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گفتار اول: اميد و عمل 
      �⁄₧ ẃالر 	Ｊ₧ ẃاهللا الر ₤₣ⁿ

 ∂امير مؤمنان عل ^ موعظه
^ موعظه كرد،فرمود:  ^ كه تقاضا امام اميرالمؤمنين عل∂�در جواب مرد

)؛۱  ↕џ بґغџيẂرґ عџمџل＃ џر ґخ Ẃواآل Ẁج Ẃرџي Ẃنￍم ґم ẂنẀكџال ت)
م→→→راقب ب→→→→اش از آن ك→→→سان∂ ن→→→→باش∂ ك→→→ه ب→→→→ه زع→→→→م خ→→→ودشان ام→→→يد رس→→→يدن ب→→→→ه س→→عادت 

^ґ آخرت را دارند بدون اينكه عملґ سعادتآفرين از خود نشان بدهند.  ابد
 ب→→→→ه اي→→→→ن ن→→→→وع ن→→→→گرش و ب→→→→ه اي→→→→ن راه و روش، ام→→→→يد و رج→→→→اء گ→→→→فته ن→→→→م∂شود ب→→→لكه آرزوي→→→∂ 
^ اف→→→→شانده،  ^ ك→→→→ه ن→→→→ه زم→→→→ين را ش→→→→خم زده و ن→→→→ه ب→→→→ذر س→→→→فيهانه است. درست ه→→→→مانند آن ك→→→→شاورز
ẃه  ول∂ ب→→→→ه ق→→→→ول خ→→→→ودش م→→→→∂گويد ام→→→يدوارم خ→→→دا از اي→→→ن زم→→→ين، گ→→→ندم ف→→→راوان→→→∂ ب→→→ه م→→→ن ب→→→دهد؛ الب→→→ت
^ گ→→ندم ت→→بديل ك→→→ند  ^ ب→→→يابان را دف→→→عتاҐ ب→→ه دان→→→هها درست است ك→→→ه خ→→→دا م→→→→∂توان→→→د ت→→→مام ريگه→→→→ا
^ ن→ظم و ن→→ظام∂ است و  ول∂ س→→نẃت اله→→∂ ب→→ر اي→→ن ن→→يست؛ اي→→ن ع→→الџم ب→→ه ت→→قدير خ→→داون→د م→تعال دارا

^ مطلوب خود نائل شود.  اسباب و وسايل بايد در كار باشند تا هر كس∂ به نتيجه
)؛۲  ґباب Ẃسџ Ẃاالґب ẃالґا џشياءџ Ẃاال џ^ ґر ẂجẀي Ẃنџا Ẁاهللا ∂џبџا)

^ اسباب به جريان بيندازد.  خداوند اґبا دارد از اينكه كارها را جز به وسيله
س→نẃت خ→دا بر اين است كه تمام كارها بايد از مسير اسباب و وسايل خاصẃ به خودشان 
^ ب→ه دست آي→د و راه→∂  ^ آخ→رت ن→يز ب→ايد از ط→ريق اع→مال دن→يو در ج→→ريان ب→→→اشند. س→→→عادت اب→د
ه ب→→ه اي→ن ح→قيقت ه→يچگاه از م→قابل چ→شم ف→كر م→ا ن→بايد دور گ→ردد ك→ه م→ا را  ẃج→→ز اي→→ن ن→→دارد. ت→→وج

                                                        
^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱
 .۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۲
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^ آخ→→رت آف→→ريدهان→→د؛ دن→→يا گ→→ذرگاه است و م→ا ره→→گذريم. م→قصد اص→→ل∂ از خ→لقت م→ا، ع→الم  ب→→را
^ حق تعال∂. كه با كمال صراحت فرموده است:  آخرت است و نيل به شرف لقا
�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ پ→→→→→→روردگارت  ^ و رو ب→→→→→→→ه س→→→→→→و ^ ان→→→→→→→سان! اي→→→→→→→→ن را ب→→→→→→→دان ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→و ب→→→→→→ار س→→→→→→فر ب→→→→→→ستها ا
^ و سرانجام به لقاء و ديدار او خواه∂ رسيد.  م∂رو

