→→→→→→ار ع→→→→→→→مدها
ẃه ب→→→سيار  بان درگ→→→اه خ→→→دا م→→→→∂پردازي→→→م. اي→→→ن ك→→ار الب→→ت ẃم→→→∂دهيم و ب→→→ه ذك→→→ر ف→→→ضايل و م→→→ناقب آن م→→→قر
^ ت→→وحيد و ع→→دل و اي→→مان و  ẃت ب→→ه آن اس→→وهها ^ از م→→حب ك→→ار خ→→وب∂ است و در ح→→→دẃ خ→→ود ن→→شانها
ه ب→ه آن در اي→→نگونه م→جالس ب→ر م→ا الزم است  ẃا آن→چه ك→ه ت→وج→ ẃت است، امẃش→رف و ك→رامت ان→ساني
اي→→→ن است ك→→→ه ب→→→داني→→→م م→→→قصود اص→→→ل∂ از ذك→→→ر ف→→→ضايل و م→→ناقب خ→→→اندان رس→→→الت� اف→→زودن ب→→ر 
^ ع→→→→الم  ^ م→→→→→عرفت و ش→→→→→ناخت آن ان→→→→→وار آس→→→→مان∂ و ره→→→→گشايان در م→→→→سير ح→→→→ركت ب→→→→ه س→→→→و درج→→→→→→ه
ẃت ب→ه آن ه→اديان راه نيل به  ^ آن م→عرفت، اف→زايش م→يزان م→حب ^ ق→هر ق→رب اله→∂ است ك→ه الزم→→ه
ẃت ن→→→يز، س→→→ع∂ و  ^ ع→→→اطف∂ و ع→→→قالن∂ اي→→→ن م→→→حب ^ آدم→→→→∂ خ→→→واه→→→د ب→→→ود و ن→→→تيجه س→→→→عادت ج→→→→اودان→→→→→ه
^ اط→→→اعت از ام→→→ر و ن→→→ه∂ آن ف→→→رمانرواي→→→→ان م→→→عصوم م→→→نصوب از ج→→→انب ح→→ضرت  ^ ب→→→را ẃت→→→الش ج→→→د
^ اين سير  ـ كه نخستين پلẃه ربẃ الع→→المين م→∂باشد و بديه∂ است كه به دست آوردن معرفت 
 ^ ر و ان→→→→→→ديشيدن دارد از آن ن→→→→→ظر ك→→→→ه ان→→→→سان م→→→→وجود ẃـ اح→→→→→تياج ب→→→→→ه ت→→→→→فك و س→→→→→لو∑ ارت→→→→→قاي∂ است 

ر است.  ẃتفك ^ ر و انديشمند است و امتيازش از ساير حيوانات به همين نيرو ẃمتفك
 g＾ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رادر ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→ديشها ^ ^ g ا م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ق∂ ت→→→→→→→→و اس→→→→→→→→تخوان و ري→→→→→→→→شها
 g∂ل گ→→→→→→→→→→→→لشن→→→→→→→→→→→→ Ẁگ→→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→→ود ان→→→→→→→→→→→→→ديشه ات گ g∂لخن→→→ Ẁگ ^ ^ ت→→→و ه→→→يمه ور ب→→→→ود خ→→→ار

ر م∂كند و م∂فرمايد:  ẃتحريض و ترغيب به تفك Ґرا ẃقرآن كريم مكر
�؛۲  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�

                                                           
ـ تحف العقول،صفحه＾۲۲۳.  ۱

^ رعد،آيه＾۳.  ـ سوره ۲
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�؛۱  џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل...�
اين حديث از امام ابوالحسن الرẃضا�نقل شده: 

)؛۲  ґاهللا ґرẂمџا ∂ґف ґركџفￍالت Ẁ↕ џرẂثџك Ẁ↕ џباد ґعẂما الￍنґا ґ↕لو ￍالص џو ґيام ґẃالص џ↕ џرẂثџك Ẁ↕ џباد ґعẂال ґت џسẂيџل)
^ زي→→→→→→اد ان→→→→→→جام دادن ن→→→→→يست، ع→→→→→→بادت ه→→→→→→مانا زي→→→→→اد ان→→→→→ديشيدن  ع→→→→→→بادت ن→→→→→→ماز و روزه
ر در ن→→→ظام آف→→→رينش و آث→→→ار ص→→→نع خ→→→دا ك→→→→ه س→→→بب اف→→→زايش  ẃخ→→→داست[تفك ^ درب→→→اره

معرفت گردد]. 
^ «انẃ→→→ما» ك→→ه  ẃر است ك→→ه ام→→ام�با ك→→لمه ر، آن→→→چنان در ب→→→اال ب→→ردن ارزش ع→→بادت م→→ؤث ẃت→→→فك
ر چيز  ẃر نشان داده كه گوي∂ عبادت جز تفك ẃح→صر م→∂كند عبادت را منحصر در تفك ^ اف→اده
^ ن→يست. اي→ن، اح→تماالҐ از آن ن→ظر است ك→ه ع→→بادت ي→عن∂ ان→→سان ت→مام ن→واح→∂ وج→ود خ→ود  دي→گر
^ ب→→دن را ب→ه  را در راه خ→→دا ب→→ه ك→→ار ان→→→دازد، در ن→→ماز ان→→→سان ب→→ا ق→→يام و ق→عود و رك→وع و س→جود اع→ضا
ك→→→→→→ار ان→→→→→داخ→→→→→ته است؛ در روزه ب→→→→→ا ام→→→→→سا∑ از خ→→→→→وردن و آش→→→→→اميدن ب→→→→→ه ب→→→→→→دن گ→→→→→رسنگ∂ داده و از 
 ^ ر آنچه كه به كار م∂افتد، ناحيه ẃا در تفك ẃباز بدن به كار افتاده است، ام ẃان→جام م→ناس− حج
ع→→→→قل است ك→→→→ه اش→→→→رف ن→→→→واح→→→→∂ وج→→→→ود ان→→→→سان است و ق→→→→هراҐ ع→→→→بادت ع→→→قل، اش→→→رف ان→→→واع ع→→→→بادات 

خواهد بود تا آنجا كه امام�فرمود:  
↕Ẁ التￍفџكرґ فґ∂ اџمẂرґ اهللا)؛  џرẂثџك Ẁ↕ џباد ґعẂما الￍنґا)

^ ام→→→→→ر ت→→→→كوين∂ و ت→→→→شريع∂ خ→→→→داست ك→→→→ه س→→→→بب  ع→→→→→بادت، م→→→→→نحصراҐ زي→→→→→اد ان→→→→→ديشيدن درب→→→→→اره
ازدي→→→→→→→→→→→اد م→→→→→→→→→→عرفت و م→→→→→→→→→→حبẃت و اط→→→→→→→→→→اعت م→→→→→→→→→→∂شود و ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→اير ع→→→→→→→→→→بادات روح م→→→→→→→→→→∂دهد و آن→→→→→→→→→→→ها را 

^ انسان م∂گرداند و لذا فرمودهاند:  ثمربخش در دنيا و عقبا
)؛۳  ＃↨џن џس ґ↕ џباد ґع Ẃن ґم ẁرẂي џخ ＃↨џساع Ẁكرґف)

^ ب→→ر روح ان→→سان] از ع→→بادت ي− س→→ال  ي→→→عن∂ زم→→→ان ان→→→دك∂ ان→→→ديشيدن [در اث→→→رگذار
^ از عبادت هفتاد سال] برتر است.   [و در حديث ديگر

از م→رحوم شيخ انصار＾(رض) نقل شده كه در جواب كس∂ كه سؤال كرد آيا آن كدام 
بن ي→→→→زيد  ẃر ح→→→→ر ẃر است ك→→→→→ه س→→→→→اعت∂ از آن، اف→→→→ضل از ه→→→→→فتاد س→→→→ال ع→→→→بادت است ف→→→→رمود: ت→→→→فك ẃت→→→→→فك

                                                           
^ اعراف،آيه＾⅛۱۷.  ـ سوره ۱

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۱،صفحه＾۱۸℮.  ۲
ـ همان،جلد۲،صفحه＾℮⅛.  ۳



 
 ۱⅛۱ ر در ارزشمند＾ عبادت  ẃتأثير تفك

ري→→اح∂ در ص→بح روز ع→اشورا ك→ه چ→→ند لحظه انديشيدن او را از لشگر عمربن سعد جدا كرد و 
ب→→→ه لش→→→گر ام→→→ام ح→→→سين�ان→→→→داخت، از ج→→→هنẃم ب→→يرون ك→→شيد و م→→يان ب→→→هشت اف→→كند. در ح→→ديث∂ از 

رسول خدا�منقول است: 
ثẂلẀ التￍفџكر)؛۱  ґم џ↕ џباد ґال ع џو ґلẂه џجẂال џن ґم د џشџا џرẂقџال ف ∂ґلџيا ع)

ر نيست.  ẃشديدتر از جهل و هيچ عبادت∂ مثل تفك ^ ^ عل∂، هيچ فقر ا
)؛  ＃↨џن џس ґ↕ џباد ґع Ẃن ґم ẁرẂي џخ Ẁن ґؤمẀمẂا الџهẀعџم Ẃسџي ＃↨џمẂك ґح Ẁ↨џمґلџك)

^ ح→→→كمتآميز ك→→→→ه ي− ان→→→سان م→→→ؤمن ب→→شنود [در ت→→رقẃ∂ دادن روح او]  ي− ك→→→لمه
ر] بهتر است.  ẃاز تفك ^ از ي− سال عبادت [عار

ل م∂گردد، در  ẃچ→ون ب→ر اثر استماع آن ي− كلمه، عقلش به كار م∂افتد و روحش متحو
ن→→→تيجه اش→→→رف ع→→→بادات ان→→→→جام م→→→∂گيرد و ب→→→ه س→→→→اير ع→→→بادات ن→→يز روح م→→∂بخشد و آن→→ها را م→→ثمر ث→→مر 
^ نوران∂ رسول خدا� بينديشيم كه چه حكيمانه است:  م∂گرداند. در همين ي− جمله

ثẂلẀ التￍفџكر)؛  ґم џ↕ џباد ґال ع џو ґلẂه џجẂال џن ґم د џشџا џرẂقџال ف ∂ґلџيا ع)
ر نيست.  ẃشديدتر از جهل و هيچ عبادت∂ مثل تفك ^ ^ عل∂، هيچ فقر ا

وام  ẃم→→∂دان→يم و عل∂الد ẃد→ џش џم→ا م→ردم، ب→∂پول∂ و ت→ه∂دست∂ از ث→روت و م→كنت دن→يا را ف→قر ا
→ا  ẃه و غ→م ب→ه س→ر م→∂بريم ام ẃب→→ه خ→→اطر ك→→م∂ درآم→→د و ن→→→داش→→تن خ→→انه و م→اشين دلب→خواه خ→ود ب→ا غ→ص
وق→→→→→ت∂ ب→→→→→ه پ→→→→→ول ف→→→→→راوان و م→→→→→سكن و م→→→→→ركب ع→→→→→ال∂ م→→→→→∂رسيم، غ→→→→→رق در س→→→→رور و ف→→→→رح م→→→→∂شويم و 
^ خ→→→→→ود م→→→→→∂دان→→→→→يم و ح→→→→→ال آن ك→→→→ه چ→→→→ه ب→→→→→سا از م→→→→→عارف و  ^ ع→→→→→زẃ و ش→→→→→رف ب→→→→→را داش→→→→→تن آن→→→→→ها را م→→→→→ايه

احكام دين∂ خود آگاه∂ چندان∂ نداريم.ول∂ رسول خدا� فرموده است: 
ثẂلẀ التￍفџكر)؛  ґم џ↕ џباد ґال ع џو ґلẂه џجẂال џن ґم د џشџا џرẂقџال ف)

^ واقع∂ است، فقر علم∂ يعن∂ آگاه∂ نداشتن از معارف دين∂ و  آن→چه ك→ه ف→قر ب→ه معنا
اح→كام اله→∂ است ن→ه ف→قر م→ال∂ ي→عن∂ ن→داش→تن پ→ول و خ→انه و ماشين و...آيا اين، نقص و عيب و 
ẃ→→→→→→→→→كائش ب→→→→→→→→ه  ^ ع→→→→→→→→→قل و ش→→→→→→→→عور، اف→→→→→→→→تخار و ات ^ دارا ن→→→→→→→→→نگ ان→→→→→→→→→سان ن→→→→→→→→→يست ك→→→→→→→→→ه ي− م→→→→→→→→→وجود زن→→→→→→→→→ده
^ ب→→→→→→→→∂عقل و ش→→→→→→→→عور از پ→→→→→→→→ول و آه→→→→→→→→ن وآج→→→→→→→→ر و س→→→→→→→→يمان ب→→→→→→→→اشد و گ→→→→→→→وهر ب→→→→→→→سيار  م→→→→→→→→وجودات م→→→→→→→→رده
^ و  ^ ع→→→→مر خ→→→ود را ك→→→ه ب→→→ايد در راه رس→→→يدن ب→→→ه ق→→→رب ك→→→مال م→→→طلق و ن→→→يل ب→→→ه ح→→→يات اب→→→د گ→→→→ران→→→→بها

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۲۲.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲⅛۱ 

^ به كار اندازد؛ در راه به دست آوردن مشت∂ جمادات تباه سازد؟!  سعادت سرمد
سبب اصل∂ انحراف از مسير فطرت 

 g∂ه→→→ر دو ج→→→→هان ^ چ→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→نم ق→→→→→→→→→در خ→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→م∂دان→→→→→→→→∂ g ت→→→→و ب→→→ه ق→→→يمت ورا
ر و  ẃاي→→→→→→→→ن ان→→→→→→→حراف از م→→→→→→→سير س→→→→→→→عادت و اف→→→→→→→→تادن در م→→→→→→→سير ش→→→→→→→قاوت، س→→→→→→→بب∂ ج→→→→→→→ز ع→→→→→→→دم ت→→→→→→→فك
^ ت→→→→ربيت  ^ خ→→→→→لقت خ→→→→ود و ع→→→→→الم ن→→→→دارد و لذا ق→→→→رآن ك→→→→ريم ك→→→→ه ب→→→→را ن→→→→→ينديشيدن در م→→→→بدأ و م→→→→نتها
ر و  ẃان→→→سان از ج→→انب خ→→→الق ان→→سان ن→→ازل ش→→ده است، ب→→ا ب→→يانات گ→→وناگون آدم→يان را دع→وت ب→ه ت→فك

انديشيدن در نظام آفرينش م∂كند و م∂فرمايد: 
ي→→→→ات＃  џآل ґهار→→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→→→ￍالل ґالفґت→→→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل→→→→→ џخ ∂→→→→→ ґف ￍإن�

�؛۱  ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال
ب→→→→→ه ي→→→→→قين، در آف→→→→→رينش آس→→→→→مانها و زم→→→→→ين و آم→→→→→→د و رفت شب و روز ن→→→→→شانههاي∂ 

[روشن] برا＾ خردمندان و مغزداران است. 
^ است. لẀبẃ و  →→→→→→→→صاره و خ→→→→→→→→الص ه→→→→→→→ر چ→→→→→→→يز Ẁع ^ » ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا ẃبẀاست و «ل ẃبẀب→→→→→→→→→اب» ج→→→→→→→مع لẂل џا»
^ ب→→→→→→→→عد �اولواااللب→→→→→→→→اب� را  ر اوست ك→→→→→→→ه آي→→→→→→→→ه ẃت→→→→→→→فك ^ ^ وج→→→→→→→→ود ان→→→→→→→سان ن→→→→→→→يز، ع→→→→→→→قل و ن→→→→→→→يرو →→→→→→→→صاره Ẁع

ر كرده م∂فرمايد:  ẃتوصيف به تفك
 ґقẂل→ џخ ∂→ґف џون Ẁرￍكџفџت џي џو Ẃم ґهґوبẀن→ Ẁج Ẅ∂џل→ џع џو ҐوداẀع→→Ẁق џو Ґياما→→ ґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذ→→ џي џي→→ن ґذￍال�

...�؛۲  Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس
آن→→→ها ك→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→→→ه خ→→→دا را در ه→→مه ح→→ال اي→→ستاده و ي→→→ا ن→→شسته و ي→→→ا در ب→→ستر ب→→→ه 
پ→هلو خ→وابيده ي→اد م→→∂كنند و در آف→رينش آس→مانها و زم→ين م∂انديشند [كه] بار 

الها تو اين [نظام شگفتانگيز] را باطل و ب∂هدف نيافريدها＾... 
→→→→→ا م→→→→ردهدالن∂ ك→→→→ه از اي→→→→ن  ẃاي→→→→→ن م→→→→→نطق �اولواااللب→→→→→→اب� و ص→→→→→احبان ع→→→→→→قل و ان→→→→ديشه است، ام
^ در∑  رض→→→→→→ا＾ ت→→→→مايالت ن→→→→→فسان∂ چ→→→→يز ґش→→→→→باع غ→→→→→راي→→→→→ز ح→→→→→يوان→→→→→∂ و ا ґع→→→→→الم س→→→→→راس→→→→→ر ح→→→→→كمت، ج→→→→→ز ا

واب� و بدترين جنبندگانند كه فرموده است:  ẃالد ẃنم∂كنند در لسان قرآن كريم�شر
                                                           

 .۱۹Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱۹۱.  ۲



 
 ۱⅛۳ مقام بلند آدميت 

�؛۱  џونẀلґق Ẃع џال ي џين ґذￍال ẀمẂكẀبẂال م الص ґاهللا џدẂن ґع ґẃاب џو ￍالد ￍر џش ￍإن�
^ از ع→→→الم]  ب→→→دترين ج→→→→نبندگان در ن→→→زد خ→→دا، ك→→رها و گ→→نگهاي∂ ه→→ستند ك→→→ه [چ→→يز

نم∂فهمند و در∑ حقيقت∂ نم∂نمايند.  
گ→→→وش ق→→→لبشان ك→→→ر است و ص→→→داي→→→∂ از ب→→→اطن ع→→→→الم ن→→→م∂شنوند؛ زب→→→ان ق→→→لبشان الل است و 
^ ان→سان∂ دارن→د و از هر  ^ ن→م∂نمايند. ت→نها ص→ورت ظ→اهر اق→رار ب→ه ه→يچ ح→قيقت∂ از ح→→قايق م→عنو

حيوان∂ پستترند! 
�؛۲  Ґيالґب џس ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك ẃإال ẂمẀه Ẃإن...�

ر  ẃل و تفك ẃدر گرو تعق ^ ترقẃيات معنو
 ^ ^ ع→→→قل و ف→→→كر آف→→→ريده ش→→→ده ت→→→ا ب→→→ا ن→→→يرو ح→→→→اصل اي→→→ن ك→→→ه ان→→→→سان، در اص→→→ل خ→→→لقتش دارا
^ نائل گردد كه فرمودهاند:  ر آفريدگار خود را بشناسد و با اطاعت امر او به سعادت ابد ẃتفك

)؛۳  Ẁنان ґجẂال ґهґب џب ґسẀتẂاك џو Ẁمان Ẃح ￍالر ґهґب џدґب Ẁما ع ẀلẂقџعẂلџا)
ع→→→قل،آن [م→→→شعل ف→→→روزان∂] است [در وج→→→ود ان→→→سان] ك→→→ه ب→→→→ا [روش→→نگر＾ها＾] آن 

خداوند رحمان عبادت م∂شود و بهشت جاودان به دست م∂آيد.  
ان→→→→→→→→→→بياء�نيز از ط→→→→→→→→→→رف خ→→→→→→→→→→الق م→→→→→→→→→→نẃان ب→→→→→→→→→→ران→→→→→→→→→گيخته ش→→→→→→→→→دهان→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→قل ان→→→→→→→→→سان در راه 
^ ن→→→→وران→→→→∂ از ام→→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→ل∂�  خ→→→→داپ→→→→رست∂ و ب→→→→هشتطلب∂ م→→→→→دد ب→→→→رسانند. اي→→→→ن ج→→→→مله

منقول است: 
 ẂمẀوه Ẁرґẃك џذ→→→Ẁي џو ґهґت џرẂط→→→ ґف џاقџيث→→→ ґم ẂمẀوه Ẁأدџت Ẃسџيґل Ẁه џاءџيґب→→→Ẃأن Ẃم ґه→→→→Ẃيџل ґإ џر→→→→џات џو џو Ẁهџل Ẁس Ẁر Ẃم ґيه→→→→ ґف џثџعџب→→→→џف)

)؛℮  ґولẀقẀعẂال џنґائџف џد ẂمẀهџوا ل ẀيرґثẀي џو ґيغґلẂبￍالتґب Ẃم ґهẂيџل џوا ع جџت Ẃحџي џو ґهґت џمẂعґن ￍ∂ ґسẂنџم
[خ→→دا] رس→→والن خ→→ود را م→→يان م→→ردم ب→→رانگيخت و پ→→يامبران خ→ود را ب→ه دن→بال ه→→م ف→رستاد ت→→ا از 
م→ردم ب→خواهند ب→→ه پ→يمان∂ ك→→ه در ع→الم ف→طرت ب→→ا خ→دا ب→ستهاند[پيمان ب→ندگ∂] وف→ادار باشند و آنها را 
^ خ→دا ب→→يندازند و گ→نجينههاي∂ را ك→→ه در س→رزمين ع→قلها م→دفون  ^ ف→راموش ش→ده ب→→ه ي→اد ن→عمتها
است؛ ب→→يرون آورده و در دس→→ترس آدم→→→يان ب→→گذارند و ب→→ه آن→→→ها ن→→شان ده→→ند ك→→ه چ→→ه اس→تعداده→→اي∂ 

                                                           
^ انفال،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۱.  ۳

^ فيض،خطبه＾۱.  ـ نهجالبالغه ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ℮⅛۱ 

 ^ خ→الق انسان در وجود انسان قرار داده كه اگر تحت تربيت صحيح قرار گيرد و عقل و نيرو
^ فعليẃت و شكوفاي∂ برساند، دقائق و  ر خ→ود را ب→ه كار اندازد و آن استعدادها را به مرحله ẃت→فك
^ عالم  ^ ب→ه دست م→→∂آورد ك→ه ت→مام نيروها ^ از ع→→الم م→∂فهمد و ق→درت ق→اهره و ن→افذها اس→رار

ر فرمان خود م∂سازد كه خالقش فرموده است:  ẃرا مسخ
...�؛۱  ẀهẂن ґم Ґيعا ґم џج ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ما فґ∂ ا ￍالس ∂ґما ف ẂمẀكџل џر ￍخ џس џو�

مهمتر از همه اين كه اهليẃتґ لقاء خدا را پيدا م∂كند كه: 
�؛۲  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

 Rرس→→د آدم→→∂ ب→→ه ج→→اي∂ ك→→ه ب→→ه ج→→ز خ→دا ن→بيند R تẃاست م→→→كان آدم→→→ي ẃب→→→→نگر ك→→→→ه ت→→→→ا چ→→→ه ح→→→د
ر لكم...� فرموده است:  ẃمباركه �و سخ ^ ^ همين آيه در ادامه

�؛  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
ب→ه ط→ور م→سلẃم، در اي→ن ك→ه ه→مه چيز عالم در مسير خدمت به انسان قرار داده شده است 
^ ك→→ه از آف→→رينش او  ^ ع→→→ظمت آف→→→رينش ان→→→→سان و ب→→زرگ∂ ه→→دف و م→→قصد ن→→→شانههاي∂ است ب→→→را
^ ع→→قل  ر است ك→ه ن→يرو ẃك→سان∂ م→يس ^ م→→قصود و م→→نظور است، ول∂ پ→→∂ ب→→ردن ب→→ه آن ن→→→شانهها ب→را
و ف→→→→→→كر خ→→→→→→ود را ب→→→→→→ه ك→→→→→→ار ان→→→→→→دازن→→→→→→د و در س→→→→→→راس→→→→→→ر اي→→→→→→ن ن→→→→→→ظام ح→→→→→يرتان→→→→→گيز خ→→→→→لقت ان→→→→→سان و ج→→→→→→هان 
^ در گ→→→→نداب ش→→→→هوات ح→→→→يوان→→→→∂ ك→→→→→جا و در∑ رف→→→→عت م→→→قام و  ب→→→→ينديشند، وگ→→→→رنه م→→→→ردم ف→→→→رو رف→→→→ته

^ قرآن:  منزلت انسانيẃت كجا، به فرموده
 Ẃم→Ẁه Ẃل→џب ґعامẂن Ẃاأل→→џك ẃإال Ẃم→→ Ẁه Ẃإن џونẀلґق Ẃع→→ џي Ẃأو џونẀعџم Ẃس→→ џي ẂمẀه џرџث→→Ẃأك ￍأن Ẁب џس Ẃح→→џت Ẃأم�

�؛۳  Ґيالґب џس ل џأض
^ دو پ→→ا راه م→→∂روند و ي− س→→ر و دو گ→وش  ^ اك→→ثر اي→→نان[كه ب→→→ر رو ت→→و م→→→∂پندار
^ در∑ م→→→→→→∂كنند[خير، اي→→→→→نها ه→→→→→→م گ→→→→→وش  دارن→→→→→→د ان→→→→→→سانند و] م→→→→→→→∂شنوند و ي→→→→→ا چ→→→→→→يز
رشان از ك→ار اف→→تاده است]اي→نان ب→سان  ẃل و ت→فك ẃت→عق ^ ه ẃان→→سانيشان ك→→→ر ش→→ده و ه→→م ق→و

چهارپايانند بلكه از آنها نيز دور افتادهتر از مسير انسانيẃتند. 
زي→→را آن→→→ها ع→→قل ن→→داش→→تهان→→د ت→ا ك→فران ن→عمت ك→رده ب→اشند، ول∂ اي→نها ع→قل ي→عن∂ ع→→ال∂ترين 

                                                           
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳



 
 ۱⅛Ｑ مقام بلند آدميت 

^ انسان∂ را داشتهاند و آن را زير پا نهاده و كفران عال∂ترين نعمتها كردهاند.   سرمايه
^ دين� با عقايد خراف∂  ^ اوليا مبارزه

ر و  ẃت→→→→→فك ^ س اس→→→→→→الم، م→→→→→سأله ẃح→→→→→→اصل اي→→→→→ن ك→→→→→ه در م→→→→→كتب آس→→→→→مان∂ ان→→→→→سانساز دي→→→→→ن م→→→→→قد
^ ع→→→الم ق→→→رب خ→→→دا و  ان→→→→→ديشه و ت→→→حقيق در ت→→→مام ش→→→ئون زن→→→دگ∂ ب→→→→هويژه در س→→→ير و س→→→لو∑ ب→→→ه س→→→و
^ عقبا، ي− ركن اساس∂ به حساب آمده است تا آنجا كه عقايد  ت→أمين ح→يات و سعادت ابد
خ→→راف→→∂ ج→→اهالنه ه→ر چ→ند ض→رر＾ ه→م ب→ه دن→→يا و آخ→→رت م→ردم ن→داش→ته ب→اشد ت→نها از آن ن→ظر ك→ه ب→ا 
اҐ در م→→قام  ẃم→→→بان∂ ع→→→لم∂ و ع→→→قل∂ م→→→واف→→→ق ن→→→م∂باشد، در ن→→→زد پ→→→يشواي→→→ان دي→→→ن م→→قبول ن→→م∂اف→→تد و ج→→د

^ آن بر م∂آيند.  تخطئه
^ ق→→→→بطيه  ^ ب→→→→→ه ن→→→→→ام اب→→→→→راه→→→→→يم از م→→→→→اريه از ب→→→→→→اب ن→→→→→مونه ن→→→→→قل ش→→→→→ده ك→→→→→ه رس→→→→→ول اك→→→→→رم�پسر
داشت. او در ه→→→→→→→جده م→→→→→→→اهگ∂ ي→→→→→→→عن∂ ه→→→→→→→نوز ب→→→→→→→ه س→→→→→→→نẃ دو س→→→→→→→ال ن→→→→→→→رسيده ب→→→→→→→ود از دن→→→→→→→يا رفت. رس→→→→→→ول 
^ ف→→→رزندش ن→→→→شسته ب→→→ود و اش− م→→→→∂ريخت، ب→→→→عض∂ از اص→→→حاب ك→→→ه  خ→→→→دا�در ك→→→→نار ج→→→→نازه
در م→حضرش بودند ع→رض كردند: يا رسول اهللا، شما ما را امر به صبر در مصائب م∂فرموديد، 

اين− خودتان ناراحتيد و داريد گريه م∂كنيد؟ آن حضرت فرمود: 
)؛۱  ￍبￍالر Ẁط ґخ ẂسẀما ي ẀولẀقџال ن џو Ẁعџم Ẃدџت ẀنẂي џعẂال џو Ẁن џز Ẃحџي ẀبẂلџقẂلџا)

^ ن→→→→→م∂گوييم ك→→→→→→ه م→→→→→وجب خ→→→→→شم خ→→→→→دا  →→→→→→ا چ→→→→→→يز ẃدل م→→→→→→→∂سوزد و چ→→→→→شم م→→→→→→∂گريد، ام
گردد. 

^ آن در ف→→→راق م→→→حبوب و ع→→→زيزش م→→→حزون  ^ ع→→→→اطفه است و ب→→→→ه اق→→→تضا آر＾، ان→→→→→سان دارا
^ را در ح→→→دẃ ك→→→مال  م→→→∂شود و م→→→∂گريد. رس→→→ول خ→→→دا�ه→→→م ب→→→شر است و ت→→→مام ح→→→االت ب→→→شر
^ خ→→→→→دا دادن ك→→→→→ه  ^ ص→→→→→بر و رض→→→→→ا ب→→→→→ه ق→→→→→ضا دارد. در ع→→→→→→اطفه ه→→→→→م اك→→→→→مل از دي→→→→→گران است. م→→→→→سأله
ـ ك→→→ه  ^ ع→→→قل و اي→→→مان است، ه→→→يچگونه ت→→→ناف∂ ب→→→ا ح→→→زن و ان→→→دوه و گ→→→ريه در ف→→→راق ع→→→زيزان  م→→→قتضا
ẃ∂ ع→→→الم  ـ ن→→→دارد و لذا آن ان→→→→سان ك→→→امل ك→→→ه م→→→→علẃم و م→→→رب ^ ان→→→سان∂ است  ^ ط→→→بيع∂ ع→→→اطفه م→→→→قتضا

انسانيẃت است فرمود: 
)؛  ￍبￍالر Ẁط ґخ ẂسẀما ي ẀولẀقџال ن џو Ẁعџم Ẃدџت ẀنẂي џعẂال џو Ẁن џز Ẃحџي ẀبẂلџقẂلџا)

^ نم∂گوييم كه موجب خشم خدا گردد.  ا چيز ẃدل م∂سوزد و چشم م∂گريد ام
                                                           

ـ فقيه،جلد۱،صفحه＾۱۷۷، با اندك∂ تفاوت.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛⅛۱ 

ẃ→→فاقاҐ خ→→→ورشيد گ→→رفت و ه→→وا ت→→اري− ش→→→د. در م→→يان ش→→هر و م→→ردم پ→→يچيد ك→ه اي→ن  آن روز ات
خ→→ورشيدگرفتگ∂ ب→→ه خ→→اطر م→→صيبت∂ است ك→→ه ب→→ه رس→→ول خ→→دا�وارد ش→→ده است. ام→→روز ك→→ه 
^ از  ^ پ→→→→→→يامبر ن→→→→→→شسته، س→→→→→→بب ش→→→→→→ده ك→→→→→→ه آف→→→→→→تاب ه→→→→→→م م→→→→→→نكسف گ→→→→→→ردد و رو غ→→→→→→→بار غ→→→→→→م ب→→→→→→ر چ→→→→→→هره
ẃه ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه اي→→→→→ن ج→→→→→ريان س→→→→→بب اف→→→→→زايش اع→→→→→تقاد و اي→→→→→→مان م→→→→→ردم ب→→→→→ه  ع→→→→→الميان ب→→→→→پوشاند. الب→→→→→ت
^ مردم م∂زند ول∂ از آنجا  ^ هم نه به دنيا و نه به عقبا پ→يامبراك→رم� م∂شود و ه→يچ ض→رر
ر و آگ→→→اه از ح→→→→قايق ب→→→ار ب→→ياورند و  ẃپ→→→يامبران اله→→→∂ اي→→→ن است ك→→→ه م→→→ردم را ع→→→الم و م→→→تفك ^ ك→→→ه م→→→بنا
^ ج→→اهالنه ب→→ر ح→→→ذر دارن→→د. از اي→→نرو آن رس→→ول م→→كرẃم خ→دا�وق→ت∂  آن→→→ها را از ه→→رگونه اع→→تقاد
از اي→ن شايعه آگاه شد نه تنها خوشحال نشد از اين كه ايمان و اعتقاد مردم به سبب اين واقعه 
ب→→→يشتر ش→→→ده است، ب→→لكه س→→خت ب→→رآشفت ك→→ه چ→→را ب→→→ايد م→→ردم م→→بتال ب→→ه اوه→→ام و خ→→راف→→→ات ب→→اشند و 
دي→→گران ه→→م ب→→خواه→ند دي→ن خ→→دا را ب→ا اس→تفاده از ج→→هل م→ردم پ→يش ب→برند و ع→قيده و اي→مان آن→ها را 
^ آن→→ها اس→توار س→→ازند از اي→نرو دس→تور داد در م→يان ش→هر ن→→دا در دادند و  ر ج→اهالنه ẃب→ر اس→اس ت→فك
^ م→→→→سلمانان! آگ→→→→اه ب→→→→اشيد، آف→→→→تاب گ→→→→رفتگ∂  ^ م→→→→→نبر رفت و ف→→→→رمود: ا م→→→→→ردم اج→→→→→تماع ك→→→→→ردند رو
^ ي−  ام→→روز، ن→→ه ب→→ه خ→→اطر م→→رگ اب→→راه→→يم ف→→رزند م→→ن ب→→وده و ن→→ه ب→→ه خ→→اطر غ→→مگين∂ م→ن، ب→لكه رو
∂ ك→→→→ه ب→→ه ت→→قدير خ→→داون→→د ح→→كيم  ẃح→→→ساب و ج→→→ريان ط→→→بيع∂ است ك→→→ه خ→→→→ورشيد در ش→→→راي→→→ط خ→→→اص

تنظيم شده است منكسف م∂گردد. 
 ^ ∂ ك→→ه ب→→ه واليت ت→→كوينيẃه ẃه اي→→→ن ن→→→كته ه→→→م ن→→→اگفته ن→→→ماند ك→→ه م→→ا ب→→ر ح→→سب اع→→تقاد ح→→قẃ الب→→→ت
^ ه→→→د＾� داري→→م، م→عتقديم ك→ه ول∂ẃ خ→دا ب→ه اذن خ→→دا م→تصرẃف در  ه ẃرس→→ول خ→→دا� و ائ→→م
ل در زم→→ين و آس→→مان ب→→هوجود آورد؛ دري→→ا را ت→بديل ب→ه  ẃع→→الم م→→∂باشد و م→→∂توان→→د ه→→مهگونه ت→→حو
^ ماه را با  ^ خ→روشان ن→مايد كره ^ ج→وشان و س→يلها ل ب→ه چ→شمهها ẃه و راه و ك→وهها را م→بد ẃج→اد
^ مشرق از مغرب طالع سازد؛ ول∂ آن  ^ انگشت خود بشكافد و خورشيد را به جا ي− اشاره
^ ح→→→→ساب ط→→→→بيع∂ ب→→→ود و ارت→→→باط∂ ب→→→ه ح→→→زن و ان→→→→دوه پ→→→يامبر ب→→→ه خ→→→اطر  روز ان→→→→كساف خ→→→→→ورشيد رو
م ن→→→→→داش→→→→→ته است، اگ→→→→→ر رس→→→→→ول  ẃم→→→→→→رگ ف→→→→→→رزندش ن→→→→→→داشت.گ→→→→→→→فتار م→→→→→→ردم آن روز اس→→→→→→اس∂ ج→→→→→ز ت→→→→→وه
^ م→ردم را ب→ه دلي→ل اين كه سبب افزايش اعتقاد و ايمان  م ج→اهالنه ẃخ→دا�آن روز اي→ن ت→وه
ران دن→→يا ب→ر اس→اس  ẃآن→→ان ش→ده است ب→ا س→كوت خ→ود ام→ضا م→∂كرد، ام→روز ك→ه دان→شمندان و م→تفك
∂ ب→→→→→ه ع→→→→→لل و اس→→→→→باب  ẃت→→→→→جرب∂ و ح→→→→→س ^ م→→→→→→وازي→→→→→→ن ع→→→→→→لم∂ و ب→→→→→ا در دست داش→→→→→تن وس→→→→→ايل و اب→→→→→زاره→→→→→ا



 
 ۱⅛۷ راه تقويت ايمان 

^ از ان→→→→→كساف و ان→→→→→→خساف خ→→→→→→ورشيد و م→→→→اه پ→→→→∂ ب→→→→ردهان→→→→د، ه→→→→مان س→→→→كوت  ẃالت ج→→→→→وẃط→→→→→بيع∂ ت→→→→→حو
^ ق→→رار داده و م→→∂گفتند: او  ^ م→→ردم آن روز را دس→→تاويز م ج→→اهالنه ẃپ→→يامبر� در م→→قابل ت→→وه
از ج→هل و ن→اآگاه∂ م→ردم س→وءاس→تفاده ك→رده و دي→ن خ→ود را پ→يش ب→رده است و لذا آن حضرت 
^ م→→→→→ردم آن روز را ع→→→→→→لناҐ در م→→→→→جمع  م ج→→→→→اهالنه ẃاز اي→→→→→→نگونه دس→→→→→تاويزها آن ت→→→→→وه ^ ^ ج→→→→→→لوگير ب→→→→→→را
ل  ẃر و تعق ẃعموم∂ مردم تخطئه كرد و نشان داد كه ايمان و اعتقادات دين∂، بايد بر اساس تفك

و علم استوار گردد.  
 ^ »؛ ان→→بياء�برنامه ґولẀق→→ ẀعẂال џنґائ→→џف џد Ẃم→→ Ẁهџوا ل Ẁيرґث→→Ẁام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�: «ي ^ ب→→→ه ف→→→رموده
^ پ→→→→→نهان در آن→→→→→هاست. در  ك→→→→→→ارشان ش→→→→→→→يار ك→→→→→→ردن س→→→→→→رزمين ع→→→→→→قلها و ظ→→→→→→اهر س→→→→→اختن گ→→→→→نجينهها
ر  ẃارزش و ن→جاتبخش است ك→ه ب→ا ت→فك ^ ^ دارا م→→كتب ان→→بياء�آن ق→سمت از اص→ول اع→تقاد
ẃد. ت→→→→قليد، ت→→→→نها در ف→→→→روع اح→→→→كام م→→→→قبول است،  ل ب→→→→→ه دست آم→→→→→ده ب→→→→→اشد ن→→→→→ه ب→→→→→ا ت→→→→→قليد و ت→→→→→عب ẃو ت→→→→→عق
^ ب→ه  ^ م→→راتب است و ه→→ر ف→رد ^ اف→→راد دارا ẃه ظ→→رفيẃت ف→→كر اص→→ول ع→→قايد ب→→ايد ت→→حقيق∂ ب→→اشد. الب→→ت
ئيس بوعل∂ سينا  ẃخودش م∂تواند تحقيق كند. يك∂ مانند شيخالر ẃخاص ^ ت→ناسب ظرف فكر
^ ب→رهان ع→قل∂ و اس→→تدالل ف→لسف∂ اثبات صانع عالم م∂كند و يك∂ هم مانند  است ك→ه ب→ا اق→امه
^ خ→ود گ→ذاش→ته  آن پ→→يرزن پ→→شمريس است ك→→ه ن→شسته ب→ود و چ→رخدست∂ ري→سندگ∂ را پ→يشرو
و آن را ب→→→→→→→ا دست خ→→→→→→→ود م→→→→→→→∂چرخانيد و پ→→→→→→→شمها را ت→→→→→→→بديل ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→خ م→→→→→→∂كرد. رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�با 
ه→مراه→انش در اثناء عبور از كنار او ايستاد و پس از سالم و احوالپرس∂ فرمود: مادر، تو به چه 
^ چ→→→→→رخ ب→→→→→رداشت و چ→→→→→رخ از  دلي→→→→→→ل م→→→→→→→∂گوي∂ اي→→→→→→ن ع→→→→→→→الم خ→→→→→→→دا دارد؟ پ→→→→→يرزن ف→→→→→وراҐ دست از رو
ح→→→ركت اي→→→ستاد، ب→→→ا ه→→→مين ك→→→→ار خ→→ود ن→→شان داد اي→→ن چ→→رخ، ب→→∂دست م→→ن ن→→م∂چرخد؛ اي→→ن چ→→رخ 
ل در  ẃر و ت→عق ẃت→فك ^ ^ ك→→ه ن→→امش خ→→→داست ن→→م∂چرخد! اي→ن م→عنا ع→→الم ن→→يز ب→→→∂دست چ→→رخانندها
^ خود است. اينجا بود كه رسول خدا�رو به همراهانش كرد و فرمود:  حدẃ ظرفيẃت فكر

لџيẂكẀمẂ بґدينґ الẂعџجائґز)؛ بر شما باد [التزام] به دين [اين] پيرزنان.  џع)
^ س→→→→→→اده و آس→→→→→→ان اس→→→→→→تدالل  ^ خ→→→→→→→ود، ب→→→→→→→ه گ→→→→→→ونها ^ اص→→→→→→→ل اع→→→→→→→تقاد ي→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→→بينيد چ→→→→→→→گونه ب→→→→→→→را
م→→→→→→∂كند. ن→→→→→→م∂گويد چ→→→→→→ون ش→→→→→→ما گ→→→→→فتهاي→→→→→د خ→→→→→دا ه→→→→→ست، م→→→→→ن ه→→→→→م م→→→→→∂گويم خ→→→→→دا ه→→→→→ست؛ ب→→→→→لكه 
م→∂گويد م→ن خ→ودم ف→هميدهام؛ از اي→ن ك→ه اي→ن چ→رخدست∂ م→ن ب→∂ چ→رخاننده نم∂چرخد، پس 

چرخ بزرگ عالم نيز ب∂چرخاننده نم∂چرخد و همان چرخاننده خداست. 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۸⅛۱ 

برهان نظم به زبان ساده 
ه→→→→→→→مچنين ن→→→→→→→قل ش→→→→→→→ده ي→→→→→→→ك∂ از ب→→→→→→→زرگان ع→→→→→→→لم و دي→→→→→→→ن از ك→→→→→→→نار ب→→→→→→→اغ∂ م→→→→→→∂گذشت، ب→→→→→→اغبان 
^ ب→→ود، آن ع→→→الم ب→→زرگوار اي→→ستاد و ب→→عد از س→→الم و اح→والپ→رس∂ گ→فت: پ→در، ت→و چ→ه  م→→شغول آب→→يار
^ ك→→→→ه اي→→→→ن ع→→→الم خ→→→دا دارد؟ او ج→→→واب داد: م→→→ن م→→→∂بينم اي→→→ن آب ب→→→ا راه→→→نماي∂ م→→→ن در  دلي→→→→ل دار
^ درخته→→ا م→→∂رسد، اگ→→ر م→→ن ن→→باشم، آب ه→→رز  ^ ه→→مه م م→→→→∂چرخد و پ→→→ا ẃم→→→يان اي→→→ن م→→→رزها م→→→نظ
م→→∂رود؛ از ه→→مين پ→→∂ م→→→∂برم ك→→ه اي→→ن ع→→→الم ب→→ا اي→→ن ن→→ظم و ح→→→ساب دق→→يق∂ ك→→ه دارد، ت→حت ت→دبير 
ن→→→اظم∂ دان→→→ا و ت→→→وان→→→ا اداره م→→→∂شود، آن م→→→رد ع→→→الم گ→→→→فت: ح→→→اال اگ→→→ر ك→→→س∂ ب→→→→گويد خ→→ير، ع→→→الم ب→→ه 
ط→→ور ط→→بيع∂ ب→→دون ن→→اظم م→→→∂چرخد چ→→ه ج→→واب→→∂ دار＾؟ م→رد ب→اغبان ب→→يل∂ را ك→ه در دست داشت 
ب→→لند ك→→رد و ب→→ا خ→→شم ت→→مام گ→→فت: ب→ا اي→ن ب→يل ب→ر م→غزش م∂كوبم. آن م→رد ب→اغبان ن→م∂توان→ست ب→ا 
^ دلي→→→ل و ب→→→رهان ع→→→قل∂ ط→→→رف م→→→قابل را ك→→→ه ان→→→كار وج→→ود خ→→→دا م→→∂كرد م→→جاب س→→ازد، ول∂  اق→→→امه
ي→قين و اي→→مان م→حكم خ→ود را ب→ا ب→يل آهن∂ كه بر سر شخص منكر خدا م∂ كوبيد نشان م∂داد 

ر بود.  ẃخود اعتقاد بر اساس تفك ẃو آن هم در حد
^ خ→→→→→داست و اي→→→→ن ه→→→→م ك→→→→ار م→→→→شكل∂  لي→→→→→ن ق→→→→→دم در م→→→→→سير ح→→→→→ركت ب→→→→→ه س→→→→→و ẃر او ẃب→→→→→ار＾، ت→→→→→فك
ن→يست، ش→→ما ب→ه ي− درخت ن→→گاه ك→نيد، م→∂بينيد اي→ن درخت، ش→→اخ و ب→رگ و م→يوه و ش→اداب∂ و 
^ آن م→→→→→∂ريزد و ش→→→→اداب→→→→∂ و ط→→→→راوت  ^ م→→→→→→∂خشكد و ب→→→→→رگها ط→→→→→راوت دارد و ب→→→→→عد از چ→→→→→ند روز
م م→→∂شود و م→→يوهدار م→→∂گردد و چ→→ند  ẃخ→→ود را از دست م→→∂دهد؛ ول∂ س→→ال دي→→گر ب→→از س→→بز و خ→→ر

م باز سرسبز و...  ẃروز بعد دوباره م∂خشكد و سال سو
 o ه→→ر دم از اي→ن ب→→اغ ب→ر＾۱ م∂رسد oم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂رسد ^ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازهتر از ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازهتر

^ دارد و اين حيات نبات∂ از آن ريشه  از اي→ن ج→ريان پ→∂ م→→∂بريم ك→ه اي→ن درخت ريشها
ب→→→ه ش→→→اخ و ب→→→رگ و م→→→يوهاش م→→→∂رسد. اگ→→→ر آن ري→→→→شه ن→→→بود، اي→→→ن ش→→→اخ و ب→→→رگ و م→→→يوه ه→→→مان س→→ال 
م ن→→→→→→→→م∂شد. در اي→→→→→→→→ن درخت ب→→→→→→→→زرگ ع→→→→→→→→→الم ه→→→→→→→→م م→→→→→→→→∂بينيم  ẃل ك→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→شكيد، دي→→→→→→→→→گر س→→→→→→→→→بز و خ→→→→→→→→رẃاو
وام ان→→→→→→سانها م→→→→→→→∂ميرند، ح→→→→→→يوان→→→→→→→ات م→→→→→→∂ميرند، ن→→→→→→باتات م→→→→→→∂خشكند، ط→→→→→وفانها و س→→→→→يل و  ẃع→→→→→→ل∂الد
ص→→→اعقهها و زلزلهه→→→→ا ه→→→مه چ→→→يز را دگ→→رگون م→→∂سازند و ن→→ابود م→→∂كنند ول∂ ب→→از اي→→ن ع→→→الم ب→→ا ه→→→مه 
^ خ→ود  چ→→يزش س→→رپاست. ان→→سانها ه→→ستند، ح→→يوان→→→ات ه→ستند، ن→→باتات ه→ستند و ه→مه چ→يز در ج→→ا

                                                           
ـ ميوه.  ۱



 
 ۱⅛۹ راه تقويت ايمان 

^ ع→→→→الم ب→→→→→هوجود ن→→→يامده  ث→→→→ابت و ب→→→→اق∂ است؛ آن چ→→→→نان ك→→→→ه گ→→→→→وي∂ ه→→→→يچ دگ→→→→رگون∂ در ه→→→→يچ ج→→→→ا
است، در ص→→→ورت∂ ك→→ه ب→→ا ب→→→هوجود آم→→دن آن ه→→مه ح→→وادث ك→→وبنده و وي→→ران→→گر ب→→→ايد اص→→→الҐ ب→→→ساط 
^ زم→→→ين ب→→→رچيده ش→→→ده ب→→→اشد و دي→→→گر ن→→→ه ان→→→→سان∂ وج→→→ود داش→→→ته ب→→→اشد و ن→→→ه  ح→→→→يات و زن→→→→دگ∂ از رو

حيوان∂ و نه نبات∂. 
^ دارد و اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه ش→→→→→→اداب→→→→→→→∂ها و  پس م→→→→→→→علوم م→→→→→→→∂شود اي→→→→→→→ن درخت ب→→→→→→→زرگ ع→→→→→→الم ري→→→→→→شها
ط→→→→راوته→→→→ا از او ن→→→→شأت گ→→→→رفته است و م→→→∂گيرد. اوست ك→→→ه اي→→→جاد م→→→→∂كند و م→→→عدوم م→→→∂سازد، 

حيات م∂بخشد و پس م∂گيرد.  
 o اط ك→→→→وẃد م→→→→∂دوزد آن خ→→→→يџر џم→→→→∂د oاخ۱ ك→→→و ẃد م→→→→∂سوزد آن ن→→→→فџم џم→→→→∂د

...�؛۲  ґلẂيￍالل ∂ґف џهارￍالن ẀجґولẀي џو ґهارￍالن ∂ґف џلẂيￍالل ẀجґولẀي...�
...شب را داخل روز و روز را داخل شب م∂كند... 

...�؛۳  ґẃ∂ џحẂال џن ґم џتґẃ ي џمẂال Ẁج ґر ẂخẀي џو ґتґẃ ي џمẂال џن ґم ￍ∂ џحẂال Ẁج ґر ẂخẀي...�
...زنده از مرده و مرده از زنده بيرون م∂آورد... 

�؛℮ ...همه روزه در كار＾ است.  أن＃ џش ∂ґف џوẀم＃ هẂوџي ￍلẀك...�
^ ش→→→→ما پ→→→يش آم→→→ده ك→→→ه در ي−  ^ از او ص→→→ادر م→→→→∂شود. آي→→→→ا ب→→→را در ه→→→ر روز و ه→→→ر لح→→→ظه ك→→→→ار
^ آب روان ن→شسته ب→اشيد و جريان آب را تماشا  شب م→هتاب∂ ف→صل ت→→ابستان زي→ر آس→مان ك→نار ج→→و
^ آب م→→→→∂بينيد، آب پ→→→→يوسته در ج→→→→ريان است و ي− لح→→→→ظه آرام  ك→→→→نيد، ع→→→→كس م→→→→اه را در ص→→→→فحه
^ آب ه→→مچنان ث→→ابت است و ب→→ا رف→→تن آب از ب→→ين ن→→م∂رود. در ص→ورت∂  ن→→يست ول∂ ع→→كس م→→اه رو
^ است  ẃآب ج→ار＾، ب→→ا رف→تن آب از ب→ين م→→∂رود، پس اين چه سر ^ ك→ه ب→ديه∂ است ك→→ه ن→قش رو
^ ب→ه آس→مان ب→گير و م→اه را  ^ آن ث→ابت و ب→اق∂ است. ش→→ما س→ر →ا ن→قش رو ẃك→→ه آب در ج→→ريان است ام
^ آس→→→مان است. ت→→→ا م→→→اه در  ^ آس→→→مان ب→→→بين ك→→→→ه اص→→→→ل و ص→→→احب اي→→→ن ع→→→كس در ص→→→فحه در ص→→→فحه
وام  ẃآب ه→→→→→→م ه→→→→→→→ست. ح→→→→→→ال، اي→→→→→→→ن س→→→→→يل ع→→→→→الم ه→→→→→ست∂ ع→→→→→→ل∂الد ^ آس→→→→→→مان ه→→→→→→→ست ن→→→→→→قش و ع→→→→→→كس رو
ج→→→→→→→→→→→وشان و خ→→→→→→→→→→روشان در ج→→→→→→→→→→ريان است پ→→→→→→→→→→يوسته م→→→→→→→→→→∂جوشد و م→→→→→→→→→→→∂خروشد و ك→→→→→→→→→→ائنات را ب→→→→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→→→ود 

                                                           
ـ دمنده.  ۱

،آيه＾۱⅛.  ẃحج ^ ـ سوره ۲
^ يونس،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳
^ رحمان،آيه＾۲۹.  ـ سوره ℮



 
 ۱۷Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

م→→∂لغزان→→د و م→→→∂برد و در ع→→ين اي→→ن ج→→وشيدن و خ→→روشيدن و ه→مه چ→يز را ب→ا خ→ود ب→ردن، م→∂بينيم ك→ه 
^ خ→→→→ود ه→→→→ست؛ آس→→→→→مان ه→→→→→ست و زم→→→→ين ه→→→→ست، م→→→اه و خ→→→ورشيد و  ب→→→→از ه→→→→مه چ→→→→يز از ك→→→→ائنات در ج→→→→→ا
^ دارد؟ ق→→رآن ك→→ريم  ẃس→→→تارگان ه→→→ست، ان→→→سان و ح→→يوان و ج→→ماد و ن→→بات ه→→ست و... آي→→→ا اي→→→ن چ→→→ه س→→ر
^ ب→ه آس→→مان ب→→گيريد و اص→ل  �؛۱ش→ما س→ر џون Ẁد џوع→Ẁ مẂ وџ م→ا ت Ẁك→Ẁق Ẃز ґر ґماء→ ج→واب م→→∂دهد ك→→ه: �وџ فґ→∂ الس√
^ اي→→→→ن ك→→→ائنات را در آس→→→→مان ي→→→→عن∂ ع→→→→الم رب→→→وبيẃت اهللا ج→→→لẃ ج→→→→الله ب→→→نگريد؛ اوست ك→→→ه اي→→→ن  و ري→→→→شه
^ ن→→ظم و ح→→ساب∂ ع→→جيب و دق→→يق، اف→→راد  ن→→→ظام ح→→→يرتان→→→→گيز ك→→→ائنات را ت→→نظيم و ت→→دبير م→→→∂كند و رو
^ آن→→ها م→→∂نشاند و ن→→ظام  ^ از ه→→مان ن→→وع را ج→ا ه→→ر ن→→وع∂ از ان→→واع را م→→∂آورد و م→→∂برد و اف→→راد دي→→گر

كلẃ∂ عالم را ثابت نگه م∂دارد. 
�؛۲  ر＃ مџعẂلẀوم＃ џدџقґب ẃإال ẀهẀل ґẃزџنẀما ن џو ẀهẀنґزائ џنا خ џدẂن ґع ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو�

 ^ ^ را ت→→حت ق→→در و ان→→دازه ه→→→مه چ→→→يز ع→→→الم، خ→→زائنش در ن→→زد م→→است و م→→→ا ه→→→ر چ→→يز
معيẃن و معلوم∂ از باال فرود م∂آوريم. 

 o ه→→→→→→→مام ^ وي→→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→→عان∂ ب→→→→→→→→→→→→ر ق→→→→→→→→→→→→رار و ب→→→→→→→→→→→ر دوامo ق→→→→→→→→رنها ب→→→→→→→ر ق→→→→→→→رنها رفت ا
 oل آب اي→→→→→ن ج→→→→→و چ→→→→ند ب→→→→ار ẃش→→→→→د م→→→→→بد o ع→→→→كس م→→→اه و ع→→→كس اخ→→→تر ب→→→رقرار

^ اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه  ر اي→→→→→→→ن ق→→→→→→→در ت→→→→→→→أكيد دارن→→→→→→→د، ب→→→→→→→را ẃت→→→→→→→فك ^ ^ م→→→→→→→سأله اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه ان→→→→→→→بياء�رو
م→→→→∂خواه→→→ند در دله→→→ا ع→→→قيده و اي→→→مان اي→→→جاد ك→→→نند آن→→→گونه ك→→→ه ان→→→→سان م→→→ؤمن م→→→عتقد ب→→→ه ت→→→وحيد و 
 ^ ق ب→→→اال ẃف ب→→→→ه ان→→→→جام وظ→→→→ايف دي→→→→ن∂اش ب→→→→دان→→→→د ب→→→→→دون اي→→→→ن ك→→→ه ش→→→→ال ẃت و م→→→→→عاد، خ→→→→ود را م→→→→وظẃن→→→→بو
س→→→رش ب→→→اشد و زن→→دان ت→→→هديدش ك→→ند و ب→→ديه∂ است ك→→ه اي→→ن ح→→→الت روح→→∂ در ان→→→سان از ط→→ريق 
ẃه ب→ا اج→→بار و اك→راه م→∂شود از مردم م→اليات گ→رفت و س→رباز  اج→→بار و اك→→راه ح→→اصل ن→→م∂شود. الب→→ت
^ ساخت كه با ميل و رغبت تمام،  ا هرگز نم∂شود آنها را طور ẃب→ه م→يدان ج→→نگ فرستاد و... ام
م→→→→ال و ث→→→→روت خ→→→→ود را م→→→→حضاҐ در راه خ→→→→دا ان→→→→فاق ك→→→نند و ب→→→ا اش→→→تياق ت→→→مام ب→→→ه م→→→يدان ج→→→→هاد و ب→→→ذل 
^ خداشناس∂ و تحصيل ايمان و اعتقاد به  ر درباره ẃج→ان ب→شتابند. اي→ن، ج→ز از راه انديشه و تفك

نبوẃت و معاد امكانپذير نم∂باشد.  
                                                           

^ ذاريات،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲



 
 ۱۷۱ سبب نابود＾ اعمال ني− 

^ اعمال ني−  عامل نابود
ر و  ẃت→→→→→→حت ت→→→→→→ربيت ان→→→→→→→بياء�قرار گ→→→→→→رفته و از ط→→→→→→ريق ت→→→→→→فك ^ ẃاك→→→→→→نون م→→→→→→ا ب→→→→→→حمداهللا ت→→→→→→ا ح→→→→→→د
ل، اي→→مان و اع→تقاد ب→ه ت→وحيد و ن→بوẃت و ام→امت و م→→عاد پ→→يدا ك→ردهاي→→م، ول∂ اگ→ر ب→خواه→يم اي→ن  ẃت→→عق
^ زي→→→→→→رين ق→→→→→→لب ب→→→→→→رسانيم و آن→→→→→جا  اي→→→→→→مان و اع→→→→→→تقاد را از س→→→→→→طح روي→→→→→→ين ق→→→→→→لب ع→→→→→→بور داده ب→→→→→→ه پ→→→→→→رده
راس→→→خش گ→→→ردان→→→يم، ب→→→ايد در م→→→يدان ع→→→مل ب→→→ه دس→→→تورات آس→→→→مان∂ ق→→→رآن س→→→اع∂ و ك→→→وشا ب→→اشيم و 
اي→→ن را ب→→اور ك→→نيم ك→→ه ت→→ا اه→→ل ع→→مل ن→→باشيم آن ب→→ذر اي→مان در زم→ين ق→لب م→ا رش→د ن→م∂كند و ب→اال 

نم∂رود. اين سخن خداست كه م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃيￍالط ẀمґلџكẂال Ẁدџع Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ خ→→دا ب→→اال م→→→∂رود، ق→لب ب→اايمان است. امẃ→→ا ب→اال ب→رندهاش ع→مل  ...آن→→چه ك→→→ه ب→→→ه س→→و
صالح است... 

^ ديگر هم فرموده است:  در آيه
 џرẂي→→ џخẂوا الẀل џع→→→Ẃاف џو ẂمẀك→→→ￍب џوا ر ẀدẀب→→→ Ẃاع џوا و Ẁد Ẁج→→→ Ẃاس џوا وẀع→→→џك Ẃوا ارẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍا الџه→→→ي→→→ا أي�

�؛۲  џون ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍل џعџل
^ ك→→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→مان آوردهاي→→→→→→→→→د[در م→→→→→→→→→قام ع→→→→→→→→→مل]ركوع ك→→→→→→→→→→نيد و س→→→→→→→→جده ك→→→→→→→→نيد و  ا
پروردگارتان را عبادت كنيد و كار ني− انجام بدهيد،باشد كه رستگار گرديد. 

^ از ع→→→مل، ك→→→اف∂ در ن→→→جات ان→→→→سان  ت→→→→نها داش→→→→تن اي→→→→مان ب→→→→ه خ→→→→دا و پ→→→→→يغمبر و ام→→→→ام�عار
ه ب→→ه اي→→ن ح→→قيقت  ẃمات، ش→→→رط الزم و ق→→→طع∂ است. ت→→→وج ẃن→→→يست؛ ان→→→جام واج→→→→بات و پ→→→رهيز از م→→→حر
^ از گ→→→→ناهان، اع→→→مال  ^ ج→→→وان→→→→ان ع→→→زيز م→→→حترم ب→→→سيار الزم است ك→→→ه ن→→→→اپرهيز م→→→→خصوصاҐ از ن→→→احيه
 ^ ^ دس→تور داده ش→ده ن→→ي− و ع→→→بادات را ب→→→∂اث→→ر م→→∂سازد ه→→مانگونه ك→→ه آدم ب→→يمار اگ→→ر داروه→→ا
^ م→ضرẃ پ→رهيز ن→كند داروه→ا ب→→∂اث→ر خ→واه→د  از ج→→انب ط→→بيب را ت→→ناول ك→→→ند ول∂ از خ→→وردن غ→ذاه→ا

^ نخواهد ديد.   ^ بهبود شد و بيمار رو
ẃات زي→→→→→→→اد ان→→→→→→جام م→→→→→→→∂دهيم ول∂ ب→→→→→→ا ارت→→→→→كاب  آر＾، م→→→→→→ا اع→→→→→→مال ن→→→→→→ي− از واج→→→→→→→بات و م→→→→→→ستحب
^ م→→∂كنيم و آث→ار اع→→مال ن→ي− را از ب→ين م→∂بريم و از اي→ن روست ك→ه ه→يچگاه  گ→→ناهان ن→→اپرهيز

                                                           
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
،آيه＾۷۷.  ẃحج ^ ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۷۲ 

^ از  ^ روح→→∂ را ن→→م∂بينيم و اك→ثراҐ ه→م اص→→الҐ ن→م∂دان→يم ب→ه چ→ه ب→يمار ^ از ب→→يمار＾ها ^ ب→→→هبود رو
 Ґروح→→→→→→∂ م→→→→→→بت→→→→→→ال ه→→→→→→ستيم. اي→→→→→→ن روايت م→→→→→شهور م→→→→→نقول از رس→→→→→ول خ→→→→→دا� را اك→→→→→ثرا ^ ب→→→→→→يمار＾ها

شنيدهايم كه فرموده است: 
)؛۱  ＃↨џطيئ џخ ґẃلẀك Ẁأسџيا رẂن الد ب Ẁح)

 ^ ^ و م→→شتهيات ن→→فسان∂] س→→رچشمه ẃم→→اد] ^ دلب→→→ستگ∂ ب→→→→ه [م→→ظاهر ف→→→ريبنده＾] دن→→يا
تمام گناهان است. 

^ گ→→→وناگونش آدم→→→يان را م→→→بتال ب→→ه  →→→زمґن حبẃ دن→→→→ياست ك→→→ه ب→→→ا ج→→→لوهها Ẁم ^ ^ اي→→→ن ب→→→يمار آر
^ از روز ج→→→→زا ك→→→→رده است و لذا ش→→→→→ديداҐ م→→→→ا ن→→→→ياز ب→→→→ه  ^ ه→→→→→الكتبار غ→→→→فلت از خ→→→→→دا و ب→→→→→∂خبر ب→→→→→يمار
^ ك→ه در مكتب تربيت قرآن از آلودگ∂ به گناهان تطهير شده  ẃه داري→م و ب→ايد اف→راد ر و ت→نب ẃت→ذك
وام بر سر ما فرياد بكشند و ما  ẃر گشته است عل∂الد ẃو ق→لبشان ب→ه ن→ور معارف آسمان∂ قرآن منو

را از خواب مرگبار غفلت از خدا و روز جزا بيدار كنند و به امثال من بگويند: 
 Ẁ−џلџم џ−џفẂل џخ џو Ẁارẃالن џ−џمامџا ґدџو Ẃسџاال ґبẂل→џقẂال џو ґضџي→Ẃب џ Ẃاال ґرẂع→ ￍالش џب ґي→ا ص→اح)
 џو Ґاẃش→→→اب џتẂن→→→Ẁك џو Ґال ґج→→→اه џتẂن→→→Ẁك џو Ґاẃيґب→→→ џص џتẂن→→→Ẁك џلџمẂع→→→џت Ẃنџا Ẁيد ґر→→→Ẁماذا ت→→→→џف ґتẂو→→→→ џمẂال

)؛۲  џ−Ẁلџمџع џنẂيџا џو џتẂنџا џنẂيџاџف Ґياґرائџم џتẂنẀك џو ҐخاẂي џش џتẂنẀك џو Ґقا ґفاس џتẂنẀك
^ ريش س→→→→→→→فيد دل س→→→→→→→ياه، پ→→→→→→→يش رويت آتش است و پ→→→→→→→شت س→→→→→→→رت م→→→→→→ل−الموت  ا
^ ن→→→→→→ادان  [ح→→→→→→→ضرت ع→→→→→→→زرائيل]اين− چ→→→→→→→ه م→→→→→→→→∂خواه∂ ب→→→→→→→→كن∂، خ→→→→→→→ردسال ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→ود
^ ري→→→→→→→→→اكار  ^ ف→→→→→→→→→اسق ش→→→→→→→→→د＾، ح→→→→→→→→→ال ه→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→ير گ→→→→→→→→شتها ب→→→→→→→→→ود＾، ج→→→→→→→→→وان ك→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→د

شدها＾،پس تو كجاي∂ و عملت كجاست؟ 
ـي→→→→→→→→ده ه→→→→→→→→مـه ع→→→→→→→→مر ع→→→→→→→→زيز[  ^ ب→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→فلت گ→→→→→→→→→ذران ^ عملت كو و كدام[  ا ^ و چه كرد تا چه بود
^ آخ→→→→→→→→→→→→→→→رتت چ→→→→→→→→→→→→→→يست در اي→→→→→→→→→→→→→→ن راه دراز[  ^ س→ف→→ي→→د از اج→→ل آورده پ→→ي→→ام[ ت→→→→→→→→→→→→→→→وشه ك→→→ه ت→→→و را م→→→و
^ اگ→→→ر پ→→→رده ب→→→يفتد كـه ز بس خ→→جلت و ش→→رم[  ^ ع→→→→رق خ→→→ون دل آي→→→د ز م→→→سام[ وا ه→→→→مه ب→→→→ر ج→→→→ا
^ است مقام[ ف→→→→→→→→→كر آن ك→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→مان∂ ز س→→→→→→→→عادت م→→→→→→→→حروم[  كار خود ساز كه اينجا دو سه روز

 LLL

                                                           
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۱۳۱.  ۱

ـ مشكا↕ االنوار،صفحه＾۹⅛۱.  ۲



 
 ۱۷۳ سبب نابود＾ اعمال ني− 

دردت ب→→→→→→→→→→ه لـب آم→→→→→→→→→→د و بـه درم→→→→→→→→→→→ان ن→→→→→→→→→→شد＾[ عـم→→→رت بـه س→→→ر آمـد و بـه س→→→امـان ن→→→شد＾[ 
→→→→→→ت∂[  ẂــفẀـ→→م→→ان ن→→ش→→د＾[ قـاضـ∂ و خـط→→→→→→→يــب و پـارســا و م اي→→→ن ج→→ـ→م→→→ل→→ه ش→→د＾ ول→→∂ م→→س→→ل→

^ ب→→→→زرگوار(رض) م→→→→→∂فرمود: م→→→→ن وق→→→→ت∂ در م→→→→شهد ب→→→→ودم، در وض→→→→ع و  ي→→→→ك∂ از آق→→→→→ايان ع→→→→لما
 ∂ ẃخ→→→→اص ẃه ت→→→→حقيقات∂ داش→→→→تم، دروي→→→→ش∂ را دي→→→→دم روغ→→→→ن∂ از م→→→→وادẃص→→→→وفي ^ ح→→→→→ال دراويش و ف→→→→→رقه
^ آن درويش  درست ك→→رده ب→→ود. از آن روغ→ن ب→ه ب→→ين∂ ه→ر كس م→∂ م→اليد، او ع→اشق و دلب→→اخته
^ را گ→→رفت و ب→→ا ي− چ→→وب ك→→بريت ان→→→دك∂  م→→∂شد. اي→→→شان م→→→∂گفت: م→→ن خ→→ودم دي→→دم ب→→زغالها
^ ك→→→→→ه دن→→→→→بال  ها ẃاز آن روغ→→→→→ن ب→→→→→ه ب→→→→→ين∂ ب→→→→→زغاله م→→→→→اليد و ره→→→→→→ايش ك→→→→→رد. دي→→→→→→دم آن ب→→→→→زغاله م→→→→→انند ب→→→→→چ
م→→→ادرش ب→→دود، دن→→بال آن درويش م→→→∂دويد و خ→→ودش را ب→→ه او م→→∂ماليد و از او ج→→→دا ن→→م∂شد ت→→ا 
ب→→→ار دي→→→گر آن ب→→→زغاله را گ→→→رفت و آن روغ→→→ن را از ب→→→ين∂ او پ→→→→ا∑ ك→→→رد و ره→→→→ايش ك→→→رد، دي→→→→دم آن 

حيوان از مجذوبيẃت درآمد و به حال عاد＾اش برگشت. 
ح→→→ال، ش→→يطان ه→→م ي− چ→→نين روغ→→ن∂ ب→→ه ن→→ام روغ→→ن حبẃ دن→→→يا ب→→ه ب→→ين∂ ج→→ان م→→ا م→→اليده و م→→ا را 
^ از مظاهر دنيا از مال  ^ دن→يا س→اخته است، از اي→نرو م→→∂بينيم از هر سو مظهر م→جذوب و دلب→اخته
^ م→→حرẃ∑ ش→→هوت در م→→قابل م→→ا ج→→لوهگر م→→∂شود دل و  ^ از ص→→حنهها و م→→→قام و ش→→→هرت و ص→→حنها
دي→→ن از م→→ا م→→→∂ربايد و م→ا را ب→ه س→مت خ→ود م→∂كشاند و از خ→دا و روز ج→زا غ→افلمان م→∂سازد. ح→ال 
ان→→بياء�از ج→→انب خ→→→دا آم→→دهان→→د ك→→ه اي→→ن روغ→→ن حبẃ دن→→يا را از ب→→ين∂ ج→→ان م→ا پ→→ا∑ و م→ا را ب→ا خ→دا 

^ نائلمان گردانند.   آشنا سازند و حبẃ خدا را در جان ما نشانده و به سعادت ابد
اين بيان تكان دهنده از رسول خدا�است: 

 Ẅ∂џل→→ џع ẂمẀك→→џه→→وائџا اẀروґؤثẀالت→→→џف ẂمẀكґت џر→→→ ґآخ Ẃن→→→ џع ẂمẀياك→→→→Ẃن Ẁد ẂمẀكￍنџلџغ Ẃش→→→ џال ي Ẁاس→→→ẃا النџه→→→يџا)
 Ẃنџا џلẂب→џق ґيل ґح ￍل→رґوا ل Ẁدￍو џزџت џوا وẀب џحاس→Ẁت Ẃنџا џلẂب→џق ẂمẀك џسẀف→Ẃنџوا اẀب ґح→اس џو ẂمẀك ґẃب џر ґ↨џط→اع
فون)؛۱  ґخẀمẂال ￍالґها اẀعџطẂقџال ي Ґدا Ẁؤџك Ґ↨џبџق џع ẂمẀكџرائ џو ￍن ґاџف ẂمẀكџقالẂثџوا اẀف ґẃف џخ џوا و Ẁجџع ẂزẀت
^ م→→→ردم، دن→→→يا س→→→رگرمتان ن→→→سازد ك→→→→ه از آخ→→رتتان ن→→→اآگاه ب→→مانيد. دلخ→→واهتان را ب→→→ر  ا
^ ح→ساب ب→كشند  م ن→→كنيد، پ→→يش از اي→ن ك→→ه ش→ما را ب→→ه پ→ا ẃط→→اعت پ→→روردگارتان م→→قد
خ→→→ودتان ب→→→ه ح→→→ساب خ→→ودتان ب→→رسيد [و ق→→بل از اي→→ن ك→→→ه ش→→ما را ح→→ركت ب→→دهند و از 
^ ح→→→→→→→→ركت ب→→→→→→→→اشيد [و از دن→→→→→→→→يا دل ب→→→→→→→ركنيد]  دن→→→→→→→→يا ب→→→→→→→→يرونتان ب→→→→→→→→برند] خ→→→→→→→→ودتان آم→→→→→→→→اده
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^ ص→→→→عبالعبور ه→→→→ست ك→→→ه ج→→→ز  ب→→→→ارهايتان را س→→→→ب− ك→→→→نيد ك→→→→→ه س→→→→ر راه→→→→تان گ→→→→ردنها
سبكباران نم∂توانند از آن بگذرند. 

آن پيامآور بزرگ خدا م∂گفت: 
وا)؛ [مردم] بگوييد ال اله االẃ اهللا [تا] رستگار شويد.  ẀحґلẂفẀاهللا ت ￍالґله اґوا الاẀولẀق)
^ دل را از ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه غ→→→→ير  ر ن→→→→م∂شود. خ→→→→انه ẃاهللا ب→→→→ه اي→→→→ن س→→→→ادگ∂ م→→→→يس ẃا گ→→→→فتن الاله اال→→→→ ẃام
^ الاله االẃ اهللا است. از  ^ دل ن→→→→→→→→شاندن، م→→→→→→→→عنا خ→→→→→→→→→داست خ→→→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→→ردن و ت→→→→→→→→→نها خ→→→→→→→→→دا را در خ→→→→→→→→انه
^ دل  دين ع→→ل∂ ام→→يرالم→→ؤمنين�نقل ش→→ده ك→→ه ف→→رموده است: ب→→ر درґ خ→→انه ẃم→→ا ام→→ام الم→→وح ^ م→→وال

^ الاله االẃ اهللا است.  نشستم، هر چه كه غير خدا بود راهش ندادم، اين معنا
^ ص→→→حبت اغ→→→→يار[  دي→→→→→→→→→→و چ→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→يرون رود، ف→→→→→→→→→رشته درآي→→→→→→→→→د[ م→→→→حرم دل ن→→→يست ج→→→ا

 ^ خ→→→→وشا ح→→→→→ال ك→→→→س∂ ك→→→→ه ب→→→→→عد از ه→→→→شتاد س→→→ال م→→→جاهده در راه خ→→→دا و م→→→→بارزه ب→→→ا ش→→→يطان و ه→→→وا
نفس ي− الاله االẃ اهللا بگويد و جان بدهد. رسول خدا�هم به اين معنا گفته است: 

وا)؛ [مردم] بگوييد ال اله االẃ اهللا [تا] رستگار شويد.  ẀحґلẂفẀاهللا ت ￍالґله اґوا الاẀولẀق)
^ ان→→→سان، ن→→→ف∂ غ→→→ير اهللا و اث→→→بات اهللا است و بس. ول∂ ي→→الالسف  ت→→→نها راه ف→→→الح و رس→→→تگار
^ م→→→→→→عارف از آي→→→→→ات ق→→→→→رآن و  ك→→→→→→ه م→→→→→→ا پس از ي− ع→→→→→مر س→→→→→روكار داش→→→→→تن ب→→→→→ا اي→→→→→ن ه→→→→→مه گ→→→→→نجينهها
^ الزم و ك→→→اف∂ را  ف∂ ن→→→→بستهاي→→→→م و ب→→→هره Ẃر→→→→ џب→→→→يانات م→→→→عصومين�و ادع→→→→يه و م→→→→ناجاتها، ه→→→→نوز ط
ن→→→بردهاي→→→م. م→→→∂ترسيم ب→→→ميريم و ب→→→ا ج→→→ان∂ م→→→ملوẃ از غ→→→ير خ→→→→دا و خ→→→ال∂ از خ→→→دا وارد ب→→رزخ و م→→حشر 
ب→→شويم و آن→→جا ف→→رياد واح→→سرتا از ع→→مق ج→→ان س→→ر ب→→دهيم. م→→ردم∂ در م→→يان م→ا ه→ستند ك→ه ب→ه ظ→→اهر 
^ آف→→→→→→→→ريدگار خ→→→→→→→→ود ق→→→→→→→→ائل  →→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→→رمآور ك→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→ماز ن→→→→→→→→م∂خوان→→→→→→→→→ند و ه→→→→→→→→يچ ح→→→→→→→→رمت∂ ب→→→→→→→→را ẃم→→→→→→→→→سلمانند ام
^ هستند ول∂ آن صفا  ^ اه→ل نماز و مسجد و منبر و ديگر اعمال عباد ن→م∂باشند. م→ردم دي→گر
و لط→→→→→افت روح→→→→→∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ايد از ع→→→→→بادات→→→→→→شان گ→→→→→رفته ب→→→→→اشند از آن→→→→→ها م→→→→شاهده ن→→→→م∂شود؛ در رف→→→→تار و 
گ→→فتارشان خ→→شونت و غ→→لظت دارن→→د، در م→→حيط خ→→→انواده و در م→→→عامالت و م→→عاشرات→شان رع→→ايت 
اخ→→→→الق اس→→→→الم∂ ن→→→م∂كنند، اي→→→ن ن→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→ه ه→→→نوز ب→→→ا ح→→→قيقت دي→→→ن آش→→→→نا ن→→شدهان→→د و ن→→ور 

^ جانشان ندرخشيده است.  ايمان به خدا و آخرت، در فضا
ل دل با درخشش نور ايمان  ẃتحو

ل دل تمام اعضاء  ẃل م∂سازد. ت→حو ẃج→→ان ب→درخشد، دل را م→تحو ^ ن→ور اي→مان اگ→ر در ف→ضا



 
 ۱۷Ｑ معنا＾ دقيق ال اله اال اهللا 

و ج→→→→→→وارح آدم→→→→→→∂ را در م→→→→→→سير اط→→→→→→اعت ف→→→→→→رمان خ→→→→→→دا ب→→→→→→ه ح→→→→→ركت در م→→→→→∂آورد و در ن→→→→→تيجه ان→→→→→سان 
متخلẃق به اخالق اله∂ م∂گردد. فرمودهاند: 

 Ẃل→→џم بẀك→→Ẃيџل ґا џدџع Ẃص→→џيґل ґض Ẃرџ Ẃاال ∂→→ґال ف џو ẂمẀكẂيџل→→ џع џل џزẂن→→→џيґل ґماء→→→ ￍالس ∂→→→ ґف ẀمẂل→→→ ґعẂال џسẂيџل)
)؛  ẂمẀكџل џرџهẂظџي Ẅ∂ẃت џين حẃيґوحان الر ґالقẂخџاґوا بẀقￍل џخџت ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف ẁولẀب Ẃجџم џوẀه

^ ش→→ما باال  ع→لم، ن→ه در آس→مان است ك→ه ب→ر ش→ما ف→رود آي→د و ن→ه در زم→ين است ك→ه ب→ه س→و
^ ن→→→→→→هاده ش→→→→→ده و پ→→→→→نهان است، ش→→→→ما ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه  ^ خ→→→→→ودتان ب→→→→→ه ط→→→→→ور ف→→→→→طر آي→→→→→→د؛ ب→→→→→لكه در دله→→→→→→ا
 ^ ^ ب→→نماييد و ت→خلẃق ب→ه اخ→→الق آن→ها را پ→يشه م→→∂توان→→يد ع→→مالҐ از خ→→داش→→→ناسان و خ→→داج→ويان پ→يرو
^ ش→→→→→→→→ما ظ→→→→→→→اهر و ب→→→→→→→→ارز  ^ واق→→→→→→→ع∂اش ب→→→→→→→را خ→→→→→→→→ود س→→→→→→→→ازيد، در آن ص→→→→→→→→ورت است ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→لم ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا
^ وج→→→ودتان را  ^ درخ→→→شندگ∂ م→→→∂گذارد و س→→→راپ→→→→ا ^ ج→→→→انتان ب→→→→نا م→→→→∂گردد و ن→→→→ور اي→→→مان در ف→→→ضا
ر ب→→→ه ن→→→ور خ→→→دا م→→→→∂گردان→→→د. در اي→→ن م→→وقع است ك→→ه ه→→يچگاه از ي→→اد خ→→دا و روز ح→→→ساب خ→→دا  ẃم→→→نو
^ خ→→→دا ان→→جام م→→→∂دهيد. در  وام س→→→خن از خ→→→دا م→→∂گوييد و ك→→ار ب→→را ẃغ→→→افل ن→→→م∂گرديد و ع→→→ل∂الد
^ خ→→→لوت ب→→→→ا خ→→→→دا اخ→→→تصاص م→→→→∂دهيد و پ→→→يش از م→→→رغ س→→حر  ش→→→بانهروز خ→→→ود، س→→→اعت∂ را ه→→→م ب→→→را

ع به درگاه ربẃ رحيم م∂بريد.  ẃبانگ بر م∂داريد و قلب خواب رفته را بيدار كرده تضر
آر＾، آدم آن ن→→→→يست ك→→→→ه ب→→→→انگ م→→→→رغ س→→→→حر از خ→→→→واب ب→→→يدارش ك→→→ند؛ آدم آن است ك→→→ه 
وس ب→→→گويد و ب→→→ا ف→→→رشتگان و آس→→→مانيان دم→→→ساز و  ẃق→→→د ẁوحẃ پ→→→يش از م→→→رغ س→→→حر ب→→→انگ ب→→→ردارد و س→→→ب
ه→→→→مراز گ→→→→ردد و راس→→→ت∂ خ→→→وشا ح→→→ال آن→→→→ان ك→→→ه م→→→رغ ج→→→انشان ب→→→→ال و پ→→→ر ب→→→رآورده، س→→→رґ خ→→→وان آم→→→ده 

است. اين خوان، ديگر خاموش شدن و اين چشم ديگر خش− شدن ندارد. 
↕ґ الẂوẀثẂق∂Ẅ الџ انẂفґصامџ لџها...�؛۱  џو ẂرẀعẂالґب џ− џسẂمџت Ẃاس ґدџقџف...�

^ كميل و  م→ا اگ→ر خ→ود را م→∂بينيم ك→ه ح→ال دع→ا و م→ناجات ب→ا خ→دا ن→داري→م، از خ→وان→دن دعا
 ^ ^ برا ل روح∂ الزم عائدمان نم∂شود؛ از خود، رغبت∂ به شبخيز ẃس→مات و اب→وحمزه و... ت→حو
^ ن→→→→→→ماز و ذك→→→→→ر و دع→→→→→ا ب→→→→رخيزيم اح→→→→→ساس  د ن→→→→→م∂يابيم و اگ→→→→→ر ش→→→→→ب∂ ه→→→→→م ب→→→→→را ẃخ→→→→→لوت ب→→→→→ا خ→→→→→دا و ت→→→→→هج
^ س→→→→ر ب→→→→دهد و ش→→→→ور و  م→→→→→∂كنيم ك→→→→ه م→→→→رغ ج→→→→انمان الل و گ→→→→نگ است و ب→→→→→∂زبان؛ ن→→→→م∂توان→→→→د ن→→→→→الها
غ→وغاي∂ ب→ه پا كند و اشك∂ بريزد؛ از اينجا بايد بفهميم كه دستگاه هضم جانمان از كار افتاده و 
^ ك→ه س→بب از ك→ار اف→تادن دس→تگاه ه→ضم  ^ ع→→→اجز ش→ده است و آن ب→يمار ^ م→→عنو از ه→→ضم غ→→ذاه→→→ا
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^ است كه فرمودهاند:  ẃقات مادẃدنيا و دلبستگ∂ به متعل ẃحب ^ جان شده، بيمار
 ґوتẀكџل→→→→ џم Ẅ∂џلґوا ا Ẁرџظ→→→→џنџل џم џآد ∂ґن→→→→џب ґوبẀل→→→→Ẁق Ẅ∂ل→→→→ џع џونẀوم Ẁح→→→→ џي џين ґياط→→→→ ￍالش ￍنџو ال اџل)

)؛۱  ґماوات ￍالس
 ^ ش دله→ا Ẃو→→ џل و ح Ẃو→→ џب→→ر ح [غ→→واءґض→→→الل و اґو ع→→وامل ا] اگ→→ر چ→→نين ن→→بود ك→→→ه ش→→ياطين
^ م→→→→→→→→→∂سازند، اگ→→→→→→→→ر  ẃقات م→→→→→→→→ادẃآدم→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→∂چرخند [و آن→→→→→→→→ها را س→→→→→→→→رگرم دن→→→→→→→→يا و م→→→→→→→→تعل
اينچنين نبود، آدميان چشم دلشان باز م∂شد و] ملكوت آسمانها را م∂ديدند. 
^ از  ẃد→→→→→→ ґج ^ ب→→→→→→نابراي→→→→→→ن ت→→→→→→ا دي→→→→→→ر ن→→→→→→شده است ب→→→→→→ايد ب→→→→→→ه ف→→→→→→كر اص→→→→→→→الح ج→→→→→→انمان ب→→→→→→رآييم و ب→→→→→ا پ→→→→→يرو
＾، ش→→→→ياطين اغ→→→→واگ→→→→ر را از اط→→→→راف و  ẃقات م→→→→ادẃندن از ت→→→→عل→→→→→ џدس→→→→→تورات ان→→→→→سانساز دي→→→→→ن∂ خ→→→→ود و دل ك
^ خدا استمداد نماييم.  ＾، از خدا و اوليا ẃجوانب قلبمان دور گردانيم و در اين كار الزم و جد
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 ۱۷۷ دليل مبار∑ بودن قرآن 

 
 
 

گفتار سيزدهم 
عيد طبيعت 

عيد شما مبار∑ يعن∂ چه؟ 
رد زب→ان م→ردم است ك→ه وقت∂ به هم م∂رسند،  ґام ن→وروز ج→مله＾« ع→يد ش→ما م→بار∑» و→→ẃدر اي
^ داري→→→م ك→→→ه آن را ب→→→ه  آن را ب→→→→ه ي→→→→كديگر م→→→→∂گويند. ح→→→ال ب→→→ايد دي→→→د آي→→→ا م→→→ا در اوẃل ف→→→روردين ع→→→يد

يكديگر تبري− بگوييم؟اساساҐ كلمه＾«عيد» به چه معناست و «مبار∑» يعن∂ چه؟  
→→ود» است و ع→→ود ي→→عن∂ ب→ازگشتن. ع→ود ه→م چ→ند ق→سم است: «ع→ود زم→ان∂»  џع→→يد م→→شتق از«ع

و «عود مكان∂» و «عود حال∂».  
^ اعتدال  ^ زمين در مدار خود به نقطه ع→ود زم→ان∂ م→ثل اي→نكه سال قبل اوẃل فروردين كره
رب→→→يع∂ رس→→→يده ب→→→ود. ب→→→عد دور ش→→→د و از آن ن→→→قطه ف→→→اصله گ→→رفت و ي− س→→ال گ→→ذشت و ب→→→عد از ي− 
^ اع→→→تدال رب→→يع∂ ب→→ازگشته است. اي→→ن ع→→ود زم→→→ان∂  س→→→ال، اي→→→ن− ب→→ار دي→→گر ع→→ود ك→→رده و ب→→ه آن ن→→قطه

^ اعتدال ربيع∂ بازگشته است.  ^ زمين در روز اوẃل فروردين به نقطه است، يعن∂ كره
ه س→→فر م→→∂كنيد و ب→→عد از چ→→ند روز ب→→ه ت→→هران  ẃع→→→ود م→→→كان∂ م→→→ثل اي→→نكه ش→→ما از ت→→هران ب→→ه م→→ك
ت∂ ب→ه ح→→ال س→→المت خ→ود  ẃب→→از م→→∂گرديد. ع→→ود ح→→ال∂ م→→ثل اي→→نكه ك→س∂ م→ريض ب→وده و ب→عد از م→د

بازگشته است. 
^ زم→→→ين ب→→→عد از اي→→→نكه در  ح→→→→ال ك→→→→ه م→→→→∂گوييم اوẃل ف→→→→روردين روز ع→→→→يد است، ي→→→→عن∂ ك→→→→ره
^ اع→تدال رب→→يع∂ رس→يده ب→ود، از آن ف→اصله گ→رفت و رو ب→ه  ل ف→→روردين س→→ال ق→بل ب→ه ن→→قطه ẃروز او
^ س→→→وزان آف→→→تاب  ه ẃع→→→ ґش џو＾(تابستان∂ و زم→→→ستان∂) رفت و در ت→→→ابستان زي→→→ر اџ →→→ت џان→→→→قالب ص→→→يف∂ و ش
^ س→→→→رما ف→→→→شرده ش→→→→د، الح→→→→ال دوب→→→→→اره پس از ي−  ^ ق→→→→→اهران→→→→→ه ق→→→→رار گ→→→→رفت و در زم→→→→ستان در پ→→→→نجه
^ اع→→تدال ربيع∂ بازگشته است؛ يعن∂ در مدار خود در فضا به  ^ خ→→اك∂ ب→ه ن→قطه س→ال اي→ن ك→ره
^ خورشيد بر آن م∂تابد و  ^ گشته و به طور معتدل اشعه ج→اي∂ رس→→يده ك→ه ب→ا خ→→ورشيد م→حاذ



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۷۸ 

د پ→→→→يدا م→→→→∂كند و از ن→→و  ẃه را م→→→∂گيرد و در اع→→→ماق خ→→→ود ف→→→رو ب→→→رده و ح→→→يات م→→→جد ẃآن ه→→→م آن اش→→→ع
د و  ẃزن→→→ده م→→→∂شود و ش→→→اداب→→→∂ و ط→→→راوت پ→→→يدا م→→→∂كند. اي→→→ن ع→→→يد است ي→→→→عن∂ ع→→→ود ب→→→ه ح→→→→يات م→→جد

بازگشت به شاداب∂ و طراوت است و به همين جهت مبار∑ است. 
مبار∑ حقيق∂ چيست؟ 

^ است ك→→ه خ→→يرات و ب→→ركات ف→→راوان و ث→→ابت دارد. در ع→→الم،  چ→→→ون «م→→بار∑» آن م→→وجود
ر نم∂باشد كه منبع كلẃ خيرات و  ẃجالله متصو ẃم→بار∑ ب→ه اي→ن م→عنا ج→ز «ذات اق→دس ح→ق» ج→ل
ب→→→ركات است و غ→→→ير او ه→→→مه در ح→→→→ال ف→→→نا و زوالن→→→د و ج→→→→ملگ∂ م→→خلوقند و م→→خلوق ي→→عن∂ از خ→→ود 
ف∂ كرده كه:  ẃهيچ است و پوچ و هر چه كه دارد، از خدا دارد؛ لذا ذات اقدس او خود را معر

�؛۲  џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџ؛۱ �...ف� џين ґمџعالẂال ب џر Ẁاهللا џ∑ џبارџت...�
...�؛۳  Ẁ−ẂلẀمẂال ґه ґدџيґب ^ ґذￍال џ∑ џبارџت�

ار بر  ẃم→بار∑ است ك→ه م→ل− و سلطنت در عالم به دست اوست و سلطان قه ^ آن م→وجود
^ كه توانست با او رابطه برقرار كند و  ج→هان ه→ست∂ اوست. در ميان ساير موجودات، آن موجود
^ او ب→→→→→→→رخوردار گ→→→→→→ردد، او ه→→→→→→م م→→→→→→→∂شود «م→→→→→→بار∑ ب→→→→→→→العرض»، ي→→→→→→عن∂  ه ẃاز الط→→→→→→→اف و ع→→→→→→→→نايات خ→→→→→→→اص

صفت مبار∑ بودن به او نيز عطا م∂شود، از اين رو است كه قرآن كتاب مبار∑ است. 
...�؛℮  ẁ∑ џبارẀم џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك�

و ج→→→→→مله＾«ان→→→→→زلناه الي−» دلي→→→→→ل م→→→→→بار∑ ب→→→→→ودن ق→→→→→رآن را ن→→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→ه م→→→→ا آن را ن→→→→→ازل 
ات» م→→→نم. م→→→بار∑ ب→→→ودن ق→→→رآن ن→→→يز از م→→→ن ن→→→شأت گ→→→رفته است. از زب→→→→ان  ẃك→→→ردهاي→→→م و «م→→→بار∑ ب→→→→الذ

حضرت مسيح�نقل كرده كه گفته است: 
 Ｑ؛�... ẀتẂنẀما ك џنẂأي Ґكا џبارẀم ∂ґنџل џع џج џو�

[خدا] مرا در هر جا كه باشم، مبار∑ قرار داده است... 
^ آف→→→→ريده ك→→→ه از وج→→→ودم ب→→→ركات ف→→→راوان ب→→→ه دي→→→گران م→→→→∂رسد،  ي→→→→عن∂ اوست ك→→→→ه م→→→→را ط→→→→ور

                                                           
 .Ｑ℮＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱
^ مؤمنون،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲

^ مل−،آيه＾۱.  ـ سوره ۳
^ ص،آيه＾۲۹.  ـ سوره ℮
^ مريم،آيه＾۳۱.  ـ سوره Ｑ



 
 ۱۷۹ دليل مبار∑ بودن قرآن 

ب→→يماران ص→→عبالع→→الج را ش→→فا م→∂دهم، ن→→ابينايان م→ادرزاد را ب→ينا م→→∂كنم، م→ردهها را زن→ده م→→∂كنم 
^ پ→→روردگار م→→ن است. آب ب→→اران  ه ẃو... اي→→→نها ه→→→مه ن→→شأت گ→→رفته از اذن و لط→→ف و ع→→→نايت خ→→اص

را هم «مبار∑» ناميده و فرموده است: 
كاҐ...�؛۱ از آسمان، آب مبارك∂ نازل كرديم...  џبارẀم Ґماء ґماء ￍالس џن ґنا مẂل ￍزџن џو�
^ ب→→→→→→خواه→→→→→→د  ^ ه→→→→→→→مه كس روش→→→→→→ن است. پس ه→→→→→→ر م→→→→→→وجود ب→→→→→→ركات آب ب→→→→→→→اران ه→→→→→→م ك→→→→→→ه ب→→→→→→را
«م→بار∑» ش→ود، ب→ايد دست به دامن «مبار∑ حقيق∂» بزند و از او مدد بگيرد و تنها راه نزدي− 
^ ب→→ه ه→→مان راه→→∂ ك→→ه خ→→دا ب→رايش  ش→→دن ب→→ه او و م→→دد گ→→رفتن از او ه→→م اي→→ن است ك→→ه ه→→ر م→→وجود

معيẃن كرده برود تا «مبار∑» شود.  
چگونه م∂توان مبار∑ شد؟ 

�؛۲  ẁيم ґقџ ت Ẃس→→→→→→ Ẁم ẁراط→→→→→→ ґه→→→→→→ذا ص ∂ґون ẀدẀ →→→→→→→ب Ẃاع ґأن џاي→→→→→→→ن گ→→→→→→→فتار ه→→→→→→→→مان خ→→→→→→→داست ك→→→→→→→ه م→→→→→→→∂فرمايد: �و
^ اگر در همان راه∂ كه من برايش معيẃن  ص→راط م→ستقيم، ه→مان ع→بادت م→ن است. هر موجود
ك→→→ردهام پ→→→يش ب→→→رود و م→→طيع ام→→ر و ن→→ه∂ م→→ن ب→→اشد، در ص→→راط م→→ستقيم ع→→→بادت م→→ن اف→→تاده است و 

در اين صورت است كه من هم او را مورد مґهر خود قرار م∂دهم و مباركش م∂گردانم.  
^ خ→→→اك∂ زم→→ين ك→→ه ي→→ك∂ از م→→خلوقات ف→→رمانبردار خ→→داست در  اي→→→→ن− م→→→∂بينيم اي→→→ن ك→→→ره
^ گ→→→ردش ي− س→→→→الهاش را  ت ي− س→→→ال∂ ك→→→ه گ→→→ذشته، ب→→→دون ك→→→مترين ت→→→خلẃف، دوره ẃط→→→ول م→→→د
^ اع→→تدال رب→→يع∂ رس→→→يده است. ي→→عن∂  ^ م→→→عيẃن ب→→→ه ن→→→قطه ط→→→∂ ك→→→رده و س→→→ر س→→→اعت و دق→→→يقه و ث→→→→انيه
^ تمام عيد گرفته است.   ^ خود را با خضوع كامل انجام داده و با سرافراز عبادت ي− ساله
^ م→→طيع و م→→خلوق ف→→رمانبردار خ→→ود را م→→ورد لط→ف و ع→نايت ق→رار  خ→→الق م→→نẃان ن→→يز اي→→ن ب→→نده

داده و او را غرق در بركات فراوان نموده است؛ به قول سعد＾: 
 ґرا ف→رموده ت→ا ب→نات ^ ^ اب→ر ب→هار ف→→رẃاشґ ب→→اد ص→→با را گ→→فته ك→→ه ف→→رش زẀم→→رẃدين ب→→گستران→د. داي→→ه
^ س→→→بز ورق ب→→→پوشاند. اط→→→فال  ^ ق→→→با ن→→→→بات در م→→→→هد زم→→→→ين ب→→→→پروران→→→→→د. درخ→→→تان را ب→→→ه خ→→→→لعت ن→→→وروز

شاخ را به قدوم موسمґ ربيع كاله شكوفه بر سر بگذارد... 
                                                           

^ ق،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ يس،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۲



 
 ۱۸Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

كدام عيد مبار∑ است؟ 
^ زمين است، چون خدا را  ^ كره پس در واق→ع فصل بهار و اوẃل فروردين، عيد طبيع∂ برا
ب→→ندگ∂ ك→→رده است و م→→تقابالҐ م→→ورد ان→→→عام و اح→→→سان خ→→→دا ق→→رار گ→→رفته و م→→بار∑ ش→→ده است. از ت→→مام 

اطراف و جوانب آن آثار حيات نوين و شاداب∂ و طراوت نشاطآفرين آشكار گشته است.  
ل ف→→روردين س→ر و ص→دا ب→ه راه م→∂ان→دازي→م و  ẃح→→ال آي→→ا م→→ا آدمه→→→ا چ→→ه م→→→∂گوييم ك→→ه روز او
ش→يپور و ت→نب− م→∂زنيم و خ→ود را رنگارنگ كرده و در كوچه و خيابان به راه م∂ افتيم، به هم 
^ ه→م  ك→→ه م→→∂رسيم م→→بار∑ ب→→اد م→→∂گوييم و رس→يدن ص→د س→ال ب→ه اي→ن س→→الها و اي→ن ع→يدها را ب→را

آرزو م∂كنيم؟ آيا كدام عيد و كدام سال و كدام مبار∑؟  
^ در زن→→دگ∂  ^ ب→→ه م→→→دار اع→→→تدال و م→→يانهرو آي→→→ا ش→→→→ما ه→→→م م→→→گر از م→→→دار ان→→→حراف→→→∂ و ك→→جرو

عود كردهايد تا عيد داشته باشيد. 
^ ع→→ود ك→→رده و در  џو →→ت џزم→→ين است ك→→ه از م→→دار ان→→حراف→→∂ و ان→→قالب ص→→→يف∂ و ش ^ اي→→→ن ك→→ره
م→دار اع→تدال رب→يع∂ ق→رار گ→رفته و با آفتابش مواجه گشته و طبعاҐ زنده و شاداب گرديده و عيد 
ا شما چه كردهايد آيا شما هم از كجرو＾ها و افراط و تفريطها در تمام شئون  ẃگرفته است ام
زن→→→دگ∂ دست ب→→→رداش→→→ته ب→→→ه ص→→→راط م→→→ستقيم اع→→→تدال اف→→→تاده ب→→→ا آف→→→تاب خ→→ودتان، وج→→ود اق→→دس ام→→ام 
^ گرفته و زنده  ـ مواجه گشته و از پرتو نور آن خورشيد عالم انسان بهرها ـ ارواح→نا فداه  زم→ان 

م گشتهايد تا عيد و جشن گرفته به هم مباركباد بگوييد؟   ẃو شاداب و خر
ش→ما كه روز به روز از مدار اعتدال دين و شريعت دورتر م∂شويد و ساعت به ساعت 
→→ريف) ف→→اصله م→→→∂گيريد و ب→→ر  ẃلاهللات→→→عال∂فرجهالش ẃـ وج→→→ود اق→→→دس ام→→→ام زم→→ان (ع→→ج از آف→→→تاب زن→→→دگ∂تان 
اث→→→→ر اي→→→→ن دور اف→→→→تادن از آن خ→→→ورشيد ف→→→روزان، س→→→رد و ي→→→خ ك→→→رده و اف→→→سرده گ→→→شتهاي→→→د. ش→→→قاوت و 
ق→→→→→ساوت، دله→→→→→ا را ت→→→→→اري− ك→→→→رده، ف→→→→ساد اخ→→→→→الق و زش→→→→ت∂ اف→→→→كار و اع→→→→→مال، اك→→→→نون اي→→→→ن چ→→→→هره و 

^ به زعم خويش اسالم∂ را دگرگون نموده است.   ^ جامعه قيافه
^ جشن عيد نوروز  معيار و مال∑ ما برا

اين قرآن است كه م∂گويد: 
...�؛۱  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�

                                                           
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۱



 
 ۱۸۱ چرا زندگ∂ ما مبار∑ نيست؟ 

^ ش→→ما [ب→→→ر اث→→→ر ان→→حراف از ص→راط م→ستقيم دي→ن] ق→ساوت گ→رفته، ب→سان ت→خته  دله→→ا
^ كوهستان] بلكه از آنها هم سختتر شده است...  سنگها[

 Ẁج Ẁر Ẃخџيџف Ẁقￍق ￍشџما يџها لẂن ґم ￍإن џو ẀهارẂن Ẃاأل ẀهẂن ґم Ẁر ￍجџفџت џما يџل ґ↕ џجار→ ґحẂال џن ґم ￍإن џو...�
...�؛۱  ґاهللا ґ↨џي Ẃش џخ Ẃن ґم ẀطґبẂهџما يџها لẂن ґم ￍإن џو ẀماءẂال ẀهẂن ґم

^ از آنها از  ^ از سنگها شكافته م∂شود و نهرها از درونش م∂جوشد و گاه پارها ...پارها
ر كرده از فراز كوه] فرو م∂افتد...   ẃخوف خدا[بر اثر حوادث طبيع∂ كه خدا مقر

^ ك→وهستان ن→يز س→ختتر ش→ده ك→ه ه→ر چ→→ه آي→ات اله→∂ ب→→ر  ^ ش→→ما از ت→خته س→نگها →→ا دله→ا ẃام
^ ت→→→→قوا و ف→→→→ضيلت از آن→→→→ها م→→→→∂جوشد و ن→→→→ه  آن→→→→→→ها خ→→→→→وان→→→→ده م→→→→→∂شود، ت→→→→→كان ن→→→→م∂خورند. ن→→→→ه چ→→→→شمهها
^ ع→→→يد ن→→وروز داري→→د ك→→ه  خ→→وف∂ از خ→→→دا در آن→→→ها ب→→→هوجود م→→→∂آيد. پس ش→→→ما چ→→ه م→→→عيار و م→→→الك∂ ب→→را
جشن م∂گيريد و معموالҐ از اوẃل فروردين تا سيزدهم دگرگون∂ در برنامهها بهوجود م∂آوريد؟ 
^ ب→→يابان ت→قليد م→∂كنيد؟ چون م∂بينيد آنها لباس نو پوشيدهاند شما  آي→ا ش→→ما از ع→→لفها
ه→→→م لب→→اس ن→→و م→→→∂پوشيد؟ آن→→→ها رن→→→گين ش→→دهان→→د؛ ش→→ما ه→→م خ→→ود را رن→→گين م→→∂كنيد؟ آن→→ها خ→→وشبو 
^ گ→وناگون خ→ود را خ→وشبو م∂كنيد. در ح→→ال∂ ك→ه آن ع→لف ب→→يابان  ش→→دهان→→د ش→→ما ه→→م ب→→ا ع→طرها
^ خ→→→وب م→→ن،  ^ ب→→→ينوا، اي→→→ن لب→→→→اس ن→→و و رنگ و ب→→و ب→→→ه اي→→→ن ان→→→→سان خ→→→→يابان م→→→∂خندد و م→→→∂گويد: ا
→→→د ق→→→رض ن→→→كردهام. اي→→→ن  Ẁم→→→→ال خ→→→→ودم است. اي→→→→ن لب→→→→اس ط→→→بيع∂ م→→→ن است م→→→ن از اروپ→→→ا و آم→→→ريكا م
^ خ→→→وش ك→→→ه دارم، از درون ج→→→انم م→→→∂جوشد، م→→ن چ→→ون در م→→دار اع→→تدال  ط→→→راوت و رنگ و ب→→→و
^ خ→→→→→القم ت→→→→→بعيẃت م→→→→→∂كنم، او ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→→ن لط→→→→ف ك→→→→رده و م→→→→را زن→→→→ده ك→→→→رده و  اف→→→→→تادهام و از ب→→→→→رنامه
→→→رضه داري→→→د م→→→ثل م→→ن ب→→اشيد. ش→→ما  Ẁخ→→→وشرنگ و خ→→→وشبويم ك→→→رده است. ش→→→ما ان→→→سانها ن→→→يز اگ→→→ر ع
^ ع→فẃت و  ^ خ→→الق خ→ود ت→بعيẃت ك→→نيد ت→ا از درون→تان لب→اس ت→قوا ب→جوشد، رنگ و ب→→و ه→→م از ب→رنامه

^ زندگيتان بارز گردد.  صداقت و امانت در سراپا
چرا زندگ∂ ما مبار∑ نيست؟ 

 او كه خالق ماست فرموده است: 
 џو ґماء→→→→ ￍالس џن→→→ ґكات＃ مџر→→→џب Ẃم ґهẂيџل→→→ џنا ع Ẃحџت→→→џفџوا لџق→→→ￍات џوا وẀن→→→џآم Ẅ^ →→→لџ الẂقẀ→→→ر Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�

...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ا
                                                           

^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۸۲ 

^ ب→ركات از  اگ→→ر اه→→→ل اي→→ن آب→→اد＾ها اي→→مان آورده و ت→→قوا پ→→يشه م→→→∂كردند م→→ا دره→ا
آسمان و زمين بر آنها م∂گشوديم[و غرق در نعمتشان م∂كرديم]... 

�؛۱  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك...�
...ول∂ آنها آيات ما را تكذيب كردند و ما هم آنها را به كيفر اعمالشان رسانديم. 
^ م→→→→ن  ^ خ→→→→→اك∂ زم→→→→→ين ك→→→→→ه ج→→→→ماد است، چ→→→→ون در ع→→→→الم خ→→→→ود ت→→→→بعيẃت از ب→→→→رنامه اي→→→→→ن ك→→→→→ره
ك→→→رده، م→→→ن ه→→→م م→→→تقابالҐ او را م→→→بار∑ گ→→→ردان→→→→يده و غ→→→رق در ط→→→راوت و ش→→→اداب→→→→∂اش ن→→مودهام، ول∂ 
^ م→→→→ن ت→→→→بعيẃت ن→→→→نموديد، در ن→→→→تيجه اي→→→→→نچنين ن→→→امبار∑  ش→→→→ما ك→→→→ه ب→→→→ه ق→→→→ول خ→→→→ود ان→→→→سانيد، از ب→→→→رنامه
^ خ→→→→→→→ود را ن→→→→→→→يز از دست دادي→→→→→→→د، در اي→→→→→→→ن ايẃ→→→→→→→→ام ن→→→→→→→وروز ش→→→→→→→→ما  گ→→→→→→→→شتيد و ش→→→→→→→→→اداب→→→→→→→→∂ و ط→→→→→→→→راوت ف→→→→→→→→طر
^ خ→→→شت و گ→→ل  ^ ع→→→نكبوت و گ→→→رد و خ→→→ا∑ از در و دي→→→وار خ→→→→انهها خ→→→انهتكان∂ ك→→→رديد، ت→→→ارها
^ ق→→لب و دل ه→→مچنان زي→→ر گ→→رد و غ→→بار ش→→هوات و ت→→→ار ع→→نكبوت غ→→→فلت از  →→→ا خ→→→→انهها ẃزدودي→→→د، ام

خدا باق∂مانده در صورت∂ كه رسول خدا�فرموده است: 
)؛۲  نẂ حال＃ اґلẄ∂џ حال＃ ґنيا م الد ґريџغџت Ẃن ґم Ẃظ ґعￍت џي Ẃمџل Ẃنџم ґاسẃالن ẀلџفẂغџا)

ل دن→→→→يا و دگ→→→رگون  ẃر و ت→→→→حوẃغ→→→→افلترين م→→→→ردم آن ك→→→→س∂ است ك→→→→→ه از اي→→→→ن ه→→→→مه ت→→→→→غي
^ نشنود.  گشتنش از حال∂ به حال∂، عبرت نگيرد و اندرز

 Zگ→→→→→وش مـا م→→→→وعظـت ن→→→→يوش ن→→→→بود Zزب→→→→→→→→→→→→→→ان∂ داشت ^ ها ẃورن→→→→→→→→→→→→→→ه هـر ذر
 Zده→→→ر ب→→→ر ش→→→كوفه ن→→→وشـت ^ ^ ز پ→→→→→∂ خ→→→→→زان→→→→∂ داشتZ خ→→→→امه ه→→→→→ر ب→→→→→هار

ع→→→→→→→اقل و ه→→→→→→→وشمند آن ك→→→→→→→س∂ است ك→→→→→→→ه از ه→→→→→→مين س→→→→→→اعت ت→→→→→→حويل س→→→→→→ال ع→→→→→→برت ب→→→→→→→گيرد و 
^ زم→→ين  →→ت∂ ك→→ه ب→→ه ت→→حويل ك→→ره ẃن ك→→→→ند. ب→→ا ه→→→مان دقẃت→→→حويل ج→→→ان خ→→→ودش م→→→عي ^ س→→→اعت∂ ه→→→م ب→→→را
^ س→→ال ت→حويل م→∂شود و زم→ين از ب→رج  يẃت م→→→∂دهد ك→ه در چ→ه س→اعت و چ→ه دق→يقه و ث→انيها ẃاه→→م
ل م→→→→نتقل م→→→→→∂گردد، ب→→→→→ا ه→→→→→مان دقẃت ب→→→→ه ح→→→→→ساب ت→→→→حويل زم→→→→ين ج→→→→ان خ→→→ودش  џم→→→→ џوت ب→→→→ه ب→→→→رج ح→→→→ Ẁح
ل∂ ي→→→افته ي→→→ا خ→→ير؟ اگ→→ر ي→→افته است، آي→→ا ب→→ه  ẃب→→→رسد و ب→→→بيند آي→→→ا راس→→→ت∂ زم→→→ين ق→→→لب و دلش ه→→→م ت→→→حو
ل گ→شته ي→ا ب→ه ب→رج ش→قاوت غ→فلت از خ→→دا و اع→راض از خ→دا  ẃب→رج س→عادت ذك→ر و ي→اد خ→→دا م→تحو

ل شده است.  ẃمتحو
                                                           

^ اعراف،آيه＾⅛۹..  ـ سوره ۱
ـ فقيه،جلد℮،صفحه＾۳۹℮.  ۲



 
 ۱۸۳ چرا زندگ∂ ما مبار∑ نيست؟ 

حسابرس∂ به انبار، حسابرس∂ به اعمال! 
^ ب→→ه ح→ساب ك→سب و كارشان م∂رسند؛ درґ انبارها گشوده م∂شود، دفترها  در اي→ن ايẃ→→ام اف→راد
^ خ→ود م→→∂پردازن→د. ول∂  ẃار ب→→ه س→نجش س→ود و زي→→ان م→اد ẃب→→از م→→→∂شود، ش→→ركا ب→→→ه ح→→ساب م→→∂نشينند، ت→ج
ك→سان∂ ه→→م ه→ستند ك→→ه در ه→مين ايẃ→→ام، دف→تر اع→مالشان را ب→از م→→∂كنند و ب→ه حساب گفتهها و كردهها و 
Ẁ→→→ردهان→→→→د؟ آي→→→ا ب→→→هشت∂ ي→→→ا ج→→→→هنẃم∂ ش→→→→دهان→→→د؟ در  ^ خ→→→→ود م→→→→→∂رسند ت→→→→→ا ب→→→→بينند آي→→→→ا ب→→→→اختهان→→→→د ي→→→→ا ب ان→→→→→ديشهها
^ ت→→→→→حويل زم→→→→→ين و زم→→→→→→ان،  ه→→→→→مين روزه→→→→→→ا و شبه→→→→→→ا م→→→→→ردم ب→→→→→→∂خبر از زم→→→→→ين و آس→→→→→→مان، ب→→→→→→∂خبر از م→→→→→عنا
^ گرانقدر عمر خود را با  ^ مستانه هستند، سرمايه ب→∂خبر از خ→دا و آخرت، سرگرم عربدهكش∂ها
 ^ ^ ش→→→→→→رمآور، ت→→→→→→ماشا ^ آلوده و رس→→→→→→وا، شبن→→→→→→شين∂ها ^ لغ→→→→→→→و و ب→→→→→→→∂ ث→→→→→→→مر ب→→→→→→ا دي→→→→→→→د و ب→→→→→→ازديدها ك→→→→→→→ارها

^ زيان بخش تباه م∂كنند.  ^ مفسد و گردشها فيلمها
^ ه→→→→→→م ه→→→→→→ستند، رج→→→→→→ال ت→→→→→→قوا و م→→→→→ردان خ→→→→→→دا ك→→→→→ه  ^ در ه→→→→→→مين ايẃ→→→→→→→ام و لي→→→→→→ال∂ اف→→→→→→راد دي→→→→→→گر آر
^ خ→→ويش خلوت م∂كنند و به  روش→نفكران واق→ع∂ و واق→عبينان روش→→ندل ه→مانها ه→ستند. ب→ا خ→→دا
^ رأفت و  ه ب→→→→ه دري→→→→ا ẃح→→→→→ساب اع→→→→→→مالشان م→→→→→→∂رسند. گ→→→→→→اه∂ ب→→→→→ا ق→→→→→دم رج→→→→→ا ج→→→→→لو م→→→→→∂روند و ب→→→→ا ت→→→→وج
رح→→→→→مت خ→→→→→→دا غ→→→→→رق در ن→→→→→شاط و ف→→→→→رح م→→→→→∂شوند، گ→→→→→اه∂ ب→→→→→ا ق→→→→→دم خ→→→→→وف ج→→→→لو م→→→→∂روند و س→→→→ر ب→→→→ه 

خا∑ م∂گذارند از دل م∂جوشند و از جان م∂خروشند كه: 
 Ẅ∂џلґا ẃالґا Ẁبґن ẂذẀمẂال ẀدẂب џعẂال Ẁبџغ Ẃرџي Ẃنџم Ẅ∂џلґا џو Ẁوالهџم Ẅ∂џلґا ẃالґا ẀدẂب џعẂأ ال џجџتẂل→ џي Ẃن→џم Ẅ∂џلґا)

ه)؛  ґدґẃ ي џس
^ گنهكار جز  ^ خودش، به كه رو كند آن بنده ب→ه ك→→ه پ→ناه ب→برد ب→نده ج→ز ب→ه م→وال
^ خ→ودش، خ→دايا م→ن گ→نهكارم و ت→بهكارم، اي→ن− چ→→ه ك→→نم ب→→ه كجا و به چه  ب→ه آق→ا

كس∂ پناه ببرم. 
＾)؛  ґرẂمџا ∂ґف џرџظￍالن џو ^ ґẃر Ẁض џف Ẃشџك ẀهẀ أџل Ẃسџا џ∑ẀرẂي џغ ∂ґل Ẃنџم ∂ґẃ ب џر џه∂ وџلґا)

^ پ→→روردگار م→→ن، ج→→ز ت→و م→ن چ→ه ك→س∂ را دارم ك→ه از او ب→خواه→م از م→ن  ^ م→→عبود م→→ن و ا ا
^ ن→→→→→→مايد و ب→→→→→→ه ص→→→→→→→الح و م→→→→→→صلحت ك→→→→→ارم ه→→→→→→دايت ك→→→→→ند؟ گ→→→→→اه∂ از ه→→→→→مين س→→→→→اعت  رف→→→→→→ع گ→→→→→→رفتار
^ زم→→ين از ب→رج ح→وت ب→ه ب→رج ح→مل م→نتقل م→→∂شود، ب→ه ف→كر م∂اف→تند ك→ه  ت→→حويل س→→ال ك→→ه ك→→ره
آن س→اعت∂ ك→ه ع→مرم ب→ه پ→ايان رس→يده و ب→دن ب→∂ روح→م كنار قبر گذاشته شده و م∂خواهند آن 

را از سطح زمين تحويل قعر زمين نمايند، آيا چه وضع و حال∂ خواهم داشت؟! 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۸℮ 

بￍت∂)؛  ґحџا ^ ґدẂيџا ∂ґنẀب ґẃلџقẀت ґراشґفẂال ∂џلџع Ґروعا Ẃصџن∂ مẂم џح Ẃار ∂ ґهџلґا)
^ اف→→→تادهام و دي→→→گر ت→→→واناي∂  ^ م→→→→ن، ب→→→→→ر م→→→→→ن رح→→→→م ك→→→→ن آن وق→→→→ت∂ ك→→→→→ه در ب→→→→ستر ب→→→→يمار ^ خ→→→→دا ا
ح→ركت از دست دادهام و نم∂توانم از اين پهلو به آن پهلو بگردم و اطرافيانم مرا از اين طرف به 

آن طرف م∂چرخانند. 
تґ∂)؛  џير ґج Ẁحґصال ∂ґنẀل ґẃسџغẀي ґل џسџتẂغẀمẂال ∂џلџع ҐدوداẂمџم ￍ∂џلџع Ẃل ￍضџفџله∂ تґا)

الخانه  ẃس→→→→نگ غ→→→→س ^ خ→→→→→دايا ب→→→→→ه ف→→→→ريادم ب→→→→رس آن م→→→→وقع∂ ك→→→→ه ب→→→→دن ب→→→→→∂ روح→→→→→م را رو
ال است كه جسدم را پشت و رو م∂كند.  ẃانداختهاند و غس

نازџتґ∂)؛۱  ґج џرافẂطџا ẁباء ґرẂقџاال џل џناوџت Ẃدџق ҐوالẀم Ẃحџم ￍ∂џلџع Ẃنￍن џحџت џو)
^ دوش دوس→تان و خ→ويشانم ب→→ه  خ→→دايا، ب→→ر م→→ن رح→→م ك→→ن آن زم→ان ك→ه ج→نازهام رو

سمت قبرستان م∂رود.  
ب→ر م→ن رح→م ك→ن آن وق→ت∂ ك→ه ب→دنم را داخ→ل ق→بر ك→ردند و سنگ و خا∑ بر آن ريختند 
^ مẀ→→→→→→→سائله＾۲ در ق→→→→→→بر  و رف→→→→→→→تند و م→→→→→→ن ت→→→→→→نها م→→→→→→اندم. در ه→→→→→→مان ح→→→→→→ال دو م→→→→→→أمور از ج→→→→→→انب خ→→→→→→→دا ب→→→→→→را
رس→يدند. ن→→گاه ب→ه اع→ضاء و ج→وارح→م ك→ردند و دي→دند از ه→مه آث→→ار گ→→ناه و عصيان ديده م∂شود. 
چ→شمم گ→نهكار است و گوشم گنهكار، زبانم گنهكار و دست و پا و ديگر اعضايم گنهكار 
^ س→ر رس→يد و گ→→فت:  و س→→راپ→→ايم گ→→نهكار.خواس→→تند ع→→ذاب ب→→ر م→→ن ب→→ريزند، ن→→اگهان م→أمور دي→گر
 ^ ص→→→بر ك→→→نيد ت→→→ا م→→→ن س→→→ينهاش را ه→→→م ب→→→بويم، وق→→→ت∂ ب→→وييد گ→→→فت: ن→→ه، اذيẃ→→تش ن→→كنيد. اي→→ن س→→ينه ب→→و

حبẃ عل∂ م∂دهد. از اين قلب فرياد يا حسين به گوش م∂رسد. يا عل∂! يا حسين! 
هـمه هسـت آرزويـم كـه بـبينم از تــو روي∂ 

چـه زيان تو را كه مـن هـم، برسم به آرزوي∂ 
^ سحاب رحمت  م دم∂ ا ẃچه شود كه از ترح

من خش− لب هم آخر، ز تو تر كنم گلوي∂ 
^ ك→→ه دم ج→ان دادن س→ر ب→→ه  ^ م→ا روا دار ^ ه→→مه ^ خ→→→دا، م→→∂شود اي→ن لط→ف و ع→نايت را درب→→اره ا

آستان حسين� و چشممان به جمال حسين� جان بدهيم. آمين يا ربẃ العامين 
                                                           

ـ االقبال،صفحات۷۳و۷℮.  ۱
ـ سؤال و پرسش از اعتقادات.  ۲



 
 ۱۸Ｑ شيطان در كمين انسان 

 
 
 

گفتار چهاردهم 
طهارت دل 

^ طالي∂  مغتنم شمردن فرصتها
^ آن→→→→ان ك→→→ه اه→→→ل دع→→→ا و م→→→→ناجات ب→→→ا  م→→→→اه رجب و ش→→→عبان، ف→→→رصت ب→→→سيار م→→→غتنم∂ است ب→→→را
^ از آن بهرهمند گردند. بعد از اين دو ماه هم، ماه  ^ و شبزندهدار خ→دا هستند تا با روزهدار
^ است ف→را م∂رسد. در واق→ع اي→ن دو م→اه(رجب و ش→عبان)  م→→بار∑ رم→→ضان ك→ه ف→رصت م→غتنمتر
^ خ→→→دا در م→→→اه  →→→→يافه و م→→→همانخانه ẃب→→→→ندگان خ→→→→دا ك→→→ه ب→→→ه دارالض ^ ^ آم→→→→ادهساز ^ است ب→→→→را مها ẃم→→→→قد
^ م→→→→→→→→→خصوص خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→نشينند و از ان→→→→→→→→واع غ→→→→→→→→→ذاه→→→→→→→→ا و  م→→→→→→→→→بار∑ رم→→→→→→→→→ضان وارد ش→→→→→→→→→وند و ك→→→→→→→→→نار س→→→→→→→→→فره
^ ب→رخوردار گ→ردند. ول∂ ي→→الالسف ك→ه م→ا اك→ثراҐ در ح→ال غ→فلت ب→ه س→ر م→∂بريم  ^ م→عنو ط→→عامها

^ كه بايد نم∂بريم.  ^ عال∂ زودگذر، آن بهرها و از اين فرصتها
^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂� فرموده است:  موال

 џورẀه الش џع џر Ẃأس џو ґرẂه ￍالش ∂→ґف џام→ￍي Ẃاأل џع џر→ Ẃسџا џو ґمẂو→џيẂال ∂→ґف ґاعات→ ẃالس џع џر→ Ẃسџم→ا ا)
)؛۱  ґرẀمẀعẂال ∂ґف џينґن ґẃالس џع џر Ẃأس џو ґ↨џن ￍالس ∂ґف

چ→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→رعت س→→→→→→→→اعتها م→→→→→→→→→∂گذرد و روز ت→→→→→→→→→مام م→→→→→→→→→∂شود. روزه→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→رعت 
م→→∂گذرند و م→→اه ت→مام م→→∂شود و م→اهها ب→→ه س→رعت م→→∂گذرند و س→ال ت→→مام م→→∂شود 

و سالها به سرعت م∂گذرند و عمر به پايان م∂رسد. 
^ بنشين و گذر عمر ببين.  بر لب جو

^ آب ن→→→شسته و ج→→→ريان آب را ت→→ماشا م→→∂كند، ج→→ز ت→→فريح و ن→→→شاط  آدم→→→∂ ك→→→ه ك→→→→نار ج→→→→و
ر از جريان  ẃاز آن ع→→ايدش ن→م∂شود و ح→ال آن→كه ان→→سان انديشمند متفك ^ ان→د∑ زودگ→ذر چ→يز
^ ب→→→ه ج→→→ريان آب ع→→→مر خ→→→ويش ان→→→تقال پ→→→يدا م→→→∂كند و ب→→→∂درنگ ب→→ه اص→→→الح گ→→ذشته و  آب ج→→→و

                                                           
 .۲۳Ω＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱۸ 

^ عمرش م∂پردازد.  آينده
^ عمر خود نشستهايم و تماشاگر گذشت ماه و سال عمر خود  ما هم اكنون بر لب جو
 ^ م→∂باشيم و اص→→الҐ ن→م∂فهميم اي→ن گ→→ذشت ع→مر ي→عن∂ چ→ه، و داري→م در ه→ر لح→→ظه چ→ه سرمايها
^ ب→→ر  ^ ت→→اريكتر ^ ت→→اريك∂ از خ→→ود ب→→اق∂ گ→→ذاش→→→ته و چ→→ه آي→→نده از دست م→→→∂دهيم. چ→→→ه گ→→ذشته

سر راه خود آماده ساختهايم. قرآن نيز م∂فرمايد: 
�؛۱  џون Ẁض ґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂاق�

م→ردم ح→سابشان ن→زدي− ش→ده و اي→نان ه→→مچنان در ح→→ال غ→فلت و ب∂ اعتناي∂ به آن 
به سر م∂برند. 

 Ґ↨џي ґاله � џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس ￍث＃ إال џد ẂحẀم Ẃم ґه→ґẃ ب џر Ẃن ґر＃ مẂك ґذ Ẃن→ ґم Ẃم ґيهґأت→ џم→ا ي�
...�؛۲  ẂمẀهẀوبẀلẀق

^ از ج→→→→→انب پ→→→→→روردگارشان ن→→→→→و ب→→→→→→ه ن→→→→→و ب→→→→→ه آن→→→→ها  ر و ي→→→→→ادآور ẃه→→→→→ر چ→→→→→→ه م→→→→→وجبات ت→→→→→ذك
^ در ح→ال له→و و س→رگرم ب→ه  ^ گ→وش م→→∂دهند. ب→→ا دله→ا م→∂رسد، آن→ها ب→→ا لعب و ب→از

رات و يادآور＾ها م∂گذرند]...  ґẃذكẀمطالب ديگر [از كنار آن م
م و ص→فر  ẃق→در، شب و روز ج→معه و دو م→اه م→حر ^ م→اه رجب و ش→عبان و رم→ضان، شبه→→ا
^ ت→→ازه و ن→→و از ج→→انب خ→→داست ك→→ه ب→ه م→ا  دن→→بال ه→→م م→→∂آيند و م→→∂روند. اي→→→نها ه→→مه،يادآور＾ها
م→→→∂رسد و ب→→→انگ ب→→→يدارب→→→اش س→→→ر م→→→∂دهند؛ ول∂ م→→→ا خ→→→واب→→→مان ن→→ه آن→→چنان س→→ب− است ك→→ه ب→→ا اي→→ن 

بانگها و فريادها بيدار شويم و به خود بياييم و به حساب اعمال خود برسيم. 
^ خود را بشنويم كه خطاب به پيامبراكرم�فرموده است:  ^ خدا اين ندا

�؛۳  џونẀن ґم ẂؤẀال ي ẂمẀه џو ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẀرẂم Ẃاأل џ∂ ґضẀق Ẃإذ ґ↕ џر Ẃس џحẂال џمẂوџي ẂمẀه Ẃر ґذẂأن џو�
ن→ذار ك→ن و هشدارشان ده كه روز حسرت∂ در پيش است. آن روز به خود  ґاي→ن م→ردم را ا
 ^ ^ را به غفلت گذرانيده و بهرها ^ گ→→شته و آن→ها ع→مر ^ ع→جب! دن→يا س→پر م→∂آيند و م→→∂بينند ا
^ ب→→→→وده است ب→→→→ه دست ن→→→→ياوردهان→→→→د؛ آن→→→→جاست ك→→→→ه ف→→→→رياد از  ^ ح→→→→يات اب→→→→→د از اي→→→→→→مان ك→→→→→ه س→→→→رمايه

عمق جان سر داده م∂گويند: 
                                                           

^ انبياء،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۲و۳.  ۲

^ مريم،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۳



 
 ۱۸۷ شيطان در كمين انسان 

�؛۱  џين ґر ґاخ ￍالس џن ґمџل ẀتẂنẀك Ẃإن џو ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف Ẅ∂لџع Ẅ∂ت џر Ẃس џيا ح...�
^ ح→→→→سرت و اف→→→→سوس ب→→→→ر آن ه→→→→مه ام→→→→→كانات ك→→→ه خ→→→→دا در اخ→→→→تيارم گ→→→ذاش→→→ته ب→→→ود و م→→→ن ب→→→ه  ا
^ از م→→→يان  ^ دي→→→گر راي→→→→→گان آن→→→→→ها را از دست دادم و ه→→→→مه چ→→→→يز را ب→→→→ه م→→→→سخره گ→→→رفتم و اي→→→نان ن→→→→اله

جهنẃم سر م∂دهند كه: 
...�؛۲  ẀلџمẂعџا نￍنẀك ^ ґذￍال џرẂي џغ Ґحاґصال ẂلџمẂعџنا ن Ẃج ґر Ẃنا أخￍب џر...�

^ خ→→→→→دا م→→→→→ا را از ج→→→→→→هنẃم و آتش ن→→→→→جات ب→→→→→ده، ب→→→→→ه ت→→→→→و ق→→→→→ول م→→→→→∂دهيم دي→→→→→گر آن ك→→→→→ارها ك→→→→ه  ا
م∂كرديم نم∂كنيم و اعمال صالح انجام م∂دهيم. جواب م∂شنوند: 

...�؛۳  Ẁير ґذￍالن ẀمẀك џجاء џو џرￍك џذџت Ẃنџم ґيهґف Ẁرￍك џذџت џما ي ẂمẀك ẂرґẃمџعẀن Ẃمџل џأ و...�
ت مهلت  ẃدر آن مد ^ آي→ا م→ا ب→ه ش→ما آن م→قدار ع→مر و م→هلت نداديم كه هر بيدارشوندها
→ا ش→→ما ب→يدار نشديد و به هوش  ẃش→ما آم→د، ام ^ م→∂توان→ست ب→يدار ش→ود و ه→شدارده→نده ه→م ب→ه س→و
^ به حال  ران نقل شده كه اين آيه در توبيخ هجده سالههاست، پس وا ẃنيامديد. از بعض مفس

شصت سالهها و هفتاد و هشتاد سالهها كه مستحقẃ چه توبيخها و سرزنشها خواهند بود.  
^ ب→→→→→→→ه دست آوردن ان→→→→→→واع و اق→→→→→→سام  ^ ع→→→→→→→قل و ف→→→→→→→هم و ش→→→→→→→عور ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→را آي→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن ان→→→→→→→سان دارا
اليẃتها و  ẃت دن→→→→→→→يو＾اش چ→→→→→→→ه ن→→→→→→→قشهها ط→→→→→→→رح م→→→→→→→∂كند و چ→→→→→→→ه ف→→→→→→→عẃم→→→→→→→→وجبات رف→→→→→→→→اه در زن→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→وق
^ زن→→دگ∂ ه→→ميشگ∂ اخ→رو＾اش  دون→→دگ∂ها از خ→→ود ن→→شان م→→∂دهد آي→→ا اي→→ن ان→→→سان ن→→بايد درب→→→اره
خ→→بارش ك→ردهان→→د، ان→دك∂ ب→ينديشد و ب→ه اس→رار آم→د  ґك→→ه ان→بياء و پ→يامآوران م→عصوم خ→دا آم→ده و ا
ر م→→→→→راح→→→→→ل ع→→→→مر از ك→→→→ودك∂ و ج→→→→وان→→→→∂ و  ẃو رفت شب و روز و ط→→→→→لوع و غ→→→→→روب خ→→→→→→ورشيد و ت→→→→→طو

^ و سرانجام مرگ پ∂ ببرد كه خداوند حكيم م∂فرمايد:  پير
ي→→→→→ات＃  џآل ґهار→→→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→→→→ￍالل ґالفґت→→→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل→→→→→→ џخ ∂→→→→→→ ґف ￍإن�

�؛℮  ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال
ح→→→→→→→→→→قيقت آن→→→→→→→→→→كه در آف→→→→→→→→→→رينش آس→→→→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→→→→ين و آم→→→→→→→→→→د و رفت شب و روز، آي→→→→→→→→→→ات و 
^ ان→→→→→ديشمندان و م→→→→غزداران ع→→→→→الم ك→→→→ه ب→→→→ا ن→→→→گاه ب→→→ه اي→→→ن  →→→→ا ب→→→→را ẃن→→→→شانههاي∂ از ح→→→→كمت وج→→→→ود دارد ام

                                                           
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ فاطر،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳
 .۱۹Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۸۸ 

نظام شگفتانگيز عالم م∂گويند: 
�؛۱  ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر...�

...خ→→→→→→→→→→→دايا ت→→→→→→→→→→→→و اي→→→→→→→→→→→ن[عالم س→→→→→→→→→→→راسر ن→→→→→→→→→→→ظم و ح→→→→→→→→→→→ساب] را ب→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→اطل و لغ→→→→→→→→→→→و و ع→→→→→→→→→→→بث 
^ خدا  ه از ه→→ر ك→→ار خ→ال∂ از ح→كمت م∂باش∂، حال ا ẃخ→دا م→نز ^ ن→يافريدها＾! ت→و ا
ما را از عذاب آتش[كه از جهل و ب∂ايمان∂ نشأت م∂گيرد] در امان نگه دار. 

شيطان در كمين غافالن 
^ زودگذر، آدميان را به خواب غفلت از آخرت فرو برده است:  ^ فريبنده اين دنيا

(اџلنẃاسẀ نґيامẁ اґذا ماتẀوا انẂتџبџهẀوا)؛۲ مردم در خوابند، وقت∂ مردند بيدار م∂شوند. 
ه→→→→م اآلن آدم→→→→∂ اي→→→→نجا ن→→→→→شسته و چ→→→→رتش م→→→→∂گيرد و پ→→→→نج دق→→→يقه چ→→→رت م→→→∂زند، در ه→→→→مان 
^ ه→م بيايد و اين كفش  →يẃار۳ در ك→نارش ن→شسته و م→نتظر است او چ→شمش رو џح→ال ي− دزد ع
^ ع→→جب! ك→→فش و  و ك→→→→اله او را ب→→→برد و پ→→→ول ج→→→يبش را ب→→زند، دف→→عتاҐ از خ→→→واب م→→∂پرد و م→→∂بيند ا

كالهش رفته و جيبش خال∂ شده است. 
→→رت شصت و هفتاد ساله داريم و شيطان آن دزد عيẃار و  Ẁح→اال م→ا ه→م در اي→ن دن→→يا ي− چ
^ ه→م ب→يايد و او دس→تبرد  غ→→ارتگرґ م→→اهر در ك→→→نار م→→ا ن→→→شسته و ك→→→مين گ→→رفته ك→→ه چ→→شم ع→قل م→ا رو
^ ه→→→ميشه ب→→→→دبخت و ت→→→ه∂دستمان س→→→ازد. در ه→→→مان ح→→→ال  ^ م→→→ا ب→→→زند و ب→→→را ب→→→ه گ→→→وهر اي→→→مان و ت→→→قوا
تب→→خش∂ ه→→م م→→قابل چ→→شم م→→ا م→→∂آورد و خ→ود را در ع→→المآرزو و خ→→يال م→→∂بينيم  ẃلذ ^ ص→→حنهها
ك→→→ه پ→→→ولدار ش→→→دهاي→→→→م. پ→→→يوسته ح→→→ساب پس ان→→→داز ب→→→انك∂ام ب→→→اال م→→→∂رود و م→→سكن و م→→ركبґ ع→→ال∂ 
ت  ẃن→→صيبم گ→شته و ج→اه و م→قام و ري→است ب→ه س→راغ→م آم→ده است، از اي→نرو م→ست و م→غرور از ش→د
^ ب→→→→ا ه→→→→مين آرزو و خ→→→→يال ب→→→→ه س→→→→ر م→→→→∂برم، ن→→→→اگهان ب→→→→ا ف→→→→را  خ→→→→→وش∂ در پ→→→→وست ن→→→→م∂گنجم و ع→→→→مر
^ ع→جب، اي→نها ه→مه خ→واب و خ→يال ب→وده و  ^ م→رگ از خ→واب م→→∂پرم و م→∂بينم ا رس→→يدن لح→→ظه
^ ت→نگ و ت→اري− و وح→→شتزا و ج→ان∂ ظ→لمان∂، خال∂ از نور ايمان به  از ب→ين رف→ته و اآلن ج→ز ق→بر

^ به دستم نيست!  خدا چيز
                                                           

^ آل عمران،آيه＾۱۹۱.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار، جلد℮، صفحه＾℮۳.  ۲

ـ تردست و چاال∑.  ۳



 
 ۱۸۹ شيطان در كمين انسان 

^ از م→→عرفت  تґ م→→→→هلتґ ع→→→مر ش→→→صت و ه→→→فتاد س→→اله را از دست دادم و ه→→يچ ب→→هرها ẃاي→→→ن م→→→د
خ→→دا و اي→→مان ب→→ه خ→→→دا ك→→ه ه→→دف از آم→→دنم ب→ه دن→→يا ه→مين ب→وده است ب→ه دست ن→ياوردم.اي→ن− ك→ه 
^ آف→ريدگار خ→ود  ه→نوز زن→دهاي→م و ن→فس در رفت و آم→د است، ت→كان∂ ب→خوريم و گ→وش ب→ه ن→دا
^ ع→قل خ→ود  ...�؛۱ه→ر ان→سان∂ ب→ايد دي→ده →→د＃ џغґل Ẃتџم سẁ م→ا قџ→د√ Ẃف→→џ رẂ ن ẀظẂن→џ ب→→دهيم ك→ه م→→∂فرمايد: �...وџ لẂت
^ ب→→→→→→→→→رزخ∂ و  ^ ف→→→→→→→→→ردايش چ→→→→→→→→→ه ذخ→→→→→→→→→يره ك→→→→→→→→→رده و ب→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→انه را ب→→→→→→→→→از ك→→→→→→→→→ند و خ→→→→→→→→→وب ب→→→→→→→→→نگرد ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→را

محشر＾اش چه فرستاده است. 
^ زن→→→دگ∂  ^ آي→→→نده عيان اي→→→→مان ب→→→→ه آخ→→→رت ب→→→را ẃدارد ك→→→→ه م→→→→ا م→→→→د ^ ẃآي→→→→ا راس→→→→ت∂ اي→→→→ن چ→→→→ه س→→→→ر
^ ف→راه→م س→اختن ان→واع و اق→→سام وسايل رفاه و آسايش  اҐ م→∂ان→ديشيم و در راس→تا ẃخ→ود ج→د ^ دن→يو
اليẃت داري→→→→→م و اح→→→→→→ياناҐ ت→→→→ا س→→→→رحدẃ ح→→→→رص ه→→→→م دون→→→→دگ∂ م→→→→∂كنيم و م→→→→→∂گوييم دي→→→→ن از م→→→→ا ك→→→→ار  ẃف→→→→→ع
خ→→→→→واس→→→→→ته و آدم ب→→→→→يكار را م→→→→بغوض خ→→→→→دا و آدم ك→→→→→سب و ك→→→→→اردار را م→→→→حبوب خ→→→→دا دان→→→→سته است، 
ول∂ ه→→→→مين م→→→→ا م→→→→ردمґ م→→→→تديẃن ن→→→→سبت ب→→→→ه زن→→→→دگ∂ آخ→→→→رت ن→→→ه اي→→→نكه ح→→→رص و ش→→→تاب و دون→→→دگ∂ از 
خ→→ود ن→→شان ن→→م∂دهيم، ب→→لكه ب→سيار س→هل ان→→گار و م→سامحهكار ه→م م→→∂باشيم و ت→نها ف→ضل و ك→رم 
^ خ→دا را ك→اف∂ در ت→أمين رف→اه آن زندگ∂ م∂شناسيم و گوي∂ ما در عالم  خ→دا و ش→→فاعت اولي→ا
^ دن→→→يا ك→→ه ك→→→ريم ن→→يست و م→→ا ب→→ايد ب→→ا ح→→رص و ش→→→تاب ب→→ه رزق و  ب→→→ه دو خ→→→→دا م→→→عتقديم ي→→ك∂ خ→→دا
^ م→ا را  →رџمش زن→دگ∂ آن س→را џآخ→رت ك→ه ك→ريم است و ب→→ا ك ^ ^ خ→→ود ب→رسيم و دي→گر خ→دا روز
^ واح→→د ع→→→الم راج→→ع ب→→ه زن→→دگ∂  ^ ن→→خواس→→ته است و ح→→ال آن→→→كه خ→→دا ت→→→أمين م→→→∂كند و از م→→→ا ك→→→ار

دنيا فرموده است: 
قẀها...�؛۲  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂ ابￍ↨＃ فґ∂ ا џد Ẃن ґما م џو�

^ خداست...  ^ در زمين نيست مگر اينكه روز＾اش به عهده هيچ جنبندها
^ ان→→→→→→→→→سان در دن→→→→→→→→→يا، ان→→→→→→→→د∑ ح→→→→→→→→ركت و ج→→→→→→→→نبش∂ از او م→→→→→→→→ناسب ب→→→→→→→→→ا  ^ رزق و روز ي→→→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→→→→را

^ او را م∂رساند.  طبيعت و شريعتش كاف∂ است و خداوند رازق، رزق و روز
...�؛۳  Ẁب ґسџت Ẃحџال ي ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẂق Ẁز Ẃرџي џو �Ґجا џر Ẃخџم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџي џاهللا ґقￍت џي Ẃنџم џو...�

...آن→→→→→→→كه ت→→→→→→→قوا پ→→→→→→→يشه ك→→→→→→→ند و ط→→→→→→→بق دس→→→→→→→تور خ→→→→→→دا ع→→→→→→مل ك→→→→→→ند، خ→→→→→→دا راه خ→→→→→→روج[از 
                                                           

^ حشر، آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
^ هود،آيه＾⅛ .  ـ سوره ۲

^ طالق،آيات۲و۳.  ـ سوره ۳



 
 ۱۹Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ او م→→∂گشايد و از راه→→∂ ك→→ه ه→يچ اح→تمال آن را ن→م∂دهد،  دش→→وار＾ها را] ب→→ه رو
^ م∂رساند...  به او روز

ول∂ راجع به زندگ∂ در عالم آخرت، دستور شتاب و سرعت داده و فرموده است: 
 Ẁض ẂرџالẂ →→→→ماواتẀ وџ ا ￍا السџه Ẁض Ẃر→→→→ џع ＃↨ￍن→→→→ џج џو ẂمẀك→→→→ ґẃب џر Ẃن→→→→→ ґم ＃↕ џرґفẂغ→→→→→ џم Ẅ∂وا إلẀع ґس→→→→→ار џو�

�؛۱  џينґقￍت ẀمẂلґل Ẃت ￍد ґعẀا
^ م→→→→→→→→→غفرت از ج→→→→→→→→→انب پ→→→→→→→→روردگارتان و ب→→→→→→→→هشت∂ ك→→→→→→→→→ه وس→→→→→→→→عت آن  ب→→→→→→→→→شتابيد ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→و

^ تقواپيشگان آماده شده است.  آسمانها و زمين است و برا
^ ديگر دستور مسابقه و پيش∂ گرفتن از يكديگر را داده و فرموده است:  در آيه

 ґض ẂرџالẂ →→→ماءґ وџ ا ￍالس ґضẂرџع→→џها ك Ẁض Ẃر→→ џع ＃↨ￍن→→→ џج џو ẂمẀك→→→ ґẃب џر Ẃن→→→ ґم ＃↕ џرґفẂغ→→→џم Ẅ∂وا إلẀقґس→→→اب�
...�؛۲  ґهґل Ẁس Ẁر џو ґاهللاґوا بẀنџآم џين ґذￍلґل Ẃت ￍد ґعẀا

^ م→→→غفرت از ج→→→→انب پ→→→روردگارتان و ب→→هشت∂ ك→→ه وس→→عت آن م→→انند  س→→→بقت ب→→→گيريد ب→→→ه س→→→و
^ ك→→→→→→→سان∂ آم→→→→→→→اده ش→→→→→→→ده ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→→مان ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→دا و رس→→→→→→→والنش  وس→→→→→→→عت آس→→→→→→→مان و زم→→→→→→→ين است و ب→→→→→→→را
→→→ا  ẃال و ش→→→→تابزدهاي→→→م ام ẃخ→→→دا راج→→→ع ب→→→ه دن→→→→يا پ→→→ركار و ف→→→ع ^ آوردهان→→→→د. پس م→→→→ا چ→→→→را ب→→→رخالف گ→→→فته

راجع به آخرت، سهلانگار و مسامحهكار و همچون خواب رفتگانيم. 
آي→→ا اي→→ن ك→→اشف از ض→→عف اي→→مان و ي→→ا ب→→∂ اي→→→مان∂ ن→→سبت ب→→ه آخ→→رت ن→يست؟ م→نته∂ از آن 
^ س→→→→خن∂ از آخ→→→→رت و ب→→→→→هشت و  ن→→→→→ظر ك→→→→→ه در م→→→→→يان م→→→→→سلمانان زن→→→→→دگ∂ م→→→→→→∂كنيم، از ب→→→→→→اب ن→→→→→→اچار
ج→→→هنẃم ب→→→ه م→→→يان آورده و ج→→→نبش ان→→دك∂ ن→→يز ب→→ه ص→→ورت ع→→بادت از خ→→ود ن→→شان م→→∂دهيم و پ→→→ناه ب→→ر 

خدا م∂بريم كه از مصاديق اين آيه شده باشيم: 
�؛۳  џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�

اكثر آنان كه اظهار ايمان به خدا م∂كنند عمالҐ مشر∑ م∂باشند. 
^ وس→→→عت دادن ب→→→ه زن→→→دگيشان  ^ دلش→→→ان و ب→→→را ^ رس→→→يدن ب→→→ه خ→→→واس→→→تهها آي→→→ا م→→→ردم∂ ك→→→ه ب→→→را
^ خ→ود ك→رده و در ك→سب و ك→ار و دي→گر ش→ئونشان اع→تناي∂ ب→ه ح→→الل  ت→→كيه ب→→ه ك→اردان→∂ و پ→ركار
^ از ج→→→→→→→→انب خ→→→→→→→دا را ك→→→→→→اف∂ در ت→→→→→→أمين  ^ ت→→→→→→→نظيم ش→→→→→→→ده و ح→→→→→→→رام خ→→→→→→→دا ن→→→→→→→م∂كنند و خ→→→→→→→دا و ب→→→→→→→رنامه

                                                           
^ آل عمران، آيه＾۱۳۳.  ـ سوره ۱

^ حديد، آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
 .۱Ω⅛＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۳



 
 ۱۹۱ چرا هنوز قرآن∂ نشدهايم؟ 

زندگيشان نم∂دانند آيا اينها مشر∑ به حساب نم∂آيند؟ اعاذنا اهللا من شرور انفسنا 
 ^ پس ب→→→→ه ح→→→→كم ع→→→→قلґ دوران→→→→ديش ك→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→ه م→→→ا داده است، ب→→→ايد ب→→→كوشيم از ب→→→اقيمانده
^ خ→→دا ك→ه ه→دف اص→ل∂ از خ→→لقت است  ^ لق→ا ت زودگ→→ذر ع→→مر اس→تفاده ك→رده و خ→ود را ب→را ẃم→→د
^ است  ^ است اس→→→→رارآم→→→→يز و م→→→→جموعها آم→→→→اده س→→→→ازيم. از دي→→→→دگاه ق→→→→رآن ك→→→→ريم، ان→→→→→سان م→→→→وجود

ل از تمايالت حيوان∂ و استعداد پرواز به آسمان و تقرẃب به خالق سبحان كه:  ẃمتشك
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ خ→→دايت م→→∂باش∂. ارزش  ^ ان→→→→سان! در ح→→→ال ح→→ركت و ص→→عود ب→→ه ع→→الم قẀ→→رب و لق→→→ا ت→→→و ا
آس→مان∂ خ→ود را ب→شناس و خ→ود را قربان∂ زمين و زمينيان مساز. آنچنان بزرگ است اين انسان 

كه خالقش او را در مورد قسم ياد كردن در كنار خود قرار داده و فرموده است: 
اها�؛۲ قسم به جان انسان و خالق جان انسان.  ￍو џما س џس＃ وẂفџن џو�

ه داده ك→→→→→ه ب→→→→→ه اي→→→→→ن ع→→→→→زẃت و ارزش رس→→→→→يدن، ن→→→→→ياز ب→→→→→ه ج→→→→→→هاد و  ẃو در ع→→→→→→ين ح→→→→→→ال ب→→→→→→ه او ت→→→→→وج
واه→→→→→ا�؛۳در س→→→→→رزمين وج→→→→→ود ت→→→→→و ا＾  Ẃق→→→→→џ ورџها وџ ت Ẁج→→→→→ Ẁها ف џم џهẂأل→→→→→ џم→→→→→بارزه ب→→→→→ا ت→→→→→→مايالت ح→→→→→يوان→→→→→∂ دارد.�ف
 ^ ^ ب→→ذر ت→قوا و خ→ويشتندار ان→→→سان دوگ→→ونه ب→ذراف→شان∂ ش→ده است: ي→ك∂ ب→ذر م→يل ب→ه گ→→ناه و دي→گر

^ نمودن اين دو بذر را هم به انسان داده و فرموده است:  از گناه؛ و تواناي∂ آبيار
اها�؛℮  ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

^ ه→→→→رز گ→→→→ناهان پ→→→→يراس→→→→ته  ^ ج→→→→ان خ→→→→ود را از ع→→→→لفها ب→→→→→ه ط→→→→→ور ح→→→→تم، آن كس ك→→→→ه م→→→→زرعه
^ ك→→رد، رس→→تگار و پ→→ربار ش→→د و آن كس ك→→ه  ن→→→مود و ب→→→ا آب ص→→اف و زالل ع→→→بادات آن را آب→→→يار
^ ه→→→→→رز گ→→→→→ناهان ن→→→→مود و ب→→→→→∂پرواي→→→→∂ در ن→→→→افرمان∂ خ→→→→→دا پ→→→→يشه ك→→→→رد، ب→→→→ه ط→→→→ور  آن را پ→→→→→ر از ع→→→→→→لفها

مسلẃم محروم از سعادت جاودان گرديد. 
آر＾، ب→ذر ت→قوا در س→رزمين وجود انسان در روز قيامت تبديل به درخت طوب∂Ẅ م∂شود 
^ ب→هشت∂ ت→حويل م→∂دهد و ب→→ذر ف→جور و ب→∂پرواي→∂ در ع→صيان، ت→بديل  و ان→→واع و اق→→→سام م→→يوهها
^ ت→→لخ و س→→وزان ج→→هنẃم∂ ت→→حويل م→→∂دهد.  →→→وم گ→→→شته و ان→→→واع و اق→→→سام خ→→→وراك→→→∂ها ẃب→→→ه درخت زق

                                                           
^ انشقاق،آيه＾⅛ .  ـ سوره ۱
^ شمس،آيه＾۷.  ـ سوره ۲

ـ همان، آيه＾۸ .  ۳
 .۱Ωـ همان،آيات۹ و ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۹۲ 

اين قرآن است كه م∂فرمايد: 
 ґ∂Ẃلџغ→→џك � ґونẀط→→ẀبẂال ∂→→ґف ∂ґلẂغ→→ џي ґلẂهẀمẂال→→џك � ґي→→مґث Ẃاأل Ẁعام→→џط � ґوم→→→ق ￍالز џ↕ џر џج→→→ џش ￍ؛ ۱ �إن� ґيم ґم џحẂال
→→وم ط→→عام آدم گ→→نهكار است ك→→→ه م→→انند ف→→لزẃ گ→→داخته در ش→→→كمها  ẃب→→→ه ي→→→قين درخت زق

م∂جوشد، جوشش∂ همچون آب سوزان. 
^ ب→→→→→→هشت∂ و ب→→→→→→ا اع→→→→→→→مال ب→→→→→→دش  ي→→→→→→→عن∂، اي→→→→→→ن ان→→→→→→سان است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا اع→→→→→→→مال ن→→→→→→يكش درخت ط→→→→→→وبا
^ درخت ط→وب∂Ẅ و درخت زقẃ→وم خ→داست، ول∂ ب→نا  ẃه روي→→اننده →→وم ج→→هنẃم م→→→∂روياند.الب→ت ẃدرخت زق

^ را با وسايل و اسباب ايجاد م∂كند كه فرمودهاند:  و سنẃت خدا بر اين است كه هر موجود
)؛۲  بџاب＃ Ẃأسґب ẃإال џاءџي Ẃش Ẃاأل џ^ ґر ẂجẀي Ẃأن Ẁاهللا ∂џأب)

خدا ابا دارد از اينكه امور را بدون اسباب اجرا نمايد. 
از ب→→اب م→ثل ب→ديه∂ است ك→ه خ→دا م→→∂توان→د ب→→دون ه→رگونه س→بب، زم→ين مرده را زنده كند 
ر ك→رده ك→ه ب→ه  ẃم پ→→ر از اش→→جار و ان→→→هار س→→ازد، ول∂ ج→→ريان ك→→ار را چ→→نين م→→قر ẃو آن را س→→رسبز و خ→→ر
^ ت→→→→→ابش خ→→→→ورشيد، آب دري→→→ا را ت→→→بخير ك→→→رده ب→→→اال ب→→→برد و آن→→→جا ب→→→ه ص→→→ورت اب→→→ر درآورد و  وس→→→→يله
^ زمين مرده نگه دارد و آنجا قطرات  آن→→گاه ب→اد را م→أموريẃت داده كه ابر را حركت دهد و باال
^ آن زم→→→→→ين ب→→→→→ريزد و آن آب را ب→→→→→ا م→→→→→وادẃ گ→→→→→وناگون داخ→→→→→ل خ→→→→→ا∑  ب→→→→→اران را از دام→→→→→ن اب→→→→→ر ب→→→→→ر س→→→→→ينه
م→→→→مزوج ك→→→→ند و س→→→→ران→→→→جام آن زم→→→ين م→→→رده را ت→→→بديل ب→→→ه گ→→→→لستان∂ زن→→→ده و ش→→→اداب ن→→→مايد. چ→→→→نانكه 

فرموده است: 
 ґه→ґنا بẂيџي Ẃأح→џت＃ فґẃ قẂناهẀ إل∂Ẅ بџ→لџد＃ مџ→ي Ẁسџف Ґحابا→→ џس ẀيرґثẀت→→џف џي→→اح ґẃالر џل→→ џس Ẃأر ^ ґذￍال Ẁاهللا џو�

�؛۳  Ẁور Ẁشالن џ−ґذلџها كґتẂوџم џدẂعџب џض ẂرџالẂ ا
خ→دا آن ك→س∂ است ك→→ه ب→ادها را ف→رستاد ت→ا اب→رهاي∂ را ب→→ه حركت درآورند. ما اين 
^ آن، زم→→→→→ين را ب→→→→عد از  ^ م→→→→→∂رانيم و ب→→→→→ه وس→→→→يله ^ س→→→→→رزمين م→→→→→ردها اب→→→→→رها را ب→→→→→→ه س→→→→→و

مردنش زنده م∂كنيم و رستاخيز و قيامت نيز همينگونه است. 
^ اي→→مان∂ ك→ه در  ي→→عن∂ ش→→ما آدم→→يان ن→→يز از ه→مين ج→ريان ع→برت ب→گيريد. اي→ن ب→ذر و ه→سته

                                                           
ان،آيات۳℮تا⅛℮.  ẃدخ ^ ـ سوره ۱
ـ كاف∂، جلد۱، صفحه＾۱۸۳.  ۲

^ فاطر، آيه＾۹.  ـ سوره ۳



 
 ۱۹۳ چرا هنوز قرآن∂ نشدهايم؟ 

 ^ زم→→→→ين ج→→→→ان ش→→→→ما ه→→→→→ست، اگ→→→→ر ب→→→→ه ح→→→→ال خ→→→→ود ب→→→→ماند، م→→→→→∂خشكد و م→→→→∂پوسد! اح→→→تياج ب→→→ه آب→→→→يار
^ مواعظ و نصايح قرآن∂  دارد. ش→→ما ه→م ب→ايد اين زمين جان خود را در معرض بادها و نسيمها
ẃر در ش→→ما اي→→جاد ك→→→ند. ت→→نها خ→→→وان→→دن آي→ات آن ك→اف∂ ن→يست ك→ه  ر و ت→→→دب ẃق→→رار ب→→دهيد ت→→ا ح→→ال ت→→فك

خودش فرموده است: 
...�؛۱  ґهґوا آيات Ẁرￍب ￍدџيґل ẁ∑ џبارẀم џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك�

^ پ→→→يامبر] ن→→ازل ك→→ردهايم ب→→→ه اي→→→ن م→→نظور ك→→→ه م→→ردم آي→→ات  م→→ا اي→→ن ك→→تاب[آسمان∂] را ب→→→ر ت→→و[ا
^ آس→مان  ^ ب→ارانري→ز م→عرفت اهللا در ص→فحه ẃر، اب→رها آن را م→→ورد ت→→دبẃر ق→→رار ده→→ند...و ب→→ر اث→ر ت→→دب
∂ در دل ب→→→→هوجود م→→→∂آيد و  ẃه م→→→→∂زند و روش→→→→ناي∂ خ→→→اصẃت ج→→→→رقẃق→→→→لب پ→→→→يدا م→→→→→∂شود و ب→→→→رق م→→→→حب
دن→→بال آن، ب→→→اران الط→→→اف و ع→→نايات اله→→∂ ف→→رو م→→∂ريزد و س→→رزمين ج→ان ان→سان م→∂شود ب→وستان و 
ل  ẃت و انس ب→→→→→ا خ→→→→→دا و در ع→→→→→→الم پس از م→→→→→رگ ه→→→→م م→→→→بدẃگ→→→→→لستان∂ پ→→→→→ر از ري→→→→→→احين م→→→→→عرفت و م→→→→→حب
^ خاك∂  ^ من تحتها االنهار� آيا مگر زمين جان انسان از زمين مرده م→∂شود به�ج→نẃات تجر
^ خ→اك∂ ب→ر اث→ر ري→زش ب→اران آس→مان زن→ده م→∂شود، گ→ل و الله و  م→ردهتر است؟اي→ن زم→ين م→رده

^ الوان م∂دهد.  ريحان و ميوهها
 џو ẂتￍزџتẂاه џماءẂا الџهẂيџل џنا عẂل џز→Ẃإذا أنџف Ґ↨џع ґخ→اش џض ẂرџالẂ ^ ا џر→џت џ−ￍأن ґهґآي→ات Ẃن ґم џو�

�؛۲  ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع Ẁهￍإن Ẅ∂تẂوџمẂال ґ∂ ẂحẀمџياها ل Ẃأح ^ ґذￍال ￍإن Ẃتџب џر
^ علم و قدرت و حكمت خدا اينكه زمين را خش− و خاضع  از آيات و نشانهها
 ẃا ه→نگام∂ ك→→ه آب ب→→ر آن ف→رود م∂آوريم، به جنبش در م∂آيد و نمو→→ ẃم→∂بين∂، ام
م م→→∂گردد] آر＾، آن كس ك→→ه زمين مرده را زنده  ẃم→∂كند[زنده و س→رسبز و خ→ر
^ در دل خا∑ خوابيده را نيز زنده م∂كند و او بر  م→∂كند ه→موست كه مردهها

^ تواناست.  هر چيز
كم∂ به حال خود بينديشيم 

^ ان→→→→→→→→→→→سان را ب→→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→→رود آوردن آب وح→→→→→→→→→→∂ ق→→→→→→→→→→رآن∂ ح→→→→→→→→→→يات  اوست ك→→→→→→→→→→→ه زم→→→→→→→→→→ين ج→→→→→→→→→→→ان م→→→→→→→→→→رده
^ از ق→→رآن، ان→→دك∂ ب→→ه خ→→ود ب→→ياييم و ب→→ينديشيم اك→نون  ع∂ پ→→يرو ẃم→→→سلمانان م→→د ^ م→→∂بخشد. ه→→→ان ا

                                                           
^ ص،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱

لت،آيه＾۳۹.  ẃفص ^ ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۹℮ 

^ داخ→→→ل و خ→→→ارج ب→→→ه گ→→→وش  ^ ق→→→رآن از رس→→→انهها ك→→→→ه ق→→→→رآن در م→→→→يان م→→→→ا ه→→→ست و ب→→→حمداهللا ص→→→دا
ẃ∂ ك→→ودكان م→→ا ق→→اريان ق→→رآن و ب→→عضاҐ ح→افظان ق→→رآن ف→راوان  م→→∂رسد، در م→→يان م→→ردان و زن→→→ان و ح→→ت
ب→→→→→→هوجود آم→→→→→دهان→→→→→د و خ→→→→→دا را ش→→→→→كر ك→→→→→ه رو ب→→→→→ه اف→→→→→زايش ه→→→→→م م→→→→∂باشد، ول∂ در ع→→→→ين ح→→→→→ال از اي→→→→ن 
^ در مكتب قرآن از لحاظ افكار و اخالق و عمل بسيار  فيم كه افراد تربيت يافته ẃج→هت م→تأس
^ واق→→ع∂  ك→→→م داري→→→م! آي→→→ا ن→→→→بايد ب→→→ينديشيم ك→→→ه چ→→→را چ→→→نين ه→→→ستيم، چ→→→را ي− م→→→لẃت ق→→→رآن∂ ب→→→ه م→→عنا
^ ك→ميل و ن→→دبه و زي→ارت  ن→→شدهاي→→م و ن→→م∂شويم. م→ا ك→ه ع→→الوه ب→ر ق→رآن، م→جالس و م→حافل دع→→ا

عاشورا و جامعه بسيار داريم، پس چرا از اين همه عوامل اثرگذار اثر نم∂گيريم. 
^ عوامل  آن→چه م→ناسب ب→→هنظر م→→∂رسد در ج→واب اي→ن سؤال اينكه ما عوامل خنث∂ كننده
ẃ→→→→باع  اث→→→→رگذار در زن→→→→دگ∂ ف→→→→راوان داري→→→→م و آن→→→→چنان ك→→→→ه ق→→→بالҐ ع→→→رض ش→→→ده است، ري→→→شهاش ع→→→دم ات
ع→مل∂ از دس→تورات آس→مان∂ ق→رآن است و ع→→مدهاش ب→∂پرواي→∂ در ارت→كاب گ→ناهان و م→عاص∂ 
^ از آب وح→→→→∂ اله→→→→∂ م→→→→∂ان→→→→دازد.  است ك→→→→ه زم→→→→ين ج→→→→→ان و ق→→→→لب آدم→→→→∂ را از ص→→→→→الحيẃت اث→→→→رپذير

چون قرآن اگر ي− جا فرموده است: 
 Ẃتџتџب→→Ẃأن џو Ẃتџب џر џو Ẃتￍزџت→→ Ẃاه џم→→→اءẂا الџهẂيџل→→→ џنا عẂل џز→→→Ẃإذا أن→→→џف Ґ↕ џد ґه→→→ام џض ẂرџالẂ ^ ا џر→→→џت...�

�؛۱  يج＃ ґهџج＃ ب Ẃو џز ґẃلẀك Ẃن ґم→→→→→ا ب→→→→→ه زم→→→→ين م→→→رده و خ→→→ش− آب م→→→→∂ريزيم و آن را زن→→→ده م→→→→∂كنيم و س→→→رسبز و م...
م م∂سازيم.  ẃخر

^ ديگر هم فرموده است:  در ي− جا
داҐ...�؛۲  ґكџن ẃإال Ẁج Ẁر Ẃخџال ي џثẀب џخ ^ ґذￍال џو ґهґẃ ب џر ґن Ẃإذґب ẀهẀباتџن Ẁج Ẁر Ẃخџي Ẁبґẃيￍالط ẀدџلџبẂال џو�

^ رويش است ك→→ه گ→→ياهش ب→→→ه اذن خ→→دايش  زم→→→ينґ پ→→→اكيزه و خ→→→ا∑ґ ش→→→يرين آم→→اده
 ^ →→→→→→ا زم→→→→→ين ش→→→→→ورهزار و خ→→→→→ا∑ ن→→→→→امناسب ج→→→→→ز خس و خ→→→→→→ار از آن چ→→→→يز ẃم→→→→→∂رويد، ام

بيرون نم∂آيد... 
ẃ→→→→باع ع→→→مل∂ از دس→→→تورات آس→→→مان∂ ق→→→رآن ط→→→هارت و   زم→→→→ين ج→→→→ان آدم→→→→→يان ن→→→→يز اگ→→→→ر ب→→→→ر اث→→→→ر ات
^ خ→→→اصẃ ب→→→ه خ→→→ود را ب→→→ه دست آورده ب→→→اشد، از ري→→→زش ب→→→اران م→→→عارف و م→→→واع→→→ظ ق→→→رآن زن→→→ده  ص→→→→فا

                                                           
 .Ｑ＾آيه، ẃحج ^ ـ سوره ۱

 .Ｑ۸＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۱۹Ｑ تقوا روشنگر قلب انسان 

^ تقوا و فضيلت از تمام ابعاد وجودش بارز م∂گردد و در غير اين صورت،  م→∂شود و گ→لها
^ حيوان∂  ^ خ→واه→د ب→ود ك→ه ج→ز خس و خ→ار جنبهها زم→ين ق→لب آدم→∂ ه→مچون زم→ين ش→ورهزار

^ تراوش نخواهد كرد.اين هم گفتار خداست:  از ابعاد وجودش چيز
 џين ґمґال→→→ￍالظ Ẁيد ґز→→ џال ي џو џينґن ґم ẂؤẀم→→Ẃلґل ẁ↨џم→→ Ẃح џر џو ẁفاء→→ ґش џو→→ Ẁم→→ا ه ґآنẂر→→ẀقẂال џن→→→ ґم Ẁل ґẃزџن→→→Ẁن џو�

إالẃ خџسارا�Ґ؛۱ 
^ م→→→→→→ؤمنان و  م→→→→→→→ا از ق→→→→→→→رآن آن→→→→→→→چه ن→→→→→→→→ازل م→→→→→→→∂كنيم م→→→→→→وجب ش→→→→→→فا و رح→→→→→→مت است ب→→→→→→را
^ ظ→→→→→→→المان[و ت→→→→→→→جاوزگران از م→→→→→→→رز ب→→→→→→→ندگ∂] ج→→→→→→→→ز خ→→→→→→سار و  اط→→→→→→→اعتكاران ول∂ ب→→→→→→→را

تباه∂ نم∂افزايد. 
اين چند جمله موعظه را از امام زينالعابدين�بشنويم كه م∂فرمايد: 

)؛۲  џ− ґسẂفџن Ẃن ґم ẁظґواع џ−џل џر＃ ما كانẂي џخґب Ẁزالџال ت џ−ￍنґا џم џآد џنẂبґا)
^ ف→→رزند آدم! ت→→و پ→→يوسته رو ب→→ه س→عادت خ→واه∂ ب→ود م→ادام ك→→ه واع→ظ∂ از درون  ا

جان خود داشته باش∂. 
^ ش→→ده ب→→اش∂ ك→→ه  ẃ→→→باع ع→→→مل∂ از دس→→→تورات دي→→→ن∂ و پ→→رهيز از گ→→→ناهان ط→→ور ي→→→عن∂، ب→→→ر اث→→→ر ات
^ خ→→→ود  ^ ب→→→را ه→→→→ميشه خ→→→→ود را در م→→→→حضر خ→→→→دا م→→→→∂بين∂ و ج→→→→ز اط→→→→اعت ف→→→→رمان خ→→→→دا ه→→→يچ وظ→→→يفها
^ گ→→→ناه، آن→چنان ن→فرت از آن در خ→ويش اح→→ساس  ن→→م∂شناس∂ و ب→→ه ه→→→نگام پ→→يش آم→→دن ص→→حنه
م→→∂كن∂ ك→→ه گ→→وي∂ ي− پ→→ليس م→→خف∂ م→→راقب رف→→تار و گ→→فتار ت→و م∂باشد و ي→ا واع→ظ∂ از درون 
ẃب ب→→→→ه ت→→→→و م→→→→∂گويد اي→→→→ن ن→→→→گاه را ن→→→→كن، آن ح→→→رف را ن→→→زن، آن  ^ م→→→→نبر ن→→→→شسته و م→→→→رت وج→→→→ودت رو

لقمه را نخور و آن معامله را انجام نده و... 
اق→ل ب→ايد در ه→فته  ẃه م→→ا م→→جالس وع→→ظ و ن→→صيحت داري→→م و ب→ايد ه→م داش→ته ب→اشيم و ح→دẃ الب→→ت
ي− ب→ار هم كه شده در آن مجالس شركت كنيم ول∂ بدانيم كه تنها واعظ بيرون∂، كاف∂ در 
^ است ك→→ه ب→→ه  اص→→→→الح ج→→→ان و ق→→→لبمان ن→→→م∂باشد! چ→→→را ك→→→ه وع→→→ظ واع→→→ظ ب→→→يرون∂، ه→→مچون ج→→رقẃها
∂ در  ẃچ→راغ ق→لب م→∂زند و آن را ش→علهور م→∂سازد، ول∂ دوام آن ش→عله، اح→تياج ب→ه روغ→ن خاص

درون آن چراغ دارد. 
                                                           

^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
ـ وسائل الشيعه، جلد⅛۱، صفحه＾⅛۹.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۱۹ 

^ ب→→→رق∂، چ→→راغ ن→→فت∂ داش→→تيم؛  ^ اي→→→ن چ→→→راغه→→→→ا در زم→→→ان گ→→→ذشته ي→→→→ادمان ه→→→→ست ك→→→ه ب→→→ه ج→→→→ا
^ آن ب→→→→ود، ي− ك→→→→بريت ك→→→→ه م→→→→→∂زديم آن  ^ رو روغ→→→→→ن∂ داخ→→→→→ل چ→→→→→راغ→→→→دان م→→→→∂ريختند و ف→→→→تيلها
ف→→تيله ش→→علهور م→→→∂شد و ت→→ا ص→→بح روش→→ن ب→→ود. چ→→ون از روغ→→ن داخ→→ل چ→→راغ→→→دان م→→دد م→∂گرفت و 

شعلهاش دوام داشت وگرنه جرقẃه م∂زد و خاموش م∂شد. 
ح→→ال چ→→راغ ق→لب ان→→سان م→ؤمن ن→يز اح→تياج ب→ه روغ→ن خ→اصẃ ت→قوا و ح→ضور در م→حضر خ→دا 
دارد ك→→ه وق→→ت∂ ب→→ا ك→بريت وع→ظ واع→ظ ب→يرون∂ و اس→تماع آي→→ات ق→رآن و اح→اديث م→عصومان� 
ف→تيلهاش ش→→علهور گشت، در اثر مايه گرفتن از آن روغن شعلهاش دوام پيدا م∂كند وگرنه در 
^ ان→→→→د∑ زم→→→ان∂ ب→→→ر اث→→→ر ب→→→رخورد ب→→→ا ان→→→واع اه→→→واء ن→→→فسان∂ ش→→→→علهاش رو ب→→→ه خ→→→اموش∂ خ→→واه→→د  ف→→→اصله

اد� م∂فرمايد:  ẃرفت، از اين روست كه امام سج
)؛  џ− ґسẂفџن Ẃن ґم ẁظґواع џ−џل џر＃ ما كانẂي џخґب Ẁزالџال ت џ−ￍنґا џم џآد џنẂبґا)

^ ف→→→رزند آدم ت→→و پ→→يوسته رو ب→→ه س→→عادت خ→→واه∂ ب→→ود م→→ادام ك→→→ه واع→→ظ∂ از درون  ا
جان خود داشته باش∂. 

)؛  џ−ґẃمџه Ẃن ґم Ẁ↨џب џحاسẀمẂال ґتџما كان џو)
و هميشه بايد به فكر رسيدن به حساب اعمالت باش∂. 

ثاراҐ)؛  ґد џ−џل Ẁن Ẃز ẀحẂال џو Ґعارا ґش џ−џل ẀفẂو џخẂال џما كان џو)
^ ب→→ه  ^ زي→رين چ→سبيده ت→→ا ب→→→ر اث→→→ر آن ح→→سابرس∂ دائ→→م∂ ت→→رس از خ→دا ش→عار و ج→امه

^ رويين زندگ∂ات گردد.  قلبت باشد و پرهيز عمل∂ از گناهان دثار و جامه
 ￍد ґعџا→→→→џف ￍل џج џو ￍز→→→→ џع ґاهللا ґ^ џد→→→→ џي џنẂي→→→→џب ẁوفẀوق→→→→→џم џو ẁوثẀعẂب→→→→→ џم џو ẁتґẃ →→→→→ي џم ￍ−ￍنґا џم џآد џن→→→→→Ẃب ґا)

واباҐ)؛  џج
^ و در پ→→يشگاه  ^ و س→→پس ب→→رانگيخته م→→→∂شو ^ ف→→→رزند آدم، ت→→→→و س→→→رانجام م→→→∂مير ا
^ رس→→يدگ∂ ب→→→ه ح→→ساب اع→→→مالت ن→→گه داش→→ته م→→→∂شو＾. اي→→ن−  وجلẃ ب→→→را ẃخ→→→داوند ع→→→ز

^ آن روز آماده كن.  جواب برا
سه آفت زيانبار 

امام اميرالمؤمنين عل∂�م∂فرمايد: 
 џو ẁ↨џئ ґاد→→ џه Ẁال→→ џحẂال џو Ẁعџم Ẃس→→Ẁي Ẁاء→→ џع الد џو ẀعџفẂن→→џت Ẁ↨џب Ẃو→→ￍالت џو Ẁعџف Ẃر→→→Ẁي Ẁلџم→→→ џعẂال џوا وẀل џمẂاع→→→џف)



 
 ۱۹۷ تقوا روشنگر قلب انسان 

 ҐتاẂو→→џم Ẃأو Ґساґاب→→ џح Ґضا џر→→џم Ẃأو Ґسا ґاك→→џن ҐراẀم→→ Ẁع ґالџمẂع Ẃاأل→→ ґوا ب Ẁر ґاد→→џب џو ẁ↨џي ґار→→→ џج Ẁالم→→→Ẃق Ẃاأل
الґساҐ)؛۱  џخ

^ س→فر آخ→رت ت→وشه ب→رداريد، اك→نون  پس ت→→→ا ف→→رصت∂ ب→→اق∂ است ك→→ار ك→→نيد و ب→را
ك→→→→→→ه ع→→→→→→مل ب→→→→→→اال م→→→→→→→∂رود و م→→→→→→قبول واق→→→→→→ع م→→→→→→→∂شود، ت→→→→→→وبه و پ→→→→→شيمان∂ از گ→→→→→→ناه س→→→→→ود 
^ نويسندگان اعمال ني− و بد در كار  م→∂بخشد، دعا مستجاب م∂گردد و قلمها
است، ت→→ا چ→→→نين م→→هلت∂ داري→→د دست ب→→→ه ك→→ار ش→→ويد و ت→→→ا اي→→ن س→→ه آفت زي→انبخش ب→→ه 
^ ان→→جام وظ→ايف ب→شتابيد. آن آف→ات  س→→راغتان ن→→→يامده است پ→→يشدست∂ ك→→نيد و ب→→را

سهگانه عبارتند از: 
^ و از ت→→→→→→→واناي∂ ب→→→→→→→ه  ^ است از ج→→→→→→وان∂ ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→ير ^ ك→→→→→→→ه در ح→→→→→→ال ت→→→→→→غييرپذير ـ ع→→→→→→مر ۱

ناتوان∂ متغيẃر م∂گردد. 
^ كه آدم∂ را از كار باز م∂دارد.  ^ و درد ـ بيمار ۲

ـ مرگ∂ كه حيات و زنده بودن را از دست انسان م∂ربايد.  ۳
 bخـف→→→→→→→→→→→→ته ب→→→→→→→→→→يدار ب→→→→→→→→→→ود ^ چ→→و م→→رگ ان→→در آي→→د، ز خوفت چه سودb ك→→→→→→→→→→→نون ب→→→→→→→→→→→ايـد ا
 bك→→→→→→→→→→نونت ك→→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→→شم است اش→→→→→→→→→→ك∂ ب→→→→→→→→→بار bبــي→→→→→→→ار ^ زب→→→→→→→→ان در ده→→→→→→→ان است عـذر
 bنـه پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→يـوسته بـاش→→→→→→→→→→→→→→→→→→د روان در ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→دن bن→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→مـواره گــردد زبـان در دهـن
 bسџف→→→→→→→→џ ك→→→→→→ه ب→→→→→∂ م→→→→→رغ ارزش نــدارد قــفـسb غ→→→→→→→→→نيمت ش→→→→→→→→→مار اي→→→→→→→→→ن گ→→→→→→→→→رام→→→→→→→→∂ ن
 bم→→→→→→كن ع→→→→→→مر ض→→→→→→ايع ب→→→→→→ه اف→→→→→→سوس و ح→→→→→يف bفẂي→→→ џض ẀتẂق џوẂال џك→→→ه ف→→→رصت ع→→→زيز است و

 
 
 

 

 

                                                           
^ فيض، خطبه＾۲۲۱.  ـ نهجالبالغه ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۱۹۸ 

 
 
 

گفتار پانزدهم 
ارزش انسان 

^ توبه از گناهان  وجوب فور
^ دارد و ت→أخير در آن  در گ→→ذشته ع→رض ش→د ت→وبه از گ→→ناهان، ع→→قالҐ و وح→ياҐ وج→→وب ف→ور
^ در م→→كتب دي→→ن، ب→→→اورش ش→→د ك→→ه روز ح→→ساب و  ج→→→ايز ن→→→→يست؛ زي→→→را وق→→→ت∂ ان→→→سان ت→→→ربيت ش→→ده
س→→→→→→نجش اع→→→→→→مال و ك→→→→→→يفر و پ→→→→→→→اداش و ج→→→→→هنẃم در پ→→→→→يش است و آدم گ→→→→→→نهكار اگ→→→→→ر در ح→→→→→ال∂ ك→→→→→ه 
آلوده ب→ه گ→→ناه است از دن→→يا ب→رود، در آن ع→→الم، محكوم به عذاب جهنẃم خواهد بود و مرگ هم 
ب→→→→→∂خبر م→→→→∂آيد در اي→→→→ن ص→→→→ورت ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه ب→→→→∂درنگ دست ب→→→→ه ك→→→→ار ت→→→→وبه م→→→→→∂شود و ت→→→→ا 

ر م∂سازد.   ẃفرصت و مهلت∂ باق∂ است، از آلودگ∂ به گناهان خود را پا∑ و مطه
از اينرو است كه فرمودهاند: 

فџ گفتن.  Ẃو џس ، џف Ẃو џ؛۱ بپرهيز از س( џيف ґو Ẃسￍالت џو џ∑اẃيґا)
»، در آي→→نده ت→وبه م→∂كنم و در  Ẁر ґف Ẃغџ →→ت Ẃاس џوف→ џس џو Ẁوب→Ẁ ت џا џوف џي→عن∂ در آي→→نده، ن→گو«س « џف Ẃو→ џس»
آي→→نده اس→تغفار م→∂كنم. ه→نوز ك→ه ه→م ج→وان→م و ه→م سالم، نه پيرم و نه بيمار. وقت∂ پير از پا افتاده يا 
^ ش→→→→→→→→دم، آن→→→→→→→→→گاه از در ت→→→→→→→→وبه وارد م→→→→→→→→→∂شوم و دست ب→→→→→→→→ه اس→→→→→→→→تغفار م→→→→→→→→∂زنم. اي→→→→→→→ن ه→→→→→→→مان  ب→→→→→→→→يمار ب→→→→→→→→ستر
^ گناه نگه م∂دارد تا  ^ ش→يطان است ك→ه آدم→∂ را در ع→الم ت→سويف و ب→→∂پرواي→∂ در واد وس→وسه
 ^ ^ م→→→→رگش ف→→→→را م→→→→∂رسد و ب→→→→ا ج→→→→ان∂ س→→→→ياه و آلوده ب→→→→ه گ→→→→ناه، از دن→→→→يا م→→→→→∂رود و ب→→→ه ع→→→→ذابه→→→ا لح→→→→ظه

برزخ و محشر مبتال م∂گردد و لذا خداوند حكيم در قرآن كريمش هشدار م∂دهد: 
يب＃  ґرџق Ẃن ґم џونẀوبẀت џي ￍم→Ẁث ＃↨џهال џج→ґب џوء→→ الس џونẀلџمẂع→ џي џين ґذ→→ￍلґل ґاهللا ∂џل џع Ẁ↨џب Ẃو→ￍا التџم→ￍإن�

...�؛۲  Ẃم ґهẂيџل џع Ẁاهللا ẀوبẀتџي џ−ґولئẀاџف
                                                           

يعه، جلد۱، صفحه＾۱۱℮.  ẃـ وسائلالش ۱
^ نساء، آيه＾۱۷.  ـ سوره ۲



 
 ۱۹۹  سه اصل اساس∂ ديندار＾ 

^ ن→→→→→→→ادان∂ م→→→→→→→رتكب گ→→→→→→→→ناه  ^ ك→→→→→→→سان∂ را م→→→→→→→→∂پذيرد ك→→→→→→→→ه از رو م→→→→→→→→نحصراҐ خ→→→→→→→دا ت→→→→→→→وبه
م→→→→→∂شوند و س→→→→→پس ب→→→→→∂درنگ و ب→→→→دون ت→→→→أخير از گ→→→→ناه خ→→→→ود ت→→→→وبه م→→→→→∂كنند. آر＾، 

اينانند كه خدا توبهشان را م∂پذيرد... 
بلكه باالتر اينكه فرموده است: 

...�؛۱ ...خدا دوستدار توبهكاران م∂باشد...  џينґاب ￍوￍالت ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�
چه شرف∂ از اين برتر كه انسان محبوب خدا گردد. 

 ẀتẂو→ џمẂال ẀمẀه џد џأح џر џض џإذا ح Ẅ∂ￍت→ џح ґئاتґẃي→→ ￍالس џونẀلџمẂع→→ џي џين ґذ→→ￍلґل Ẁ↨џب Ẃو→→ￍالت ґت џس→→Ẃيџل џو�
 Ẃم→→→ Ẁهџنا ل Ẃدџت→→→ Ẃأع џ−ґولئẀا ẁارￍف→→→Ẁك Ẃم→→→ Ẁه џو џونẀوتẀم→→→→ џي џي→→→→ن ґذￍال џال џو џن Ẃاآل ẀتẂب→→→→Ẁت ∂→→→→ґẃ ق→→→→الџ إن

عџذاباҐ ألґيماҐ �؛۲ 
آن→→→→ان ك→→→→ه ب→→→→→ه ارت→→→→كاب گ→→→→ناهان ادام→→→ه م→→→→∂دهند ت→→→→ا وق→→→→ت∂ ك→→→ه ه→→→نگام م→→→رگشان ف→→→را رس→→→د، 
^ آث→→→→ار م→→رگ از آن→→ها م→→قبول  ^ ب→→→عد از م→→→شاهده م→→→∂گويد اآلن ت→→→وبه ك→→→ردم، اي→→→→ن ت→→→وبه
^ آنها آماده كردهايم.  ار عذاب∂ دردنا∑ برا ẃنم∂باشد بلكه آنها هم در رديف كف

سه اصل اساس∂ ديندار＾ 
^ ب→→شناسيم اي→ن است ك→ه  ^ اس→اس∂ در دي→→ندار آن→→چه را ك→ه ب→ايد ب→ه ع→نوان ي− م→بنا و پ→ايه

بدانيم دعوت انبياء� بر محور سه اصل اساس∂ م∂چرخد: 
ـ اصل توحيد و مبدأ شناس∂.  ۱
ـ اصل معاد و منته∂ شناس∂.  ۲
ـ اصل صراط مستقيم شناس∂.  ۳

^ ص→→→→راط م→→→→ستقيم ب→→→→ه م→→→→يان آم→→→→د، ط→→→بعاҐ دو اص→→→ل ن→→→بوẃت و ام→→→امت ن→→→يز لزوم و  ẃه وق→→→→ت∂ پ→→→→ا الب→→→→ت
^ آسمان∂ دين∂ است كه آن را خداوند  وجوب پيدا م∂كند، زيرا صراط مستقيم همان برنامه
 ^ ^ پ→→يامبر، آن را ب→ه ع→→الم ان→→سان اب→→الغ م→→∂كند و ب→ه وس→يله ت→→نظيم و ت→→رسيم م→→∂نمايد و ب→→ه وس→يله

^ اجرا م∂گذارد.  امام� آن را تبيين كرده به مرحله
^ ف→كر و ع→قل  ẃه م→∂دهند ك→ه ت→و ك→ه ي− م→وجود دارا ل ب→ه ان→سان ت→نب ẃان→بياء� در ق→دم او

                                                           
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۲
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^ خ→→→→→→→ودت ب→→→→→→→ينديش ك→→→→→→→ه از ك→→→→→→→جا م→→→→→→→بدأ و ن→→→→→→→شأت  و ش→→→→→→→→عور ه→→→→→→→→ست∂، پ→→→→→→→→يش از ه→→→→→→→مه چ→→→→→→→يز درب→→→→→→→→اره
^ و از چ→ه راه→∂ ب→→ايد ب→رو＾. ح→ضرت خ→→الق ح→كيم خ→→طاب به پيامبر  ^ و ب→ه ك→جا م→→∂رو گ→رفتها

گرام∂اش�م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẁد ґواح ẁإله ẂمẀكẀما إلهￍأن ￍ∂џإل Ẅ∂وحẀي ẂمẀكẀلẂث ґم ẁر џشџا بџما أنￍإن ẂلẀق�

^ ش→→→ما پ→→→→يام آوردهام ك→→→→ه م→→→→عبود ش→→→ما،  ب→→→→گو ب→→→→→ه م→→→→ردم م→→→→ن از ج→→→انب پ→→→روردگار ب→→→را
معبود يكتا و ب∂ همتاست... 