^ ورود به دنيا  چگونگ∂ كسب آمادگ∂ برا
ز  ẃدن→يا گ→ذرگاه ان→سان است ن→ه اق→امتگاه، او اي→نجا بايد به جهازات زندگ∂ در آن سرا مجه
ه، اق→→→→→امتگاه  ẃب→→→→→چ ^ ^ ك→→→→→ه در رح→→→→→م م→→→→→ادر ق→→→→→رار دارد و رح→→→→→م م→→→→→ادر ب→→→→→را ها ẃگ→→→→→→ردد؛ درست م→→→→→→انند ب→→→→→→چ
ن→→→→يست،گذرگاه است. م→→→→ا گ→→→→→ذرگاهها ف→→→→راوان داش→→→→تهاي→→→→م م→→→نتها ن→→→زدي−ترين گ→→→ذرگاه ب→→→ه زن→→→دگ∂ 
ف→→→→→→عل∂ م→→→→→→ا، رح→→→→→→م م→→→→→→ادر است. م→→→→→→ا از ع→→→→→→→الم ج→→→→→→→ماد و ن→→→→→→→بات و ح→→→→→→يوان ع→→→→→→بور ك→→→→→→ردهاي→→→→→→م ت→→→→→→ا ب→→→→→→ه اي→→→→→نجا 

رسيدهايم. چنانكه شاعر عارف هم گفته است: 
 Uردم و ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام∂ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم ^ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ماد џاز ج Uح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يوان س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر زدم ґردم ز→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁوز ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ما م
 Uردم از ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يوان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ و آدم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم Uردن ك→→م ش→→دم→→→ Ẁپس چ→→→ه ت→→→رسم ك→→→∂ ز م

ز ك→→→ردند؛ آن→→→جا ب→→→ه م→→→ا  ẃدر رح→→→→م م→→→→ادر م→→→→ا را ب→→→→ه ج→→→هازات→→→∂ ك→→→ه آن→→→→جا م→→→ورد ن→→→ياز م→→→ا ن→→→بود م→→→جه
چ→→→→→شم و گ→→→→→وش دادن→→→→→د،دست و پ→→→→→ا دادن→→→→→د،ريه و ك→→→→→ليه و ك→→→→→بد و...دادن→→→→→د؛ در ص→→→→→ورت∂ ك→→→→→ه ه→→→→يچ 
^ داشت  ^ در رح→→→→→م، اگ→→→→ر در∑ و ش→→→→عور ه ẃك→→→→→دام از اي→→→→→→نها آن→→→→→جا ب→→→→→ه درد م→→→→→ا ن→→→→م∂خورد. آن ب→→→→چ
م→→→∂توان→→→ست اع→→→تراض ك→→→→ند و ب→→→گويد اي→→→ن چ→→→يزهاي∂ ك→→→ه ب→→ه م→→ن م→→∂دهيد اي→→نجا ه→→يچ ك→→→دام م→→ورد 
اح→تياج من نيست؛اينجا من ي− وجب جا م∂خواهم و چند قطره خون، آن هم موجود است 
^ به دست و پا و چشم و گوش دارم و نه حاجت∂ به ريه و كليه و كبد، ول∂ او  و ديگر نه نياز
^ اي→ن دن→→يا س→اختهاند و تمام آن جهازاتґ بيرون∂ و درونيش در اين دنيا  خ→بر ن→دارد ك→ه او را ب→را

^ او بهوجود خواهد آورد.  مورد نياز است و نبود يك∂ از آنها در اينجا چه مشكالت∂ را برا
^ ورود به آخرت  چگونگ∂ كسب آمادگ∂ برا

^ آخ→→→رت است ط→→بق  ح→→اال م→→ا را ه→→م ب→→ه ه→→مين ك→→يفيẃت در اي→→ن دن→→→يا ك→→ه گ→→ذرگاه م→→ا ب→→ه س→→و
ز م→→∂كنند ب→ه ج→هازات→∂ ك→ه در اي→ن دن→→يا م→ورد ن→ياز م→ا ن→يست ب→→لكه  ẃدس→→تورات آس→→→مان∂ ق→→رآن م→→جه