 џك→→ان Ẃن џمџآي→ه، ج→مله＾�...ف ^ ^ «اص→ل ت→وحيد» است و در ادام→→ه ^ م→→زبور ن→→شان ده→→نده ج→→مله
^ م→نته∂ و پ→→ايان راه و رس→يدن ب→→ه لق→→اء و دي→دار خ→داست ك→ه در واقع «اصل  ...�؛۲ گ→ويا ґهґẃ ب џر џق→اءґوا ل Ẁج Ẃر→ џي
�؛۳«اص→→→→ل  Ґدا→→→→ џأح ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґع→→→→→ґ رẂ∑ґ ب Ẃش→→→→→Ẁال ي џو Ґحاґص→→→→ال Ґال џم→→→→→ џع Ẃل џم Ẃعџي Ẃل→→→→ џف...� ^ م→→→→→عاد» را ب→→→→→يان م→→→→→∂كند و ج→→→→مله 
ص→→→→→راط م→→→→ستقيم» را ارائ→→→→ه م→→→→→∂نمايد ك→→→→ه ب→→→→→ايد ع→→→→مل ص→→→→→الح دور از آلودگ→→→→→∂ ب→→→→→ه ش→→→→ر∑ ان→→→→جام ب→→→→دهد.در 

^ شريفه اين سه اصل اساس∂ ارائه گرديده است، توحيد و معاد و صراط مستقيم.   آيه
^ ح→مد و فاتح↨ الكتاب نيز كه در شبانهروز چندين بار آن را تكرار م∂كنيم  در س→وره
اق→→رار ب→→ه ه→→مين س→→ه اص→→ل اس→→اس∂ م→→∂كنيم. ب→→عد از ت→→كبير↕ االح→→رام، �ب→→سم اهللا الرẃح→من الرẃح→يم� 
ح→→يم�، اي→ن م→ربوط ب→ه اص→ل ت→وحيد و م→بدأشناس∂ است ب→ا  ẃح→→من الر ẃالع→→المين� الر ẃالح→→مدهللا رب

ين� اشاره به اصل معاد است.   ẃصفات كمالش.�مال− يوم الد
^ جزاست يعن∂ خداست كه صاحب اختيار روز جزاست. آنگاه  دي→ن در اي→نجا ب→ه معنا
�ايẃ→→→→→→→ا∑ ن→→→→→→عبد و ايẃ→→→→→→ا∑ ن→→→→→ستعين� ه→→→→→مان ص→→→→→راط م→→→→→ستقيم است ك→→→→→ه ع→→→→→→بادت خ→→→→→→دا و اس→→→→→تعانت از 
راط المستقيم� از خدا م∂خواهيم كه ما را در اين صراط مستقيم كه  ẃخ→داست و ب→ا�اه→→دنا الص
^ �ص→→راط الẃذي→→→ن  ه→→→مان ع→→→بادت خ→→→→دا و اس→→→تعانت از خ→→→→داست؛ ث→→→ابت و اس→→→توار ن→→→گه دارد و آي→→→→ه
→→→→الẃين� ت→→→وصيف ه→→→مان ص→→→راط م→→→ستقيم است ك→→ه  ẃان→→→عمت ع→→→ليهم غ→→→ير الم→→→غضوب ع→→→ليهم و ال الض
^ خ→→داست ن→→ه راه گ→→م گ→→→شتگان و م→→ورد خ→→→شم و غ→→ضب  →→→لџيهم از ان→→→بياء و اولي→→→→ا џع ẁنعم→→→ Ẁراه گ→→→روه م

خدا قرار گرفتگان از دشمنان خداست. 
راҐ اي→→ن س→→ه اص→→ل «ت→→وحيد» و «م→→عاد» و «ص→→راط م→→ستقيم» را  ẃح→→مد ه→→م م→→كر ^ پس در س→→وره

                                                           
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ همان.  ۳



 
 ۲Ω۱  سه اصل اساس∂ ديندار＾ 

ه و اقرار و اعتقاد خود قرار م∂دهيم.   ẃمورد توج
در چه شرايط∂ انسان، انسان است 
در حديث هم م∂خوانيم كه: 

 Ẅ∂џلґا џو џنẂيџا ∂ґف џو џنẂيџا Ẃن ґم џرￍكџف џو ґه ґسẂم џرґل ￍدџعџت Ẃاس џو ґه ґسẂفџنґل ￍدџعџا Ґا џر→Ẃام Ẁاهللا џم→ ґح џر)
اџيẂن)؛ 

^ ج→ان خ→ويش ان→→دوزد و آم→اده  م→→شمول رح→مت ح→ق ق→رار گ→يرد آن ك→س∂ ك→ه ذخ→يره ب→را
^ قبرش گردد و بينديشد كه از كجا آمده و در كجا هست و به كجا م∂رود. تنها  ^ خ→انه ب→را
^ اي→ن ن→يرو ه→يچ  ^ ف→كر است و ان→ديشيدن ك→ه م→→نها ام→→تياز ان→→→سان از س→اير ح→يوان→ات، داش→تن ن→يرو

فرق∂ با ساير حيوانات ندارد. 
^ رن→→گين ك→→ه ن→→شسته است و م→→∂خورد، ه→مانند گ→وسفند است ك→ه س→ر در  در ك→→نار س→→فره
ع→مال ش→هوت ج→نس∂ ه→مدوش  ґآخ→→ور پ→→ر از ك→→اه و ي→→ونجه و ع→لف ك→رده است و م→∂خورد. در ا
 ^ ع→مال خ→شم و غ→ضب و ك→وبيدن و له ك→ردن ديگران، مساو ґب→ا اسب و االغ است و اس→تر. در ا

ندگان بيابان.   ẃاست با گرگ و ببر و پلنگ و در
^ و ع→لم∂ خود نشست و گفت فكر م∂كنم و م∂فهمم،  →ا ه→مين ك→ه در ك→ارگاه ف→كر ẃام
^ از ح→→→يوان. م→→→نته∂ ب→→→ايد دي→→→→د اي→→→ن ف→→→كر و اي→→→ن ف→→→هم را در چ→→ه  آن→→→جا ان→→→سان است و ف→→→اصله گ→→→رفته
^ م→∂ان→ديشد، دن→بال فهم چه مطلب∂ م∂گردد. اگر  ^ چ→ه چ→يز ^ ص→رف م∂كند. درب→اره م→وارد
اي→ن ف→كر را ه→م در راه ت→أمين خورا∑ و پوشا∑ و مسكن و مركب به كار انداخت و همهاش 
^ ط→→رح ك→نم ك→ه ف→→الن م→→قام و  در اي→→ن ان→→→ديشه ش→→د ك→→ه چ→→ه ك→→نم ب→→ه پ→→ول ف→→راوان ب→→رسم، چ→→ه ن→→قشها
م→→→→→نصب را ب→→→→→ه دست آورم و ف→→→→→→الن رق→→→→يب را ب→→→→كوبم و له ك→→→→نم؛ در اي→→→→ن ص→→→→ورت ج→→→→→نايت ب→→→→زرگ∂ 
^ ش→→→ريف ان→→→→سان∂  ^ ح→→→يوان→→→يẃت ك→→→رده، ي→→→→عن∂ ف→→→كر را ك→→→ه ن→→→يرو م→→→→رتكب ش→→→→ده ك→→→→ه ان→→→→سانيẃت را ف→→→→دا
^ ع→→→→→قل را خ→→→→دمتگزار  است، در راه ت→→→→→أمين زن→→→→→دگ∂ ح→→→→→يوان→→→→→∂ ب→→→→→ه ك→→→→→ار ان→→→→→داخ→→→→→ته و گ→→→→→وهر گ→→→→ران→→→→بها

شهوت و غضب گردانيده است. 
 ^ ^ ب→→→→سيار ع→→→→ظيمالق→→→در، ف→→→كر و ع→→→قل را در راه ش→→→ناختن م→→→بدأ و م→→→نتها ول∂ اگ→→→→ر اي→→→→ن ن→→→→يرو
^ آن  وج→ود خ→ويش اف→كند و در م→→قام ف→هم اي→ن ح→قيقت برآمد كه مبدأ هست∂ من كجا و منتها
ك→→→→→→→جاست، از ك→→→→→→→جا ح→→→→→→→ركت ك→→→→→→ردهام و ب→→→→→→ه ك→→→→→→جا م→→→→→→→∂روم و اك→→→→→→نون در ك→→→→→→→جا ه→→→→→→ستم، آورن→→→→→→ده و 



 
 ۲Ω۲ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

џرџد، از چ→→→→→→→→ه راه→→→→→→→→∂  ^ چ→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→∂ب ^ چ→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→نجا آورده است و ب→→→→→→→→→را ب→→→→→→→→→رندهام ك→→→→→→→→→يست، او م→→→→→→→→→ن را ب→→→→→→→→→را
^ اي→→→نچنين ك→→ه ف→→كر ك→→رد و ب→→ه در∑ و ف→→هم اي→→ن  ^ م→→→∂برد؟ آر م→→→∂خواه→→د ب→→برد و ب→→ا چ→→ه ب→→رنامها
ح→قايق ك→ه رسيد، در اين صورت است كه پ∂ به حقيقت انسان∂ خود برده و درخت انسانيẃت 

خود را به ميوه و محصول نشانده است.  
^ انسان در قرآن كريم  ^ رستگار نشانهها

^ ج→→ستن  ع→→راض از لغ→و و دور ґان→→→سان، ا ^ ^ رس→→تگار در ق→→رآن ك→→ريم ن→→يز ع→→→المت و ن→→→شانه
^ خ→→→دا و ع→→→رض ع→→→بوديẃت ب→→→ه پ→→→يشگاه او ارائ→→ه ش→→ده  ^ آوردن ب→→→ه س→→→و از م→→→طالب ب→→→∂ اس→→→اس و رو

است، آنجا كه م∂فرمايد: 
 ґنџع ẂمẀه џين ґذￍال џو � џونẀع ґخاش Ẃم ґهґالت џص ∂ґف ẂمẀه џين ґذￍال � џونẀن ґم ẂؤẀمẂال џحџلẂأف Ẃد→џق�

�؛۱  џون Ẁض ґرẂعẀم ґوẂغￍالل
^ دائ→م م→→∂گردند كه از سرگرم  ب→ه ي→قين آن گ→روه از اه→ل اي→→مان ن→ائل ب→ه ف→→الح و رس→→تگار
^ انسان ندارند اعراض م∂كنند و در همه  ش→دن ب→ا م→طالب∂ ك→ه ه→يچگونه ارت→باط ب→ا س→→عادت ابد
جا و در همه حال اقبال به خدا آورده و نماز توأم با خشوع و تذلẃل روح انجام م∂دهند.  

^ ب→→→يكران  ^ وج→→→ود خ→→→ود ب→→→ه دري→→→→ا ẃصل ك→→→ردن ق→→→طره ^ واق→→→ع∂اش ك→→→ه م→→→ت ẃه ن→→→→ماز ب→→→ه م→→→عنا الب→→→→ت
^ ث→→ابت ع→→الم م→∂باشد و ب→ديه∂  ^ ع→→قل خ→ويش ب→ه ري→شه ق→→رب م→→بدأ ه→→ست∂ و پ→→يوند زدن ش→→اخه
رґض و روي→→→→گردان از ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه لغ→→→→و  Ẃع→→→→ Ẁق م→→→→∂يابد ك→→→→ه م ẃاست ك→→→→→ه اي→→→→→→نچنين ن→→→→→ماز از ق→→→→→لب∂ ت→→→→حق
است ب→→→→→→اشد و اي→→→→→→ن ه→→→→→→م روش→→→→→→ن است ك→→→→→→ه ه→→→→→→ر چ→→→→→→ه ك→→→→→→ه غ→→→→→→ير خ→→→→→→داست لغ→→→→→و است و ب→→→→→∂ اس→→→→→→اس و 

فناپذير و غير قابل دل بستن. 
طاغوت كيست؟ 

...�؛۲  Ẁهџه Ẃج џو ẃإال ẁ−ґء＃ هال Ẃ∂ џش لẀك...�
�؛۳  ґرامẂك Ẃاإل џو ґالل џجẂو ال Ẁذ џ−ґẃب џر Ẁه Ẃج џو Ẅ∂قẂبџي џو � لџيẂها فان＃ џع Ẃنџم لẀك�

^ ت→→→→→وحيد و ال اله االẃ اهللا م→→→→→→فادش ن→→→→→ف∂ ه→→→→→رگونه م→→→→→عبود و اث→→→→→→بات اهللا(ج→→→→→لẃ ج→→→→→الله) است و  ك→→→→→لمه
                                                           

^ مؤمنون،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
^ قصص،آيه＾۸۸ .  ـ سوره ۲

^ رحمن،آيات⅛۲و۲۷.  ـ سوره ۳
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 ۲Ω۷ معرفت و شناخت امام 

^ ظالمان[اعمẃ از ظالم به نفس و ظالم به غير] آتش آماده كردهايم...  ...ما برا
^ معرفت  زيارت واقع∂ بر مبنا

ه ب→→→ه آن الزم است، م→→وضوع  ẃاط→→→→هار� ت→→→وج ^ ه ẃك→→→ه در م→→→ورد زي→→→ارت ق→→→بور ائ→→→م ^ ن→→→كتها
 Ґر م→→→→→→∂خوان→→→→→→يم:«عارفا ẃش→→→→→→→خص زائ→→→→→→→ر است. در زي→→→→→→ارتنامه م→→→→→→كر ^ م→→→→→→→عرفت و ش→→→→→→→ناخت امام� ب→→→→→→→را
 ẃب→→→سيار ع→→ظيم و ب→→→اارزش، ن→→صيب ك→→س∂ م→→→∂شود ك→→ه «ع→→→ارف ب→→ه ح→→ق ^ ه» ي→→→عن∂ آن ث→→→وابه→→→ا ẃب→→→حق
^ منصوب از جانب خدا بشناسد كه  اعه ẃام→ام» ب→→اشد و آن ح→ضرت را ب→ه ع→نوان امام مفترضالط
اط→اعتش در ت→مام ش→ئون زن→دگ∂ واجب است. اگ→ر ب→→ه ما دستور ذكر فضائل و مناقب اهل بيت 
رس→→→→→الت� دادهان→→→→→د، ب→→→→→ه ه→→→→→مين م→→→→→نظور است ك→→→→→ه از ط→→→→→ريق ذك→→→→→ر ف→→→→→ضائل و م→→→→ناقب، م→→→→عرفت و 
بان درگ→اه اله→∂ اف→زون گ→ردد و ب→ه دن→→بال م→عرفت، م→حبẃت آن پاكان  ẃش→ناختمان ن→سبت ب→ه آن م→قر
ẃت، ت→→→→→→→→ذلẃل و ت→→→→→→→→سليم گ→→→→→→→→شتن در م→→→→→→→قابل  ^ ج→→→→→→→→ان اس→→→→→→→→تقرار ي→→→→→→→→ابد و ب→→→→→→→→ر اس→→→→→→→→اس آن م→→→→→→→→حب يẂدا џو→→→→→→→→ Ẁدر س
^ ب→ه دنبال  ẃب ق→هر ق پ→يدا ك→ند، در واق→ع اي→ن س→ه ح→قيقت ت→رت ẃف→رام→ينشان ك→ه ف→رمان خ→→داست ت→حق

ẃت نيز ايجاب اطاعت م∂نمايد.   هم دارند. معرفت توليد محبẃت م∂كند و محب
ب→→نابراي→→ن اگ→→ر دي→→ديم اط→→اعت از آن ف→→رمانرواي→→ان اله→→∂ در ش→→ئون زن→→دگيمان ن→يست، ب→دان→يم 
ك→→ه م→→حبẃت آن م→→ظاهر ج→→مال خ→دا آن→چنان ك→ه ب→ايد در ع→مق ج→→انمان ن→نشسته است و از اي→ن پ→∂ 
^ آن ب→→رگزيدگان ح→→ضرت م→عبود و م→حبوب  ^ اع→→→ال ب→→بريم ك→→ه م→→عرفت و ش→→ناخت م→→قام و م→→رتبه
→→→→شاهد  џم→→→→→ا، آن→→→→→چنان ك→→→→→ه الزم است ح→→→→→اصل ن→→→→→شده است و در ن→→→→→تيجه ب→→→→→→ار س→→→→→فر ب→→→→→ستن و ب→→→→ه م ^ ب→→→→→را
^ خ→ود را ب→ا ب→→∂اعتناي∂  ر را ب→وسيدن و ب→رگشتن و ب→از ك→ار و زن→→دگ∂ ع→اد ẃفه رف→تن و ق→بور م→نو ẃم→شر
ب→→→ه ح→→→→الل و ح→→→رام خ→→→دا و ب→→→→∂پرواي→→→∂ در ام→→→ر گ→→→ناه و ع→→→صيان از س→→ر گ→→رفتن و... ب→→ديه∂ است ك→→ه 
ر  ẃآن م→→قر ^ ^ ف→→وقالع→→اده ع→→ظيم ب→→را ^ واق→→→ع∂ ك→→→ه دس→→→تور دادهان→→→د و ث→→→وابه→→→→ا آن زي→→→ارت ب→→→ه م→→→عنا
 ^ ه ن→→→گه داش→→→تن و آن→→→ها را از م→→→عنا ẃج→→→→هل و ع→→→→دم ت→→→وج ẃف→→→→رمودهان→→→→د ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود و م→→→→ردم را در ح→→→→د
واق→→ع∂ زي→→ارت آگ→→اه ن→→→ساختن ب→لكه آن→ها را در اي→ن روش ج→→اهالنه ت→شويق و ت→رغيب ن→مودن، ن→زد 

خدا خال∂ از مسئوليẃت سنگين نخواهد بود. 
فقيه حقيق∂ كيست؟ 

اين حديث از امام اميرالمؤمنين عل∂� منقول است كه به اصحابش فرمود: 



 
 ۲Ω۸ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

)؛   ґيهґقџفẂال ґẃق џح ґيهґقџفẂالґب ẂمẀك Ẁرґب ẂخẀأ ال ا)
اҐ فقيه است؟  ẃآيا شما را آگاه نسازم از كس∂ كه حق

ẃه م→→→→ا اص→→→→طالحاҐ ب→→→→ه ك→→→س∂ ف→→→قيه م→→→→∂گوييم ك→→→ه در ف→→→نẃ اس→→→تنباط  ف→→→→قيه ي→→→→عن∂ دي→→→→نشناس. الب→→→→ت
→→→→ا در اي→→→→ن ح→→→→→ديث آن م→→→→عنا  ẃاج→→→→→تهاد رس→→→→→يده ب→→→→اشد، ام ^ اح→→→→→كام دي→→→→→ن از ك→→→→→تاب و س→→→→→نẃت ب→→→→→ه م→→→→→رتبه
م→→→→→→نظ→→→→→ور ن→→→→→يست، ب→→→→→لكه م→→→→→راد، ان→→→→→→سان آگ→→→→→→اه از م→→→→→بان∂ ص→→→→→حيح دي→→→→→ن است و ام→→→→→ام�خواس→→→→→ته او را 
 ^ ف∂ ك→→→ند. اص→→→حاب ع→→→رض ك→→→ردند: ب→→→→له ي→→→ا ام→→→يرالم→→→ؤمنين ب→→→فرماييد از ن→→→ظر ش→→→ما ف→→→قيه ب→→ه م→→عنا ẃم→→→عر

واقع∂ كيست؟ فرمود: 
 Ẃمџل џو ґاهللا ґاب џذ→→→→→ џع Ẃن→→→→→ ґم ẂمẀهẂن ґم Ẃؤ→→→→→Ẁي Ẃمџل џو ґاهللا ґ↨џم→→→→→→ Ẃح џر Ẃن→→→→→→ ґم џاس→→→→→→→ￍالن ґطґẃنџق→→→→→→Ẁي Ẃمџل Ẃن→→→→→→ џم)

)؛۱  ґاهللا ∂ ґاصџعџم ∂ґف ẂمẀهџل Ẃص ґẃخ џرẀي
ف→قيه ح→قيق∂ آن ك→س∂ است ك→→ه ن→→ه مردم را از رحمت خدا مأيوس و نااميد سازد 
و ن→→ه ب→ه آن→ها ام→→نيẃت از ع→ذاب خ→دا ب→دهد و ن→→ه آن→→ها را در گ→ناه و م→عصيت خ→دا آزاد 

و ب∂پروا گرداند. 
^ ب→→→ا م→→→ردم س→→→خن ب→→→گوييم ك→→→ه آن→→→→ها را ن→→→→اام→→يد از رح→→مت خ→→دا س→→اخته  آر＾، م→→→ا ن→→→بايد ط→→→ور
ب→→→→→→گوييم ش→→→→→→→ما گ→→→→→→نهكاران آلوده، ك→→→→→→ارتان از اي→→→→→→ن ح→→→→→→رفها گ→→→→→→ذشته است و ج→→→→→→هنẃم∂ ه→→→→→→ستيد ن→→→→→ه 
 ^ ^ ش→→→→→ما ق→→→→→بول م→→→→→∂شود و ن→→→→→ه اع→→→→→مال ع→→→→→باديتان ن→→→→→افع ب→→→→→ه ح→→→→التان م→→→→∂باشد و ه→→→→مچنين ط→→→→ور ت→→→→→وبه
ح→→→→رف ن→→→→زنيم ك→→→→ه آن→→→→ها را م→→→→أمون از ع→→→→ذاب خ→→→→دا گ→→→→ردان→→→→يده ب→→→→گوييم خ→→→→وشا ح→→→→ال ش→→→ما ك→→→ه م→→→→سلẃم 
^ ام→→ام ح→→سين� گ→→ريه م→→∂كنيد و ب→→ر س→ر و س→ينه م→∂زنيد و ب→ا  ب→→هشت∂ ه→→→ستيد، اي→→ن ه→→مه ك→→ه ب→→را
ي− ق→→→طره اش− خ→→→ود ت→→→مام گ→→→ناهان را م→→→∂ ش→→→وييد و ه→→مچون روز ت→→ولẃد ي→→افته از م→→→ادر، پ→→ا∑ و 
ط→يẃب و ط→اهر م→∂گرديد. و ه→يچ اس→م∂ از ع→ذاب ج→هنẃم ن→بريم و ت→رس∂ از خ→دا در دله→ا اي→جاد 

نكنيم اين هم كار صحيح∂ نيست. 
^ ب→→→→→→→→→→→هشت∂  ^ در م→→→→→→→→→→نبر ه→→→→→→→→→→ميشه از ب→→→→→→→→→→هشت و ن→→→→→→→→→→عمتها ^ ب→→→→→→→→→→زرگوار ن→→→→→→→→→→→قل ش→→→→→→→→→→→ده است آق→→→→→→→→→→→→ا
^ ب→→→فرماييد آق→→→ا ف→→→رمود:  ^ ن→→→م∂گفت. گ→→→فتند: آق→→→ا از ج→→→هنẃم ه→→→م چ→→→يز م→→→→∂گفت و از ج→→→→→هنẃم چ→→→يز
ج→→→→هنẃم را خ→→→ودتان م→→→∂رويد و م→→→→∂بينيد، اح→→→تياج ب→→→ه گ→→→فتن ن→→→دارد. از ب→→→→هشت ك→→→ه ه→→→رگز ن→→→خواه→→→يد 

ديد م∂گويم كه دلتان بسوزد.  
                                                           

ـ كاف∂، جلد۱، صفحه＾⅛۳.  ۱



 
 ۲Ω۹  پاسخ روشنگرانه＾ امام رضا

^ لط→→→→ف و ع→→→→→نايت ام→→→→ام ح→→→→سين� ب→→→→هشت∂ ه→→→ستيم و ج→→→هنẃم را  نش→→→→→اءاهللا در س→→→→→ايه ґول∂ م→→→→ا ا
فيم از ه→→ر دو س→→خن ب→→ه م→→يان آوري→→م. ب→→ه ب→→هشت ام→→يدوار و از  ẃن→→→خواه→→→يم دي→→د و در ع→→ين ح→→→ال م→→وظ

م حديث هم فرمود:  ẃسو ^ جهنẃم بترسانيم.در جمله
)؛  ґاهللا ∂ ґاصџعџم ∂ґف ẂمẀهџل Ẃصґẃخ џرẀي Ẃمџل џو)

ف→→→→→→→قيه ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→ق، آن است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→ردم را در ام→→→→→→→→ر گ→→→→→→→ناه و م→→→→→→→عصيت و ن→→→→→→→افرمان∂ خ→→→→→→دا 
ب∂پروا نسازد. 

^ ب→پندارن→د و بر اثر  ص و آزاد در گ→نهكار ẃح→رف ن→زند ك→ه م→ردم خ→ودشان را م→رخ ^ ط→ور
^ ك→→→→→ه ان→→→→→جام م→→→→∂دهند، ارت→→→→كاب ه→→→→يچ گ→→→→→ناه∂ را م→→→→ضرẃ ب→→→→ه ح→→→→ال خ→→→→ود  ي− س→→→→→لسله اع→→→→→→مال ع→→→→→→باد
ن→→→→→شناسند.از ب→→→→→اب م→→→→ثل ن→→→→گويد ش→→→→ما ك→→→→ه ي− س→→→→فر ب→→→→ه پ→→→→ابوس∂ ام→→→→ام رض→→→→ا� ب→→→→ه م→→→→شهد ب→→→→رويد و 
ر آن امام بزرگوار را ببوسيد تمام گناهان شما از هر قبيل كه باشد هر چند به عدد  ẃض→ريح مطه
^ درخ→→→→→→→→→→تان ب→→→→→→→→→→اشد، آم→→→→→→→→→→رزيده م→→→→→→→→→→∂شود. از س→→→→→→→→→→فر م→→→→→→→→→→شهد ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ر  ^ ب→→→→→→→→→→يابان و ب→→→→→→→→→→رگها ريگه→→→→→→→→→→ا
^ ج→انتان ب→اق∂ ن→مانده  م→∂گرديد، ط→يẃب و ط→→اهر ش→دهاي→د و ه→يچ آلودگ→∂ از گ→→ناهان در ص→فحه
است. ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه چ→→→→→→نين آدم→→→→→∂ ب→→→→→ا آس→→→→→ودگ∂ خ→→→→→اطر آن زن→→→→→→دگ∂ آلوده ب→→→→→ه گ→→→→→→ناه را از س→→→→→ر 
^ ي− ب→→→→→→ار ب→→→→→ه زي→→→→→ارت م→→→→→→∂رود پ→→→→→ا∑ م→→→→→→∂شود و ب→→→→→از ه→→→→→→مان وض→→→→→ع را ادام→→→→ه  م→→→→→∂گيرد و ه→→→→→ر چ→→→→→ند
^ ت→→→→→→رخيص در ام→→→→→→ر گ→→→→→→→ناه و ب→→→→→→∂پروا س→→→→→اختن م→→→→→ردم در م→→→→→عاص∂ اهللا است در  م→→→→→→∂دهد. اي→→→→→→ن م→→→→→→عنا
^ ح→→قيق∂ از  ه ب→→اشد و ت→وأم ب→ا ت→وبه ẃق џح→ґب Ґفا ґواق→ع∂ آن است ك→ه ع→ار ^ ص→→ورت∂ ك→→ه زي→→ارت ب→ه م→عنا
→→→اس گ→→→ردد، وگ→→→رنه ب→→→ه م→→سخره گ→→رفتن دس→→تورات  ẃه از ح→→→قوق الن→→→ ẃذم ^ گ→→→ناهان و م→→→خصوصاҐ ت→→→برئه

^ كردن با احكام خدا خواهد بود.  دين و باز
خ→→→الصه اي→→نكه ن→→بايد م→→ردم را م→→أيوس از رح→→→مت خ→→دا گ→→ردان→→يد و ن→→بايد آن→→ها را م→→أمون از ع→→→ذاب 

^ ب∂پرواي∂ و گستاخ∂ در امر گناه انداخت.   خدا ساخت و همچنين نبايد آنها را در واد
جمالت نورانيẃتبخش امام رضا� 

اي→ن ج→مالت ن→وران→∂ و ت→ربيت∂ را ه→م از ام→ام اب→والح→سن الرẃض→ا� ب→شنويم كه يك∂ از آن 
حضرت احوالپرس∂ كرد و گفت: 

^ پسر رسول خدا، حالتان چگونه است؟  ولґ اهللا)؛ ا Ẁس џر џنẂابџي џت Ẃحџب Ẃصџا џفẂيџك)
آن امام بزرگوار كه پيوسته كارشان تنبيه و بيدار ساختن غفلت زدگان است در جواب فرمود: 



 
 ۲۱Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 Ẃن ґم Ẁارẃالن џنا وґقاب ґر Ẅ∂لџع ẀوتџمẂال џوظ＃ وẀف Ẃحџل＃ مџمџع џوص＃ وẀقẂنџل＃ م џجџاґب Ẁت Ẃحџب→ Ẃصџا)
^ ما يẀفẂعџلẀ بґنا)؛۱  ر Ẃدџال ن џنا وґرائ џو

الف: كاهش عمر 
ت ع→→→→→→مر دارد ك→→→→→→م م→→→→→→→∂شود، ه→→→→→→ر روز و ش→→→→→→ب∂ ك→→→→→→ه  ẃم→→→→→→→ن ص→→→→→→→بح ك→→→→→→→ردهام در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→د
^ از س→اختمان ع→مرم ف→رو م∂ريزد. از ه→ر س→اختمان∂ اگ→ر ه→ر روز ي− آجر  م→∂گذرد، گ→وشها
^ از ن→→فسهاست ك→→ه  ب→→رداري→→م ب→→االخره آن س→→→اختمان ن→→→ابود م→→∂گردد و اي→→ن ع→→مر آدم→→∂ ش→→مارها
ل  ẃاو ^ وام از آن ك→استه م→∂شود ت→ا س→ران→جام ب→ه پ→ايان م→∂رسد و آدم م∂ميرد. اين جمله ẃع→ل∂الد

 .« نẂقẀوص＃ џل＃ م џج џاґب Ẁت Ẃحџ ب Ẃص џحديث بود كه فرمود:«ا
ب: ضبط اعمال 

م:  ẃدو ^ ا جمله ẃو ام
ت ع→مرم ك→ه دارد ت→→مام م→∂شود، اعمالم محفوظ م∂ماند.  ẃدر ق→بال م→د « فẀوظ＃ Ẃح→џل＃ م џم→ џع џو»
ت→→→→→مام گ→→→→فتهها و ك→→→→ردههايم از ك→→→→مترين ح→→→→ركت م→→→→ردم− چ→→→→شم و چ→→→→رخيدن زب→→→→ان در ده→→→→ان ت→→→→ا 
^ ف→رشتگان خ→دا ك→ه م→أمور ض→بط اع→مال آدم→→يانند مضبوط  ب→اري−ترين ج→نبش م→غزم ب→ه وس→يله

و مكتوب م∂باشد. 
�؛۲  Ẁور Ẁد الص ∂ґف ẂخẀما ت џو ґنẀيẂع Ẃاأل џ↨џنґخائ Ẁمџل Ẃع џي�
�؛۳  ẁيدґت џع ẁيبґق џر ґهẂي џدџل ẃل＃ إالẂوџق Ẃن ґم ẀظґفẂل џما ي�

ي− كلمه از زبان كس∂ صادر نم∂شود مگر اينكه مراقب∂ آماده آن را ضبط م∂كند. 
ج: تسلẃط مرگ 

م:  ẃسو ^ ا جمله ẃو ام
ق→ابґنا» م→رگ س→وار ب→→ر گ→ردن ماست. ك→نايه از حتم∂ و قطع∂ بودن مرگ  ґر Ẅ∂ل→ џع Ẁوت→ џالم џو»
^ ان→→→سان است و ت→→→→سلẃط آن ب→→→ر او، زي→→→را اگ→→→ر ك→→س∂ ب→→ر گ→→ردن ان→→→سان س→→وار ش→→ده ب→→اشد، ط→→بيع∂  ب→→→را

است كه كمال تسلẃط را بر او خواهد داشت و از او جدا نخواهد شد. 
                                                           

ـ بحاراالنوار، جلد۷Ｑ، صفحه＾۳۳۹.  ۱
^ غافر، آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲
^ ق، آيه＾۱۸.  ـ سوره ۳



 
 ۲۱۱  پاسخ روشنگرانه＾ امام رضا

د: آتش پيش رو 
^ چهارم:   جمله

 ^ ^ م→→→→→است. ك→→→→→لمه＾«وراء» ه→→→→م در م→→→→عنا رائґ→→→→→نا» آتش ه→→→→→→م س→→→→→ر راه م→→→→→ا و پ→→→→→يشرو џو Ẃن→→→→→→ ґم Ẁار→→→→→→ẃالن џو»
^ پيش رو است.  ^ پيش رو و سر راه. اينجا به معنا خلف و پشت سر به كار م∂رود و هم در معنا

ـ : سرانجام نامعلوم  ه
^ پنجم فرمود:   در جمله

ґ→→→نا» و ه→→→→يچ ن→→م∂دانيم ب→→ا م→→→ا چ→→گونه رف→→تار خ→→واهد ش→→د، آي→→ا م→→حكوم ب→→ه  لẀ ب џع Ẃف→→→Ẁم→→→ا ي ^ ґر Ẃد→→→џ «وџ ال ن
^ ب→→→→→هشت∂ خ→→→→واه→→→→يم گ→→→→شت. اي→→→→ن گ→→→→→فتار ام→→→→ام  م ب→→→→ه ن→→→→عمتها ẃم خ→→→→→واه→→→→→يم ش→→→→→د ي→→→→ا م→→→→تنعẃع→→→→→ذاب ج→→→→→هن
ẃه دادن و بيدار ساختن غفلتزدگان  ت خدا بر عالم انسان است كه بهمنظور تنب ẃم→عصوم و حج

القاء فرموده است.  
^ از اه→ل ب→→يت و خ→→اندان رس→→الت� داريم، از اين  ^ ت→شيẃع و پ→يرو ع→→ا ẃح→ال آي→ا م→ا ك→ه اد
 ^ اҐ ش→→→ده است ي− س→→→اعت در گ→→→وشها ẃن→→→→ظر در چ→→→→ه وض→→→→ع و ح→→→→ال∂ ق→→→→رار گ→→→رفتهاي→→→م و آي→→→ا م→→→ا ج→→→د
^ اين حقايق مسلẃم بينديشيم كه لحظه لحظه دارد عمرم رو به  ه كامل درباره ẃبنشينيم و با توج
ن→→→→قصان م→→→→∂رود و اع→→→→→مالم م→→→→ضبوط م→→→∂شود و م→→→رگ س→→→وار ب→→→ر گ→→→ردنم و آتش ب→→→ر س→→→ر راه→→→م ق→→→رار 
گ→رفته است و ن→م∂دان→م پس از م→رگ در چ→ه ح→ال∂ خ→واه→م ب→ود و راس→ت∂ اگ→ر م→ا ايمان و اعتقاد 
ب→→→→ه اي→→→ن ح→→→→قايق داش→→→تيم اي→→→→نچنين ب→→→→∂پروا و ب→→→→∂اع→→→تنا ن→→→سبت ب→→→ه اوام→→→ر و ن→→→واه→→→∂ خ→→→دا ن→→→بوديم! اگ→→→ر 
^ آتش س→ر  دي→→ديم آدم→∂ ب→ا چ→شم ب→→از و س→الم رو ب→ه گ→ودال∂ پ→ر از آتش م→∂رود داد زدي→م آه→→ا
^ زد و ه→→مچنان رو ب→→ه آتش رفت، م→→→∂فهميم او ي→→ا  راهت است، او ن→→→→گاه∂ ب→→ه م→→ا ك→→رد و لب→→خند

ديوانه است يا باورش نشده كه آن گودال آتش است. 
آدم→→∂ ه→→م ك→ه م→∂گويد م→ن اي→مان و اع→تقاد ب→ه روز ح→→ساب و ج→زا و آتش س→وزان ج→هنẃم 
^ آتش س→→→→وزان ج→→→→هنẃم  دارم و در ع→→→→→ين ح→→→→→→ال ب→→→→→ا ب→→→→→∂پرواي→→→→∂ در ارت→→→→كاب گ→→→→ناهان ش→→→→تابان ب→→→→ه س→→→→و
م→→∂رود، از اي→→ن ج→→ريان پ→→∂ م→→∂بريم ب→ه اي→نكه او ي→ا دي→وان→ه است و ع→→قل ن→دارد و ي→ا در واق→ع ك→افر 

است و ايمان ندارد.  
→ا چ→ه ك→س∂ ج→رأت دارد ك→ه ب→گويد او ع→قل ن→دارد، او خ→ود را ع→اقلترين م→ردم م∂داند  ẃام
و ب→→ه ق→→ول س→→عد＾: ه→→ر ك→→س∂ را ع→→قل خ→→→ويشتن ب→ه ك→→مال ن→→مايد و ف→رزند خ→ويشتن ب→ه ج→→مال. پس 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۱۲ 

^ آي→→ات  ^ ت→→→كان ده→→نده ب→→→ه ط→→→ور ح→→→تم او اي→→→→مان ب→→→ه آتش ج→→→هنẃم ن→→→دارد و ب→→→ه اي→→→ن ه→→→مه ه→→→شداره→→→ا
^ ب→ابا، خ→دا ك→→ريم است و ع→ل∂  ق→→رآن و رواي→→ات ام→→امان� لب→خند ت→مسخر م∂زند و ب→ا گ→فتن ا

^ م∂گيرد.  شفيع، دنبال اهواء نفسان∂ خود م∂رود و همه چيز را به باز
اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و من سيẃئات اعمالنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ۲۱۳ مركز دين و ايمان روح و جان انسان است 

 
 
 

گفتار شانزدهم 
باطن نوران∂ 

انحراف خطرنا∑ از مقصد اصل∂ 
س اس→→→→الم  ẃه آن ب→→→→اشيم، اي→→→→ن است ك→→→→ه دي→→→ن م→→→قد ẃاز ج→→→→مله ن→→→→→كات∂ ك→→→→ه الزم است م→→→→ا م→→→→توج
^ انسان تأمين م∂كند و هم او  ^ را برا ^ و دنيو ẃدس→توراتش ه→م، م→وجبات رف→اه در زن→دگ∂ ماد
ز ب→→ه ج→→هازات زن→→دگ∂ در  ẃروح→→→∂ و م→→→عنو＾، م→→→جه ^ را ب→→→ا س→→→ير و س→→→لو∑ دادن در م→→→قامات ع→→→→اليه

عالم آخرت م∂سازد.  
^ دس→→→→→→تورات→→→→→→∂ ج→→→→→→امع و ك→→→→→→امل راج→→→→→→ع ب→→→→→→ه ام→→→→→→ور ب→→→→→→→هداش→→→→→ت∂،  ^ و دن→→→→→→يو ẃدر م→→→→→→سائل م→→→→→→اد Ґم→→→→→→ثال
ز  ẃا آن→→→چه ك→→→ه م→→→نظور اص→→→ل∂ دي→→→ن است، م→→جه→→→ ẃاق→→→تصاد＾، اج→→→تماع∂، س→→→ياس∂ و ف→→→رهنگ∂ دارد. ام
^ او م→→→∂باشد و  س→→→اختن ان→→→سان ب→→→ه ج→→→→هازات زن→→→دگ∂ در ع→→→→الم آخ→→→رت است ك→→→ه ح→→→يات ج→→اودان→→→ه
^ تديẃن به دين اسالم داريم، آنچنان از  ع→→ا ẃفانه م→ا ك→ه اد ẃپس از م→رگ آغ→از م→∂شود، ول∂ م→تأس
^ را ه→دف ق→رار دادهاي→م  ^ دن→يو ẃم→→قصد اص→→ل∂ اس→→→الم ف→→اصله گ→→رفته و رون→ق دادن ب→ه زن→→دگ∂ م→اد
ك→→ه گ→→وي∂ ه→→يچ آگ→→→اه∂ از م→→قصد اص→→ل∂ اس→→→الم ن→→داري→→م و ب→→لكه از دي→→ن ه→→م ت→وقẃع داري→م ك→ه در 
^ م→→→ا را ت→→أمين ن→→مايد و ح→→ال آن→→كه ق→→رآن  ẃم→→→وجبات رف→→→اه در زن→→→→دگ∂ م→→→اد Ґت→→→مام دس→→→توراتش اص→→→التا

^ زندگ∂ سعادت آفرين ماست، با قاطعيẃت تمام م∂گويد:  كه راهنما
...�؛۱  џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁيد ґرẀي Ẁاهللا џيا وẂن الد џضџرџع џون Ẁيد ґرẀت...�

تان رون→→ق دادن ب→→ه [زن→→دگ∂ م→→وقẃت و ف→→ناپذير] دن→→ياست، ول∂ خ→دا  ẃش→→→ما ت→→مام ه→→م...
هدفش تأمين زندگ∂[جاودانه＾]آخرت است... 

�؛۲  џ↕ џر ґخ Ẃاآل џون Ẁر џذџت џو� џ↨џل ґعاجẂال џونب ґحẀت Ẃلџب ẃالџك�
                                                           

^ انفال،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ۱
^ قيامت،آيات۲Ωو۲۱.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۱℮ 

^ نقدينه را دوست م∂داريد و آخرت را رها م∂كنيد.  شما دنيا
�؛۱  Ґيالґقџث ҐماẂوџي ẂمẀه џراء џو џون Ẁر џذџي џو џ↨џل ґعاجẂال џونب ґحẀي ґالء Ẁهؤ ￍإن�

^ ن→→→→→قدينه را دوست م→→→→→→∂دارند و پ→→→→→شت س→→→→→رشان روز س→→→→→→نگين∂ را  اي→→→→→→ن م→→→→→ردم، دن→→→→→يا
فراموش م∂كنند. 

�؛۲  џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�
^ از زندگ∂ دنيا را م∂دانند و از آخرت در حال غفلتند.  ظاهر

ه ب→→ه  ẃلزوم ت→→وج ^ ^ ب→→→ود از ت→→أكيدات ف→→راوان ق→→رآن رو اي→→→ن چ→→→ند آي→→→ه ك→→→ه خ→→→وان→→→ديم، ن→→→مونها
^ خ→→→ود ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂�  ع→→→→الم آخ→→→رت، ح→→→ال اي→→→ن م→→→واع→→→ظ ب→→→→يدارك→→→→ننده را ن→→→يز از م→→→وال

بشنويم كه م∂فرمايد: 
 ẂمẀك ґẃرџم→→џم Ẃن→→ ґوا م Ẁذ Ẁخ→→џار＃ ف џر→→џق Ẁار џد Ẁ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џاز＃ و џج→→џم Ẁار џا دџي→→Ẃن ا الدџم→→→ￍن ґإ Ẁاس→→→ￍا النџه→→→أي)

)؛  ẂمẀك ґẃرџق џمґل
^ م→→→→→→→→→→→→ردم، دن→→→→→→→→→→→→يا ب→→→→→→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→→→→→ور ح→→→→→→→→→→→→→تم گ→→→→→→→→→→→→ذرگاه و آخ→→→→→→→→→→→رت ق→→→→→→→→→→→رارگاه است، ح→→→→→→→→→→→ال از  ا

^ قرارگاهتان توشه برگيريد.  گذرگاهتان برا
 ẂمẀت ẂرґبẀت Ẃا اخџيهґفџف ẂمẀكẀان џدẂا أبџهẂن ґم џج Ẁر Ẃخџت Ẃأن ґلẂبџق Ẃن ґم ẂمẀكџوبẀلẀا قџيẂن الد џن ґوا م Ẁج ґر→ Ẃأخ)

)؛۳  ẂمẀتẂقґل Ẁا خџه ґرẂيџغґل џو
^ خودتان را از  ^ شما را از دنيا بيرون ببرند، خودتان دلها پ→يش از اينكه بدنها
دن→يا ب→يرون ب→بريد[دل از دنيا بركنيد تا با آرامش خاطر جان بدهيد و ب∂ دغدغه و 
 ^ اض→→طراب وارد ع→الم ب→رزخ ب→شويد] ش→ما در دن→يا در م→→عرض آزم→ايش ب→وده و ب→را

غير دنيا[عالم آخرت] آفريده شدهايد. 
 ^ ^ ام→→→تحان و آزم→→→ايش ق→→→رار گ→→→رفتهاي→→→د، م→→→→بادا چ→→→نين ب→→→پنداري→→→د ك→→→ه ب→→را در دن→→→→يا در ص→→→حنه
^ ج→→→→→ز آب→→→→→اد س→→→→→اختن دن→→→→→يا ن→→→→→داري→→→→→→د؛ خ→→→→→ير اي→→→→→نجا  زن→→→→→→دگ∂ در ه→→→→→مين دن→→→→→يا آف→→→→→ريده ش→→→→→دهاي→→→→→د و ك→→→→→ار
گ→→ذرگاه ش→→ماست و در ع→→ين گ→→→ذرگاه ب→→ودن آزم→→ايشگاه ه→م ه→→ست، م→راقب ب→اشيد ك→ه م→ردود از 
^ آب→→→→→اد س→→→→→اختن ع→→→→→الم  ^ ع→→→→→مر را ك→→→→→ه ب→→→→→را ^ گ→→→→→→ران→→→→→→بها ^ ام→→→→→→تحان در ن→→→→→→ياييد و اي→→→→→→ن س→→→→→→رمايه ص→→→→→→حنه

                                                           
^ انسان،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱

^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۲
^ فيض، خطبه＾۱۹℮.  ـ نهجالبالغه ۳



 
 ۲۱Ｑ مركز دين و ايمان روح و جان انسان است 

^ ف→ناپذير  ^ آب→→اد س→اختن اي→ن دن→→يا آخ→→رت «ق→→رارگ→→اه ج→→اودان→→ه» در اخ→→تيار ش→→→ما ق→→رار دادهان→→د ب→ه پ→ا
 ^ ^ روش→→ن است ك→→ه اق→→امتگاه دائ→→م∂ را ف→→دا ^ ه→→ر ان→→→سان خ→→ردمند م→→→وقẃت ن→→→ريزيد؛ چ→→ه آن→→كه ب→→را
گذرگاه موقẃت نمودن خطاي∂ بزرگ و مستلزم خسران و زيان∂ غير قابل جبران خواهد شد. 

اش→→→→تباه اك→→→→ثر م→→→→ا م→→→→ردم م→→→سلماننما ه→→→مين است ك→→→ه ع→→→→مالҐ گ→→→ذرگاه دن→→→يا را اق→→→امتگاه دائ→→→م∂ 
^ ع→→→→زيز ع→→→→مر را ص→→→رف آب→→→اد س→→→اختن آن م→→→∂نماييم، آن→→→گونه ك→→→ه گ→→→→وي∂  پ→→→→نداش→→→→تهاي→→→→م و س→→→→رمايه

ت باورمان نشده است.   џهجџ رور و نعمت و ب Ẁغرق در نور و س ^ اصالҐ عالم آخرت، آن سرا
آر＾، ب→→→→ه زب→→→→ان اظ→→→→→هار اي→→→→مان ب→→→ه م→→→→عاد و ق→→→يامت و ب→→→هشت و ج→→→هنẃم م→→→∂كنيم، ول∂ ع→→→مالҐ ب→→→ا 

اهتمام شديد داشتن به آباد ساختن دنيا، آن ايمان زبان∂ را تكذيب م∂نماييم.  
س دس→تور ت→أمين وس→ايل زن→دگ∂ در دن→يا را ه→م ب→ه ط→ور جامع و كامل داده  ẃه دي→ن م→قدẃ الب→ت
اليẃت در اب→→→→→عاد گ→→→→→وناگون در زن→→→→→دگ∂ ش→→→→خص∂ و خ→→→→→انوادگ→→→→∂ و  ẃو اش→→→→→تغال ب→→→→→ه ك→→→→→سب و ك→→→→→ار و ف→→→→→ع
اج→→تماع∂ را از م→→صاديق ع→→بادت خ→→دا ب→ه ح→ساب آورده است، م→نته∂ آن→چه ك→ه ب→→ايد ه→ميشه در 
م→→→→دẃ ن→→→ظر ب→→→اشد و ه→→→يچگاه ف→→→رام→→→وش ن→→→شود، اي→→→ن است ك→→→ه دن→→→يا گ→→→ذرگاه است و در ح→→→دẃ گ→→→ذرگاه 
^ ج→سم∂ و روح→∂  ب→→ودن ب→→ايد ت→→عمير ش→→ود، ن→→ه اي→→نكه اق→→امتگاه دائ→→م پ→→→نداش→ته ش→ود و ت→مام ن→يروها
ان→→→سان ص→→رف ت→→عمير آن گ→ردد و س→ران→جام روز＾، خ→ود را ب→بيند ك→ه در م→وقف ح→ساب روز ج→زا 
^ از گ→→→→→→ناهان و ج→→→→→→→ان∂ ك→→→→→→ثيف و س→→→→→→ياه و خ→→→→→→→ال∂ از  اي→→→→→→→ستاده است ت→→→→→→→ه∂دست و ب→→→→→→ينوا ب→→→→→→ا ك→→→→→→ولهبار

معرفت خدا و عبادت خدا، «ذل− هو الخسران المبين». 
^ مهمẃ در فهم دين  ه به  ي− نكته ẃتوج

آن→→چه ك→→ه پ→يش از ه→مه چ→يز ان→→سان ب→→ايد آن را ب→فهمد اي→ن است ك→ه م→ن، ت→نها اي→ن ج→سم و اي→ن 
^ خ→ود را ص→رف ت→أمين م→وجبات رف→اه آن از خ→ورا∑ و پ→وشا∑ و م→سكن  ب→→دن ن→→يستم ك→ه ت→مام ق→وا
^ حيات و فكر و عقل و هوش و  ^ به نام روح و جان هستم دارا و م→ركب ب→نمايم، م→ن ي− گ→وهر
ادرا∑ ك→→ه خ→→الق م→→ن از روح خ→→ود در م→ن دم→يده و م→را س→وار ب→ر اي→ن م→ركبґ ب→→دن ك→رده و ب→ه اي→ن دن→يا 
^ ت→→→→→أمين وس→→→→→ايل زن→→→→→دگ∂ در ع→→→→→→الم  ^ دان→→→→→→شگاه است ب→→→→→→را آورده است ت→→→→→→ا در اي→→→→→→ن دن→→→→→→يا ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه م→→→→→→نزله
آخ→→→→رت ك→→→→→ه اق→→→→امتگاه دائ→→→→م∂ م→→→→→∂باشد و پس از م→→→→رگ آغ→→→از م→→→→∂شود، ت→→→حصيلґ س→→→رمايه ك→→→نم و آن 
س→رمايه ع→بارت است از معرفت و شناخت حضرت خالق سبحان و انس و الفت گرفتن با او و سر 

به آستان او نهادن و عرض بندگ∂ نمودن و سرانجام به لقاء او نائل گشتن.  



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲۱ 

�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃ ب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
^ ت→حصيل ه→مين سرمايه است؛ ول∂ ي→→الџالџسف ك→ه م→ا  س، ت→→مام دس→توراتش ب→را ẃدي→→ن م→→قد
اك→ثراҐ ن→ه خ→ود را ش→ناختهاي→م و ن→ه ب→ه م→قصد اص→→ل∂ از دي→ن پ∂ بردهايم، بلكه همانگونه كه گفتيم 
^ خ→ود را ه→م م→نحصر در ت→أمين موجبات رف→اه  ح→قيقت خ→ود را ه→مين ب→دن م→∂شناسيم و وظ→يفه
^ م→ربوط  ẃع ت→نظيم زن→دگ∂ م→ادẃاز دي→→ن ه→→م ك→→ه ح→رفش را م∂زنيم ت→وق ∂ẃ اي→→ن ب→→→دن م→→∂دان→→يم و ح→→ت
^ از م→→→سائل دي→→→ن ب→→→ه ب→→→→نبست  ب→→→→ه ه→→→→مين ب→→→→→دن داري→→→→م و از ه→→→→مين ج→→→→هت است ك→→→→ه در ف→→→→هم ب→→→→سيار
^ از  اҐ م→→→→→→→→∂توان گ→→→→→→→→فت ب→→→→→→→سيار ẃم→→→→→→→→∂رسيم و در اع→→→→→→→→تقادات خ→→→→→→→→ود دچ→→→→→→→→ار م→→→→→→→→شكل م→→→→→→→→→∂شويم و ج→→→→→→→→د
ẃ∂ ت→→→حصيل ك→→→ردهها راج→→→ع ب→→→ه دي→→→ن  ^ از ج→→→وانه→→→ا و ح→→→ت ش→→→→بهات و اش→→→كاالت ك→→→ه در ذه→→→ن ب→→→→سيار
پ→→→→يدا م→→→→→∂شود، در اث→→→→ر ه→→→→مين است ك→→→→ه دي→→→→ن را آن→→→→چنان ك→→→→ه ب→→→→ايد ن→→→→شناختهان→→→د و ه→→→دف و م→→→قصد 

اصل∂ از دين را به دست نياوردهاند. 
از ب→→→→اب م→→→ثال ب→→→رخ∂ م→→→∂گويند چ→→→ه ف→→رق است ب→→ين ب→→ول و م→→ن∂؟ ه→→ر دو از ي− م→→خرج از 
ا  ẃا چرا در بول، شستن تنها مخرج كاف∂ است ام→ ẃان→→سان خ→→ارج م→∂شود و ه→ر دو ن→جس است، ام

در من∂ شستن تمام بدن الزم است؛ چرا بول ايجاب وضو و من∂ ايجاب غسل م∂كند؟  
اي→ن اش→كال از آن→جا پ→→يدا م→∂شود كه نتوانسته است رمز طهارت دين∂ را بفهمد و تفاوت 
ن→→→ظافت ب→→→→دن ب→→ا ط→→هارت روح را ب→→شناسد و چ→→نين خ→→يال ك→→رده ك→→ه م→→نظور دي→→ن از وض→→و و غ→→→سل، 
ه→→→→مين ت→→→→نظيف ب→→→دن است و اث→→→ر ح→→→اصل از ج→→→نابت ب→→→ر اث→→→ر خ→→→روج م→→→ن∂ ن→→→يز ه→→→مين آلودگ→→→∂ ب→→→دن 
^ اساس∂ نبوده كه دين  است و لذا ت→نها ش→ستن مخرج بايد كاف∂ باشد، ول∂ آگاه از اين نكته
^ ح→→االت روح→→∂ ان→→→سان است و ب→→ا دس→توراتش م→∂خواه→د روح  هش رو ẃت→→وج ^ س، ع→→مده ẃم→→قد
را از آلودگ→→→→→→→∂ها و ن→→→→→→جاسات پ→→→→→→→ا∑ ك→→→→→→رده و ح→→→→→→ال ط→→→→→→→هارت در روح اي→→→→→جاد ن→→→→→→مايد و م→→→→→→ال∑ در 
ات دن→→→→يا ن→→→→→شان داده و م→→→→عيار  ẃن→→→→→جاست روح را ه→→→→→م دلدادگ→→→→∂ ب→→→→ه دن→→→→يا و ف→→→→رو رف→→→→تن در گ→→→→→نداب لذ
^ معرفت و محبẃت خدا و عرض  ط→هارت روح را دلدادگ→∂ ب→ه خ→دا و غ→وطهور گ→شتن در دري→ا
يات  ẃب→→→ندگ∂ ب→→→ه آس→→→→تان اق→→→دس او ارائ→→→ه ف→→→رموده است و لذا ب→→→ه ه→→→ر م→→→قدار ك→→→ه ب→→→شر گ→→→رايش ب→→→ه م→→اد
^ در ج→→→→انش ب→→→نشيند، ب→→→ه ه→→→مان م→→→→قدار از خ→→→→دا دور  ات دن→→→→يو ẃپ→→→→يدا ك→→→→ند و ح→→→→→الوت و ش→→→→يرين∂ لذ
^ ب→→→→→دبخت∂ او در ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ م→→→→→∂گردد و ب→→→→ه ه→→→→ر  ^ از خ→→→→→دا م→→→→→ايه م→→→→→∂شود و ه→→→→→مين دور

                                                           
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 
 ۲۱۷ مركز دين و ايمان روح و جان انسان است 

^ گ→→→→→→→زيند و دل و ج→→→→→→→→ان را از ش→→→→→→→يرين∂ و ح→→→→→→→→الوت  ^ و ج→→→→→→→سمان∂ دور ẃات م→→→→→→→→اد ẃم→→→→→→→→قدار ك→→→→→→→→ه از لذ
^ خ→→→→ال∂ ك→→→→→ند ب→→→→ه ه→→→→→مان م→→→قدار ب→→→ه خ→→→دا ن→→→زدي− م→→→∂شود و ه→→→مين ن→→→زديك∂ ب→→→ه خ→→→دا،  ات دن→→→→→يو ẃلذ

^ سعادت او در عالم آخرت م∂گردد.  مايه
س اس→→→→الم و دي→→→→دگاه  ẃواق→→→ع∂اش از ن→→→ظر دي→→→ن م→→→قد ^ پس روش→→→→ن ش→→→→د ك→→→ه ن→→→جاست ب→→→ه م→→→عنا
^ دنياست و  ẃات ماد ẃآس→مان∂ ق→رآن ه→مان آلودگ→∂ روح و ج→ان ان→سان ب→ه ح→→الوت و شيرين∂ لذ
^ واق→→→→ع∂اش ن→→→يز از م→→→نظر اس→→→الم،تقرẃب و گ→→→رايش روح و ج→→→ان ان→→→→سان ب→→→ه ع→→→الم  ط→→→→هارت ب→→→→ه م→→→→عنا
رب→→→→وبيẃت و واليت ح→→→→ضرت خ→→→→الق س→→→بحان است و بس وگ→→→رنه م→→→وضوع ن→→→جاست ب→→→ول و غ→→→ائط و 
^ از م→→→→→→ردم، پ→→→→→→رهيز از اي→→→→→→نها را م→→→→→→→ال∑ ت→→→→→→قوا و ت→→→→→→→ديẃن ب→→→→→→ه ح→→→→→→ساب  ش→→→→→→→باه اي→→→→→→→→نها ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→سيار џخ→→→→→→→ون و ا
^ وس→واس م→→∂شوند،  ^ اي→→نها م→بتال ب→ه ب→يمار ^ درب→اره م→→∂آورند و اح→→ياناҐ ب→ر اث→ر دقẃت و ك→نجكاو
ارت→→→→→→→باط∂ ب→→→→→→→ه روح و ج→→→→→→→→ان ان→→→→→→→→سان ن→→→→→→→دارد؛ اي→→→→→→→نها روح ان→→→→→→→سان را ن→→→→→→→جس ن→→→→→→→م∂كنند و از خ→→→→→→→→دا دور 
^ ن→ماز اگ→ر آدم→∂ يقين  ن→م∂سازند ب→لكه اي→نها م→ربوط ب→ه ب→دن ان→سان م→∂باشد ك→ه ت→نها ه→نگام ادا
^ از ب→→دن ي→ا لب→اسش م→ثالҐ ب→ه ب→ول ي→ا خ→ون آلوده ش→ده است وظ→يفه دارد آن  پ→→يدا ك→→ند ك→→ه گ→→وشها
را پا∑ كند وگرنه آلودگ∂ لباس و بدن در غير هنگام نماز، خلل∂ به دين و ايمان انسان وارد 
 ẃن→م∂آورد چ→ون م→ركز دي→ن و اي→مان، روح و ج→ان ان→سان است و آن ب→ايد طاهر از نجاست حب

^ باشد.  ẃات ماد ẃق به لذẃدنيا و تعل
س، وجوب غسل «جنابت» است، جنابت يعن∂ اجنب∂  ẃاحكام دين مقد ^ ح→اال از ج→→مله
ت ج→→سم∂  ẃش→→→دن و ب→→→يگانه گ→→→شتن ج→→→ان از خ→→دا؛ چ→→ون آدم ج→→→نب ب→→ا آم→→يزش ج→→نس∂ غ→→رق در لذ
ت روح→→→→∂ ك→→→→ه ح→→→ال انس و ارت→→→→باط ب→→→ا خ→→→→داست م→→→∂گردد، اگ→→→رچه از  ẃدور از لذ Ґم→→→→∂شود و ق→→→→هرا

طريق حالل باشد.  
م→→→رد م→→→سلمان∂ ك→→ه ب→→ا ه→→→مسر ح→→→الل خ→→ود ن→→زديك∂ م→→∂كند، او ه→→ر چ→→→ند در واق→→ع ع→→بادت و 
ت شهوت حيوان∂، اثر خود  ẃاطاعت امر خدا كرده است، ول∂ در عين حال آن استغراق در لذ
^ ج→→→→ان آدم م→→→∂اف→→→كند و او را از ص→→→→الحيẃت  ^ از خ→→→دا ب→→→→يگانگ∂ ب→→→ر چ→→→هره را م→→→→∂گذارد و پ→→→→ردها
→→→→نب ب→→→ا ح→→→→ال ج→→→نابت ن→→→م∂توان→→→د ب→→→ه ن→→→ماز  Ẁج ґف ب→→→→ه م→→→→قام ق→→→→دس اله→→→→∂ ب→→→→از م→→→∂دارد و لذا ان→→→→سانẃت→→→→شر
^ خداست قدم بگذارد و  ب→ايستد و ب→ا خ→→دا ط→رفґ ص→حبت ش→ود و ن→م∂توان→د ب→ه مسجد كه خانه
ر ام→→→→امان� ك→→→→ه م→→→→شهدґ پ→→→→→اكان است داخ→→→→ل ش→→→→ود و ن→→→→م∂توان→→→→د ب→→→→ا آي→→→ات م→→→كتوب  ẃب→→→→ه ح→→→→رم م→→→→طه



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۱۸ 

قرآن، تماسẃ بدن∂ پيدا كند كه خدا فرموده است: 
وا...�؛۱  Ẁرￍهￍاطџف ҐباẀن Ẁج ẂمẀتẂنẀك Ẃإن џو...�

...اگر جنب شديد، تحصيل طهارت نماييد... 
^ ب→دن ب→رسانيد ك→ه اي→ن اس→تغراق  ^ است ب→ه س→ر ت→ا پ→ا ^ ح→يات ه→ر ج→→اندار آب را ك→ه م→→ايه

ت حيوان∂ و دور شدن از خدا گردد.   ẃاستغراق روح در لذ ^ اره ẃبدن در طهارت، كف
ب→→→→دن ان→→→→→سان م→→→→سلمان ب→→→→ايد م→→→ظهر روح او و ك→→→اشف از ح→→→االت روح→→→∂ او ب→→→→اشد، رك→→→وع و 
^ رك→→→→→وع و س→→→→→جود روح و ط→→→→→هارت ب→→→→→→دن ن→→→→يز ن→→→→شانگر ط→→→→هارت روح  س→→→→→جودґ ب→→→→→دن، ن→→→→→شان ده→→→→→→نده
ت ش→→→هوت ح→→→يوان→→→∂ م→→→شروع و  ẃب→→→→اشد. ح→→→→→ال، وق→→→→ت∂ م→→→→علوم ش→→→→د ك→→→ه چ→→→ند لح→→→ظه غ→→→رق ش→→→دن در لذ
 ^ ^ س→→→رتاسر ح→→→→→الل م→→→→وجب ج→→→→نابت و ب→→→→يگانگ∂ از خ→→→→→دا م→→→→∂گردد و ت→→→→ا غ→→→→سل ن→→→→كند و ش→→→→ستشو
ان→→→جام ن→→→دهد ص→→→→الحيẃت انس و ارت→→→باط ب→→→ا خ→→→دا را ن→→→م∂توان→→→د ب→→→ه دست آورد؛ ب→→→نابراي→→ن آدم→→∂ ك→→ه 
^ در ج→→→→→→→→→انش ن→→→→→→→→شسته و ه→→→→→→→يچ ام→→→→→→→تناع و اس→→→→→→→تنكاف∂ از  ẃات زن→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→اد ẃدن→→→→→→→→يا و ع→→→→→→→→شق ب→→→→→→→→ه لذ ẃحب
^ ه→→→ميشه در ح→→→→ال ج→→نابت و ب→→→يگانگ∂ از  ^ ن→→→→دارد، اي→→→→نچنين آدم ب→→→را ^ و ح→→→رام→→→خوار ح→→→رام→→→كار

^ عائدش نخواهد شد.   خداست. نمازخوان هم كه باشد، از لبẃ و مغز نماز چيز
 ẃك→ه ه→فتاد س→ال ن→→ماز ب→خوان→د آن ه→م در م→سجد و ب→ا ج→ماعت، ه→ر س→ال ع→مره و ح→ج Ґف→رضا
ب→→→→→→ه ج→→→→→→ا آورد و ه→→→→→→ر م→→→→→→اه زي→→→→→→ارت ام→→→→→ام رض→→→→→ا� ول∂ چ→→→→→ون روحش در ح→→→→→→ال ج→→→→→نابت و ب→→→→→→يگانه از 
خ→→→داست، ه→→→يچ ك→→→دام از اع→→→مال ع→→→باد＾اش م→→قبول درگ→→اه خ→→→دا ن→→م∂باشد. شب و روزش را ه→→م 

^ ديوار كعبه بگذارند به حريم كعبه راهش نم∂دهند.  پا
 wم ندادند џهџب→ه حريم كعبه رفتم، به حرم ر w∂→ك→ه درون ك→عبه آي ^ ك→ه ت→و در ب→→رون چ→ه ك→رد

غسل روح با آب استغفار 
آدم رب→→اخوار اگ→→→ر ه→→ر روز ه→→م ي− خ→→تم ق→→رآن ك→→→ند ام→→→كان ن→→→دارد ك→→→ه ب→→توان→→د ت→→→ماسẃ ب→→→ا ح→→قيقت 

قرآن پيدا كند، چون روحش در حال جنابت است و ناپا∑ است و خدا فرموده است: 
�؛۲  џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџمџال ي � تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف � ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�

 ^ →→→ساس ب→→ا ق→→رآن داش→ته ب→اشد. خ→→الصه اي→نكه ق→لب ف→رو رف→ته ґج→→ز پ→→اكان ك→→س∂ ن→→م∂توان→→د م
                                                           

^ مائده،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ واقعه،آيات۷۷تا۷۹.  ـ سوره ۲



 
 ۲۱۹ هشيار＾ انسانها＾ عاقل آخربين 

^ ه→→→→ميشه م→→→حروم از ب→→→ركات  →→→→→نẀب است و ب→→→→را Ẁات دن→→→→يا ه→→→→→ميشه ج ẃدر م→→→→نجالب دن→→→→يا و ع→→→→شق ب→→→→ه لذ
^ خ→ود  ẃخ→→دا و ن→→→ماز و ق→→رآن و زي→→ارت ام→→امان� است ت→→ا وق→→ت∂ ك→ه ب→ا آب ت→وبه و اس→→تغفار ج→د
را از آلودگ∂ به شهوات حيوان∂ و اهواء نفسان∂ پا∑ كرده و نجاسات گناهان و معاص∂ را از 
^ درون خ→→→ود زائ→→→ل س→→ازد؛ در اي→→ن ص→→ورت است ك→→ه ق→→لب از ح→→ال  ه→→→ر ق→→→بيل ك→→→ه ه→→→ست از زواي→→→→ا
 ^ ^ قلبش آماده برا ج→نابت ب→يرون آم→ده و ح→ال ط→هارت روح→∂ در ان→سان پ→يدا م→∂شود و آي→ينه
ان→→→عكاس ج→→→→مال ح→→→ضرت خ→→→→الق س→→→بحان گ→→→شته و از ب→→→ركات ن→→→→ماز و ق→→→رآن و زي→→→ارت ام→→→امان� 

برخوردار م∂گردد. 
ا غسل روح و جان نياز به  ẃمعمول∂ انجام م∂شود، ام ^ آر＾، غ→سل ب→دن ب→ا ه→مين آبها
^ دارد ت→→ا ط→→هارت روح→→∂ ح→→اصل گ→→شته و ان→→→سان م→→حبوب خ→→دا گ→→ردد  ẃج→→د ґآب ت→→وبه و اس→→→تغفار

كه خدا فرموده است: 
�؛۱  џين ґر ґẃهџطџت ẀمẂال ب ґحẀي џو џينґاب ￍوￍالت ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�

...يقيناҐ خدا توبهكاران و پا∑ گشتگان[از قذارت گناهان]را دوست دارد. 
فانه م→→ا غ→→→الباҐ گ→→رفتار ظ→→اهر ه→ستيم و اع→→تناي∂ ب→ه ب→اطن ن→داري→م؛ م→ا ن→جاست را م→نحصر  ẃم→→تأس
^ پ→→→ا∑ ك→→→ردن ب→→→→دن و لب→→→→اس از اي→→→ن  در ب→→→ول و غ→→→ائط و خ→→→ون م→→→→∂دان→→→يم و ط→→→هارت را ه→→→م ب→→→ه م→→→عنا
ن→→→→→→جاسات م→→→→→→→∂شناسيم و ح→→→→→→ال آن→→→→→→كه از دي→→→→→→دگاه ص→→→→→→احبدالن، ن→→→→→جاست∂ ك→→→→→ه ص→→→→→دمه ب→→→→→ه ان→→→→→سانيẃت 
ان→→سان م→→∂زند و او را از خ→→دا دور م→∂كند، آن ن→→جاست∂ است ك→ه ب→ه باطن انسان راه يابد و قلب 
ات و ش→→هوات ح→→يوان→→∂  ẃرا ن→→→جس ك→→ند و آن ن→→→جاست، دلدادگ→→∂ ب→→ه دن→→→يا و ف→→ريفتگ∂ در م→→قابل لذ

^ انواع و اقسام گناهان م∂شود كه فرمودهاند:  است كه سرچشمه
)؛۲  ＃↨џيئ ґط џخ ґẃلẀك ẀسẂأ џا رџيẂن الد ب Ẁح)

^ نجاسات] باطن∂ انسان است.  ^ خطيئات [و مولẃد همه دنيادوست∂ منشأ همه
^ باطن∂  م→ا ف→عالҐ از ب→اطن خ→ود ب∂ خبر و سرگرم تنظيف ظاهريم و هيچ نم∂دانيم چهره
→→→→→ا ق→→→→→رآن  ẃم→→→→→→ا ب→→→→→→ه چ→→→→→→ه ص→→→→→→ورت درآم→→→→→→ده است و چ→→→→→→گونه ع→→→→→فونتزا و وح→→→→→شتان→→→→→گيز ش→→→→→ده است، ام
^ خ→→→→→→واه→→→→→→د رس→→→→→→يد ك→→→→→→ه آن روز ت→→→→→مام ب→→→→→اطنها ظ→→→→→→اهر م→→→→→∂شود، رس→→→→→واي→→→→→∂ها ب→→→→→رمال  م→→→→→→∂فرمايد روز

                                                           
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۱۳۱.  ۲



 
 ۲۲Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ باطن∂اش محشور م∂شود.   م∂گردد و انسانґ قيامت∂ با چهره
پ→→→→→→→→→ناه ب→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→دا ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→بينيم از ي− ط→→→→→→→→رف سگه→→→→→→→→اي∂ وارد م→→→→→→→→حشر ش→→→→→→→→دند در ح→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→ه 
^ داغ م→→→→→∂دهند و از  ^ آن→→→→→→→ها اب→→→→→→راز اح→→→→→→ساسات م→→→→→→∂كنند و ش→→→→→عارها ^ ه→→→→→→م ب→→→→→→را ^ دي→→→→→→گر سگه→→→→→→ا
^ آنها سر و دم م∂جنبانند.   ^ برا ^ ديگر سمت ديگر خو∑هاي∂ وارد م∂شوند و خو∑ها

^ م∂كنيم  مراقب باشيم از چه كسان∂ پيرو
^ خدا فرموده است:  آر

...�؛۱  Ẃم ґه ґإمامґناس＃ بẀا ￍلẀوا كẀع Ẃدџن џمẂوџي�
^ را كه هر گروه∂ را با رهبر و پيشوايشان [به صحنه] م∂خوانيم...  [به ياد آور] آن روز
س→→→→عادتمندان→→→→∂ ب→→→→ه دن→→→→بال پ→→→→→يامبران و ام→→→→امان� وارد م→→→→∂شوند و رو ب→→→→ه ب→→→→هشت م→→→∂روند؛ 
اد و ن→→→مرود ح→→→ركت م→→→∂كنند و رو ب→→→ه ج→→→هنẃم م→→→→∂روند  ẃب→→→→دبختهاي∂ ه→→→→م ب→→→→ه دن→→→بال ف→→→رعون و ش→→→د

^ فرعون و گروهش فرموده است:  چنانكه درباره
...�؛۲  џارￍالن ẀمẀه џد џر Ẃأوџف ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ẀهџمẂوџق Ẁم ẀدẂقџي�

او در پيشاپيش قومش روز قيامت حركت م∂كند و آنها را وارد آتش م∂نمايد... 
^ كه در دنيا برقرار ساختهايد، در آن سرا  ^ و پيرو ي→عن∂ ب→ه هوش باشيد اين پيوند رهبر
ق خ→→→→→→واه→→→→→→د ي→→→→→افت و ب→→→→→هشتيان و ج→→→→→هنẃميان از ي→→→→→→كديگر ج→→→→→→دا  ẃن→→→→→→يز م→→→→→→تناسب ب→→→→→→ا ع→→→→→→→الم خ→→→→→→ودش ت→→→→→→حق
خ→واه→ند گ→شت، پس ب→ه خ→ود ب→ياييد و ك→امالҐ م→راقب ك→ه ت→ن ب→ه ت→بعيẃت از چ→ه ك→→سان∂ م→∂دهيد و 
^ اط→اعت از چ→ه ك→سان∂ را ب→ه گ→ردن م→→∂نهيد. ف→ريب ظ→→اهر را نخوريد و حسابґ جلوهگر  رش→ته
^ دنيا در آن سرا با قيافههاي∂  ^ فريبنده ^ باطن را هم داشته باشيد تمام چهرهها گشتنґ چهره
نفرتانگيز و وحشتزا به سراغتان خواهند آمد و هر نوش∂ صدها نيش به دنبال خواهد داشت.  
џ→→→→→→عاقẀب ن→→→→→→يش و ن→→→→→وش آن را ب→→→→→→العيان م→→→→→∂بينيم؛ م→→→→→ا ي− ش→→→→→كم  ^ از ت در ه→→→→→→مين دن→→→→→→→يا ن→→→→→→مونها
→ا  ẃت م→→∂بريم، اي→ن س→اعت ن→وش اي→ن غ→ذاست، ام ẃب→→→سيار م→طبوع دلچ→سب م→→∂خوريم و لذ ^ غ→→ذا
تب→خش چ→نان فشار بر  ẃدلچ→سب لذ ^ دو س→اعت دي→گر س→اعت ن→يش آن ف→را م→∂رسد و آن غ→→ذا
^ برهنه به سمت مستراح(به قول غربزدگان توالت) م∂دويم  روده و م→عده م→∂آورد ك→ه س→روپا

                                                           
^ اسراء،آيه＾۷۱.  ـ سوره ۱
^ هود،آيه＾۹۸.  ـ سوره ۲



 
 ۲۲۱ هشيار＾ انسانها＾ عاقل آخربين 

لґ خ→دا م→→∂آيد و  ẃم→وك ґ−џل→ џاش→رف∂ ه→م ب→ه م→ا ب→دهند ب→ر ن→م∂گرديم. آن→جا ه→م م ^ و اگ→ر ص→د لي→ره
 ۱.� ґه ґعام џط Ẅ∂إل ẀسانẂن Ẃاإل ґر ẀظẂنџي Ẃلџم م∂كند كه:�ف џآدم را به پايين خ ґاندك∂ سر

^ خوشرنگ و خوشبو و خوش  ẃر! نگاه كن و ببين آن قورمه سبز ^ ان→سان مغرور متكب ا
→→فґن ش→→ده  џط→→→عم ب→→→ه چ→→ه ش→→كل و وض→→ع∂ درآم→→ده است؛ از داخ→→ل پ→→ر ف→→شار و از ب→→يرون پ→→ر گ→→ند و ع
^ گ→→→→→ندش درخ→→→→→واه→→→→→دآمد و ن→→→→→وشش  ات دن→→→→→يا روز ẃاست. از ه→→→→→مين ج→→→→→ريان ب→→→→→فهميم ك→→→→→ه ت→→→→→مام لذ
ت→→→→بديل ب→→→→ه ن→→→→يش خ→→→→واه→→→→د ش→→→→د آي→→→→ا م→→→→ا خ→→→→يال ك→→→→ردهاي→→→→م ش→→→→صت س→→→→→ال و ه→→→→فتاد س→→→→ال در دن→→→→→يا ك→→→→يف 
ت ب→→→رديم،از خ→→→ورا∑ و پ→→→وشا∑ و م→→→سكن و م→→→ركب و ج→→→اه و م→→→قام و ري→→→است، ب→→→ه  ẃك→→→→رديم و لذ
^ آن ه→مه ن→وش، ه→يچ ن→يش∂ ب→ه م→ا ن→م∂زنند. اي→ن ش→دن∂  لم→→→ان م→∂كنند و در ازا ґه→→مين س→→ادگ∂ و
ن→→→→→→→يست و ب→→→→→→→ر خ→→→→→→→→الف ط→→→→→→→بيعت ع→→→→→→→الم است. اي→→→→→→→ن گ→→→→→→→وسفند ح→→→→→→→يوان زب→→→→→→→→انبسته ي− م→→→→→→→شت ع→→→→→→→لف 
^ داغ و ج→→وشان م→→ا ب→→يفتد و  خ→→→ش− ب→→→→يابان خ→→→ورده و س→→→زايش اي→→→ن ش→→→ده ك→→→ه ب→→→ايد م→→→→يان ديگه→→→ا
^ چ→رب  ^ م→→ا ه→→ضم ش→→ود؟ آي→→ا م→→ا ك→→ه گ→وشت ن→رم و دن→به م→→غز و اس→→تخوانش ب→→جوشد و در م→→عده
^ داغ و  آن ح→يوان را م→∂خوريم چ→ه س→زاي→∂ خ→واه→يم داشت و ما را در كدام ديگ از ديگها
^ ج→→→هان ه→→→ضم خ→→→واه→→→يم ش→→→د.آن  س→→→→وزان ع→→→→الم خ→→→→واه→→→→→ند ج→→→→وشانيد و در ك→→→→دام م→→→→→عده از م→→→→عدهها

ابان به زبان حالش م∂گويد:  ẃاز قناره＾۲ قص ^ ^ آويخته گوسفند پوست كنده
^ كه خوردهام ديدم  ^ هر خس و خار سزا

^ چه خواه∂ ديد  ^ چربم خور توي∂ كه دنبه
^ جانت بيفكند كه نالهات سگ و گرگ بيابان را  دم مردن چنان فشار به روده و معده
^ ج→→→→→ان است و گ→→→→→وش ج→→→→→ان م→→→→→→∂خواه→→→→د ت→→→→ا آن را ب→→→→شنود. پس از  ب→→→→→لرزان→→→→→د. م→→→→→نته∂ آن ن→→→→→→اله، ن→→→→→اله
^ م→→→حشر ب→→→پيچد ك→→→ه  ات ش→→→→صت ه→→→فتاد س→→→الهات در ف→→→ضا ẃآن لذ ґم→→→→ردن ن→→→يز چ→→→نان گ→→→→ند و ع→→→فونت
دوزخ→→→→→يان را م→→→→شمئز گ→→→→ردان→→→→→د اس→→→→اساҐ ج→→→→ريان دن→→→→يا ه→→→→مين است، ن→→→→وشش ن→→→→يش و راح→→→→تش ف→→→→شار و 
^ را م→→→→→→→→∂بينيم، آي→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→→ند  ^ ي− ق→→→→→→→→ورمهسبز ت ن→→→→→→→→→يم س→→→→→→→→→اعته ẃلذ ґتش ه→→→→→→→→→م گ→→→→→→→→→→ند دارد م→→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→→ند ẃلذ

^ عمر ما چگونه خواهد بود و به كجا خواهد رسيد.   ^ شصت هفتاد ساله تها ẃلذ
اين كالم تهديدآميز قرآن را بشنويم كه قاطعانه م∂گويد: 

                                                           
^ عبس،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱

ابان گوشت را به آن م∂آويزند.  ẃبلند كه قص ^ ^ ميخها ـ چوب∂ يا آهن∂ دارا ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۲۲ 

�؛۱  ґارￍالن ґحاب Ẃأص Ẃن ґم џ−ￍإن Ґيالґلџق џ∑ґرẂفẀكґب Ẃعￍت џمџت ẂلẀق...�
ت ب→→→بر از اي→→→→ن ك→→→فر و ط→→غيان [زودگ→→ذرت ول∂ ب→→دان  ẃك→→→يف ك→→→→ن و لذ Ґب→→→گو: ف→→→→عال...

كه سر از آتش خواه∂ درآورد] و از ياران آتش خواه∂ شد. 
ت زودگ→→ذر دن→→يا خ→→ود را  ẃع→→→اقل آخ→→→ربين، ه→→→مانها ه→→→ستند ك→→→ه در اي→→→ن م→→→د ^ پس ان→→→سانها
→→فґن ع→→بور  џع ^ ^ دن→→→يا ن→→→كردند و ب→→ا ك→→→مال ب→→∂ اع→→→تناي∂ از ك→→→نار اي→→ن م→→زبله ات ف→→→ريبنده ẃآلوده ب→→→ه لذ

وب∂Ẅ لџهم  Ẁط ẃمẀ م ث Ẁهџل Ẅ∂وب Ẁخود رسيدند.ط ^ كردند و به مقصد اعال
 u∑ن→→→→ظر آن→→→→ان ك→→→→ه ن→→→→كردند ب→→→→دين م→→→→شت∂ خ→→→→ا uالح→→→ق ان→→→→صاف ت→→→وان داد ك→→→ه ص→→→احب ن→→ظرند

^ قرآن:  ẃه آن صاحبنظران نزد روشنفكرمآبان، احمق و ديوانهاند. به فرموده البت
فџهاءẀ أال  الس џنџما آمџك Ẁن ґم ẂؤẀوا أ نẀق→ال Ẁاس→ￍالن џنџما آمџوا كẀن→ ґآم Ẃم→ Ẁهџل џيل→ґإذا ق џو�

�؛۲  џونẀمџل Ẃع џال ي Ẃن ґلك џو Ẁهاءџف الس ẀمẀه ẂمẀهￍإن
وق→ت∂ ب→ه آن→ان گ→فته م∂شود شما هم مانند ديگران ايمان[به مبدأ و معاد] بياوريد[و 
خ→→→→→→→→→ود را ج→→→→→→→→→هنẃم∂ ن→→→→→→→→سازيد] م→→→→→→→→→∂گويند آي→→→→→→→→ا م→→→→→→→→ا[روشنفكران] ه→→→→→→→→→م م→→→→→→→→انند اب→→→→→→→→لهان[و 

خرافاتيان] ايمان بياوريم، توجẃه! آنها خودشان ابلهند و خود نم∂دانند. 
 زيارت با معرفت حضرت معصومه ^ ثمره

^ از ما  ^ كه اهل قم بود فرمود: قبر از ام→ام اب→والح→سن الرẃض→ا� ن→قل ش→ده ك→ه به اسعد اشعر
ن→زد ش→ما ه→ست عرض كرد: آقا، شما منظورتان حضرت فاطمه دختر موس∂ بن جعفر� است؟ 

فرمود: بله، كس∂ كه او را با معرفت به حقẃش زيارت كند، بهشت∂ خواهد شد. 
^ م→→عرفت است ك→→ه ك→→مياب است. م→→ا خ→→وشترين ايẃ→→→ام ع→→مرمان ه→مان  م→→شكل ه→→مان ن→→→كته
ر حضرت معصومه� بوديم  ẃق→م در ج→وار ح→رم مطه ^ ^ ف→يضيẃه چ→ند س→→ال∂ ب→ود ك→ه در م→درسه
ر روش→→→→ن م→→→→∂شد. اوẃل ص→→→→بح ك→→→ه از  ẃص→→→→حن م→→→→نو ^ ^ گ→→→→لدسته ^ م→→→→ا ب→→→→ا چ→→→→راغه→→→→ا و شبه→→→→ا ح→→→→جره

ر م∂افتاد و م∂گفتيم:  ẃخواب بر م∂خاستيم، پيش از همه چيز چشممان به گنبد مطه
الم ع→لي− يا بنت رسول اهللا يا فاطم↨ اشفع∂ لنا ف∂ الجن↨ فانẃ ل−  ẃالس)

أن)؛  ẃمن الش Ґعنداهللا شأنا
                                                           

^ زمر،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲



 
 ۲۲۳ عبرت∂ كه از نوروز بايد گرفت 

 
 
 

گفتار هفدهم 
عيد نوروز 

مهم، عيد انسانيẃت را جشن بگيريم 
در گ→→→ذشته ب→→→→يان ش→→→د ع→→→→يد ن→→→وروز، ع→→→يد ع→→→الم ان→→→→سان ن→→→يست، ب→→→لكه ع→→→يد زم→→→ين و ع→→→يد ع→→→الџم 
^ است ك→→→→ه او از م→→→→سير ان→→→→حراف→→→→∂ اف→→→→راط و ت→→→فريط در ش→→→هوت و  ن→→→→باتات است. ع→→→→يدґ ان→→→→→سان، روز
غ→→→→ضب ب→→→→رگردد و ب→→→→ه م→→→→دار اع→→→→→تدال ع→→→→→قل و اي→→→→مان ب→→→→يفتد و در م→→→→حاذات خ→→→→ورشيد ع→→→→الم ام→→→→→كان، 
ريف) قرار گيرد و در پرتو نور آن امام معصوم رو به  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃزم→→ان (عج ẃ∂وج→ود اق→دس ول

عالم قرب خدا حركت كند.  
 ^ در اي→→→→ن م→→→→وقع است ك→→→→ه درخت ت→→→→قوا و ف→→→→ضيلت از س→→→رزمين ج→→→انش م→→→→∂رويد و گ→→→→لها
^ ج→انش ش→كوفا م→∂گردد و ع→يد ن→وروز ع→الم ان→سان ف→را م∂رسد و فصل  م→كارم اخ→→الق از ب→وته
ب→→هار ان→→سانيẃت و آدم→يẃت آغ→از م→→∂شود.ام→واج رح→مت و ن→عمت و ب→ركت و ع→→دالت اج→تماع∂ در 
ت و ن→→→→→→→شاط ان→→→→→→سان∂  џهج→→→→→→џ ^ ف→→→→→→راگ→→→→→→ير گ→→→→→→شته و ه→→→→→→مه ج→→→→→→ا غ→→→→→→رق در ن→→→→→→ور و س→→→→→→رور و ب ^ ب→→→→→→→شر ج→→→→→→→امعه

م∂شود. آن روز، روز عيد عالم انسان است و واقعاҐ ميمون و مبار∑ است.  
^ م→→→سلمانان اع→→→→الم ش→→→ده است:  س اس→→→→الم دو روز ب→→→ه ع→→→نوان ع→→→يد رس→→→م∂ ب→→→را ẃدر دي→→→→ن م→→→قد

عيد فطر و عيد قربان.  
^ م→اه م→بار∑ رمضان است كه عالم انسان در مدار عقل و ايمان  ع→يد ف→طر ب→عد از ان→قضا

افتاده و بر محور تقوا چرخيده است: 
 Ẃن→→→ ґم џي→→→ن ґذￍال ∂џل→→→ џع џبґت→→→Ẁما ك→→→џك Ẁيام→→→ ґẃالص ẀمẀكẂيџل→→→ џع џبґت→→→Ẁوا كẀن→→→џآم џي→→→→ن ґذￍا الџه→→→→ي→→→→ا أي�

�؛۱  џونẀقￍتџت ẂمẀكￍل џعџل ẂمẀكґلẂبџق
^ خ→→دا و ب→→→يعت ب→→ا خ→→→دا م→→∂باشد  و ع→→→يد ق→→→ربان ب→→عد از ان→→جام م→→ناس− ح→→جẃ و زي→→→ارت خ→→انه

                                                           
^ بقره، آيه＾۱۸۳.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۲℮ 

^ ق→لبش ب→ا ان→وار اله→∂ م→واج→ه گشته  ك→ه ب→از ه→م ع→الم ان→→سان در م→→دار ع→قل و اي→مان اف→تاده و آي→ينه
و نشاط و شاداب∂ґ روح∂ يافته و عيد گرفته است و لذا در قنوت نماز عيد م∂گوييم: 

 ẀهџتẂل џع→→→→ џج ^ ґذￍال ґوم→→→→џيẂا ال џه→→→→ذ ґẃق џح→→→→ ґب џ−Ẁل џأ→→→→ Ẃسџا... ґ↨џمџظ→→→→→џعẂال џو ґرياءẂب→→→→ ґكẂال џل→→→→ Ẃهџا ￍمẀه→→→→→ẃللџا)
يداҐ...)؛  ґع џمينґل ẂسẀمẂلґل

 ^ ^ ام→→→اميẃه چ→→→→ند ع→→→يد دي→→→گر ن→→→يز داري→→→م: ع→→→→يد م→→→بعث، ع→→→→يد غ→→→دير، ع→→→→يد ن→→→يمه ẃه م→→→ا ش→→→→يعه لب→→→ت ا
^ ب→→ا آف→→→تاب خ→ودش آش→→نا ش→ده و ب→ر  ^ ب→→شر ^ ج→→امعه ش→→عبان. چ→→ون در اي→→ن س→→ه روز ه→→م م→→نظومه
م→→→→→حور آن چ→→→→→رخيده و ب→→→→→ه ك→→→→→→مال رس→→→→→يده است. در دو روز ع→→→→→يد ف→→→→→طر و ق→→→→→ربان ب→→→→→ه ك→→→→→مال ع→→→→→مل∂ 

^ شعبان به كمال علم∂ رسيده است.  رسيده و در سه روز عيد مبعث و غدير و نيمه
ẃه برخ∂ از رسوم و  →ا ع→يد ن→وروز اس→→اس دي→ن∂ و م→ذهب∂ ندارد، بلكه عيد ملẃ∂ است. البت ẃام
س است، م→→→→→→→→→→→→ثل ت→→→→→→→→→→→→نظيف لب→→→→→→→→→→→→→اس و م→→→→→→→→→→→→سكن و دي→→→→→→→→→→→→دار  ẃآدابش خ→→→→→→→→→→→→وب و م→→→→→→→→→→→→قبول در ش→→→→→→→→→→→→رع م→→→→→→→→→→→→قد
^ ارح→→ام ك→→ه چ→→ه ب→→→سا ك→→سان∂ س→ال م→→∂گذرد و از خ→ويشاوندانґ ن→زديكشان  خ→→ويشاوندان و ص→→له
→→→→ا ايẃ→→→→→ام ع→→→→يد ن→→→→وروز ك→→→→ه م→→→→∂رسد، ب→→→→ه دي→→→→دار ي→→→كديگر م→→→∂روند، اي→→→ن ك→→→ارها  ẃن→→→→م∂گيرند ام ^ خ→→→→بر
س ن→→يز م→→ورد ت→→أييد است م→نتها آن→چه ك→ه الزم است م→ورد  ẃب→→سيار خ→→وب است و از ن→→ظر دي→→ن م→→قد
^ زشت  ه ق→→رار گ→→يرد، اي→→ن است ك→→ه اي→ن آداب و رس→وم خ→وب، اك→ثراҐ ب→ا ي− س→لسله ك→→ارها ẃت→→وج
س ت→→→وأم م→→∂گردد و ب→→ايد ت→→ر∑ ش→→ود و در ه→→مه ح→→ال رع→→ايت ج→→انب  ẃو ن→→→اپسند از ن→→→ظر ش→→→رع م→→→قد

^ خدا فراموش نشود.  تقوا و تحصيل رضا
ث ق→→→→م∂(رح→→→→م↨ اهللا ع→→→→ليه) در م→→→→فاتيحالج→→→→→نان ن→→→→قل م→→→→→∂كند و  ẃط→→→→→بق ح→→→→→ديث∂ ك→→→→→ه م→→→→→رحوم م→→→→حد
→نџيس از  Ẁب→ن خ ∂ẃل џع→ Ẁب→ه ن→ام م ^ ^ م→→جلس∂ ه→→م در ب→→حاراالن→→وار ن→→قل ك→→رده است، راو مه ẃم→→رحوم ع→→ال
ام→→→→→→ام ص→→→→→→ادق� ن→→→→→→قل م→→→→→→∂كند ك→→→→→→ه ف→→→→→→رمود: چ→→→→→→ون روز ن→→→→→→وروز ش→→→→→→ود، غ→→→→→→سل ك→→→→→ن و پ→→→→→اكيزهترين 
^ خ→→وش خ→ود را خ→وشبو گ→ردان و در آن روز روزه  ^ خ→→ود را ب→→پوش و ب→→ه ب→→هترين ب→→وها ج→→امهها
ẃه م→∂دانيم كه  ب→دار و ب→عد از ن→ماز ظ→هر و ع→صر، چ→→هار رك→عت ن→→ماز ب→ا ك→يفيẃت∂ خ→اص ب→خوان. الب→ت
غ→سل ك→ردن در دي→ن ما تنها شستن بدن نيست، بلكه هدف، تطهير جان از آلودگ∂ به شهوات 
اف→راط→∂ است. روزه ه→م ف→قط امسا∑ دادن معده از خوردن و آشاميدن نم∂باشد، بلكه پرهيز 
^ ن→→→→→امرض∂ẃ در ن→→→→→زد خ→→→→→دا م→→→→→نظور است. پ→→→→→وشيدن پ→→→→→→اكيزهترين لب→→→→→اس، ك→→→→→→نايه از م→→→→→لبẃس  از ك→→→→→→ارها
^ خ→ضوع و ت→→ذلẃل در پ→→يشگاه  ش→→دن ب→→ه لب→→→اس ت→→قواست. ه→→دف اص→→ل∂ از ن→→→ماز ه→→م ن→→→هايت درج→→→ه



 
 ۲۲Ｑ عبرت∂ كه از نوروز بايد گرفت 

ر بگوييد:  ẃخداست. در ساعت تحويل سال هم مكر
 џو ґلẂو→ џحẂال џل ґẃو џح→Ẁي→ا م ، ґهار→→ￍالن џو ґلẂي→ￍالل џرґẃب џد→→Ẁي→→ا م ، ґصار→→Ẃبџاال џو ґوبẀل→→Ẁالق џبґẃلџق→→Ẁي→→ا م)

)؛  ґحالẂال ґن џس Ẃحџا Ẅ∂џلґنا اџحال Ẃل ґẃو џح ، ґوال Ẃحџ Ẃاال
ل م→→→→∂ساز＾؛ ت→→→→وي∂ ك→→→→ه  ẃخ→→→→داي→→→→∂ ك→→→→ه چ→→→→شمها و دله→→→→ا را ه→→→→رگونه ك→→→→ه ب→→→→خواه→→→→∂ م→→→→تحو ^ ا
ẃت ب→→→→ه س→→→→مت ك→→→→س∂  ^ م→→→→ردم را ب→→→→ا م→→→→حب دله→→→→→ا را ب→→→→→ه ك→→→→→س∂ م→→→→→هربان م→→→→→∂كن∂؛ ت→→→→→وي∂ ك→→→→→ه چ→→→→شمها
^ و م→→→∂آور＾؛ ت→→→وي∂ ك→→→ه س→→→→الها را از وض→→→ع∂ ب→→→ه  م→→→→∂چرخان∂؛ ت→→→→وي∂ ك→→→→ه شب و روز را م→→→∂بر
ل  ẃل م→→∂نماي∂؛ خ→→→داي→→ا ح→→→ال م→→ا را ب→→ه ب→→هترين ح→→ال م→→بد ẃوض→→→ع∂ و اح→→→وال را از ح→→→ال∂ ب→→→ه ح→→ال∂ م→→بد

فرما. افكار و اخالق و اعمال ما را نيكو گردان. 
ه ب→→اشيد آن خ→→وش∂ و خ→→وشبخت∂ ك→→ه ش→→ما آرزو م→→∂كنيد ب→→ه آن ب→→رسيد، ت→→نها ب→→ا  ẃي→→→عن∂ م→→توج
آرزو درست ن→م∂شود، ت→نها ب→ا گ→فتن «م→بار∑ ب→→اد» و «ص→د س→ال ب→ه اين سالها» درست نم∂شود؛ 

^ طال و نقره به دست نم∂آيد.   ه ẃهفت سين و سبزه و شيرين∂ و سك ^ تنها با چيدن سفرهها
^ ط→→→→→→→→ال و ن→→→→→→→قره ب→→→→→→→ه دست م→→→→→→→→∂گيرند و  هها ẃم→→→→→→→→ردم∂ ه→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→ه در س→→→→→→→→اعت ت→→→→→→→→حويل س→→→→→→→ال س→→→→→→→ك
^ ج→رينگ جرينگ پول به گوششان برسد. به سبزه  م→∂چرخانند ب→ه اي→→ن ام→يد ك→→ه در ط→ول س→ال ص→→دا

م باشند. شيرين∂ م∂خورند تا هميشه كامشان شيرين گردد.   ẃنگاه م∂كنند تا هميشه سبز و خر
اي→→→نها اش→→→تباه ك→→→ردهان→→→د و ب→→→ه ق→→→ول م→→→عروف س→→→وراخ دع→→→ا را گ→→→م ك→→→ردهان→→→→د، ك→→→دام اش→→تباه از اي→→ن 
^ ب→→→∂ ع→→→قل و ه→→→وش ك→→→م−  ^ ب→→→ا ع→→→قل و ه→→→وش از ن→→→بات و ج→→→ماد م→→→رده ب→→→→دتر ك→→→ه ي− ان→→→→سان زن→→→ده
^ مرده ميمنت بطلبد و حال آنكه خالقش فرموده است:  بگيرد، از سبزه و شيرين∂ و طال و نقره

...�؛۲  Ẁ−ẂلẀمẂال ґه ґدџيґب ^ ґذￍال џ∑ џبارџ؛۱ �ت� џين ґمџعالẂال ب џر Ẁاهللا џ∑ џبارџت...�
^ ب→→ركات، خ→→داست. آن→→كه  ي→→→عن∂ اش→→تباه ن→→كنيد؛ آن ك→→س∂ ك→→ه م→→بار∑ است و م→→نبع ه→→مه
اريẃتґ ع→→→→→→الم ه→→→→→ست∂ ب→→→→→ه دست اوست، آن ك→→→→→ه ع→→→→→زẃت و ذلẃت و م→→→→→رگ و ح→→→→→يات ب→→→→ه  ẃس→→→→→لطنت و ق→→→→→ه
ل  ẃهار» است، او«م→→→→→→حو→→→→→→ ẃيل و الن→→→→→→ ẃر اللẃ دست اوست. او«م→→→→→→→قلẃب الق→→→→→→→لوب و االب→→→→→→صار» است؛ او«م→→→→→→دب

الحول و االحوال» است.  
→→→وت ب→→→ه  Ẁن از ب→→→رج حẃم→→→عي ^ ^ زم→→→ين خ→→→اك∂ را س→→→ر س→→→اعت و دق→→→يقه و ث→→→انيه اوست ك→→→→ه ك→→→→ره

                                                           
 .Ｑ℮＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱
^ مل−،آيه＾۱.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲۲ 

ل م→نتقل م→∂كند و ه→م اوست كه بايد زمين مغز و جان و فكر ما را از برج شقاوت به  џم→ џب→رج ح
^ زمين  ه ب→ه اي→ن ح→→قيقت ن→→بايد غ→افل ش→د ك→ه تحويل كره ẃا از ت→وج→ ẃب→رج س→عادت م→نتقل س→ازد؛ ام
^ است ول∂ م→→→ا ان→→→سانها ب→→→→ايد ت→→→حويل اخ→→→تيار＾ داش→→ته ب→→→اشيم،  ي− ت→→→حويل ت→→→كوين∂ و اض→→→طرار
ي→→عن∂ ب→→ا اراده و اخ→→→تيار خ→ودمان ب→ايد ب→ا ع→مل ب→ه دس→تورات دي→ن و اح→كام اله→∂ از م→دار ان→حراف→∂ 
ه→واپ→رست∂ ب→رگرديم و ب→ه م→دار اع→تدال∂ خ→→داپ→رست∂ ب→يفتيم. از ب→رج ش→قاوت خ→→ارج گشته به برج 

سعادت داخل شويم، چه آنكه خالق ما فرموده است: 
...�؛۱  Ẃم ґه ґسẀفẂأنґوا ما ب ẀرґẃيџغẀي ∂ￍت џم＃ حẂوџقґما ب ẀرґẃيџغẀال ي џاهللا ￍإن...�

...ي→→→→قيناҐ خ→→→→دا وض→→→→ع و ح→→→ال م→→→→ردم∂ را ت→→→غيير ن→→→م∂دهد ت→→→→ا خ→→→ود آن م→→→ردم، ح→→→االت 
درون∂ خود را تغيير بدهند... 

ت→ا ش→ما آدميان، دگرگون∂ در افكار و اخالق و اعمال خويش ايجاد نكنيد آن نعمتها 
^ از دست رفته به شما باز نخواهند گشت.  و عزẃتها

 vنـوروز اگ→→→ر خـواه→→→→∂، از نـو حـركت ك→→ن vك→→ز جـن→→بش ن→و، ت→ابش ش→مس و ق→مر آي→د
 LLL

 vاز ن→→→→→و ح→→→→→ركت ك→→→→ن ك→→→→ه ح→→→→يات از ح→→→→ركتها است vآن كس ك→→→→→→ه ف→→→→→→→تاد از ح→→→→→→ركت م→→→→→→حتضر آي→→→→→→د 
 vت→→→→→→→→→قويم زم→→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→→→سته ب→→→→→→→→→ه اع→→→→→→→→مال م→→→→→→→→ن و ت→→→→→→→→و است vك→→→→→→→→→→→ز ن→→→→→→→→→→→ي− و ب→→→→→→→→→→→دش گ→→→→→→→→→→→ردش ت→→→→→→→→→→اريخ ب→→→→→→→→→→رآيد 
 vس→→→→→رو و گ→→→→→ل و الله ع→→→→→مل خ→→→→→وب م→→→→→ن و ت→→→→→و است vخ→→→→→→→وار است ك→→→→→→→ه چ→→→→→→→ون خ→→→→→→ار ه→→→→→→مه ن→→→→→→يشتر آي→→→→→→د 

حركت تحويل∂ و بدون توقẃف عالم طبع 
خ→→→الصه اي→→نكه ت→→كامل در ن→→→ظام ع→→→الم ط→→بع ب→→ر اس→→اس ت→حويل است و ح→ركت، ت→حويل در 
^ زم→→→→ين ت→→→→نها ي− ب→→→→→ار در ط→→→→ول ي− س→→→→ال ن→→→→يست، ب→→→→لكه زم→→→→ين در س→→→→→ال دوازده ب→→→ار،  ه→→→→مين ك→→→→ره

يعن∂ در هر ماه∂ ي− بار از برج∂ به برج ديگر تحويل م∂شود.  
از ب→→→رج ح→→→وت ب→→→ه ب→→→رج ح→→→مل، از ب→→→رج ح→→→مل ب→→→ه ب→→→رج ث→→→ور و از ث→→→ور ب→→→ه ج→→→ورا و از ج→→→ورا ب→→→ه 
^ زم→ين در ح→→ال ت→حويل است و ن→ه ت→نها زم→ين، ب→لكه  س→→رطان و از س→رطان ب→ه اس→د و... دائ→ماҐ ك→ره
^ ت→→→وقẃف و س→→→كون در ع→→الم  لند و لح→→→ظها ẃم→→→وجودات ع→→→→الم ط→→→بع در ح→→→ال ح→→→ركت و ت→→→حو ^ ه→→→مه

^ قرآن حكيم:  وجود ندارد. به فرموده
                                                           

^ رعد،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱



 
 ۲۲۷ عبرت∂ كه از نوروز بايد گرفت 

...�؛۱  ґحاب ￍالس ￍرџم رẀمџت џ∂ ґه џو Ґ↕ џد ґها جامẀب џس Ẃحџت џبال ґجẂال ^ џرџت џو�
 ^ ^ و ح→→→→→ال آن→→→→→كه آن→→→→→→ها م→→→→→انند اب→→→→→رها ت→→→→→→و ك→→→→→→وهها را ج→→→→→→امد و ب→→→→→→→∂ ح→→→→→→ركت م→→→→→→→∂پندار

آسمان در حركتند... 
ليم و  ẃوام در ح→→→→ال ت→→→حو ẃزم→→→→→ان ن→→→→شستهاي→→→م و ع→→→ل∂الد ґ∂م→→→→ا ان→→→→سانها ن→→→→يز ه→→→→مه ب→→→→ا ه→→→→م در ك→→→→شت
ل خ→→→→ود ن→→→→داري→→→م و م→→→∂پنداري→→→م ك→→→ه در م→→→كان ث→→→ابت∂ م→→→توقẃف ه→→→ستيم و ح→→→ال  ẃه ب→→→→ه ت→→→→حو ẃخ→→→→ود، ت→→→→وج
آن→→→→كه ي− لح→→→→ظه ه→→→→م م→→→توقẃف ن→→→م∂باشيم م→→→انند ع→→→قرب− س→→→اعت ش→→→مارґ س→→→→اعت ك→→→ه وق→→→ت∂ ن→→→گاه 
^ س→→→اعت س→→→اكن و ب→→→∂ ح→→ركت م→→→∂بينيم و ح→→ال  ^ ع→→→دد ي→→→ازده ص→→→فحه م→→→∂كنيم، آن را م→→→ثالҐ رو
آن→كه ي− آن ه→م س→اكن ن→→يست و م→ا حركت آن را احساس نم∂كنيم. بعد از ي− ساعت آن 
^ س→→→→→→→اعت م→→→→→→→∂بينيم و م→→→→→→→∂فهميم ك→→→→→→ه ح→→→→→→ركت م→→→→→→∂كرده و م→→→→→→ا س→→→→→→اكنش  ^ دوازده ص→→→→→→→فحه را رو

م∂پنداشتهايم. 
وق→→→ت∂ در ه→→→واپ→→→يما ن→→→→شستهاي→→→م م→→→ثالҐ از ت→→→هران ب→→→ه م→→→شهد م→→→∂رويم، ه→→واپ→→يما در ح→→→ال ح→→ركت 
џرџد و راه ي− م→→اهه را در ي− س→→اعت ط→→∂ م→→→∂كند ول∂ م→→ا ب→→ا ك→مال  است و ب→→ا س→→رعت م→→ا را م→→∂ب
آرامش ن→→شستهاي→م و گ→اه م→∂خواب→يم و گ→اه∂ م→→∂خوريم و م→∂نوشيم و ب→ا ه→م ب→حث م→∂كنيم و 
اص→→الҐ اح→→ساس ح→ركت ن→م∂كنيم؛ ي− وقت ب→ه خ→ود م→∂آييم ك→ه به فرودگاه مشهد رسيدهايم. 
^ دوش خ→→ود گ→→رفته است و ب→ا س→رعت∂ ع→جيب در ف→ضا م∂چرخد و  ^ زم→→ين ه→→م، م→→ا را رو ك→→ره
ه به حركت او، خود را متوقẃف م∂پنداريم و سرگرم  ẃما را با خود م∂چرخاند ول∂ ما بدون توج

^ خود م∂باشيم.  ^ عاد كارها
^ در ك→→→→ار ن→→→بود، وق→→→ت∂ م→→→∂خواس→→→تند چ→→→→ند  ^ گ→→→→ذشته ك→→→→ه وس→→→→ايل ب→→→→رق∂ و گ→→→از در زم→→→→انها
^ درست ك→→→نند، چ→→→→ند ق→→→طعه  ق→→→→طعه آتش ف→→→راه→→→م ك→→→نند و آب س→→→ماور را ب→→→ه ج→→→وش ب→→→ياورند و چ→→→→ا
زغ→→→→→ال در م→→→→يان آت→→→→→شگردان گ→→→→→ذاش→→→→ته و ي− ق→→→→طعه زغ→→→→ال گ→→→→داخ→→→→ته از آتش در وس→→→→ط آن→→→→ها ق→→→→رار 
 ^ م→→→→→∂دادن→→→→→د و آن را ب→→→→→ا س→→→→رعت در ف→→→→ضا م→→→→∂چرخاندند؛ آن آت→→→→→شگردان م→→→→→∂چرخيد و زغ→→→→الها

سرد و سياه را شعلهور م∂ساخت.  
^ زم→ين ه→م آت→شگردان→∂ است ك→ه ب→ه ان→گشت ق→→درت خ→دا در ف→ضا م∂چرخد و  اي→ن ك→ره
^ ب→→→ه  ^ ج→→→مادات و ن→→→→باتات را در آغ→→→وش گ→→→رفته و م→→→∂چرخاند. از س→→→رد ق→→→→طعات س→→→رد و اف→→→سرده

                                                           
^ نمل،آيه＾۸۸ .  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۲۸ 

^ ي−  ^ س→بز و زرد و س→رخ و بنفش م∂روياند. از تخم مرده داغ→∂ م→∂برد و از خ→→ا∑ گ→→لها
^ ك→→→→→→ور و ك→→→→→ر و الل آدم→→→→→∂، ان→→→→→سان∂ ع→→→→اقل  پ→→→→→رنده، ب→→→→→لبل∂ خ→→→→→وش آه→→→→→نگ م→→→→→∂پروران→→→→→د. از ن→→→→→طفه

گويا، بينا و شنوا بهوجود م∂آورد.  
^ زم→→ين چ→→ه ن→→→طفههاي∂ در رح→→م دارد  ^ س→→ر و ت→→ه ب→→سته →→ره Ẁاك→→→نون خ→→→→دا م→→∂دان→→د ك→→ه اي→→ن ك
مџن را پر از انواع گياهان و جانداران سازد.  џك→ه ب→→ايد در اي→ن ف→صل ب→هار بزايد و كوه و دشت و د
از ه→ر ب→ذر＾، گ→→ياه∂ ت→وليد گ→ردد و از هر گل∂ بوي∂ و از هر مرغ∂ آهنگ∂ برخيزد و هم خدا 
→→رورآفرين ي→→ا غ→→م ان→→→گيز م→→∂باشد. چ→→ه لبه→→اي∂  Ẁدان→→→د ك→→→ه اي→→→ن س→→→→ال ن→→→و آب→→→ستن ب→→ه چ→→ه ح→→وادث→→∂ س
ب→ايد ب→خندند و چ→ه چ→شمهاي∂ ب→→ايد ب→گريند، چ→ه ف→ريادهاي∂ ب→لند ش→ود و چه صداهاي∂ خاموش 

گردد، جمع∂ به اوج عزẃت برسند و جمع∂ به خا∑ ذلẃت نشينند. 
 vچ→→→→ه گ→→→→ويـم از اي→→→→ن گ→→→→نبد ت→→→→يز گ→→→→رد vك→→→→→→→→→→→ه هـرگ→→→→→→→→→→ز ن→→→→→→→→→→يـاسايد از ك→→→→→→→→→→→اركرد
 vي→→→→→→كـ∂ را ه→→→→→→مـ∂ ت→→→→→→اج ش→→→→→→اه∂ ده→→→→→د vيـك→→→→→→→→∂ را ب→→→→→→→→ه دري→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→اه∂ ده→→→→→→→د
 vي→→→→→→→كـ∂ را ب→→→→→→→رهـنه س→→→→→→ر و پ→→→→→→ا و دست vن→→→→→→شست ^ ن→→→→→→ه آرام خ→→→→→ورد و ن→→→→→ه ج→→→→→→ا
 vس→→→رانـج→→→ام ه→→→ر دو ب→→→ه خ→→→ا∑ ان→→درند vه→→→→→→→→→→→→ال∑ ان→→→→→→→→→→→درند ^ ك→→→→→→→→→→→→ه در ت→→→→→→→→→→→→نگنا

اين حديث را هم در گذشته بيان كرديم: 
)؛۱  نẂ حال＃ اґلẄ∂џ حال＃ ґيا مẂن الد ґريџغџتґب Ẃظ ґعￍت џي Ẃمџل Ẃنџم ґاسẃالن ẀلџفẂغџا)

^ ن→گيرد و ه→مچنان  ل دن→→يا پ→ند ẃر و ت→حوẃغ→→افلترين م→→ردم آن ك→س∂ است ك→→ه از اي→ن ه→مه ت→→غي
در خ→→→واب خ→→→رگوش∂ ي− ع→→→مر ب→→→خورد و ب→→→خواب→→→د و ه→→→يچ ن→→→فهمد اي→→→ن ت→→→غيẃرات و دگ→→→رگون∂ها از 
ك→→→→→جا ن→→→→→شأت گ→→→→رفته است و ب→→→→ه ك→→→→جا م→→→→نته∂ خ→→→→واه→→→→د ش→→→→د و م→→→→ن در اي→→→→ن م→→→→يان چ→→→→ه ك→→→→→ارهام و چ→→→→ه 
^ ق→→→رآن در م→→→يان آتش ج→→→هنẃم م→→→∂بيند و  وض→→→→ع∂ ب→→→→→ايد داش→→→→ته ب→→→اشم و ن→→→→اگهان خ→→→ود را ب→→→ه ف→→→رموده

فرياد م∂زند: 
...�؛۲  ẀلџمẂعџا نￍنẀك ^ ґذￍال џرẂي џغ Ґحاґصال ẂلџمẂعџنا ن Ẃج ґر Ẃنا أخￍب џر...�

^ ب→→→→ه خ→→→→طا رف→→→تهام] م→→→را از آتش ن→→→→جاتم ب→→→ده و ب→→→→ه  ...خ→→→→دايا [اآلن ف→→→→هميدم ك→→→→→ه ع→→→→مر
دنيايم برگردان تا كارهاي∂ غير آن كارها كه م∂كردم بكنم... 

                                                           
ـ فقيه،جلد℮،صفحه＾۳۹℮.  ۱
^ فاطر،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲



 
 ۲۲۹ جلوهها＾ دنيا چشمتان را نگيرد 

ول∂ جواب م∂شنود كه: 
...�؛۱  Ẁير ґذￍالن ẀمẀك џجاء џو џرￍك џذџت Ẃنџم ґيهґف Ẁرￍك џذџت џما ي ẂمẀك ẂرґẃمџعẀن Ẃمџل џأ و...�

...آي→→→ا م→→ن در دن→→يا ب→→→ه ش→→ما آن→→قدر م→→→هلت ن→→دادم ك→→→ه از ج→→ريان ت→→حوẃالت ع→→الم پ→→ند ب→→گيريد، آي→→ا 
^ شما نفرستادم...   هشدار دهنده به سو

پ→→→→→→يامبران و ام→→→→→→امان ن→→→→→→→يامدند و ف→→→→→→رياد ب→→→→→→ر س→→→→→→رتان ن→→→→→→كشيدند و ش→→→→→→ما را از اي→→→→→→ن ج→→→→→ريان آگ→→→→→اه 
^ ان→→سان ه→جده س→اله است، ي→عن∂ ي−  ن→→ساختند. در ش→→أن ن→→زول اي→→ن آي→→ه آم→ده است ك→ه درب→اره
آدم ه→جده س→→اله ب→→ايد ب→ه خ→ود ب→يايد و راج→ع ب→ه ت→غيير و تحوẃالت عالم بينديشد و بفهمد كه آمد 
و رفت روز و شب ي→→عن∂ چ→→ه و خ→→واب→→يدن و ب→→يدار ش→→دن چ→→ه م→→عناي∂ دارد و اص→→الҐ م→ن خ→ودم چ→ه 
џ→→→→→رџندهام ك→→→→→→يست و چ→→→→→ه ه→→→→→دف∂ از اي→→→→→ن  ه→→→→→ستم و از ك→→→→→جا آم→→→→→دهام و ب→→→→→ه ك→→→→→جا م→→→→→∂روم؟ آورن→→→→→ده و ب

آوردن و بردن من دارد.  
 ^ ^ ب→→ر ح→→ال آدم چ→→هل س→→→اله و پ→→نجاه س→→→اله ^ ي− آدم ه→→→جده س→→اله است، وا اي→→ن وظ→→يفه
^ م→→→→ا را در  →→→→تابهاي∂ خ→→→→واه→→→→د داشت، ح→→→→تماҐ روز ґوده ك→→→→ه چ→→→→ه خ→→→→→طاب و عẀن→→→→ Ẁدر خ→→→→واب غ→→→→→فلت غ
^ انسان، آخر من به تو عقل و فكر دادم كه  م→وقف ح→ساب، ن→→گهمان م→→∂دارند و م∂گويند: ا
ب→ينديش∂ و بفهم∂، شصت سال و هفتاد سال تو را خواباندم و بيدارت كردم. در هر شبانهروز 
^ از م→→→رگ و ح→→يات را ن→→شانت دادم، ب→→ه زب→→→ان پ→→يام آورم ب→→ه ت→→و پ→→→يام ف→→رستادم ك→→ه  چ→→→ند ب→→→ار ن→→→مونها
ه→→مانطور ك→→ه م→→∂خواب→→→يد م→→∂ميريد و ه→→مانطور ك→→ه ب→→يدار م→→∂شويد در روز ق→يامت ب→ران→گيخته 
م→∂گرديد، آيا همين كاف∂ نبود كه تو را به فكر انداخته و از خواب غفلت بيدارت سازد و به 
گ→→وشت ط→→نين اف→→كند ك→→ه ب→→ه خ→→ود ب→→يا و ب→→فهم ه→→مان كس ك→→ه ت→→و را ه→→ر شب م→→∂خواب→→اند و ص→→بح 
 ^ ب→→يدارت م→∂كند ه→→مان كس ي− شب ت→و را م∂خواب→اند و دي→گر ب→→يدارت ن→م∂كند ت→ا ب→ا ص→دا
^ م→→→→→→→→حشر است و  ^ و م→→→→→→→→∂بين∂ ص→→→→→→→→حرا →→→→→→→→ور ج→→→→→→→→ناب اس→→→→→→→→راف→→→→→→→→يل� از خ→→→→→→→→واب ب→→→→→→→→رم∂خيز Ẁص Ẃفخ→→→→→→→→џ ن

رستاخيز عظيم قيامت برپا شده و در موقف حساب نگهت داشتهاند.  
سبب پيدايش غفلت 
قرآن م∂فرمايد: 

� ق→→الẀوا ي→→ا  џونẀل ґسẂن→→ џي Ẃم ґه→→ґẃ ب џر Ẅ∂إل ґداث→→ Ẃج Ẃاأل џن→→ ґم Ẃم→→ Ẁإذا ه→→џف ґور→→→ الص ∂→→ґف џخґف→→→Ẁن џو�
                                                           

^ فاطر،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱



 
 ۲۳Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

�؛۱  џونẀل џس ẂرẀمẂال џق џد џص џو Ẁمن Ẃح ￍالر џدџع џنا هذا ما و ґدџق Ẃرџم Ẃن ґنا مџث џعџب Ẃنџنا مџلẂي џو
^ م→→→→→وقف  در ص→→→→→→ور دم→→→→→→يده ش→→→→→ده است و آدم→→→→→يان از ق→→→→→→برها ب→→→→→رخاسته ان→→→→→د و ب→→→→→ه س→→→→→و
^ ب→→→→→→→→ر م→→→→→→→ا، چ→→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ م→→→→→→→ا را از  ^ وا ح→→→→→→→ساب خ→→→→→→→دا ش→→→→→→→تابان م→→→→→→→→∂روند و م→→→→→→→→∂گويند ا
^ خ→→→→→→→→→داوند رح→→→→→→→→→مان است و  ^ اي→→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→→مان وع→→→→→→→→→ده خ→→→→→→→→→→وابگاهمان ب→→→→→→→→→→رانگيخت، آر

^ خبر م∂دادند].  فرستادگانش راست م∂گفتند[كه از چنين چيز
^ هدايت ما  آي→ا اي→ن آي→→ات آس→مان∂ ق→رآن و رف→تار و گ→فتار پ→→يامبران و ام→امان� ك→ه ب→را

ل∂ در شئون زندگ∂ ما پديد آورد؟!!  ẃآمدهاند نبايد در ما تكان∂ ايجاد كرده و تحو
^ از شتران  ^ رس→ول خ→دا� ب→ا ج→→مع∂ از اص→→حاب از راه→∂ م→∂گذشتند ب→ه گ→لẃها روز
^ بسيار نفيس عرب به  ^ ده ماهه آبستن م∂گويند كه از امتعه →شار رس→يدند، عشار به شترها ґع
^ از ت→→حوẃالت ده→→→شتان→→→گيز  ^ ت→→كوير ك→→ه ن→→مونها ش→→→مار ب→→→وده است و لذا ق→→→رآن ك→→→ريم در س→→→وره

عالم را در روز قيامت نشان م∂دهد كه: 
�؛۲  Ẃتџل ґẃطẀع ẀشارґعẂا ال џإذ џو... Ẃت џر џدџكẂان Ẁوم Ẁجا الن џإذ џو � Ẃت џر ґẃوẀك ẀسẂم ￍا الش џإذ�
^ ك→→→→→→→→ه ط→→→→→→→ومار خ→→→→→→→ورشيد در ه→→→→→→→→م پ→→→→→→يچيده ش→→→→→→ود و س→→→→→→تارگان ت→→→→→→يره و ب→→→→→→→∂فروغ  روز

^ عشار به حال خود رها شوند.  ^ كه شترها گردند و روز
ي→عن∂ در آن روز، چ→→نان دهشت و وحشت دلها را فرا م∂گيرد و آدميان از خود بيخود 

^ عشار را هم فراموش م∂كند.  م∂شوند كه عربґ مالدوست، شترها
^ ش→→→→→→تران ع→→→→→→→شار رس→→→→→→يد، چ→→→→→→→شم از آن→→→→→→ها  م→→→→→→→نظور اي→→→→→→→نكه وق→→→→→→→ت∂ رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم� ب→→→→→→ه گ→→→→→→لẃه
ب→→رگردان→→يد و ب→→ه آن→→ها ن→→گاه ن→كرد، آن→گونه ك→ه ي− م→رد م→سلمان از ن→→گاه ب→ه زنґ ن→امحرم م∂پرهيزد 
^ ع→→→شار است و  ^ ش→→ترها و چ→→→شم از او ب→→ر م→→∂گردان→→د. اص→→حاب گ→→فتند: ي→→ا رس→→ول اهللا، اي→→ن گ→→لẃه
ت→ماشاي∂ و دي→→دن∂ است، ش→ما چ→را رو از آن→ها ب→ر م→∂گردان→→يد و نگاهشان نم∂كنيد؟ در جواب 
^ دن→→→→يا دل را دگ→→→رگون م→→→∂كند و  آن→→→→→ها ق→→→→ريب ب→→→→ه اي→→→→ن م→→→→ضمون ف→→→→رمود: ن→→→→گاه ك→→→ردن ب→→→ه زي→→→→باي∂ها
^ از ق→رآن را ه→م ت→الوت ف→رمود ك→ه خ→دا  ح→→ال غ→→→فلت از خ→→→دا در دل ب→→→هوجود م→→∂آورد. اي→ن آي→→ه

فرموده است: 
                                                           

 .Ｑ۲و Ｑ۱يس،آيات ^ ـ سوره ۱
^ تكوير،آيات۱تا℮.  ـ سوره ۲



 
 ۲۳۱ جلوهها＾ دنيا چشمتان را نگيرد 

نẂيا...�؛۱  الد ґ↕يا џحẂال џ↕ џرẂهџز ẂمẀهẂن ґم Ґواجا Ẃأز ґهґنا بẂعￍتџما م Ẅ∂إل џ−ẂيџنẂي џع ￍن ￍدẀمџال ت џو�
^ زودگ→→→→ذر دن→→→→يا ك→→→→→ه ب→→→→ه گ→→→→روه∂ از  ^ خ→→→→ود را م→→→→دوز ب→→→→→ه زي→→→→باي∂ها ه→→→→→رگز چ→→→→شمها

ار و منافقان دادهايم...  ẃكف
→ل∂  Ẁگ ^ ^ ب→→ر درґ اط→→اق آوي→→خته ب→→ود ك→→ه ع→→كس ب→→وته ي→→ك∂ از ه→→مسران پ→→→يامبر� پ→→ردها

در آن بود، رسول اكرم� به او فرمود: 
فџها)؛۲  ґار џخџز џيا وẂن الد ẀتẂرџك џها ذẂيџلґا ẀتẂرџظџذا نґا ∂ґẃن ґاџف ∂ґẃن џع ґيهґبґẃي џغ)

^ ع→→→→→→→كسدار] را از م→→→→→→→قابل چ→→→→→→→شم م→→→→→→→ن ب→→→→→→→ردار، ه→→→→→→→→ر وقت چ→→→→→→شمم ب→→→→→→→ه آن  اي→→→→→→→ن [پ→→→→→→→رده
م∂افتد دنيا و زر و زيور دنيا برايم تداع∂ م∂شود. 

ل خ→ودمان ب→سنجيد و  ẃح→→ال، آن گ→→فتار خ→→دا و اي→ن رف→تار پ→يامبر را ب→ا زن→دگ∂ غ→رق در ت→جم
^ از  ^ ايمان به قرآن خدا و پيرو عا ẃببينيد تفاوت راه از كجا تا به كجاست! در عين حال ما اد

رسول خدا�داريم و خدا هم فرموده است: 
...�؛۳  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ∂ґف ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�

^ ش→→→→ما ق→→→→رار دادهام ك→→→→ه او را در ت→→→مام ش→→→ئون زن→→→دگ∂ خ→→→ود  م→→→→ن رس→→→→ول خ→→→→ودم را اس→→→→وه و الگ→→→→و ب→→→→را
^ ديگر هم خطاب به رسولش فرموده است:  سرمشق قرار داده و از او تبعيẃت نماييد. در آيه

بونџ اهللاџ فџاتￍبґعẀونґ∂...�؛℮  ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�
ب→→→گو ب→→→→ه م→→ردم، اگ→→ر ش→→ما خ→→دا را دوست م→→→∂داريد، از م→→ن [ك→→ه پ→→يامآور او ه→→ستم] 

^ نماييد...  پيرو
^ آس→مان∂ ت→كان ب→خورد و چ→شم از خ→واب غ→فلت  →→ا ك→→و آن دلґ ب→→يدار ك→→ه از اي→→ن ن→→داه→→→ا ẃام
^ اين  ^ پ→شت پ→رده را ه→م از م→نظر ق→رآن ك→ريم م→شاهده ن→مايد و ب→اق∂مانده ب→گشايد و ص→حنهها

عمرґ زودگذر را به لهو و لعب به سر نياورد. 
^ را هم به خاطر بسپارد و گهگاه آن را با خود زمزمه كند:  ^ سعد اين شعر حكيمانه

 fچـش→→→→→→م ع→→→→→→→قلـت بـدوخت Ẅ^ س→→→→موم ه→→→وس ك→→→شت ع→→→مرت ب→→→سوختf غ→→→→→→بار هـو
                                                           

^ طه،آيه＾۱۳۱.  ـ سوره ۱
 .Ｑ℮＾ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۱۲،صفحه ۲

^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۳
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۳۲ 

 Ẅ^ →→→و џو ع→→→مره ان→→→جام داده! ب→→→ه ه→→→وش ب→→→يا ك→→→ه غ→→→بار ه ẃم→→→→سلمان ن→→→→→مازخوان روزه ب→→→گير ح→→→ج ^ ا
^ چ→→→هل پ→→→نجاه س→→→→الهات را ب→→→ه آتش ك→→→شيده  چ→→→→شم ع→→→→قلت را ك→→→→→ور ك→→→→رده و ح→→→اصل اع→→→→مال ع→→→باد

^ عمر استفاده كن.  است، اين− به خود بيا و از اين مهلت باق∂مانده
 f∑غـف→→→→→لت از چ→→→→→شم پ→→→→→ا ^ ^ س→→→رمه در چ→→شم خ→→ا∑f ب→→→→→→كن س→→→→→رمه ك→→→ه ف→→→ردا ش→→→و

∂ ب→→→→رخوردار است، ش→→→→ما ي− ق→→→→بر را ك→→→→ه ب→→→→شكافيد، م→→→→→انند  ẃاي→→→→ن ب→→→→يت ه→→→→م از لط→→→→افت خ→→→→اص
^ در م→→→→→→يان آن ن→→→→→→يز ه→→→→→→مچون  →→→→→→→رد ش→→→→→→→ده џگ ^ ^ پ→→→→→→→وسيده ^ ي− چ→→→→→→→→شم است و ب→→→→→→→دن م→→→→→→→رده ح→→→→→→→دقه

^ است در چشم خا∑.   سرمها
^ ن→→فسان∂،  ^Ẅ و ه→→وسها ^ در گ→→نداب ه→→و ^ غ→→وطهور گ→→→شته ^ ان→→→سان غ→→→فلت زده ح→→→ال ا
^ و  ^ م→→→∂مير ^ غ→→فلت را از چ→→شم دل پ→→ا∑كن ك→→ه ب→→ه ه→→مين زود ان→→→دك∂ ب→→→ه ه→→→وش ب→→→يا و س→→رمه

^ در چشم خا∑ م∂گرد＾.  ^ تنگ قبر م∂پوس∂ و سرمه در ميان حدقه
^ ن→→→→→مانده است؛  ب→→→→→→هراس→→→→ت∂ ك→→→→ه در ارش→→→→اد و ه→→→→→دايت م→→→→ا ب→→→→→ندگان خ→→→→→دا ه→→→→يچ س→→→→خن ن→→→→اگفتها
ẃ∂ ش→→→عرا ب→→→ا ب→→→يانات گ→→→وناگون آن→→→چه  →→→كما و ع→→→لما و ح→→→ت Ẁخ→→→→دا� و از پس آن→→→→ها ح ^ ان→→→→بياء و اولي→→→→ا
^ ه→→ست، در م→→ا  الزم ب→→→وده گ→→→فتهان→→د و ب→→انگ ب→→→يدارب→→اش س→→ر دادهان→→د. ح→→ال اگ→→ر ق→→صور و ت→→قصير
ẃ→→→ي− ب→→ه اي→→ن  ^ ج→→→ز اي→→→ن ن→→→يست ك→→ه ب→→ايد ت→→كان∂ ب→→خوريم و ج→→واب لب غ→→→فلتزدگان است و چ→→→ارها
^ آس→→→→→→مان∂ داده، ق→→→→→→دم در ص→→→→→→راط م→→→→→ستقيم ع→→→→→بادت خ→→→→→دا ن→→→→→هاده و ب→→→→→ه دن→→→→→بال آن پ→→→→→يشروان  ن→→→→→→داه→→→→→→→ا

^ اوست.  هدايت حركت كنيم.ارزش انسان به موضوع مورد انديشه
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گفتار هجدهم 
تحصيل نور 

غرور، سبب روسياه∂ در آخرت 
 ẂمẀكￍن ￍرẀغ→→ џال ي џيا و→→Ẃن الد Ẁ↕يا→→ џحẂال ẀمẀكￍن ￍرẀغ→→џال ت→→→џف ￒق→→→ џح ґاهللا џد→→→ Ẃع џو ￍإن Ẁاس→→→→ￍا النџه→→→ي→→→ا أي�

�؛۱  Ẁور ẀرџغẂال ґاهللاґب
^ خ→→→دا ح→→→ق است؛ پس[م→→راقب ب→→اشيد ك→→→ه] زن→→دگ∂ دن→→→يا  ^ م→→→ردم، ب→→→→ه ي→→→قين وع→→→ده ا

شما را نفريبد و[مراقب باشيد كه] شيطان فريبكار فريبتان ندهد. 
^ وس→يع و  ^ اخ→→→الق راج→ع ب→ه آن ب→حثها از ج→→مله ب→→يمار＾ها＾ م→→هل− روح→→∂ ك→→ه ع→→لما
 ^ ^ «غ→رور» است ك→ه در گ→ذشته راج→ع ب→ه ه→مين م→وضوع ذي→ل ه→مين آي→→ه ع→→ميق∂ دارن→د، ب→يمار

شريفه مطالب∂ را بيان كرديم. 
^ خ→→→→دا ح→→→→ق است، اي→→→→ن دن→→→→يا پ→→→→ايان م→→→→∂يابد و ع→→→→→الم  ^ م→→→→ردم! ب→→→→ه ي→→→→قين ب→→→→دان→→→→→يد ك→→→→ه وع→→→→ده ا
آخ→→رتґ پ→→رغوغا ف→→را م∂رسد، آن روز اع→مال و اخ→→الق ش→ما م→ورد ح→→ساب ق→رار م→∂گيرد و ك→يفر 
^ زودگ→→→→ذر، ش→→→→ما را ف→→→→ريب  و پ→→→→→اداش داده م→→→→→→∂شود. اي→→→→→ن− م→→→→→راقب ب→→→→→اشيد اي→→→→ن زن→→→→دگ∂ ف→→→→ريبنده
ن→→→→دهد و س→→→→رگرمتان ن→→→→سازد ك→→→→ه ي− وقت ب→→→→ه ه→→→→وش ب→→→→ياييد و ب→→→→بينيد دن→→→→→يا ت→→→→مام ش→→→→د و آخ→→→→رت ف→→→را 
^ «غ→→→→رور» است ك→→→→ه  ^ ب→→→→يمار ^ س→→→→→ياه آم→→→→→دهاي→→→→→د. اي→→→→→ن ن→→→→→تيجه رس→→→→→يد و ش→→→→→ما ب→→→→→ا دست خ→→→→→→ال∂ و رو

^ شريفه نسبت به آن هشدار م∂دهد.  آيه
«غ→→→→رور» ي→→→→عن∂ ان→→→→سان ب→→→→ه ي− ص→→→→فت ك→→→→→مال∂ ك→→→→ه ب→→→→ه زع→→→→م خ→→→→ودش، در خ→→→→ودش م→→→∂بيند، 
دلخ→→→وش و دلگ→→→رم ب→→→اشد و خ→→→ودش را ب→→→ه خ→→→اطر داش→→→تن آن ص→→فت در ن→→زد خ→→→دا م→→قبول و ب→→هشت∂ 
ب→→شناسد و از ص→→فات ن→→قص∂ ك→→ه واق→→عاҐ دارد غ→→افل ب→→ماند اي→→ن دلخ→→وش ب→→ودن ب→→ه ص→فت ك→مال∂ ب→ه 
^ مهلك∂ است كه از  زع→م خود و غافل ماندن از صفات نقص∂ كه دارد، غرور است و بيمار

                                                           
 .Ｑ＾فاطر، آيه ^ ـ سوره ۱
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^ م∂باشند.   ẃفاق مردم، مبتال به اين بيمار ^ اخالق، اكثريẃت قريب به ات نظر علما
→ا  ẃك→→افران و ب→→→∂دينان از ج→→هت∂ م→→بتال ب→→ه اي→→ن ب→→يمار＾ان→→د و آن→→→ان ك→→ه ب→→ه زع→→م خ→ود دي→ندار ام
اخ→→→→القاҐ و ع→→→مالҐ ف→→→اسق و ف→→→اجرند از ج→→→هت∂.عابدان و زاه→→→→دان ك→→→ه اه→→→ل ع→→→→بادت و ب→→→→∂اع→→→→تنا ب→→ه دن→→يا 
ه→→→→ستند از ج→→→→هت∂. ع→→→→المان و دان→→→→شمندان اع→→→→مẃ از روح→→→→ان∂ و غ→→→→ير روح→→→ان∂ ك→→→ه در ف→→→نون م→→→ختلف 
ع→لم∂ س→رآمدند؛ از جهت∂ مبتال به غرورند.واعظان و خطيبان و سخنوران زبردست از جهت∂. 

قاريان خوش لحن و خوش آهنگ قرآن از جهت∂.  
ẃ→→→فاقشان ه→→→ر  خ→→→→→الصه اي→→→→نكه ت→→→→مام اص→→→→→ناف و ط→→→→بقات م→→→ختلف م→→→ردم، اك→→→ثريẃت ق→→→ريب ب→→→ه ات
^ غرور دارند و هر ي− صفت كمال∂ در خود م∂بينند  ي− ب→ه شكل∂ خاص، ابتالء به بيمار
و ب→→→→ه ه→→→→مان دلخ→→→→وش م→→→∂شوند و خ→→→ود را ان→→→سان∂ ك→→→امل م→→→→∂پندارن→→→→د و م→→→قبول در پ→→→يشگاه خ→→→دا و 
^ ب→→→→ا ه→→→→مين دلخ→→→وش∂ ب→→→ه ك→→→مال خ→→→يال∂ و غ→→→فلت از  غ→→→→افل از ن→→→→قايص ف→→→→راوان→→→→∂ ك→→→→ه دارن→→→→د و ع→→→→مر
ن→→→قص واق→→→ع∂ ب→→→ه س→→→ر م→→→∂برند و م→→→رگشان ك→→ه ف→→را رس→→يد، خ→→ود را ت→→ه∂دست از ك→→ماالت واق→→ع∂ و 

مطرود از رحمت خدا م∂يابند. 
ẃات ب→→→→سيار س→→→اع∂ و  ^ ك→→→ه در ان→→→جام م→→→ستحب از ب→→→→→اب م→→→→ثال ه→→→→ستند در م→→→يان م→→→→سلمانان اف→→→راد
^ ك→ميل و زي→ارت ع→اشورا و  ẃ∂، دع→ا ^ م→→ستحب ẃ∂، روزه ه→→→ا ^ م→→ستحب ك→→وشا م→→∂باشند. از ن→→مازها
النẃ→→→→→→اس س→→→→→ست∂ و  ẃاهللا و ح→→→→→→ق ẃاز ح→→→→→ق ẃا در ان→→→→→→جام واج→→→→→باتشان اع→→→→→م→→→→→→ ẃاذك→→→→→→ار و اوراد گ→→→→→→وناگون و... ام
^ هستند كه واجبات  ^ م→غروران محسوب م∂شوند. افراد ديگر ك→وتاه∂ دارن→→د، اي→→نها در زم→ره
مات و ارت→→كاب گ→→ناهان ب→→∂پروا م→∂باشند!  ẃا در م→→→سائل م→→ربوط ب→→ه م→→حر→→ ẃرا ه→→م ان→→جام م→→∂دهند، ام
 ^ →→→ا اخ→→→القاҐ دارا ẃاز اي→→→ن ج→→→هت ن→→→يز م→→→راق→→→بت دارن→→→د و م→→→رتكب گ→→→ناهان ن→→→م∂شوند ام ^ اف→→→راد دي→→→گر
^ از ك→→→بر و ب→→→خل و ح→→→رص و ح→→→سد م→→→→∂باشند و غ→→→فلت از اي→→→ن دارن→→→د ك→→ه رذائ→→ل  ص→→→فات ن→→→→اپسند

^ را م∂پوساند و از اثر م∂اندازد.  ^ اعمال عباد لقيẃه، ريشه Ẁخ
از باب نمونه به اين حديث عنايت بفرماييد كه فرمودهاند: 

)؛۱  џبџط џحẂال Ẁارￍالن ẀلẀكẂأџا تџمџك ґنات џس џحẂال ẀلẀكẂأџي џد џس џحẂال ￍإنџف)
^ حسد، حسنات را م∂خورد آنگونه كه آتش، هيزم را م∂خورد.  رذيله

در ن→→قل دي→گر آم→ده ك→→ه«يأكل االي→مان» ح→→سد اي→→مان را م→→∂خورد. چ→ون مركز اصل∂ در وجود 
                                                           

 .℮Ｑ＾ـ كاف∂، جلد۸ ، صفحه ۱



 
 ۲۳Ｑ شرافت و كرامت خود را حفظ كنيم 

^ ت→→→→طهير و  ان→→→→→→سان ق→→→→→لب است، ي→→→→→→عن∂ روح و ج→→→→→ان ان→→→→→سان است، ت→→→→→→مام ان→→→→→بياء و رس→→→→→والن خ→→→→→دا� ب→→→→→را
ت→→→→هذيب روح و ق→→→→لب آم→→→→دهان→→→→د و م→→→→→∂خواه→→→→ند ب→→→→ا دس→→→→تورات آس→→→→مان∂ خ→→→→ود، روح و ج→→→→→ان آدم→→→∂ را از 

^ خدا باال ببرند قرآن هم م∂فرمايد:  لقيẃه پا∑ و طيẃب بسازند و او را به سو Ẁآلودگ∂ رذائل خ
...�؛۱  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃ عџدẀ الẂكџلґمẀ الطￍي Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ خ→→→→دا ب→→→→اال م→→→→→∂رود، ق→→→→لب پ→→→→→اكيزه از آاليش است و ع→→→→مل ص→→→→الح  ...آن→→→→→چه ب→→→→→→ه س→→→→و
^ باال رفتن اوست...  وسيله
نابود شدن اعمال ني− به سبب حسد 

فانه م→→→→ا م→→→→ردم م→→→→سلمان  ẃه، اع→→→→→مال ص→→→→الحه را خ→→→→نث∂ و ب→→→→∂ اث→→→→ر م→→→→∂سازد و م→→→→تأسẃلقي→→→→→→ Ẁرذائ→→→→→ل خ
^ ح→→→ال م→→راق→→بت ب→→اشيم از لح→→→اظ  م→→ؤمن ب→→ر ف→→رض اي→→نكه در ات→→يان واج→→بات و ت→→ر∑ م→→حرẃمات دارا

^ بسيار داريم.   ^ زشت اكثراҐ گرفتار＾ها اخالق رذيله و خوها
 ^ ـ كه به عنوان نمونه از حديث خوانديم كه ريشه ^ ح→سد را  از ب→→اب م→ثال ه→مين رذي→→له
^ از م→→→→ا  ـ در ن→→→→→ظر ب→→→→→گيريد و ب→→→→→بينيد در ح→→→→→االت روح→→→→→∂ ب→→→→سيار اي→→→→→مان و ح→→→→→→سنات را م→→→→→∂خشكاند 

آثارش پيداست.  
^ از امور زندگ∂ از  دو ن→فر آدم مؤمن صالحالعمل اهل ذكر و دعا و عبادت كه در امر
ك→→→→→→→سب و ك→→→→→→→ار و ت→→→→→→→جارت، ري→→→→→→→است و س→→→→→→→ياست و... ب→→→→→→→ا ه→→→→→→→م رق→→→→→→→ابت دارن→→→→→→→د، ب→→→→→→→ه ي→→→→→→→كديگر ح→→→→→→→سد 
^ و افزايش محبوبيẃتش در ميان مردم رنج م∂برد و  م→∂ورزند و ه→ر ي− از پ→يش اف→→تادن دي→گر
ت→→→→→→ا آن→→→→→→جا ك→→→→→→ه ب→→→→→→توان→→→→→د در ت→→→→→ضعيف ش→→→→→خصيẃت اج→→→→→تماع∂ او ت→→→→→→الش م→→→→→∂كند و ح→→→→→ال آن→→→→→كه ان→→→→→→سان 

باايمان م∂داند هر كه هر چه دارد، خدا به او داده و فرموده است: 
نẂيا...�؛۲  الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ẂمẀهџت џيش ґعџم ẂمẀهџنẂيџنا بẂم џسџق Ẁن Ẃحџن...�

...ما معيشت آنها را در بينشان در زندگ∂ دنيا تقسيم كردهايم... 
خ→→→دا ه→→→م ب→→→ه ه→→→ر ك→→→ه ه→→→ر چ→→→ه داده ب→→→ر اس→→→اس م→→→صلحت ح→→→كيمانه داده است، ب→→→→نابراي→→ن آدم 
ه به اين  ẃح→سود در واق→ع اع→تراض ب→ه ك→ار خ→دا دارد و ت→قسيم او را حكيمانه نم∂داند و خود توج
^ آن  فكر كفرآميز خود ندارد. حاصل اينكه تا آدم∂ به فكر اصالح نفس خويش و پاكساز

                                                           
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ زخرف، آيه＾۳۲.  ـ سوره ۲
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از اين رذائل نيفتد، تواناي∂ پرواز و صعود به عالم قرب خدا نخواهد داشت.  
→يẃب  џم طґل→ џاع→→مال ص→→الحه وق→→ت∂ اث→→رگذار در ص→→→عود ال∂ اهللا خ→→واه→→→د ب→→ود ك→ه روح و ج→→ان، ك
^ آن است. روح، راكب  ش→→→→→ده ب→→→→→اشد ب→→→→→اال رون→→→→→ده روح پ→→→→→ا∑ است و ع→→→→→مل ص→→→→→الح، ب→→→→→اال ب→→→→→رنده
است و ع→مل ص→الح مџ→ركب و ب→ديه∂ است ه→مانگونه ك→ه راكب ب→→∂مركب به مقصد نم∂رسد، 

مركب ب∂ راكب هم لغو است و ب∂ثمر.  
ه ان→→→→→بياء� م→→→→→عطوف ب→→→→→ه ت→→→→→طهير و ت→→→→→هذيب روح ان→→→→→سان است و روح آن→→→→→چنان  ẃت→→→→→مام ت→→→→→وج

بزرگ است كه خدايش آن را به خود نسبت داده و فرموده است: 
∂...�؛۱ ...من از روح خودم در او دميدم...  ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو...�

^ ن→شان دادن  ^ ت→شريف∂» است، ي→→عن∂ ب→را ^ روح ب→→ه خ→→دا، اص→→طالحاҐ «اض→افه ẃه اض→→افه الب→→ت
ع→→→ظمت و ش→→→رافت روح، آن را ب→→→ه خ→→→ود ن→→→سبت داده و ف→→→رموده است: روح م→→→ن، وگ→→→رنه خ→→→دا ك→→ه 
ب از ج→سم و روح ن→يست. پس ب→ر ان→سان ع→اقلґ ع→→ارف ب→ه اي→ن موقعيẃت بسيار بزرگ  ẃم→ثل م→ا م→رك
خ→ود، الزم است ك→ه اي→ن شرفґ انتساب به خدا را حفظ كند و بر آن بيفزايد تا به هنگام انتقال 
 ^ ^ افزودن به اين شرافت، دستور شبانهروز از اي→ن ع→→الم واق→عاҐ روح، اله→∂ ش→ده باشد و لذا برا

نماز داده و فرموده است: 
＾�؛۲  ґرẂكґذґل џ↕ال ￍالص ґمґأق...�

...نماز را به پا دار[تا پيوسته به ياد من و با من باش∂]. 
م→→→→→→→علوم م→→→→→→→∂شود ب→→→→→→→ه ي→→→→→→→اد خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→ودن و ب→→→→→→→ا خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→ودن ت→→→→→→→نها ش→→→→→→→رافت و ك→→→→→→رامت م→→→→→→قصود از 
 ^ →→ا ن→ه آن ن→ماز ẃن→→→ماز، ام ^ آف→→رينش ان→→→سان است و آن ه→→م ب→→ه دست ن→→م∂آيد ج→→ز از ط→→ريق اق→→امه
ك→ه م→ن و ام→ثال م→ن م→∂خوان→يم ك→ه در آن ب→ه ياد همه چيز و همه كس م∂افتيم جز خدا و حال 
^ ش→→ريفه ب→→ه اص→→→طالح اه→→ل ادب «الم غ→→ايت» است ك→→ه ن→→شان  آن→→→كه الم �لذك→→→ر＾� در اي→→ن آي→→→ه
م→∂دهد ت→مام ه→دف و غ→→ايت اص→ل∂ از ت→شريع ن→ماز، اي→ن است ك→ه ب→ر اثر تداوم اين امر عباد＾، 
^ ث→→ابت ح→اكم ب→ر س→راس→ر زن→دگ∂ ان→سان گ→ردد و ان→→سان  ه ق→لب ب→ه خ→→دا ي− ن→يرو ẃي→→اد خ→→دا و ت→→وج
 ^ در ه→→→→→مه ج→→→→→ا و در ه→→→→→مه ح→→→→→ال از رف→→→→→→تارها و گ→→→→→فتارهايش ج→→→→→ز اط→→→→اعت ام→→→→ر و ن→→→→ه∂ خ→→→→دا و اج→→→→را

                                                           
^ ص، آيه＾۷۲.  ـ سوره ۱
^ طه، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲



 
 ۲۳۷ شرافت و كرامت خود را حفظ كنيم 

^ خود نشناسد.  ^ برا فرامين خدا وظيفها
 ẃعين� او م→→→→→نحصر ب→→→→ه وقت ن→→→→ماز ن→→→→→باشد، ب→→→→لكه در م→→→→حلџ џ→→→→→ست يẃ→→→→→→ا∑ ن ґد و اẀ џ→→→→→عب گ→→→→→فتن�ايẃ→→→→→→ا∑џ ن
ك→→→→→سب و ك→→→→→ار و پ→→→→→→شت م→→→→يز اداره و در ك→→→→→الس درس و اط→→→→اق ط→→→→بابت و م→→→→ركز س→→→→ياست و ت→→→→دبير 
→→→ا∑  ẃا∑ ن→→→→عبد و اي→→→ ẃام→→→→ور م→→→→ملكت و... ه→→→→مه ج→→→→ا خ→→→→دا را ح→→→→اضر و ن→→→→→اظر ب→→→→بيند و زب→→→→→ان ج→→→→→انش �اي

نستعين� باشد.  
^ واقع∂  ^ واقع∂ كه محصول نماز به معنا اي→ن است ذك→ر خ→→دا و ي→اد خ→دا ك→ردن ب→ه معنا
است، وگ→→→رنه ه→→ر چ→→ند س→→اعت∂ ي− ب→→→ار رو ب→→ه ق→→بله اي→→ستادن و اف→→→عال∂ ب→→ه ص→→ورت ق→→يام و رك→→وع و 
^ رف→→→→→→→→→تن و در رف→→→→→→→→→تار و گ→→→→→→→→→فتارش  ^ م→→→→→→→→→عمول∂ و ع→→→→→→→→→اد س→→→→→→→→→جود ان→→→→→→→→→جام دادن و ب→→→→→→→→→عد دن→→→→→→→→→بال ك→→→→→→→→→→ارها
ه→يچي− از ف→رام→ين خ→دا را ب→ه ح→ساب ن→→ياوردن و ب→→∂پروا م→رتكب گ→ناه گ→شتن و ف→رضاҐ در همان 
^ ك→ردن، اي→ن  ح→→ال ت→سبيح ب→ه دست گ→رفتن و س→بحان اهللا و الح→مدهللا و الاله االẃ اهللا ب→ه زب→→ان ج→ار

در واقع خدا را فراموش كردن است و نماز را زير پا نهادن، زيرا خدا فرموده است: 
...�؛۱  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂هẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�

^ واق→→→ع∂اش ن→→→يروي∂ است ك→→→→ه آدم→→→→∂ را] از ارت→→→→كاب  →→→هراست∂ ك→→→ه ن→→→→ماز [ب→→→→ه م→→→عنا ب
گناه و فحشاء و منكر باز م∂دارد... 

ه ب→→ه خ→→دا و ح→→اضر و ن→اظر دي→دن او در ه→مه ج→ا و در ه→→مه ح→→ال است،  ẃذك→→ر ح→→قيق∂، ت→→وج
نه فقط تلفẃظ و تحرẃ∑ زبان است در دهان. 

در ح→→→→→→قيقت ن→→→→→→يست∂ ذاك→→→→→ر ب→→→→→→دان{ ت→→→→→→ا ف→→→→→→رام→→→→→→وشت ن→→→→→→گردد غ→→→→→→ير ح→→→→→ق{ 
^ گ→→→→→→→→رچه ن→→→→→→→→جنبان∂ زب→→→→→→→→ان{ چ→→→→ون ف→→→رام→→→وشت ش→→→ود م→→→ادون او{  ذاك→→→→→→→→→ر

^ ماه مبار∑ رمضان اين جمله را م∂خوانيم:  ^ شبها در دعا
رẀ بґهґ قџلẂبґ∂)؛  ґباشẀت Ґيماناґا џ−Ẁل џأ Ẃسџا ∂ґẃ (اџللẃهẀمￍ اґن

خ→دايا م→→ن از ت→و اي→→مان∂ م→→∂خواهم كه بر اثر آن، تو به قلبم بچسب∂ [و هيچگاه از 
قلبم جدا نباش∂]. 

^ اع→→ضاء و ج→→وارح اوست  ط→→→بيع∂ است وق→→→ت∂ ق→→لب ان→→→سان ك→→ه م→→ركز ه→→ست∂ او و ف→→رمانده
پ→→→→يوسته ب→→→→ا خ→→→→دا ب→→→→ود ت→→→→مام اع→→→→→ضاء و ج→→→→وارح ان→→→→سان ن→→→→يز ب→→→→ه ف→→→→رمان ق→→→→لب ب→→→→ا خ→→→→دا خ→→→واه→→→→ند ب→→→ود و ب→→→ه 

                                                           
 .℮Ｑ＾عنكبوت، آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۳۸ 

اط→اعت ام→ر و ن→ه∂ خ→دا س→ر ت→سليم ف→رود خ→واهند آورد؛ در اين موقع است كه او بهراست∂ ي− 
انسان سراپا اله∂ خواهد شد. 

^ كنيم، بايد  ب→نابراي→ن اگ→ر ما با انصاف در رفتار و گفتار خود بينديشيم و بخواهيم داور
^ ن→→يست ك→→ه خ→→→دا از م→→ا خ→→واس→→ته است، زي→→را خ→→→دا  ب→→→گوييم اي→→→ن ن→→→ماز ك→→ه م→→ا م→→∂خوان→→يم، آن ن→→→ماز
^ از ت→→→→→و خ→→→→→واس→→→→→تهام ك→→→→→ه م→→→→حصولґ م→→→→سلẃمش، ذك→→→→ر م→→→→ن ب→→→→اشد، ي→→→→عن∂ م→→→→ن  ف→→→→→رموده است م→→→→→ن ن→→→→→ماز
^ در رف→تار و گ→فتارت  ^ زن→→→دگ∂ات ب→→اشم و ج→→ز ف→→رمان م→→ن، ف→رمان اح→د ح→→اكم م→→طلق در س→→راپ→→ا
^ از ش→ئون زن→→دگ∂  اث→→رگذار ن→→باشد، در ص→→ورت∂ ك→ه خ→ود م→∂دان→يم ك→ه چ→نين ن→→يستيم و در ب→→سيار
^ ح→→→كومت  م→→→→ا، غ→→→→ير خ→→→→دا از ه→→→→مسر و ف→→→→رزندان و دوس→→→→→تان و خ→→→→انه و م→→→غازه و پ→→→→ست و م→→→قام ادار

عاع خود قرار م∂دهد.   ẃدارد و فرمان خدا را تحتالش
^ اخ→تصاص∂ خ→→داست غير خدا را نشاندهايم و حال آنكه امام  ^ د ل ك→ه خ→انه در خ→→انه

صادق�فرموده است: 
)؛۱  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا џم џر џح Ẃن ґك ẂسẀال تџف ґاهللا Ẁم џر џح ẀبẂلџلقџا)

ق→→→→→→→لب ان→→→→→→→سان[مؤمن] ح→→→→→→رم خ→→→→→→اصẃ خ→→→→→→داست، در ح→→→→→→رم خ→→→→→→اصẃ خ→→→→→→دا، غ→→→→→→→ير خ→→→→→→دا را 
نґشان.  џم

^ دل در ان→→→→→→حصار خ→→→→→→دا درآم→→→→→→د و ح→→→→→→اكم∂ ج→→→→→→ز خ→→→→→→دا در آن ح→→→→→→كومت  وق→→→→→→→ت∂ ه→→→→→→→م خ→→→→→→انه
^ خدا و تأمين موجبات سعادت  ن→داشت، ط→بيع∂ است ك→ه ان→سان در اي→ن موقع جز جلب رضا
∂ ن→→→خواه→→→د داشت و در زم→→→ره＾«الẃذي→→→ن  ẃدر ع→→→→الم آخ→→→→رت ك→→→→ه ع→→→→الم لق→→→→→اء و دي→→→→→دار خ→→→→داست، ه→→→م

آمنوا باهللا و اليوم اآلخر» قرار خواهد گرفت. 
تأكيد قرآن بر دو اصل مهم 

 ^ ه ب→ه اي→ن ن→كته ن→يز الزم است ك→ه ق→رآن ك→ريم در م→قام ت→ربيت ان→→سان و ت→نظيم ب→رنامه ẃت→وج
^ دو اص→→→→→ل م→→→→→همẃ و اس→→→→→اس∂ ت→→→→→أكيد ف→→→→→راوان دارد و آن دو ي→→→→→ك∂ اص→→→→→ل  ح→→→→→→يات و زن→→→→→دگ∂اش، رو
^ اص→→→ل م→→عاد و اع→→→تقاد ب→→ه ع→→→الم  ت→→→وحيد و اع→→→تقاد ب→→→→هوجود آف→→→ريدگار ع→→→→ليم ح→→→كيم است و دي→→→گر

جزاء و كيفر و پاداش.  
در م→→→→→→يان اي→→→→→→ن دو اص→→→→→ل ن→→→→→يز آن→→→→→چه ك→→→→→ه در ت→→→→→ربيت ان→→→→→→سان و ب→→→→→ازداش→→→→→تن او از ك→→→→→جرو＾ها و 

                                                           
 .۲Ｑ＾ـ بحاراالنوار، جلد۷⅛، صفحه ۱



 
 ۲۳۹ عوامل مؤثر در تربيت انسان 

^ دارد، اص→→→ل م→→→→عاد و اع→→→تقاد ب→→→ه  واداش→→→→تن او ب→→→→ه ح→→→→ركت در ص→→→→راط م→→→ستقيم ع→→→بادت ت→→→أثير ب→→→يشتر
^ واح→→→د ع→→ليم ق→→دير  ع→→الم ج→→زاء و ك→→يفر و پ→→اداش است، وگ→→رنه ت→→نها اع→→→تقاد ب→→ه اي→→نكه ع→→الم، خ→→دا
 ^ ẃ→→→→→باع ش→→→→هوات و اه→→→واء ن→→→فسان∂ ب→→→→ازدارد و ب→→→را ح→→→→كيم دارد ك→→→→اف∂ ن→→→→يست در اي→→→→نكه آدم→→→→∂ را از ات
^ ب→→→→گذارد و ب→→→→گذرد، ب→→→دون اي→→→نكه ت→→→رس از  ات ج→→→اذبهدار دن→→→يو ẃلذ ^ رع→→→→ايت ح→→→رمت خ→→→→دا پ→→→ا رو

كيفر و اميد به پاداش∂ در كار باشد.  
ẃه اق→ليẃت ب→→سيار ان→دك∂ ه→→ستند ك→ه ت→نها اي→→مان ب→ه خ→→دا آن→ها را ب→ه ص→راط م→ستقيم ع→→بادت،  الب→ت
ق نم∂يابد. در رأس آنها امام  ẃباع شهوات از آنها تحقẃ ج→ذبشان م→∂كند و كمترين تمايل∂ به ات

اميرالمؤمنين عل∂�است كه فرموده است: 
 Ґال Ẃهџا џ−Ẁت Ẃد→ џج џو Ẃن ґلك џو џ−ґتￍن→ џج ∂→ґف Ґعاџم→џال ط џو џ∑ґن→ار Ẃن→ ґم Ґوفا→→ џخ џ−Ẁت Ẃدџب→→ џم→→ا ع)

)؛۱  џ−Ẁت Ẃدџب џعџف ґ↕ џباد ґعẂلґل
[خ→دايا] م→→ن ت→→و را ن→→ه از ت→رس ج→هنẃمت عبادتت كردهام و نه به طمع بهشتت، بلكه 

^ عبادت ديدهام و عبادتت كردهام.  من تو را اهل و شايسته
^ ن→→يست ك→ه ب→ه  اي→→ن س→→خن، گ→→فتن و ش→نيدنش ب→سيار س→هل و آس→→ان است، ول∂ اي→ن لق→مها
^ ك→→ميلش  ه→→→ر ده→→→ان∂ ب→→→گنجد و از ه→→→ر ح→→→→لقوم∂ پ→→→ايين ب→→→رود. اي→→→ن ك→→→س∂ را م→→→→∂سزد ك→→ه در دع→→ا

گفته است: 
 џفẂيџكџف џ−ґذاب џع Ẅ∂ل џع ẀتẂرџب→→ џص ∂→→ґẃ ب џر џو ^ ^ وџ مџ→→وال ґẃد →→ي џس џله→→∂ وґي→→ا ا ∂ґنẂب џه→→џف)

)؛  џ−ґراقґف Ẅ∂لџع Ẁرґب Ẃصџا
ل  ẃمت را ت→→حمẃم→→→ن، گ→→→رفتم ك→→→ه ع→→ذاب ج→→هن ^ ^ آق→→→→ا و م→→→وال ^ ربẃ و ا ^ م→→→عبود و ا ا

ل كنم.  ẃكردم، ول∂ عذاب فراق و جدا گشتن از خودت را چگونه تحم
يعن∂ آتش جدا ماندن از خودت را سوزانندهتر از آتش جهنẃمت م∂دانم. 

^ خدا! من تو را  ^ ك→رده و ب→گويد: ا ^ اوست ك→ه م→→∂توان→د اي→ن ج→مله را ب→ر زب→ان ج→ار آر
ن→→→→ه از ت→→→→رس ج→→→→هنẃمت ع→→→بادتت م→→→→∂كنم و ن→→→ه ب→→→ه ط→→→مع ب→→→هشتت، ب→→→لكه م→→→ن ت→→→و را ش→→→ايسته و س→→→زاوار 

عبادت ديدهام. 
ẃه م→→→نظورش اي→→→ن ن→→→بوده ك→→→ه م→→→ن ن→→→ه خ→→→وف از ج→→→هنẃمت دارم و ن→→→ه ط→→→مع ب→→→ه ب→→→هشتت، اي→→→ن  الب→→→ت

                                                           
ـ بحاراالنوار، جلد۷⅛، صفحه＾۲۳℮.  ۱



 
 ۲℮Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

چگونه ممكن است و حال آنكه خدا در قرآن از زبان خاندان عل∂� نقل م∂كند كه: 
يرا�Ґ؛۱  ґطџت ẂسẀم Ẁه ر џش џكان ҐماẂوџي џونẀخافџي џو ґر Ẃذￍالنґب џونẀوفẀي�

ش فراگير خواهد شد  ẃكه شر ^ [خ→اندان ع→ل∂] در م→سير ع→بادت وف→ادار و از روز
ترسانند [و م∂گويند]: 

يرا�Ґ؛۲  ґرџطẂمџق ҐوساẀبџع ҐماẂوџنا يґẃ ب џر Ẃن ґم Ẁخافџا نￍإن�
^ كه عبوس و خشمگين و شديد است.  ما از پروردگار خود م∂ترسيم از آن روز
^ ع→→→→بادت خ→→→دا، ن→→→ه خ→→→وف از ج→→→هنẃم  ^ م→→→→ن ب→→→→را پس م→→→→نظور ام→→→→ام�اي→→→→ن ب→→→→وده ك→→→→ه ان→→→→گيزه
ب→→→→وده است و ن→→→→ه ط→→→مع در ب→→→هشت ب→→→لكه م→→→نحصراҐ م→→→حبẃت ذات اق→→→دسش م→→→را ب→→→ه ع→→→بادتش واداش→→→ته 
است ك→→→ه ف→→رضاҐ اگ→→ر ب→→هشت و ج→→هنẃم∂ ه→→م ن→→بود، م→→ن او را ع→→بادت م→→∂كردم ول∂ اك→→ثريẃت اف→→راد 
آدم→→→→→يان، ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه از ت→→→→→رس ع→→→→→ذاب ج→→→→→هنẃم م→→→→→رتكب گ→→→→→ناه ن→→→→→م∂شوند و ب→→→→ه ط→→→→مع ن→→→→يل ب→→→→ه 

ات زودگذر م∂گذرند. در حديث نيز آمده است:  ẃبهشت از لذ
 ẁمẂوџق џو ґيدґب џعẂال Ẁ↕ џادџب ґع џ−Ẃلґتџف ҐفاẂو џخ ￍل→ џج џو ￍز џع џوا اهللا Ẁدџب→ џع ẁمẂو→џق ẁ↨џالث→џث џادￍب→ ẀعẂال ￍإن)
 ẁمẂو→→→→→џق џو ґاء џر→→→→→ џج Ẁ Ẃاال Ẁ↕ џادџب→→→→→ ґع џ−Ẃلґت→→→→→џف ґواب→→→→→ￍالث џبџل→→→→→џط ∂џالџع→→→→→џت џو џ∑ џارџب→→→→→џت џوا اهللا Ẁدџب→→→→→ џع
)؛۳  ґ↕ џادџب ґعẂال Ẁل џضẂأف џ∂ ґه џو ґرار Ẃح Ẃاأل Ẁ↕ џادџب ґع џ−Ẃلґتџف Ẁهџل Ґاẃب Ẁح ￍل џج џو ￍزџع џوا اهللا Ẁدџب џع
ع→→→بادتكنندگان س→→→ه گ→→روهند، گ→→روه∂ خ→→دا را از ت→→رس ج→→هنẃم ع→→بادت م→→→∂كنند، 
^ رس→يدن ب→ه ث→واب و ب→هشت  اي→→ن ع→→→بادت، ع→→بادتґ ب→→ردگان است؛ گ→روه دي→→گر ب→را
^ هستند كه خدا  ا گروه ديگر ẃمزدوران است و ام ґع→بادت م→→∂كنند، اي→→ن ع→بادت
^ م→حبẃت [يعن∂ چون دوستش دارند] عبادت م∂كنند و هيچ عامل∂  را ب→→ه ان→گيزه
ج→→ز حبẃ خ→→دا آن→ها را وادار ب→→ه ع→→بادت ن→م∂كند و اي→→ن ع→→بادتґ آزادگ→ان و ب→رترين 

نوع عبادت است. 
مهمترين عامل هدايت، اعتقاد به روز قيامت 

^ همه كس بر نم∂آيد و حاصل اينكه اعتقاد  چ→نانكه گ→فتيم اي→ن ن→وع عبادت از عهده
                                                           

^ انسان، آيه＾۷.  ـ سوره ۱
 .۱Ω＾ـ همان، آيه ۲

ـ كاف∂، جلد۲، صفحه＾۸۲ .  ۳



 
 ۲℮۱ عوامل مؤثر در تربيت انسان 

^ س→→→→→→→وق دادن  ب→→→→→→→→ه روز ح→→→→→→→→ساب و ج→→→→→→→→زاء و ب→→→→→→→→→اور داش→→→→→→→تن ب→→→→→→→هشت و ج→→→→→→→هنẃم، م→→→→→→→همترين ع→→→→→→→امل ب→→→→→→→را
اك→→→→→→→→→→ثريẃت آدم→→→→→→→→→→يان ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→سير ه→→→→→→→→→→→دايت و ع→→→→→→→→→→بادت است و ن→→→→→→→→→→بودن اي→→→→→→→→→→ن اع→→→→→→→→→→تقاد و اي→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→اور ن→→→→→→→→→يز 
 ґاس→→→اس∂ترين ع→→→امل ان→→→حراف از ص→→→راط م→→→ستقيم دي→→ن و اف→→→تادن در ك→→ورهراه ض→→→اللت است. خ→→ود

قرآن هم منطقش همين است كه م∂فرمايد: 
�؛۱  ґساب ґحẂال џمẂوџوا ي Ẁسџما نґب ẁيد ґد џش ẁذابџع ẂمẀهџل ґاهللا ґيلґب џس Ẃنџع џونل ґضџي џين ґذￍال ￍإن...�
ع→→لẃت اي→→نكه م→→ردم∂ از راه خ→→دا م→→نحرف م→→∂شوند و م→→حكوم ب→→ه ع→→ذاب ش→ديد م→∂گردند 
اي→→→→→ن است ك→→→→→ه روز ح→→→→→→ساب را ف→→→→→رام→→→→→وش ك→→→→→رده و ن→→→→→اديده گ→→→→→رفته و ب→→→→→∂پروا در ارت→→→→→كاب گ→→→→→ناهان 
ẃه و ب→→→→→يدار گ→→→→شتن ان→→→→سان ن→→→→سبت ب→→→→ه روز ح→→→→ساب و ج→→→→زاء  ^ ت→→→→نب گ→→→→شتهان→→→→د و لذا ب→→→→هترين وس→→→→يله ب→→→→را
^ ت→→→→كان ده→→→→نده از رس→→→→→تاخيز ع→→→→ظيم ق→→→→يامت را  ^ ق→→→→رآن ك→→→→ريم است ك→→→→ه ص→→→→حنهها آي→→→→→→ات ش→→→→→ريفه
^ رو ب→→→→ه ج→→→→نẃت و  ^ در پ→→→→رتو ن→→→→ور اي→→→→مانشان ب→→→→ا ع→→→→زẃت و س→→→→ربلند ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→ه چ→→→→گونه اف→→→→راد
ت و وح→→شت  џش→→→ Ẃه џو د ^ ^ در ظ→→لمت و ت→→اريك∂ ب→→ا ذلẃت و خ→→وار رض→→وان م→→∂روند و ج→→مع دي→→گر

^ آتش سوزان جهنẃم سوق داده م∂شوند.  به سو
^ ح→→→→→→→→ديد را اي→→→→→→نجا م→→→→→→∂آوريم و ت→→→→→→وضيح∂ در  ^ م→→→→→→→باركه از ب→→→→→→→→اب ن→→→→→→→مونه آي→→→→→→→ات∂ از س→→→→→→→وره

ذيلشان به عرض م∂رسانيم كه م∂فرمايد: 
...�؛۲  Ẃم ґهґمانẂأيґب џو Ẃم ґيه ґدẂأي џنẂيџب ẂمẀه ẀورẀن Ẅ∂џع Ẃسџي ґنات ґم ẂؤẀمẂال џو џينґن ґم ẂؤẀمẂال ^ џرџت џمẂوџي�
^ اخ→→→الق و  م ي→→→افته ẃك→→→→ه م→→→ردان و زن→→→ان ب→→اايمان را م→→→∂بين∂ ك→→→ه ن→→ورشان[كه ت→→جس ^ روز
اعمال دنيويشان م∂باشد] از پيش رو و از جانب راستشان به سرعت پيش م∂رود... 
^ م→→→→→ربوط ب→→→→→ه اع→→→→مال  ^ آن→→→→→→ها و دي→→→→→گر ه ẃي→→→→→ك∂ م→→→→→ربوط ب→→→→→ه ع→→→→→قايد ح→→→→→ق Ґاي→→→→→ن دو ن→→→→→ور اح→→→→→تماال

ل بر آنها بلند م∂شود كه:  ẃآنهاست. در آن موقع ندا از فرشتگان موك ^ صالحه
 џوẀه џ−ґيها ذلґف џين ґدґخال ẀهارẂن Ẃا األџهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџت ẁاتￍن→ џج џمẂو→џيẂال Ẁم→Ẁراك Ẃش→Ẁب...�

�؛۳  Ẁيم ґظџعẂال Ẁز ẂوџفẂال
...ب→→→شارت ب→→→اد ب→→→→ر ش→→→ما ام→→→روز، ب→→→ه ب→→→اغهاي∂ از ب→→هشت ك→→→ه ن→→هرها از زي→→→ر درخ→→تانشان 
^ ع→→ظيم∂  ^ و رس→→تگار ^ است و ج→→اودانه در آن خ→→واهيد م→→اند و اي→→→ن پ→→يروز ج→→ار

                                                           
^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱

^ حديد، آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲
ـ همان.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲℮۲ 

است كه نصيبتان گشته است. 
^ ديگر را خواه∂ ديد كه:  ا صحنه ẃام

 Ẃن→→→→→ ґم ẂسґبџتẂق→→→→→џونا ن ẀرẀظ→→→→→Ẃوا انẀن→→→→→ џآم џين ґذ→→→→→ￍلґل Ẁقاتґناف→→→→→ ẀمẂال џو џونẀقґناف→→→→→ ẀمẂال ẀولẀق→→→→→→ џي џمẂو→→→→→→ џي�
...�؛۱  ẂمẀك ґورẀن

^ ك→→→ه م→→ردان و زن→→ان م→→نافق ب→→→ه م→→ؤمنان م→→→∂گويند ن→→گاه∂ ب→→→ه م→→ا ب→→كنيد ت→→ا از ن→ور ص→ورت  روز
ش→→ما ب→→هره گ→→يريم... و راه خ→→ود را پ→→يدا ك→→نيم ي→→ا ان→→دك∂ ب→→ه ان→→تظار م→→ا ت→→وقẃف ك→→نيد ت→→ا م→→ا ه→→م ب→→ه ش→ما 

ا جواب∂ كه م∂شنوند اين است كه:  ẃشما راه خود را بيابيم. ام ґبرسيم و در پرتو نور
وا نẀوراҐ...�؛۲  Ẁس ґمџتẂالџف ẂمẀك џراء џوا وẀع ґج Ẃار џيلґق...�

...ب→→→ه آن→→→ها گ→→→فته م→→→→∂شود: ب→→→ه پ→→شت س→→ر خ→→ود[دنيا] ب→→رگرديد و از آن→→جا ك→→سب ن→→ور 
بنماييد... 

^ ت→حصيل ن→ور ن→يست! م→ا اي→ن ن→ور را از دنيا بر اثر ايمان و عمل صالح به دست  اي→نجا ج→ا
آوردهاي→→م، اي→→→ن− ش→→ما ه→→م اگ→→ر م→→→∂توان→→يد ب→→ه دن→→→يا ب→→رگرديد و از ط→→ريق اي→مان و ع→مل ص→الح اي→ن 

نور را به دست آوريد، ول∂ ديگر گذشته و راه برگشت∂ در كار نيست. 
�؛۳  ẀذابџعẂال ґهґلџبґق Ẃن ґم Ẁه Ẁر ґظاه џو Ẁ↨џم Ẃح ￍالر ґيهґف ẀهẀن ґباط ẁباب Ẁهџور＃ ل Ẁسґب ẂمẀهџنẂيџب џبґر Ẁضџف...�

 ^ ^ ب→→→→ين م→→→→ؤمنان و م→→→→نافقان زده م→→→→→∂شود ك→→→→ه در ...در اي→→→→→ن ه→→→→→نگام ن→→→→اگهان دي→→→→وار
دارد و ي− س→→مت آن دي→→وار ك→→ه ب→→اطنش ح→→ساب م→→→∂شود، غ→→رق در رح→مت است 

و سمت ديگرش كه ظاهر به حساب م∂آيد، سرشار از عذاب است. 
^ است ك→→→→→ه در دن→→→→يا ب→→→→ين م→→→→ؤمنان و  ^ از ه→→→→→مان دي→→→→→وار در واق→→→→→ع اي→→→→→ن دي→→→→→وار، ن→→→→→شأت گ→→→→→رفته
م→نافقان بود و آنها را با اعتقادات و اعمال گوناگونشان از هم جدا م∂كرد و امروز اهل ايمان 
در آن س→→مت دي→→وار، م→→شمول رح→→مت و م→→→نافقان در اي→→ن س→→مت آن، م→→حكوم ب→→ه ع→→ذاب→→→ند. ج→→→الب 

اينكه اين ديوار آنگونه نيست كه مانع عبور صدا از اين سمت به آن سمت باشد بلكه: 
...�؛℮  ẂمẀكџعџم ẂنẀكџن Ẃمџأ ل ẂمẀهџون ẀنادẀي�

                                                           
^ حديد، آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ همان.  ۳

ـ همان،آيه＾۱℮.  ℮



 
 ۲℮۳ ت عمر  ẃلزوم بهرهبردار＾ از مد

م→نافقان اه→→ل اي→مان را ص→دا م→→∂زنند و م→→∂گويند: آي→→ا م→→گر م→→ا در دن→→يا ب→→ا ش→ما ن→بوديم... با هم 
در ي− م→→ملكت و در ي− ش→→هر و اح→→→ياناҐ در ي− خ→→انه و در ي− خ→انواده زن→دگ∂ م→∂كرديم، 
پس چ→گونه ش→د ك→ه اك→نون از ه→م ج→دا ش→ده و از ه→م ف→اصله گ→رفتهاي→م آنگونه كه شما غرق در 

رحمت و ما در آغوش عذاب افتادهايم. اهل ايمان در جواب اهل كفر و نفاق: 
 ẀمẀكẂت ￍر→→→→→ џغ џو ẂمẀتẂب→→→→→џت Ẃار џو ẂمẀت Ẃصￍب џر→→→→→џت џو ẂمẀك џسẀف→→→→→Ẃأن ẂمẀتẂنџت→→→→→џف ẂمẀكￍن→→→→→→ ґلك џو Ẅ∂ل→→→→→→џوا بẀق→→→→→→ال...�

�؛۱  Ẁور ẀرџغẂال ґاهللاґب ẂمẀك ￍرџغ џو ґاهللا ẀرẂأم џجاء Ẅ∂ￍت џح ∂ґمان Ẃاأل
→→→→→→ا از ح→→→→→يث اع→→→→→تقاد و اخ→→→→→→الق و ع→→→→→مل از ه→→→→→م خ→→→→→→يل∂  ẃم→→→→→→ا ب→→→→→ا ه→→→→→م ب→→→→→وديم، ام ^ م→→→→→→∂گويند: آر
^ لجاج و عناد در مقام انكار حق برآمديد و خودتان  ف→اصله داش→تيم ش→ما ب→ر اث→ر داشتن روحيẃه

^ كفر و شر∑ و نفاق نموديد.   را مبتال به بيمار
^ پ→→→→يامبر م→→→→→∂ميرد و ب→→→→ساط اس→→→→→الم ب→→→→رچيده م→→→→→∂شود و  دائ→→→→→ماҐ م→→→→→→نتظر ب→→→→→وديد ك→→→→→ه ب→→→→→→ه ه→→→→مين زود
^ نيل  راج→ع ب→→ه م→عاد و ح→يات پس از مرگ پيوسته در حال ش− و ترديد و ارتياب بوديد. آرزوها
^ س→→→→→رگرمتان ن→→→→→مود ت→→→→→ا ف→→→→→رمان م→→→→→رگ از ج→→→→→انب خ→→→→دا ص→→→→ادر ش→→→→→د و ب→→→→ه ع→→→→مرتان پ→→→→→ايان  ẃب→→→→→ه م→→→→→قاصد م→→→→→→اد
ت شيطان فريبكار هم شما را مغرورتان ساخت و از خدا غافلتان گردانيد.  ẃبخشيد. در اين مد

وا...�؛۲  Ẁرџفџك џين ґذￍال џن ґال م џو ẁ↨џي Ẃدґف ẂمẀكẂن ґم Ẁذ џخ ẂؤẀال ي џمẂوџيẂالџف�
ك→→→افران، ف→→→ديه و غ→→→رام→→→ت∂ پ→→→ذيرفته ن→→→م∂شود ت→→→ا از چ→→→نگال ع→→→ذاب خ→→→دا ره→→اي∂ ي→→ابيد. ام→→روز ش→→ما س→→→→ران→→→→جامґ اي→→→→ن لج→→→→اج و ع→→→→ناد و ان→→→→→كار ح→→→→ق اي→→→→ن ش→→→→د ك→→→→ه ام→→→→روز ن→→→ه از ش→→→ما م→→→نافقان و ن→→→ه از 

منافقان با كافران سرنوشت∂ يكسان داريد كه: 
�؛۳  Ẁير ґصџمẂال џسẂئґب џو ẂمẀالكẂوџم џ∂ ґه Ẁارￍالن ẀمẀأواكџم...�

ج→→→→→→→→→→→→→→ايگاهتان آتش است و م→→→→→→→→→→→→→→وال و س→→→→→→→→→→→→→→رپرستتان ه→→→→→→→→→→→→→→مان ج→→→→→→→→→→→→→→هنẃم است و چ→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→د 
بازگشتگاه∂ داريد. 

^ ح→→ديد ب→→ود، از آي→→→ات ب→→سيار ف→→راوان→→∂ ك→→ه در ق→→رآن ك→→ريم  ^ م→→→باركه اي→→→ن آي→→→ات از س→→→وره
^ از  م→→ربوط ب→→ه اص→→ل م→→عاد و ك→→يفر و پ→→اداش روز ح→→→ساب و ج→→زا آم→→ده است و خ→واس→تم م→وعظها

^ بيدارگر، آيات قرآن است:  خودґ آيات قرآن شنيده باشيم كه بهترين موعظه
                                                           

^ حديد،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ＾ـ همان، آيه ۲

ـ همان.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲℮℮ 

...�؛۱  ґور Ẁد الص ∂ґما فґل ẁفاء ґش џو...�
^ دلها و جانهاست...  ...شفابخش از بيمار＾ها

^ متẃقيان امام عل∂�  مواعظ∂ از موال
^ نوران∂ را هم از موال و اماممان اميرالمؤمنين عل∂� بشنويم كه م∂فرمايد:  اين چند جمله

)؛۲  ẂمẀكẂيџل ґا إџهґẃ ب џأح џو ẂمẀكẂيџل џع ґسẀفẂن Ẃاأل ґẃزџأع ∂ґف џاهللا џهللاџا ، ґاهللا џادџب ґع)
^ ع→→→→→→→→→→→→زيزترين و  ^ ب→→→→→→→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→→→→→→→دا از خ→→→→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→→→ترسيد، از خ→→→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→→→ترسيد، درب→→→→→→→→→→→→→اره ا

محبوبترين كسانتان. 
ي→→→→عن∂ خ→→→→ودتان! چ→→→→ون ب→→→→ديه∂ است ك→→→→ه ه→→→→ر ك→→→→س∂ خ→→→ودش را ع→→→زيزتر و م→→→حبوبتر از ه→→→مه 

^ خود باشيد.  كس م∂دارد پس به فكر و انديشه
 ẁ↕ џادџع џس Ẃأو ẁ↨џم ґالز ẁ↕џوẂق ґشџف Ẁهџق ẀرẀط џار→џأن џو ґẃق→ џحẂال џيلґب→ џس Ẃم→Ẁكџل џح џضẂأو Ẃد→џق џاهللا ￍن ґإ→џف)
 ẂمẀت Ẃر→→→ ґمẀا џو ґاد ￍالز ∂џل→→→ џع ẂمẀت→→→Ẃلґل Ẁد Ẃد→→→џق ґاءџق→→→џبẂال ґام→→→→ￍي ґأل ґاءџن→→→џفẂال ґام→→→→ￍأي ∂→→→ ґوا ف Ẁدￍو џزџت→→→џف ẁ↨џم→→→ ґائ џد
 Ẅ∂џت→→џم џون Ẁر Ẃد→→џوف＃ ال ت→→Ẁق Ẁب＃ وẂك џر→→џك ẂمẀت→→Ẃا أنџمￍن ґإ→→џف ґير ґس→→→ џمẂال ∂џل→→→ џع ẂمẀتẂثґث→→→ Ẁح џو ґنẂعￍالظ→→→ ґب

)؛۳  ґرẂي ￍالسґب џون Ẁرџم ẂؤẀت
^ آن را روش→→ن س→→اخته است ب→→→ا  ^ ش→→→ما آش→→→كار ن→→موده و راهه→→ا زي→→→را خ→→→داوند دي→→→ن ح→→→→ق را ب→→→را
آي→→→→ات ق→→→رآن و ب→→→→يانات رس→→→ول اك→→→رم و ام→→→امان م→→→عصوم� ه→→→رگونه اب→→→هام را ب→→→رطرف ك→→→رده است، 
^ خود بپردازيد و بدانيد كه پس از مرگ به شقاوت  پس ب→→ا مراقبت كامل به اصالح وضع آينده
و ب→دبخت∂ دائ→→م م→بتال خ→واهيد ش→د و ي→→ا ب→→ه س→عادت و خ→وشبخت∂ ه→→ميشگ∂ نائل خواهيد گشت. پس 
^ ايẃ→ام ه→مواره ب→اق∂ و پ→ايدار آخ→رت ت→وشه ب→رداريد ك→ه راه  در اي→→→ن ايẃ→→→ام زودگ→→ذر ف→ناپذير دن→يا ب→را

توشه برداشتن را هم به شما نشان داده و فرمودهاند: 
...�؛℮  Ẅ^ ادґ التￍقẂو ￍالز џرẂي џخ ￍإنџوا ف Ẁدￍو џزџت џو...�

^ است...  ...توشه برداريد و بهترين توشه تقوا و پرهيزگار
^ رفتن تحريص  ح→ال آگ→اه ب→اشيد ك→→ه م→أمور ب→→ه ك→وچ ك→ردن ش→دهايد و ب→→ه ش→تاب داش→تن ب→را

                                                           
 .Ｑ۷＾يونس، آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱Ｑ⅛＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲
ـ همان.  ۳

^ بقره، آيه＾۱۹۷.  ـ سوره ℮



 
 ۲℮Ｑ ت عمر  ẃلزوم بهرهبردار＾ از مد

^ ح→→ركت و ن→→م∂دانيد ك→→→∂ دس→تور  گ→→شتهايد، پس ش→→ما م→→انند س→→واران∂ ه→→ستيد اي→→ستاده و آم→→اده ب→→را
^ فرموده است:  حركت صادر خواهد شد و رخت از اين جهان برخواهيد بست و در بيان ديگر
 Ẃن→→ ґم Ẃر ґصџت→→ Ẃاخ џو џ−ґتџلẂف→→ џغ Ẃن→→ ґم ẂظґقẂيџت→→→ Ẃاس џو џ−ґت џرẂك→→→ џس Ẃن→→→ ґم Ẁع ґام→→→→ ￍا السџه→→→أي Ẃقґأف→→→џف)
→مￍا ال  ґم � ґẃ∂→ґẃم Ẁ Ẃاال ґẃ∂ґب→→ￍالن ґان џسґل Ẅ∂џل→ џع џ∑ џاء→ џا جџيم→ґف џرẂك→ґفẂال ґم ґع→Ẃأن џو џ−ґتџل џج→→ џع

)؛۱  ẀهẂن џع џيص ґحџال م џو ẀهẂن ґم ￍدẀب
^ ش→→نونده از ب→→→∂ ه→→وش∂ات ب→→ه ه→→وش ب→يا و از خ→واب غ→فلتت ب→يدار ش→و و در  ح→→ال ا
آن→→→چه از ج→→→انب خ→→→دا ب→→→ه زب→→→ان پ→→→يامبرش� ب→→ه ت→→→و رس→→يده است دق→→→يقاҐ ب→→→ينديش و 

^ از آن نخواه∂ داشت.  بدان كه حتماҐ پيش خواهد آمد و گريز
 џو џ−ґم џدџقґل ẂدџهẂامџف Ґدا џغ ґهẂيџل→ џع Ẁم ẀدẂق џت џمẂو→џيẂال џتẂم ￍدџا ق→џم џو Ẁد Ẁص Ẃحџت Ẁع џر Ẃز→џا تџم→џك џو)

)؛۲  џ−ґمẂوџيґل Ẃم ґẃدџق
 ^ ^ درو م→→∂كن∂ و آن→چه را ك→ه امروز در دنيا پيش فرستادها آن→چه را ك→→ه م→→∂كار
^ خود در محشر جاي∂ آماده كن و  ^ قيامت بر آن وارد م∂شو＾. پس برا ف→ردا

^ بفرست.  ^ روز بازگشت خويش توشها برا
^ ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين  ^ ق→→→→→رآن و اي→→→→ن ه→→→→م ب→→→→→يانات ه→→→→شدار ده→→→→→نده آن آي→→→→→ات ت→→→→→كان ده→→→→→→نده
^ م→→→∂توان→→يم اي→→→نچنين س→→هلان→→→گار و م→→سامحهكار اي→→ن گ→→وهر  ع→→→ل∂�، ح→→→ال آي→→→ا م→→→ا ب→→ا چ→→ه ع→→→ذر

^ كنيم و در عين حال خود را اهل سعادت بدانيم؟!  ^ عمر را سپر گرانبها
^ همان بيان فرموده است:  ^ ما در ادامه موال

)؛۳  بґير＃ џخ ẀلẂث ґم џ−ẀئґẃبџنẀال ي џو ẀلґافџغẂا الџهأي ￍد ґجẂال ￍد ґجẂال џو Ẁع ґمџت ẂسẀمẂا الџهأي џر џذ џحẂال џر џذ џحẂالџف)
^ ب→→∂خبر  ^ ش→→نونده! ب→رحذر ب→اش از ن→افرمان∂ خ→دا و رس→ولش ا＾غ→فلتزده ح→→ال ا
آگ→اه ش→و و ك→وشش ك→→ن در اط→اعت ف→رمان خ→دا و رسولش كه كس∂ نم∂تواند تو 
را مانند شخص آگاه از احوال قيامت [كه پيغمبر و امام است] آگاهت بسازد. 