                                                        
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
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ج→ملگ∂ م→ربوط ب→ه ع→الم آخ→رت است و آن→جا ب→ه ط→ور ح→تم م→ورد ن→ياز ما خواهد بود آنگونه كه 
ن→→بودґ ي→→ك∂ از آن→→→ها ب→→دبخت∂ها ب→→ه ب→→ار م→→∂آورد م→→ثالҐ ب→→ه م→→ا دس→→تور دادهان→→د ن→→→ماز ب→→خوان→يم آن ه→م ب→ا 
∂ از ق→→→يام و رك→→→وع و س→→→جود. ه→→مين ط→→ور دس→→تور دادهان→→د روزه ب→→گيريم آن ه→→م ب→→ا  ẃت خ→→→اصẃك→→→يفي
^ از  ش→→→راي→→→ط م→→→خصوص ب→→→ه خ→→ود و ن→→يز دس→→تور دادهان→→د ح→→جẃ ب→→ه ج→→ا آوري→→م ب→→ا ان→→جام اع→→مال وي→→ژها
^ ك→ه ه→يچي− از اي→→نها  رات و ه→مين ط→ور س→اير اع→مال ع→باد џم→ џم→∂ جџاح→→رام و ط→→واف و س→ع∂ و ر
ار در اي→ن دنيا زندگ∂ م∂كنند در حال∂ كه  ẃن→قش∂ در ت→أمين زن→دگ∂ دن→→ياي∂ م→ا ن→→دارن→د و لذا ك→ف
ن→ه ن→ماز م→→∂خوان→ند و ن→ه روزه م→∂گيرند، ن→ه ح→جẃ ب→ه ج→ا م→∂آورند و ن→ه خ→مس و زك→ات∂ م∂دهند 

^ هم دارند.  و احياناҐ زندگ∂ مرفẃهتر
پس م→→علوم م∂شود دن→يا اق→امتگاه ان→→سان ن→يست وگ→رنه ت→مام اي→ن دس→تورات(الع→ياذباهللا) لغ→و 
و ب→→→→→∂ثمر ب→→→→→ه ح→→→→→ساب م→→→→→∂آمد ول∂ چ→→→→ون دن→→→→→يا گ→→→→ذرگاه است و م→→→→قصد ورود ب→→→→ه ع→→→→الم آخ→→→→رت و 
^ است و ج→→→→→هازاتґ زن→→→→دگ∂ در آن ع→→→→الم  ^ خ→→→→→دا و ن→→→→→يل ب→→→→→ه ح→→→→→يات اب→→→→د ^ ت→→→→→شرẃف ب→→→→→ه لق→→→→→→ا مه ẃم→→→→→قد
^ است ك→→ه ب→→ر اث→→ر ع→→مل ب→→ه دس→تورات آس→مان∂ ق→رآن در  →→لџكات روح→→∂ و م→→عنو џه→→مان م Ґم→→نحصرا
گ→→ذرگاه دن→→→يا ب→→→ايد ت→→حصيل ش→ود از اي→ن رو ك→→سان∂ ك→ه دن→→يا را اق→امتگاه خ→ود م→∂دان→→ند و اي→مان و 
^ پس از م→→رگ ن→→دارن→→د اي→→ن اع→→تراض را م→→∂توان→ند داش→→ته  ^ ب→→ه ع→→الم آخ→→رت و ح→→→يات اب→→→د اع→→تقاد
^ م→→→→انند ن→→→→ماز و روزه و ح→→→جẃ چ→→→ه ن→→→فع∂ ب→→→ه ح→→→ال م→→ا و چ→→ه  ^ اع→→→→مال ع→→→باد ب→→→اشند ك→→→ه دس→→→تور اق→→→امه
ن→→قش∂ در ت→→أمين زن→→دگ∂ م→→ا دارن→→د ول∂ م→→ا ك→ه ف→هميدهاي→م و ب→→اورمان ش→ده است ك→ه دن→يا اق→امتگاه 
ز م→→∂شويم ب→→ه ج→→هازات زن→→دگ∂ در ع→→→الم  ẃم→→→ا ن→→→يست و گ→→→ذرگاه است و م→→→ا در گ→→→ذرگاه دن→→→→يا م→→جه
ز ش→ده است ب→ه ج→هازات→∂  ẃه در رح→م م→ادر، م→جه ẃآخ→→رت ك→→ه اق→→امتگاه م→→است ه→→مان گ→→ونه ك→→ه ب→→چ
ز  ẃمجه Ґزندگ∂اش م∂باشد، ما هم فعال ^ ك→ه آن→جا ن→افع ب→ه ح→→الش ن→بوده و اي→نجا از لوازم ض→رور
م→→→∂شويم ب→→→ه ج→→→هاز ن→→→→ماز و روزه و ح→→جẃ و م→→انند آن در ح→→→ال∂ ك→→ه ن→→م∂دان→→يم اي→→نها چ→→ه ض→→رورت∂ 
ه در رح→م مادر اعضا و جوارح بيرون∂  ẃدر ع→الم پس از م→رگ خ→واه→ند داشت.ه→→مانگونه ك→ه ب→چ
^ ص→ورتگر م→∂گرفت در ح→ال∂ ك→ه ه→يچ ن→م∂دان→ست اي→نها چ→ه ض→رورت∂  و درون→→∂ را از ف→→رشته