 

 
                                                           

 .۱Ｑ۲＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان.  ۲

 .۱Ｑ۳＾ـ همان، خطبه ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲℮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ۲℮۷ فضيلت امام اميرالمؤمنين از زبان ديگران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲℮۸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲℮۹  ضرورت حفظ دين توأم با واليت اهل بيت 

 

 

 

 

بخش اوẃل 

ل: منصب امامت  ẃـ گفتار او
م: حيات برزخ∂  ẃـ گفتار دو
م: نعمت واليت  ẃـ گفتار سو

ـ گفتار چهارم: آثار معرفت 
 ـ گفتار پنجم: ارادت به اهل بيت

ـ گفتار ششم: محبẃ صادق 
 

 

 

 

 

 



 
 ۲ＱΩ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲Ｑ۱ فضيلت امام اميرالمؤمنين از زبان ديگران 

 
 
 

گفتار اوẃل 
منصب امامت 

بن اب∂ الحديد  ґا ^ قانه ẃسخنان منصفانه و محق
ب→→→→ن اب→→→→∂ الح→→→→→ديد، ي→→→→ك∂ از ش→→→ارحان ن→→→هجالب→→→→الغه است و از ن→→→ظر ب→→→رخ∂ از اه→→→ل  ґم→→→→∂دان→→→→يم ا
ت→→→→حقيق، اگ→→→ر گ→→→فته ش→→→ود ش→→→رح او ب→→→هترين ش→→→رحهاست، اغ→→→راق در س→→→خن ن→→→شده است. اي→→→ن م→→→رد 
اگ→→→→→رچه ي− ع→→→→→الم س→→→→→نẃ∂ است و اع→→→→→تقاد ب→→→→ه ام→→→→امت ن→→→→دارد، ول∂ راج→→→→ع ب→→→→ه ف→→→→ضايل و م→→→→ناقب ام→→→→ام 
قانه ب→حث ك→رده است. در  ẃام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�و ش→→رح س→→خنان آن ح→→ضرت، م→نصفانه و م→حق

^ ⅛⅛۱ م∂گويد:  جلد نهم از شرح مزبور صفحه
 џو ґهґبґناق→→→→џم ґعديد→→→→џت ∂→→→→ ґف џغџب→→→→→ال џو ґه ґسẂفџن→→→→→ ґب џر џخ→→→→→џف Ẃوџل� џنين ґؤم→→→→→ ẀمẂال џم→→→→→يرџا ￍنџا Ẃمџل→→→→→ Ẃعґا)
 Ẅ∂ل џع Ẁه џدџس→اع џها و→ґب Ẁه ￍصџت→ Ẃاخ џاها و→→ẃيґعال∂ ا→→џت Ẁاهللا Ẁآت→→اه ∂→→ґتￍال ґهґت џصاحџف→→ ґب ґهґلґضائ→→џف
 Ẁول→→→→→ Ẁس ￍالر ґه→→→→→ ґب џقџط→→→→→џم→→→→→ا ن ґشارẂع→→→→→→ ґم Ẅ∂џلґوا اẀغẀلẂب→→→→→→ џي Ẃمџل Ґ↨ￍك→→→→→→اف ґبџر→→→→→→ џعẂال Ẁحاء џص→→→→→→Ẁف џ−ґذل

)؛  ґه ґرẂمџا ∂ґف ґهẂيџل џع ґاهللا Ẁواتџل џص Ẁق ґاد ẃالص
اي→→→→→→ن را ب→→→→→→دان ك→→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ام→→→→→→يرالمؤمنين�خودش در م→→→→→قام ب→→→→→يان ف→→→→→ضايل و م→→→→→ناقب 
 ^ خ→→→→→→ودش ب→→→→→→رآيد، ب→→→→→→ا آن ف→→→→→→صاحت∂ ك→→→→→→→ه خ→→→→→→دا اخ→→→→→تصاص ب→→→→→→ه او داده است و ه→→→→→مه
^ ك→→→نند، ن→→→خواهند ت→→وانست ح→→تẃ∂ ب→→→ه  ^ ع→→→→رب ن→→→يز ب→→→→ا او در اي→→→→ن ك→→→ار ه→→→→مكار ف→→→صحا

^ آن حضرت فرموده است برسند.  ي− دهم آنچه رسول خدا�درباره
بعد م∂گويد: 

 Ẁ↨ￍي ґم→→→ام ґ Ẃا االџه→→→ ґب جџت Ẃح→→→ џي ∂→→→ ґتￍال џ↨џعґائ→→→ ẃالش џ↨ￍع→→→امẂال џبار→→→ Ẃخџ Ẃاال џ−ґذل→→→ ґب ∂ґن→→→ Ẃعџا Ẁت Ẃسџل џو)
 ∂→ґف џ↨ￍكџم→ґب ґار ẃالد ґرџب→ џخ џر＃ وџبẂي→→ џخ ґ↨ ￍص→→ ґق џو ґ↨џل ґزẂن→→ џمẂال џو ґدير→→ џغẂال ґرџب џخ→→џك ґهґتџم→→امґا Ẅ∂џل→→ џع
 Ẁ↨ￍم→→→→ ґئџا ґيه→→→→ ґواه→→→→ا ف џر ∂→→→→ ґتￍال џ↨ ￍخ→→→→اصẂال џبار→→→→ Ẃخџ Ẃاال ґل→→→→џب џ−ґذل ґو Ẃح→→→→џن џو ґ↕џو→→→→→ Ẃع ￍالد ґداءґت→→→→→Ẃاب
 ґديث→→→→ џحẂال Ẁماءџل→→→→ Ẁع Ẁواه џا رẃم→→→→ ґم Ґسيرا→→→→ џي ҐئاẂي→→→→ џش џ−ґذل Ẃن→→→→ ґم Ẁر→→→→Ẁك Ẃذџا ا→→→→џنџا џو.... ґيث ґد→→→→ џحẂال



 
 ۲Ｑ۲ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

)؛  ґيهґف џونẀمџهￍتẀال ي џين ґذￍال
^ ع→→→ل∂�آن اخ→→→بار  م→→→→قصود م→→→→→ن از ف→→→→ضايل م→→→نقول از رس→→→ول خ→→→دا� درب→→→اره
^ اث→→→→→→بات ام→→→→→امت او اس→→→→→تناد ب→→→→→→ه آن اخ→→→→→بار  ^ ام→→→→→اميẃه ب→→→→→را م→→→→→→عروف∂ ن→→→→→→يست ك→→→→→→→ه ش→→→→→يعه
ه  ẃار در مك ẃم→∂كنند از ق→→بيل خ→بر غ→دير و خبر منزلت و داستان خيبر و حديث الد
 ^ ^ است ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→لما و آغ→→→→→→→→از دع→→→→→→→→وت و ن→→→→→→→→ظاير اي→→→→→→→→نها، ب→→→→→→→→→لكه م→→→→→→→→قصود م→→→→→→→→ن، اخ→→→→→→→→بار
ح→→→→ديث[غير راوي→→→→ان ش→→→→يع→→→→ه] آن→→→ها را از رس→→→ول خ→→→دا�نقل ك→→→ردهاند. آن→→→ان ك→→→→ه 
^ او ن→→م∂باشند و م→→ن ان→→دك∂ از آن اخ→→بار را اي→نجا  ب م→→ذهب∂ درب→→→اره ẃهم ب→→→ه ت→→عصẃم→→ت

ذكر م∂كنم. 
ب→→ن اب→→∂ الح→→→ديد از خ→→بر غ→→→دير  ґآن→→→→گاه ش→→روع ب→→ه ن→→قل چ→→ند ح→→→ديث از آن→→→ها م→→∂كند. م→→قصود ا
↨ الوداع در ك→→نار غ→→ديرخم در م→→جمع  →→ج√ џه→→مان است ك→→ه رس→→ول خ→→دا� ه→→نگام ب→→ازگشت از ح
عموم∂ مهاجرين و انصار عل∂�را به امر خدا منصوب به واليت و امامت امẃت كرد و فرمود: 

(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوالهẀ فџهذا عџلￒ∂ґ مџوالهẀ)؛ 
^ اوست.  هر كه را من موال هستم، عل∂ موال

^ رسول�است كه به عل∂�فرمود:  و مقصودش از خبر منزلت آن گفته
＾)؛۱  ґدẂعџب ￍ∂ґبџال ن Ẁهￍ نẂ مẀوس∂Ẅ اґالẃ اџن ґم џون Ẁهار ґ↨џل џزẂن џمґب ∂ẃن ґم џتẂنџا ￒ∂ґلџيا ع)

^ ك→→→→→→ه ه→→→→→ارون ن→→→→→سبت ب→→→→→ه م→→→→وس∂  ^ ع→→→→→ل∂! ت→→→→→و ن→→→→→سبت ب→→→→→→ه م→→→→→ن، ه→→→→→→مان م→→→→→نزلت را دار ا
داشت...  

∂...�؛۲  ґمẂوџق ∂ґف ∂ґنẂفẀل Ẃاخ џون Ẁهار ґيه ґخ ґأل Ẅ∂وسẀم џقال џو...�
...موس∂ به برادرش هارون گفت: تو جانشين من در ميان قومم باش... 

^ ن→→خواه→→د ب→→ود و لذا ت→→و  ت→→→نها ف→→رق اي→→ن است ك→→ه ه→→ارون پ→→يامبر ب→→ود ول∂ پس از م→→ن پ→→يامبر
پيامبر نيست∂،بلكه خليفه و جانشين پيامبر＾!  

^ خ→→→→→يبر اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه: وق→→→→→ت∂ رس→→→→→ول اك→→→→→رم� در  ه ẃب→→→→→→ن اب→→→→→∂ الح→→→→→ديد از ق→→→→→ص ґم→→→→→→قصود ا
^ مبارزه با خيبريان بروند، رفتند و شكست  ^ خيبر پرچم را به دست ديگران داد كه برا غزوه

                                                           
 .۱Ω⅛＾ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه ۱
^ اعراف،آيه＾۱℮۲.  ـ سوره ۲



 
 ۲Ｑ۳ فضيلت امام اميرالمؤمنين از زبان ديگران 

 ^ خ→→→→وردند و ب→→→→رگشتند! شب ه→→→→→نگام رس→→→→ول خ→→→→→دا�ف→→→رمود: م→→→ن ف→→→ردا پ→→→رچم را ب→→→ه دست م→→→رد
ولẀه» هم خدا و رسولش او را دوست دارند و هم  Ẁسџر џو Ẁاهللا Ẁه∫ ب ґحẀي џو Ẁهџول Ẁسџر џو џب∫ اهللا ґحẀم→∂دهم كه «ي
او خ→→→→دا و رس→→→→ولش را دوست دارد و ت→→→→ا ف→→→→اتح ن→→→→شود ب→→→→ر ن→→→م∂گردد. ف→→→ردا ص→→→بح، ه→→→ر ك→→→س∂ گ→→→ردن 
م→∂كشيد ك→ه آن م→رد م→ن ب→اشم. رس→ول خ→دا� ع→ل∂�را اح→ضار ك→رد و پرچم را به دست 

او داد. او رفت و فاتحانه برگشت!۱ 
→→→ام از ب→→→عثتش  ẃه اي→→→→ن ك→→→→ه: رس→→→ول خ→→→دا� در ن→→→خستين اي ẃار در م→→→→ك ẃم→→→→قصودش از خ→→→→برالد
^ ب→→→→→زرگوارش اب→→→→→وطالب ج→→→→→مع ك→→→→→رد و ف→→→→→رمود: م→→→→→ن،  ^ ع→→→→→مو ت→→→→→مام ب→→→→→زرگان ب→→→→→ن∂هاشم را در خ→→→→→→انه
لي→→→ن ك→→→س∂ ك→→→ه اي→→مان ب→→ه رس→→→الت م→→ن ب→→ياورد او وص→→∂ẃ و ج→→انشين  ẃرس→→→ول از ج→→→انب خ→→→دا ه→→→ستم. او
م→→→→ن پس از م→→→ن خ→→→واه→→→د ب→→→ود. ت→→→نها ك→→→س∂ ك→→→ه در آن م→→→جلس ب→→→رخاست و اظ→→→→هار اي→→→مان ب→→→ه رس→→→ول 
خ→→→دا�ك→→→رد ع→→→ل∂ẃ ب→→→ن اب→→→يطالب�بود ك→→→ه آن روز ۱Ω ي→→→ا ۱۳ س→→→ال از س→→نẃ ش→→ريفش گ→→ذشته 
ب→→→ود. ت→→→ا س→→→ه ب→→→ار رس→→→ول خ→→→دا�اي→→→ن ج→→→مله را ت→→→كرار ك→→رد و در ه→→ر س→→ه ب→→ار ت→→نها ع→→ل∂�از ج→→ا 
 ^ ^ ش→→→→→→→→→→→انه ^ ن→→→→→→→→→→→→مود.در اي→→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→→وقع رس→→→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→→دا�دست رو ب→→→→→→→→→→→→رخاست و اظ→→→→→→→→→→→→هار وف→→→→→→→→→→→→ادار

عل∂�گذاشت و فرمود: 
مџعẀوا لџهẀ وџ اџطيعẀوا)؛۲   Ẃاسџف ẂمẀت∂ فيكџليف џخ џو ^ زير џو و ∂ґẃ ∂ وџ وصي ґخџهذا ا ￍنґا)
اي→ن ع→ل∂ ب→رادر م→→ن و وص→∂ẃ م→→ن و وزي→ر م→→ن و جانشين من در ميان شما است؛ پس 

حرف او را بشنويد و اطاعتش كنيد. 
فضايل امام اميرالمؤمنين�از نظر ديگران 

 ^ ^ ك→→→→ه م→→→→شهور است و ش→→→→→يعه ب→→→→→ن اب→→→→→∂ الح→→→→→ديد م→→→→∂گويد: م→→→→نظور م→→→→ن اي→→→→ن اخ→→→→→بار ґح→→→→→ال ا
 ^ ام→→→اميẃه ب→→→ه آن→→→ها در ام→→ر ام→→امت ع→→ل∂� اح→→تجاج ن→→مودهان→→د ن→→يست، ب→→لكه م→→نظورم اخ→→بار دي→→گر
است ك→ه از ط→ريق ع→لما و راوي→→ان س→نẃ∂ ن→قل ش→ده است و م→ن ت→ا آن→جا ك→ه ي→ادم ه→ست، او ق→ريب 
ب→→ه ℮۲ ح→→ديث ان→→تخاب ك→→رده و در ش→→رح خ→→ود ن→→قل ك→→رده است. اي→→ن گ→→فتار ي− ع→→→الم س→→نẃ∂ در 

فضايل امام اميرالمؤمنين عل∂�است. 
→→رج ج→رداق ك→→تاب∂ راج→ع ب→ه آن ح→ضرت ن→وشته ب→ه ن→ام  Ẁي− دان→→شمند م→سيح∂ ه→م ب→ه ن→ام ج

                                                           
ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾۳۷۳.   ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۱۸،صفحه＾۱۹۲.  ۲



 
 ۲Ｑ℮ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

«االم→→→→ام ع→→→→ل∂ ص→→→→وت الع→→→→→دال↨ االن→→→→→سانيẃه» ك→→→→ه در ح→→→→دẃ خ→→→→ود ك→→→→تاب خ→→→→وب∂ است. ك→→→→س∂ ك→→→ه آن را 
م→→→→∂خوان→→→→د اگ→→→→ر ن→→→→ويسندهاش را ن→→→شناسد، ف→→→كر م→→→∂كند آن را ي− ع→→→الم ش→→→→يع∂ ن→→→وشته است؛ در 
ص→→ورت∂ ك→→ه ن→→ويسندهاش ن→→ه ت→نها ش→يعه ن→يست ب→لكه اص→→الҐ م→سلمان ن→→يست و ي− م→سيح∂ است! 
→ا ش→→گفتان→گيزتر  ẃت ن→دارد. امẃت دارد و اع→تقاد ب→ه خ→اتميẃح→→ال ب→→از او اع→→تقاد ب→→ه خ→→دا و م→→→عاد و ن→→بو
^ م→→→سل− است و اع→→→→تقاد ب→→ه ه→→يچ دي→→ن∂  ẃل ك→→→ه م→→→ادẃمي→→→ Ẁب→→→ه ن→→→ام ش→→→→بل∂ ش ^ اي→→→ن ك→→→ه دان→→→شمند دي→→→گر

^ عجيب را در توصيف امام اميرالمؤمنين�م∂نويسد:  ندارد او هم اين جمله
 Ẁق Ẃر ￍا الشџهџل ^ џرџي Ẃمџل ẁ↕ џد ґرџفẂنẀم ẁ↨ џخ ẂسẀن ґماءџظẀعẂال Ẁظيمџب＃ عґبيطالџا ẀنẂب ∂ґلџم→ام ع ґالџا)

ديثاҐ)؛۱  џال ح џو Ґديماџل ال ق Ẃصџاال џقẂب ґط Ґ↕ џور Ẁص ẀبẂرџغẂال џال џو
^ است ك→→ه ش→→رق و غ→→رب  پ→→→يشوا ع→→→ل∂ẃ ب→→→→ن اب→→→يطالب، ب→→→زرگ ب→→→زرگان ي→→گانه ن→→سخها

عالم نظير آن را نديده است نه در گذشته و نه در حال. 
 ^ ^ مسل− و آن مرد مسيح∂ آمده به معنا ẃامام كه در گفتار اين مرد ماد ^ ẃه ك→لمه الب→ت
^ ول∂ẃ م→نصوب از  ^ اص→→طالح∂ ك→→ه م→ا م→→∂گوييم ب→ه م→عنا ^ است؛ ي→→عن∂ «پ→→→يشوا» ن→→ه ب→→ه م→→عنا لغ→→و

جانب خدا. 
^ از م→ذهب ت→شيẃع در ف→ضايل ام→ام  ^ دان→شمندان ب→يگانه ^ است از داور＾ه→→→ا اي→→نها ن→→مونها
^ ام→→اميẃه در ع→→ين اي→ن ك→ه ب→سيار م→تين و  ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�.ول∂ اي→→ن س→→خنان از ن→→ظر م→→ا ش→→يعه
ق→→ابل ت→→قدير است، ام→→امشناس∂ ب→→ه ح→→→ساب ن→→م∂آيد و ه→→رگز م→→ال∑ ن→→جات در ع→→الم آخ→رت ن→يز 
^ به نام  ن→م∂باشد.در واق→ع اي→ن ن→وع∂ ن→ابغهشناس∂ است ك→ه م→∂خواه→ند بگويند ما در عالم فرد
^ ك→→ماالت ان→→سان∂ قرار گرفته است و به قول آن  ع→ل∂ẃ ب→ن اب→يطالب م→→∂شناسيم ك→ه در اف→ق اع→→ال
^ بشر را  دان→شمند م→سيح∂، ع→ل∂�بانگ∂ است ك→ه از ع→→الم ع→دالت ان→سان∂ برخاسته و جامعه
^ ام→→اميẃه ع→ل∂�ب→ه  ^ ق→→انون ع→→→دل م→→∂كند. در ص→→ورت∂ ك→→ه از دي→→دگاه م→→ا ش→→يعه دع→→وت ب→→ه اج→→را
 ^ م→→→→→→→راتب ب→→→→→→→االتر و واالت→→→→→→→ر از اي→→→→→→ن س→→→→→→خنان است. او ي− ش→→→→→→خصيẃت آس→→→→→→→مان∂ است ك→→→→→→ه از س→→→→→→و
^ ف→→→→يضґ وج→→→→ود ق→→→→رار گ→→→رفته ك→→→ه ان→→→حاء ب→→→ركات ه→→→ست∂ را ب→→→ه ت→→→مام اب→→→→عاد و  آف→→→→ريدگار ج→→→→→هان م→→→→جرا
ج→→وانب ع→→→الم ام→→كان ب→→رساند. ي→→عن∂ م→→ا م→→عتقديم آن خ→→→الق ع→→ليم ق→→دير ح→→كيم∂ ك→→ه اي→ن ج→هان را 
آف→→→ريده است، ب→→→ه ح→→→كم ع→→قل و ح→→كمت ب→→ايد ف→→يضґ ب→→ركاتґ وج→→ود خ→→ود را ب→→ه ت→→مام م→→خلوقاتش 

                                                           
استرين فراز تاريخ.  ẃـ حس ۱



 
 ۲ＱＱ امام معصوم  واسطه＾ نزول فيض اله∂ 

^ ك→ه دارن→د، ن→م∂توان→→ند ت→ماس مستقيم با  ^ م→خلوقات ب→ر اث→ر ض→عف وج→ود ب→رساند و چ→ون ه→مه
^ خ→→ود را از او ب→→گيرند؛ از اي→→نرو  ذات اق→→دس او داش→→ته ب→→اشند و ب→→→∂واس→→طه ح→→→ظẃ و ن→→صيب وج→→ود
→رب∂ ب→ه ن→ام ي− ف→رد ان→→سان ك→امل ب→→يافريند و  Ẃق џرف→→ع اع→→→ال، م→→خلوق ا џا ґالزم م→→∂شود آن ذات اق→→دس
ẃر  ^ ق→→→→لب او را م→→→→حلẃ ان→→→→عكاس ان→→→→وار ع→→→→لم خ→→→→ودش ق→→→→رار داده و او را ب→→→→ه ع→→→→نوان م→→→→دير و م→→→→دب لوح→→→→ه

^ خود را به عالم امكان برساند.  عالم امكان منصوب نمايد و از طريق او فيض بركات و جود
^ اشراق و حرارتبخش∂ است؛ ابرها  از ب→→اب م→ثل، خورشيد در مدار خودش واسطه برا
→→→→→→→→→→→→لها را  Ẁرا ب→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→ركت در م→→→→→→→→→→→→∂آورد،باران را ف→→→→→→→→→→→→رو م→→→→→→→→→→→→∂ريزد،زمين م→→→→→→→→→→→→رده را زن→→→→→→→→→→→ده م→→→→→→→→→→→∂كند، گ
^ م→→→→∂سازد،درختان را ب→→→ه ث→→→مر م→→→∂رساند و... ب→→→ا اي→→→ن ك→→→ه خ→→→داون→→د ق→→ادر  م→→→∂روياند،نهرها را ج→→→→ار
م→→→→→طلق م→→→→∂توان→→→→د ت→→→→مام اي→→→→ن ك→→→→→ارها را ب→→→→→دون وس→→→→اطت خ→→→→ورشيد ان→→→→جام ده→→→→د ول∂ ب→→→→→نايش در ن→→→→→ظام 

آفرينش بر اين است كه با وساطت وسايط تمام امور را به جريان بيفكند كه فرمودهاند: 
بџباҐ)؛۱  џء＃ س Ẃ∂ џش ґẃلẀكґل џلџع џجџباب＃ ف Ẃسџاґب ẃالґا џياء Ẃشџاال џ^ ґر ẂجẀي Ẃنџا Ẁاهللا ∂џبџا)

^ ه→→ر  خ→→→دا اب→→→ا از اي→→ن دارد ك→→→ه ب→→دون اس→→باب و وس→→ايط در ع→→→الم ك→→→ار ك→→ند و لذا ب→→را
^ سبب∂ قرار داده است.  چيز

ب→ه س→بب آب م→ا را س→يراب و ب→ه س→بب ن→ان س→يرمان م∂سازد. با آتش گرممان م∂كند و با 
دارو ب→→→→يمار＾مان را درم→→→→ان م→→→→∂نمايد. ب→→→ا ت→→→ابش خ→→→→ورشيد و ري→→→زش ق→→→طرات ب→→→اران، زم→→→ين را زن→→→ده 
م→∂كند و گ→→ياهان را م→∂روياند و با وساطتґ آن فردґ انسانґ كامل، تمام∂ عوالم امكان را تدبير 
و ت→→نظيم م→→∂فرمايد و م→→ا از آن ف→→رد ك→→امل ان→→سان ت→عبير ب→ه «ام→ام» م→→∂كنيم ك→ه گ→اه∂ ام→امت او ب→ا 
 ^ د مصطف∂� و گاه∂ تنها دارا ẃت و رس→→الت ت→وأم است؛ م→انند رسول اهللا االعظم محمẃن→بو
م→→→→قام ام→→→→امت است و ص→→→→→احب م→→→→قام ن→→→→→بوẃت ن→→→→م∂باشد م→→→→انند ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂�و ي→→→→ازده 
 ґف→→→→رزند م→→→→عصومش�كه ه→→→→ر ي− از آن ان→→→→وار اله→→→→∂ در زم→→→→→ان خ→→→→ودشان ب→→→→ه ت→→→→قدير خ→→→→دا ح→→→افظ

نظامґ عالم و آدم بوده و م∂باشند. 
^ فرمان خداوند به دست مبار∑ امام�  اجرا

و ما در زيارتشان عرضه م∂داريم: 
)؛۲  ẂمẀكґوتẀيẀب Ẃن ґم Ẁر Ẁد Ẃصџت џو ẂمẀكẂيџلґا ẀطґبẂهџت ґه ґورẀمẀا ґير ґقادџم ∂ґف ґبￍالر Ẁ↕ џرادґا)

                                                           
 .ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۸۳، از امام صادق ۱

 .Ｑ۷۷＾ـ همان،جلد℮،صفحه ۲



 
 ۲Ｑ⅛ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ ش→ما ف→رود م→→∂آيد و از  اراده و خ→→واست خ→→دا در ت→قدير و ت→دبير ام→ورش ب→→ه س→و
^ شما به عالميان صادر م∂گردد.  خانهها

^ ش→→ما اه→ل ب→→يت رس→ول�اط→اق فرمان است. ش→ما ب→ه اذن خ→دا ف→رمانده و  در واق→→ع خ→→انه
ه و ط→→→بيعت ف→→→رمانبران ش→→→ما ه→→ستند و  ẃم→→→اد ^ ^ ع→→→الم از ف→→→رشتگان ع→→→→الم ب→→→اال گ→→→رفته ت→→→ا ق→→→وا ت→→→مام ق→→→وا

ريف) م∂گوييم:  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃوجود اقدس امام عصر (عج ^ درباره
)؛۱  ґماء ￍالس џو Ẁض Ẃرџاال ґتџتџبџث ґه ґود ẀجẀوґب џو Ẅ^ ر џوẂال џق ґز Ẁر ґهґن ẂمẀيґب)

^ داده ش→→→→→دهاند و آس→→→→→مان و زم→→→→→ين در پ→→→→→رتو ن→→→→→ور  خ→→→→→→الئق ب→→→→→→ه ب→→→→→ركت او رزق و روز
وجود او ثبات و بقا يافتهاند. 

بان درگاهش فرموده است:  ẃاولياء و مقر ^ خداوند حكيم نيز درباره
نا...�؛۲  ґرẂأمґب џون ẀدẂهџي Ґ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�

م→→→→→→→ا آن→→→→→→→ها را ام→→→→→→→امان و پ→→→→→→→يشوايان∂ ق→→→→→→→رار دادهاي→→→→→→→→م ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه ام→→→→→→→ر و ف→→→→→→رمان م→→→→→→ا ه→→→→→→دايت 
م∂كنند... 

ام→→→→→→→ر و ف→→→→→→→رمان م→→→→→→ا در ع→→→→→→الم ب→→→→→→ه دست آن→→→→→→→ها اج→→→→→→را م→→→→→→→∂شود.آنگاه ام→→→→→→ر و ف→→→→→→رمان خ→→→→→→ود را ه→→→→→→م 
اينچنين توضيح داده است: 

�؛۳  ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџي Ẃأن ҐئاẂي џش џإذا أراد Ẁه ẀرẂما أمￍإن�
^ را اراده ك→→→→→→ند ك→→→→→→→ه وج→→→→→→ود ده→→→→→→د، ب→→→→→→ه او  ه→→→→→→مانا ام→→→→→→ر او اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ چ→→→→→→يز

م∂گويد موجود شو، او هم موجود م∂شود. 
^ علمґґ محيط و  ^ امامان قرار داده و آنها را دارنده اي→ن م→الكيẃت ام→ر �ك→ن فيكون� را برا

^ در همه جا و همه چيز عالم آفريده است.   قدرتґ نافذه
^ ام→→→→اميẃه ن→→→→سبت ب→→→ه ام→→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂�داري→→→م، ب→→→ا  ^ ك→→→→ه م→→→→ا ش→→→→يعه ب→→→→نابراي→→→→ن اع→→→→→تقاد
ب→→→ن اب→→→∂ الح→→→→ديد ع→→→الم س→→نẃ∂ و ج→→رج ج→→رداق دان→→→شمند م→→سيح∂ و  ґش→→→ناخت∂ ك→→→ه دي→→→گران از ق→→→بيل ا
^ ب→→→ين اي→→→ن دو ش→→→ناخت از  ^ م→→→→سل− از آن ح→→→ضرت دارن→→→→د، ف→→→اصله ẃل دان→→→→شمند م→→→ادẃش→→→→بل∂ ش→→→→مي
^ و علم∂ و  ^ نبوغ فكر ^ اعال درجه زم→ين ت→ا آس→مان است. زيرا آنها ي− بشر زمين∂ دارنده

                                                           
^ عديله.  ـ مفاتيح الجنان،دعا ۱

^ انبياء،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۲
^ يس،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۳



 
 ۲Ｑ۷ امام معصوم  واسطه＾ نزول فيض اله∂ 

ف∂ م→→→→→→→→∂كنند، ول∂ م→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→بر از ي− ش→→→→→→→→خصيẃت ع→→→→→→→→ظيم آس→→→→→→→→→مان∂ م→→→→→→→→∂دهيم ك→→→→→→→→ه  ẃاخ→→→→→→→→→الق∂ را م→→→→→→→→عر
^ ص→→فات ك→مال خ→ود در ح→دẃ ظ→رفيت و  ^ ت→مام ن→ما آف→→ريدگار ج→→هان ه→→ست∂ او را م→ظهر و آي→→ينه
→→ه∂ و ام→→امت را ب→→ه او اع→→طا  ẃاس→→→تعداد ع→→→→الم ام→→كان ق→→رار داده است و ش→→→ايستگ∂ م→→نصب خ→→→الف↨ الل
ف→رموده است و لذا م→ا م→∂گوييم: ج→→عل م→نصب خ→→الفت و ام→امت منحصراҐ شأن خداست و جز 
^ را ن→→→رسد ك→→→ه چ→→→نين ك→→→ار را ب→→→ه ع→→→هده ب→→→گيرد در ب→→→→دو خ→→→لقت آدم خ→→→طاب ب→→ه م→→→الئكه  خ→→→دا اح→→→→د

فرموده است: 
...�؛۱  Ґ↨џيفґل џخ ґض ẂرџالẂ لẁ فґ∂ ا ґجاع ∂ґẃ ن ґإ...�

...به يقين منم كه جعل خليفه در زمين م∂نمايم... 
أن خود فرموده است:  ẃبه ابراهيم خليل� پيامبر عظيم الش

لџ−Ẁ لґلنￍاسґ إماماҐ...�؛۲  ґجاع ∂ґẃ �...إن
...منم كه تو را امام مردم قرار م∂دهم... 

...�؛۳  ґض ẂرџالẂ لґيفҐ↨џ فґ∂ ا џخ џ∑ناẂل џع џا جￍإن ẀدẀيا داو�
^ داود! ما تو را خليفه در زمين قرار دادهايم...  ا

^ واليت و ام→→→→→→→→→→→→→→→→→امت ام→→→→→→→→→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→→→→→→→→→→ل∂�نيز خ→→→→→→→→→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→→→→→→→→→ول  درب→→→→→→→→→→→→→→→→→→اره
اكرمش� فرموده: 

 џتẂغￍل→→џما ب→→џف ẂلџعẂف→→џت Ẃمџل Ẃإن џو џ−ґẃب џر Ẃن→→ ґم џ−Ẃيџإل џل ґز→→ẂنẀم→→ا ا Ẃغґẃل→→→џب Ẁول→→→ Ẁس ￍا الرџه→→→ي→→→ا أي�
...�؛℮  Ẁهџتџسال ґر

^ رس→→→→→ول پ→→→→→يامرسان! آن→→→→→چه را ك→→→→→→ه از ج→→→→→انب خ→→→→→دايت ب→→→→→→ه ت→→→→→و ن→→→→ازل ش→→→→ده ب→→→→→ه م→→→→ردم  ا
ب→→→→→رسان و اگ→→→→→ر چ→→→→→→نين ن→→→→→→كن∂، اص→→→→→→الҐ رس→→→→→الت او را ت→→→→بليغ ن→→→→نمودها＾[و در ن→→→→زد او ب→→→→→ه 

عنوان رسول اهللا و پيامرسان خدا شناخته نشدها＾]...! 
امام معصوم�منصوب از جانب خدا 

ح→→→→→اصل اي→→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→→ا ع→→→→→ل∂�را ب→→→→ه ع→→→→نوان ام→→→→ام و ول∂ẃ م→→→→نصوب م→→→→ستقيم از ج→→→→انب خ→→→→→دا و 
                                                           

 .۳Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱۲℮.  ۲

^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۳
^ مائده،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ℮



 
 ۲Ｑ۸ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

م→→→نصوص ب→→→ه ن→→→صẃ رس→→→ول خ→→→دا� و م→→→عصوم از ه→→رگونه گ→→ناه و خ→→طا م→→∂شناسيم و ح→→ال اي→→ن 
^ از  ك→→→→ه اه→→→→ل ت→→→سنẃن آن ح→→→ضرت را چ→→→هارمين خ→→→ليفه ب→→→عد از رس→→→ول خ→→→→دا�و ان→→→تخاب ش→→→ده
بن  ґاز مقام عصمت م∂شناسند و عجيب اين كه ا ^ ط→رف مردم در ردي→ف س→اير افراد بشر عار

^ شرحش اين گفتار نامعقول را آورده است:  مه ẃاب∂ الحديد شارح نهجالبالغه در مقد
↨＃ اґقẂ→→→→→→→→→→تџضاهџا  џحџل Ẃص→→→→→→→→→→ џمґل ґل џض→→→→→→→→→→Ẃفџاال ∂џل→→→→→→→→→→→ џع џول ẀضẂف→→→→→→→→→→→ џمẂال џم ￍد→→→→→→→→→→→џق ^ ґذￍال ґهẃلґل Ẁمد→→→→→→→→→→→ џحẂلџا)

)؛  ẀليفẂكￍالت
م ب→→→ر اف→→ضل ك→→رده ب→→→ه خ→→اطر م→صلحت∂ ك→ه  ẃش→→كر از آن خ→→داي∂ ك→→→ه م→→فضول را م→→قد

تكليف آن را اقتضا كرده است. 
ب→ن اب→∂ الح→→ديد، ع→ل∂�را اف→ضل از اب→وبكر م→∂دان→→د و در  ґاي→→ن ج→→مله ن→→شان م→→∂دهد ك→→ه ا
 ^ ^ اداره ^ عقل سليم، ابوبكر را برا ع→ين ح→ال اي→ن اف→ترا را به خدا م∂بندد كه بر خالف اقتضا
م داش→ته است!! آي→ا ان→→صافاҐ اي→ن س→خن ب→رخاسته از  ẃت اص→لح دي→ده و او را ب→ر ع→ل∂�مقدẃام→→ور ام
^ ت→→→→كليف  ب ك→→→→ور م→→→→ذهب∂ ن→→→→→يست ك→→→→ه اي→→→→ن م→→→→رد،آن را ب→→→→ه ح→→→→ساب م→→→→صلحت م→→→→قتضا ẃي− ت→→→→عص
^ ام→→→→→امت ع→→→→→ل∂�را  اله→→→→→→∂ گ→→→→→→→ذاش→→→→→→→ته و آن ه→→→→→→مه رواي→→→→→→ات ص→→→→→→ريح از رس→→→→→ول خ→→→→→→دا�درب→→→→→اره

ه فرماييد:  ẃناديده گرفته است.از باب نمونه به اين روايت توج
 ∂џولџم џتẂنџا ∂ґلџاهللا�يا ع Ẁول Ẁس џر џقال� ґهґآبائ Ẃنџد＃ عￍم џحẀم ґنẂب ґرџف Ẃع џج Ẃن→ џع)
 џ↨ￍن→ џجẂال џب џوجџت→ Ẃسґا џعينџم→ Ẃجџا ґاس→ẃالن ∂џل→ џع ^ ґدẂع→џب Ẁ↨ ￍج→ ẀحẂال џتẂنџا ∂ґل→ џي→ا ع џنين ґؤم→ ẀمẂال
 ∂ґنџث џع→→→џب ^ ґذￍال џو ∂ґل→→→ џي→→→ا ع، џ∑ع→→→→ادا Ẃن→→→→џم ґار→→→→ẃالن џول→→→→ Ẁخ Ẁد ￍق џحџت→→→→ Ẃاس џو џ∑ ẃالџو→→→→џت Ẃن→→→→џم
 џلґبџعام＃ ما ق џفẂلџا џاهللا џدџب џع ҐداẂب џع ￍنџا Ẃوџل ґ↨ￍي ґرџبẂال ґميع џج Ẅ∂џلџع ∂ґفانџط→ Ẃاص џو ґ↕ￍوẀبẀالن→ґال ب џ−џت→→→→ џالي ґو ￍنґا џو џ∑ґدẂل Ẁو Ẃن→→→→ ґم ґ↨ￍم→→→→ ґئџاال ґ↨→→→→ џالي ґو џو џ−ґتџالي ґو→→→→ ґب ẃالґا ẀهẂن→→→→→ ґم џ−ґذل Ẁاهللا
 ∂ґن џرџب→→ Ẃخџا џ−ґذل→ґب џ∑ ґدẂل Ẁو Ẃن→ ґم ґ↨ￍم→ґئџاال ґداء→→ Ẃعџا џو џ−ґدائ→→ Ẃعџا Ẃن→→ ґم ґ↨→→џرائџبẂال→→ ґب ẃالґا ẀلџبẂق→→Ẁت

)؛۱  ẂرẀفẂكџيẂلџف џشاء Ẃنџم џو Ẃن ґؤمẀيẂلџف џشاء Ẃنџمџف� Ẁئيل џرẂب џج
از ح→→→ضرت ام→→→ام ص→→→ادق�از آب→→→اء گ→→→رامش�ن→→→قل ش→→ده ك→→→ه رس→→ول خ→→دا� 
^ ع→→ل∂ ت→→→وي∂ ح→→جẃت ب→→عد از م→→→ن ب→→ر ت→→مام  ^ م→→ؤمنان، ا ^ ع→→ل∂! ت→→وي∂ م→→وال ف→→رمود: ا
م→ردمان، س→زاوار ب→هشت است ك→س∂ ك→ه ت→و را ب→→ه واليت ب→پذيرد و م→ستحقẃ دخ→ول 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه＾۱۹۹.  ۱



 
 ۲Ｑ۹  ∂وسعت وجود＾ امام عل

^ ع→→→ل∂، ق→→→سم ب→→→→ه ك→→→س∂ ك→→→ه م→→را ب→→→ه  در آتش است ك→→→س∂ ك→→→→ه ب→→→ا ت→→→و دش→→→من∂ ورزد! ا
^ خ→→→→دا را  ^ خ→→→→→→اليق ب→→→→→رگزيده است، اگ→→→→→ر ب→→→→ندها ت ب→→→→→رانگيخته و از م→→→→→يان ه→→→→→مه ẃن→→→→→بو
ه→→زار س→→ال ع→→بادت ك→→ند، آن را خ→→دا از او ن→→م∂پذيرد م→→گر اي→→→ن ك→→ه ت→→وأم ب→→ا واليت 
ت→→→→و و واليت ام→→→→→امان از ف→→→→رزندان ت→→→و ب→→→اشد و واليت ت→→→و ه→→→→م م→→→قبول ن→→→م∂باشد م→→→گر 
^ ج→→→→→→→ستن از دش→→→→→→منان ت→→→→→→و و دش→→→→→→منان ام→→→→→→→امان از  اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→وأم ب→→→→→→→ا ب→→→→→→→رائت و ب→→→→→→→يزار
ف→→→رزندان ت→→→→و ب→→اشد. اي→→→ن م→→طلب را ج→→برئيل[از ج→→انب خ→→دا] ب→→→ه م→→→ن خ→→بر داده است، 

حال هر كه م∂خواهد ايمان بياورد و هر كه م∂خواهد كافر گردد. 
^ ص→فات ك→→مال م→→∂شناسند و ب→ه  ^ اع→→→ال ẃه اه→→ل ت→→سنẃن ن→→يز ع→→ل∂�را ب→→ه ع→→نوان دارن→→ده الب→→ت
^ ف→→→طرت ان→→→سان∂ ك→→→ه دوس→→→تدار ك→→→مال است آن ح→→→ضرت را دوست م→→→∂دارن→→د و ب→→ه ح→→كم  اق→→→تضا
رب∂Ẅ و اهل بيت رسول�را اجر رسالت م∂دانند. ول∂ تنها معرفت  ẀقẂال＾ ґت ذ ẃق→رآن كريم مود
 Ґال ẃت آن ح→→→ضرت ك→→→اف∂ در ن→→→جات در ع→→→→الم آخ→→→رت ن→→→م∂باشد ب→→→لكه او ẃب→→→→ه ص→→→→فت ك→→→→مال و م→→→→ود
ب→→→→→→ايد آن ح→→→→→→ضرت را ب→→→→→ه ع→→→→→نوان ول∂ẃ و ام→→→→→ام م→→→→→نصوب از ج→→→→→انب خ→→→→→دا و م→→→→→عصوم از ه→→→→→رگونه خ→→→→→طا 
هاش داده و اعتقاد به واليت و امامت را روحґ اصلґ ديانت بداند.   ẃج→→→→سته و بشناسد و تن به واليت حق ^ ث→→→→انياҐ از دش→→→→منان و م→→→نكران واليت و ام→→→امت ب→→→الفصلش ش→→→→ديداҐ ب→→→رائت و ب→→→يزار
آن→→→→→→→→→→→→ها را م→→→→→→→→→→→لعون ب→→→→→→→→→→→ه لع→→→→→→→→→→→نت ح→→→→→→→→→→→ضرت ح→→→→→→→→→→→ق ب→→→→→→→→→→→شناسد چ→→→→→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→→→→ه در ح→→→→→→→→→→→ديث م→→→→→→→→→→→نقول از رس→→→→→→→→→→→ول 
^ ع→→→→ل∂ واليت ت→→→→و م→→→→قبول در ن→→→→زد خ→→→→دا ن→→→→م∂باشد، م→→→→گر ب→→→→ا ب→→→→رائت از  خ→→→→→دا�خ→→→→→وان→→→→ديم ك→→→→ه ا
^ ام→اميẃه ه→مين  دش→→منان ت→→و و دش→→منان ام→→امان از ف→→رزندان ت→و، و لذا ت→كيهگاه اع→تقادات م→ا ش→يعه

دو ركن اساس∂ است: 
ـ واليت عل∂� و امامان معصوم از فرزندان عل∂�.  ۱

ـ ب→→→→→→→→→→→رائت از دش→→→→→→→→→→منان و م→→→→→→→→→→نكران واليت ع→→→→→→→→→→ل∂� و ام→→→→→→→→→→امان م→→→→→→→→→→عصوم� از ف→→→→→→→→→→رزندان  ۲
عل∂� و از صميم قلب م∂گوييم: 

 ґن→→→→Ẃب ẃ∂ґل→→→→ џع џنين ґؤم→→→→ ẀمẂال ґم→→→→→يرџا ґ↨џالي ґو→→→→→ ґب џكين ґẃسџمџت→→→→→ ẀمẂال џن→→→→→ ґنا مџل џع→→→→→ џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم→→→→→ џحẂلџا
؛  Ẃم ґهґدائẂعџا Ẃن ґم џ↨џرائџبẂا الџنџق џز џر џو� џصومينẂعẀمẂال ґ↨ￍمґئџاال ґهґنائẂبџا џب وґبيطالџا

امام اميرالمؤمنين عل∂�مجمع تضادها 
^ از زن→→→دگ∂ س→→→راس→→→ر ن→→→وران→→→∂ ع→→→ل∂ẃ ام→→→يرالم→→→ؤمنين� ب→→→نگريم، م→→→∂بينيم  م→→→ا اگ→→→ر ب→→→ه گ→→→وشها



 
 ۲⅛Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ^ ص→→فات و ح→→االت∂ ب→→ه ظ→→اهر م→→تضادẃ از آن وج→→ود اق→→دس اع→→→ال م→تجلẃ∂ گ→شته و ه→مچون پ→ردهها
 ^ ^ اسب ب→→→→→ا چ→→→→هرها گ→→→→→وناگون از م→→→→→قابل م→→→→→ا م→→→→→∂گذرد. ي− ج→→→→→ا م→→→→→→∂بينيم لب→→→→→اس رزم ب→→→→→ر ت→→→→→ن رو
^ پ→→→→→ا ف→→→→→شار ب→→→→→ه رك→→→→→→اب اسب آورده و ش→→→→→مشير  ^ خ→→→→→ون ب→→→→→ا پ→→→→→نجه ب→→→→→راف→→→→→روخته و چ→→→→→شمها دو ك→→→→→→اسه
 ^ ذوالف→→→→→قار ب→→→ه دست، ب→→→ر س→→→ر و گ→→→ردن دش→→→منان دي→→→ن م→→→∂زند و ش→→→جاعان ع→→→رب را م→→→انند ب→→→رگها
^ زم→→ين م→→∂ريزد و ب→→ا ف→→رياد اهللا اك→→برش زم→→ين و زم→→ان را م→→∂لرزان→→د!  درخ→→→تان در ف→→→صل خ→→زان رو
ن ب→→ه گ→→وشش م∂رسد، رنگ از رخش م→∂پرد و ب→دنش  ẃم→→ؤذ ^ ن→→يم س→→اعت ب→→→عد ه→→مين ك→→ه ص→→دا
چ→→→نان م→→→∂لرزد ك→→→ه اس→→→تخوان س→→ينهاش ت→→→كان م→→→∂خورد و ن→→فسش ب→→ه ش→→ماره م→→∂اف→→تد!!چرا؟ چ→→ون 
^ ع→→→جب، آن ش→→→جاعت و ش→→→→هامت  در م→→→→حراب ع→→→بادت اي→→→ستاده ب→→→ا خ→→→→دايش س→→→خن م→→→∂گويد. ا

در ميدان رزم و اين خوف و خشيت در محراب عبادت تحيẃرآور است. 
 f Ґال→→→→→→→→→→→Ẃيџل ґراب Ẃح→→→→→→→→→→→ ґمẂال ∂→→→→→→→→→→ ґف Ẁاء ẃك→→→→→→→→→→џ →→→→→→→→→→وџ الẂب Ẁه f Ẁراب→→→→ ґẃد√ الضџ →→→→ت Ẃاش џذا ґا Ẁ∑ا ẃح→→→→ →→→→وџ الض√ Ẁه

شب به محراب عبادت گريان و روز در ميدان جنگ خندان است. 
^ لش→گر خ→ونخوار كه  الق→لب∂ ك→ه از دي→→دن دري→ا ẃ^ ^ دي→گر م→∂بينيم آن م→رد ق→و در ص→حنه
→→→→→→→ا ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه در گ→→→→→→→ذرگاه∂  ẃب→→→→→→→ه او ه→→→→→→→جوم آوردهان→→→→→→→د؛ ت→→→→→→→كان ن→→→→→→→م∂خورد و خ→→→→→→→ود را ن→→→→→→→م∂بازد، ام
ẃر خ→→→اطر پ→→→→يدا م→→→∂كند ك→→→ه  چ→→→→شمش ب→→→→ه ي− پ→→→→يرزن ب→→→→→ينوا ي→→→→ا ي− ي→→→→→تيم ب→→→∂پناه م→→→→∂اف→→→تد، چ→→→نان ت→→→أث

^ عجب،آن قوẃت قلب كجا و اين رقẃت قلب كجا؟!  اشكش م∂ريزد. ا
^ ج→→→→نگ را م→→→→∂بينيم در م→→→→سجد  ^ در م→→→→→يدانه→→→→ا ^ دي→→→→گر ب→→→→→از آن م→→→→رد رزم→→→→نده در ص→→→→→حنه
^ خ→دا  ^ آت→شينش، دله→ا را ت→كان داده ب→ه س→و ^ م→نبر وع→ظ ن→→شسته، ب→ا خ→→طابهها ج→→امع ك→وفه رو
^ ع→→جب ه→→م ق→→وẃت ق→→لب و ه→→م رقẃت ق→لب؟! ه→م ش→جاعت در م→يدان ج→→نگ  س→→وقشان م→→∂دهد. ا
و ه→→→→→→م خ→→→→→→وف و خ→→→→→→شيت در م→→→→→→حراب ع→→→→→→بادت؟! ه→→→→→→م زه→→→→→د و ب→→→→→→∂رغبت∂ ب→→→→→ه دن→→→→→يا و ه→→→→→م آم→→→→→يزش و 
^ ارش→→→→اد و ه→→→→→دايت آن→→→→→ان، ب→→→→→ه راس→→→→ت∂ ك→→→→ه ش→→→→گفتان→→→→گيز است.آي→→→→ا  ارت→→→→→باط داش→→→→تن ب→→→→ا م→→→→ردم؟! ب→→→→را
م→→→مكن است ي− ن→→→فر در آن واح→→→د در هزاران ج→→→ا ح→→→اضر ش→→→ود؟! آر＾، آن ع→→→ل∂�است ك→→→ه 
ـ ح→→→اضر م→→∂شود. دس→→تور  ـ ك→→→ه در ح→→ال ج→→ان دادن→→→ند  ^ س→→→ر ه→→→زاران م→→→حتضر  در ي− لح→→→ظه ب→→→اال
م→→→→→→ناسب ب→→→→→→ا ه→→→→→→ر ك→→→→→→س∂ را ب→→→→→→ه ج→→→→→ناب ع→→→→→زرائ→→→→→يل�و ف→→→→→رشتگان ق→→→→→بض ارواح م→→→→→∂دهد. ب→→→→→ه ح→→→→→→ارث 

دان∂ فرمود:  Ẃم џه
 f ∂ґن џر→→ џي Ẃت Ẁم→→ џي Ẃن→→→→џم ، џدان Ẃم→→→→ џه ґي→→→ا ح→→→ار f ҐالẀ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ب Ẁق＃ قґناف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم Ẃو џن＃ اґؤم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم Ẃن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґم



 
 ۲⅛۱  ∂وسعت وجود＾ امام عل

ه→→→مه اع→→→مẃ از م→→→ؤمن و م→→→نافق، م→→وقع م→→ردن م→→را م→→→∂بينند و م→→→ن دس→→تور رف→→ق و م→→دارا 
^ منافق به فرشتگان قبض ارواحشان صادر  ت عمل درباره ẃمؤمن و شد ^ درب→اره

م∂كنم. 
وعال ب→→ه ع→→ل∂�داده است.  ẃع→→ل∂ ع→→ز ^ ^ خ→→→اصẃ است ك→→ه خ→→دا اي→→ن ي− وس→→عت وج→→ود
خ→ورشيد آس→→مان ي→ك∂ ب→يش ن→→يست، ول∂ در ه→→مه ج→ا ه→ست و ه→مه چ→يز را در پ→وشش ن→ور خود 
ق→رار داده است. م→اه آس→مان ي→ك∂ ب→يش ن→يست، ول∂ ب→ه هنگام شب همه كس در همه جا آن را 
م→→→→∂بينند.عل∂� ه→→→→م ي→→→→ك∂ ب→→→→يش ن→→→يست، ول∂ وج→→→ود ب→→→رزخ∂اش ب→→→ه اذن خ→→→دايش در ه→→→مه ج→→→ا 
^ از ع→→→→الم ك→→→ه ب→→→اشد او را م→→→→∂بيند و ج→→→ان م→→→∂سپارد.  ^ در ه→→→ر ن→→→قطه ح→→→اضر است و ه→→→ر م→→→حتضر
ح→قيقت اي→ن ك→ه م→خالفين م→ذهب م→ا اگ→ر ب→ه ع→مق اع→تقاد ما پ∂ ببرند و خوب بفهمند كه ما چه 
اق→→→→→ل آن→→→→→گونه ك→→→→→ه م→→→→→ا ش→→→→→→ناختهاي→→→→→م ب→→→→→شناسند و دست از ه→→→→رگونه  ẃم→→→→→∂گوييم و ع→→→→→ل∂�را ه→→→→→م ح→→→→→د
 ^ ^ ع→→اشق ش→→يدا ^ ام→→اميẃه لج→→→اج و ع→→→ناد ب→→→ردارن→→→→د، ب→→→ه ي→→→قين خ→→→واه→→ند دان→→ست ك→→ه ح→→ق ب→→ا م→→ا ش→→يعه

عل∂�است و هرگز زبان و قلم به ذمẃ و نكوهش ما نخواهند گشود.آر＾: 
 f∂گ→→→→→→→→→→→رش ب→→→→→→→→→→بين∂ و دست از ت→→→→→→→→→→رنج ب→→→→→→→→→→شناس f روا بــود كــه مــالمت كـنـ∂ زليــخ→→→→→→→→ا را
 f＾تـو بـه تــاري→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كـ∂ عـلـ∂ را ديــدها f＾را ب→→→ر ع→→→ل∂ ب→→→گزيدها ^ زي→→→→ن س→→→→بب دي→→→→گر

عنايت امام اميرالمؤمنين�به محبẃ خويش در عالم برزخ 
^ ما، از كودك∂  ^ محبوب دلها ^ موال و ا حال ما عرض م∂كنيم يا عل∂، يا اميرالمؤمنين، ا
ي→→اد م→→ا دادهان→→→د ك→→ه ب→→→گو ي→→ا ع→→ل∂ و لذا ه→→→شتاد س→→→ال است ك→→ه م→→→∂گوييم ي→→ا ع→→ل∂ و ام→→→يدوار چ→→نانيم ك→→ه ب→ه 

هنگام جان دادن نيز سر بر آستان تو و چشم بر جمال تو يا عل∂ بگوييم و جان بدهيم.  
الك→الم» نقل كرده  ẃداح→مد زن→جان∂(رض) در ك→→تاب «الك→→الم ي→جرẃم→رحوم آيتاهللا ح→اج س→ي

از يك∂ از علما كه:  
^ ج→→→→معيẃت∂ آم→→→→دند و ب→→→→ه  ^ ع→→→→→رب درس م→→→→→∂خوان→→→→→دم. روز م→→→→→ن ن→→→→→زد م→→→→→رحوم آق→→→→→ا ش→→→→→يخ ط→→→→→ه
اي→→→→→→→شان گ→→→→→→فتند: ف→→→→→→الن آدم م→→→→→رحوم ش→→→→→ده و ب→→→→→ازماندگان از ش→→→→→→ما ت→→→→→قاضا دارن→→→→→د ن→→→→→ماز ب→→→→→ر ج→→→→→→نازهاش 
^ نبوده است؛ از اين جهت حاضر نشد به  ب→خوان→يد. آق→ا او را م→∂شناخت ك→ه آدم خوشسابقها
ج→→→نازهاش ن→→→→ماز ب→→→خوان→→→د! دي→→→→گران ن→→→→ماز م→→→يẃت خ→→→وان→→→ده ج→→→نازه را دف→→→ن ك→→→ردند. آن روز گ→→→ذشت و 
^ درس ب→ه ح→ضورشان رف→تيم، پس از پ→ايان درس ب→ه م→ا ف→رمود ب→رويم سر  ^ آن روز ك→ه ب→را ف→ردا
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ب ك→→→رديم ك→→→ه چ→→→طور دي→→→روز ب→→→ه ج→→→نازهاش ن→→→→ماز  ẃن→→→→ماز ب→→→→خوان→→→→يم. م→→→→ا ت→→→عج ^ ق→→→→بر آن م→→→→يẃت دي→→→→روز
نخواندند و امروز م∂خواهند سر قبرش نماز بخوانند. خودشان فرمودند: ديشب اين مرد را در 
ب ك→→ردم و پ→→رسيدم: ت→→و ه→→مان  ẃخ→→→واب دي→→→دم؛ ب→→→ه ح→→→ال∂ ب→→→سيار خ→→→وش و ج→→→اي∂ ب→→→سيار ع→→→ال∂، ت→→عج
ن→→→→→→يست∂ ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂شناختمت؟ گ→→→→→→→فت: ب→→→→→→له ه→→→→→→→مانم. پ→→→→→→رسيدم: از ك→→→→→جا ب→→→→→ه اي→→→→→ن ح→→→→→→ال و ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→→قام 

رسيد＾؟ گفت: اميرالمؤمنين�به من دادند. 
→→ردم، س→→→ه ن→→فر آم→→→دند م→→را ح→→ركت  Ẁم→→ن ن→→قل ك→→رد و گ→→→فت: م→→ن وق→→ت∂ م ^ آن→→→→گاه ج→→→ريان را ب→→را
دادن→→د ك→→ه ب→→برند ب→→ه ج→→→اي∂ ك→→ه ع→→ذاب م→→جرمان را م→→عيẃن م→→→∂كنند. ب→→ين راه ك→→→ه م→→∂رفتيم، دي→→دم س→→ه 
ن→→فر از س→→مت م→→قابل م→→→∂آيند. م→→أموران ع→→→ذاب ك→→→ه م→→را م→→∂بردند، ب→ه م→ن گ→→فتند: آن س→ه ن→فر را ك→ه 
م→→∂آيند م→→∂شناس∂؟ اگ→→ر آن→→ها ك→→ار ت→→و را اص→→→الح ك→→ردند ك→→ه ك→→ردند، وگ→→رنه ب→→دبخت∂ها خ→→واه→→∂ 
م→→∂ ام→→ام ح→→→سين�و  ẃل∂ ع→→ل∂ ام→→يرالم→→ؤمنين�است. دو ẃداشت. گ→→→فتم: آن→→ها ك→→→يانند؟ گ→→فتند: او
ẃ→→→→→اس�. م→→→ن ه→→→مين ك→→→ه آن→→→→ها ن→→→زدي− ش→→→دند، ص→→→دا زدم: آق→→→→ا آق→→→→ا، اع→→→→تناي∂  م∂ اب→→→→والف→→→→ضل العب ẃس→→→→و
^ من اين است  ن→كردند و رد ش→دند. ب→از ص→→دا زدم آق→ا م→ن نم∂خواهم شفاعتم كنيد، تنها تقاضا
^ دش→→منان ش→→ماست، اگ→ر آن→→ها ب→ه م→ن گ→→فتند تو كه  ك→ه ب→→ه م→ن ب→گوييد آن→جا ك→ه م→را م→∂برند و ج→ا
^ از او برد＾،  ^ و ع→ل∂عل∂ م∂گفت∂، االن چه سود ي− ع→مر س→→نگ حبẃ ع→ل∂ ب→ه س→ينه م→→∂زد
م→ن در ج→واب آن→ها چ→ه ب→گويم؟ ه→مين ك→ه اي→ن را گ→→فتم ام→يرالم→ؤمنين�نگاه∂ ب→ه م→ن ك→رد و ب→→ه 
م→أموران ع→ذاب دس→تور داد ره→→ايش ك→نيد.آنگاه ب→ه م→ن اش→اره ك→ردند و ف→رمودند: اين باغ را به تو 
^ ش→→→→يخ ط→→→ه ف→→→رمود: از اي→→→→ن خ→→→واب پ→→→∂ ب→→→ردم ك→→→ه آن م→→→رد م→→→ورد لط→→→ف و  دادم، از آنґ ت→→→→و ب→→→→اشد.آقا

عنايت اميرالمؤمنين� واقع شده است، از اين نظر خواستم سر قبرش نماز بخوانم!! 
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گفتار دوẃم 
حيات برزخ∂ 
^ اماميẃه  شعار زيارت از شعائر افتخارآميز شيعه

^ آخ→ر ذي→قعده، ايẃ→→ام زي→ارت∂ ح→ضرت ام→ام اب→والح→سن الرẃض→ا� است. روز ي→ازدهم  ده→→→ه
م، روز زي→ارت∂ م→خصوصشان م→∂باشد و روز  ẃذي→→قعده روز م→→→يالد م→→باركشان و روز ب→→→يست و س→و
ح→→→وẀا االرض» است ك→→→ه ب→→→از زي→→→ارت آن ح→→→ضرت در آن روز  џب→→→→يست و پ→→→نجم ذي→→→قعده ن→→→يز روز «د
→→ام ب→→→سيار م→→→بارك∂ است و  ẃه پ→→→يش م→→→∂آيد ك→→ه اي ẃل ذي→→→حجẃاو ^ د دارد. س→→→پس ده→→→→ه ẃاس→→→تحباب م→→→ؤك
^ آنان كه اهل دعا و راز و نياز و مناجات با خدا م∂باشند،  ف→رصت∂ است ف→وقالع→اده مغتنم برا
 ^ ب→→→→→هخصوص آن س→→→→عادتمندان→→→→∂ ك→→→→ه در آن ايẃ→→→→→ام، م→→→→شرẃف ب→→→ه زي→→→ارت ب→→→يت اهللا و زي→→→ارت روض→→→→ه
^ ه→→د＾�خواه→ند ش→→د. از اي→→نرو  ه ẃك→بر＾� و ائ→→م ^ يقه ẃرس→→ول خ→→دا�و ص→→د ^ ره ẃم→→طه

تناسب ايẃام اقتضا م∂كند كه راجع به موضوع «زيارت» صحبت∂ داشته باشيم. 
^ ام→→→→اميẃه «ش→→→→→عار زي→→→→→ارت» است ك→→→→ه م→→→→ا ب→→→→ر  از ش→→→→→عائر ب→→→→→→سيار ب→→→→→زرگ و اف→→→→→تخارآميز م→→→→→ا ش→→→→→يعه
^ س→عادت  ẃت∂ ك→→ه ن→→سبت ب→→ه خ→→اندان رس→→→الت�داري→→م و ه→→مين را ش→→رف و سرمايه اس→→اس م→→حب
ت اه→ل ب→يت�را ب→ه  ẃان در ق→→رآن ك→→ريمش م→→ودẃخ→→ود در دن→→يا و آخ→→رت م→→→∂دان→→يم و خ→→داون→→د م→→ن

عنوان اجر رسالت رسول خود� نشان داده و فرموده است: 
...�؛۱  Ẅ∂ب ẂرẀقẂال ∂ґف џ↕ ￍدџوџمẂال ￍإال Ґرا Ẃأج ґهẂيџل џع ẂمẀكẀلџئ Ẃال أس ẂلẀق...�

^ پ→→→→يامبر ب→→ه امẃت خ→→ود] ب→→گو: م→→→ن در ق→→→بال اي→→ن زح→→مت∂ ك→→→ه ك→→شيده [و ش→→ما را ب→→→ا  [ا
^ ج→→→→→→→→→→ز اي→→→→→→→→→→ن  ب ب→→→→→→→→→→→ه او را ن→→→→→→→→→→شانتان دادهام] اج→→→→→→→→→→ر ẃخ→→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→→رتبط س→→→→→→→→→→→اخته و راه ت→→→→→→→→→→قر

ت بنماييد...  ẃنم∂خواهم كه نسبت به خويشاوندان من ابراز مود
^ خ→→دمت∂ م→→→انند خ→→دمت رس→→ول خ→→دا� ب→ه ع→الم ان→→سان ن→كرده  ∂ ن→→يست ك→→ه اح→→→د ẃش→→ك

                                                           
^ شور＾،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
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^ خ→→دا و ح→→ركت دادن  است، اوست ك→→→ه ع→→→ال∂ترين ن→→→وع اح→→→→سان و ان→→→→عام را ك→→→ه ه→→→دايت ب→→→ه س→→و
اي→→→ن ب→→→شر خ→→→→اك∂ و رس→→→اندن او ب→→→ه ع→→→→الم ق→→رب اله→→∂ است ب→→ه ان→→سان ع→→نايت ف→→رموده است و لذا ب→→ه 
ف است در ب→→راب→→ر اي→→ن خ→→دمت ب→→زرگ∂ ك→→ه رس→→ول  ẃح→→→كم ع→→قل و وج→→→دان و ان→→صاف، آدم→→∂ م→→وظ
^ م→→ناسب ب→→پردازد؛ ول∂ او ب→→ه ام→→ر خ→→دا ف→→رموده است: م→→ن از  خ→→→دا�ب→→ه او ك→→رده، اج→→ر و م→→زد
^ ك→→ه از ش→→ما ت→→وقẃع دارم اي→→ن است ك→→ه دوس→→تدار  ^ ن→→م∂خواه→→م، ت→→نها چ→→يز ش→→ما ه→→يچ اج→→ر و م→→زد
ت ش→→→ما ن→→سبت ب→→ه خ→→اندان و  ẃه داده ك→→→ه اي→→→ن دوس→→→ت∂ و م→→→ود ẃخ→→→ويشاوندان م→→→ن ب→→→اشيد. آن→→→→گاه ت→→→وج

اهل بيت من، نه به نفع من است و نه به نفع اهل بيت من، بلكه: 
...�؛۱  ẂمẀكџل џوẀهџر＃ ف Ẃأج Ẃن ґم ẂمẀكẀتẂأل џما س ẂلẀق�

^ ك→→→ه م→→→ن از ش→→ما خ→واستهام [ن→فعش] ع→→ائد خ→ود  [خ→→دا ف→→رموده ك→→ه] ب→→گو: آن اج→→ر
شما م∂گردد[زيرا]...: 

�؛۲  Ґيالґب џس ґهґẃ ب џر Ẅ∂إل џذ ґخￍت џي Ẃأن џشاء Ẃنџم ẃر＃ إال Ẃأج Ẃن ґم ґهẂيџل џع ẂمẀكẀلџئ Ẃما أس ẂلẀق�
^ ج→→ز اي→→ن ن→م∂خواهم كه كس∂ بخواهد راه∂  ^ رس→→التم از ش→ما اج→ر ب→گو: م→ن ب→را

^ خدايش بيابد.  به سو
ق  ẃت اه→ل ب→يت م→ن ت→حق ẃخ→→داست ك→ه از ط→ريق م→ود ^ اج→→ر م→→ن ه→→مين راه→→ياب∂ ش→→ما ب→→ه س→و
^ ك→ه ه→م ث→روتمند است و ه→م ق→درتمند، از پ→سر  خ→→واه→→د ي→→→افت. درست م→→ثل اي→→ن است ك→ه پ→در
^ ت→→→و  خ→→→→ودش ن→→→→ه ت→→→→وقẃع ك→→→→م− م→→→ال∂ دارد و ن→→→ه ك→→→م− ج→→→سم∂، ب→→→ه او م→→→→∂گويد: پ→→→سرم، م→→→ن ب→→→را
زح→→→→مات ف→→→→راوان ك→→→→شيدهام؛ ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→ه ت→→→→و ب→→→ه ح→→→كم وج→→→→دانت خ→→→ودت را ب→→→دهكار ب→→→ه م→→→ن 
^ ك→ه زح→→مات چ→ندين س→→الهام را ج→بران ك→ن∂، اين− به تو م∂گويم من  م→∂دان→∂ و دوست دار
^ ك→→→→ه از ت→→→و م→→→∂خواه→→→م، اي→→→ن است ك→→→ه خ→→→→وب درس ب→→→خوان→→→∂ و ب→→→از ه→→→م ب→→→ديه∂  ت→→→→نها اج→→→→ر و م→→→→زد
است ك→ه ش→خص م→ن از درس خواندن تو نفع∂ نم∂برم، بلكه محضاҐ نفع خوب درس خواندن 
^ و در م→→→→يان م→→→→ردم ب→→→→زرگ و  ت→→→→و ع→→→→ائد خ→→→→ودت م→→→→∂گردد ك→→→→ه ف→→→→اضل و ع→→→→الم و دان→→→→شمند م→→→→∂شو

محترم به شمار م∂آي∂. 
پ→→→→→→→→يغمبراك→→→→→→→→رم�نيز ك→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→در روح→→→→→→→→ان∂ ع→→→→→→→→الم ان→→→→→→→→سان است م→→→→→→→→→∂گويد: م→→→→→→→→ن در م→→→→→→→→قابل 

                                                           
^ سبأ،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۱

 .Ｑ۷＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ ك→ه از ش→ما م→→∂خواه→م،  ل ش→دهام، اج→ر و م→زد ẃزح→→مات∂ ك→→ه در راه ارش→اد و ه→دايت ش→ما م→تحم
ت، راه  ẃع دارم ك→ه در پ→رتو ن→ور آن مودẃت∂ است ك→ه از ش→ما ن→سبت ب→ه خ→اندان→م ت→وق ẃت و م→ودẃم→حب
^ ب→→→→پيماييد و ب→→→→ه  ^ از ه→→→→رگونه ان→→→→حراف و ك→→→→جرو ت→→→→→قرẃب ب→→→→ه خ→→→→دا را روش→→→→نتر ب→→→→يابيد و آن را ع→→→→ار
ت اي→ن ب→اشد ك→ه م→حبẃت ي− ام→ر  ẃت و م→→ودẃف→→رق م→→يان م→→حب Ґن→→ائل گ→→رديد. اح→→تماال ^ س→→عادت اب→→د
ت آن محبẃت قلب∂  ẃا مود ẃاز اي→نكه در ظاهر گفتار و عمل بارز شود يا نشود، ام ẃق→لب∂ است، اع→م

^ گفتار و عمل نيز ظاهر گردد.  است كه در مرحله
ت  ẃت اس→→→→→الم∂ ن→→→سبت ب→→→ه اه→→→ل ب→→→يت�به دس→→→تور ق→→→رآن ك→→→ريم م→→→ودẃم→→→→ا ام ^ ح→→→→ال، وظ→→→→يفه
است، ي→→→→عن∂ ه→→→م ق→→→لباҐ دوس→→→تدارش→→→ان ب→→→→اشيم و ه→→→م از ط→→→ريق زب→→→ان و ع→→→→مل ن→→→يز آن م→→→حبẃت را ظ→→اهر 
س→→→ازيم و ط→→→بق دس→→→تورات→→→شان ك→→→ه دس→→→تور خ→→→→دا و رس→→→ول خ→→→داست ع→→→مل ك→→→نيم و از ج→→→مله م→→ظاهر 
ẃت اي→→→→→→نكه در ح→→→→→→ال زن→→→→→→ده ب→→→→→→ودنشان ب→→→→→→ه زي→→→→→→ارت خ→→→→→ودشان و ب→→→→→→عد از وف→→→→→اتشان ب→→→→→ه زي→→→→→ارت ق→→→→→بر  م→→→→→→حب
ẃ∂ دوست  ẃت اي→→→ن است ك→→→ه ه→→→ر م→→حب ^ و ط→→→بيع∂ م→→→حب ^ ق→→→هر ش→→→ريفشان ب→→→رويم، چ→→→ه آن→→→كه الزم→→→→ه
دارد خ→→→→ودش را ب→→→→ه م→→→→حبوبش ن→→→زدي− ك→→→→ند و ب→→→ا او ه→→→م ص→→→حبت و م→→→أنوس گ→→→ردد و ت→→→ا آن→→→جا ك→→→ه 
م→→→∂توان→→→د او را م→→ورد ت→→عظيم و ت→→كريم ق→→رار ده→→د و اگ→→ر ب→→ه خ→→ودش دس→→ترس∂ ن→→دارد، ب→→ه س→→راغ ه→→ر 

كه و هر چه با او نسبت∂ دارد م∂رود و اظهار محبẃت م∂نمايد. 
ح→→→→ال، م→→→→ا دوس→→→→تداران اه→→→→ل ب→→→→يت رس→→→→ول� ك→→→→ه از ع→→→→مق ج→→→→ان خ→→→→→ويش اح→→→→→ساس م→→→حبẃت 
بان درگ→→→اه خ→→→→دا م→→→∂نماييم و دس→→→ترس∂ ب→→→هوجود م→→→بار∑ خ→→→ودشان ن→→→داري→→→م، ب→→→ا  ẃن→→→→سبت ب→→→→ه آن م→→→→قر
ẃت  رشان م∂رويم و قبور شريفشان را در آغوش پر مهر و محب ẃم→راق→د م→نو ^ اش→تياق ت→مام ب→ه س→و
ẃت م→→→∂ريزيم و ه→→→مين را ي→→→ك∂ از  خ→→→→ود م→→→→∂فشاريم، آن→→→ها را م→→→∂بوييم و م→→→→∂بوسيم و اش− م→→→حب
^ اي→→ن ش→→→عار ب→→سيار  ^ خ→→→→دا م→→∂دان→→يم. آر ^ روش→→→ن ت→→→قرẃب ب→→→ه خ→→→→دا و ج→→→لب رض→→→ا و خ→→→→شنود راهه→→→ا
^ ام→→اميẃه است ك→→ه اج→→ر رس→→الت رس→→ول اهللا االع→→ظم�را ك→→ه ب→ه  ب→→زرگ و اف→→تخارآميز م→→ا ش→→يعه
� است، ت→→قديم آس→→تان اق→→دسش م→→∂نماييم و ب→→ه اي→→ن  Ẅ∂رب→→ Ẁالق ^ ت ذ ẃق→→→رآن ك→→→ريم�م→→→ود ^ ف→→→رموده
→→→→→→→رџق امẃت اس→→→→→→→الم∂  ґلط→→→→→→→→ف و ع→→→→→→→→→نايت خ→→→→→→→→دا ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→صيب م→→→→→→→ا ف→→→→→→→رموده است، در م→→→→→→→يان ط→→→→→→→وائ→→→→→→→ف و ف
→→→→ابيẃه ج→→→→اهالنه ي→→→→ا م→→→→غرضانه ب→→→→ر م→→→→ا  ẃوه ^ م→→→→→∂نازيم و م→→→→→∂ ب→→→→→→اليم، ه→→→→→ر چ→→→→→ند دي→→→→گران م→→→→خصوصاҐ ف→→→→رقه
ẃهم به شر∑ م∂نمايند يا بدعتگذار م∂شمارند و منطقشان اين است كه:  م∂تازند و ما را مت

)؛انسان وقت∂ مẀرد، نابود شده است.  џفات џاذا مات)



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛⅛۲ 

^ از او ب→→→→→اق∂ ن→→→→→مانده است.پ→→→→→يغمبر و ام→→→→→ام� ه→→→→→م وق→→→→ت∂ م→→→→ردند دي→→→→گر ن→→→→ابود  دي→→→→→گر چ→→→→→يز
^ از آن→→ها ب→اق∂ نمانده است تا شما به سراغشان برويد و به آنها سالم كنيد  ش→دند و دي→گر آث→→ار
^ ح→وائ→ج ب→خواه→يد و اي→ن  ^ ب→→ين خ→→ود و خ→→→دا ق→→رار داده و ح→→لẃ م→→شكالت و ق→ضا و آن→→→ها را وس→→يله

منطق، همان انكار حيات برزخ∂ است.  
اثبات حيات برزخ∂ از نگاه قرآن 

قرآن كريم صريحاҐ حيات برزخ∂ را اثبات كرده و فرموده است: 
�؛۱  џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџي Ẅ∂إل ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џو...�

 ^ ...[آن→ها ك→ه از دن→يا رف→تهاند] پ→شت س→رشان يا پيش رويشان برزخ∂ است تا روز
كه برانگيخته شوند. 

و فرموده است: 
→→→→→→→نẂ ال  ґلك џو ẁياء→→→→→→→→ Ẃأح Ẃل→→→→→→→→џب ẁوات→→→→→→→→Ẃأم ґاهللا ґيلґب→→→→→→→→ џس ∂→→→→→→→→ ґف ẀلџتẂق→→→→→→→→Ẁي Ẃن→→→→→→→→ џمґوا لẀولẀق→→→→→→→→џال ت џو�

�؛۲  џون ẀرẀع Ẃشџت
ك→سان∂ را ك→→ه در راه خ→دا ك→شته ش→دهاند، نگوييد كه مردهاند، بلكه زندهاند ول∂ 

شما آگاه∂ از حياتشان نداريد. 
و روش→→ن است ك→→ه ح→→→يات ب→→رزخ∂، م→→نحصر ب→→ه ش→→هدا ن→→→يست، م→→نته∂ چ→ون پس از ج→→نگ 
 ^ ب→در راج→ع ب→ه ش→→هدا ميان مردم بحث و گفتگو بود كه آنها در چه وضع∂ هستند؛ آيه درباره
^ زن→→دهان→→→د.  ^ ن→→→ابود ش→→→ده ن→→→خوان→→→→يد، آن→→→ها در ع→→→الم دي→→گر آن→→→→ها ن→→→ازل ش→→→د ك→→→ه آن→→→→ها را م→→→رده ب→→→ه م→→→عنا
^ ه→د＾�كه  ه ẃا رس→ول خ→دا� و ائ→م→→ ẃح→→ال آي→→ا ب→→اورتان م→→→∂شود ك→→ه ش→→هدا زن→→ده ب→→→اشند، ام
^ خدا هستند مرده و نابود شده باشند(العياذباهللا).  پايهگذار اصل∂ شهادت و حركت به سو

مẀردن، نابود شدن نيست! 
ح→اصل اي→نكه ما بر اساس آيات قرآن و روايات معصومين�اعتقاد به حيات برزخ∂ 
داري→→→→→م و م→→→→عتقديم ك→→→→ه ان→→→→سان پس از م→→→→رگ و رف→→→→تن از اي→→→→ن دن→→→→→يا، ه→→→→يچ و پ→→→→وچ و ن→→→→→ابود ن→→→→م∂شود 
^ پ→→→→→يدا م→→→→→→∂كند و آن→→→→→جا ب→→→→→ه ح→→→→→يات∂ ع→→→→ال∂تر از ح→→→→→يات  →→→→→لكه ان→→→→→→تقال از اي→→→→→ن ع→→→→→الم ب→→→→→ه ع→→→→→الم دي→→→→→→گر ب

                                                           
 .۱ΩΩ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱Ｑ℮＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۲⅛۷ مرگ به معنا＾ نابود شدن نيست 

^ ن→→→ائل م→→→∂شود و لذا م→→→وت از ن→→→ظر ق→→رآن، ام→→ر ع→→دم∂ (ي→→عن∂ ن→→→يست و ن→→ابود ش→→دن) ن→→يست،  دن→→→يو
^ است كه متعلẃقґ خلقت قرار گرفته است، چنان كه فرموده است:  بلكه امر وجود

...�؛۱  џ↕يا џحẂال џو џتẂوџمẂال џقџل џخ ^ ґذￍال�
خدا كس∂ است كه موت و حيات را آفريده است... 

م ب→ر ح→يات ذك→ر ش→ده است و ن→شان م→∂دهد كه انسان  ẃو ج→الب اي→نكه م→وت در آي→ه، م→→قد
^ باال پيدا  ^ پ→ايين ان→تقال ب→ه مرتبه در م→سير خ→لقت، م→راح→ل∂ را پ→يموده و در ه→ر م→رحله از مرتبه

^ باال، تعبير به موت شده است.  ^ پايين به مرتبه كرده است و از همين انتقال از مرتبه
^ نيز اشاره به اين حقيقت شده كه گفته است:  در اشعار مولو

 yردم و ن→→→→→→→→→→→→→→ام∂ ش→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم ^ وزنـمــا مẀـردم زґ حـي→→→→→→→→→→→→→→→→وان سـر زدمy از ج→→→→→→→→→→→→→→→ماد
 yردم از حـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→وانـ∂ و آدم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم yردن ك→→م ش→→دم→→→ Ẁپس چ→→→ه ت→→→رسم ك→→→∂ ز م
 yب→→→→→→→→→→→→→→→→ار ديـگ→→→→→→→→→→→→→→→→ر هـم بـمـيـرم از ب→→→→→→→→→→→→→→→شر yپـس بـرآرم از مـالي− ب→→→→→→→→→→→→ال و پ→→→→→→→→→→→ر
 yان ش→→→→→→→→→→→→→ومẃپ→→→→→→→→→→→→→ر −џل→→→→→→→→→→→→→→ џبـار دي→→→→→→→→→→→→→→گـر از م yآنـچـه انـدر وهـم ن→→→→→→→→→→ايـد آن ش→→→→→→→→→→وم

^ ه→→يچ و پ→→وچ  →→ا ن→→ه م→→ردن ب→→ه م→→عنا ẃاي→→→ن م→→راح→→ل را ان→→سان ب→→ا م→→ردن م→→∂پيمايد، ام ^ پس ه→→→مه
^ ب→اال رف→تن و برتر شدن، نه مگر ما را از خا∑  ^ پ→ايين ب→ه م→رتبه ^ از م→رتبه ش→دن، ب→لكه ب→ه م→عنا

آفريدهاند، اين گفتار خالق ماست كه م∂فرمايد: 
...�؛۲  نẂ تẀراب＃ ґم ẂمẀكџقџل џخ Ẃأن ґهґآيات Ẃن ґم џو�

^ علم و قدرت او اينكه شما را از خا∑ آفريده است...  از نشانهها
آر＾، او م→ا را از خ→→ا∑ و از ع→→الم ج→ماد حركت داده به صورت نبات و گياه∂ از زمين 

رويانيده است. 
ضґ نџباتا�Ґ؛۳  ẂرџالẂ نџ ا ґم ẂمẀكџتџبẂأن Ẁاهللا џو�

^ ش→→→→ده و در وج→→→→ود او ت→→→→بديل ب→→→→ه گ→→→→وشت گ→→→→شته و  آن ن→→→→→بات و گ→→→→ياه، خ→→→→ورا∑ گ→→→→وسفند
^ پ→→→→در و م→→→→→ادر م→→→→ا ش→→→→ده و در وج→→→→ود آن→→→→ها ت→→→→→بديل ب→→→ه ن→→→طفه گ→→→شته و آن  گ→→→→وشت آن ح→→→→يوان، غ→→→→→ذا
ه ب→ودن و ج→نين ش→→دن پ→يموده و سرانجام به صورت طفل از  ґغ Ẃض→Ẁقه و مџل→ џن→طفه ه→م م→راح→ل∂ را از ع

                                                           
^ مل−،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
 .۲Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۲
^ نوح،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۸⅛۲ 

^ ك→ه از ش→كم م→ادر دن→يا  ^ ت→ا روز م→→ادر م→→تولẃد گ→→شتهاي→→م و ه→→مچنان از ك→→ودك∂ ب→→ه ج→→وان→→∂ و پ→→ير
ب→→يرون رف→→ته وارد ع→→الم ب→رزخ و س→پس وارد م→حشر م∂شويم و ع→اقبت س→ر از ب→هشت ي→ا ج→هنẃم در 

^ هميشه باق∂ م∂مانيم.  م∂آوريم و برا
^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂� فرموده است:  موال

لґقẂتẀم لґلẂبџقاءґ ال لґلẂفџناء)؛  Ẁخ)
^ نابود گشتن.  ^ ماندن خلق شدهايد، نه برا شما برا

^ نابود شدن نيست، بلكه:  مرگ به معنا
)؛  نẂ دار＃ اґلẄ∂џ دار＃ ґم џونẀلџقẂنẀما تￍنґا)

^ انتقال داده م∂شويد.  ^ ديگر ^ به خانه از خانها
اين چراغ∂ است كزين خانه به آن خانه برند و لذا قرآن نيز فرموده است: 

...�؛۱  ґتẂوџمẂال Ẁ↨џقґس＃ ذائẂفџن لẀك�
^ مرگ است...   هر جان∂ چشنده

^ ن→→→يست ش→→→دن، چ→→→شيدن∂ ن→→→بود. م→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه  م→→→→رگ اگ→→→ر ام→→→ر ع→→→دم∂ ب→→→ود و ب→→→ه م→→→عنا
^ است و ه→→→→مچون غ→→→→→ذاي→→→→∂ ك→→→ه ان→→→→سان آن را م→→→∂چشد، ح→→→اال ي→→→ا ت→→→لخ است و ي→→→ا  ي− ام→→→→ر وج→→→→ود
 ^ ^ ك→→→→→فر و ن→→→→→فاق است، در ذائ→→→→قه ش→→→→→يرين ت→→→→→ا م→→→→→زاجش چ→→→→→ه م→→→→→زاج→→→→→∂ ب→→→→→اشد، اگ→→→→→ر م→→→→→بتال ب→→→→→ه ب→→→→→يمار
^ ج→انش  م ب→→ه ن→→عمت اس→→→الم و اي→→مان است و ت→قوا، در ذائ→→قه ẃج→→انش ت→→لخ خ→→واه→→د ب→→ود و اگ→→ر م→→تنع
ش→يرين و خ→وشگوار خ→واه→د ش→د. ب→ه هر حال انسان است كه مرگ را م∂چشد، نه اينكه مرگ، 

انسان را م∂چشد و او را از بين م∂برد. 
^ از آيات قرآن در خصوص حيات برزخ∂  نمونها

^ ان→→→→تقال از ع→→→→→الم∂ ب→→→→ه ع→→→→→الم دي→→→→گر را در ج→→→ان خ→→→ود  ^ ان→→→→سان است ك→→→→ه م→→→→رگ ب→→→→ه م→→→→عنا آر
ل پ→يدا م→∂كند، اي→ن اع→تقاد ب→ه ح→→يات برزخ∂ است  ẃاز ح→يات ت→حو ^ ^ ب→االتر م→∂يابد و ب→ه م→رتبه
^ از  ك→→ه م→→ا آن را از آي→→→ات ق→→رآن و رواي→→ات م→→عصومي→→ن�به دست آوردهاي→→م.اي→→→ن− ب→ه ن→مونها

آيات اشاره م∂كنيم.  
                                                           

 .۱۸Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ۲⅛۹ حيات برزخ∂ از نگاه قرآن 

^ بازگشت به دنيا  الف: تقاضا
اين آيه م∂فرمايد: 

 Ґحاґص→→→ال Ẁلџم→→→ Ẃأع ∂ґẃل→→→ џعџل � ґونẀع→→→ ґج Ẃار ґẃب џر џق→→→ال ẀتẂو→→→ џمẂال ẀمẀه џد→→→ џأح џإذا ج→→→→اء Ẅ∂ￍت→→→→ џح�
...�؛۱  ẀتẂك џرџيما تґف

^ خ→→→→دا، م→→→→را[به دن→→→→يا]  وق→→→→→ت∂ م→→→→رگ ي→→→→ك∂ از آن→→→→ان ف→→→→را رس→→→→يد[و م→→→→رد] م→→→→→∂گويد: ا
^ وظايف∂ كه آن را تر∑ كردهام عمل صالح∂ انجام  بازگردانيد تا شايد درباره

بدهم [و جبران گذشتهها بنمايم]... 
ول∂ به او پاسخ داده م∂شود: 

الẃ إنￍها كџلґمẁ↨џ هẀوџ قائґلẀها...�؛۲  џك...�
...ن→→→→→→→→ه، ه→→→→→→→→رگز، [راه ب→→→→→→→→→ازگشت∂ وج→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→دارد] اي→→→→→→→→ن س→→→→→→→→خن∂ است ك→→→→→→→ه او ب→→→→→→→→ه زب→→→→→→→ان 

^ نخواهد داشت]...  م∂گويد [و منشأ قلب∂ ندارد و اثر
�؛۳  џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџي Ẅ∂إل ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џو...�

^ كه برانگيخته شوند برزخ∂ وجود دارد.  ...و در پشت سر آنها تا روز
^ شريفه چنان كه مالحظه م∂فرماييد م∂گويد:  آيه

�؛  ґونẀع ґج Ẃار ґẃب џر џقال ẀتẂوџمẂال ẀمẀه џد џأح џإذا جاء Ẅ∂ￍت џح�
وق→→→ت∂ م→→رگش ف→→را رس→→يد در ع→→→الم پس از م→→رگ خ→→طاب ب→→ه ف→→رشتگان م→→→∂گويد م→→را 

بازگردانيد تا عمل صالح كنم.  
 ^ ي→→→→→→عن∂ ان→→→→→→سان در ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ، ح→→→→→يات دارد و زن→→→→→ده است و از ف→→→→→رشتگان ت→→→→→→قاضا
 ^ ب→→ازگشت ب→→ه دن→→يا م→→→∂كند و ج→واب ي→أس م→→∂شنود. اي→ن ه→مان ح→يات ب→رزخ∂ است ك→ه ف→اصله

^ است.  ^ و حيات محشر ميان حيات دنيو
�؛  џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџي Ẅ∂إل ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џو...�

                                                           
 .۱ΩΩمؤمنون،آيات۹۹و ^ ـ سوره ۱

 .۱ΩΩ＾ـ همان،آيه ۲
ـ همان.  ۳



 
 ۲۷Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

ب: مؤمن آل ياسين 
^ ي→اسين است، آن→→جا ك→ه داس→→تان م→ؤمن آل ي→اسين را ب→يان م→∂كند  ^ دي→→گر در س→وره آي→→ه
ـ دعوت به توحيد نموده و  ^ بوده  ـ حاال هر شهر كه وقت∂ رسوالن خدا آمدند و مردم شهر را 
از بتپ→→رست∂ ن→→ه∂ ك→→ردند، آن→→→ها ب→→ه م→→خالفت و س→→تيزگ∂ ب→→ا رس→→والن خ→→دا ب→→رخاستند و ت→→صميم ب→ه 
^ ش→→→هر زن→→→دگ∂ م→→→∂كرد آگ→→→اه ش→→→د ك→→→ه  ق→→→→تل آن→→→→ها گ→→→→رفتند. م→→→رد ب→→→ااي→→→مان∂ ك→→→ه در دورت→→→رين ن→→→قطه
م→ردم ب→ه م→خالفت ب→ا ان→بياء ب→رخاستهان→→د،شتابان آم→د و ب→ه پ→→ند و ان→درز مردم و حمايت از رسوالن 

^ شريفه آمده:  پرداخت؛ چنان كه در آيه
�؛۱  џينґل џس ẂرẀمẂوا الẀعґبￍات ґمẂوџيا ق џقال Ẅ∂ع Ẃسџي ẁل Ẁج џر ґ↨џين ґدџمẂا ال џصẂأق Ẃن ґم џجاء џو�

^ م→→→ن،از  ^ ق→→→وم و ق→→→→بيله ^ ش→→→→هر ش→→→تابان آم→→→د و گ→→→فت: ا ^ از دورت→→→→→رين ن→→→→قطه م→→→→رد
^ كنيد.  رسوالن خدا پيرو

ول∂ مردم كافر با او هم به ستيزگ∂ برخاستند و او را كشتند. حاال قرآن م∂فرمايد: 
 џو ∂→→→→→ґẃ ب џر ∂ґل џرџف→→→→→ џما غ→→→→→ ґب � џونẀمџل Ẃع→→→→→ џي ∂ ґمẂو→→→→→џق џتẂيџي→→→→→ا ل џق→→→→→ال џ↨ￍن→→→→→ џجẂال ґل→→→→→ Ẁخ Ẃاد џيل→→→→→ ґق�

�؛۲  џين ґم џرẂكẀمẂال џن ґم ∂ґنџل џع џج
[پس از اي→→نكه ك→شته ش→د] ب→ه او گ→فته ش→د: داخ→ل ب→هشت ش→و[معلوم است ك→ه م→راد 
^ كاش  ^ هنوز نيامده است] او گفت: ا بهشت برزخ∂ است، زيرا بهشت محشر
اي→→ن ق→→وم م→→→ن آگ→→اه از وض→→ع و ح→→ال م→→→ن م→→→∂شدند و م→→→∂دانستند ك→→ه چ→گونه خ→دايم 

مرا آمرزيده و از اكرام شدگان قرارم داده است. 
اي→ن داس→تان از ق→رآن ن→يز ن→شان م→→∂دهد ك→ه آن م→رد م→ؤمن، پس از ان→قطاع از دن→→يا زن→ده بود 
^ ك→→→اش  و ب→→→→ا ف→→→→رشتگان خ→→→دا گ→→→فتگو داشت. آن→→→→ها ب→→→ه او گ→→→فتند: داخ→→→ل ب→→→هشت ش→→→و، او گ→→→فت: ا
^ ن→ابود ش→دن م→→∂دان→ند و چ→نين م∂پندارند كه من بعد از كشته  اي→ن م→ردم∂ ك→ه م→رگ را ب→ه م→عنا
^ ك→→→اش م→→→∂دان→→→→ستند ك→→→ه م→→→ن اآلن چ→→→ه ح→→→ال خ→→→وش∂ دارم و چ→→→گونه م→→ورد  ش→→→دن ن→→→ابود ش→→→دهام، ا
غ→فران و اكرام خدايم قرار گرفتهام.اين هم ي− نمونه از آيات قرآن كه وجود حيات برزخ∂ 

را نشان م∂دهد. 
                                                           

 .۲Ω＾يس،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيات⅛۲و۲۷.  ۲



 
 ۲۷۱ حيات برزخ∂ از نگاه قرآن 

ج: زنده بودن شهدا 
^ مربوط به شهدا  ^ دي→→گر ك→ه ب→ا ص→راحت ت→→مام اث→بات ح→يات برزخ∂ م∂نمايد، آيه آي→→ه

و كشته شدگان در راه خداست كه م∂فرمايد: 
 Ẃم ґه→→→→ґẃ ب џر џدẂن→→→→ ґع ẁياء→→→→ Ẃأح Ẃل→→→→џب Ґوات→→→→ا→→→→Ẃأم ґاهللا ґيلґب→→→→ џس ∂→→→→ ґوا فẀلґت→→→→→Ẁق џي→→→→→ن ґذￍال ￍنџب џس Ẃح→→→→→џال ت џو�

�؛۱  џونẀقџز ẂرẀي
ه→→→→→رگز گ→→→→مان ن→→→→→كنيد آن ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه در راه خ→→→→دا ك→→→→شته ش→→→→دهاند م→→→→ردهاند[و ن→→→→ابود 

^ داده م∂شوند.  شدهاند] بلكه آنها زندهاند و نزد پروردگارشان رزق و روز
^ شهدا  د: درباره

^ ديگر همين مضمون را با اندك∂ تفاوت در عبارت م∂فرمايد:  آيه
�؛۲  џون ẀرẀع Ẃشџال ت Ẃن ґلك џو ẁياء Ẃأح Ẃلџب ẁواتẂأم ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف ẀلџتẂقẀي Ẃنџمґوا لẀولẀقџال ت џو�

ب→→→→ه ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه در راه خ→→→→دا ك→→→→شته م→→→→∂شوند ن→→→گوييد م→→→ردهاند، ب→→→لكه آن→→→ها زن→→→دهاند 
ولكن شما آگاه از حياتشان نم∂باشيد. 

و قبالҐ گفته شد مفاد اين آيات اين نيست كه حيات برزخ∂ اختصاص به شهدا دارد و 
لي→→ن ج→→→نگ∂ ك→→ه  ẃب→→در ي→→→عن∂ او ^ ش→→ايد ع→→لẃت اخ→→تصاص ش→→هدا ب→→ه ذك→→→ر، اي→→ن ب→→اشد ك→→ه وق→→ت∂ غ→→زوه
لي→→ن ش→→هدا را  ẃب→→→عد از ه→→→جرت پ→→→يغمبراك→→→رم�به م→→دينه م→→يان م→→سلمين و م→→شركين واق→→ع ش→→د و او
م→→→→سلمانان در راه خ→→→→دا دادن→→→→د، اي→→→→ن ج→→→→ريان در م→→→يان ج→→→مع∂ از م→→→سلمانان م→→→ورد ب→→→حث و گ→→→فتگو 
^ روز ش→د ك→ه آي→ا اي→ن شهدا كجا رفتند و چه شدند و اكنون  ق→رار گ→رفت و ب→ه اص→طالح م→سأله
چ→→→ه وض→→→ع∂ دارن→→→د آي→→→ا م→→→ردند و ن→→→ابود ش→→→دند ي→→→ا آن→→→گونه ك→→→ه پ→→→→يغمبر� م→→→∂گويد زن→→دهان→→د.در 
خبار از حيات برزخ∂ شهدا فرمود كه:  ґاين اوضاع و احوال بود كه اين آيات نازل شد و ا

�؛  џون ẀرẀع Ẃشџال ت Ẃن ґلك џو ẁياء Ẃأح Ẃلџب ẁواتẂأم ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف ẀلџتẂقẀي Ẃنџمґوا لẀولẀقџال ت џو�
ـ : فرعون و آل فرعون  ه

ق→→رآن ن→ه ت→نها خ→بر از ح→→يات ب→رزخ∂ ش→→هدا م→→∂دهد، ب→لكه س→خن از ح→يات ب→رزخ∂ اش→قياء 
از ق→→→→بيل ف→→→→رعون و آل ف→→→→رعون ن→→→يز ب→→→ه م→→→يان آورده و زن→→→ده ب→→→ودن آن→→→→ها را در ع→→→ذاب ب→→→رزخ∂ اع→→→→الم 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۹⅛۱.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ℮＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۷۲ 

م∂كند و م∂فرمايد: 
 џوا آلẀل→→→→ ґخ Ẃأد Ẁ↨џاع→→→→→ ￍالس ẀومẀق→→→→→џت џمẂو→→→→→ џي џا وￎي ґش→→→→→ џع џا وￎو Ẁد→→→→→ Ẁها غẂيџل→→→→→ џع џون Ẁض џرẂع→→→→→Ẁي Ẁار→→→→→ￍالن�

�؛۱  ґذابџعẂال ￍد џأش џنẂوџع Ẃرґف
^ ك→→→→ه ق→→→يامت  [ت→→→→→ا در ب→→→→رزخ ه→→→→ستند] ص→→→→بح و ش→→→→ام ب→→→→→ه آتش ع→→→→رضه م→→→→→∂شوند و روز
ب→→→→رپا ش→→→→ود دس→→→→تور ب→→→→→ه ف→→→رشتگان م→→→→∂رسد ك→→→→ه آل ف→→→رعون را ب→→→→ه س→→→ختترين ع→→→ذاب 

داخل كنيد. 
و: قوم نوح 

^ قوم نوح هم كه مبتال به طوفان و غرق شدند م∂فرمايد:  درباره
لẀوا ناراҐ...�؛۲  ґخ ẂدẀاџوا فẀق ґرẂغẀا Ẃم ґهґيئات ґط џا خￍم ґم�

بر اثر گناهانشان، ميان آب غرق شدند و بالفاصله ميان آتش افتادند... 
^ ب→→→→ود از آي→→→→ات∂ ك→→→ه اث→→→بات ح→→→يات ب→→→→رزخ∂ پس از م→→→رگ  اي→→→→ن آي→→→→ات ك→→→→ه خ→→→→وان→→→→→ديم، ن→→→→مونها
^ ب→ه ن→ام  ^ آن→→ها ك→→ه از دن→→يا رف→→تهان→→→د، ه→→م اك→نون در ع→الم دي→گر م→→∂كنند و ن→→شان م→→∂دهند ك→→ه ه→→مه
م ب→→ه ن→→عمتها  ẃاز خ→→→→وبان و ب→→→→دان؛ م→→→نته∂ خ→→→وبان در ب→→→هشت ب→→رزخ∂ م→→تنع ẃع→→→الم ب→→→رزخ زن→→→دهان→→→د اع→→→م
م→→∂باشند و ب→→دان در ج→→هنẃم ب→→رزخ∂ م→→بتال ب→→ه ن→→قمتها و ع→→ذابه→ا ه→ستند و ع→→الوه ب→ر آي→→ات ق→رآن، 

از لسان اخبار و روايات معصومين�نيز اين حقيقت با كمال وضوح استفاده م∂شود. 
سخن گفتن رسول خدا� با مẀردگان 

در ه→→مان ج→→→نگ ب→→در ك→→ه ج→→مع∂ از م→→ؤمنان ب→→ه ش→→هادت رس→يدند و ج→→مع∂ از م→شركان ن→يز 
ار را در م→→→يان چ→→→اه ري→→→ختند،  ẃب→→→→ه در∑ واص→→→→ل ش→→→→→دند، رس→→→→ول اك→→→رم� دس→→→تور داد اج→→→ساد ك→→→ف
 ^ آن→→→→گاه خ→→→ود ح→→→ضرت در ك→→→→نار چ→→→اه اي→→→ستاد و اس→→→ام∂ ي−ي− از س→→ران آن→→→ها را ب→→رد و ف→→رمود: ا

^ شيبه...  ^ عتبه، ا ابوجهل،ا
قẃاҐ)؛۳  џم حẀكب џر џدџع џما و ẂمẀت Ẃد џج џو Ẃلџهџف Ґاẃق џنا حب џنا ر џدџع џنا ما و Ẃد џج џو Ẃدџا قẃنґا)

^ م→→ا ب→→ه م→→ا وع→ده ك→رده ب→ود ب→→ه ح→ق ي→افتيم، آيا شما هم آنچه را  م→ا آن→چه را ك→→ه خ→دا
                                                           

^ غافر،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۱
 .۲Ｑ＾نوح،آيه ^ ـ سوره ۲

 .۱۸Ω＾ـ فقيه،جلد۱،صفحه ۳



 
 ۲۷۳ راه تقرب به خدا 

^ شما به شما وعده كرده به حق يافتيد؟  كه خدا
^ ج→→هنẃم  ^ داده ب→→ود؛ آن را ب→ه دست آوردي→م، آي→ا ب→ه ش→→ما ك→ه وع→ده ^ پ→→يروز ب→→ه م→→ا وع→→ده
داده ب→→ود، ش→→ما ه→→م آن را درست ي→→افتيد و دي→→→ديد م→→ن در رس→→اندن پ→→يام خ→→→دا ب→ه ش→ما ص→ادق ب→ودم 

كه م∂گفتم پايان كار شما جهنẃم است.  
ب گ→→فتند: ي→→ا رس→→ول اهللا، ب→→ا م→ردهها  ẃت→→عج ^ اص→→حاب ك→→ه اط→→راف آن ح→→ضرت ب→→ودند از رو
ح→رف م∂زنيد؟ اي→→نها كه مردهاند و زنده نيستند تا سخن شما را بشنوند. فرمود: قسم به خداي∂ 
ا قادر به جواب دادن  ẃك→ه ج→→انم ب→ه دست اوست، اآلن آن→ها س→خنان مرا بهتر از شما م∂شنوند، ام

نيستند. م∂فرمود: 
فџرґ النￍيران)؛  Ẁح Ẃن ґم ẁ↕ џرẂف Ẁح Ẃوџا ґ↨ￍن џجẂال ґياض ґر Ẃن ґم ẁ↨ џضẂو џر ẀرẂبџقẂلџا)

^ جهنẃم است.  ^ بهشت و يا گودال∂ از گودالها قبر [آدم∂] يا باغ∂ از باغها
رواي→→→→ت∂ ه→→→→م ن→→→→قل ش→→→→ده ك→→→→ه وق→→→→ت∂ ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂� از ج→→→→نگ ج→→→→مل م→→→راج→→→عت 
م→→∂كرد، ب→→ا ج→→مع∂ از اص→→حاب رس→→يد ب→→ه ق→→برستان∂ ك→→ه در ن→→زديك∂ ك→وفه ب→ود، داخ→ل آن رف→ته و 

ايستاد و خطاب به خفتگان در ميان قبور فرمود: 
 Ẃدџقџف ẀوالẂمџا االￍمџا џو Ẃتџن ґك Ẁس Ẃدџقџف Ẁل ґناز→→џمẂا ال ￍمџا ґ↨џب Ẃر→ẀغẂال џل→→Ẃهџي→→ا ا џو ґ↨џب Ẃر الت џل→Ẃهџي→ا ا)
)؛۱  ẂمẀك џدẂن ґما ع Ẁرџب џما خџنا ف џدẂن ґما ع Ẁرџب џهذا خ Ẃت џح ґكẀن Ẃدџقџف Ẁواج Ẃزџا االￍمџا џو Ẃتџم ґẃسẀق
^ ش→→→→→→ما ب→→→→→→→ه  →→→→→→→→ا خ→→→→→→→انهها ẃدوراف→→→→→→→تادگان از اق→→→→→→→ارب و ارح→→→→→→→ام، ام ^ ^ خ→→→→→→→ا∑نشينان و ا ا
→→→→→→→→ا  ẃاث] ت→→→→→→→→قسيم ش→→→→→→→د و ام ẃا ام→→→→→→→والتان [در م→→→→→→→→يان ور→→→→→→→→ẃف [دي→→→→→→→→گران] درآم→→→→→→→د و ام ẃت→→→→→→→→صر
ه→→→مسرانتان ب→→→→ه ن→→كاح دي→→گران درآم→→دند، اي→→ن خ→→برهاي∂ ب→→ود ن→→زد م→→ا، ح→→ال ن→→زد ش→→ما 

چه خبر است؟ 
آن→→→گاه ام→→ام�سر ب→ه پ→ايين ان→→داخت و لح→ظات∂ س→كوت ك→رد و س→پس س→ر ب→رداشت و رو 

به اصحابش فرمود: 
 ∂→→→→→ ґف ґومџق→→→→→Ẃلґل џن ґذẀا Ẃوџل Ẃت џح џد→→→→→→џف џض Ẃرџاال џحџط→→→→→→ џس џو Ẃتￍلџق→→→→→→џف џماء→→→→→→ ￍالس ￍل→→→→→→џقџا ^ ґذￍال џو)

)؛۲  Ẅ^ ادџ التￍقو ẃالز џرẂي џنا خ Ẃد џج џا وẃنґوا اẀقالџل ґالمџكẂال
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾۳۳.  ۱
 .۱ΩΩ＾۷،صفحهΩـ همان،جلد ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۷℮ 

ق→→→→→سم ب→→→→→→ه خ→→→→→داي∂ ك→→→→→→ه آس→→→→→مان را ب→→→→→رافراشته و زم→→→→→ين را گ→→→→→سترده است، اگ→→→→→ر اي→→→→→نان 
م→→أذون در س→→خن گ→→فتن ب→→ودند، در ج→→واب م→→→ا م→→→∂گفتند آن→→چه ك→→ه م→→→ا اي→→→نجا ي→افتيم، 

اين است كه بهترين زاد و توشه در اين سفر، تقواست.۱ 
^ آم→→ده ك→→ه ام→→ام�رو ب→→ه اص→→حابش ف→→رمود: اگ→ر ه→م اك→نون پ→رده ك→نار  در روايت دي→→گر
^ ش→→→→ما م→→→→كشوف گ→→→→ردد، م→→→∂بينيد اي→→→نان ح→→→لقه ح→→→لقه ن→→→→شستهان→→→د و ب→→→ا ه→→→م  ب→→→→رود و ع→→→→→الم ب→→→→رزخ ب→→→→را
ص→→→→→حبت م→→→→→∂كنند، ه→→→→→رگاه ي→→→→→ك∂ از دن→→→→→→يا ب→→→→→ر آن→→→→ها وارد ش→→→→ود، دورش ج→→→→مع م→→→→∂شوند و راج→→→→ع ب→→→→ه 
ن→→→→→→→زديكان و خ→→→→→→→→ويشانشان از او م→→→→→→→→∂پرسند. اگ→→→→→→→ر گ→→→→→→→فت پ→→→→→→→يش از م→→→→→→ن م→→→→→→رده و اي→→→→→→نجا آم→→→→→→ده است 

ناراحت م∂شوند و م∂گويند: 
�؛۲  џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґ ґا هللاￍإن...�

م→→→→علوم م→→→→∂شود ب→→→→ه ج→→→→ايگاه ب→→→→→دان رف→→→→ته و م→→→→بتال ب→→→→ه ع→→→→→ذاب ش→→→→ده است و اگ→→→ر گ→→→فت: ه→→→نوز 
زنده است، دربارهاش دعا م∂كنند.۳ 

قدرت نافذ معصومين�در عالم برزخ 
^ از رواي→→→→→→ات از م→→→→→عصومان�كه ح→→→→→يات ب→→→→→→رزخ∂ را ب→→→→→ا ك→→→→→→مال وض→→→→→وح  اي→→→→→→ن ه→→→→→→م ن→→→→→→مونها

اثبات م∂نمايند.  
ح→→→→ال م→→→→ا م→→→→عتقديم پ→→→→يغمبراك→→→→رم�و ام→→→→امان�كه در ح→→→→→يات دن→→→→يويشان ب→→→ه اذن خ→→→دا 
^ ع→→→لم م→→حيط ب→→ه ه→→مه ج→→ا و ه→→مه چ→→يز ع→→→الم ب→→ودهان→د و ق→→درت ن→افذه داش→تهان→د. اك→نون ك→ه ب→ه  دارا
^ ع→→→لم∂ و ن→→→فوذ  ع→→→→الم ب→→→→رزخ ك→→→→ه ع→→→→الم∂ ب→→→→االتر از ع→→→→الم دن→→→→ياست م→→→→نتقل ش→→→→دهان→→→→د، ط→→→→بعاҐ اح→→→اطه
فه ك→→→→→→نار زن→→→→→→دههاي∂ م→→→→→→→∂رويم ك→→→→→→ه از  ẃق→→→→→→→درتشان وس→→→→→→→يعتر ش→→→→→→→ده است؛ ب→→→→→→→نابراي→→→→→→→ن در م→→→→→→→شاهد م→→→→→→شر

^ دنيا حيات∂ به مراتب عال∂تر دارند و علم∂ محيطتر و قدرت∂ نافذتر.  زندهها
 ^ آر＾، م→→→→ا ب→→→→ه ح→→→→ضور آن→→→→→ها ع→→→→رض س→→→→الم و اح→→→ترام و ادب م→→→→∂كنيم و از آن→→→ها ك→→→ه م→→→جار
 ^ ^ ح→→→وائ→→→ج م→→→∂نماييم و ع→→→جب از ف→→→رقه ^ ح→→→→لẃ م→→→شكالت و ق→→→ضا ف→→→→يض خ→→→→دا م→→→→∂باشند ت→→→→قاضا
^ ش→→يعه، ب→ه مردهها سالم م∂كنيد و سالم كردن بر مرده  →ابيẃه ك→ه ب→ه م→ا م→→∂گويند ش→→ما ط→ايفه ẃوه

                                                           
 .۱Ω۱＾ـ بحاراالنوار،جلد۷۳،صفحه ۱

 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
↨ البيضاء،جلد۸ ،صفحه＾۳Ω۱، با اندك∂ تفاوت.  ẃـ المحج ۳



 
 ۲۷Ｑ راه تقرب به خدا 

ب→دعت در دي→ن است. م→ا م→→∂گوييم ب→نابراي→ن اوẃل ب→دعتگذار در دين،خداست، زيرا خداست 
كه در قرآنش به انبياء و رسوالن پيشين� سالم م∂كند و م∂گويد: 

�؛۲  џين ґمџعالẂال ∂ґوح＃ فẀن Ẅ∂لџع ẁالم џس� �؛۱  џينґل џس ẂرẀمẂال ∂џلџع ẁالم џس џو�
�؛℮  џون Ẁهار џو Ẅ∂وسẀم Ẅ∂لџع ẁالم џس� �؛۳ џيم ґراهẂإب Ẅ∂لџع ẁالم џس�

 Ｑ؛� џين ґياس Ẃإل Ẅ∂لџع ẁالم џس�
حال اينكه آنها همه از دنيا رفتهاند و به قول شما مردهاند. 

(وџ اґذا ماتџ فџات)؛ وقت∂ انسان مرد، تباه شد و نابود گشت. 
 ^ ^ از او ب→اق∂ ن→→يست ت→ا م→ورد خ→→طاب ق→رار گ→يرد، آي→ا اي→ن دس→تور خ→دا ب→ه م→ا درب→اره و اث→ر

رسول اكرم�نيست كه م∂فرمايد: 
 џو ґهẂيџل џوا عل→ џوا صẀن→џآم џين ґذￍا الџه→ي→ا أي ґẃ∂ґب→→ￍالن ∂џل џع џونل џص→→Ẁي Ẁهџتџكґالئ→→џم џو џاهللا ￍإن�

لґيما�Ґ؛⅛  Ẃسџوا تẀمґẃل џس
^ ك→سان∂ كه ايمان آوردهايد شما هم  خ→دا و ف→رشتگانش درود ب→→ر پ→→يامبر دارن→د، ا

بر او درود بفرستيد و بر او سالم كنيد. 
پ→→→→يامبر� ك→→→→ه از دن→→→→→يا رف→→→→ته و ب→→→→ه ق→→→→ول ش→→→→ما م→→→→رده است و س→→→→الم ك→→→→ردن ب→→→ه م→→→رده ب→→→دعت 
است، پس چ→→→را خ→→→دا ه→→→م ب→→ه م→→ردهها س→→→الم م→→→∂كند و ه→→م ب→→ه م→→ا دس→→تور س→→→الم ب→→ه م→→رده م→→∂دهد و 

د نمازتان به پيامبر سالم م∂كنيد و م∂گوييد:  ẃشما هم كه مسلمانيد، در تشه ẃالبد
كاتẀه)؛  џرџب џو ґاهللا Ẁ↨џحم џر џو ∂بￍها النيџا џ−Ẃيџل џع Ẁالم ￍلسџا)

آي→→→ا س→→→→الم ب→→→ه م→→→رده ب→→→دعت ن→→→يست، پس ش→→→ما چ→→→را در ن→→مازتان م→→رتكب ب→→دعت م→→∂شويد؟ 
آنگاه از ما عيب م∂گيريد كه چرا به مردهها سالم م∂كنيد. 

^ ام→→→→اميẃه ط→→→→بق آي→→→→ات ق→→→→رآن و رواي→→→→→ات م→→→→عصومين� اع→→→→تقاد ب→→→→ه  ح→→→→→اصل اي→→→→نكه م→→→→ا ش→→→→يعه
ح→يات ب→رزخ∂ داري→م و پ→→يغمبراكرم� و امامان� را در عالم برزخ زنده م∂دانيم و چون 

                                                           
^ صافẃات،آيه＾۱۸۱.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷۹.  ۲
 .۱Ω۹＾ـ همان،آيه ۳
 .۱۲Ω＾ـ همان،آيه ℮
 .۱۳Ω＾ـ همان،آيه Ｑ

 .Ｑ⅛＾احزاب،آيه ^ ـ سوره  ⅛



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲۷ 

در دن→→→→يا دس→→→تمان ب→→→ه دام→→ن وج→→ود اق→→دسشان ن→→م∂رسد، ط→→بق دس→→تور پ→→يامبراك→→رم� ب→→ه زي→→ارت 
فهشان م∂رويم و از اين راه،تقرẃب به خدا م∂جوييم.  ẃر و مشاهد مشر ẃمراقد منو

سخن جالب رسول خدا�در باب زيارت 
اين بيان از رسول خدا� نقل شده كه خطاب به امام اميرالمؤمنين� فرموده است: 

 џو ґ↨ￍن→→→ џجẂال ґقاع→→→ ґب Ẃن→→→ ґم Ґقاعا→→→ ґب џ∑ ґدẂل Ẁو џرẂب→→→џق џو џ∑џرẂب→→→џق џلџع→→→ џج џاهللا ￍنґن، ا џس→→→ џحẂاال→→→→џبџي→→→→ا ا)
صاتґها)؛  џرџع Ẃن ґم Ґ↨ џرصџع

^ ب→→→→هشت و  ^ از ب→→→→→قعهها ح→→→→→قيقت اي→→→→→→نكه خ→→→→→دا ق→→→→بر ت→→→→→و و ق→→→→بر ف→→→→رزندان ت→→→→→و را ب→→→→قعها
^ از عرصات آن قرار داده است.  عرصها

 џو џ↨ￍل џذ→→→ џمẂال Ẁل ґمџت Ẃح→→→џت џو ẂمẀك→→→Ẃيџل ґا ن ґح→→→џت џ−يẃب ґح→→→Ẁم Ẃن→→→ ґم џباء џج→→→Ẁن џوبẀل→→→Ẁق џلџع→→→→ џج џاهللا ￍنґا)
)؛  ẂمẀفيك Ẅ^ џذџاال

^ ق→→→→رار داده ك→→→→→ه ب→→→→→ه ش→→→→ما  ^ پ→→→→→ا∑ س→→→→→رشتان از دوس→→→→تان ت→→→→و را ط→→→→ور خ→→→→→داوند دله→→→→→ا
ل م∂كنند.  ẃت و آزار را تحمẃت و اذيẃگرايش دارند و در راه شما همه گونه مذل

تџها)؛  џيار ґز џون ẀرґثẂكẀي џو ẂمẀك џورẀبẀق џون ẀرẀمẂعџيџف)
راҐ به زيارت آنها م∂آيند.  ẃشما را آباد م∂كنند و مكر ^ قبرها

وض∂)؛  џح џون Ẁد ґوارẂال џو ∂ґتџفاع џشґب џون Ẁوص Ẁص ẂخџمẂال ∂ґلџيا ع џ−ґولئẀا)
^ عل∂ كه اختصاص به شفاعت من دارند و وارد بر حوض من م∂شوند.  آنها هستند ا
 Ẁ↨џيґان ẃالز Ẁرￍي џعẀما تџك ẂمẀكґت џزيارґب ẂمẀكґورẀبẀق џارẃو Ẁز џون Ẁرґẃ ي џعẀي ґاسẃالن џن ґم ẁ↨џثال→ Ẁح Ẃن→ ґلك џو)

ناهџا)؛  џزґب
ار ق→→بور ش→→ما را م→→ورد ذمẃ و  ẃول∂ م→→→شت∂ ف→→→رومايگان از م→→→ردم پ→→→يدا م→→→→∂شوند ك→→ه زو
ن→→كوهش ق→→رار م→→∂دهند آن→گونه ك→→ه ي− زن ب→دكاره را ب→ه خ→اطر ك→→ار زش→تش م→ورد 

سرزنش قرار م∂دهند. 
∂)؛۱  ґوض џح џون Ẁد ґرџال ي џو ∂ґتџفاع џش ẂمẀهẀنالџال ت ∂ґتￍمẀا Ẁرار ґش џ−ґولئẀا)

اي→نان ب→دترين اف→راد امẃت م→→ن ه→ستند ك→ه ش→→فاعت م→→ن ب→→ه آن→→ها نخواهد رسيد و وارد 
بر حوض من نخواهند شد. 
                                                           

يعه،جلد℮۱،صفحه＾۳۸۲.  ẃـ وسائل الش ۱



 
 ۲۷۷ قرآن بدون عترت هدايتگر نيست 

^ ام→اميẃه از ع→مق جان و صميم دل خدا را شاكر و سپاسگزاريم كه قلب  اي→→ن− م→ا ش→يعه
م→→→ا را ك→→→انون حبẃ ع→→→ل∂ و آل ع→→→ل∂� ق→→→رار داده ك→→ه س→→عادت ه→→ر دو ج→→هان∂ خ→→ود را در س→→ر ب→→ر 
^ م→→خالف  آس→→→تان اه→→→ل ب→→→→يت ن→→→بوẃت و خ→→→اندان رس→→→الت� ن→→→هادن م→→→→∂دان→→يم و در م→→قابل ف→→رقهها

^ از قرآن را م∂خوانيم:  مذهب خود، اين آيه
 џو ґẃ^ ґو→→ ￍالس ґراط→→ ґẃالص Ẁحاب→→→ Ẃأص Ẃن→→→џم џونẀمџل Ẃعџت џس→→→џوا ف Ẁصￍب џرџت→→→џف ẁصґẃ ب џرџت→→→Ẁم ￒل→→→Ẁك Ẃل→→→Ẁق�

�؛۱  Ẅ^ مџنґ اهẂتџد
ب→گو ه→مه م→نتظريم[به ان→تظار روز ح→ساب و ج→زا در اي→→ن دنيا زندگ∂ م∂كنيم] پس 
^ خ→→→→→واهيد ف→→→→→هميد ك→→→→→ه چ→→→→→ه ك→→→→سان∂ ي→→→→→اران  ش→→→→→ما ه→→→→→→م م→→→→→→نتظر ب→→→→→اشيد و ب→→→→→→ه ه→→→→→→مين زود

صراط مستقيم بودهاند و چه كسان∂ راه يافتهاند. 
^ م→ا مخصوصاҐ جوانان عزيز محترم بسيار الزم است  ه ب→ه آن ب→ر ه→مه ẃح→ال آن→چه ك→ه ت→وج
اي→→→→ن است ك→→→→ه در زم→→→→ان ك→→→→نون∂، م→→→→وضوع ت→→→→شكي− و اي→→→→→جاد ش−ẃ و ش→→→→بهه و ت→→→→رديد در م→→→→→سائل 
ت در حال  ẃه در اذه→→ان س→ادهدالن ب→ه ش→دẃابي→ ẃاف→راط→∂ وه ^ ^ دش→منان ب→→ه وي→ژه فرقه م→ذهب∂ از س→و
گ→سترش است و از ط→رق گ→وناگون م→خصوصاҐ پخش و نشر كتابها و جزوهها و تفسير آيات 
 ^ ^ م→→→→→زدور اج→→→→→انب، م→→→→→كتب ح→→→→→قẃ ت→→→→→شيẃع را ت→→→→→حت ع→→→→→نوان ظ→→→→→المانه ق→→→→→رآن ب→→→→→ه آراء ان→→→→→حراف→→→→→∂ اف→→→→→راد
 ^ ه ق→→→→→→رار دادهان→→→→→→د و م→→→→→→∂دهند و ب→→→→→ه زع→→→→→م خ→→→→→ود ت→→→→→نها ح→→→→→ربه џم Ẃج→→→→→→ џش→→→→→→ر∑ و ك→→→→→→فر و ب→→→→→→دعت م→→→→→→ورد ه
ف∂  ẃخ→→→→→ود را ه→→→→→م در اي→→→→→ن م→→→→→صاف، ق→→→→→رآن ن→→→→→→شان م→→→→→→∂دهند و خ→→→→→ود را م→→→→→سلمان ق→→→→→رآن∂ م→→→→→عر ^ ب→→→→→رنده
^ ن→→→→→→→داري→→→→→→م، م→→→→→→→اييم و ق→→→→→→رآن، آن→→→→→→گاه اف→→→→→→راد  م→→→→→→→∂كنند و م→→→→→→→∂گويند: م→→→→→→ا ب→→→→→→ه اخ→→→→→→→بار و اح→→→→→→اديث ك→→→→→→ار
ر روش→→→→نفكران→→→→ه  ẃس→→→→→ادهلوح ب→→→→→→∂خبر از دس→→→→→ائس ش→→→→→يطان∂ ه→→→→→م خ→→→→→يال م→→→→→∂كنند اي→→→→ن ي− ط→→→→رز ت→→→→فك
^ چ→→→→هارده ق→→→رنه دارد، ي→→→عن∂ ه→→→زاروچ→→→هارصد س→→→ال  ر ري→→→→شه ẃاست، غ→→→→افل از اي→→→→نكه اي→→→→ن ط→→→→رز ت→→→→فك
^ بود و  ^ آخ→رين ع→مر پيامبراكرم� كه آن حضرت در بستر بيمار پ→يش در ه→مان روزه→→ا
 ^ ^ ب→→→نويسد، ب→→→را ج→→→→مع∂ از اص→→→→→حاب ح→→→→اضر ب→→→ودند، دس→→→تور داد دوات و ق→→→لم∂ ب→→→ياورند ت→→→ا چ→→→يز
اب ك→→ه در م→→يان آن ج→→مع ب→→ود، از  ẃت ب→→→عد از خ→→ودش؛ ع→→مربن خ→→طẃك→→ار ام ^ روش→→→ن ش→→→دن ب→→رنامه
^ خ→→→→→الفت ع→→→→ل∂� ب→→→→عد از خ→→→→ودش  ق→→→→→رائ→→→→→ن پ→→→→→∂ ب→→→→→رد ك→→→→→ه رسول خ→→→→→دا� م→→→→→∂خواه→→→→→د درب→→→→→اره
^ ب→نويسد، ف→وراҐ ب→ه س→خن درآم→د و ب→ا وق→احت ت→مام ح→رف∂ زد ك→ه ان→→سان از نقل آن شرمنده  چ→يز

                                                           
 .۱۳Ｑ＾طه،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۷۸ 

م∂شود(العياذ باهللا) گفت: 
)؛۱  ґاهللا Ẁتاب ґنا كẀب Ẃس џر ح ẀجẂهџيџل џل Ẁج ￍالر ￍنґا)

م→→→→→→→رد ت→→→→→→→بدار است و ه→→→→→→ذيان م→→→→→→→∂گويد، ك→→→→→→→تاب خ→→→→→→دا م→→→→→→→ا را ك→→→→→→اف∂ است[و ن→→→→→→ياز ب→→→→→→→ه 
^ نداريم].  توصيها

م→→→يان ج→→→مع ح→→اضر اخ→→→تالف اف→→تاد، ب→→عض∂ گ→→فتند: دوات و ق→→لم ب→→ياوريم و ب→→عض∂ گ→→فتند: 
الزم ن→يست. رس→ول اك→رم� فرمود: از ك→نار ب→سترم ب→رخيزيد، در ح→ضور م→ن ت→خاصم نكنيد. 
^ س→→اختمان اخ→→تالف در م→يان امẃت اس→→الم∂ را ب→نا ن→هاد و ب→ه دن→→بال آن  لي→→ن پ→→ايه ẃه→→مين ج→→ريان، او
^ ب→ن∂ساعده ت→شكيل شد و رسماҐ عل∂ẃ امير� را كه منصوب از جانب خدا و رسولش  س→قيفه

لџم كردند.  џت بود كنار زدند و ابوبكر را عẃت در ميان امẃخالفت و حاكمي ^ برا
ر  ẃك→→→→→→→ه ام→→→→→→→روز از ن→→→→→→→ظر س→→→→→→→→ادهلوحان ب→→→→→→→→∂خبر ط→→→→→→→رز ت→→→→→→→فك ^ ر ẃم→→→→→→→→قصود اي→→→→→→→نكه اي→→→→→→→ن ط→→→→→→→رز ت→→→→→→→فك
^ ه→→دايت م→→ردم  ^ ب→→→ه ح→→→ساب آم→→→ده است و ج→→→اهالنه دم از ك→→→اف∂ ب→→→ودن ق→→رآن ب→→را روش→→→نفكران→→→→ها
ẃب م→→→→∂گويند: ق→→→→رآن،قرآن، اح→→→→تياج ب→→→→ه اخ→→→→بار و اح→→→→اديث ام→→→→امان� ن→→→→داري→→→→م و  م→→→→→∂زنند و م→→→→رت
→→تابẀ اهللا»؛ است ك→→ه چ→→هارده ق→رن پ→يش ع→مربن  ґنا كẀ ب Ẃس џق→→رآن م→→ا را بس. اي→→ن ه→→مان س→→خن ش→→وم«ح
اب در ك→→→→نار ب→→→→ستر پ→→→يغمبر اك→→رم� گ→→فته و س→→نگ اوẃل اخ→→تالف را ن→→هاده است و اك→→نون  ẃخ→→→ط
دن→→بالهروها ه→→→مان را ت→كرار م→∂كنند و چ→نين م→∂پندارن→د ك→ه م→تاع∂ ت→ازه و ن→و ب→ه ب→ازار آوردهان→→د، 
^ پ→→→→→→يشين ع→→→→→رض ش→→→→→ده است ك→→→→→ه ق→→→→→رآن، خ→→→→ود ن→→→→→شان  راҐ در خ→→→→→→الل گ→→→→→→فتهها ẃدر ص→→→→→ورت∂ ك→→→→→ه م→→→→→كر

م∂دهد كه نياز به مبيẃن دارد.  
^ بودن قرآن به شرط همراه∂ با عترت�  هاد

اين خطاب از جانب خدا به رسول مكرẃم� است: 
...�؛۲  Ẃم ґهẂيџإل џل ґẃزẀما ن ґاسￍلنґل џنґẃ كẂرџ لґتẀبџي ґẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�

^ مردم بيان  ...م→→ا اي→ن ق→رآن را به تو نازل كردهايم به اين منظور كه تو آن را برا
كن∂... 

^ زم→→ان ح→→يات  و لذا آن ح→→→ضرت، در زم→→→ان خ→→→ود م→→→بيẃن اح→→→كام و م→→عارف ق→→رآن ب→→ود و ب→→را
                                                           

ـ الصوارم المهرق↨ سيẃد نوراهللا قاض∂ تستر＾(شوشتر＾)،نهضت،صفحه＾۲۲℮.  ۱
^ نحل،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲



 
 ۲۷۹ قرآن بدون عترت هدايتگر نيست 

ف∂ فرمود كه:  ẃن قرآن معرẃبعد از خودش نيز عترت و اهل بيت خود را به عنوان مبي
 ẂمẀتẂك ￍسџم→→џت Ẃنґت∂ م→→ا اẂي→→џب џل→→ Ẃهџت∂ ا џرẂت→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→ￍالث ẀمẀف→→→يك ẁ∑ґت→→→ار ∂→→→ẃن ґا)

ا اџبџداҐ)؛۱  لو ґضџت Ẃنџما ل ґهґب
^ گ→رانقدر ه→دايت باق∂ م∂گذارم، كتاب  م→ن پس از خ→ودم م→→يان ش→ما دو وس→يله
^ ه→ميشه از ض→→اللت  − ب→→ه آن دو وس→يله ب→اشيد، ب→را ẃخ→دا و ع→ترتم، م→ادام ك→→ه م→تمس

در امان خواهيد بود. 
− ب→→→→ه ه→→→ر دو ي→→→→ادگار  ẃه اف→→→→تخار ب→→→→ه اي→→→→ن م→→→→كرمت داري→→→→م ك→→→→ه م→→→→تمسẃام→→→→امي ^ اي→→→→→ن− م→→→→ا ش→→→→يعه
^ از رس→→→ول اك→→→رم� م→→→→∂باشيم و از اي→→→ن ج→→هت خ→→ود را در ه→→ر دو س→→را س→→عادتمند  ب→→→اق∂مانده
م→→∂دان→يم و راس→ت∂ اگ→ر ب→→يان رس→ول خ→دا� و ب→يان ع→ترت آن ح→ضرت در ك→→نار ق→رآن ن→باشد، 
^ خ→ود را از ح→يث ك→→يفيẃت و ك→ميẃت و اج→زا و ش→رايط و مبطالت  ẃ∂ ه→مين ن→ماز ش→→بانهروز م→ا ح→ت
آن ن→→→→→م∂توان→→→→→يم از خ→→→→→ود ق→→→→→رآن ب→→→→ه دست آوري→→→→م ت→→→→ا چ→→→→ه رس→→→→د ب→→→→ه س→→→→اير م→→→→→سائل م→→→→ربوط ب→→→→ه روزه و 
خ→→مس و زك→→→ات و ح→→جẃ و... و ح→→قيقت اي→→نكه ق→→رآن ب→→ه ت→→نهاي∂ و ج→→→دا از م→→بيẃن، ن→→ه ت→نها ك→اف∂ در 
^ اضالل مردم  ^ م→→∂شود در دست ش→يطانصفتان ب→را ام→ر ه→دايت امẃت ن→م∂باشد، ب→لكه وس→يلها

نادان، چنان كه شده است.  
^ ك→→→نون∂ امẃت واح→→→د اس→→→→الم∂ ب→→→ه ه→→→فتاد و س→→→ه ف→→→رقه، روش→→→نترين ش→→اهد ب→→ر اي→→ن  آي→→→ا ت→→→فرقه
^ اي→→→ن م→→→ذاهب م→→ختلف ن→→يز ه→→ر  ح→→→قيقت ن→→→→يست؛ در ح→→→→ال∂ ك→→→ه ق→→→رآن در م→→→يانشان ه→→→ست و ه→→→مه
يẃت م→→→→ذهب خ→→→→→ويش اس→→→→تناد ب→→→ه ق→→→رآن م→→→∂كنند و م→→→ذهب م→→→خالف خ→→→ود را  ẃاث→→→→بات ح→→→→ق ^ ي− ب→→→→را
ر ف→رموده ب→ود ج→دا  ẃن خ→ود ك→ه خ→دا م→قرẃه→مين است ك→ه ق→رآن را از م→بي ^ ب→→اطل م→→∂دان→→ند. اي→→ن ب→را
س→اختهاند و در نتيجه باطلخواهان شيطانصفت از اين فرصت استفاده كرده و آيات قرآن را 
^ ض→→اللت و گ→مراه→∂  ^ خ→ود ت→فسير ك→ردهان→د و امẃت را ب→ه واد＾ه→→ا ب→ا آراء ج→→اهالنه ي→ا م→غرضانه

افكندهاند. خدا هم فرموده است: 
 џين ґمґال→→→ￍالظ Ẁيد ґز→→ џال ي џو џينґن ґم ẂؤẀم→→Ẃلґل ẁ↨џم→→ Ẃح џر џو ẁفاء→→ ґش џو→→ Ẁم→→ا ه ґآنẂر→→ẀقẂال џن→→→ ґم Ẁل ґẃزџن→→→Ẁن џو�

إالẃ خџسارا�Ґ؛۲ 
                                                           

ـ المراجعات،صفحه＾۱۹.  ۱
^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۲



 
 ۲۸Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

→→→→→ا ه→→→→مين  ẃم→→→→ؤمنان ن→→→→→ازل ك→→→→ردهايم، ام ^ ^ رح→→→→مت ب→→→→را م→→→→ا ق→→→→رآن را ش→→→→فابخش و م→→→→→ايه
^ نم∂افزايد.  ^ ظالمان جز تباه∂ و خسران و زيان چيز قرآن، درباره

 Ẅ∂ل→→ џع Ẁهџع＃ لґت→→اب џر→→ ґآخ џد＃ وￍم џح→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→Ẁم ￍق→→ џح џمџل→→џم＃ ظґظ→→ال џل ￍوџا Ẃن→→ џعẂال ￍمẀه→→ẃللџ؛ (ا(−ґذل
خ→→→دا ف→→→رموده است: م→→→ن ق→→→رآن را ك→→→ه ك→→→تاب آس→→→→مان∂ م→→→ن است، ه→→→مراه رس→→→ولم ف→→رستادهام 

كه او معلẃم مردم باشد و محتويات آن را به مردم تعليم كند. 
 Ẃم ґهẂيџل џوا عẀلẂت џي Ẃم ґه ґسẀفẂأن Ẃن ґم Ґوال Ẁس џر Ẃم ґيهґف џثџع→џب Ẃإذ џينґن ґم Ẃؤ→ ẀمẂال ∂џل→ џع Ẁاهللا ￍنџم Ẃد џقџل�

...�؛۱  џ↨џمẂك ґحẂال џو џتاب ґكẂال ẀمẀهẀمґẃل џعẀي џو Ẃم ґيهґẃك џزẀي џو ґهґآيات
آي→ه ن→شان م→→∂دهد ك→ه اي→ن ك→→تاب آس→مان∂ ق→رآن، نياز به معلẃم دارد، نه همه كس تواناي∂ 
 ^ ف→→هم ت→→مام ح→→قايق آن را دارن→→د و ن→→ه ه→→مه كس ت→→وان→→اي∂ ت→عليم آن ح→→قايق را، ب→لكه ت→نها آورن→ده
^ آن است ت→→→→وان→→→→→اي∂ ت→→→→عليم آن را دارد و لذا رس→→→ول ت→→→ا  ^ ف→→→→رستنده آن ك→→→→ه رس→→→→ول م→→→→بعوث از س→→→→و
^ زم→→→→ان پس از رح→→→→لت خ→→→→ود ن→→→→يز ب→→→→ا ب→→→→→يانات  خ→→→→→ودش ح→→→→يات داشت ت→→→→عليم ك→→→→تاب م→→→→∂نمود و ب→→→→را
ر ب→ه ام→ر خ→دا، ع→ل∂ẃ ام→يرالم→ؤمنين� و ف→رزندان م→عصوم او را به عنوان معلẃم قرآن  ẃروش→ن و م→كر
ص ف→رموده است؛ بنابراين تنها مرجع و ملجأ امẃت اسالم∂  ẃن و م→شخẃن م→جمالت آن، م→عيẃو م→بي
^ ت→→→→→→عليم م→→→→→→عارف و اح→→→→→→→كام ق→→→→→→رآن، ع→→→→→→ل∂ ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين و  پس از رح→→→→→→لت رس→→→→→→ول خ→→→→→→→دا�ب→→→→→→را
امامان معصوم� از فرزندان او م∂باشند و بس و لذا سراغ ديگران رفتن، جز راه گم كردن 

^ نخواهد داشت.  و سرانجام به مقصد نرسيدن نتيجها
 
 
 
 
 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾℮⅛۱.  ـ سوره ۱



 
 ۲۸۱ ريشه＾ تاريخ∂ تفكي− قرآن از عترت 

 
 
 

م  ẃگفتار سو
نعمت واليت 

^ ص→→→→→ادره از  ع→→→→→→ترت و اه→→→→→→ل ب→→→→→→يت رس→→→→→→الت� ب→→→→→→ه ح→→→→→→كم آي→→→→→ات ق→→→→→رآن و رواي→→→→→ات م→→→→→عتبره
ق م→→→كتب ت→→→ربيت∂ و ه→→→داي→→→ت∂ اس→→→→الم و ق→→→رآن رك→→→نيẃت اس→→→اس∂ و اص→→→ل∂  ẃت→→→حق ^ م→→→→عصومين� ب→→→→را
^ ت→شريح ح→قايق اس→→الم∂ ك→نار اس→→الم و ق→رآن ق→رار  دارن→→د. ي→→→عن∂ اگ→→ر ع→→ترت و اه→ل ب→يت�برا
 џي→→ن ґẃت→→→بيين ح→→→→قايق وح→→→∂ آس→→→مان∂، ن→→ه آن اس→→→الم، اس→→→الم اله→→∂ خ→→واه→→د ب→→ود: �إن√ الد ^ ن→→→گيرند ب→→→را
 ∂ґت ^ لґل√ ґد Ẃه→→ џي џآنẂر→ ẀقẂا ال џخ→→واه→→د ب→→ود ك→→ه:�إن√ ه→→ذ ^ ...�؛۱و ن→→ه آن ق→→رآن،قرآنґ ه→→اد Ẁالم→→→ Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن→→ ґع

...�؛۲و نه آن قرآن شفابخش خواهد بود كه:  Ẁم џوẂأق џ∂ ґه
 џين ґمґال→→→ￍالظ Ẁيد ґز→→ џال ي џو џينґن ґم ẂؤẀم→→Ẃلґل ẁ↨џم→→ Ẃح џر џو ẁفاء→→ ґش џو→→ Ẁم→→ا ه ґآنẂر→→ẀقẂال џن→→→ ґم Ẁل ґẃزџن→→→Ẁن џو�

إالẃ خџسارا�Ґ؛۳ 
ق→→رآنґ ج→→دا ش→ده از اه→ل ب→يت� ش→فابخش ك→ه ن→يست ب→لكه زي→→ان ب→خش ه→م خ→واه→د ب→ود 
ـ ك→ه متواتر بين  و در اي→ن زم→ينه ح→→ديث ث→قلين را ه→م ع→رض ك→ردم ك→ه ب→ر اس→اس آن ح→ديث ه→م 
ـ ن→→→شان م→→→→∂دهد: آن ق→→→رآن∂ ك→→→تاب ه→→→دايت است ك→→→ه  →→→رџق اس→→→الم∂ از ش→→→يعه و س→→→نẃ∂ است  ґت→→→→مام ف
ك→→نار اه→→ل ب→→يت و ع→→ترت ب→→اشد و اگ→→ر از آن→→→ها ج→→→دا ش→→د، دي→→گر ك→→تاب ه→→→دايت ن→→خواه→→د ب→ود ب→لكه 
س→→→→→بب ض→→→→→اللت خ→→→→→واه→→→→→د ش→→→→→د.اي→→→→→ن م→→→→→طلب را آن روز ع→→→→→رض ك→→→→→ردم، اك→→→→→نون ن→→→→→يز ب→→→→→ه ت→→→→→ناسب ايẃ→→→→→→ام 

والدت منج∂ عالم انسان و قطب عالم امكان: 
)؛  Ẁماء ￍالس џو Ẁض Ẃرџاال ґتџتџبџث ґه ґود ẀجẀوґب џو Ẅ^ ر џوẂال џق ґز Ẁر ґهґن ẂمẀيґب ґ^ (الẃذ

^ خ→→واران ب→→ه اذن اهللا از ك→→ف ب→→ا ك→→فايت او م→→∂رسد و خ→→لقت  ^ґ روز آن وج→→→ود اق→→→دس∂ ك→→→ه روز
^ اي→→→→→ن ع→→→→→الم ب→→→→ر م→→→→حور وج→→→→ود او م→→→→→∂چرخد دوازده→→→→مين ام→→→→ام م→→→→عصوم غ→→→→ايب از  زم→→→→→ين و آس→→→→→مان و ب→→→→→→قا

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

^ اسراء،آيه＾۹.  ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۸۲ .  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۸۲ 

ريف) م∂باشد.   ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃلع از ضمائر، امام حج↨بن الحسن (عج ẃابصار و حاضر در امصار۱ و مط
^ كسب حقايق دين∂  دو منبع اصل∂ برا

^ ب→→→→ه دست آوردن ح→→→→قايق دي→→→→ن∂ و م→→→ذهب∂ خ→→→ود، دو م→→→نبع اص→→→ل∂ داري→→→م و آن دو  م→→→→ا ب→→→→را
م→→→→→نبع ي→→→→→ك∂ «ك→→→→→تاب» است و دي→→→→گر＾ «س→→→→نẃت». ك→→→→تاب ي→→→→→عن∂ ق→→→→رآن، س→→→→نẃت ي→→→→→عن∂ رف→→→→تار و گ→→→→→فتار 
م→عصوم اعمẃ از پيغمبر و امام. اين دو منبع بايد كنار هم قرار بگيرند تا ما بتوانيم حقايق دين∂ و 
^ اوẃل نردبان  م→ذهب∂ خ→ود را ب→ه دست ب→ياوريم. اي→ن م→طلب در واقع كالس اوẃل مكتب ما و پله
ف است ك→→→ه م→→ا ه→→نوز  ẃت→→→أس ^ ^ م→→→ذهب است و لذا م→→→ايه ^ م→→→ا است و م→→→∂توان گ→→→فت الف→→→با ارت→→→قا
در م→حافل و م→جالس خ→ودمان، راج→ع ب→ه ك→→الس اوẃل مذهب بحث كنيم و تازه اثبات كنيم كه 
م→ذهب م→ا از ك→→تاب و س→نẃت گ→رفته م→∂شود و ح→ال آن ك→ه م→ا ب→ايد گ→ذشته ب→اشيم از اي→ن م→راح→ل 
^ اوẃل و  ^ ب→حث ك→نيم، ن→ه اي→ن كه هنوز در پله ^ از م→عارف ت→وحيد و در م→راح→ل ب→سيار ع→ال∂تر
^ ه→→→→→→م  فآور است ول∂ چ→→→→→→ارها ẃم→→→→→→→ذهب م→→→→→→→انده ب→→→→→→اشيم اي→→→→→→ن ب→→→→→→→هراس→→→→→→ت∂ ت→→→→→→أس ^ ^ الف→→→→→→→با در م→→→→→→→رحله
ن→→→→→يست، ي→→→→عن∂ در ش→→→→راي→→→→ط∂ ق→→→→رار گ→→→→رفتهاي→→→→م ك→→→→ه دش→→→→منان ح→→→→ق،آنهاي∂ ك→→→→ه م→→→→∂خواه→→→→ند لط→→→→مه ب→→→→ه 
^ را م→→→يان م→→→ردم پ→→→خش م→→→∂كنند.  ح→→→→قيقت اس→→→→→الم و ق→→→→رآن ب→→→زنند، اف→→→كار آلوده و م→→→سموم ك→→→نندها
اك→→ثر م→→ردم ه→→م م→خصوصاҐ ق→شر ج→وان آگ→→اه∂ از ح→→قايق دي→ن∂ خ→ود ن→دارن→د و ط→وط∂وار س→خنان 
 ^ ^ ش→→→→يطان∂ دارن→→→→د و چ→→→→ه ن→→→تيجها ^ م→→→→→∂كنند و ن→→→→م∂دان→→→→→ند آن→→→→ها چ→→→→ه ن→→→→→قشه آن→→→→→ها را ب→→→→ه زب→→→→→ان ج→→→→ار

^ خود بگيرند.  م∂خواهند از آن نقشه
^ آن وس→→→→→→وسههاي∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→→نẃاسصفتان ب→→→→→→ه ف→→→→→→كر س→→→→→ادهدالن الق→→→→→اء م→→→→→→∂كنند اي→→→→→ن  از ج→→→→→→مله
→→→→→→→ا ح→→→→→→→ديث و روايت را ق→→→→→→بول ن→→→→→→م∂كنيم. اي→→→→→→ن  ẃاست ك→→→→→→→ه م→→→→→→→∂گويند م→→→→→→→ا ق→→→→→→→رآن را ق→→→→→→→بول داري→→→→→→→م، ام
ه ن→→دارن→→→د ك→→ه اي→→ن ح→→رف از ك→→جا ري→→→شه  ẃس→→→ادهدل م→→→→∂پذيرند و ت→→→وج ^ ^ ف→→→ريبنده را اف→→→راد وس→→→وسه

^ محترم عرض كنيم:   گرفته و غرض چيست و لذا بايد خدمت آقايان جوانها
ه ب→→→→→اشيد آن ك→→→→→→سان∂ ك→→→→ه اي→→→→ن وس→→→→وسه را ب→→→→ه ذه→→→→ن ش→→→→ما الق→→→→→اء م→→→→→∂كنند،  ẃا＾ ع→→→→→زيزان! م→→→→→توج
خ→→يال ن→→كنيد ك→→ه آن→→→ها آن را ق→→بول دارن→→د،نه ش→→ما م→→طمئن ب→→→اشيد آن→ها ق→رآن را ه→م ق→بول ن→دارن→→د. از 
^ ق→→رآن  ẃب م→→→∂گويند ق→→→رآن، ق→→→رآن. ف→→→الن م→→→طلب در ك→→→جا ^ اغ→→→راض ش→→→يطان∂ است ك→→→ه م→→→رت رو

^ قرآن گفته شده است و...  هست و كجا
                                                           

ـ شهرها.  ۱



 
 ۲۸۳ ريشه＾ تاريخ∂ تفكي− قرآن از عترت 

آن→→→→ها ق→→رآن را ه→→م ق→→بول ن→→دارن→→د، ن→→بوẃت را ه→→م ق→→بول ن→→دارن→→→د. ب→→لكه خ→→دا را ه→→م ق→→بول ن→→دارن→→د. 
^ دين را بزنند و هدف اصل∂شان  اصالҐ دين را به رسميẃت نم∂شناسند. آنها م∂خواهند ريشه
^ اس→→الم∂ ك→ه ب→→الغ ب→ر دو م→يليارد  ^ گ→سترده ه→→مين است. م→→نتها ن→→م∂توان→→ند در م→يان ي− ج→امعه
ن→→→→فر ب→→→→ه اف→→→→تخارґ ان→→→→→تساب ب→→→→ه اس→→→→→الم و ق→→→رآن زن→→→دگ∂ م→→→∂كنند و ج→→→ملگ∂ خ→→→دا و پ→→→يغمبر و ق→→→رآن را 
ق→→بول دارن→→د، خ→→دا و پ→→يغمبر و ق→رآن را ن→ف∂ ك→نند. م→→∂روند س→راغ م→طلب∂ ك→ه ب→ه ق→ول خ→ودشان در 
^ ع→→→→→→→ترت است.چ→→→→→→→ون م→→→→→→→∂بينند ك→→→→→→ه اي→→→→→→ن م→→→→→→طلب م→→→→→→ورد  آن م→→→→→→→→∂توان→→→→→→→ند ن→→→→→→→فوذ ك→→→→→→→نند و آن م→→→→→→→سأله
اخ→→→→→تالف م→→→→→سلمانان م→→→→→∂باشد و گ→→→→→روه∂ آن را ن→→→→→→پذيرفتهان→→→→→→د، از ن→→→→ظر آن→→→→→ان اي→→→→ن دس→→→→→تاويز خ→→→→وب∂ 
است و از اي→→→→ن روزن→→→→ه م→→→→→∂شود ن→→→→فوذ ك→→→→نند و خ→→→→→يل∂ م→→→→ورد ه→→→→جوم اف→→→كار م→→→سلمين ق→→→رار ن→→→گيرند و 
→→→→→ا ح→→→→→→ديث و  ẃم→→→→→→→سلمانان، خ→→→→→→→دا و پ→→→→→→→يغمبر و ق→→→→→رآن را ق→→→→→بول داري→→→→→م؛ ام ^ ب→→→→→→گويند م→→→→→→ا ه→→→→→→م م→→→→→→ثل ه→→→→→→مه
روايت را م→→→خصوصاҐ روايت ع→→→ترت را ن→→→م∂پذيريم.چون م→→∂دان→→ند وق→→ت∂ ك→→ه ع→→ترت ك→→نار رفت، 
ه افتاد، نبوẃت مخدوش  ẃدر اين نيست كه وقت∂ قرآن از سك ∂ ẃه م∂افتد و شك ẃق→رآن از س→ك Ґق→هرا
^ خ→داپ→رست∂ و اس→اس دي→ن ه→م م→تزلزل م∂شود ك→ه ه→دف  است،ن→→بوẃت ك→→ه م→خدوش ش→→د، پ→→ايه
^ دي→ن زدن و در واق→ع ن→ف∂ خ→→دا ك→ردن است،م→نته∂ از اي→ن راه  اص→ل∂ آن→→ها ه→مين ت→يشه ب→ه ري→→شه

وارد م∂شوند.  
^ تاريخ∂ تفكي− قرآن از عترت�  ريشه

 ^ →→ا ث→انياҐ ك→س∂ خ→يال ن→كند ك→ه اي→ن س→خن تازگ∂ دارد و حرف نوظهور ẃو ام Ґال ẃپس اي→ن او
 ^ است ك→→→→ه ق→→→→رآن را ق→→→→بول داري→→→م و ح→→→→ديث را ق→→→بول ن→→→داري→→→→م. اي→→→ن ح→→→رفґ ن→→→وظهور روش→→→نفكران→→→→ها
^ چهارده قرنه دارد. يعن∂ چهارده قرن قبل، اين حرف زده شده  ن→يست بلكه اين مطلب ريشه
∂ در اين نيست و ما اينجا غرضمان سبẃ و لعن  ẃاب است و ش→كẃو گ→ويندهاش ه→م ع→مربن خ→ط
^ م→ذهب∂ ك→ه  فيم درب→اره ẃب→→ر ك→→س∂ ن→→يست،غرض، ت→→حقيق م→→ذهب∂ است ك→→ه ب→→ه ح→→كم ع→→قل م→وظ
^ ما بستگ∂ به آن دارد تحقيق كنيم  يẃت آن ش→دهاي→م و ب→→هنظر خ→ودمان حيات ابد ẃم→عتقد ب→ه ح→ق
^ ب→→→ه ه→→→ر ج→→→هت ن→→گذريم و اي→→ن ب→→اورمان ش→→ده  ^ و ب→→→ار و از ك→→→نار آن ب→→→ا ب→→→→∂تفاوت∂ و س→→→هلان→→→→گار
است ك→ه ت→حصيل اع→تقاد ب→ه م→ذهب ح→ق از ب→ه دست آوردن ت→مام ع→وام→ل ح→→يات∂ ب→ر ما الزمتر و 
^ م→→→→→→→→ا الزم است اگ→→→→→→→→ر ن→→→→→→→→→باشد م→→→→→→→→∂ميريم، ه→→→→→→→وا الزم است، اگ→→→→→→→ر ن→→→→→→→باشد  واجبت→→→→→→→→ر است. آب ب→→→→→→→→را
^ م→ا، م→ذهب م→است. زي→را آب و ه→وا  م→→∂ميريم، ول∂ م→طمئن ب→اشيم ك→ه الزمت→ر از آب و ه→وا ب→را



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۸℮ 

^ حيات موقẃت جسمان∂ ماست.  وسيله
^ ت→→حقيق ب→→ه آن ن→→رسيم، ت→→ا  ^ م→→است ك→→ه اگ→→ر م→→ا از رو →→ا م→→ذهب ح→→→ق، ع→→امل ح→→→يات اب→→→د ẃام
قانه به دست  ẃخواهيم بود و اگر آن را محق ^ خ→دا، خ→→داي→∂ دارد غ→رق در عذاب و بدبخت∂ ابد
^ و س→→عادت  آوردي→→→م و در ع→→→مق ج→→→انمان ن→→→→شانديم ت→→→ا خ→→→دا، خ→→→داي→→→∂ دارد، غ→→→رق در ح→→→يات اب→→→د
^ از ك→→نار آن گ→→ذشت  ج→→→اودان→→→ه خ→→→واه→→→يم ب→→ود. ب→→نابراي→→ن چ→→نين م→→طلب∂ را ن→→م∂شود ب→→ه س→→هلان→→گار
ت→حقيق ع→ميقانه و دور از ه→رگونه لج→اج و عناد خصمانه م∂طلبد. اين حكم بسيار روشنґ عقل 
^ م→→→ذهب خ→→→ود ت→→→حقيق ك→→→ند ت→→→ا ه→→→م خ→→→ودش ب→→→توان→→→د آن را ب→→اور  است ك→→→ه ه→→→ر ك→→→س∂ ب→→→ايد درب→→→اره
كين را  ẃم→شك ґت→شكيكات ^ ك→→ند و ه→→م در ح→→دẃ ت→→وان→→→اي∂اش آن را ب→→ه دي→→گران م→→نتقل س→→ازد و ج→→لو

بگيرد. اين حكم عقل است و اين هم حكم قرآن كه م∂فرمايد: 
�؛۱  џونẀمџلẂعџت ẂمẀتẂأن џو ￍق џحẂوا الẀمẀتẂكџت џو ґل ґباطẂالґب ￍق џحẂوا ال ẀسґبẂلџال ت џو�

^ م→→ردم م→→شتبه س→→ازيد] و ح→→ق را  ح→→→ق و ب→→→اطل را ب→→→→ا ه→→→→م م→→ياميزيد[كه م→→طلب را ب→→را
كتمان نكنيد [در حال∂] كه خودتان آن را [خوب] م∂دانيد و م∂شناسيد. 

ب→اطل را در لب→اس ح→ق جلوه ندهيد. لباس حق را بر اندام باطل نپوشانيد،خا∑ در چشم 
م→→→ردم ن→→پاشيد ك→→ه ن→→توان→→ند ح→→ق و ب→→اطل را خ→→→وب ب→→شناسند. اي→→ن، ك→→تمان ح→→ق است و ك→→تمان ح→→ق، 
گ→→ناه ب→→زرگ∂ است و خ→→يانت∂ بس ع→→ظيم ب→→ه م→ردم ك→ه ت→حت ع→ناوين گ→وناگون از ح→→فظ وح→→دت 
^ از اي→→→→→→جاد ت→→→→→فرقه و اخ→→→→→تالف و...س→→→→→بب ت→→→→→عطيل ي→→→→→ا ك→→→→مرنگ  ẃ→→→→→حاد م→→→→→لẃ∂ و ج→→→→→لوگير اس→→→→→→الم∂ و ات
^ ت→→حقيق م→→ذهب∂ ش→→ده است، در ص→→ورت∂ ك→→ه ت→→حقيق م→→ذهب∂ ه→→يچگونه رب→→ط∂ ب→ه  ش→→دن وظ→→يفه
ẃ→→→حاد در م→يان ي− م→لẃت ك→ه س→بب  ẃ→→→حاد ن→→→دارد و م→→نافات∂ ب→→ا ه→→م ن→→دارن→→→د. وح→→دت و ات وح→→→دت و ات
^ خ→→→ود م→→→حفوظ ب→→→اشد و ت→→→حقيق م→→→ذهب∂ ه→→→م ك→→→ه  ^ آن م→→→لẃت در دن→→→ياست، ب→→→ايد در ج→→→ا ن→→→→يرومند
^ آن م→→→→→→لẃت در ع→→→→→→الم پس از م→→→→→رگ است ب→→→→→→ايد ب→→→→→ا ك→→→→→مال رون→→→→→ق و وس→→→→→عت در  س→→→→→→بب ح→→→→→→يات اب→→→→→→د

جريان باشد. 
بيان مطلب∂ كه سبب هدايت م∂شد 

لẀوا  ґم→→→→→→→→→→ џع џوا وẀن→→→→→→→→→→ џآم џي→→→→→→→→→→→ن ґذￍال ￍإال � ر＃ Ẃس→→→→→→→→→→→ Ẁخ ∂→→→→→→→→→→→ ґفџل џسان→→→→→→→→→→→Ẃن Ẃاإل ￍإن � ґر Ẃص→→→→→→→→→→→ џعẂال џو�
�؛  ґرẂب ￍالصґوا ب џواصџت џو ґẃق џحẂالґوا ب џواصџت џو � ґحاتґال ￍالص

                                                           
^ بقره،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱



 
 ۲۸Ｑ ريشه＾ تاريخ∂ تفكي− قرآن از عترت 

ي→→→عن∂ خ→→→→دا ق→→→سم ي→→→اد ك→→رده ك→→ه ت→→مام ان→→→سانها در خ→→سران و زي→→→انند ف→→→قط ي− گ→→روه رو ب→→ه 
ه را ب→→→→ه ط→→→→ور ي→→→→قين  ẃآم→→→→نوا� ي→→→→عن∂ خ→→→→ودشان ع→→→→قايد ح→→→→ق� Ґال ẃس→→→→→عادت م→→→→→∂روند. آن گ→→→→→روه∂ ك→→→→ه او
→→الحات� ب→ه آن→چه ك→ه ف→هميده  ẃو ع→→ملواالص� Ґب→→→هدست آورده و راس→→خ در ق→→لبشان ن→→مودهان→→د و ث→→→انيا
 � ẃوا ب→→→→→→→→→→الحق→→→→→→→→→→ џواص→→→→→→→→→џ ق ب→→→→→→→→→خشيدهان→→→→→→→→→د و ث→→→→→→→→→→الثاҐ �وت ẃع→→→→→→→→→مل ه→→→→→→→→→م ت→→→→→→→→→حق ^ و اي→→→→→→→→→→مان آوردهان→→→→→→→→→→د در م→→→→→→→→→رحله
^ م→ردم را ب→ا اي→ن م→عارف آش→→نا  ^ خ→→ود را از ح→→قايق ب→→ه دي→→گران م→→نتقل ك→→نند و ع→→→قلها ف→→هميدهها
بر� اخ→→الق م→ردم را ه→م ت→هذيب ك→نند و آن→ها را از ارت→كاب گ→ناهان  ґ→→→الص√ џ→→واص→→وا ب س→→ازند و راب→→عاҐ �ت

باز دارند در نتيجه انسانهاي∂ كه چنين نباشند در زيان و خسرانند.  
^ ع→→قالن∂ و ق→رآن∂ كه داريم تحقيق مذهب∂ م∂كنيم تا  ب→نابراي→ن م→ا ب→ر اس→اس اي→ن وظ→يفه
→→→→الحات� ق→→رار گ→→يريم و ه→→م  ẃذي→→→ن ام→→→نوا و ع→→→ملوا الصẃال� ^ ه→→→م خ→→→ودمان ب→→→→اورمان ب→→→شود و در زم→→→ره
بر� بشويم.  وا بґالص√ џواصџ قẃ و ت џالحґواصوا بџ ^ خود را به ديگران منتقل كنيم و مشمول �و ت باورها
م→→ا ع→→رض م→→∂كنيم ك→سان∂ ك→ه اه→ل ت→حقيق ه→ستند، ب→ه م→نابع س→نẃ∂ ن→ه ف→قط م→نابع ش→يعه ك→ه 
ثين  ẃو محد ∂ẃبزرگ سن ^ ^ علما ب م→→ذهب∂ ب→ه م→يان بيايد مراجعه كنند و گفتهها ẃت→عص ^ ش→بهه
و راوي→→→→ان آن→→→→ها را ب→→→→بينند ك→→→→ه چ→→→→ه ن→→→→قل م→→→→→∂كنند. ب→→→→ر اس→→→→اس ن→→→→قل خ→→→ودشان س→→→ه روز ق→→→بل از وف→→→ات 
^ روز  ^ ب→وده، چ→ون روز دوشنبه ۲۸ صفر از سال يازده هجر پ→يغمبراك→رم�روز پ→نجشنبها
 ^ رح→→→→→→لت رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�است. س→→→→→→ه روز ق→→→→→بلش روز پ→→→→→نجشنبه ℮۲ ص→→→→→فر س→→→→→ال ي→→→→→ازده ه→→→→→جر
^ ق→→→رار داشت. ج→→→→مع∂ از اص→→→حاب ه→→م در ح→→ضورش ب→→ودند.  رس→→→ول اك→→→رم�در ب→→→ستر ب→→→يمار

ضمن مسائل∂ فرمود: 
هẀ اџبџداҐ)؛۱  џدẂعџوا بل ґضџت Ẃنџل Ґتابا ґك ẂمẀكџل ẀبẀتẂكџوات＃ ا џد џو ＃↨џيف ґح џصґب ∂ґونẀتẂيґا)

^ را ب→→→→→نويسم ك→→→→→ه ب→→→→عد از آن ه→→→→رگز  ص→→→→→حيفه[كاغذ＾] و دوات→→→→→∂ ب→→→→→→ياوريد م→→→→→→ن چ→→→→→يز
گمراه نخواهيد شد. 

ق→بالҐ ع→رض ك→رديم م→نظور از ب→نويسم اي→ن ب→وده ك→ه دس→تور ب→دهم ب→نويسند. چون م∂دانيم 
^ را ن→→وشته است.  ^ را خ→→وان→→ده و ن→→ه چ→→يز ت ع→→مر ن→→ه ن→→وشتها ẃخ→→ود رس→→ول اك→→رم�در ت→→مام م→→د
^ ف→→→→→→الن س→→→→→لطان ن→→→→→وشت، خ→→→→→ودش ك→→→→→ه ن→→→→→نوشته، دس→→→→→تور داده  وق→→→→→→ت∂ م→→→→→→∂گويند ف→→→→→→الن س→→→→→→لطان ب→→→→→را
ن→وشتهان→د ي→ا م→∂گويند ف→→الن پ→ادشاه ف→→الن لش→كر را م→غلوب كرد خودش كه نكرده، لشكريانش 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد⅛۱، صفحه＾℮۱۳، با اندك∂ تفاوت.  ۱
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^ را ب→→ه خ→→ود ن→→سبت م→→→∂دهند در ص→→ورت∂ ك→ه ك→ارگزاران→شان ك→ردهان→د ن→ه  ك→→ردهان→→د. ب→→زرگان ك→→ار
^ و دوات→∂ ب→ياوريد ك→ه م→ن دستور بدهم بنويسند مطلب∂ را  خ→ودشان. اي→نجا ه→م ف→رمود: ص→فحها
 ^ ه ẃك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→عد از آن ه→→→→→→→→رگز گ→→→→→→→→مراه ن→→→→→→→→خواه→→→→→→→→يد ش→→→→→→→د. اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→→مله را ك→→→→→→→ه ف→→→→→→→رمود، آن→→→→→→→هاي∂ ك→→→→→→→ه ش→→→→→→→ام
^ ب→ود ف→هميدند ك→ه آن حضرت چه م∂خواهد بنويسد. چون م∂دانستند  س→ياس∂شان خ→يل∂ ق→و
^ ع→→→ل∂�تكيه زي→→→اد  ت ب→→→عثتش رو ẃنش چ→→→→ه ب→→→→وده،در ط→→→ول م→→→د џي→→→→د џرس→→→→ول اك→→→→رم�دأب و د
داش→ته است. ف→هميدند در س→اعت آخ→ر ع→مرش ه→م م∂خواهد راجع به خالفت عل∂� تأكيد 

كند. لذا از ميانشان عمر به سخن درآمد و گفت: 
 Ẁتاب→ ґا كџنẀب Ẃس→ џح Ẁرآن→ẀقẂال ẀمẀك џدẂن→ ґع Ẁر ẀجẂه→џيџل Ẁه→ￍن ґا џو Ẁع→ џجџوẂال ґهẂيџل→ џع џبџل→ џغ Ẃد→→џق ￍ∂ґب→→ￍالن ￍنґا)

)؛۱  ґاهللا
پ→→يغمبر م→→→ريض است، درد ب→→→ر او غ→→لبه ك→→رده و[الع→ياذباهللا]مشاعر خ→ود را از دست 
^ ب→نويسند]قرآن ن→زد ش→ما  داده و ت→→وجẃه ب→→→ه گ→→فتار خ→→ود ن→دارد [و الزم ن→يست چ→يز

^ ما كاف∂ است.  هست و كتاب خدا برا
^ م→ا س→نديẃت∂ ن→دارد. از اي→ن  ^ او اآلن ب→را ^ ن→داري→م و ن→وشته ^ ي→→ا كس دي→→گر ن→→ياز ب→→ه چ→→يز
ار در مجلس پيدا شد،جمع∂ گفتند: اطاعت امر پيغمبر كنيد و  ẃس→خن، اخ→تالف در م→يان حض
^ گ→فتند الزم ن→يست،رسول اك→رم�از اي→ن جريان ناراحت  ها ẃص→حيفه و دوات ب→→ياوريد. ع→د
 ^ ش→→→د و ف→→→رمود: «قẀ→→→ومẀوا»؛ ب→→→رخيزيد از م→→→قابل م→→→ن.بر ف→→→رض ه→→→م اگ→→→ر ب→→→عد از اي→→→ن گ→→→فتار ع→→مر چ→→يز
ن→→وشته م→→∂شد، اث→→ر ن→→داشت. زي→→را گ→→فته ب→→ود او م→→شاعر خ→→ود را از دست داده و ه→→ذيان م→∂گويد. 
^ او ه→م در آن م→وقع ه→ذيان خ→واه→د ب→ود و لذا ف→رمود: برخيزيد ب→يرون ب→رويد، دي→گر  ط→بعاҐ ن→وشته

الزم نيست.  
م→نظور ب→نده اي→ن است آن ك→سان∂ ك→ه ام→روز ب→ه ع→نوان روش→نفكران→∂ م∂گويند ما قرآن را 
اب است و ت→→→→ازگ∂  ẃف→→→→→قط م→→→→→∂پذيريم و ح→→→→→ديث را ن→→→→→م∂پذيريم، اي→→→→ن ه→→→→مان ح→→→→رف ع→→→→مربن خ→→→→ط
 ^ ن→→→→دارد آن→→→→چه او گ→→→→فته م→→→→عنايش ه→→→→مين است ك→→→→ه م→→→→ا ف→→→→قط ق→→→→رآن را م→→→→∂پذيريم ب→→→ه ح→→→→ديث ك→→→ار
 ^ ^ م→→→→→ا س→→→→→نديẃت∂ ن→→→→→→دارد و ق→→→→→رآن م→→→→→ا را بس. ح→→→→→اال م→→→→→ا ك→→→→→ه رو ن→→→→→→داري→→→→→→م. او ب→→→→→→گويد ي→→→→→→ا ب→→→→→نويسد، ب→→→→→را
^ ت→→→حليل و ت→→→حقيق داري→→→م م→→∂بينيم اي→→ن س→→خن∂ ك→→ه ع→→مر گ→→فته و  ^ م→→→ذهب∂ خ→→→ود وظ→→→يفه ع→→→قيده

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲۲، صفحه＾۷۳℮، با اندك∂ تفاوت.  ۱
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^ او ن→يز ه→مان را ت→كرار م→∂كنند ك→ه تنها قرآن الزم است و حديث الزم نيست، در  دن→بالهروها
ب ق→→رآن است، خ→→ودґ اي→→ن ح→→رف ق→→رآن را ت→→كذيب م→→∂كند، زي→→را خ→→داون→د  ẃواق→→ع اي→→ن ح→→رف م→→كذ

^ رسول اكرمش� فرموده است:  حكيم درباره
�؛۱  Ẅ∂وحẀي ẁ∂ Ẃح џو ẃإال џوẀه Ẃإن � Ẅ^ قẀ عџنґ الẂهџو ґطẂنџما ي џو�

^ ن→→فس و دلب→→خواه خ→→ود ن→→م∂گويد، آن→چه ك→→ه او م→→∂گويد،  ^ ه→→وا او س→→خن از رو
جز وح∂ خدا كه بر او نازل م∂شود نم∂باشد. 

^ بنويسم وح∂  ^ شما چيز ي→عن∂ اي→ن ك→ه پيامبر�گفته صحيفه و دوات∂ بياوريد تا برا
^ ش→→→→→ده است. پس ب→→→→→ه ح→→→→→كم اي→→→→→ن آي→→→→→ه ك→→→→→ه ب→→→→→ه ط→→→→→ور م→→→→طلق س→→→→خنان  خ→→→→→داست ك→→→→→ه ب→→→→→ر زب→→→→→→انش ج→→→→→ار

پيغمبر� را راجع به حقايق دين∂ وح∂ خدا م∂داند، گفتار آن حضرت كه فرمود: 
تاباҐ)؛  ґك ẂمẀكџل ẀبẀتẂكџوات＃ ا џد џو ＃↨џحيف џصґون∂ بẀتẂيґا)

يان است و لذا اين جمله  Ẃذ џر و ه Ẃج џوح→∂ خ→→داست و ح→→ال آن ك→ه ع→مر گ→فته است اين ه
ب ق→→→→رآن و گ→→→→فتار خ→→→داست. خ→→→→دا ب→→→ه گ→→→فتار پ→→→→يغمبر� س→→→نديẃت داده ك→→→ه وح→→→∂ است،  ẃم→→→→كذ
ر است و فرضاҐ هم كه بگويد يا بنويسد،  Ẃج→ џت ان→→داخ→ته ك→ه هẃول∂ ع→مر گ→فتار پ→يغمبر را از س→→ندي
ب قرآن نيست؟ آن كس∂ هم كه اآلن م∂گويد: ما قرآن  ẃت ن→دارد. آي→ا اي→ن س→خن، م→كذẃس→ندي
را ق→→→بول داري→→→م و ح→→→ديث را ن→→→ه، ب→→→ه ه→→→وش ب→→→اشيم ك→→→ه اي→→→ن ح→→→رف از ك→→→جا ري→→→شه گ→→→رفته و ه→→دفش 
چ→→→→→يست؟ اي→→→→→ن ه→→→→→→مان ت→→→→→كذيب ق→→→→→رآن است ك→→→→→ه چ→→→→→هارده ق→→→→→رن ق→→→→بل ب→→→→ا گ→→→→فتن «ح→→→→سبنا ك→→→→→تاب اهللا» 

^ شده است.  پايهگذار
^ ديگر از قرآن آمده است:  در آيه

 Ẁم→ Ẁهџل џونẀك→ џي Ẃأن Ґرا→Ẃأم ẀهẀول Ẁس џر џو Ẁاهللا ∂ џض→џإذا ق ＃↨џن ґم Ẃؤ→→Ẁال م џن＃ و ґم Ẃؤ→→ Ẁمґل џم→→ا ك→→ان џو�
لￍ ضџالالҐ مẀبґينا�Ґ؛۲  џض Ẃدџقџف Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا ґصẂعџي Ẃنџم џو Ẃم ґه ґرẂأم Ẃن ґم Ẁ↕ џرџي ґخẂال

ه→يچ م→رد ب→اايمان و زن ب→اايمان∂ را ن→رسيده است ك→→ه وق→ت∂ خ→دا و رس→ولش ح→كم∂ 
ص→ادر ك→ردند، او در ك→→ار خ→ودش ص→احب اخ→تيار ب→اشد[بلكه ب→ايد تابع فرمان خدا 
و رس→→→→→→→→ولش ب→→→→→→→→اشد] و ه→→→→→→→→ر كس خ→→→→→→→→دا و رس→→→→→→→→ولش را ن→→→→→→→→افرمان∂ ك→→→→→→→ند، در ض→→→→→→→→اللت و 

                                                           
^ نجم،آيات۳و℮.  ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۸۸ 

^ افتاده است.  گمراه∂ آشكار
اي→→→ن آي→→→ه ه→→→م ب→→→ا ك→→→مال ص→→→راحت م→→→∂گويد ه→→يچ م→→رد و زن م→→سلمان∂ ح→→ق ن→→→دارد در م→→قابل 
^ اف→→تاده است. ب→→نابراي→ن  ن→→ظر خ→→دا و رس→→ولش ن→→ظر ب→→دهد ك→→ه در اي→→ن ص→→ورت ب→ه ض→→اللت آش→كار
^ «ح→→سبنا ك→→تاب اهللا» ك→→ه ف→→رمان رس→→ول خ→→دا� را زي→→ر پ→→ا ن→→هاده است، در گ→→مراه→→∂  گ→→→وينده
روش→→→→→ن∂ ق→→→→→رار گ→→→→→رفته است. رس→→→→→ول�گفته: ب→→→→→ياوريد ت→→→→→ا ب→→→→→نويسم ك→→→→→ه ب→→→→→عداҐ گ→→→→مراه ن→→→→شويد، او 
^ رسول  ^ به نوشته ^ بنويسد، قرآن ما را بس است و نياز گفته الزم نيست كه بياوريد و چيز

^ ديگر م∂خوانيم:  نداريم. در آيه
نẂهẀ فџانẂتџهẀوا...�؛۱  џع ẂمẀهاكџما ن џو Ẁوه Ẁذ Ẁخџف Ẁول Ẁس ￍالر ẀمẀما آتاك џو...�

...آن→→→→→→→چه را ك→→→→→→→→ه پ→→→→→→→يغمبر گ→→→→→→→فته ب→→→→→→گيريد و ع→→→→→→مل ك→→→→→→نيد و از آن→→→→→→چه ك→→→→→→→ه ن→→→→→→ه∂ ك→→→→→→رده 
^ نماييد...  خوددار

^ «ح→→→سبنا  ẃ→→→باع ،ول∂ گ→→→وينده اي→→→→ن آي→→→→→ه ه→→→→م م→→→→→∂گويد گ→→→→فتار پ→→→→→يغمبر س→→→→ند است و واجب االت
كتاب اهللا» گفته،گفتار پيغمبر و نوشتهاش سنديẃت ندارد و اطاعتش واجب نيست. قرآن گفته: 

...�؛ ۲  џول Ẁس ￍوا الرẀيع ґأط џو џوا اهللاẀيع ґأط...�
...مطيع فرمان خدا و رسولش باشيد... 

رس→→→→→ول ه→→→→→م ام→→→→→ر و ن→→→→→ه∂ دارد ك→→→→ه م→→→→بيẃن اح→→→→كام خ→→→→داست و اط→→→→اعتش م→→→→طلقاҐ واجب است. 
^ «ح→→→→سبنا ك→→→→تاب اهللا» گ→→→→فته، اط→→→→→اعت گ→→→→فتار رس→→→→ول ب→→→→ه ط→→→→ور م→→→→طلق و در ه→→→→مه ج→→→→ا  ول∂ گ→→→→وينده
^ بنويسم كه بعد از  ^ شما چيز واجب ن→يست. اي→نجا ك→ه گ→→فته صحيفه و دوات∂ بياوريد كه برا

^ به نوشتهاش نداريم.   آن گمراه نشويد اطاعتش واجب نيست و نياز
تعبير از نعمت به «دين» 

^ ضح∂ خطاب به رسول مكرẃم�فرموده است:  در سوره
�؛  Ẃث ґẃد џحџف џ−ґẃب џر ґ↨џمẂعґنґا بￍأم џو�

^ مردم بازگو نما.  نعمت پروردگارت را حديث كن و برا
در قرآن از «دين» هم تعبير به «نعمت» شده است. 

                                                           
^ حشر،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
 .Ｑ۹＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۲۸۹  نعمت دين 

لџيẂكẀمẂ نґعẂمџتґ∂...�؛۱  џع ẀتẂمџمẂأت џو ẂمẀكџين ґد ẂمẀكџل ẀتẂلџمẂأك џمẂوџيẂال...�
^ شما كامل كردم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم...  ...امروز دين شما را برا
ت→→→عبير ب→→→ه �ن→→→عمت∂� ن→→عمت م→→ن داللت ب→→ر ش→→رافت ف→→وقالع→→اده＾ ن→→عمت دي→→ن م→→→∂كند. م→→ثل 
→→ن√تґ∂�؛۲داخ→→ل ب→→هشت م→→ن ش→→و از  џج ∂ґل→→ Ẁخ Ẃاد џو.... Ẁ↨√نґئ џم Ẃط→→ ẀمẂال Ẁس Ẃا الن√→→ف џهẀ �ج→→→نẃت∂� در آي→→→ه＾: �ي→→ا أي√→→ت
اي→→→ن ك→→ه اخ→→تصاص ب→→ه خ→→ود داده و ج→→نẃت م→→ن ف→→رموده است م→→علوم م→→∂شود آن ج→→نẃت∂ ك→→ه ن→→فس 
∂ است! م→متاز از س→→اير جنẃتها كه به جنẃ↨ اللقاء تعبير  ẃت خ→اصẃه داخ→ل آن م→∂شود، ج→نẃم→طمئن
ش→ده است.آن→جا ك→ه با صاحبخانه ديدار حاصل م∂شود در موضوع نعمت هم با اين كه همه 

چيز نعمت خداست كه فرموده: 
وها...�؛۳  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو...�

^ خ→→→→→دا را ب→→→→→خواهيد ب→→→→→ه ش→→→→ماره درآوري→→→→د، ب→→→→ه پ→→→→ايان آن ن→→→→خواهيد  ...اگ→→→→→→ر ن→→→→→عمتها
رسيد... 

ا در ميان تمام نعمتها،نعمت دين را اختصاص به خود داده و فرموده:  ẃام
لџيẂكẀمẂ نґعẂمџتґ∂...�؛  џع ẀتẂمџمẂأت џو...�

...نعمت خودم را بر شما تمام كردم... 
ẃ− داده و ف→→→→رموده:� ب→→→→نعم↨ ربẃ−� ي→→→→عن∂  ^ ح→→→→→ديث ن→→→→→عمت ن→→→→→يز اخ→→→→تصاص ب→→→→ه رب در آي→→→→→→ه
 ẃرس→→→ول گ→→→رام→→→∂ ي→→→عن∂ اي→→→ن ن→→→عمت در م→→→يان ت→→→→مام ن→→→عمتها ام→→→تياز خ→→→اص ^ ن→→→عمت پ→→→روردگار ت→→→و ا
دارد و آن اي→→→→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→→→→ه اخ→→→→→→→→→→→→تصاص ب→→→→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→→→→روردگار ت→→→→→→→→→→→→و دارد و آن ن→→→→→→→→→→→→عمت دي→→→→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→→→→ه 
^ ن→عمتهاست، ي→عن∂ ه→مه چ→يز از داخل و خارج وجود انسان اگر در مسير  ^ ه→مه س→رچشمه
دي→→→→ن اف→→→→تادند و م→→→→وجب ت→→→→قرẃب ان→→→→→سان ب→→→→ه خ→→→→→دا ش→→→→دند، ت→→→→ماماҐ ن→→→→عمت ه→→→→ستند و اگ→→→ر از م→→→سير دي→→→ن 
^ ان→→سان از خ→→دا گ→رديدند، ت→ماماҐ ن→قمت و ب→→ال ه→ستند.اي→ن چ→شم م→ا  م→→نحرف ش→دند و س→بب دور
ب ب→→→ه ادب دي→→→ن ب→→→اشد و ط→→→بق دس→→→تور دي→→→ن ن→→→گاه ك→→→ند، وگ→→رنه چ→→شم  ẃوق→→→ت∂ ن→→→عمت است ك→→→ه م→→→ؤد

ب∂دين، نقمت است و آتش افروز است. 
^ خ→→→→دا در ده→→→→ان  ^ ت→→→→حصيل رض→→→→ا اي→→→→→ن زب→→→→→ان وق→→→→ت∂ ن→→→→عمت است ك→→→→ه در م→→→→سير دي→→→→ن و ب→→→→را

                                                           
 .۳ ^ ^ مائده،آيه ـ سوره ۱

 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۲
^ ابراهيم،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۳



 
 ۲۹Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

ب→چرخد و اگ→ر از ط→ريق دي→ن منحرف شد، دروغگو و تهمتزن و مردم آزارشد، ديگر نقمت 
^ ن→→عمتها، ن→→عمت دي→→ن است و خ→→→دا ب→→ه رس→→ولش  است و ج→→→هنẃمآفرين است.پس س→→رآمد ه→→مه

^ آن را آشكار ساز.  يẃت واال ẃمردم حديث كن و اهم ^ دستور داده كه نعمت دين را برا
�؛  Ẃث ґẃد џحџف џ−ґẃب џر ґ↨џمẂعґنґا بￍأم џو�

دين ناقص و ناتمام! 
هداءذيل همين آيه آمده كه:  ẃدالشẃاز امام سي

)؛۱  ґهґدين Ẃن ґم ґهẂيџل џع Ẁاهللا џمџعẂنџما اґب џث ґẃد џحẀي Ẃنџا Ẁه џرџمџا)
خدا رسول خود را امر كرده كه نعمت دينش را حديث كند. 

م→→→علوم م→→→∂شود اگ→→→ر ح→→→ديث پ→→→يغمبر� ك→→→نار دي→→→ن خ→→→دا ن→→→→باشد، دي→→ن ن→→اتمام است. در 
گذشته عرض شد كه به حكم آيه＾: 

...�؛۲  Ẃم ґهẂيџإل џل ґẃزẀما ن ґاسￍلنґل џنґẃ كẂرџ لґتẀبџي ґẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�
^ م→→→ردم ب→→→يان ك→→ند،يعن∂  ب→→→ايد ت→→→بيين پ→→→يغمبر ك→→→→نار ق→→→رآن خ→→→→دا ب→→→اشد ت→→→ا م→→→حتويẃات آن را ب→→→را
دي→→ن ب→→→∂حديث پ→→يامبر ن→→اقص و ق→→رآن ب→→→∂تبيين پ→→يامبر ن→→اتمام است و ه→→مچنين ع→رض ش→د ك→ه ب→ه 
...�  ن→→→عمت دي→→→ن وق→→→ت∂ در ح→→→دẃ ك→→→→مال است ك→→→ه در ك→→→نار  Ẃم→→→→ Ẁكџل ẀتẂل џم→→→→ Ẃأك џم Ẃو→→→џيẂل џح→→→→كم آي→→→→ه＾:� ... ا
ا بنعم↨  ẃو ام� ^ ^ او ب→يان و اج→را گ→ردد و لذا به حكم آيه واليت ع→ل∂�ق→رار گ→يرد و ب→ه وس→يله
ـ كه كمال دين بستگ∂ به آن دارد  ^ واليت را ف است مسأله ẃث� رسول خداموظ ẃفحد −ẃ رب
 ^ راҐ در ش→→→→→→→راي→→→→→→→ط گ→→→→→→→وناگون و م→→→→→→→ناسبتها ẃم→→→→→→→→ردم ح→→→→→→→→ديث ك→→→→→→→→ند و آن ح→→→→→→→ضرت ن→→→→→→→يز م→→→→→→→كر ^ ـ ب→→→→→→→→را

^ واليت نموده است.  مختلف حديث مسأله
پ→→→يامبراك→→→رم�از ه→→→مان روز اوẃل ك→→→ه رس→→→الت خ→→→ودش را اب→→→→الغ ك→→رده س→→خن از واليت 
نẂ→→→→ذار»؛خ→→→ود ح→→→ديث م→→→شهور ب→→→ين ف→→→رق  ґاال ґم Ẃو→→→ џي ∂→→→ ґف ґار ẃص∫ الد→→→→џ ع→→→→ل∂�نيز ب→→→→ه م→→→يان آورده است.«ن

اسالم∂ است كه وقت∂ آيه از جانب خدا نازل شد كه: 
�؛۳  џينґب џرẂق Ẃاأل џ−џت џير ґشџع Ẃر ґذẂأن џو�

                                                           
ـ الميزان،جلد۲Ω،صفحه＾℮℮۷.  ۱

^ نحل،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲
^ شعراء،آيه＾۲۱℮.  ـ سوره ۳



 
 ۲۹۱  نعمت دين 

[ابتدا] خويشاوندان نزدي− خود را انذار كن. 
^ اب→→→→→وطالب  باء و خ→→→→→→ويشاوندان ن→→→→→→زدي− خ→→→→→→ود را در خ→→→→→انه ґر→→→→→→ Ẃق џا ^ رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�ه→→→→→→مه
لي→→→→→→ن ب→→→→→→→ار رس→→→→→→الت خ→→→→→→ود را اب→→→→→→→الغ ك→→→→→→رد و گ→→→→→→فت: م→→→→→ن از ج→→→→→انب خ→→→→→→دا  ẃاو ^ ج→→→→→→مع ك→→→→→→رد و آن→→→→→→جا ب→→→→→→را
^ ب→→ا ش→→ر∑ ك→→نم. ح→→اال در ه→→مين م→→جلس ه→→ر  ب→→→ران→→→گيخته ش→→→دهام ك→→→ه دع→→→وت ب→→→ه ت→→→وحيد و م→→بارزه
^ ح→→→→مايت و  ك→→→→دام از ش→→→ما ك→→→ه پ→→→يش از دي→→→گران ب→→→ا م→→→ن ب→→→يعت ك→→→→ند و رس→→→التم را ب→→→پذيرد و وع→→→ده
لين كس∂ كه از جا  ẃمن خواهد بود.در آن مجلس، او ^ ن→صرت ب→ه م→ن ب→دهد، او وص∂ẃ و خليفه
ب→→→→→→→رخاست و اظ→→→→→→→هار ب→→→→→→→يعت ب→→→→→→→ا رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا� ن→→→→→→مود ي− ك→→→→→→ود∑ ده س→→→→→→→اله ب→→→→→→ه ن→→→→→→ام ع→→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→→ن 
 ^ م اي→→→→→ن ج→→→→→ريان ت→→→→→كرار ش→→→→→د و س→→→→→ران→→→→جام رس→→→→ول خ→→→→دادست رو ẃم و س→→→→→و ẃاب→→→→→يطالب� ب→→→→→ود. ب→→→→→ار دو

^ عل∂ گذاشت و فرمود:  شانه
مџعẀوا لџهẀ وџ اџطيعوا)؛۱  Ẃاسџف ẂمẀيكґت∂ فџليف џخ џو ∂ґẃ ي ґص џو џو ∂ ґخџهذا ا)

^ م→→→→→ن در م→→→→يان ش→→→→→ما است،س→→→→خنش را  اي→→→→→ن ع→→→→→ل∂، ب→→→→→رادر م→→→→→→ن و وص→→→→∂ẃ م→→→→ن و خ→→→→ليفه
بشنويد و اطاعتش كنيد. 