در عالم دنيا و بيرون از رحم مادر خواهند داشت. 
ز ب→ه اي→ن ج→هازات از م→ادر متولẃد شده  ẃك→ود∑ اي→نجا ك→ه آم→د ت→→ازه م→∂فهمد اگ→ر غ→ير م→جه
 ґم→→ادر ґدر رح→→م Ґب→→→ود در دن→→→يا چ→→→ه ب→→→دبخت∂ها و ن→→→ابسامان∂ها در زن→→→دگ∂اش داشت م→→ا ه→→م ك→→ه ف→→→عال
^ ص→ورتبخش اله→∂ ح→ضرت رسول اهللا اعظم�از طريق وح∂ خدا به  دن→يا ه→ستيم ف→رشته



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲℮

ز به جهازات زندگ∂ در  ẃروح م→ا ص→ورت ق→يامت∂ م→∂دهد و ب→ا دس→تورات آس→مان∂اش م→ا را م→جه
آن ع→→→→الم م→→→∂سازد ول∂ م→→→ا ت→→→ا در رح→→→مґ م→→→ادرґ دن→→→يا ه→→→ستيم ن→→→م∂توان→→يم از ك→→اربرد اي→→ن ج→→هازات در 

عالم آخرت آگاه گرديم.  
ناتوان∂ ما از در∑ حقايق قيامت 

^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂�فرمود:  موال
)؛۱  Ẁماع ￍالس ґيانџعẂال џن ґم ẂمẀكґفẂكџيẂلџف)

فعالҐ كه تواناي∂ ديدن آن حقايق را نداريد به همين شنيدن از ما اكتفا بنماييد.  
�؛۲وق→→→ت∂ رؤيت ق→→→يامت∂  Ґيراґب→→→ џك ҐكاẂل→→→→Ẁم џو Ґيما ґع→→→џ џ→→→م√ رџأيẂتџ ن ق→→→→رآن ه→→→م م→→→∂فرمايد:�وџ إذا رџأيẂتџ ث
^ آن→→گاه م→→∂بين∂ ك→→ه چ→→ه زن→→دگ∂ خ→وش و چ→ه س→لطنت ب→زرگ∂ است.ت→ا چ→شم ق→يامت∂  پ→→يدا ك→→رد

پيدا نكردهايد از در∑ حقايق قيامت∂ ناتوان خواهيد بود. رو قيامت شو قيامت را ببين. 
�؛   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

 ^ ^ خ→دايت ه→ست∂ ب→→ه پ→→ايان س→فر ك→→ه رس→يد ^ ان→→سان ت→→→و ف→→عالҐ در ح→→ال س→فر ب→→ه س→و ا
او را ديدار خواه∂ كرد. 

^ ما فرمود:  باز هم موال
 ẂمẀك ґẃرџم→→џم Ẃن→→ ґوا م Ẁذ Ẁخ→→џرار＃ ف→→џق Ẁار џد Ẁ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џاز＃ و џج→→џم Ẁار џا دџي→→Ẃن ا الدџم→→→ￍن ґإ Ẁاس→→→ￍا النџه→→→أي)

)؛۳  ẂمẀكґẃرџق џمґل
^ م→→→→→→→ردم!به ح→→→→→→→→قيقت دن→→→→→→→يا، گ→→→→→→→ذرگاه است و آخ→→→→→→→رت اق→→→→→→→امتگاه، از گ→→→→→→ذرگاهتان  ا

^ اقامتگاهتان توشه برداريد.  برا
^ اي→→→→→ن س→→→→→خن، گ→→→→→فتارش ب→→→→→ا ك→→→→→ردارش ك→→→→→امالҐ م→→→→→طابق ب→→→→→ود. زن→→→→→دگ∂ ش→→→→→خص∂اش  گ→→→→→→وينده