لي→→→→ن روز رس→→→→→الت، ح→→→ديث ن→→→عمت واليت ك→→→رده و ب→→→عد در ط→→→ول ب→→→يست و س→→→ه  ẃدر ه→→→→مان او
^ گ→→→→→→وناگون س→→→→→→خن از ع→→→→→→ل∂ ب→→→→→→ه م→→→→→يان م→→→→→∂آورد و ح→→→→→ديث  س→→→→→→ال دوران رس→→→→→→التش ب→→→→→→ه م→→→→→→ناسبتها

نعمت واليت م∂نمود و م∂فرمود: 
لẂمґ وџ عџلￒ∂ґ بابẀها)؛۲  ґعẂال Ẁ↨џدينџا مџنџا)

^ آن شهر است.  ^ ورود من شهر علمم و عل∂ دروازه
لẃ∂ґ＃ كџيẂفџ ما دار)؛۳  џع џعџم ґẃق џحẂال Ẁور Ẁدџي ґẃق џحẂال џعџم ￒ∂ґلџع џو ＃ẃ∂ґل џع џعџم ق џحẂلџا)
حق با عل∂ و عل∂ با حق است،حق با عل∂ م∂گردد بدان گونه كه او بگردد. 

نẂ مẀوس∂)؛℮  ґم џون Ẁهار ґ↨џل ґزẂن џمґب ∂ẃن ґم џتẂنџا ∂ґلџيا ع)
^ هارون نسبت به موس∂ هست∂.  ^ عل∂ تو نسبت به من، به منزله ا

^ بسيار پر سر و صداي∂  ت→ا رس→يد ب→ه س→ال آخ→ر ع→مر ش→ريفش در بيابان غدير خم صحنه
                                                           

ـ بحاراالنوار، جلد۱۸، صفحه＾۱۹۱.  ۱
يعه، جلد۲۷، صفحه＾۳℮.  ẃـ وسائل الش ۲

ـ الصوارم المهرق↨، صفحه＾۱℮۸.  ۳
 .۱Ω⅛＾ـ كاف∂،جلد۸ ، صفحه ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۹۲ 

ب→→→→→→هوجود آورد و م→→→→→يان آف→→→→→تاب س→→→→وزان، ق→→→→ريب ي→→→→كصدوبيست ه→→→→زار ج→→→→معيẃت را م→→→→توقẃف ك→→→→رد و 
ل، دست ع→→ل∂� را گ→→رفت و ب→→لند ك→رد آن→گونه ك→ه  ẃرفت و پس از س→→خنان م→→فص ^ ^ ب→→لند ب→→اال

^ مردم!  همه او را ديدند.آنگاه گفت: ا
(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوالهẀ فџهذا عџلￒ∂ґ مџواله)؛۱ 

^ اوست.  هر كه را موال منم، اين عل∂ موال
و همانجا حديث ثقلين را فرمود: 

 ẂمẀتẂك ￍسџم→→џت Ẃنґم→→ا ا ∂ґتẂي→→џب џل→→ Ẃهџا ∂ґت џرẂت→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→ￍالث ẀمẀف→→→يك ẁ∑ґت→→→ار ∂→→→ẃن ґا)
لوا اџبџداҐ)؛۲  ґضџت Ẃنџما ل ґهґب

م→→ن م→→→∂روم و م→→→يان ش→→ما دو چ→→يز گ→رانقدر از خ→ود ب→→اق∂ م→→∂گذارم؛ ك→→تاب خ→دا و 
− ب→→→→ه اي→→→ن دو ب→→→شويد ه→→→يچگاه گ→→→مراه  ẃع→→→→ترت و اه→→→→ل ب→→→يت م→→→ن، ت→→→→ا زم→→→ان∂كه م→→→تمس

نخواهيد شد. 
منشأ بروز نفاق در ميان امẃت اسالم 

 ^ ^ ش→→د و ب→→را از اي→→→ن ج→→→ريان ب→→→يش از دو م→→→اه ن→→→→گذشته ب→→→ود ك→→→ه آن ح→→→ضرت ب→→→يمار و ب→→ستر
وداع آخ→→ر ب→→ا امẃت ب→→ه م→→سجد آم→→د و ب→از آن ح→→ديث را ت→كرار ك→رد.سه روز پ→يش از رح→لتش ك→ه 

جمع∂ از اصحاب در حضورش بودند فرمود: 
هẀ اџبџداҐ)؛  џدẂعџوا بل ґضџت Ẃنџل Ґتابا ґك ẂمẀكџل ẀبẀتẂكџوات＃ ا џد џو ＃↨џحيف џصґون∂ بẀتẂيґا)

^ را ب→→→→→نويسم ك→→→→→ه ب→→→→عد از آن ه→→→→رگز  →→→→→ياوريد م→→→→→→ن چ→→→→→يز ص→→→→→حيفه[كاغذ＾] و دوات→→→→→∂ ب
گمراه نخواهيد شد. 

اينجا بود كه عمر فهميد راجع به عل∂ م∂خواهد بنويسد، با كمال ب∂ادب∂ گفت: 
 Ẁتاب→ ґا كџنẀب Ẃس→ џح Ẁرآن→ẀقẂال ẀمẀك џدẂن→ ґع Ẁر ẀجẂه→џيџل Ẁه→ￍن ґا џو Ẁع→ џجџوẂال ґهẂيџل→ џع џبџل→ џغ Ẃد→→џق ￍ∂ґب→→ￍالن ￍنґا)

)؛  ґاهللا
پ→يغمبر م→→ريض است، درد ب→→ر او غ→لبه ك→رده و[الع→ياذباهللا] م→→شاعر خ→ود را از دست 
^ ب→نويسد]،قرآن ن→زد ش→→ما  داده و ت→→وجẃه ب→→→ه گ→→فتار خ→ود ن→دارد [و الزم ن→يست چ→يز

                                                           
ـ كاف∂، جلد۱، صفحه＾⅛۲۸.  ۱

 .۲Ω℮＾يعه، جلد۲۷، صفحه ẃـ وسائل الش ۲



 
 ۲۹۳  پيوند ناگسستن∂ توحيد و واليت 

^ ما كاف∂ است.  هست و كتاب خدا برا
با همين سخن، بذر نفاق را در ميان امẃت پاشيد و امẃت را به خا∑ سياه نشانيد. 

ẃاس بعدها سخت گريه م∂كرد و م∂گفت:  بن عب ґنقل شده ا
ميس)؛۱  џخẂال Ẁومџما ي џميس و џخẂال Ẁومџي)

روز پنجشنبه و چه روز [پر بالي∂ بود آن روز] پنجشنبه. 
 ^ ^ ب→→ياوريد ت→→ا ب→→را ^ ب→→ود ك→→ه رس→→ول خ→→داف→→رمود: دوات و ص→→حيفها م→→→قصودش ه→→مان روز

^ بنويسم كه گمراه نشويد، ول∂ نگذاشتند و ب∂حرمت∂ كردند.م∂گفت:  شما چيز
 џ−ґذل Ẃم→→→ Ẁهџل џبẀتẂك→→→ џي Ẃنџا џنẂي→→→џب џاهللا و ґول→→→ Ẁس џر џنẂي→→→џب џم→→→ا ح→→→ال ґ↨→→→→ￍي ґز ￍالر ل→→→→Ẁك Ẁ↨→→→→ￍي ґز ￍلرџا)

)؛۲  џتاب ґكẂال
م→→→→→→→صيبت∂ ب→→→→→→→زرگتر از آن ن→→→→→→بود ك→→→→→→→ه آن روز ح→→→→→→ائل ش→→→→→→دند ب→→→→→→ين رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا و ب→→→→→→ين 

نوشتهاش. 
^ ك→→→ار آم→→د دن→→بال  ẃاس اي→→ن را م→→∂گفت و س→→خت م→→∂گريست. اب→→وبكر ه→→م ك→→ه رو ب→→ن ع→→ب ґا

حرف عمر را گرفت و در ميان مردم اعالم كرد: 
يẂئاҐ)؛  џش ґاهللا ґول Ẁس џر Ẃنџوا عẀث ґẃد џحẀال ت Ẁاسẃا النџهيџا)

^ به عنوان حديث نقل كند.  ^ مردم!كس∂ حق ندارد از رسول خدا�چيز ا
لوا  ґحџت Ẃاس→→→џف ґاهللا Ẁتاب→→→ ґنا كẀب Ẃس→→→ џح ґاهللا Ẁتاب→→→ ґك ẂمẀكџنẂي→→→џب џنا وџنẂي→→→џوا بẀولẀق→→→џف ẂمẀكџلџئ→→→ џس Ẃن→→→→џم)

)؛  Ẁهџرام џوا حẀم ґẃر џح џو Ẁهџالل џح
^ پرسيد، بگوييد كتاب خدا بين ما هست و  ه→ر ك→ه از ش→ما راج→ع به احكام خدا چيز

^ ما كاف∂ است. حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانيد.  كتاب خدا برا
^ ح→→→→ديث رس→→→→ول  ^ ن→→→→→داري→→→→→م چ→→→→→ون م→→→→→∂دان→→→→→→ستند اگ→→→→→ر پ→→→→→ا اح→→→→→تياج ب→→→→→ه ك→→→→→س∂ ي→→→→→→ا چ→→→→→يز دي→→→→→→گر
خ→→→→→→→→→دا�ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→يان ب→→→→→→→→→يايد، ع→→→→→→→→→ل∂ از آب خ→→→→→→→→→واه→→→→→→→→د درآم→→→→→→→→د و لذا ش→→→→→→→→ديداҐ ن→→→→→→→→قل ح→→→→→→→→ديث را م→→→→→→→→نع 
ا ب→→→نعم↨  ẃف→→→ام� ^ ^ ش→→→→ريفه ك→→→→ردند،در ح→→→→→ال∂ ك→→→→ه رس→→→→ول خ→→→→دا�س→→→→خت م→→→→∂كوشيد ط→→→→بق آي→→→→→ه
ث� ح→ديث ن→عمت واليت را ك→نار ق→رآن ق→رار داده و ع→ل∂ را ك→نار ق→رآن ب→→نشاند،زيرا  ẃف→حد −ẃ رب

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲۲، صفحه＾℮۷۲.  ۱

ـ همان.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۹℮ 

 ^ م→→→→→∂دان→→→→→ست اگ→→→→→ر ق→→→→→رآن از ع→→→→→ل∂ ج→→→→→دا ش→→→→→ود، ن→→→→→ه ت→→→→→نها ك→→→→→تاب ه→→→→→دايت ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود، ب→→→→لكه م→→→→→ايه
بدبخت∂ و ضاللت مردم خواهد شد كه خود قرآن نيز فرموده است: 

 џين ґمґال→→→ￍالظ Ẁيد ґز→→ џال ي џو џينґن ґم ẂؤẀم→→Ẃلґل ẁ↨џم→→ Ẃح џر џو ẁفاء→→ ґش џو→→ Ẁم→→ا ه ґآنẂر→→ẀقẂال џن→→→ ґم Ẁل ґẃزџن→→→Ẁن џو�
إالẃ خџسارا�Ґ؛ 

^ م→ؤمنان است وق→ت∂ ب→ه دست ظ→المان اف→→تاد ج→ز  ه→→مين ق→رآن ك→ه ش→فابخش و رح→مت ب→را
^ از ه→مين ق→رآن ج→→دا  ẃاس ب→ا ت→ظاهر ب→ه پ→يرو ^ ن→→م∂اف→زاي→د. ب→ن∂ام→يẃه و ب→ن∂عب خ→→سار و ت→→باه∂ چ→→يز

^ امẃت اسالم بهوجود آوردند.   از عل∂ چه بدبخت∂ها و سيهروز＾ها برا
كوشش خاصẃ رسول خدا� در بيان حديث واليت 

اي→→→نجا م→→→ناسب ب→→→→هنظر م→→→∂رس→→→د اي→→ن ح→→→ديث را از رس→→ول خ→→→دا�ن→→قل ك→→نيم ك→→ه چ→→گونه 
^ نقل شده:  آن حضرت در تحديثґ حديث نعمت واليت كوشا بود.از جابر انصار

)؛  ґد ґج ẂسџمẂال ∂ґف Ґساґجال ґاهللا Ẁول Ẁس џر џكان)
^ ب→→ا ج→مع∂ از اص→→حاب در م→سجد ن→شسته ب→ودند ك→ه ع→ل∂ ب→ا ح→سن و  رس→→ول اك→→رم�روز
ح→→→→→→→→سين�وارد ش→→→→→→→→دند. رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا� ف→→→→→→→→وراҐ از ج→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→رخاست و ع→→→→→→→ل∂� را در آغ→→→→→→→وش 
 ^ ^ زانو گ→رفت و ب→وسيد و او را ب→ه س→ينهاش چ→سبانيد.آنگاه ح→→سن� را گ→رفت و بوسيد و رو
^ چ→پش ن→شانيد. ب→عد ن→گاه∂ م→حبẃتآميز ب→ه  ^ زان→و راس→→تش ن→→شانيد و ح→→سين� را ب→→وسيد و رو

آنها كرد و فرمود: 
(بґاџبґ∂ اџبẀوكẀما وџ بґاџبґ∂ اẀمكẀما)؛ 

پدرم قربان پدر شما و پدرم قربان مادر شما. 
^ م→→→→ردم! خ→→→→دا در آس→→→→مانها در م→→→→يان ف→→→→رشتگان ب→→→→ه اي→→→→ن دو  آن→→→→→→گاه خ→→→→→→طاب ب→→→→→ه م→→→→ردم ف→→→→رمود: ا

كود∑ و پدرشان و مادرشان و نيكان از فرزندانشان مباهات م∂كند.بعد دست به دعا برداشت: 
)؛  ẀهẂم џح Ẃرџاџف ∂ґتￍصي џو џظґف џح џم و ґفيه ∂ґنџطاعџا Ẃنџم ￍمẀهẃللџا)

خ→→→→دايا ه→→→→→ر ك→→→→→ه ب→→→→عد از م→→→→ن از اي→→→نها اط→→→اعت ك→→→ند و وص→→→يẃتم را در م→→→ورد اي→→→نها ح→→→فظ 
كند، او را مشمول رحمت خود قرار ده. 

نￍتґ∂)؛۱  Ẁس џونẀي ẂحẀمẂال џو ∂ґين ґدґب џونẀام ẃوџالق џل∂ وẂهџا ẂمẀهￍن ґاџف)
                                                           

 .۱Ω℮＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۷، صفحه ۱



 
 ۲۹Ｑ  پيوند ناگسستن∂ توحيد و واليت 

زي→→→→را اي→→→→نها اه→→→→→ل ب→→→→يت م→→→→→ن ه→→→→ستند و ب→→→→→ر پ→→→→ا ن→→→گه دارن→→→دگان دي→→→→ن م→→→→ن و زن→→→دهكنندگان 
سنẃت من م∂باشند. 

^ ديگر فرمود:  در جا
 џر→→→ ґك Ẁذا ذґا џروا و џشẂبџت→→→ Ẃاس џوا و Ẁح ґر→→→џف џراه→→→يم→→→Ẃب ґا Ẁآل ẂمẀه џدẂن→→→ ґع џر→→→ ґك Ẁذا ذґوام＃ ا→→→Ẃقџا Ẁ؛۱ (م→→→→ا ب→→→→ال( ẂمẀهẀوبẀلẀق Ẃتￍأزџم Ẃد＃ اشￍم џحẀم Ẁآل ẂمẀه џدẂن ґع
اين چگونه است كه مردم∂ وقت∂ سخن از آل ابراهيم به ميان م∂آيد، خوشحال 
د ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→يان  ẃم→→→→→→→→∂شوند و چ→→→→→→→→هرههاشان ب→→→→→→→→→از م→→→→→→→→→∂شود ول∂ وق→→→→→→→→ت∂ س→→→→→→→→خن از آل م→→→→→→→حم

م∂آيد، ناراحت م∂شوند و گرفتگ∂ در چهرهشان پيدا م∂شود. 
آنگاه فرمود: 

 Ґاￍيґب→џن џنґعيẂب→ џس ґلџمџع→ґب ґ↨џيام→→ ґقẂال џمẂو→→ џي џج→→اء ҐداẂب→→ џع ￍنџا Ẃوџل ґه ґدџي→→ ґد＃ بￍم џح→→Ẁم ẀسẂف→→џن ^ ґذￍال џو)
اليґ↨џ اџهẂلґ بџيẂتґ∂)؛۲  ґو џو ∂ґتџالي ґوґب ẀقاهẂل џي Ẅ∂ẃت џح ẀهẂن ґم џ−ґذل Ẁاهللا џلґبџما ق

^ روز قيامت با عمل هفتاد پيغمبر  د در دست اوست، اگر بندها ẃق→سم به كس∂ كه جان محم
خ→دا را م→→القات ك→ند، از او ق→بول ن→م∂كند تا با واليت من و واليت اهل بيت من بر خدا وارد شود 

و م∂فرمود: 
 ∂ґن џد→→ џع џو ∂→→ґتￍال џ↨ￍن→→ џجẂال џل Ẁخ Ẃد→→ џي џو ∂ґمات→→џم џوتẀم→→ џي џو ∂ґيات→→ џح Ẅ∂џي Ẃح→→ џي Ẃنџا џرادџا Ẃن→→→џم)
 џو Ґ^ نẂ هẀ→د ґم ẂمẀوك Ẁج ґر Ẃخ→→Ẁي Ẃنџل ẂمẀهￍن ґا→→џف Ẁهџت→→→ￍي ґẃر Ẁذ џب＃ وґب→→يطالџا џن→→Ẃب ￍ∂ґل→→ џع ￍلџوџتџيẂل→→џف ∂→→ґẃ ب џر

)؛۳  ＃↨џالل џض ґباب ∂ґف ẂمẀوكẀل ґخ ẂدẀي Ẃمџل
ه→→ر ك→→ه م→→∂خواهد زن→ده ب→ودنش زن→ده ب→ودن م→→ن و م→رگش م→رگ م→→ن ب→اشد و داخ→ل 
^ م→→ن به من وعده كرده است، بايد واليت عل∂ẃ بن ابيطالب  ب→هشت∂ ش→ود ك→→ه خ→دا
و ف→→رزندانش را ب→→پذيرد،زيرا آن→→ها ش→ما را از ه→يچ راه ه→دايت∂ ب→يرون ن→م∂برند و ب→→ه 

هيچ راه ضاللت∂ وارد نم∂سازند. 
^ منقول است كه:  از ابوسعيد خدر

 Ẁن→→Ẃب ∂ґل→→→ џم ع ґف→→→يه џو ґهґحاب→→→ Ẃصџا Ẃن→→→ ґم ẁرџف→→→џن Ẁه џدẂن→→→ ґع џو Ґساґاهللا�ج→→→ال Ẁول→→→ Ẁس џر џك→→→ان)
                                                           

 .۱ＱΩ＾ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۱،صفحه ۱
ـ همان.  ۲

 .۱Ω⅛＾ـ بحاراالنوار، جلد۲۷،صفحه ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۲۹ 

)؛  اџبيطالґب＃
^ رس→→ول خ→→دا ب→→→ا ج→→مع∂ از اص→→حابش ن→→شسته ب→→ودند و ع→→ل∂ẃ ب→→→ن اب→→يطالب ن→يز در  روز

ميانشان بود. 
رسول خدا�فرمود: 

)؛۱  џ↨ￍن џجẂال џل џخ џاهللا د ẃالґه اџلґال ا џقال Ẃنџم)
^ توحيد را بگويد، داخل بهشت م∂شود.  هر كس اين كلمه

دو نفر از اصحاب گفتند: 
نẀ نџقẀولẀ ال اґلџه اґالẃ اهللا)؛ ما هم اكنون م∂گوييم ال اله االẃ اهللا.  Ẃحџنџف)

رسول خدا�فرمود: 
)؛  ґهґت џيع ґش џهذا و Ẃن ґم Ẁاهللا ẃالґا џهџلґال ا Ẁ↕ џهاد џش ẀلџبẂقẀما تￍنґا)

شهادت به توحيد خدا تنها از اين و شيعيانش مقبول م∂باشد. 
^ سر عل∂� نهاده بود. آنگاه به آن دو نفر فرمود:  اين جمله را وقت∂ فرمود كه دستش را رو

)؛۲  Ẁهџولџبا ق ґẃذџكẀال ت џو Ẁه џسґل Ẃجџسا مґل Ẃجџال ت Ẃنџا џ−ґذل ґ↨џالمџع Ẃن ґم)
^ او ن→نشينيد و گ→فتارش را  ^ ت→وحيد واق→ع∂ اي→→ن ك→→ه ش→ما دو ن→فر در ج→ا از ن→→شانهها

تكذيب ننماييد. 
ف∂ جانشينان پيغمبراكرم�  ẃمعر

ل∂ آم→→→→→ده ك→→→→ه وق→→→→ت∂ رس→→→→ول خ→→→→دا� واليت ع→→→→ل∂ẃ ب→→→→ن اب→→→→يطالب و  ẃض→→→→→من ح→→→→→ديث م→→→→→فص
^ از ج→ا برخاست  واليت ف→رزندان ع→ل∂ را ش→رط اس→اس∂ اي→مان ن→→شان داد،ج→→ابربن ع→بداهللا ان→→صار

و گفت: 
)؛  لґẃ∂ґ بẂنґ اџبيطالґب＃ џع ґدẂل Ẁو Ẃن ґم Ẁ↨ￍمґئџ Ẃاال ґنџم џاهللا و џول Ẁس џيا ر)

^ رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→فرماييد آن ف→→→→→→→→رزندان ع→→→→→→→→ل∂ ب→→→→→→→→→ن اب→→→→→→→→يطالب ك→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→امند و ق→→→→→→→بول  ا
واليتشان الزم است كيانند؟ 

رسول خدا�فرمود: 
                                                           

ـ مستدر∑ الوسائل، جلدＱ، صفحه＾۲⅛۳.  ۱
 .۲Ω۱＾ـ بحاراالنوار، جلد۲۷، صفحه ۲



 
 ۲۹۷  لزوم تبعيẃت از اوامر و نواه∂ دين 

 Ẁن→→Ẃب ∂ґل→→ џع џدينґالع→→اب Ẁدґẃ →→→ي џس ￍم→→→Ẁث ґ↨ￍن→→→ џجẂال ґل→→→ Ẃهџا ґباب→→→ џدا شґẃ →→→ي џس ẀنẂي џس→→→ џحẂال џو Ẁن џس→→→ џحẂلџا)
 ẀهẂأџرẂاق џف Ẁهџت→Ẃك џر Ẃدџذا ا ґا→џف Ẁرґي→ا ج→اب ẀهẀكґر ẂدẀت→ џس џو ＃ẃ∂ґل џع Ẁن→→Ẃب Ẁدￍم џح→→Ẁم Ẁرґب→→اقẂال ￍم→→Ẁث ґنẂي џس→→ ẀحẂال
 ￍم→Ẁر＃ ثџفẂع→ џج Ẁن→Ẃوس∂ ب→Ẁم Ẁم ґالك→اظ ￍم→Ẁد＃ ثￍم џح→Ẁم ẀنẂب ẀرџفẂع→ џج Ẁق ґاد→→ ẃالص ￍم→→Ẁث џالم→→ ￍالس ∂ґẃ →→ن ґم
مￍد＃  џح→Ẁم ẀنẂب ∂ґل→ џع ∂ґق→→ￍالن ￍم→Ẁث ＃ẃ∂ґل→ џع ẀنẂب Ẁدￍم џحẀم ∂ґق→ￍالت ￍمẀوس∂ ثẀم ẀنẂب ∂ґل→ џض→ا ع ґẃالر
 Ẁ џالẂم→ џي ^ ґذￍال ∂ґت→ￍمẀا ^ ґدẂه→џم ґẃق џحẂال ґب Ẁمґق→ائẂال ẀهẀن→Ẃاب ￍم→→Ẁث ＃ẃ∂ґل→→ џع Ẁن→→Ẃب Ẁن џس→→ џحẂال ∂→→ ґك ￍالز ￍم→→Ẁث
 џو ∂ґفايџل Ẁخ Ẁرґي→ا ج→اب ґالء ẁؤ→→ Ẅه Ґورا→→ џج џو ҐماẂل→→Ẁظ Ẃتџئґل→→Ẁما م→→џك Ґال Ẃد→→ џع џو Ґطا Ẃس→→ ґق џض Ẃرџ Ẃاال
 ẂمẀصاه→→→ џع Ẃن→→→џم џو ∂ґنџط→→→اعџا Ẃدџق→→→→џف ẂمẀهџط→→→→اعџا Ẃن→→→→џم ∂ґت џرẂت→→→→ ґع џو ^ ґالدẂوџا џياي∂ و→→→→ ґصẂوџا
 Ẃم ґه→→→→→ ґب џو ∂ґن џرџك→→→→→Ẃنџا Ẃدџق→→→→→џف ẂمẀهẂن→→→→→ ґم Ґدا→→→→→ ґواح џرџك→→→→→Ẃنџو اџا ẂمẀه џرџك→→→→→Ẃنџا Ẃن→→→→→→џم џو ∂ґصان→→→→→→ џع Ẃدџق→→→→→→џف
 Ẁاهللا Ẁظџف Ẃح→→→→→→→ џي Ẃم ґه→→→→→→→ ґب џو ґهґن Ẃذ ґا→→→→→→→ ґب ẃالґا ґض Ẃرџاال ∂џل→→→→→→→ џع џعџق→→→→→→→џت Ẃنџا џماء→→→→→→→→ ￍالس Ẁاهللا Ẁ− ґسẂم→→→→→→→→Ẁي

ضџ اџنẂ تџميدџ بґاџهẂلґها)؛۱  Ẃرџ Ẃاال
رس→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا ام→→→→→→→→→امان ب→→→→→→→→→عد از ع→→→→→→→→→ل∂�را ب→→→→→→→→→→ا اس→→→→→→→→→ام∂شان ت→→→→→→→→→ا وج→→→→→→→→ود اق→→→→→→→→دس ام→→→→→→→→ام 
^ ج→→→ابر! اي→→→نها خ→→→لفا و اوص→→ياء و ع→→→ترت  ع→→→صر�ذكر ك→→→رد و در پ→→→ايان ف→→→رمود: ا
م→→ن م→→∂باشند، ه→ر كس آن→ها را اط→اعت ك→ند، م→را اط→اعت ك→رده و ه→→ر كس آن→ها را 
ن→→→→→افرمان∂ ك→→→→→ند، م→→→→→را ن→→→→→افرمان∂ ك→→→→→رده و ه→→→→→ر كس آن→→→→→ها را ي→→→→→ا ي→→→→ك∂ از آن→→→→→ها را م→→→→نكر 

شود، مرا منكر شده است. 
^ ج→→→→هل و  ^ رو ه ب→→→→اشند اف→→→→راد ẃح→→→→اال م→→→→نظور اي→→→→ن است ك→→→→ه ج→→→→وان→→→→ان ع→→→→زيز و م→→→→حترم م→→→→توج
^ و ش→→→→يطانصفت∂ اي→→→→ن ج→→→مله را ب→→→ه زب→→→→ان و ق→→→لم  ^ غ→→→→رضورز →→→→→الع∂ از م→→→→→بان∂ دي→→→→ن∂ ي→→→→ا رو ẃب→→→→∂اط
ه ب→→اشند ه→→دف و غ→→رض  ẃم→→→∂آورند ك→→→ه م→→→ا ق→→→رآن را ق→→→بول داري→→→م و ح→→→ديث را ق→→→بول ن→→→داري→→م م→→توج
اص→→ل∂ از اي→→ن ح→→رف، م→→نهدم س→→اختن اس→→اس دي→→ن و ري→→→شه ك→→ن ن→→مودن ق→→رآن است و گ→→فتيم اي→ن 
لي→→→→→→ن گ→→→→→→ويندهاش ه→→→→→→مان  ẃچ→→→→→→→هارده ق→→→→→→رنه دارد و او ^ ^ ن→→→→→→يست، ب→→→→→→لكه س→→→→→→ابقه ي− ح→→→→→→رف ن→→→→→→وظهور
^ ب→→ه  ^ پ→→→يامبراك→→رم� گ→→فت: ق→→رآن م→→ا را بس است و ن→→ياز ك→→→س∂ است ك→→→ه ك→→→نار ب→→→ستر ب→→→يمار

^ پيامبر نداريم!!  نوشته
^ زن→→→→جير ب→→→→ه ه→→→→م م→→→→رتبطند در رأس م→→→عارف  م→→→→ا م→→→→∂گوييم م→→→→بان∂ دي→→→→ن∂ م→→→→ا، م→→→→انند ح→→→→→لقهها
ـ است و ب→→→→→عد اع→→→→تقاد ب→→→ه ن→→→زول وح→→→∂ از  ـ ع→→→→زẃ و ع→→→→→ال  دي→→→→ن∂، اع→→→→→تقاد ب→→→→ه رب→→→→وبيẃت ذات اق→→→→دس ح→→→→ق 

                                                           
ـ بحاراالنوار، جلد۲۷، صفحه＾۱۱۸.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۲۹۸ 

دمصطف∂�به ص→→→→ورت ق→→→→رآن ك→→→→ه س→→→نديẃت  ẃمش ح→→→→ضرت م→→→→حمẃج→→→→انب خ→→→→→دا ب→→→→ه رس→→→→ول م→→→→كر
اله∂ دارد و فرستندهاش فرموده است: 

...�؛ ۱  ẀمџوẂأق џ∂ ґه ∂ґتￍلґل ^ ґدẂهџي џآنẂرẀقẂا ال џهذ ￍإن�
اي→→→ن ق→→→رآن ب→→→ه راه→→→∂ ه→→→→دايت م→→→→∂كند ك→→→ه م→→ستقيمترين راه است و پس از ق→→رآن، گ→→فتار و 

حديث رسول خدا�كه سنديẃت قرآن∂ دارد و خدا فرموده است: 
نẂهẀ فџانẂتџهẀوا...�؛  џع ẂمẀهاكџما ن џو Ẁوه Ẁذ Ẁخџف Ẁول Ẁس ￍالر ẀمẀما آتاك џو...�

^ ش→→→→ما آورده ب→→→→گيريد و اج→→→را ك→→→→نيد و آن→→→چه را از آن  ...آن→→→→چه را رس→→→→ول خ→→→→دا ب→→→→را
^ نماييد...  نه∂ كرده خوددار

يت س→→→→→نẃت پ→→→→→→يامبراك→→→→→رم�اع→→→→→مẃ از گ→→→→→فتار و  ẃح→→→→→ج ^ اي→→→→→ن ج→→→→→مله، س→→→→→ند روش→→→→→ن∂ است ب→→→→→را
فند اوامر و ن→واه→∂  ẃت اس→→→الم∂ ك→ه ه→→مگ∂ م→وظẃزن→→دگ∂ ام ^ ك→→ردار و ت→→قريرش در ت→→مام ب→→رنامهها
^ ش→→→→→→ريفه ه→→→→→م  ^ پ→→→→→→ايان∂ آي→→→→→→ه رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�را ب→→→→→→ه ج→→→→→→ان ب→→→→→→→پذيرند و اط→→→→→→اعتش ك→→→→→→نند و ج→→→→→→→مله

مخالفتكنندگان فرمان او را به عذاب شديد تهديد كرده و فرموده است: 
�؛۲  ґقاب ґعẂال Ẁيد ґد џش џاهللا ￍإن џوا اهللاẀقￍات џو...�

...از خدا پروا كنيد و متẃق∂ باشيد كه خدا شديدالعقاب است. 
�؛ اي→ن  Ẃث ґẃد џح→→џف џ−ґẃب џر ґ↨ џم Ẃعґن→→ґ →→ا ب و خ→→طاب ب→→ه رس→→ول گ→→رام→→∂اش� ف→→رموده است: �وџ أم√
ف به حديث نعمت دين كرده و دين را  ẃج→مله ه→م ب→ه شرح∂ كه ارائه شد، آن حضرت را موظ
ب→→→→→→→دون ح→→→→→→→ديث رس→→→→→→ول� ن→→→→→→اتمام ارائ→→→→→→ه ن→→→→→→موده است و پس از ح→→→→→→→ديث رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا ح→→→→→→ديث 
^ امẃت پ→→→→→يدا  م س→→→→نديẃت و ح→→→→جيẃت را ب→→→→را ẃع→→→→→ترت و اه→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→ول از ج→→→→→انب خ→→→→→ود رس→→→→→ول م→→→→كر

كرده كه فرموده است: 
 ẂمẀتẂك ￍسџم→→џت Ẃنґم→→ا ا ∂ґتẂي→→џب џل→→ Ẃهџا ∂ґت џرẂت→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→ￍالث ẀمẀف→→→يك ẁ∑ґت→→→ار ∂→→→ґẃ ن ґا)

لوا اџبџداҐ)؛  ґضџت Ẃنџما ل ґهґب
^ زن→→→جير ب→→→ه ه→→→م  پس چ→→→→نان ك→→→→ه م→→→→الحظه م→→→→∂فرماييد، م→→→→عارف دي→→→ن∂ م→→→ا ه→→→مچون ح→→→لقهها
^ آخ→→→→→→ر ح→→→→→→ضرت م→→→→→→هد＾�. ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه  ـ و ح→→→→→→لقه ـ ج→→→→→→لẃ ج→→→→→→→الله  ^ اوẃل خ→→→→→→دا  م→→→→→→→رتبطند. ح→→→→→→→لقه

                                                           
^ اسراء،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ حشر،آيه＾۷.  ـ سوره ۲



 
 ۲۹۹  لزوم تبعيẃت از اوامر و نواه∂ دين 

^ اوẃل را ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→→دا است گ→→→→→→→رفته و م→→→→→→→عتقد ب→→→→→→→ه رب→→→→→→→وبيẃت و الوه→→→→→→→يẃت او ش→→→→→→→د، دن→→→→→→بالش س→→→→→→اير  ح→→→→→→→لقه
حلقهها خواهند آمد و لذا رسول خدا� م∂فرمود: 

نґ∂)؛۱  џرџكẂنџا Ẃدџقџف ^ ґدẂل Ẁو Ẃن ґم џمґالقائ џرџكẂنџا Ẃنџم)
ه→ر كس ق→ائم از ف→رزندان م→را م→نكر ش→ود، م→را م→نكر ش→ده و م→عتقد ب→ه ن→بوẃت من نشده است 
و قهراҐ الوهيẃت و ربوبيẃت خدا را منكر شده است.بنابراين كس∂ كه م∂گويد من قرآن را قبول 
^ ح→→→→→رف خ→→→→→ود را ن→→→→→م∂فهمد ي→→→→→ا آدم→→→→→∂ ن→→→→→→ادان و  →→→→→→ا ح→→→→→→ديث را ق→→→→→→بول ن→→→→→→دارم، او اص→→→→→→→الҐ م→→→→→→عنا ẃدارم ام
→→→→→الع از م→→→→بان∂ دي→→→→ن است و ي→→→→ا ش→→→→يطانصفت∂ م→→→→غرض ك→→→ه م→→→∂خواه→→→د اف→→→كار م→→→ردم را آلوده  ẃب→→→→∂اط

سازد و تزلزل در اركان مذهب بيندازد. 
 ∂ґف Ẁسґو ẂسџوẀي ^ ґذￍال � ґاسￍن џخẂال ґواس ẂسџوẂال ґẃر џش Ẃن ґم.... ґاس→ￍالن ґẃبџر ґب Ẁوذ Ẁأع Ẃل→Ẁق�

�؛۲  ґاسￍالن џو ґ↨ￍن ґجẂال џن ґم � ґاسￍالن ґور Ẁد Ẁص
نگران∂ رسول اكرم�از امẃت خود 

اي→→→→→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→→→→→→ديث را ه→→→→→→→→→→→→→م از رس→→→→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→→→→دا�ب→→→→→→→→→→→→→شنويم ك→→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→ؤمنين 
عل∂�فرموده است: 

)؛  Ẃم ґهґوالẂمџاґب ^ ґدẂعџب џونẀنџفتẀي џس џومџالق ẃنґا ∂ґلџيا ع)
^ ام→→تحان∂ س→→خت∂ ق→→رار م→→∂گيرند از  ^ ع→→→ل∂!بعد از م→→→ن گ→→→روه∂ از امẃت م→→→ن در ص→→حنه ا
^ مردم و  ^ لغ→زنده و پرتگاه عجيب∂ شده برا ^ پ→ول ص→حنه ج→هت ام→والش→→ان و ه→م اك→نون م→سأله
»؛بر خ→→→دا م→→نẃت ه→→م م→→∂گذارن→→د ك→→ه م→→ا م→→سلمانيم، اه→→ل  Ẃم ґه→→ґẃ ب џر Ẅ∂џل→→→ џع Ẃم ґهґين ґد→→→→ґ ن∫ونџ ب Ẁم џدر ع→→→ين ح→→→ال:«ي

نماز و مسجد و محراب و منبر هستيم. 
)؛  ẀهџتџوẂط џس џونẀنџأمџي џو Ẁهџت џم Ẃح џر џونￍنџمџت џي)

^ رحمت خدا م∂كنند و از خشم خدا خود را در امان م∂بينند.  آرزو
)؛۳  ґ↨џب ґكاذẂال ґهاتẀب الشґب Ẁهџرام џح џونل ґحџت Ẃسџي)

^ دروغ م→→→→∂سازند و ب→→→ه ق→→→ول خ→→→ود  ^ خ→→→→دا را ح→→→→→الل م→→→→→∂كنند و پ→→→→يش خ→→→ود ش→→→بههها ح→→→→رامها
                                                           

ـ بحاراالنوار، جلدＱ۱، صفحه＾۷۳.  ۱
^ ناس.  ـ سوره ۲

 .۱ＱＱ＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۳



 
 ۳ΩΩ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

→→→→→→→بẂت ك→→→→→→→ه ح→→→→→→→وضچهها درست م→→→→→→→∂كردند و  џك→→→→→→→→→اله ش→→→→→→→→رع∂ س→→→→→→→رش م→→→→→→→∂گذارن→→→→→→→د.مثل اص→→→→→→→→حاب س
^ آن→→جا را ح→بس م→∂كردند و روز ي→→كشنبه آن→→ها را م→∂گرفتند و م→∂گفتند م→ا روز شنبه  م→اه∂ها

كه ممنوع بود نگرفتهايم. 
)؛۱  ґعẂيџبẂالґبا ب ґẃالر џو ґ↨ￍي ґدџهẂالґب џت Ẃح الس џو ґيذґبￍالنґب џرẂم џخẂال џونẃل ґحџت Ẃسџي)

ش→→→→→راب را ب→→→→→→ه ع→→→→→نوان ن→→→→→بيذ و رش→→→→وه را ب→→→→→ه ع→→→→نوان ه→→→→ديه و رب→→→→→ا را ب→→→→→ه ع→→→→نوان ف→→→→→ر وش 
م∂خورند. 

ون۳ ن→→→→→→→→→→يست و لذا خ→→→→→→→→→→ريد و ف→→→→→→→→→→روشش  Ẁوز→→→→→→→→→→ џيل و م ґك→→→→→→→→→→ џعدود۲ است و م→→→→→→→→→→→→џم→→→→→→→→→→→∂گويند پ→→→→→→→→→→→ول، م
^ ن→→يل ب→→ه دن→→→يا  ^ م→→راج→→ع ت→→قليد را وس→→→يله ب→→→∂اش→→→كال است. آي→→→→ات ق→→→رآن و اح→→اديث ام→→امان و ف→→تاوا

قرار م∂دهند. 
نẀ فґيهґ عџالنґيџتẀهẀم)؛ ℮  Ẁس Ẃحџت џو ẂمẀه Ẁرґرائ џس ґفيه ẀثẀب Ẃخџت)

باطنهاشان پليد و ظاهرشان نيكو است. 
^ نم∂خواهند.  ^ با خدا ندارند و جز دنيا چيز )؛  اصالҐ كار ґاهللا џدẂن ґما ع ґهґب џريدونẀال ي)

)؛  ẁوفџخ ẂمẀهẀطґخالẀال ي Ґياء ґر ẂمẀه ẀرẂمџا ẀونẀكџي)
كارشان رياي∂ و ترس∂ از خدا ندارند. 

 Ｑ؛( ẂمẀهџل Ẁجابџت ẂسẀال يџف ґيق ґرџالغ џعاء Ẁد ẀهџونẀدعџيџف)
ا دعاشان مستجاب نم∂شود...  ẃمانند كس∂ كه در حال غرق شدن است، دعا م∂كنند ام

 
 

 

 

                                                           
 .۱ＱＱ＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱

ـ قابل شمارش.  ۲
ص م∂شود و موزون با وزن.  ẃاست كه با پيمانه مشخ ^ ـ مكيل چيز ۳

ـ كاف∂، جلد۲،صفحه＾⅛۲۹.  ℮
ـ همان.  Ｑ



 
 ۳Ω۱  چگونه م∂توان از خودشناس∂ به خداشناس∂ رسيد؟ 

 
 
 

گفتار چهارم 
آثار معرفت 

^ فكر و انديشه م∂تواند با در  ر كه به مدد نيرو ẃاست انديشمند و متفك ^ انسان موجود
ك→نار ه→م چ→→يدن چ→ند م→طلب م→علوم، ب→ه در∑ ي− م→طلب م→جهول ن→ائل شود و رمز امتياز انسان 
ر و انديشه است. شاعر عارف هم گفته است:  ẃتفك ^ از ساير حيوانات دارا بودن همين نيرو

^ بـرادر تـو هـم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه انـديـش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ها＾=  مـابـق→→→→→→∂ تـو اسـت→→→→→خوان و ريـش→→→→→→ها＾= ا
→→→→→→→→ل، گ→→→→→→→لشن∂=  Ẁد ان→→→→→→→ديشهات گ џو→→→→→→→Ẁ →→→لخن∂= گ→→→→→→→ر ب Ẁگ ^ ^ ت→→→→و ه→→→→يمه د خ→→→→ار џو→→→→Ẁ ور ب

^ است ك→→→→→ه ان→→→→→سان درب→→→→→ارهاش م→→→→→∂ان→→→→→→ديشد، اگ→→→→→ر  ارزش ان→→→→→→سان، ب→→→→→→سته ب→→→→→→ه ارزش آن چ→→→→→يز
آن→→→→→→→چه ك→→→→→→ه ف→→→→→→كر او را س→→→→→→رگرم خ→→→→→→ود ك→→→→→→رده، گ→→→→→→ل و آث→→→→→→→ار م→→→→→→ربوط ب→→→→→→ه گ→→→→→→ل است؛ در آن م→→→→→→وقع او 
گ→لستان است و لط→→يف است و ع→طرآگين و اگ→ر م→حور ف→كرش خ→ار است و حاالت مربوط به 
ام و م→→→ناسب ب→→→ا ت→→→نور  ẃگ→→→لخن ح→→→→م ^ خ→→→→ار، او در آن م→→→وقع ه→→→يزم∂ است خ→→→ش− و خ→→→شن، ط→→→عمه
ر م∂كند و آي→→ات اله→يẃه  ẃدع→وت ب→ه ت→فك Ґرا ẃآتش س→→وزان. از اي→→نرو است ك→→ه ق→→رآن ك→→ريم ه→م م→كر
^ انسان  ^ ع→لم و ق→→درت و ح→كمت خ→دا را در س→راس→ر عالم، محور فكر و انديشه برا و ن→شانهها

نشان م∂دهد كه: 
�؛۱  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�

...�؛۲  Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґوا ف Ẁرￍكџفџت џي Ẃمџل џأ و�
اشرف عبادات 

ر آن→→چنان رف→→→عت م→قام و  ẃه→→→د＾�نيز ان→→ديشه و ت→→فك ^ ه ẃدر ب→→يان رس→→ول خ→→دا�و ائ→→م
م→→→→→نزلت پ→→→→→يدا ك→→→→→رده ك→→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→→نوان ع→→→→→بادت م→→→→→نحصر ن→→→→شان داده ش→→→→ده است. اي→→→→ن ح→→→→ديث از ام→→→→ام 

                                                           
^ رعد،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
^ روم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۲



 
 ۳Ω۲ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

ابوالحسن الرẃضا�نقل شده كه فرموده است: 
)؛۱  ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا ґرẂأم ∂ґف Ẁركџفￍلتџأ Ẁ↕ џادџب ґعẂا الџمￍإن ґمẂو ￍالص џو ґ↕ال ￍالص џ↕ џرẂثџك Ẁ↕ џادџب ґعẂال џسẂيџل)
 ^ ر درب→→اره ẃع→→بادت، روزه و ن→→→ماز زي→→اد ان→→جام دادن ن→→يست، ب→→لكه ع→→بادت، ت→→نها ت→→فك

امور مربوط به خداوند بلندمرتبه است. 
ك→→→→→لمه＾«انẃ→→→→→ما» در ادب→→→→→يات ع→→→→→رب، داللت ب→→→→→→ر ان→→→→→حصار م→→→→→∂كند؛ در اي→→→→→ن ح→→→→→ديث ش→→→→ريف 
ر  ẃر، اي→→→ن ك→→→لمه ب→→→ه ك→→→ار رف→→ته و ن→→شان م→→∂دهد ت→→فك ẃن→→→شان دادن ج→→→ايگاه ع→→→ظيم ت→→→فك ^ م→→→∂بينيم ب→→→را
 Ґان→سان اث→رگذار است ك→ه م→∂توان گ→فت: ع→بادت، منحصرا ^ آن→چنان در ب→اال ب→ردن م→قام و م→رتبه
^ از ن→ماز  ر، ع→بادت ق→لب است و س→اير اع→مال ع→باد ẃر است و اي→ن از آن ن→ظر است ك→ه ت→فك ẃت→→فك

و روزه و حجẃ و انفاق مال و جهاد و...عبادت بدن است.  
اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→→دن است ك→→→→→→→ه در ن→→→→→→ماز، ق→→→→→→يام و ق→→→→→→عود و رك→→→→→→وع و س→→→→→→جود ان→→→→→→جام م→→→→→→∂دهد؛ در روزه 
ام→سا∑ از خ→وردن و آشاميدن م∂نمايد؛ در حجẃ طواف بر كعبه و وقوف در عرفات و مґن∂Ẅ و 
م→شعرالح→رام م∂كند؛ در م→يدان ج→هاد در مقابل دشمن حاضر م∂شود و بديه∂ است كه تمام 
ر و معرفت و  ẃاين اعمال آنگاه ارزش پيدا م∂كند و عبادت خدا به حساب م∂آيد كه از تفك
ر و ب→ه دن→بالش م→عرفت و م→حبẃت ك→ار  ẃت ب→ه خ→دا ن→شأت گ→رفته ب→اشد و روش→ن است ك→ه ت→فكẃ م→حب

قلب است و عبادت قلب. 
^ ب→→→دن، ع→→→بادت ق→→→لب ه→→→م اش→→→رف از ع→→بادات  پس ب→→→ه م→→→يزان اش→→→رفيẃت ق→→→لب از س→→→اير اع→→→ضا
ر ك→→→ه ع→→→بادت ق→→→→لب است ب→→→ه س→→→اير ع→→→→بادات ب→→→دن∂  ẃب→→→→دن خ→→→واه→→→د ب→→→ود. در واق→→→ع ت→→→فك ^ س→→→→اير اع→→→→ضا
روح و ج→→→→→→→ان م→→→→→→∂دهد و آن→→→→→→ها را زن→→→→→ده و ج→→→→→اندار م→→→→→→∂سازد، وگ→→→→→رنه ن→→→→→ماز و روزه و ح→→→→→جẃ و ج→→→→→هاد 

^ از معرفت و محبẃت خدا كه مẀرده است و ارزش∂ ندارد.   عار
ر» است س→→→→→خن∂ ب→→→→→جا  ẃواق→→→→→ع∂اش ه→→→→→→مان «ت→→→→→فك ^ ب→→→→→→نابراي→→→→→→ن اگ→→→→→ر ب→→→→→گوييم «ع→→→→→بادت» ب→→→→→ه م→→→→→عنا
گ→→→فتهاي→→م. از اي→→نرو است ك→→ه م→→→∂بينيم در ح→→ديث ش→→ريف م→→ذكور اي→→ن ح→→→قيقت ب→→ا ك→→لمه＾«انẃ→→→ما» 

كه دالẃ بر انحصار است بيان شده و فرموده است: 
)؛  ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا ґرẂأم ∂ґف Ẁركџفￍلتџأ Ẁ↕ џادџب ґعẂا الџمￍإن ґمẂو ￍالص џو ґ↕ال ￍالص џ↕ џرẂثџك Ẁ↕ џادџب ґعẂال џسẂيџل)
 ^ ر درب→→اره ẃع→→بادت، روزه و ن→→→ماز زي→→اد ان→→جام دادن ن→→يست، ب→→لكه ع→→بادت، ت→→نها ت→→فك

                                                           
 .ＱＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱



 
 ۳Ω۳  چگونه م∂توان از خودشناس∂ به خداشناس∂ رسيد؟ 

امور مربوط به خداوند بلندمرتبه[از معارف و احكام] است. 
از خودشناس∂ تا خداشناس∂ 

ر ش→→ود، ط→→بيع∂  ẃدر گ→→→ذشته ن→→→يز ت→→→وضيح داده ش→→د ك→→ه وق→→ت∂ ب→→نا ش→→د ان→→→سان وارد م→→يدان ت→→فك
ر ب→نشيند، «خ→ود ان→سان» خ→واه→د بود، زيرا  ẃك→ه الزم م→→∂شود درب→→ارهاش ب→ه ت→فك ^ لي→ن چ→يز ẃاست او
^ را ن→→→→→م∂شناسد و لذا پ→→→→→يش از ه→→→→→مه چ→→→→→يز ب→→→→→ايد  ن→→→→→→زديكتر از خ→→→→→ودش ب→→→→→ه خ→→→→→ودش ك→→→→→س∂ ي→→→→→ا چ→→→→→يز
^ خ→→ودش ب→→ينديشد، م→→بدأ پ→→يداي→→شش در اي→→ن ع→→الم و آورن→→→دهاش را ب→→شناسد و ه→→مانگونه  درب→→→اره
^ عليمґ قدير حكيم به  ẃر ر ب→ه اي→ن ن→قطه م→∂رسد ك→ه دست مدب ẃاي→ن ت→فك ^ ك→ه ع→رض ش→د، ن→تيجه
^ رس→→→اندن ب→→ه ه→→→دف م→→قصد  ^ او ك→→→ار م→→→∂كند و او را ب→→را ـ رو م ش→→أنه  Ẁظ→→ џه و عẀالل→→→ џل√ ج→→ џـ ج ن→→→ام اهللا 
ص∂ در اخ→تيار او ق→رار داده است ب→ه ن→ام  ẃم∂ در م→→سير م→شخ ẃس→→ير م→→نظ ^ ع→→ظيم∂ آف→→ريده و ب→→رنامه
ẃر ع→ليم  ^ آن ب→→رنامه، م→→→∂توان→د ب→ا آن م→دب س اس→→→الم و ك→→→تاب آس→→مان∂ ق→→رآن ك→→ه ب→→ا اج→→را ẃدي→→ن م→→قد
^ جهانيان و منبع تمام كماالت است،  ^ او و ه→مه ق→دير ح→كيم( اهللا ج→لẃ ج→→الله) ك→ه آف→ريننده
^ ك→→→ماالت ع→→→اليه گ→→شته و  →→→ستن ب→→ه ذات اق→→دس او، خ→→ود دارا Ẁب جẃآش→→→نا و آش→→→ناتر ش→→→ود و ب→→→ا ت→→→قر

^ فراهم سازد.  ^ و سعادت سرمد ^ نيل به حيات ابد زمينه برا
^ ان→→سان و پ→∂ ب→ردن  ر درب→→اره ẃلي→→ن ق→→دم در اي→→ن س→→ير و اي→ن ح→ركت، ت→فك ẃچ→→نانكه گ→→فتيم او 
ب→ه ع→ظمت خ→→لقت اوست؛ س→پس م→عرفت و ش→ناخت ح→ضرت خ→الق حكيم و سرانجام به شرف 
^ جمالها  ^ همه لق→→اء و دي→→دار او ن→ائل گشتن و تنها او را كه جمال و كمال مطلق و آفريننده
^ دل  ^ او را ه→→ر چ→ه ك→ه ه→ست از ف→ضا و ك→→مالهاست م→→حبوب اص→→ل∂ خ→→ود ق→→رار دادن و م→→اسوا

بيرون ريختن.  
ـ است ك→→→→→→→ه از ط→→→→→→→ريق ق→→→→→→→رآن  ـ ج→→→→→→→لẃ ج→→→→→→→→الله  ^ ذات اق→→→→→→→→دس او  ^ ه→→→→→→→→شدار ده→→→→→→→→→نده اي→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→دا

كريمش به گوش عالم انسان طنين افكنده است: 
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ و آن  ^ ب→→→→→سيار رف→→→→→يع و ع→→→→→ظيم م→→→→→∂رو ^ ان→→→→→سان ت→→→→→→و ب→→→→→ار س→→→→→فر ب→→→→→سته رو ب→→→→→→ه م→→→→→قصد ا
مالقات با پروردگار خودت م∂باشد و به ديدارش نائل خواه∂ شد.  

آنگاه فرموده است: 
                                                           

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 
 ۳Ω℮ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ґهґẃب џر ґ↕ џباد ґعґب Ẃ∑ґر ẂشẀال ي џو Ґحاґصال Ґالџمџع ẂلџمẂعџيẂلџف ґهґẃ ب џر џقاءґوا ل Ẁج Ẃر→ џي џك→ان Ẃنџم→џف...�
دا�Ґ؛۱  џأح

...ب→→→→→نابراين ك→→→→→س∂ ك→→→→→ه ط→→→→→الب لق→→→→اء و دي→→→→دار خ→→→→دايش م→→→→→∂باشد، ب→→→→ايد ع→→→→→مل∂ ص→→→→→الح 
^ را شري− در عبادت پروردگارش قرار ندهد.  انجام داده و احد

ل ت→→→→لفẃظ است و  ẃاو ^ ^ م→→→→راتب م→→→→∂باشد: م→→→→رتبه ح→→→→→ال، م→→→→→عرفت خ→→→→→دا و ذك→→→→→ر و ي→→→→اد او دارا
^ ت→لفẃظ، خ→داش→→ناس ه→ستيم. «اهللاك→بر»  ق. آن→→چه م→→سلẃم است م→→ا در م→→رتبه ẃم ت→→حق ẃم و س→→و ẃم ت→→فه ẃدو
 ґظ ẃاهللا» و«الح→→→→مدهللا» و «س→→→→بحان اهللا» ب→→→→→سيار م→→→→→∂گوييم؛ م→→→→∂توان گ→→→→→فت از لح→→→→→اظ ت→→→→لف ẃو «ال اله اال
م ي→→عن∂ ف→هميدن م→→عان∂ و  ẃت→→فه ^ اوراد و اذك→→ار و ادع→→يه و آي→→→ات ق→→رآن ك→→مبود ن→→داري→→م. در م→→رتبه

^ غن∂ẃ هستيم و زياد كمبود نداريم.   ẃمفاهيم آيات و ادعيه و اوراد و اذكار نيز تا حد
^ و  ^ ع→→→→لم∂ اع→→→مẃ از ح→→→وزو قان در ت→→→→مام رش→→→تهها ẃب→→→→حمداهللا ع→→→→→المان و دان→→→→شمندان و م→→→→حق
→ا اي→ن ه→مه  ẃدان→→→شگاه∂ ك→→ه ه→مه خ→داش→→ناس و م→عتقد ب→ه خ→→دا و دي→ن خ→دا ه→→ستند ف→راوان داري→م، ام
س م→→→ا، ع→→لمґ ت→→نها ك→→اف∂ در س→→عادت  ẃم است و ع→→لم است و دان→→اي∂. در دي→→ن م→→قد ẃت→→فه ^ در م→→رتبه
^ در ن→زد خ→→دا ن→م∂باشد، ب→→لكه م→شروط ب→ه اي→ن است ك→ه آن ع→لم در  ان→→→سان و ارزشدار ش→دن و
^ وج→ود ان→سان س→ر  ق رس→يده ب→ا ج→وهر ج→ان آم→يخته و از ت→مام زواي→→ا ẃت→حق ^ وج→→ود ان→سان ب→ه م→رتبه
^ ع→→→مل ظ→→→اهر گ→→→ردد و ج→→→ز خ→→→دا و اط→→→اعت از ام→→→ر و ن→→→ه∂ خ→→→دا و ت→→→قرẃب ب→→→ه  ك→→→→شيده و در م→→→رحله

^ در هيچي− از اعمال خود نداشته باشد كه فرموده است:  خدا، انگيزها
دا�Ґ؛  џأح ґهґẃ ب џر ґ↕ џباد ґعґب Ẃ∑ґر ẂشẀال ي џو Ґحاґصال Ґالџمџع ẂلџمẂعџيẂلџف�

^ از خ→→دا ه→م م→∂گردد.  وگ→→رنه ع→لم ب→∂ ع→مل ن→ه ت→نها ارزش اله→∂ ن→→دارد، ب→→لكه س→بب دور
اد فرمود:  ẃدر حديث آمده است كه امام سج

 ẃإال ґاهللا џن→→ ґم Ẃد џد Ẃز→→ џي Ẃمџل џو ҐراẂف→→Ẁك ẃإال ẀهẀب ґاح→→ џص Ẃد џد Ẃز→→ џي Ẃمџل ґه→→ ґب ẂلџمẂع→→→Ẁي Ẃمџا ل џإذ џمẂل→→→ ґعẂال ￍإن)
بẀعẂداҐ)؛۲ 

ع→لم وق→ت∂ م→ورد ع→مل ق→رار ن→→گيرد، ج→ز ب→→ر كفر صاحبش نيفزايد و جز دور شدن 
^ نخواهد داشت.  از خدا نتيجها

                                                           
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
 .℮Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۲



 
 ۳ΩＱ  چگونه م∂توان از خودشناس∂ به خداشناس∂ رسيد؟ 

در روز قيامت نيز عذاب عالم ب∂ عمل، از سختترين عذابها خواهد بود.۱ 
ẃه م→→→مكن است آدم→→→∂ خ→→→وش ف→→هم و خ→→وش اس→→تعداد و خ→→وش ح→→افظه ب→→اشد و م→→طالب  الب→→→ت
^ را خوب بفهمد و در حافظه نگه دارد، آنگاه به زبان و قلم بياورد و با  ^ ع→لم∂ ت→وحيد ع→اليه
ار در ن→ظر م→ردم  ẃس→ح ^ ار و ن→ويسندها ẃق→ه ^ ك→→مال ف→صاحت و ب→→الغت ب→گويد و ب→نويسد. س→خنور
مات ع→→→→→→→اليه ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ن→→→→→→گرفته و  ẃل∂ از آن ه→→→→→→مه ت→→→→→→فه ẃب→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ساب آي→→→→→→→د، در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→→لبش ت→→→→→→حو
 ґق» ن→→→→رسيده است و ه→→→→مچنان در م→→→→يان ظ→→→→لمات ẃت→→→→حق» ^ م» ب→→→→ه م→→→→رحله ẃت→→→→فه» ^ م→→→→عرفتش از م→→→→رحله

اهواء نفسان∂ از حبẃ ذات و حبẃ مال و مقام و شهرت در فراز و نشيب است.  
او دلخ→وش است ك→ه ع→الم∂ آگ→اه از ع→لوم اله→∂ هستم ب∂ خبر از اينكه دانا بودن غير از 

ق، داراي∂.  ẃم، داناي∂ است و تحق ẃدارا بودن است؛ تفه
آن ك→→→س∂ ك→→→ه ك→→→ارمند ب→→→ان− است و ك→→→ارش دادن و گ→→→رفتن پ→→→ول است روزان→→ه م→→يليونها 
^ ش→→→→→→ام شب ي→→→→→ا  →→→→→→ا خ→→→→→→ودش ب→→→→→→∂ پ→→→→→→ول است و ش→→→→→→ايد ب→→→→→→را ẃو ب→→→→→→دل م→→→→→→∂شود، ام ẃت→→→→→→ومان از دست او رد
→ا  ẃخ→→انهاش م→→حتاج است. او پ→→ولدان ي→→عن∂ دان→→ا ب→ه ح→→ساب دادن و گ→رفتن پ→ول ه→ست، ام ^ ك→→راي→→→ه

پولدار نيست.  
تبليغ دين پس از كسب معرفت 

^ ب→→→→→ه م→→→→→ردم ب→→→→→ياموزيم ن→→→→يز  در م→→→→→يان ام→→→→→→ثال ب→→→→→→نده ك→→→→→ه ب→→→→→ه زع→→→→→م خ→→→→→ود م→→→→→∂خواه→→→→→يم راه دي→→→→→→ندار
→→→ا از  ẃب→→→→اشند ك→→→→ه ع→→→→→الم ب→→→→ه ت→→→→مام م→→→→عارف دي→→→ن از اص→→→ول و ف→→→روعش ب→→→اشند، ام ^ م→→→→مكن است اف→→→→راد
ق ن→→→رسيده ب→→→اشند؛درست م→→→انند ه→→→مان  ẃت→→→→حق ^ م ع→→→→بور ن→→→→كرده و ب→→→→ه م→→→→رحله ẃظ و ت→→→→فهẃت→→→→لف ^ م→→→→رحله
→ا پ→ولدار ن→يست. اي→→نان ن→يز دي→→ندان ي→عن∂ دان→ا ب→ه م→عارف دي→ن  ẃك→→ارمند ب→→→ان− ك→→ه پ→→ولدان ه→→ست، ام
ẃد ب→ه  ق ب→→ه م→→عارف دي→→ن و م→→تخلẃق ب→ه اخ→→الق دي→ن و م→تعب ẃـ ي→→→عن∂ ج→→انشان م→→تحق →→ا دي→→ندار  ẃه→→ستند، ام

ـ نيستند.   احكام دين باشد 
ر ص→→حيح پ→→∂ ب→→رديم ك→→ه ه→دف از خ→لقت ان→→سان، م→عرفت  ẃب→→نابراي→→ن م→→ا وق→→ت∂ ب→→ر اس→→اس ت→→فك
^ ج→ز اي→ن ن→داري→م  ق، پس چ→ارها ẃت→→حق ^ ح→→ضرت خ→→→الق ح→→كيم است، آن ه→→م م→→عرفت در م→→رتبه
ل در قلب بهوجود آيد و خود  ẃاز معرفت برسانيم كه تحو ^ ك→ه ب→كوشيم ت→ا خ→ود را به آن مرتبه

را حاضر در محضر خدا ببينيم.  
                                                           
 .ـ بحاراالنوار،جلد۲، صفحه＾۳۸، ار رسول خدا ۱



 
 ۳Ω⅛ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

در اي→→ن م→→وقع است ك→→ه ف→→كر گ→→ناه و ن→→افرمان∂ خ→→دا را ب→→→ه خ→→ود راه ن→→م∂دهيم ت→→ا چ→→ه رس→→د ب→→ه اي→→نكه 
ẃت م→→→→∂كند و م→→→حبẃت،  ^ واق→→→ع∂اش، ت→→→وليد م→→→حب م→→→→رتكب گ→→→→ناه گ→→→رديم؛چون گ→→→فتيم م→→→عرفت ب→→→ه م→→→→عنا
س رس→يده است اعمẃ از  ẃك→→ه در دي→→ن م→قد ^ دن→بالش اط→اعت را س→بب م→→∂گردد و ت→مام دس→تورات ع→باد
ẃات و ادع→→→يه و اوراد و اذك→ار و ت→→الوت آي→→ات و... در ش→ئون گ→وناگون زن→دگ∂، ه→مه  واج→→بات و م→→ستحب
^ است كه در  تبخشترين بهرها ẃاهلش لذ ^ ^ از معرفت اهللا است كه برا ^ ت→حصيل اي→ن مرتبه ب→را
^ ب→→→→ا خ→→→ود ب→→→→ه ع→→→→الم دي→→→گر  ^ ح→→→→→يات اب→→→→→د ع→→→→مرشان ن→→→→صيبشان م→→→→→∂گردد و ب→→→→→ه ع→→→→نوان ع→→→→→ال∂ترين س→→→→رمايه

م∂برند و آن را با هيچ متاع∂ حاضر به مبادله نم∂باشند.  
 ^ →→→اجدين� در ي→ك∂ از م→ناجاتها ẃدالسẃن→→وران→→∂ از وج→→ود م→→بار∑ ام→→ام س→→ي ^ اي→→ن ج→→مله

ره آمده است:  џش џخمس ع
)؛  Ґال џدџب џ−Ẃن ґم џرامџف џ−ґتￍب џحџم џ↕ џالو џح џذاق ^ ґذￍال ґنџله∂ مґا)

خ→دايا ك→يست آن ك→س∂ ك→ه ش→يرين∂ محبẃت تو را چشيده باشد و آنگاه غير تو را 
^ تو برگزيند.  به جا

^ اه→لش ح→→الوت و شيرين∂ خاصẃ و  اي→ن ج→مله ن→شان م→∂دهد ك→ه م→حبẃت خ→→دا در ذائ→→قه
^ نااهالن قابل در∑ نم∂باشد.  ات دارد كه برا ẃت∂ فوق لذ ẃلذ

)؛  џ−ґربẀق џبẂر Ẁش џب џذẂعџما ا џو џ−ґẃ ب Ẁح џمẂعџط џبџيẂطџله∂ ما اґا)
^ قرب تو.  خدايا چه دلچسب است طعم حبẃ تو و چه گواراست نوشابه

 џو џ∑ ґẃدẀوґل Ẁهџت Ẃصџل→→→→ Ẃخџا џو џ−ґت→→→→→ џالي ґو џو џ−ґرب→→→→→ Ẁقґل ẀهџتẂيџفџط→→→→→ Ẃاص ґنￍم→→→→→ ґنا مẂل џع Ẃاج→→→→→џله→→→→→∂ فґا)
)؛  џ−ґẃب Ẁحґل Ẁه џؤادẀف џتẂغ ￍرџف џو џ−ґتￍب џحџم

^ م→→→→→حبẃت و ن→→→→→زدي− ش→→→→→دن ب→→→→→→ه  خ→→→→→→دايا: م→→→→→→→ا را از ك→→→→→→سان∂ ق→→→→→رار ب→→→→→ده ك→→→→→→ه آن→→→→→→ها را ب→→→→→را
^ و ق→→→لبشان را از م→→حبẃت غ→→ير خ→ودت خ→→ال∂ ك→رده و اخ→تصاص  خ→→ودت ب→→رگزيدها
^ دل راه نم∂دهند.  ^ آنچنان كه محبوب∂ جز تو به خانه به حبẃ خودت دادها

)؛  ẂمẀهẀنẀي Ẃعџا Ẃم ґهґوبẀب Ẃحџم Ẅ∂џلґا ґرџظￍالنґب Ẃتￍرџق џو Ẃم ґه ґصارẂبџا Ẃنџع Ẁطاء ґغẂال џف ґشẀك Ẃدџق)
پ→→→رده از م→→→قابل چ→→شمشان ب→→رداشته ش→→ده و دي→→دگانشان ب→→→ا ن→→گاه ب→→→ه م→→حبوبشان روش→→ن 

گشته است. 
آي→ا اي→ن ج→→مالت ن→وران→∂ از آن م→عادن ح→كمت و م→خازن رح→مت اله→∂ ب→ه ص→ورت دع→ا و 



 
 ۳Ω۷  مقصود از معرفت خدا 

م→→ناجات، اب→→→الغ ب→→ه م→→ا م→→حرومان ن→شده ك→ه ت→كان∂ در م→ا اي→جاد ك→رده و ه→→شدارم→→ان ده→ند ك→ه اي→ن 
^ هست∂نما و  ^ ع→مر را در ب→ازار دن→يا ب→ه راي→→گان از دست ن→دهيم و خ→ود را ب→ا اي→ن عدمها س→رمايه
 ẃواقع∂(اهللا جل ^ ^ زي→→بانما س→رگرم نسازيم و نتيجتاҐ از وصال آن هست∂ حقيق∂ و زيبا زشته→ا

جالله) محروم بمانيم.  
^ دل ب→→نشانيم، آخ→→رت ب→اق∂ را  م→→حبوب اص→→ل∂ را از دست داده اش→→ياء ف→→ناپذير را در خ→→انه

^ فان∂ معاوضه نماييم. اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و سيẃئات اعمالنا.  با دنيا
^ داش→تند و م→ا ت→ه∂دستان  آن ام→→امان ب→→زرگوار�از اي→→ن دع→اها و م→ناجاتها چ→ه م→نظور
^ م→→→→→∂بريم و راس→→→→ت∂ م→→→→ا ب→→→→ايد از خ→→→وان→→→دن ب→→→عض∂ از ج→→→→مالت  از آن→→→→→ها چ→→→→ه م→→→→→∂فهميم و چ→→→→ه ب→→→→هرها

^ كميل احساس شرمندگ∂ كنيم كه م∂گوييم:  دعا
 џفẂيџكџف џ−ґذاب→ џع Ẅ∂ل џع ẀتẂرџب→→ џص ∂→→ґẃ ب џر џو џ^ ^ وџ مџ→→وال ґẃد →→ي џس џله→→∂ وґن∂ ي→→ا اẂب џه→→џف)

)؛  џ−ґراقґف Ẅ∂لџع Ẁرґب Ẃصџا
ل  ẃمت را ت→→→→→حمẃم→→→→→→ن، [گ→→→→→→رفتم ك→→→→→→→ه] ع→→→→→ذاب ج→→→→→هن ^ ^ س→→→→→→يẃد و م→→→→→→وال ^ خ→→→→→→دا و ا ح→→→→→→ال ا

ل كنم.  ẃكردم، ول∂ عذاب جداي∂ از تو را چگونه تحم
^ وجودم را فراگرفته كه  ^ خ→دا در دل و ج→→انم ن→→شسته و سراپا ẃت ت→و ا ي→عن∂ آن→چنان م→حب
→→→→→→راق و ج→→→→→→دا ش→→→→→→دن از ت→→→→→→و چ→→→→→→نان آت→→→→→ش∂ در وج→→→→→ودم م→→→→→شتعل م→→→→→→∂سازد ك→→→→→ه آتش س→→→→→وزان ج→→→→→هنẃم  ґف
^ در∑  م و ت→حقẃقش از ح→يطه ẃا ت→→فه→ ẃظش آس→→ان است امẃآن→→چنان ن→→م∂سوزان→→دم. اي→→ن س→→خن، ت→→لف
^ است ك→→ه در ده→→ان ام→→→ثال م→ا ن→م∂گنجد و از ح→→لقوم م→ا پ→ايين ن→م∂رود  م→→ا ب→→يرون است و لق→→مها

و تنها مناسب با اين لقمه، دهان و حلقوم عل∂ẃ امير�است كه گفته است: 
 џ−Ẁت Ẃد→→ џج џو Ẃل→→џب џ−ґتￍن→→ џج ∂→→→ ґف Ґعاџم→→→џال ط џو џ∑ґن→→→ار Ẃن→→→ ґم Ґوفا→→→ џخ џ−Ẁت Ẃدџب→→→ џله→→→∂ م→→→ا عґا)

)؛۱  џ−Ẁت Ẃدџب џعџف ґ↕ џباد ґعẂلґل ҐالẂهџا
^ م→ن در ع→بادت ت→و، ن→→ه ت→رس از آتش ج→هنẃمت ب→وده و ن→→ه ام→يد ن→يل  خ→دايا: ان→گيزه
^ من اين بوده كه] تو را شايسته و سزاوار عبادت ديده  ب→ه ب→هشتت، [ت→نها ان→→گيزه

و عبادتت كردهام. 
^ از همان دعا م∂گويد:  در فراز ديگر

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾۱۹۷.  ۱



 
 ۳Ω۸ (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

 ￍن ￍج→→ ґال ض Ґقا ґن→→اط ∂ґنџتẂك џر→→џت Ẃن→→→ґئџل Ґقا ґص→→اد Ẁم ґس→→ẂقẀا џ^ ^ وџ مџ→→وال ґẃد →→ي џي→→ا س џ−ґت ￍز ґعґب→→→џف)
)؛  џدينґالفاق џكاءẀب џ−Ẃيџلџع ￍنџي ґكẂبџ џال џها....وґلẂهџا џنẂيџب џ−Ẃيџلґا

م∂ ص→ادق و راست ك→ه اگ→→ر  џس→ џم→ن، آن ه→→م ق ^ ^ س→يẃد و م→وال و آق→ا ق→سم ب→→ه ع→زẃتت ا
^ تو  در م→يان آتش ج→هنẃم ب→ه م→→ن م→جال س→خن گفتن بده∂، از ميان جهنẃميان به سو
^ گ→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→رده و دن→→→→→→→→بال  ن→→→→→→→→→اله و اف→→→→→→→→→غان س→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→∂دهم و ه→→→→→→→→مچون ك→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→يز
گمشدهشان م∂گردند و م∂گريند دنبال تو م∂گردم و در فراقت م∂گريم. 

^ خ→→→→→دا اگ→→→→ر م→→→→را ب→→→→ه ج→→→→هنẃم ب→→→→بر＾، آن→→→→جا ه→→→→م از س→→→→وز آتش ن→→→→م∂نالم ب→→→→لكه از س→→→وز  ي→→→→عن∂ ا
فراق تو م∂نالم و م∂گريم. 

فين)؛۱  ґعارẂال ґآمال џ↨џيا غاي џو џنين ґؤمẀمẂال ￍ∂ґل џيا و џنتẀك џنẂيџا џ−ￍنџي ґناد Ẁ џال џو)
^ ن→→→→→هايت  ^ م→→→→→→→حبوب م→→→→→ؤمنان و ا ه→→→→→→→رآينه ت→→→→→→و را م→→→→→→→∂خوانم و م→→→→→→→∂گويم ك→→→→→→جاي∂ ا

^ عارفان.  آرزو
پس م→→→عرفت و م→→→حبẃت خ→→→دا اي→→→ن ن→→→يست ك→→→ه م→→ثالҐ م→→ن م→→∂توان→→م راج→→ع ب→→ه م→→سائل م→→ربوط ب→→ه 
ت→وحيد و م→عارف، ب→سيار خ→وب ح→رف ب→زنم و ب→سيار خ→→وب ب→نويسم، ب→لكه م→عرفت و محبẃت خدا 
ه و ح→ضور قلب∂ در محضر خداست كه آثار نوران∂ آن از  ẃواق→ع∂اش ع→بارت از ت→وج ^ ب→ه م→عنا
^ اطاعت و تسليم بودن در مقابل اوامر و نواه∂ خدا بارز  ^ ان→→سان در صحنه ت→مام اب→→عاد وج→ود

^ تلفẃظ، تواناي∂ چندان نداشته باشد و الفاظش غلط باشد.  م∂شود، هر چند در مرحله
^ خ→→→دمت ام→→→ام ام→→→يرالم→→ؤمنين�عرض ك→→رد: آق→→ا، م→→ن ب→→الل را دي→→دم ب→→ا ك→→س∂ ب→→حث  م→→→رد
م→→→→→→→→∂كرد، در الف→→→→→→→→اظش غ→→→→→→→→لط زي→→→→→→→→→اد داشت۲ و آن ش→→→→→→→→خصґ ط→→→→→→→→رفґ ص→→→→→→→حبتش ب→→→→→→→ه او م→→→→→→→∂خنديد. 

امام� فرمود: 
بџهџا م→ا  ґẃذџه→Ẁي џو џمال→ Ẃعџاال џم ґẃوџق→→Ẁيґل ẀهẀويمẂق→џت џو ґالم→→џكẂال Ẁراب→ Ẃعґا Ẁراد→Ẁما ي→ￍنґاهللا ا џدẂب→ џي→ا ع)
 џن＃ و Ẃحџل џحџبẂقџا Ґ↨џون ẀحẂلџم ẀهẀعالẂفџا Ẃتџذا ك→انґا ґه ґالمџكґل ẀهẀويمẂق→џت џو ẀهẀراب→ Ẃعґا Ґالنا→Ẁف ẀعџفẂن→ џي
 џيم＃ و ґوẂق→→џت џن џس→→ Ẃحџا Ґ↨џمￍوџق→→→Ẁم ẀهẀعال→→→Ẃفџا Ẃتџذا ك→→→انґا ґه ґالم→→→џك ∂→→→ ґف ẀهẀن→→→ Ẃحџل Ґالال→→→ ґب ر Ẁض→→→ џم→→→ا ي

                                                           
 .۷Ω۸＾ـ االقبال،صفحه ۱

ن خ→ود قرار داد و از آن نظر  ẃه م→→∂دان→يم ك→ه ب→→الل ح→بش∂ از اه→ل ح→بشه و س→ياه پ→وست ب→ود ك→ه اس→→الم آورد و رس→ول اك→رم�او را م→ؤذẃ ـ الب→ت ۲
^ خ→→اصẃ پ→→يامبراك→رم� ق→رار گ→رفت. ه→نگام اذان ك→ه م→→∂رسيد، آن ح→ضرت ب→ه  ك→→ه ي− م→→→سلمان پ→→اكدل و خ→→وش ط→→ينت ب→→ود، م→→ورد ع→→القه

^ اذان تو فرحبخش به روح من است.  ^ بالل اذان بگو و شاد و بانشاطم گردان. يعن∂ صدا نґ∂ يا بالل»؛ ا Ẃحґرџبالل م∂فرمود:«ا



 
 ۳Ω۹  مقصود از معرفت خدا 

)؛۱  نџ تџهẂذيب＃ џس Ẃحџا Ґ↨џب ￍذџهẀم
^ اين است كه اعمال  ^ خ→دا، زي→→با س→خن گفتن و فصاحت در گفتار، برا ^ ب→نده ا
ب س→→→ازد؛ ت→→نها س→→خنور م→→اهر ب→→ودن چ→→→ه ن→→فع∂ ب→→→ه ح→→ال آن  ẃرا ص→→الح و اخ→→→الق را م→→هذ
آدم→→→→→∂ خ→→→→→واهد داشت ك→→→→→→ه اع→→→→→مالش ف→→→→اسد است و اخ→→→→→القش زشت. از آن س→→→→و چ→→→→ه 
زي→→→ان∂ ب→→→→ه ح→→→ال ب→→→→الل خ→→→واهد داشت غ→→→لط ب→→→ودن الف→→→اظش در ص→→→ورت∂ ك→→→→ه اع→→→مالش 

كامالҐ صالح و اخالقش كامالҐ زيباست. 
ر ب→→→ود و اخ→→→→القش  ẃب→→→→→الل اگ→→→→ر پ→→→→وستش س→→→→ياه ب→→→→ود و زب→→→→انش الك→→→→ن، ول∂ اع→→→→مالش م→→→نو ^ آر
ب. او زب→→انش م→→خرج ش→→ين ن→→داشت و ش→→هادتش ب→→ه ت→→وحيد و رس→→الت ب→→ر ح→→سب لف→ظ، غ→→لط  ẃم→→هذ
ن ال اله االẃ اهللا». ش→→→→ين ت→→→→→بديل ب→→→→ه س→→→→ين  џا Ẁد џه→→→→→ Ẃس џاهللا» م→→→→→∂گفت:« ا ẃن ال اله اال џاش→→→→→هد ا» ^ ب→→→→→ود. ب→→→→→ه ج→→→→→ا
ت ب→→→ود و ك→→→مترين اش→→→تباه و  ẃم→→→→∂شد ول∂ ش→→→→هادت ق→→→→لب∂اش ب→→→→ه ت→→→→وحيد و رس→→→الت در ك→→→مال ص→→→ح

انحراف∂ نداشت. 
غ→لط ب→ودن الف→اظ م→هم ن→يست، غ→→لط ب→ودن اف→عال و اخالق مضرẃ است. پس و پيش گفتن 
џ→→→ر الف→→→اظ، اي→→→جاد ف→→→ساد در ع→→→الم ن→→م∂كند، ان→→حراف در اخ→→→الق و اع→→→مال است ك→→ه ف→→ساد  ب ґزي→→→ر و ز
در عالم بهوجود م∂آورد و عالم∂ را زير و زبر م∂سازد. دنيا و عقب∂ را به تباه∂ م∂كشاند. 
→→ا ش→→ين دلش ه→→مان  ẃدرست است ك→→→ه ب→→→→الل ب→→→ااي→→→→مان ش→→→ين زب→→→انش س→→→ين ب→→→ود و غ→→لط ب→→ود، ام
يẃت م→→→∂دهند ن→→ه ب→ه ش→ين  ẃام→→تحان خ→→دا ه→→م ب→→ه ش→→ين دل اه→→م ^ ش→→ين ب→→ود و ص→→حيح ب→→ود. در ص→→حنه
^ زب→→ان ن→→يز خ→→ود ب→→ه خ→→ود درست است و م→→قبول است و  ^ دل ك→→→ه درست ش→→→د، الف→→→با زب→→→→ان. الف→→→→با

لذا فرمودند: 
)؛۲ به يقين سين بالل در نزد خدا شين است.  ẁين ґش ґاهللا џدẂن ґالل＃ عґب џين ґس ￍنґا)

 sم→→→→→→→→→→→→ا درون را ب→→→→→→→→→→→→نگريم و حال را sنـ∂ ب→→→→→→رون را ب→→→→→نـگريم و ق→→→→→ال را
تفاوت ايمان زبان∂ با ايمان قلب∂ 

عيان اي→→→→→→→→مان ب→→→→→→→ه زب→→→→→→→→ان و ت→→→→→→→ه∂ ق→→→→→→→لبان از آن ف→→→→→→→راوان→→→→→→→ند، از اي→→→→→→→نروست ك→→→→→→→ه ق→→→→→→→رآن ح→→→→→→→كيم  ẃم→→→→→→→→د
م∂فرمايد: 

                                                           
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد℮،صفحه＾۲۷۸.  ۱

ـ همان.  ۲



 
 ۳۱Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

...�؛۱  ґهґول Ẁس џر џو ґاهللاґوا بẀن ґوا آمẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ كسان∂ كه ايمان آوردهايد، به خدا و رسولش ايمان بياوريد.  ا

^ است، اگ→→→→→→ر م→→→→→→ا اي→→→→→→→مان ن→→→→→→داري→→→→→→م، پس چ→→→→→→را خ→→→→→→طاب ب→→→→→→ه م→→→→→→ا  ^ ع→→→→→→→جب! اي→→→→→→→ن چ→→→→→→→ه دس→→→→→→→تور ا
^ ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→ه اي→→→→→مان آوردهاي→→→→د و اگ→→→→ر اي→→→→مان داري→→→→م، پس چ→→→→را م→→→→∂فرماييد اي→→→→→مان  م→→→→→∂فرماييد ا
ب→→→ياوريد. اي→→→نكه ب→→→ه ق→→ول آق→→ايان اه→→ل ع→→لم، ت→→حصيلґ ح→→اصل است و آن م→→حال است. پس م→→علوم 
^ اي→→→مان ن→→→م∂باشيد،  م→→→→∂شود م→→→→∂خواه→→→→د ب→→→→فرمايد ك→→→→ه ش→→→ما ب→→→ه زب→→→→ان اي→→→→مان آوردهاي→→→د و ق→→→لباҐ دارا

^ ديگر فرموده است:  آنگونه كه در آيه
 ґل Ẁخ Ẃد→→→ џا ي→→→→→ￍمџل џنا وẂمџل→→→→ Ẃوا أسẀول→→→→Ẁق Ẃن→→→→ ґلك џوا وẀن ґم Ẃؤ→→→→Ẁت Ẃمџل Ẃل→→→→Ẁا قￍن→→→→ џآم Ẁراب→→→→ Ẃع Ẃاأل ґتџق→→→→ال�

...�؛۲  ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل
ب→اديهنشينان گ→فتند: اي→مان آوردي→م. ب→گو: اي→→مان ن→ياوردهايد ولك→→ن بگوييد: اسالم 

^ شما نشده است...  آوردهايم، ايمان هنوز داخل قلبها
 Ґورا→→→→→Ẁن Ẃم→→→→→Ẁكџل Ẃلџع Ẃج→→→→→ џي џو.... ґهґول Ẁس џر→→→→→ ґوا بẀن→→→→→ ґآم џو џوا اهللاẀق→→→→→ￍوا اتẀن→→→→→ џآم џي→→→→→ن ґذￍا الџه→→→→→ي→→→→→ا أي�

...�؛۳  ґهґب џون ẀشẂمџت
^ در  عيان اي→→→مان، از خ→→دا پ→→روا ك→→نيد و اي→→مان ب→→→ه رس→ولش ب→→ياوريد....تا ن→ور ẃم→→د ^ ا

قلبتان ايجاد كند... 
در پ→→→رتو آن ن→→→ور راه و م→→→قصد را ب→→→شناسيد و پ→→→يش ب→→رويد. آي→→ه ن→→شان م→→→∂دهد ك→→ه اي→→مان ب→→ه 
^ ن→→وران→→يẃت ق→→لب، ت→→مام  ^ است ك→→ه در ق→→لب ب→→→هوجود م→→∂آيد و در ن→→تيجه ^ واق→→ع∂اش ن→→ور م→→→عنا
ن→→→→واح→→→→∂ وج→→→→ود ان→→→→→سان از چ→→→→شم و گ→→→→وش و دست و پ→→→→ا و زب→→→→→ان ن→→→→وران→→→→∂ م→→→→→∂شوند و آث→→→→ار اي→→→→مان و 
ل از س→→نخ  ẃم→→تشك ^ ^ آن→→→ها ب→→→ارز م→→∂گردد و راس→→ت∂ اگ→→ر ج→→امعها م→→→طيع ف→→→رمان خ→→→دا ب→→ودن از ه→→مه
^ ن→→→→→وران→→→→→∂ و ب→→→→→هشت∂ خ→→→→→واه→→→→→د ش→→→→→د و خ→→→→→→دا و پ→→→→→يامبرانش ن→→→→→يز  اي→→→→→→ن اف→→→→→→راد م→→→→→→ؤمن ب→→→→→→اشد، چ→→→→→→ه ج→→→→→→امعه
^ را خ→واس→→تهان→د كه بهوجود آيد، ول∂ يالالسف كه هواپرست∂ مجال تشكيل  اي→→نچنين ج→امعها
^ خ→→→→دا  ẃ→→→→باع اولي→→→→ا عيان اي→→→→→مان ب→→→→ه خ→→→→دا و ات ẃرا ن→→→→→م∂دهد، ول∂ ب→→→→→ه ه→→→→ر ح→→→→ال م→→→→ا م→→→→د ^ چ→→→→→نين ج→→→→→امعها
فيم در اص→→→→→→→→→→الح اخ→→→→→→→→→→→الق و اع→→→→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→→كوشيم و ت→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→رصت و م→→→→→→→→→هلت∂ ب→→→→→→→→→اق∂ است از  ẃم→→→→→→→→→→وظ

                                                           
^ نساء،آيه＾⅛۱۳.  ـ سوره ۱

^ حجرات،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
^ حديد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳



 
 ۳۱۱  مقصود از معرفت خدا 

^ الزم را برگيريم.  ^ عمر خود بهره سرمايه
^ خود امام اميرالمؤمنين عل∂�بشنويم:  اين چند جمله موعظه را هم از موال

)؛۱  ẂمẀكẂيџل ґا إџهґẃب џأح џو ẂمẀكẂيџل џع ґسẀفẂن Ẃاأل ґẃزџأع ∂ґف џاهللا џاهللا ، ґاهللا џادџب ґع)
^ ع→→→→→→→→→زيزترين و  ^ ب→→→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→→→دا [ب→→→→→→→→→ترسيد از] خ→→→→→→→→→دا، [ب→→→→→→→→→ترسيد از] خ→→→→→→→→→دا درب→→→→→→→→→اره ا
^ ن→→كنيد ك→→ه ب→ه آتش ق→هر و  م→→حبوبترين كس در ن→زدتان [ك→ه خ→ودتان ه→ستيد ك→ار

خشم خدا بسوزيد]. 
)؛۲  џ−ґتџلẂف џغ Ẃن ґم ẂظґقẂيџت Ẃاس џو џ−ґت џرẂك џس Ẃن ґم Ẁع ґام ￍا السџهأي Ẃقґأفџف)

^ شنونده از مست∂ات، بيدار شو از خواب غفلتت.  پس به هوش بيا ا
بẀهџا)؛۳  ґارџه џامџن ґارￍالنџال ك џا وџهẀبґالџط џامџن ґ↨ￍن џجẂالџك џأر Ẃمџل ∂ґẃ ن ґإ џأال و)

^ را كه طالب آن به خواب رفته باشد و نه  ه→ان ك→→ه من نديدهام مانند بهشت چيز
مانند آتش جهنẃم كه گريزان از آن به خواب رفته باشد. 

^ گ→→→ران→→→قدر م→→→→∂رود، م→→→مكن ن→→→يست ب→→→ين راه  ه→→→→ر كس ك→→→→ه در راه ب→→→→ه دست آوردن گ→→→→وهر
خ→→وابش ب→→برد و ه→→مچنين ك→→س∂ ك→→ه در راه→→∂ خ→→طرنا∑ م→→→∂رود، م→مكن ن→يست ب→ين راه خ→وابش 
^ از ه→ر دو در خ→واب→→ند  ع∂ ب→هشت ط→لب∂ و ج→هنẃم گ→ريز ẃبآور اي→→نكه م→→ردم∂ م→د ẃب→→برد. ول∂ ت→→عج
^ از جهنẃم دارند؛  ^ ب→→هشت ن→→شان م→→∂دهند و ن→ه ت→رس و گ→ريز ن→ه ش→وق و رغ→بت∂ از خ→ود درب→اره
^ م∂كنند و ناگهان با حضرت مل−  ^ از آخرت سپر ت→مام ع→مر را در ح→ال غ→فلت و ب→∂ خ→بر
^ ب→ه ع→→الم  ^ ح→→يات اب→→د الم→→→وت و ج→→ناب ع→→زرائ→→يل� م→→واج→ه گ→شته و ب→ا دست خ→ال∂ از س→رمايه

برزخ منتقل م∂شوند و محكوم به عذاب و محروميẃت جاودانه از سعادت م∂گردند. 
 sبـه غـف→→→لت گـذران→→→يده هـم→→→ه عـم→→ر ع→→زيز ^ ^ ع→→ملت ك→→و و ك→→دامs ا ^ و چ→→→ه ك→→رد ـا چـه ب→→→ود ت
 sآخـرتت چـي→→→ست در اي→→ن راه دراز ^ ـامs ت→→→وشـه ـي د از اجـل آورده پ ـپ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ـي ^ س و را مـو ــه ـت ك
 sاگ→→→→→→ر پ→→→→→→رده ب→→→→→يفتد ك→→→→→ه ز بس خ→→→→→جلت و ش→→→→→رم ^ د ز مـس→→→→→→→→ام℮s وا ^ عـرق خـون دل آـي ـا ر ج ه→→→→→→→→مـه ـب
 sف→→كـر آن ك→→ن ك→→ه ن→→→مان∂ ز سـع→→→ادت م→حروم sاست مقام ^ كار خود ساز كه اينجا دو سه روز

                                                           
 .۱Ｑ⅛＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱

 .۱Ｑ۲＾ـ همان،خطبه ۲
ـ همان،خطبه＾۲۸.  ۳

ـ منافذ بدن كه عرق از آنها خارج م∂شود.  ℮



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۱۲ 

 
 
 

گفتار پنجم 
 ارادت به اهل بيت

^ اس→→الم∂ ش→ناخته ش→دهاي→م ب→ه اي→نكه ما  ^ ف→رقهها ^ ام→اميẃه در م→يان ه→مه ^ ش→يعه م→ا ط→ايفه
س→→رسپردگان ب→→ه آس→→→تان اق→→دس اه→→ل ب→→يت� م→→خصوصاҐ ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→ل∂�م∂باشيم و 
^ ش→→→→→→→→→رف و اف→→→→→→→→→تخار و ع→→→→→→→→→زẃت و س→→→→→→→→→عادت خ→→→→→→→→→ود در دن→→→→→→→→→يا و آخ→→→→→→→→→رت  ه→→→→→→→→→→مين س→→→→→→→→→→رسپردگ∂ را م→→→→→→→→→→ايه
م→→→∂دان→→→يم. از اي→→→ن ج→→→هت خ→→→→دا را ب→→→سيار ش→→→اكر و س→→پاسگزاري→→م و ت→→ا آن→→جا ك→→ه در ت→→وان→→مان ه→→ست، 
بان درگ→اه خ→دا م→→∂كوشيم، ايẃ→→ام والدت و ايẃ→ام ش→→هادتشان را  ẃح→فظ آث→ار م→ربوط ب→ه آن م→قر ^ ب→→را
ت خ→ود را ن→سبت ب→ه  ẃت و م→ودẃم→→ورد ت→→جليل و ت→كريم ق→رار م∂دهيم و از اي→ن ط→ريق، م→راتب م→حب
آس→→تان اق→→دسشان م→→عروض م→→∂داري→→م. م→→ا در ع→ين ح→→ال، ي− ك→مبود و ن→قص ب→زرگ∂ در ارت→باط 
^ آن ب→→→ينديشيم و در رف→→→عش ب→→→كوشيم، وگ→→→رنه  ب→→→→ا اه→→→→ل ب→→→→يت رس→→→الت�داري→→→م ك→→→ه ب→→→→ايد درب→→→اره

زيان و خسران فراوان خواهيم داشت.  
ẃ→باع ع→مل∂ است؛ ي→عن∂ م→ا  آن «ن→→قص و ك→→مبود» م→ا در ارت→باط ب→ا اه→ل ب→يت� م→وضوع ات
^ از اه→→ل ب→→→يت� ن→→م∂كنيم و ش→→ئون زن→→دگ∂ خ→→ود را در م→حيط خ→انواده و اج→تماع  ع→→مالҐ پ→→يرو
 ^ و ك→→→→سب و ك→→→→ار م→→→→نطبق ب→→→→ا رف→→→تار و گ→→→→فتارґ آن پ→→→→يشواي→→→ان اله→→→∂ ن→→→م∂نماييم و ح→→→→ال آن→→→كه الزم→→→→ه
^ و ت→→→بعيẃت در  ^ ع→→→ل∂ ب→→→ودن و دوس→→→تدار ع→→→ل∂ ب→→→ودن، پ→→→يرو ^ ش→→→يعه ẃت ي→→→عن∂ الزم→→→ه ت→→→شيẃع و م→→→حب
^ ع→→مل است، ي→→عن∂ زن→→دگ∂ ش→→→يعه و م→→حبẃ ع→→ل∂ ب→→→ايد ت→→جلẃ∂گاه زن→→دگ∂ ع→→ل∂�باشد،  م→→رحله
^ داغ دادن و ق→ربان اس→م ع→ل∂ رفتن و خا∑ قبرش را بوسيدن و در روز والدتش  ت→نها ش→عارها
ق تشيẃع و محبẃت نخواهد بود.  ẃچراغان∂ كردن و در روز شهادتش بر سينه زدن، كاف∂ در تحق
^ خ→→ود ب→→اشند، خ→→يل∂ راحت  ك→→→سان∂ ك→→→ه ب→→ه زع→→م خ→→ود م→→∂خواه→→ند ت→→وجيهگر ب→→دعمل∂ها
^ آق→→ا! آن→→ها پ→→يغمبر ب→ودند و ام→ام، آن→ها ك→جا و م→ا ك→جا، از م→ا ت→وقẃع داري→د در زن→→دگ∂  م→→∂گويند ا

مانند آنها باشيم؟!  