تكاندهندهتر از سخنش بود.  
^ خ→→→→دمتش ش→→→→رفياب ش→→→→د در  س→→→→→ويد اب→→→→→ن غ→→→→→فله ك→→→→→→ه از اص→→→→→حاب آن ح→→→→ضرت است روز
ـ ح→→→→→كومت داشت، دي→→→→→د  ـ آن روز ش→→→→→→راي→→→→→→ط∂ ك→→→→→→ه ح→→→→→→ضرتش ب→→→→→→ر ي− م→→→→→→ملكت پ→→→→→→هناور اس→→→→→→الم∂ 
^ زندگ∂ ي− فرد فقير هم  زن→دگ∂اش آن ق→در ف→قيران→ه است ك→ه ات→اق م→حقẃرش از لوازم ضرور

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱۱۳.  ـ نهجالبالغه ۱

 .۲Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۲
^ فيض،خطبه＾۱۹℮.  ـ نهجالبالغه ۳
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ب و حيرت گفت:   ẃخال∂ است با تعج
 Ґيئا→→→ џش џ−ґيت→→→џ ^Ẅ فґ→→→∂ ب џرџا Ẁت Ẃسџل џو ґم→→→الẂال Ẁيت→→→џ ∑џ ب ґدџيґب! џنين ґؤم→→→→ẀمẂال џير→→→→ ґمџي→→→→ا ا)

)؛  ґهẂيџلґا Ẁتاج ẂحẀا يẃم ґم
^ آق→→→→→→ا! ب→→→→→يتالمال در دست ش→→→→→ماست دي→→→→→گران از دست ش→→→→→ما م→→→→→→∂گيرند و ب→→→→→ه ن→→→→→وا  ا

^ نم∂بينم.  م∂رسند و عجيب اينكه من در خانهات از لوازم زندگ∂ چيز
^ تكان دهنده را فرمود:   امام�اين جمله

لџ↨)؛  Ẃقￍالن ґدار ∂ґف Ẁثￍتأثџي џال џيبґبￍالل ￍنґا ↨џلẂف џغ џنẂابџي)
ل تشكيل نم∂دهد.  ẃت اثاث و تجمẃموق ^ ^ پسر غفله! انسان عاقل در خانه ا

^ وس→→→يع و پ→→→ر  آي→→→ا م→→→مكن است ش→→→ما اگ→→→ر ب→→→خواه→→→يد در م→→→شهد ده روز اق→→→امت ك→→→→نيد خ→→→انها
^ م→→→وقẃت را پ→→→ر  ^ ان→→→→سان ع→→→اقل خ→→→انه ل ب→→→سازيد ي→→→ا ب→→→خريد؟ ب→→→ديه∂ است ك→→→ه ن→→→م∂كنيد. آر ẃت→→→جم

ل نم∂سازد. بعد فرمود:  ẃتجم
لџيẂ→→→→→ها  ґا Ẁاهللا џش→→→→→اء Ẃنґيب＃ ا ґر→→→→→џق Ẃن→→→→→ џع Ẁن Ẃح→→→→→џن џنا و ґتاع→→→→→ џم џرẂي→→→→→ џها خ→→→→→Ẃيџل ґنا اẂلџق→→→→→→џن ẁن→→→→→→ا دارџل џو)

ون)؛۱  Ẁرґصائ
^ داري→→م ك→→ه ب→هترين م→→تاع خ→ود را ب→ه آن→جا م→نتقل ك→ردهايم و خ→ودمان ه→→م  م→→ا خ→انها

^ به آنجا منتقل خواهيم شد.   اґنشاءاهللا به همين زود
^ ان→سان ع→اقل است ك→ه اي→ن حقيقت را در∑ م∂كند و آن را م∂پذيرد وگرنه انسان  آر