 
 ۳۱۳  تفاوت تعليم با تربيت 

 ^ در ج→→واب اي→→نان م→→∂گوييم: ب→نابراي→ن ش→ما اع→تراض ب→ه خ→دا داري→د ك→ه پ→يغمبر را الگ→و ب→را
...�؛۱ ش→→→→→→ما امẃت  ẁ↨џن џس→→→→→→→ џح ẁ↕ џو Ẃس Ẁا ґاهللا ґول→→→→→→→ Ẁسџر ∂→→→→→→ ґف Ẃم→→→→→→ Ẁكџل џك→→→→→→→ان Ẃد→→→→→→→ џقџت ق→→→→→→→رار داده و ف→→→→→→→رموده است: �لẃام
∂۲ ك→نيد و او  ẃف م∂باشيد در اع→→مال و رف→تار و گ→فتارتان، از رس→ول خ→→دا� ت→أس ẃاس→→→الم م→→وظ

^ خود بشناسيد. آن حضرت(رسول اكرم) خودش هم م∂فرمود:  را اسوه و الگو
كџكẀم)؛۳از من بگيريد تمام مناسكتان را.   ґناسџم ∂ẃنџوا ع Ẁذ Ẁخ)

ب→بينيد م→ن چ→گونه ن→→ماز م→∂خوان→م و چ→گونه اع→مال ح→جẃ ان→جام م→∂دهم، ب→→ا افراد خانوادهام 
چگونه رفتار م∂كنم، معاشرتم با مردم به چه كيفيẃت است.  

^ امام و مأموم  ق معنا ẃچگونگ∂ تحق
امام اميرالمؤمنين عل∂�هم م∂فرمايد: 

)؛℮  ґه ґمẂل ґع ґورẀنґب Ẁء∂ ґضџت Ẃسџي џو ґهґب ^ ґدџتẂق џي Ґاماџم ґوم＃ إẀأمџم ґẃلẀكґل ￍن ґإ џأال و)
م→توجẃه ب→اشيد، ه→ر م→أموم∂ را ام→ام∂ ه→ست ك→→ه ب→→ه او اق→تدا م∂كند و از نور علم او 

بهرهمند م∂گردد. 
^ از وض→→→→ع خ→→→→ورا∑ و  ^ از زن→→→→دگ∂ خ→→→→ود ك→→→→رده و ن→→→→مونها آن→→→→→→گاه ام→→→→→ام�اش→→→→→→اره ب→→→→ه گ→→→→وشها
پ→وشا∑ و دي→گر ش→ئون زن→دگ∂اش را ن→شان داده و ف→رموده است: م→ن ك→ه ام→ام ش→ما ه→ستم، اينگونه 
ẃه م→→ن ت→→وقẃع ن→→دارم ك→→ه ش→→ما در اي→→ن ن→→حوه از زن→→دگ∂ ه→→مدوش م→→ن ب→→اشيد، ول∂  زن→→→دگ∂ م→→→∂كنم، الب→→ت
اي→ن ت→وقẃع را دارم ك→ه بايد دنبال من حركت كنيد، از من فاصله نگيريد و تا آنجا كه م∂توانيد در 

ق پيدا كند. فرمودهاند:  ẃامام و مأموم بودن تحق ^ زندگ∂، تشابه با من داشته باشيد تا معنا
 Ｑ؛(ҐناẂي џنا شẂيџل џوا عẀونẀكџال ت џو Ґينا џنا زџوا لẀونẀك)

^ ننگ و عار ما نباشيد.  ^ زينت ما باشيد و مايه مايه
^ زن→→→→دگ∂ ك→→→→→نيد ك→→→→ه م→→→ردم از دي→→→→دن وض→→→عґ رف→→→تار و گ→→→فتار ش→→→→ما پ→→→∂ ب→→→ه وض→→→ع رف→→→تار و  ط→→→→ور
د ك→→→ه چ→→→ه پ→→→يروان ع→→→ابد و زاه→→→د و ص→→→ادق و  ẃم→→→→ا ب→→→برند و ب→→→گويند: آف→→→→رين ب→→→ر ج→→→عفربن م→→→حم ґگ→→→→فتار

                                                           
^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

ـ پيرو＾.  ۲
 .۲۱Ｑ＾ـ عوال∂ اللئال∂،جلد۱،صفحه ۳

 .℮Ｑ＾فيض،نامه ^ ـ نهجالبالغه ℮
يعه،جلد۱۲،صفحه＾۸ .  ẃـ وسائل الش Ｑ



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۱℮ 

^ ع→جب، اي→نها تربيت يافتگان در مكتب جعفربن  ع→ادل ت→ربيت ك→رده است ن→ه اي→نكه ب→→گويند ا
دند كه حريص و بخيل و حسود و ب∂پروا در امر گناه و عصيانند.  ẃمحم

تفاوت تعليم با تربيت 
قبالҐ ذيل اين آيه سخن گفتيم كه خدا خطاب به پيامبر اكرم�م∂فرمايد: 

...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẂبґب ẂحẀي ∂ґونẀعґبￍاتџف џاهللا џونب ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�
[ب→→→ه اي→→→→ن م→→→ردم] ب→→→گو ش→→→ما اگ→→→ر راس→→→ت∂ دوس→→تدار خ→→دا ه→→ستيد، از م→→ن [ك→→→ه رس→→ولش 

^ كنيد...  هستم] پيرو
ẃ→→→→باع ع→→→→مل∂ داش→→→ته ب→→→→اشيد ك→→→ه در اي→→→ن ص→→→ورت خ→→→→دا ه→→→م دوس→→→تدار ش→→→ما خ→→→→واه→→→د ش→→→د! م→→→ن  ات
د در اي→ن دارم، چ→ون تعليم با تربيت فرق دارد، تعليم كه  ẃب→عض م→طالب را ت→كرار م∂كنم و ت→عم
 ^ ^ آم→→→→→→→وزندگ∂ است ب→→→→→→→ا ي− ب→→→→→→→→ار گ→→→→→→→فتن ح→→→→→→→اصل م→→→→→→→∂شود، ول∂ ت→→→→→→→ربيت ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا

^ در جان انسان گردد.   ^ راسخه سازندگ∂ است احتياج به تكرار دارد تا صفت∂ ملكه
^ شريف راجع به يك∂ از مواعظ امام اميرالمؤمنين�آمده است:  در نهجالبالغه

 ẂمẀيك→→ ґف џ^ ґود→→Ẁن Ẃدџق→→→џف Ẁاهللا ẀمẀكџم→→→ ґح џوا ر Ẁزￍه џجџت: Ẁهџحاب→→→ џأص ґه→→→ ґب ^ (ك→→→انџ كџ→→→ثيراҐ م→→→ا يẀ→→→ناد
 џن→→→ ґم ẂمẀكґت џر Ẃض џح→→→ ґا ب→→→џم ґحґال џص→→→ ґوا بẀبґلџق→→→Ẃان џا وџي→→→Ẃن الد ∂џل→→→ џع џ↨ џج Ẃر→→→ ẀعẂوا الل→→→→ ґأق џو ґيل ґح ￍالر→→→→ ґب
 ґود Ẁر ẀوẂال џن→→ ґم ￍد→→→Ẁال ب Ґ↨џولẀه→→→џم Ґ↨џوف Ẁخ→→→џم џل ґازџن→→→џم џو ҐوداẀئ→→→џك Ґ↨џبџق→→→ џع ẂمẀكџام→→→џأم ￍن ґإ→→→џف ґاد ￍالز

هџا)؛۲  џدẂن ґع ґوفẀقẀوẂال џا وџهẂيџل џع
[آن ام→→→ام ب→→→→زرگوار و م→→→ربẃ∂ ع→→→→الم ان→→→سان اي→→→ن ج→→مالت را ن→→→ه ي− ب→→ار و دو ب→→ار و س→→→ه 
راҐ [و اح→→→→→→→→تماالҐ ه→→→→→→→→→ر شب ب→→→→→→→→عد از ن→→→→→→→→ماز ع→→→→→→→→شاء ب→→→→→→→→→ه اص→→→→→→→→حاب خ→→→→→→→→ود]  ẃب→→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→لكه] م→→→→→→→→كر
^ ح→→→→→ركت ب→→→→→ه  م→→→→→∂فرمود و ه→→→→→شدارشان م→→→→→→∂داد ك→→→→→ه: خ→→→→→دا ش→→→→→ما را ب→→→→→→يامرزد، آم→→→→→اده
^ ح→→→→ركت در  ^ ع→→→→الم آخ→→→→رت ب→→→→اشيد و وس→→→→ايل س→→→→فر را ف→→→→راهم س→→→→ازيد ك→→→→→ه ن→→→→دا س→→→→و
 Ẃوџل џو Ẁت Ẃو→ џمẂال Ẁم Ẁك Ẃك ґر Ẃد→→Ẁوا يẀون Ẁك→→џما تџن→→ Ẃم→→يانتان داده ش→→ده است[خ→→دا ف→→رموده است: «أي
↕...»؛ ه→→→→ر ك→→جا ب→→اشيد، م→→رگ ش→→ما را در م→→→∂يابد اگ→→رچه در  џي√د џش→→→→ Ẁوج＃ م Ẁر→→→→Ẁ →→→∂ ب ґف ẂمẀت Ẃن→→→ Ẁك
^ م→→→→→حكم ب→→→→→اشيد (ن→→→→→ساء/۷۸)] م→→→→→اندن در دن→→→→→يا را ك→→→→→م ب→→→→شماريد و دل ب→→→→→ه آن  ق→→→→→لعهها

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

 .۱۹Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 
 ۳۱Ｑ  تفاوت تعليم با تربيت 

^ خ→دا ب→→ازگرديد. ت→وجẃه داش→ته باشيد كه  ^ م→ناسب ب→→ه س→و ن→بنديد، ب→→ا زاد و ت→وشه ا
^ ت→→→→→→→→→رسآور ه→→→→→→→ولناك∂ ه→→→→→→→ست ك→→→→→→→ه  ^ ن→→→→→→→→اهموار و م→→→→→→→→نزلها س→→→→→→→→ر راه→→→→→→→→تان گ→→→→→→→→ردنهها

^ جز ورود بر آنها و توقẃف در آنها نداريد.  چارها
^ ت→ربيت و س→ازندگ∂ روح→∂ و اخ→→الق∂ دارد ت→كرار آن→ها  م→→نظور اي→نكه: م→طالب∂ ك→ه ج→نبه
^ ك→→→→نون∂ م→→→→ا از ج→→→→→هات م→→→→ختلف،  ن→→→→→ه ت→→→→→نها ش→→→→→→ايسته است ب→→→→→لكه الزم ه→→→→ست، م→→→→خصوصاҐ ك→→→→ه دن→→→→→يا
م→شحون۱ از ع→وام→ل غ→فلتان→→گيز و فسادآموز شده است؛از خيابانها و بازارها، آموزشگاهها و 
^ ص→→→→دا و س→→→يما و لذا در  ^ از ب→→→رنامهها ك→→→→ارگاهها گ→→→→رفته ت→→→→ا ب→→→→رسد ب→→→→ه م→→→حيط خ→→→انوادهه→→→ا و ب→→→سيار
ر داري→→→→م ت→→→→ا ب→→→→ه خ→→→→واب س→→→→نگين غ→→→→→فلت و  ẃم→→→→→كر ґن→→→→→ياز ب→→→→→ه ت→→→→→كرار و ت→→→→→نبيه Ґچ→→→→→نين ش→→→→→راي→→→→→ط∂ م→→→→→ا ش→→→→→ديدا
^ بيداردالن∂ بايد  ر از ناحيه ẃاز خ→دا و آخ→رت نيفتيم، منتها اين ندا و اين تنبيه و تذك ^ ب→∂خبر
ب→→اشد ك→→ه ه→→م خ→→ودشان ب→→يدار ب→→اشند و ه→→م ت→→وان→→→اي∂ ب→→يدار ك→ردن خ→→فتگان را داش→ته ب→→اشند، وگ→رنه 

بديه∂ است كه خفته را خفته ك∂ كند بيدار. 
اي→→→ن ه→→م م→→شكل دي→→→گر م→→است ك→→ه ب→→يدارگ→→ران ب→→يداردل، ك→→م داري→→م؛ م→→ا از ن→→ظر ب→→ه ك→→→ار ب→→ستن 
ظ→→→→→→واه→→→→→→ر دي→→→→→ن∂ و ت→→→→→شكيل م→→→→→جالس م→→→→→→ذهب∂ و گ→→→→→فت و ش→→→→→نود م→→→→→عارف و م→→→→→واع→→→→→ظ ق→→→→→رآن∂ و ح→→→→→ديث∂ 
^ م→→→ا از اي→→→ن ظ→→→واه→→→ر ب→→→سيار ان→→→د∑ است، چ→→→ون ع→→→الوه ب→→ر اي→→نكه  →→→ا اث→→→رگير ẃن→→→داري→→→م، ام ^ ك→→→مبود زي→→→→اد
 ^ ẃه ن→م∂باشيم و زم→ينه ر و ت→نب ẃت→ذك ^ ґẃه۲ واق→→ع∂ ك→→م داري→→→م، خ→→ودمان ن→→يز اك→→ثراҐ آم→→اده ب→را →→نب Ẁر و م ґẃذك→→ Ẁم
ف ش→دهاي→م ك→ه  ẃپ→→ذيرش را ب→ر اث→ر ارت→كاب گ→ناهان از دست دادهاي→م، م→ا از ج→انب خ→→الق خ→ود م→وظ
→→→ا∑ ن→→→عبد و  ẃده ب→→→ار رو ب→→→ه ق→→→بله ي→→→عن∂ رو ب→→→ه خ→→→دا ب→→→ايستيم و ب→→→گوييم: �اي ẃاق→→→ل ẃدر ه→→→→ر ش→→→بانهروز، ح→→→د
^ اين نبوده كه ما  ^ آيا برا راط المستقيم�؛ اين لزوم تكرار شبانهروز ẃا∑ ن→ستعين� اه→→دنا الص→→ẃاي
^ ب→→→→ر خ→→→→دا س→→→→اخته  ^ ع→→→→→بوديẃت و ب→→→→→→ندگ∂ خ→→→→→دا و ت→→→→كيه ^ ن→→→→→ماز ب→→→→→را ẃ→→→→→→ربيه در اي→→→→→ن پ→→→→→رورشگاه و دارالت
^ ن→گذاري→م، پس چ→را چ→نين  ^ خ→→دا، ق→دم ب→ه راه دي→گر ش→→ويم و ج→→ز ص→→راط م→ستقيم ح→ركت ب→ه س→و
^ دل ج→→→→→→ا دادهاي→→→→→→م و ف→→→→→→رمان آن→→→→→→ها را در ش→→→→→→ئون  ^ ف→→→→→→راوان در خ→→→→→→→انه ن→→→→→→شدهاي→→→→→→م و غ→→→→→→ير خ→→→→→→→دا م→→→→→→عبودها
^ گوناگون، تكيه بر  اليẃتها در صحنهها ẃزن→دگ∂ خ→ود ت→رجيح ب→ر ف→رمان خدا دادهايم. در تمام فع

غير خدا از صاحبان ثروت و قدرت داده و از صراط مستقيم بندگ∂ خدا منحرف گشتهايم. 
                                                           

ـ پر شده.  ۱
ـ بيداركننده.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۳۱ 

صداقت در عبادت 
→→راط الم→ستقيم�؛  ẃا∑ ن→ستعين� اه→دنا الص→→ẃا∑ ن→عبد و اي→ẃپس م→→علوم م∂شود در گ→فتن�اي
^ ك→→→→وتاه«اهللاك→→→→بر» ك→→→→ه وردґ زب→→→→ان ه→→→→ميشگ∂ م→→→است  راس→→→→تگو ن→→→→بودهاي→→→→م، آي→→→→ا م→→→→ا در ه→→→→مين ج→→→→مله
راس→→→→تگو م→→→∂باشيم و واق→→→عاҐ از ص→→→→ميم ج→→→→ان خ→→→دا را ب→→→زرگتر از ه→→→مه چ→→→يز و ه→→→مه كس م→→→∂دان→→→يم و 
^ ام→→→→→→→روز م→→→→→→→ا ب→→→→→→→لندتر و م→→→→→→→قبولتر از ه→→→→→→→ر ن→→→→→→→دا و ص→→→→→→→→داي→→→→→→∂  ح→→→→→→→ال آن→→→→→→→كه ف→→→→→→→رياد«الپ→→→→→→→ول اك→→→→→→→بر» در دن→→→→→→→→يا

طنينانداز در گوشها م∂باشد.  
در اف→→كار و اخ→→→الق و اع→→→مال م→→ردم روز اگ→→ر دق→→يق ش→→ويم، م→∂بينيم واق→عاҐ پ→ول در ن→ظرشان 
اك→→بر و اع→→ظم از ه→→→مه چ→يز آم→ده است، اي→ن ب→اورشان ش→ده ك→ه پ→ول اگ→ر آم→د، دن→بالش ه→مه چ→يز 

خواهد آمد.  
آن كس ك→→→ه ط→→الب م→→سكن و م→→ركب ع→→ال∂ و خ→→واه→→→ان ج→→اه و م→→قام و م→→نصب است، ب→→ايد 
^ و ج→→→اي∂ ن→→خواه→→د رس→→يد. در اث→→ر اي→→ن ان→→حراف  در م→→→قام ت→→→حصيل پ→→→ول ب→→→رآيد وگ→→→رنه ك→→→ه ب→→→ه چ→→→يز
^ و  ^ غ→→→→→→→لط است ك→→→→→→→ه م→→→→→→→∂بينيم دن→→→→→→→→يا ش→→→→→→→ده ي− ك→→→→→→→انون ف→→→→→→→→ساد و ج→→→→→→→→نايت و خ→→→→→→→يانت، دزد ف→→→→→→→→كر
^ و آدمرب→→→اي∂، ن→→→ه ام→→→نيẃت اج→→→تماع∂ ب→→→رقرار است و ن→→→ه آس→→→ايش و آرامش روح→→→∂ و  ك→→→→→الهبردار

^ و عمل∂ مردم شده«الپول اكبر».  فرد＾، چون شعار فكر
ف∂ ك→→→→ردهاي→→→→م و ش→→→→عار اهللاك→→→→بر س→→→→ر  ẃت اس→→→→→الم∂ م→→→→عرẃح→→→→→اال ك→→→→→ه م→→→→ا در دن→→→→يا خ→→→→ود را ب→→→→ه ن→→→→ام ام
^ از خ→ود ن→شان دادهاي→م؟ آي→ا  ^ ك→رده و چ→ه ش→قẃ الق→مر م→→∂دهيم، ب→→→ايد ب→→بينيم آي→→ا م→→ا چ→ه م→عجزها
^ ف→→كر و اخ→→→الق و ع→مل، اك→بر و ب→زرگتر  م→→ا در اي→→ن ش→→→عار راس→→تگو ه→→→ستيم و واق→→عاҐ اهللا را در ف→→ضا
^ اهللا ب→→→→→→→ه م→→→→→→→يان آي→→→→→→→د و ف→→→→→→→رمان او ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه  از ه→→→→→→→→مه چ→→→→→→→→يز و ه→→→→→→→→مه كس م→→→→→→→→∂دان→→→→→→→يم، آن→→→→→→→جا ك→→→→→→→ه پ→→→→→→→ا
^ ج→→→→→→→مال پ→→→→→→→ول از م→→→→→→→ا، دل  ^ ب→→→→→→→→→سيار پ→→→→→→→رسود ص→→→→→→→ادر ش→→→→→→→ود، آي→→→→→→→ا ج→→→→→→→لوه ^ از ي− م→→→→→→→→عامله خ→→→→→→→→وددار

نم∂ربايد و پا را نم∂لغزاند.  
اگ→→→→ر چ→→→→نين است، م→→→→علوم م→→→→∂شود ك→→→→ه ص→→→→ادق در اهللاك→→→→بر م→→→→∂باشيم و ه→→→→مچنين در س→→→اير 
^ زن→→→→→→→→→→دگ∂ ك→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→مال پ→→→→→→→→→ول و ج→→→→→→→→→اه و م→→→→→→→→→قام و ش→→→→→→→→→هرت و دي→→→→→→→→→گر ش→→→→→→→→→هوات گ→→→→→→→→→وناگون  ص→→→→→→→→→→حنهها
 ẃآن→→→ها اي→→→مان ب→→ه اهللا و اع→→تقاد ب→→ه آخ→رت ب→ايستد و دست رد ^ ^ م→→∂كند، در م→→قابل ه→→مه ج→→لوهگر
س خواهيم بود  ẃآنها گذاشته بگويد: اهللاكبر. آنجاست كه صادق در اين شعار مقد ^ ب→ر س→ينه
و ح→قيقت:�ايẃ→ا∑ ن→عبد و ايẃ→→ا∑ ن→ستعين�را در وج→ود خ→ود ج→لوهگر خ→واهيم ساخت و در غير 



 
 ۳۱۷  در چه شرايط∂ م∂توان به مقام اطاعت نائل شد؟ 

ق ب→→→→→→→→→ه  ẃاي→→→→→→→→→→ن ص→→→→→→→→→→ورت ب→→→→→→→→→→اورمان ب→→→→→→→→→→شود ك→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→→→→ادق در ش→→→→→→→→→→عار اهللاك→→→→→→→→→→بر م→→→→→→→→→→→∂باشيم و ن→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→تحق
ح→قيقت:�ايẃ→→ا∑ ن→→عبد و ايẃ→ا∑ ن→ستعين� گ→شتهاي→م و ن→ه ق→دم ب→ه ص→راط م→ستقيم عبوديẃت نهاده با 
^ ن→→ماز و  ^ ان→→جام وظ→→يفه مẂ ه→→→مراه ش→→→دهاي→→→م؛ ب→→→لكه خ→→وف اي→→ن داري→→م ك→→ه ب→→→عد از ع→→مر ґهẂيџل→→→ џع ẁم џعẂن→→→ Ẁم
→→→→→→الẃين» ب→→→→→يرون ن→→→→→→يامده ب→→→→→اشيم.  ẃالض џو Ẃم ґهẂيџل→→→→→→ џع ẁوب Ẁض Ẃغ→→→→→→ џم» ^ ^ آن ه→→→→→→نوز از ج→→→→→→رگه ت→→→→→→كرار ش→→→→→→بانهروز

عمالنا  џئات اẃي џفاه من س џهџفاه من خجلتنا و وال џس џفواا
ẃ→→→باع ع→→→→مل∂  ح→→→→اصل اي→→→→نكه م→→→ا ن→→→→سبت ب→→→ه س→→→→احت اق→→→→دس اه→→→ل ب→→→→يت رس→→→الت�از لح→→→اظ ات
ẃت ب→→ه آس→→تان  ب→→→سيار ك→→→مبود داري→→→م و ب→→→ايد در رف→→→ع آن ك→→→وشا ب→→اشيم و ب→→دان→→يم ك→→ه ت→→نها اظ→→→هار م→→حب
^ واق→→→ع∂ ن→→→م∂باشد، زي→→→را ه→→→مانگونه ك→→→ه ق→→→بالҐ ب→→→يان ش→→→د، در  ẃت ب→→→ه م→→→عنا اق→→→دسشان، ك→→→اف∂ در م→→→حب
^ ع→→→→مل∂» ن→→→→شان داده و  ẃ→→→→باع و پ→→→→يرو ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم خ→→→→→داون→→→→→د ح→→→→كيم «م→→→→عيار و م→→→→يزان م→→→→حبẃت» را «ات

فرموده است: 
بونџ اهللاџ فџاتￍبґعẀونґ∂...�؛۱  ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

^ پ→→يامبر] ب→گو ب→→ه م→ردم ش→ما اگ→→ر راس→تگو و ص→ادق در م→→حبẃت نسبت به خدا هستيد، از من  [ا
^ از دس→→→تورات م→→→ن ن→→ماييد وگ→→رنه ب→→ه  [ك→→→→ه رس→→→ول خ→→→دا ه→→→ستم] م→→→تابعت داش→→→ته ب→→→اشيد و ع→→→→مالҐ پ→→→يرو

^ امام صادق:  فرموده
 Y Ẁه√ →→→→→→→→→→→→ب Ẁح Ẁر ґه Ẃظ→→→→→→→→→→→Ẁ نẂتџ ت џا џو џهџل ґ Ẃاال ∂ ґص Ẃع→→→→→→→→→→→џ Y ت Ẁيع ґد→→→→→→→џ →→→→→→→عالґ ب ґفẂال ∂→→→→→→→ ґف џ∑Ẁـر Ẃم→→→→→→→ џعџه→→→→→→→ذا ل
 Y Ẁهџ ت Ẃع→→→→→→→→→→→ џطџ џال Ґقا ґص→→→→→→→→→→→اد џ−∫ب→→→→→→→→→→ Ẁح џو كـانџل Y۲ Ẁيع ґط→→→→→→→→ Ẁب∫ م ґح→→→→→→→→→Ẁي Ẃن→→→→→→→→→ џمґب√ ل ґح→→→→→→→→→ ẀمẂن√ ال ґا

 ґتش م→→∂نماي∂، اي→→ن به جانẃت→و خ→دا را ن→افرمان∂ م→→∂كن∂ و در ع→ين ح→ال اظ→هار م→حب
^ ن→→وظهور است، اظ→→هار م→→→حبẃت ب→ه ك→س∂ ن→مودن و در ع→ين ح→ال او را  خ→→ودت ك→→ار
^ اط→→→→→→→→→→اعتش  آزار دادن، ن→→→→→→→→→→وظهور است. ت→→→→→→→→→→و اگ→→→→→→→→→→→ر ص→→→→→→→→→→ادق در م→→→→→→→→→→حبẃت خ→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→ود

م∂كرد＾. چرا كه هر محبẃ∂ مطيع محبوبش م∂باشد. 
 ^ ẃت ب→ه اوست. اي→ن م→عيار پس اط→اعت ع→مل∂ از ك→س∂ ن→داش→تن، ك→اشف از ن→داش→تن م→حب
ẃت ب→→→ه ك→→→س∂ ه→→→م ن→→→اش∂ از ن→→داش→→تن م→→عرفت ب→→ه  است ك→→→ه خ→→→دا ارائ→→→ه ف→→→رموده است و ن→→→داش→→→تن م→→→حب
ẃت∂ ب→→→→ه او ن→→→→خواه→→→→د  ك→→→→→مال اوست؛ ي→→→→→عن∂ چ→→→→→ون ك→→→→→مال∂ از او س→→→→→راغ ن→→→→دارد، ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه م→→→→حب

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه＾۲℮.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۱۸ 

داشت، وگ→→→→→رنه ان→→→→→سان، س→→→→→رشت و ف→→→→→طرتش اي→→→→→ن است ك→→→→ه در ه→→→→ر كس، س→→→→راغ ج→→→→مال و ك→→→→مال∂ 
گ→→رفت، اع→→مẃ از ج→→مال و ك→→مال ص→→ورت و س→→يرت، م→→جذوبش م→→∂شود و دوس→→تدارش م→∂گردد 

و دنبالش م∂رود.  
^ ب→→→→ه دست آوردنش م→→→→∂دويم و  م→→→→→ا چ→→→→→را اي→→→→→ن ق→→→→→در پ→→→→→ول را دوست داري→→→→→م، م→→→→→رد و زن ب→→→→را
^ ج→→→→→→→→→→مال و ك→→→→→→→→→→مال  ^ اي→→→→→→→→→→نكه آن را ب→→→→→→→→→→ه زع→→→→→→→→→→م خ→→→→→→→→→→ود دارا خ→→→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→→→ه آب و آتش م→→→→→→→→→→∂زنيم؛ ب→→→→→→→→→→را
→→ا  ẃاالش→→→يائش» م→→∂دان→→يم ك→→ه ب→→ا آم→→دنش ه→→مه چ→→يز م→→∂آورد، ام ẃش→→→ناختهاي→→→م و ب→→→ه ق→→ول ف→→السفه«كل
خ→→دا را آن→→گونه ك→→→ه«كلẃ الج→→مال و ك→→لẃ الك→→مال» است ن→→→شناختهاي→→م ك→→ه ب→→ا داش→تن خ→دا ه→مه چ→يز 
خ→واه→يم داشت و لذا آن→گونه ك→ه پ→ول را ش→ناختهاي→م، خ→→دا را ن→شناختهاي→م و طبعاҐ آنگونه كه پول 
را دوست داري→→→→→→م و دن→→→→→→→بالش م→→→→→→→∂دويم خ→→→→→→→دا را دوست ن→→→→→→→داري→→→→→→م و در م→→→→→قام اط→→→→→اعت ف→→→→→رمانش ب→→→→→ر 
ẃت ن→→→يست، م→→→حبẃت ك→→→ه ن→→→بود اط→→→اعت ن→→→يست. اي→→→ن س→→→ه  ن→→→→م∂آييم. م→→→→عرفت ك→→→→ه ح→→→→اصل ن→→→→→شد، م→→→حب

الزم و ملزوم يكديگرند. 
ر و ان→→ديشه  ẃت→فك ^ ^ اص→ل∂ م→ا ب→ه ك→ار ان→→داخ→تن ن→يرو ب→→نابراي→→ن ب→→ه ح→→كم ع→→→قل س→→ليم، وظ→يفه
است ت→→ا ب→ر م→يزان م→عرفت و ش→ناختمان ن→سبت ب→ه خ→الق و آف→ريدگارمان ب→يفزاي→يم و اي→ن راه→∂ ج→ز 
^ آن آث→→ار و ك→→ائنات ه→→مين وج→→ود  →→نع و آف→→رينش ك→→ائنات ن→→دارد ك→→ه از ج→→مله Ẁر در آث→→ار ص ẃت→→فك
^ م→→→→→→عرفت و  خ→→→→→→→ود م→→→→→→→ا ان→→→→→→→سانهاست ك→→→→→→→ه ش→→→→→→→→ناختن اس→→→→→→→رار آف→→→→→→→رينش ان→→→→→→→سان، ي→→→→→→→ك∂ از ش→→→→→→→اهراهه→→→→→→→→ا

شناختن آفريدگار جمال است كه فرمودهاند: 
)؛۱  Ẁهￍب џر џف џرџع Ẃدџقџف Ẁه џسẂفџن џف џرџع Ẃنџم)

^ خود را شناخته است.  كس∂ كه خود را بشناسد، خدا
و ح→→→→→قيقت اي→→→→→نكه م→→→→→ا در خ→→→→→ودشناس∂ ي→→→→→عن∂ ان→→→→سانشناس∂ ك→→→→مبود ب→→→→سيار داري→→→→م، از اي→→→→نرو 
^ است ك→ه در خ→داش→ناس∂ ه→م ك→مبود ب→سيار خ→واهيم داشت. انسان بايد پيش از همه چيز  ق→هر
 ґخود بينديشد، چون از همه چيز و از همه كس نزديكتر به انسان، خود ^ و همه كس، درباره
^ در خ→→→ويشتن خ→→→ود م→→→∂باشد ك→→→ه  س و ك→→→اوشگر ẃان→→→→→سان است و لذا الزم→→→→تر از ه→→→→مه چ→→→يز، ت→→→جس
^ چه آمدهام و به كجا  آخ→ر راس→ت∂ م→ن چ→ه ه→ستم، از ك→→جا آم→دهام، اك→نون در ك→جا ه→ستم، برا
م→→→∂خواه→→→م ب→→→روم؟ م→→→خصوصاҐ ب→→→ايد ب→→→فهمم آي→→→ا آن كس ك→→→ه م→→→را ب→→→ه اي→→→نجا آورده و م→→→→∂خواه→→د از 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۳۲.  ۱
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џرџد، آي→→→→→ا  ^ چ→→→→→ه م→→→→→∂ب ^ چ→→→→→ه اي→→→→→نجا آورده ب→→→→→ه ك→→→→→جا م→→→→→∂خواه→→→→→د ب→→→→→برد و ب→→→→→را اي→→→→→→نجا ب→→→→→برد ك→→→→→يست، ب→→→→→را
ه→→دفش از اي→→ن آوردن و ب→ردن چ→→يست؟ اي→نها س→ؤاالت→∂ است ك→ه ه→ر ان→سان ب→ه خ→ود آم→دها＾، از 
^ ج→→→→→مادات و  ^ درب→→→→→اره خ→→→→→ود ب→→→→→ايد داش→→→→→ته ب→→→→→→اشد، وگ→→→→→رنه از خ→→→→→ود ب→→→→∂خبر اف→→→→تادن و ب→→→→ه ك→→→→→اوشگر
∂ ج→→→ز اش→→→→باع ش→→→هوات و ارض→→→→اء ت→→→مايالت ن→→→فسان∂ ن→→→→داش→→→تن،  ẃن→→→→باتات و ح→→→→يوان→→→ات پ→→→رداخ→→→تن و ه→→→م

^ واقع∂ نخواهد بود.  ^ ي− انسان به معنا خصيصه
ار  ẃي− قدرت قه ^ انسان، اسير در پنجه

ب→→→→نابراي→→→→ن م→→→→ن ك→→→→ه ي− ف→→→→رد ب→→→→ه ق→→→→ول خ→→→→ود ان→→→→سانم، وق→→→→ت∂ ب→→→→ه خ→→→→ود م→→→→∂آيم و م→→→→∂خواه→→→→م ب→→→→ه 
^ س→→راپ→→ا ف→→قر و ن→→يازم و  لي→→ن وه→→له خ→→ود را م→→∂يابم ك→→ه م→→وجود ẃدر خ→→ود ب→→پردازم، در او ^ ك→→اوشگر
ه→→يچ چ→→يز از خ→→ود ن→→دارم، ن→→ه م→→ال− وج→→ودم ه→→→ستم و ن→ه م→ال− ح→→يات و زن→ده ب→ودنم، ن→ه ص→احب 
^ و اندوه  اخ→تيار چشم و گوش و عقل و هوش و فكر و حافظهام م∂باشم و نه خواب و بيدار
و شاد＾ام در اختيار خودم است؛ گاه غمگينم و گاه خوشحالم، گاه در خوابم و گاه بيدارم.  
^ م→→→نبر آن را ب→→→خوان→→→م، در  ^ ب→→→ه ح→→→افظه م→→→→∂سپارم ك→→→ه رو م→→→طلب∂ ي→→→ا ح→→→ديث و آي→→→ه و ش→→→عر
اث→ناء س→خن، ي→ادم م→∂رود ه→ر چ→ه ف→شار ب→ه حافظه م∂آورم، به يادم نم∂آيد. دو ساعت بعد كه 
^ ع→→جب آن→→جا ك→→ه ن→→→ياز ب→→ه آن داش→→تم از ي→→→ادم رفت،  ^ غ→→ذا ن→→شستهام ب→→ه ي→→ادم م→→→∂آيد ا س→→ر س→→فره

^ به آن ندارم به يادم آمده است!!  اينجا كه نياز
د و  ẃج→→→→→ماعت ن→→→→قل ش→→→→ده ك→→→→ه گ→→→فته ب→→→ود در ن→→→ماز ج→→→→ماعت ك→→→→ه ب→→→→ه ت→→→شه ^ ه ẃاز ي→→→→ك∂ از آق→→→→ايان ائ→→→→م
→→الم  ẃل∂ ك→ردم و دوب→→اره گ→فتم الس ẃب→→عد ف→رام→وشم ش→د، ت→أم ^ →→الم ع→ليكم» ج→→مله ẃس→→الم رس→يدم گ→فتم«الس
→→الẃين» ي→→ك∂ از م→→→أمومين در ص→→→ف  ẃالم ع→→ليكم و ال الض→→→ ẃم گ→→→فتم«الس ẃع→→→ليكم، ب→→→از ي→→→ادم ن→→→يامد. در ب→→→ار س→→→و

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته.   ẃل كه پشت سرم بود فهميد كه گير كردهام، گفت: السẃاو
^ م∂شود،  ^ در ه→ر ش→بانهروز چ→ندين ب→ار ب→ر زب→→ان جار ^ م→تماد ^ ك→ه س→الها ي→عن∂ چ→يز
دف→→→→عتاҐ از ي→→→→→اد ان→→→→→سان م→→→→→∂رود. آي→→→→ا اي→→→→ن از ي→→→→→اد رف→→→→تن و ب→→→→ه ي→→→→اد آم→→→→→دن چ→→→→ه ح→→→→→قيقت∂ است، در ك→→→جا 
џ→→→→→→→رџنده و آورن→→→→→→→دهاش ك→→→→→→يست؟ اي→→→→→→نجاست ك→→→→→→ه  ب→→→→→→→وده، ك→→→→→→→جا م→→→→→→→∂رود و چ→→→→→→→گونه ب→→→→→→→رم∂گردد. آن ب
^ اسيرم، قدرت∂ كه از خودم به خودم نزديكتر و از  ار ẃي− قدرت قه ^ م→∂فهمم م→ن در پ→نجه
خ→→→ودم در خ→→→ودم م→→→تصرẃفتر است. در ع→→→مق وج→→→ود م→→→ن راه دارد و در س→→→رẃ ض→→→مير م→→ن، دست او 
^ ك→→ه م→→→∂خواه→→د دگ→→رگون و زي→→ر و روي→→م م→→∂نمايد. گ→→اه خ→→وشحالم  ك→→→ار م→→→→∂كند و ب→→→ه ه→→→ر ن→→حو
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م→→→→∂كند و گ→→→→اه غ→→→→مگينم م→→→→∂سازد، گ→→→→اه ب→→→→ه خ→→→واب→→→م م→→→∂اف→→→كند و گ→→→→اه ب→→→يدارم م→→→∂گردان→→→د، گ→→→اه∂ 
مطلب∂ يادم م∂دهد و گاه آن را از يادم م∂برد و... 

^ خ→ارج از اخ→→تيار در داخل  ك→وتاه س→خن اي→نكه از م→جموع اي→ن ت→حوẃالت و دگ→رگون∂ها
 ^ ^ ن→يرومند م→سلẃط و م→تصرẃف در س→راپ→ا و خ→→ارج وج→→ودم پ→→∂ م→→∂برم ك→→ه ب→→ه ط→ور م→سلẃم م→وجود
وج→→→→→→→ودم ه→→→→→→→ست ك→→→→→→→ه اي→→→→→→ن دگ→→→→→→رگون∂ها را در م→→→→→→ن ب→→→→→→→هوجود م→→→→→→∂آورد. در اي→→→→→→نكه او ه→→→→→→ست و اي→→→→→→ن 
رات را در  ẃندارم، او چون هست، من هستم و اين تطو ∂ ẃالت را در من اي→جاد م→∂كند شكẃت→حو
→→→→→ا اي→→→→→نكه او ك→→→→→يست ن→→→→→م∂دان→→→→→م و او چ→→→→→يست  ẃخ→→→→→ود م→→→→→∂بينم. پس ه→→→→→ست∂ م→→→→→ن ب→→→→→ه ه→→→→→ست∂ اوست، ام
ن→→→→→م∂دان→→→→→م؛ در ك→→→→→جا و چ→→→→→گونه است؟ ن→→→→→م∂دان→→→→→→م. ول∂ در اي→→→→→نكه ه→→→→→→ست و ب→→→→→ه م→→→→→ن ه→→→→ست∂ داده و 
^ ندارم و هم م∂فهمم كه او هم عليم است و هم قدير است و  ^ م→ن ك→ار م→→∂كند، ترديد رو
^ م→→→ن در داخ→→→ل و خ→→ارج وج→→ودم آگ→→اه ب→→وده و  ه→→→م ح→→→كيم است، ي→→→عن∂ او از ت→→→مام ن→→→يازمند＾ها
م→∂دان→سته ك→ه چ→ه م→→∂خواه→م و تواناي∂ بر ايجاد آنها هم داشته كه از كوچكترين تا بزرگترين 
^ م→ورد ن→يازم را ب→ه م→ن داده است و دي→گر اينكه حكيم است، يعن∂ هر چه به من داده بر  اع→ضا
^ ب∂فايده به من نداده است.   اساس رعايت نظم و حساب دقيق بوده، آنگونه كه هيچ عضو
^ پ→→→∂ م→→→→∂برم و آن اي→→→نكه م→→→علوم م→→→∂شود او از اي→→→جاد  از ه→→→→مين ج→→→ا ب→→→ه ي− م→→→طلب دي→→→گر
خ→ود من هم هدف∂ داشته است و مرا لغو و عبث بهوجود نياورده و عقل∂ هم به من داده كه با 

آن در∑ حقايق كنم. 
ب→→نابراي→→ن ب→→ه اق→→تضاء ح→→→كيم ب→ودنش، الزم م→∂شود ك→ه اوẃالҐ خ→ودش را ب→ه م→ن م→عرẃف∂ ك→ند و 
^ آن هدف را در  ^ س→ير و حركت به سو ث→انياҐ ه→دف از خ→لقتم را ب→ه م→ن ب→شناساند و ث→→الثاҐ ب→رنامه
اخ→→→→تيارم ب→→→→→گذارد و له الح→→→→مد و الم→→→نẃ↨ ك→→→ه او ب→→→ا ف→→→رستادن پ→→→يامبران م→→→عصوم� از ه→→→رگونه خ→→→طا، 
→→→د�؛  џح џا Ẁاهللا џو→→→ Ẁه Ẃل→→→Ẁف∂ خ→→→ود ب→→→ه پ→→→يامبرش ف→→→رموده:�ق ẃاي→→→→ن ه→→→→ر س→→→→ه ك→→→ار را ان→→→→جام داده است. در م→→→عر
^ وج→→→ود ت→→→و ك→→→ار  ^ ان→→→→سان ه→→→→ست∂ داده و ارادهاش در س→→→راپ→→→ا ب→→→→گو: او ي→→→→عن∂ آن كس ك→→→→ه ب→→→→ه ت→→→و ا
م→→→∂كند. اس→→→مش اهللا است، «واح→→→→د» است ي→→→عن∂ ي→→→→گانه است و ب→→→→∂شري−. «ص→→→مد» است ي→→→→عن∂ 
ه از اين است  ẃنم∂باشد و او منز ^ ب→∂نياز است؛ ت→مام ك→ائنات ن→→يازمند ب→ه او و او ن→→يازمند به احد

^ ادرا∑ مخلوقات خود درآيد و در زمان و مكان∂ بگنجد.   كه در احاطه
^ خ→→→→الẃقيẃت  ^ و م→→→قام و م→→→رتبه →→→→ا ه→→→دف از خ→→→لقت ت→→→و اي→→→ن است ك→→→ه ت→→→و را ب→→→ه ح→→→يات اب→→→→د ẃام
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^ آن ه→→→دف ه→→م، م→عارف و وظ→→ايف ع→مل∂ دي→ن  ^ س→→ير و ح→→ركت ب→→ه س→→و ن→→ائل گ→→ردان→→د و ب→→رنامه
^ ك→→→→→ه آن م→→→→→→عارف و  ف ش→→→→→دها ẃان→→→→→سان م→→→→→وظ ^ است ك→→→→→→ه در اخ→→→→→تيار ت→→→→→و ان→→→→→سان ن→→→→→→هاده ش→→→→→ده و ت→→→→→و ا

دستورات را از طريق ارتباط با نبوẃت و امامت به دست آورده و مورد عمل قرار بده∂.  
 ^ عيان ت→→ديẃن و ارت→باط ب→ا اه→ل ب→يت ن→بوẃت و ام→امت در م→رحله ẃفانه م→→ا م→→د ẃول∂ گ→→فتيم م→→تأس
ẃ→→→باع ع→→→مل∂ ك→→→مبود ب→→→سيار داري→→→م و اي→→→ن از لح→→→→اظ ري→→→شهياب∂ ب→→→ه اي→→→نجا م→→نته∂ م→→→∂شود ك→→ه م→→ا در  ات
^ خ→→→→ودشناس∂ ي→→→→عن∂ ان→→→→→سانشناس∂ ن→→→قص داري→→→م و ق→→→هراҐ در خ→→→داش→→→ناس∂ و دن→→→بال آن در  م→→→→رحله
پ→→→→→→يامبر و ام→→→→→→ام ش→→→→→→→ناس∂ ن→→→→→→يز ن→→→→→→اقص خ→→→→→واه→→→→→يم ب→→→→→ود و ط→→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه ن→→→→→قصان در م→→→→→عرفت، س→→→→→بب 
ن→قصان در م→حبẃت م→∂گردد و ن→قصان در م→حبẃت ه→م، س→ست∂ در اط→اعت را ب→ه دن→بال م∂آورد و 
ẃت ب→→→ه اه→→→ل  عيان م→→→حب ẃباع ع→→→→مل∂ است ك→→→ه م→→→ا م→→→د→→→→ẃ اي→→→→ن ه→→→→مان ن→→→→قص و ك→→→→مبود ب→→→→→سيار ش→→→→وم ع→→→→دم ات
^ ب→→→→→ه آن م→→→→→∂باشيم و لذا ت→→→→→ا خ→→→→→يل∂ دي→→→→→ر ن→→→→→شده و ف→→→→→رصت∂ از ع→→→→→مر زودگ→→→→ذر ب→→→→اق∂  ب→→→→→يت�مبتال
ẃت  ^ ت→→→→→الش ك→→→→نيم و ب→→→ر م→→→يزان م→→→عرفت و م→→→حب است ب→→→→ايد در رف→→→→ع اي→→→→ن ن→→→→قص و ع→→→→→الج اي→→→→ن ب→→→→يمار
^ خ→→دا� بيفزاييم و اين هم راه∂ جز رعايت كامل تقوا  ^ م→تعال و اولي→ا خ→ود ن→سبت ب→ه خ→→دا
 ^ ^ ج→→ان و آم→→اده ب→را ت→→يان واج→→→بات۱ و ت→→ر∑ م→→حرẃمات ن→→دارد ك→→ه س→→بب ن→→وران→→يẃت ص→→فحه ґي→→عن∂ ا

^ خدا م∂گردد.  انعكاس جمال خدا و اوليا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ انجام دستورات واجب.  ۱
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گفتار ششم 
محبẃ صادق 

ميمنت مضاعف دو ماه رجب و شعبان 
∂ ك→→→→ه در اي→→→→ن دو م→→→→اه  ẃخ→→→→اص ^ دو م→→→→→اه رجب و ش→→→→→عبان، از لح→→→→→اظ دس→→→→تورات اع→→→→مال ع→→→→باد
^ ك→→→→→سان∂ ك→→→→→ه اه→→→→ل دع→→→→ا و ذك→→→→ر و م→→→→ناجات ب→→→→ا خ→→→→دا ه→→→→ستند، ف→→→→رصت ب→→→→سيار  داده ش→→→→→ده است ب→→→→→را
م→→→غتنم∂ است و گ→→→ذشته از اي→→→ن ج→→→هت، ب→→→ه خ→→اطر وق→→ايع ب→→زرگ∂ ك→→ه در اي→→ن دو م→→اه واق→→ع ش→→ده و 

روح بر پيكر عالم انسان دميده است، به ميمنت و مبارك∂ اين دو ماه افزوده شده است.  
ل و ج→نبش ع→ظيم ع→الم ان→سان است ك→ه ب→ا بعثت  ẃروز ب→يست و ه→فتم م→اه رجب، روز ت→حو
^ ك→ه  ^ را ب→ه ك→لẃ∂ م→نقلب ك→رده است. ب→شر ^ ب→شر رس→ول اك→رم�پديد آم→ده و س→ير ج→امعه
ت→→→اري−ترين ادوار زن→→→دگ∂ خ→→→ويش را م→→→∂گذران→→→يد و در لب پ→→رتگاه س→→قوط ق→→رار گ→→رفته ب→→ود، ب→→ا 
 ^ ه ẃن→هيب آس→→مان∂ پ→→يامبراك→رم� ب→ه خ→ود آم→ده و از لب پ→رتگاه ف→نا و س→قوط حتم∂، به جاد

مستقيم انسانيẃت كشيده شد.  
^ است ك→→→ه ك→→→نز۱ م→→→خف∂ خ→→→لقت، دست ق→→→درت ح→→→ضرت  روز س→→→→يزدهم م→→→اه رجب، روز
ẃي− اجابت  ^ غيب بيرون آمد و لب ط→→الق ع→ل∂ẃ ب→ن اب→يطالب� از پ→شت پ→رده ґاال ∂џل→ џح→ق ام→ير ع
^ م→→→→راح→→→→ل ت→→→→→شييد۲ و  ب→→→→→ه دع→→→→→وت رس→→→→ول اك→→→→رم� گ→→→→فت و ه→→→→مدوش ب→→→→ا آن ح→→→→ضرت در ه→→→→مه

تأييد مبان∂ اسالم و انسان كوشيد. 
→→ونين اب→→وعبداهللا الح→→سين� ب→ه  џالك ∂џول→→ џت ب→→ارز ع→→الم ام→→كان مẃم م→→اه ش→→عبان ش→→خصي ẃروز س→→و
^ ح→→يرتان→→گيزش، ن→→بوẃت و رس→→→الت در ح→→ال س→→قوط ب→→لكه ان→→سانيẃت در ح→ال  دن→→يا آم→→د و ب→→ا ف→→داك→→→ار
^ نمود.   ^ قرآن را آبيار ^ طيẃبه زوال و فنا را مستقيم كرد و با بذل خون خود و عزيزانش، شجره

                                                           
ـ گنج.  ۱

ـ محكم كار＾.  ۲
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 ^ رẃ مџكنون خزانه Ẁم، د џوẂق џل ا ґẃد џعẀم ^ џظџر، نيرو ت Ẃن Ẁروز پ→→انزدهم م→اه ش→عبان ن→يز، يگانه مصلح م
^ ط→→→→بيعت ن→→→→→هاد و ب→→→→ا  →→→→→ريف ق→→→→→دم ب→→→→→ه ع→→→→رصه ẃلاهللات→→→→→→عال∂فرجهالش ẃه، ح→→→→→ضرت ولي→→→→→عصر ع→→→→→ج Ẅل ґا ґغ→→→→→يب
↕ ب→ه ع→الميان ب→→خشيد و لذا م→→∂شود گ→فت  ẃد→ ẃق→→دوم م→→يمنت لزومش، ن→→ويد س→→عادت و ف→رج ب→→عدالش
^ آن قانون است.  كه ماه رجب، ماه تأسيس قانون انسانيẃت و ماه شعبان، ماه تحكيم و اجرا

هدف از تشكيل جلسات جشن و سرور 
س ق→→انون ان→→سانيẃتند و ام→→ام  ẃپ→→→يامبراك→→رم� و ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂� دو ع→→امل م→→ؤس
^ آن قانونند و به تعبير ديگر پيامبراكرم�  ح→سين و ام→ام زم→ان� دو عامل حفظ و اجرا
 ^ ه ẃيه و ام→→ام زم→ان� ق→و ґقẂ →ب Ẁت مẃثهان→→د و ام→→ام ح→→سين� ع→ل ґد Ẃح→→ Ẁت مẃو ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂� ع→→ل
ريẃه است و لذا م→→ا ك→→ه دوس→→تداران آن ب→→زرگواران ه→→ستيم، در اي→ن لي→ال∂ و ايẃ→ام ك→ه م→نسوب ب→ه  Ẃج→→ Ẁم
ت ب→→ه آس→→تان اق→→دسشان  ẃك→→ه م→→قدورمان ه→→ست ع→→رض م→→ود ^ ẃبان درگ→→→اه خ→→→→داست ت→→→ا ح→→د ẃآن م→→→قر
م→∂نماييم و ه→دف م→ا هم از تشكيل اين مجالس و جشن و سرور، دو چيز است: يك∂ عرض 

^ تربيت∂شان.  ت به آستان اقدسشان و ديگر اظهار التزام به تبعيẃت از برنامه ẃمود
^ ك→→→ه در ارت→→→باط ب→→ا پ→→يغمبراك→→رم �و اه→→ل ب→→يت اط→→→هارش�  م→→→ا ب→→→ارزترين خ→→→صيصها
داريم محبẃت است. محبẃت يك∂ از عوامل بسيار مهمẃ تهذيب نفوس و تطهير قلوب است.  

^ ت→→→→→→هذيب ن→→→→→→فوس را ارائ→→→→→ه م→→→→→∂نمايند، اب→→→→→تدا ص→→→→→فات ف→→→→→اضله و  ^ اخ→→→→→→→الق ك→→→→→→ه راهه→→→→→→→ا ع→→→→→→لما
ف∂ م→→→→→→∂كنند ك→→→→→ه ف→→→→→ضيلت ك→→→→→→دام است و رذي→→→→→→لت ك→→→→→دام، آن→→→→→→گاه از ان→→→→→→سان  ẃص→→→→→→فات رذي→→→→→→→له را م→→→→→→عر
^ ع→→→قل خ→→→داداد، ي→→→ك∂يك∂ اي→→→ن ص→→→فات رذي→→→له را از  م→→→→∂خواه→→→→ند ك→→→→ه ب→→→→ا ك→→→→م− گ→→→رفتن از ن→→→يرو
 ^ ẃه اي→→→ن ك→→→ار، ك→→ار س→→اده و آس→→→ان∂ ن→→يست ب→→لكه دش→→وار＾ه→→ا ^ وج→→→ود خ→→→ود زائ→→→ل ك→→→ند. الب→→→ت ح→→→ومه
ت ط→→والن∂ م→→∂خواه→→د و آدم ط→→الب و س→→ال− در ط→ريق س→ير و  ẃب→→سيار دارد و ت→→داوم در ي− م→→د

^ جز آن ندارد.   سلو∑ هم چارها
^ ه→→→→رز م→→→→انع از رش→→→→د و ن→→→→موẃ ب→→→→ذرش  ^ ك→→→→ه م→→→→∂دان→→→→د ع→→→→لفها ت→→→→→شبيهاҐ م→→→→→→∂گويند ك→→→→شاورز
م→→→∂باشند، ن→→→اچار ب→→→→ايد ب→→→نشيند در ك→→نار م→→زرعهاش و ب→→ا دست خ→→ويش ي→→ك∂يك∂ آن ع→→لفها را 
^ جز آن نيست.  ا چارها ẃه اين كار دشوار است، امẃ џرد ت→ا ب→ذرش رش→د ك→→ند. البت نџد و از ب→ين بґ→ب џب→رك
ل ب→فهمد و ب→→اورش ب→شود ك→ه  ẃوج→→ود خ→→ودش ب→نشيند و او ^ آدم س→→→ال− ن→→يز ب→→ايد در ك→→نار م→→زرعه
^ اع→مال و ب→ذر عبادات را م∂پوساند و آنگاه آنها را يك∂يك∂  ^ ه→رز گ→ناهان، ري→شه ع→لفها
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ند تا بذر اعمال برويد و رشد كند.  џوجود خودش برك ^ از مزرعه
→→→→→→→→ا آن→→→→→→→→چه ك→→→→→→→→ه آن را آس→→→→→→→→ان م→→→→→→→→→∂سازد، اي→→→→→→→→مان و  ẃاي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→ار اگ→→→→→→→→رچه ب→→→→→→→→→سيار دش→→→→→→→→→وار است، ام
س دارد ك→→→→ه از ج→→→→انب خ→→→→داون→→→→د  ẃت→→→→ربيت∂ دي→→→→ن م→→→→قد ^ ^ است ك→→→→→ه ان→→→→→سان م→→→→ؤمن ب→→→→ه ب→→→→رنامه اع→→→→→تقاد
ح→→→كيم ت→→→نظيم ش→→→ده و پ→→→يامبر م→→→عصوم از خ→→→طا آن را اب→→→→الغ ك→→→رده و ام→→→امان م→→→عصوم از خ→→→طا آن را 
^ امẃت  ^ خ→ودشان را ب→ه ع→نوان الگ→و و س→رمشق برا سه ẃت→بيين ن→مودهان→د و ذوات م→→قد Ґو ع→مال Ґق→وال
ẃت ب→→ه رس→→ول  ^ ص→→دق و ص→→→فا، م→→حب اس→→→→الم∂ ارائ→→→ه ف→→→رمودهان→→→د و در ن→→→تيجه ان→→→→سان م→→→ؤمن ك→→→ه از رو
^ از آن  ẃ→→→→باع و پ→→→→يرو →→→→وق ات џخ→→→→→دا� و اه→→→→→ل ب→→→→→→يت اط→→→→→هارش� را در ع→→→→مق ج→→→→ان ن→→→→شانده و ط
بان درگ→→→→→→→اه خ→→→→→→→دا را ب→→→→→→ر گ→→→→→→ردن ن→→→→→→→هاده است، ب→→→→→→→ا ك→→→→→→مال ع→→→→→→شق و اش→→→→→→تياق و س→→→→→→هولت دست ب→→→→→→ه  ẃم→→→→→→→قر
^ دل را از رذائ→→→ل پ→→→→ا∑ و ب→→ه ف→→ضائل م→→→∂آراي→→د و از اي→→ن  اص→→→→الح اخ→→→→الق خ→→→ود م→→→∂زند و ص→→→فحه
ẃر  روست كه پيشتازان در طريق سير و سلو∑ و عرفان، موضوع محبẃت را بزرگترين عامل مؤث
^ خ→ود درست است و م→سلẃم، ول∂ در  در ت→→هذيب ن→→فوس ارائ→ه م→∂نمايند و اي→ن ح→قيقت در ج→ا
^ از م→ردم، م→وجب ان→حرافات و  ^ ت→شخيص م→صداق و خ→صوصيẃات آن ن→سبت ب→ه ب→سيار م→رحله

^ خطرنا∑ گشته است و م∂گردد.  كجرو＾ها
^ گ→→→مراه ص→→→وفيẃه ب→→→ر اس→→→اس ه→→→مين س→→خن، اف→→راد س→→ادهدل ن→→اپخته و خ→→ام از م→→ردان و  ط→→→ايفه
^ س→→→رسپردگ∂ و  زن→→→→ان را ب→→→→ه دام م→→→→∂اف→→→كنند و ت→→→حت ع→→→نوان س→→→ير و س→→→لو∑ و خ→→→ودساز＾، م→→→سأله
^ ب→→→→→→→ه ش→→→→→→→يخ ارش→→→→→→→اد و پ→→→→→→ير ط→→→→→→ريقت و ق→→→→→→طب و ام→→→→→→→ثال اي→→→→→→ن ع→→→→→→ناوين س→→→→→→اختگ∂ را پ→→→→→→يش  ع→→→→→→→شقورز
م→→∂كشند و س→→→ادهلوحان را ب→→ه دن→→→بال اف→راد غ→ير م→صون از خ→طا م→∂ ك→شانند و م→→∂گويند: ب→ايد پ→ير 
 ^ →→طاعґ م→→→طلق خ→→ود ب→→شناس∂ و ت→→ابع ب→→∂ ق→→يد و ش→→رط او ب→→اش∂ و م→→انند م→→رده Ẁط→→ريقت را ب→→ه ع→→نوان م
^ و اي→→→→ن ب→→→→ديه∂  ^ ب→→→→→ه ت→→→→→حري− او م→→→→→تحرẃ∑ و ب→→→→→ه ت→→→→→وقيف او م→→→→→توقẃف گ→→→→رد زي→→→→→ر دست م→→→→→ردهشو
است ك→→→→→→→ه چ→→→→→→→ه ض→→→→→→→→اللتها و گ→→→→→→مراه→→→→→→∂ها را س→→→→→→بب م→→→→→→∂شود و چ→→→→→→ه ت→→→→→→باه∂ و ش→→→→→→قاوت ه→→→→→→ا ب→→→→→→ه ب→→→→→→ار 

^ نوران∂ از امام صادق� منقول است:  م∂آورد و لذا اين جمله
قџهẀ فґ∂ كẀلґẃ ما قالџ)؛۱  ґẃد џصẀتџف ґ↨ ￍج ẀحẂال џون Ẁد Ґال Ẁج џر џب ґصẂنџت Ẃنџا џو џ∑اẃيґا)

^ غير حجẃت معصوم را به عنوان مẀطاع مطلق  ب→پرهيز و بر حذر باش از اينكه فرد
خود برگزين∂ و او را در تمام گفتههايش تصديق كن∂. 

                                                           
ـ كاف∂، جلد۲، صفحه＾۲۹۸.  ۱



 
 ۳۲Ｑ  ويژگ∂ محبẃت اصيل 

س م→→→→→→→ا، ت→→→→→→نها ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ع→→→→→→نوان م→→→→→→طاع م→→→→→→طلق م→→→→→→عرẃف∂ ش→→→→→→دهان→→→→→د، ام→→→→→امان  ẃدر دي→→→→→→ن م→→→→→→قد
فيم آن منصوبان از جانب خدا را به امامت  ẃمعصوم� هستند و ما به حكم عقل و شرع موظ
و واليت ب→→→→→→شناسيم و م→→→→حبẃت آن→→→→→ها را در دل ب→→→→نشانيم و س→→→→ر ت→→→→سليم و اط→→→→اعت در م→→→→قابلشان ف→→→→رود 
^ ب→→→→يدارگ→→→→ر ن→→→→يز داري→→→→م ك→→→→ه ب→→→→ا  ґẃه ي→→→→عن∂ اف→→→→راد →→→→→نب Ẁر و مґẃكґذ→→→→→ Ẁه در اي→→→→→ن م→→→→→سير، اح→→→→→تياج ب→→→→→ه مẃ آوري→→→→→م. الب→→→→→ت
 ^ ^ ش→→→→→→هوات و ه→→→→→وسها رات و ت→→→→→→نبيهاتشان م→→→→→→ا را از خ→→→→→→واب غ→→→→→→→فلت ب→→→→→→→يدار ك→→→→→→نند و از پ→→→→→→يرو ẃت→→→→→→ذك
ش→→→→يطان∂ ب→→→→از دارن→→→→د، ول∂ م→→→→وضوع اط→→→→اعت م→→→→طلق و ت→→→→سليم ب→→→∂ ق→→→يد و ش→→→رط ش→→→دن اخ→→→تصاص ب→→→ه 
ام→→→→امان م→→→→عصوم� دارد ك→→→→ه ق→→→→رآن ك→→→→ريم آن ب→→→→زرگواران را در ردي→→→ف خ→→→→دا و رس→→→ولش واجب 

االطاع↨ دانسته و فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀكẂن ґم ґرẂم Ẃاأل ∂ґولẀا џو џول Ẁس ￍوا الرẀيع ґأط џو џوا اهللاẀيع ґأط...�

...خ→→→→→→→→→→→→→دا و رس→→→→→→→→→→→→ول و ف→→→→→→→→→→→→رمانروايان از خ→→→→→→→→→→→→ودتان را اط→→→→→→→→→→→→اعت ك→→→→→→→→→→→→→نيد... و از اي→→→→→→→→→→→→نكه اط→→→→→→→→→→→→اعت 
�اول∂االم→ر� را در ردي→ف اط→اعت خ→دا و رس→ول� به طور مطلق واجب كرده است، دليل 
ب→→→ر م→→→عصوم ب→→→ودن �اول∂االم→→→ر� م→→→∂باشد، زي→→→را وج→→→وب اط→→اعت اف→→راد غ→→ير م→→عصوم ب→→ه ط→→ور م→→طلق 

ẃدقيق مستلزم تناقض م∂گردد.  معقول نم∂باشد و عندالت
ح→اصل اي→نكه سرسپردگ∂ و مطيع محض شدن نسبت به ي− فرد غير معصوم تحت هر 
ع→نوان→∂ ض→→اللت و گ→مراه→∂ است و از آن س→و تسليم گشتن و مطيع محض بودن نسبت به امام 
^ واجب است و ت→→→نها راه رس→→→يدن ب→→→ه س→→→→عادت در  م→→→→عصوم� م→→→→نصوب از ج→→→→انب خ→→→→→دا، وظ→→→يفها

هر دو جهان. 
م  ẃپاسخ به ي− توه

م در ب→→→رخ∂ از اذه→→→→ان راه ي→→→→ابد ك→→ه پس ت→→قليد از آق→→ايان ف→→قها  ẃاي→→→نجا م→→→مكن است اي→→→ن ت→→→وه
در زمان غيبت امام معصوم از قبيل سرسپردگ∂ به فرد غير معصوم نيست؟  

ع→→→→→رض م→→→→→∂شود خ→→→→→ير، اي→→→→→ن س→→→→رسپردگ∂ ن→→→→يست، ب→→→→لكه ت→→→→قليد از ب→→→→اب رج→→→→وع ه→→→→ر ف→→→→رد غ→→→→ير 
^ ب→→→→→ه  ص در آن رش→→→→→ته است. م→→→→→ا در خ→→→→→انهساز ẃع→→→→→لم∂ ب→→→→→ه ف→→→→→رد م→→→→→تخص ^ ص در ه→→→→→→ر رش→→→→→ته ẃم→→→→→→تخص
 ẃب→→→→→→→ه ط→→→→→→→يبب و داروس→→→→→→→از، در ف→→→→→→→ن ^ م→→→→→→→→هندس و م→→→→→→→→عمار رج→→→→→→→→وع م→→→→→→→∂كنيم، در ب→→→→→→→هبودياب∂ از ب→→→→→→→يمار
ص در اين  ẃاس→تنباط اح→كام دي→ن از ق→رآن و ب→→يانات م→عصومين� ن→يز ب→ه آق→ايان ف→قها كه متخص

                                                           
 .Ｑ۹＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ⅛۳۲ 

∂ ك→ه در آنها بايد سراغ داشته باشيم.آنچه  ẃه→ستند رج→وع م→∂كنيم، آن ه→م ب→ا ش→راي→ط خ→اص ẃف→ن
كه پايه و اساس مذهب ما را تشكيل م∂دهد، بعد از اعتقاد و ايمان به توحيد و نبوẃت و معاد، 

تسليم محض بودن در مقابل امامان معصوم� است. 
^ محبẃت اصيل  نشانه

اب→→→→→→→ان ب→→→→→ن ت→→→→→غلب از اص→→→→→حاب ام→→→→→ام ص→→→→→→ادق� در م→→→→→قام اظ→→→→→هار ت→→→→→سليم م→→→→→حض ب→→→→→ودن خ→→→→→ود 
^ م→ن، من آن→چنان در م→قابل ش→ما ت→→سليمم ك→ه اگ→ر ي−  ^ م→وال خ→→دمت ام→→ام� ع→→رض ك→رد: ا
ان→→→ار از درخت ب→→→چينيد و آن را ن→→→صف ك→→→نيد و ب→→→→عد ب→→→فرماييد: اي→→→ن ن→→→صف ح→→→→الل و ن→→→صف دي→→→گر 
ح→→→→رام است، ن→→→→م∂گويم چ→→→→را و چ→→→→گونه م→→→→∂شود ك→→→ه ي− ان→→→ار از ي− ش→→→اخه و از ي− درخت، 
ن→→صفش ح→→→الل و ن→→صف دي→→گرش ح→→رام ب→→اشد ب→→لكه ب→→ا ك→→→مال اع→→تماد و اط→→مينانخاطر م→→∂پذيرم. 
→→→طاع م→→→طلق خ→→→ود م→→→∂دان→→→م و ج→→→ز اط→→→اعت ام→→→ر و  Ẁزي→→→→را م→→→→ن ش→→→ما را ب→→→ه ام→→→ر خ→→→دا و رس→→→ولش ام→→→ام و م

^ ندارم.  امتثال فرمان شما، هيچ وظيفها
ẃر در ت→→→→→→طهير ق→→→→→→لوب و  اي→→→→→→→ن س→→→→→→→نخ از م→→→→→→→عرفت و م→→→→→→حبẃت است ك→→→→→→ه اس→→→→→→اس∂ترين ع→→→→→→امل م→→→→→→ؤث
^ ارت→→باط  ق پ→→يدا ك→→ند، وس→→يله ẃواق→→ع∂اش ت→→حق ^ ẃت اگ→→→ر ب→→→ه م→→عنا ت→→→هذيب ن→→→فوس است، زي→→→را م→→→حب
ب→→ين م→→حبẃ و م→→حبوب م→→∂شود و م→→حبẃ را م→→جذوب م→→حبوب م→→∂سازد و ط→→بعاҐ م→حبẃ را در ت→مام 
ص→→فات و اخ→→الق ه→مرنگ و م→شابه م→حبوب م→→∂گردان→د. در اي→ن ص→ورت است ك→ه ق→لب ان→سان∂ 
ẃت ب→→ه ام→ام م→عصوم� پ→يدا ك→رده و م→جذوب او گ→شته و پ→يرو او ش→ده است،  ك→→ه م→→عرفت و م→→حب
ر ب→→→ه ن→→→ور ف→→→ضايل خ→→→واه→→→د ش→→د ب→→ه ش→→رط اي→→نكه ص→→ادق در  ẃر از رذائ→→→ل و م→→→نو ẃط→→→بيع∂ است ك→→→ه م→→→طه
^ است، چنانكه خدا فرموده است:  ^ صدق در محبẃت، تبعيẃت و پيرو محبẃت باشد و نشانه

بونџ اهللاџ فџاتￍبґعẀونґ∂...�؛۱  ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�
[پ→يامبر] ب→گو [ب→→ه مردم] اگر شما دوستدار خدا هستيد، از من كه رسول او هستم 

متابعت كنيد... 
ẃباع ارائه كرده است. امام باقر�هم فرموده است:  ^ محبẃت را ات ^ شريفه صريحاҐ نشانه  آيه

نẃا)؛۲  ґم џوẀهџنا فￍب џحџا Ẃنџم)
                                                           

^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
ـ تفسير عيẃاش∂، جلد۲، صفحه＾۲۳۱.  ۲



 
 ۳۲۷  نشانه＾ بارز محبẃ صادق 

كس∂ كه ما را دوست بدارد، از ما[اهل بيت] به حساب م∂آيد. 
^ ح→→→→→ديث  ب→→→→→→هبه، چ→→→→→ه ب→→→→→→شارت ب→→→→→زرگ∂ ك→→→→→ه م→→→→→حبẃ اه→→→→→ل ب→→→→→يت از اه→→→→→ل ب→→→→→→يت� است. راو
ب پ→→→رسيدم: ق→→→ربانت  ẃب ش→→→دم و ب→→→ا ح→→→→ال ت→→→عج ẃم→→→→∂گويد: م→→→→ن از ش→→→→نيدن اي→→→→ن س→→→→خن از ام→→→→ام م→→→→تعج

شوم، آيا محبẃ شما از شماست؟ امام�فرمود: بله، به خدا قسم از ماست. آنگاه فرمود: 
ґẃ∂)؛۱  ن ґم Ẁهￍن ґاџن∂ فџعґبџت Ẃنџم џراهيمẂبґا џلẂوџق џتẂع ґم џا سẃمџا)

^ گ→→فتار ابراهيم�را كه [قرآن نقل كرده كه فرموده است] كس∂  آي→→ا ن→شنيدها
كه از من تبعيẃت كند از من است. 

ص→در روايت، م→حبẃت را م→ال∑ و م→عيار ن→→شان داده و فرموده است: هر كه محبẃ ماست 
ẃباع است  ^ قرآن كرده، يعن∂ مال∑ و معيار، ات از م→است. آن→گاه ذيل روايت، استشهاد به آيه
ẃ→باع  ẃت∂ است ك→ه ت→وأم ب→ا ات ^ و ن→→شان داده است ك→→ه در ص→→در ه→→م م→→راد از م→→حبẃت آن م→→حب و پ→→يرو
^ ط→→بيع∂  ẃ→→→باع م→→حبẃ از م→→حبوب، الزم→→ه ب→→→اشد، وگ→→→رنه اس→→→تشهاد ب→→→ه آي→→→ه وج→→→ه∂ ن→→→→داشت. اس→→اساҐ ات

محبẃت است و نافرمان∂ از كس∂ هم نشان فقدان محبẃت است.  
اين جمله از امام صادق� منقول است كه فرموده است: 

(ما اџحبￍ اهللاџ مџنẂ عџصاهẀ)؛۲ 
كس∂ كه خدا را نافرمان∂ كند، دوستدار او نم∂باشد. 

آنگاه اين دو بيت را بعد از آن جمله خواندند: 
 Lه→→→→→→→→→→→→→→→→ẃ ب Ẁح Ẁر ґه Ẃظ→→→→→→→→→→→→→→→→Ẁ نẂتџ ت џا џله و ґ Ẃاال ∂ ґص Ẃع→→→→→→→→→→→→→→→→џ L ت ẁديع→→→џ →→→→عال ب ґفẂال ∂→→→ ґف џ∑Ẁر Ẃم→→→ џعџذا ل→→→ Ẅه
 Lهџ ت Ẃع→→→→→→→→→→→→→→ џطџ џال Ґقا ґص→→→→→→→→→→→→→→اد џ−∫ب→→→→→→→→→→→→→ Ẁح џك→→→→→→→→→→→→→→→ان Ẃوџل L ẁطيع→→→→→Ẁب∫ م ґح→→→→→Ẁي Ẃن→→→→ џمґل ẃب ґح→→→→→ ẀمẂن√ ال ґا

ت→و خ→دا را ن→افرمان∂ م→→∂كن∂ و در ع→ين حال اظهار محبẃت به او م∂نماي∂؟! اين به 
^ ن→→→→→اشدن∂ است. ت→→→→→و اگ→→→→→→ر ص→→→→ادق در م→→→→حبẃت ب→→→→ود＾،  ج→→→→→ان خ→→→→→ودت ق→→→→→سم ك→→→→→→ه ك→→→→→ار

اطاعت امر او م∂كرد＾، زيرا هر محبẃ∂ مطيع محبوبش م∂باشد. 
^ از همان امام بزرگوار�آمده كه:  در ضمن حديث ديگر

نџا)؛۳  ґرẂي џغ ґوع ẀرẀفґب ẁق
ґẃل џعџتẀم џوẀه џا وџن џعџم Ẁهￍأن џمџعџز Ẃنџم џب џذџكџف)

                                                           
ـ تفسير عيẃاش∂، جلد۲، صفحه＾۲۳۱.  ۱
 .۳Ω۸＾۱، صفحهＱيعه، جلد ẃـ وسائل الش ۲

ـ كاف∂، جلد۸ ، صفحه＾۲℮۳.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ∂(۲) ۳۲۸ 

 ^ دروغ گ→→فته آن ك→س∂ ك→ه م→→∂پندارد ب→→ا م→است، در ح→→ال∂ ك→→ه آوي→→خته ب→→ا شاخهها
درخت غير ماست. 

^ محبẃت ما  عا ẃاز غير ما م∂كند و در عين حال اد ^ در اف→كار و اخالق و اعمالش پيرو
^ بد نم∂دهد.   ^ رسالت و امامت، هرگز ميوه ^ طيẃبه م∂نمايد آيا ندانسته است كه شجره

^ اه→→→→ل ب→→→→→يت� خ→→→→ورده، ب→→→→ايد اف→→→كار و اخ→→→→الق و  ^ ط→→→→يẃبه آن كس ك→→→→ه پ→→→→يوند ب→→→→ه ش→→→→جره
^ محبẃت خواهد بود.   عا ẃاعمالش هم متناسب با خاندان طهارت باشد، وگرنه دروغگو در اد
^ اماميه نسبت به  ^ شيعه ^ بارز ما طايفه ب→ه ه→ر ح→ال ه→→مانگونه ك→ه ع→رض ش→د خصيصه
بان درگ→→→اه اله→→→∂ است و  ẃت ب→→→ه آن م→→→قرẃ خ→→→اندان رس→→→الت و اه→→→ل ب→→→يت ن→→→بوẃت�دلبستگ∂ و م→→→حب
∫ه م→حبẃ ب→ه م→حبوب است، يعن∂ همچون اكسير  џ→شب ẃت ت ن→يز ع→رض ش→د ك→ه خ→اصيẃت ط→بيع∂ م→حب
ẃصف ب→→→ه ص→→→فات  ẃت ن→→→يز م→→→حبẃ را م→→→ت ك→→→ه ب→→→ه مس م→→→∂خورد و آن را ت→→→بديل ب→→→ه ط→→→→ال م→→→→∂كند، م→→→حب
Ẃل او راه برود، مثل  ث ґدوست م∂دارد، م∂كوشد كه م Ґم→حبوب م→∂سازد. آدم، كس∂ را كه واقعا
^ ت→→مام  او ح→→رف ب→→زند، م→ثل او ب→نشيند و ب→رخيزد و در ت→مام ح→االت از ح→ركات و س→كنات آي→ينه

^ او باشد.   نما
خشم امام معصوم� از محبẃان حرف∂ 

ẃت ب→→→→→→ه خ→→→→→→اندان ع→→→→→→صمت در چ→→→→→→ه ح→→→→→→ال و وض→→→→→ع∂ ه→→→→→→ستيم ب→→→→→→ايد  عيان م→→→→→→حب ẃح→→→→→→ال آي→→→→→→ا م→→→→→→ا م→→→→→→د
^ خ→ود ب→ينديشيم ك→ه م→→بادا م→شمول اي→ن ح→ديث ش→ده ب→اشيم كه از امام صادق�منقول  درب→→اره

است كه فرموده است: 
→→نￍا وџ ال  ґوا م Ẁس→→Ẃيџل џ−ґئџولẀا ẂمẀه џسẀف→→Ẃأن џون Ẁرґẃه џش→→Ẁي џونا و Ẁرґẃه џش→→→Ẁي ґد ґج Ẃس→→→ џمẂال ∂→→→ ґف ẁقџل→→→ џح)

)؛  ẂمẀهẂن ґم Ẁن Ẃحџن
م→→→→→→→ردم∂ در م→→→→→→→سجد م→→→→→→→→∂نشينند و س→→→→→→→خن از م→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→يان م→→→→→→→→∂آورند و خ→→→→→→→ودشان را 

منتسب به ما م∂نمايند، در صورت∂ كه نه ما از آنها هستيم و نه آنها از ما. 
 Ẁهџل Ẁت Ẃسџل→→→џف ∂ґان џص→→→ џع Ẃن→→→џا مￍأم→→→џف ∂ґنџاع→→→џأط Ẃن→→→ џمґل ẃام＃ إالџإم→→→ ґا ب→→→џا أن→→→→џم ґاهللا џا و→→→→џ؛ (...أم( بґإمџام＃
^ كس∂ كه از من اطاعت كند، آن كس∂ كه  ب→ه خ→دا ق→سم! من امام نيستم مگر برا

نافرمان∂ من نمايد، من امام او نيستم. 



 
 ۳۲۹  ضرورت حفظ دين توأم با واليت اهل بيت 
 Ẁاهللا џ∂ґنẀعџم Ẃج→ џال ي ґاهللاџو→џف Ẃم ґه→ ґواه→Ẃأف Ẃن→→→ ґم ∂ ґم→→ Ẃاس џونفẀك→→ џأ ال ي ∂ ґم Ẃاس→→ ґب џونẀقￍل џعџت→→ џي џمґل)

)؛۱  ار＃ џد ∂ґف ẂمẀاهￍإي џو
چ→را اي→نها ب→→ه اس→م م→ن چ→سبيدهاند و اس→م م→→ن را از ده→انشان ن→م∂اندازند، خدا من را 

با آنها در ي− خانه جمع نكند! 
^ وااس→→فاه ب→→ر م→→ا ك→→ه ت→→مام ام→→يدمان ح→→شر ب→→ا خ→→اندان رس→ول� است و در دع→اهايمان  ا
^ اه→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→ولت م→→→→→حشور  م→→→→→→∂گوييم: «الل→→→→→→همẃ اح→→→→→→شرنا ف→→→→→→∂ زم→→→→→→رتهم» خ→→→→→→داي→→→→→ا م→→→→→ا را در زم→→→→→ره

گردان و حال آنكه امام صادق� م∂گويد: خدا مرا با آنها در ي− خانه جمع نكند. 
^ محبẃت را كه اطاعت  ẃت ب→ه آنان صادق نيستيم، الزمه م→علوم م∂شود م→ا در اظ→هار م→حب
^ م→→→→→حبẃت را ب→→→→→ه  ع→→→→→ا ẃاست در م→→→→→ا ن→→→→→م∂بينند. پس ت→→→→→ا ف→→→→→رصت و م→→→→→هلت ب→→→→→اق∂ است ب→→→→→كوشيم ك→→→→→ه اد
رات دي→→ن  ẃص→→دق و ص→→فا ب→→رسانيم و از ط→→ريق اط→→اعت ف→→رمانشان در ح→→→فظ ح→→دود و م→→قر ^ م→→رحله
^ اصل∂ ما  ẃينشان قرار گيريم كه سرمايه ^ محب س، در م→سير ت→قوا حركت كرده و در زمره ẃم→قد
 ^ بان درگ→اه اله→∂ است و اي→ن را هم بدانيم كه مسأله ẃت آن م→قرẃدر ع→والم ب→رزخ و م→حشر، م→حب
^ ش→→فاعت و آث→ار آن م→∂باشد. ش→فاعت م→ربوط ب→ه روز ق→يامت  م→→حبẃت و آث→→ارش ج→دا از م→سأله
^ م→راح→ل  ^ م→رگ آث→→ارش ش→روع م→∂شود و در ه→مه →ا م→حبẃت از ه→مان لح→ظه ẃاست و م→حشر، ام

^ هولانگيز رهاي∂ م∂بخشد.  از صحنهها
در روايت∂ از رسول خدا� م∂خوانيم كه فرموده است: 

)؛  ẁ↨џظيمџع ￍنẀهẀوالẂهџا џن ґواطџم ґ↨џعẂب џس ∂ґف ẁعґناف ∂ґتẂيџب ґلẂهџا ب Ẁح џو ∂ẃب Ẁح)
م→→→→حبẃت م→→→→ن و م→→→→→حبẃت اه→→→→ل ب→→→→يت م→→→→ن، در ه→→→→فت م→→→→وطن ك→→→→→ه ه→→→ول و ه→→→راس∂ ب→→→زرگ 

دارند نافع م∂باشد: 
 џو ґساب→ ґحẂال џدẂن→ ґع џو ґتاب→ ґكẂال џدẂن→→ ґع џو ґور Ẁش→→الن џدẂن→→ ґع џو ґرẂب→→џقẂال ∂→→ґف џو џ↕ف→→ا џالو џدẂن→→ ґع)

)؛۲  ґراط ґẃالص џدẂن ґع џو ґميزانẂال џدẂن ґع
ه→نگام م→→رگ و ان→قطاع از دن→→يا [وق→ت∂ ب→دن م→→ا را] در ميان قبر [و زير خا∑ نهادند 
و رف→→→→→تند و دي→→→→→→گر ان→→→→→يس و م→→→→ونس∂ در ك→→→→→نارمان ن→→→→يست] م→→→→وقع∂ ك→→→→→ه س→→→→→ر از ق→→→→بر ب→→→→→ر 

                                                           
ـ كاف∂، جلد۸ ، صفحه＾۳۷℮.  ۱

ـ بحاراالنوار، جلد۷، صفحه＾۲℮۸.  ۲



 
 ۳۳Ω (۲)∂بنا＾ بندگ∂، صفا＾ زندگ

^ اع→مالمان را  م→→∂داريم [ب→→→ا ك→→ولهبار س→→نگين∂ از گ→→ناهان ب→→ر دوش] وق→→ت∂ ك→→→ه ن→→امه
ب→ه دس→تمان م→→∂دهند، وق→ت∂ ك→→ه ب→→ه اع→مال م→→ا رس→يدگ∂ م→→∂شود و م→وقع∂ كه اعمال 

را م∂ سنجند و هنگام عبور از صراط. 
در اي→→→→→→ن م→→→→→→واط→→→→→→ن ه→→→→→→ولان→→→→→→گيز و وح→→→→→→شتبار است ك→→→→→→ه م→→→→→حبẃت خ→→→→→اندان رس→→→→→الت و اه→→→→→ل ب→→→→→يت 

عصمت� به داد ما خواهد رسيد. ان شاءاهللا 
^ محبẃت مرد روغنفروش  ماجرا

ẃت ف→→→→→وقالع→→→→→اده  ^ ك→→→→→→ه ش→→→→→→→غلش روغ→→→→→→ن ف→→→→→→روش∂ ب→→→→→ود، م→→→→→حب ن→→→→→→قل ش→→→→→→ده است در م→→→→→→→دينه م→→→→→→رد
^ ب→ه پ→يامبراك→رم� داشت، ه→ر روز ك→ه م→→∂خواست دن→بال ك→ارش برود، اوẃل م∂آمد  ش→ديد
^ م→→→→→→بار∑ ح→→→→→→ضرت ن→→→→→→→گاه  ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→يامبراك→→→→→→→رم� س→→→→→→→الم م→→→→→→∂كرد و لح→→→→→→ظات∂ ع→→→→→→اشقانه ب→→→→→→ه چ→→→→→→هره
م→→→→∂كرد و م→→→→∂رفت و ت→→→→ا رس→→→→ول اك→→→→رم� را ن→→→→م∂ديد، دن→→→→بال ك→→→→→ارش ن→→→→م∂رفت، از اي→→→→نرو در 
م→→→يان م→→ردم ب→→ه ع→→نوان ع→→اشق پ→→→يامبراك→→رم� م→→عروف ش→→ده ب→→ود و پ→→يامبر� ن→→يز او را ب→→ه اي→→ن 
ك→→→يفيẃت ش→→→→ناخته ب→→→ود و لذا ه→→→ر وقت ك→→→ه او م→→→∂آمد اگ→→→ر رس→→ول اك→→رم� س→→رش ش→→لوغ ب→→ود و 
ج→معيẃت∂ دورش ب→ودند، خ→ود ح→ضرت س→رش را بلند م∂كرد كه او ببيند و دنبال كارش برود و 

ل نشود.  ẃمعط
ي− روز آم→→→د ج→→→معيẃت∂ اط→→راف پ→→→يامبر�را گ→→رفته ب→→ودند، آن ح→→ضرت س→→رش را ب→→لند 
ك→رد، او دي→د و رفت، چ→→ند ق→دم∂ ب→يش ن→رفته ب→ود ك→ه ب→رگشت و باز ايستاد و پيامبر را نگاه كرد. 
ه ك→→→ار او ش→→→ده ب→→ود اش→→اره ك→→رد ك→→ه ج→→لو ب→→يا، او ب→→ا خ→→وشحال∂ ت→→مام آم→→د و  ẃآن ح→→→ضرت ك→→→ه م→→→توج

كنار پيامبر� نشست.  
^ ك→→→ه ه→→→ر روز ن→→→م∂كرد＾، رف→→→ت∂ و  ^ ك→→→رد رس→→→→ول اك→→→→رم� ب→→→→ه او ف→→→→رمود: ام→→→→روز ك→→→→ار
برگشت∂ چرا؟ او گفت: بله يا رسول اهللا، قسم به خداي∂ كه شما را مبعوث به حق كرده است، 
وق→ت∂ چ→ند ق→دم رف→تم، چ→→نان م→حبẃت ش→ما در دلم ش→→علهور ش→د ك→ه ديدم نم∂توانم بروم، اين بود 
→→→→سنґ ع→→→اقبت  Ẁك→→→→ه دوب→→→→اره ب→→→→رگشتم ك→→→→ه ب→→→→ار دي→→→→گر ش→→→→ما را ب→→→بينم. آن ح→→→ضرت درب→→→→ارهاش دع→→→ا ب→→→ه ح

فرمود و او رفت. 
^ گ→→→→→→ذشت و او ن→→→→→→→يامد. رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم� از اص→→→→→→حاب پ→→→→→→رسيدند: اي→→→→→→ن رف→→→→→→يق  چ→→→→→→→ند روز
→→→الع∂ ك→→ردند. آن ح→→ضرت ب→→ا  ẃروغ→→→ن ف→→→روش م→→→ا ك→→جاست، چ→→را ن→→م∂آيد؟ آن→→ها ن→→يز اظ→→هار ب→→∂ اط



 
 ۳۳۱  ضرورت حفظ دين توأم با واليت اهل بيت 
ن→→→→→→اراح→→→→→→ت∂ از ج→→→→→→ا ب→→→→→→رخاستند و ه→→→→→→مراه چ→→→→→→ند ن→→→→→→فر از اص→→→→→→حاب ب→→→→→ه ب→→→→→ازار روغ→→→→→ن ف→→→→→روشها آم→→→→→دند و 
^ ح→→الش ش→دند، آن→ها گفتند: او سه روز است كه  م→غازهاش را ب→سته دي→→دند. از ه→مسايهها ج→→ويا

از دنيا رفته است.  
ي→→→→→→→ك∂ از آن→→→→→→→→ها گ→→→→→→→فت: ي→→→→→→→ا رس→→→→→→→ول اهللا او م→→→→→→→رد ام→→→→→→→ين و ص→→→→→→→ادق∂ ب→→→→→→→ود و ب→→→→→→ه ش→→→→→→ما ه→→→→→→م م→→→→→→حبẃت 
فانه فالن گناه را مرتكب شد( اسم گناه∂ را بردند). رسول  ẃف→وقالع→اده ش→→ديد داشت ول∂ م→تأس
اك→رم� درب→ارهاش اس→تغفار ك→ردند و آم→رزش او را از خ→→دا خ→واس→تند و چنان وانمود كردند 
ẃت او ن→→→→→→→→سبت ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ن، اث→→→→→→→رگذار در آم→→→→→→→رزش گ→→→→→→→→ناهش خ→→→→→→→واه→→→→→→→د ب→→→→→→→ود.حاال م→→→→→→→ا ن→→→→→→→يز اي→→→→→→→ن  ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→حب
^ م→→→→→→ا ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين  ẃت ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→اندان رس→→→→→→→ول� ان→→→→→→تظار داري→→→→→→م. م→→→→→→وال ^ را از م→→→→→→→حب اث→→→→→→→رگذار

عل∂� فرموده است: 
 ґيه→→ґف Ẁ↨џئ ґẃي→→→ ￍالس џو ґه ґرẂي→→ џغ ∂→→ґف ґ↨џن џس→→ џحẂال џن→→ ґم ẁرẂي→→ џخ ґيه→→ ґف џ↨џئґẃي→→→ ￍالس ￍإن→→џف ẂمẀكџي→→→ن ґد ẂمẀكџي→→→ن ґد)

)؛۱  ẀلџبẂقẀال ت ґه ґرẂي џغ ∂ґف Ẁ↨џن џس џحẂال џو ẀرџفẂغẀت
ت→ا م∂توانيد دينتان را كه بر اساس واليت و محبẃت ما اهل بيت است نگه داريد، 
→→→ا ح→→سنه در  ẃدي→→→نتان را از دست ن→→→دهيد، چ→→→را ك→→→ه گ→→→ناه در دي→→→ن ش→→ما م→→غفور است، ام

غير دين شما مقبول نيست. 
ب→→→ا ه→→→مين ب→→→→يان «دي→→→نكم دي→→→نكم» ه→→→شدار دادهان→→د ك→→ه م→→حافظت اي→→ن گ→→وهر ب→→سيار گ→→ران→→→قدر 
ẃت اه→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→ول� اس→→→→→توار است اح→→→→→تياج ب→→→→→ه  م→→→→→→ذهب ت→→→→→→شيẃع ك→→→→→→ه ب→→→→→→ر اس→→→→→→→اس واليت و م→→→→→حب
→→هدار ن→گردد و س→→الماҐ در م→راح→ل برزخ  ẃم→راق→بت ش→ديد دارد ت→ا ب→ا ب→→دعمل∂ها و زشت خ→→وي∂ها لك

و محشر همراه ما باشد و نجاتبخش ما گردد ان شاءاهللا. 
 

پايان 
 

 

                                                           
ـ كاف∂، جلد۲، صفحه＾℮⅛℮.  ۱