مقهور شهوات و مجذوب دنيا از در∑ آن ناتوان است.  
حقيقت دنيا؟ 

→→رџ↕)؛دنيا ك→→شتزار آخ→→→رت است و آخ→→رت دروگ→→اه است.آي→→ا  ґاآلخ Ẁ↨ џعџر Ẃز→→ џن→→→يا م لد∫ џف→→رمودهان→→د:(ا
اص→→الҐ دن→يا ي→عن∂ چ→→ه؟حقيقت دن→يا چ→يست؟ آي→ا اي→ن زم→ين و آسمان، اين خانه و اين در و ديوار و 
آه→→→→→→→→ن و س→→→→→→→→يمان، دن→→→→→→→→ياست؟خير، اي→→→→→→→نها ك→→→→→→→ه م→→→→→→→خلوق∂ از م→→→→→→→خلوقات خ→→→→→→→دا ه→→→→→→→ستند و ه→→→→→→→يچي− ن→→→→→→→ه 

^ مدح و ستايش م∂باشند و نه سزاوار ذمẃ و نكوهش.   شايسته
دن→→يا آن ح→→→الت روح→→∂ ان→→→سان در ش→→راي→ط ق→بل از م→رگ است و ح→→الت ب→→عد از م→رگ آخ→رت 
^ اوست. ح→→ال  است. ت→→→علẃقات و دلب→→→→ستگ∂هاي∂ ك→→→ه ان→→→→سان ن→→→سبت ب→→ه اش→→→ياء و اش→→خاص دارد دن→→→يا

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷Ω،صفحه＾۳۲۱ و ارشادالقلوب ديلم∂،صفحه＾۲۸ با اندك∂ تفاوت.   ۱
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ت ع→→مرش رس→→يدن ب→→ه آن  ẃش در م→→د ẃق و دلب→→ستگ∂ دارد و ت→→مام ه→→مẃاگ→→→ر آن→→→چه را ك→→→ه او ب→→→ه آن ت→→→عل
^ م→→مدوح و پ→→سنديده است و  ^ خ→→→→دا و اح→→كام اله→→∂ ب→→اشد. دن→→يايش دن→→يا ب→→→وده است خ→→→دا و اولي→→→ا
ت ع→→→→→→مرش ب→→→→→→ه غ→→→→→→ير خ→→→→→→دا ب→→→→→→اشد از م→→→→→→شتهيات ن→→→→→→فسان∂ و  ẃق خ→→→→→→اطرش در م→→→→→→دẃاگ→→→→→→→ر دلب→→→→→→ستگ∂ و ت→→→→→→→عل
→→→رẂكب و ك→→→سب و ك→→→ار و ج→→→اه و ج→→→→الل و م→→→قام،دنيايش دن→→→→ياي∂  џاز ق→→→بيل م→→→سكن و م ^ ẃم→→→→اد ^ ام→→→→تعه
^ رنگارنگ  مґ م→رگ ت→مام آن م→تعلẃقات و دلبستگ∂ها џم→ذموم و ن→اپسند است.ه→→نگام اح→تضار و د
^ ب→→ه آن→→ها ع→→شق ورزي→→ده است از او م→→∂گيرند و ط→بيع∂ است ك→ه ج→دا ك→ردن م→عشوق  را ك→→ه ع→→مر
^ اگر اين سوز و گداز جاودانه  ^ ت→وأم خ→واهد بود پس وا از ع→اشق ب→ا س→وز و گ→داز ب→→سيار ش→→ديد
^ پ→رواز روح ب→ه ع→الم  مґ م→ردن و لح→ظه џا آن كس ك→→ه م→→→عشوقش خ→→دا ب→وده د→→ ẃو ه→→ميشگ∂ ب→→اشد. ام
→رور  Ẁوج→ودش را غ→رق در ن→ور و س ^ م→→لكوت او را ي− ج→→ا ب→→ه دام→→ن م→عشوقش م→∂اف→كنند و س→راپ→→ا

ت∂ ماندگار م∂سازند.  џهجџ و ب
→ا خ→دا  ẃه→→ر چ→→ه رنگ غ→→ير خ→→→داي→→∂ دارد ف→ناپذير است و از ان→سان ج→→دا خ→واه→د ش→د. ام ^ آر
ذات اق→→→دس∂ است ك→→→ه ه→→→رگز ف→→→نا ب→→→ه س→→→احت ق→→→دسش راه ن→→→→دارد و لذا آن كس ك→→→ه خ→→→دا را دارد 
م مردن  џا آن كس كه خدا را ندارد د ẃه→مه چ→يز دارد. چون كه صد آمد نود هم پيش ماست. ام

^ جهنẃميان دارد اين است كه:  هيچ چيز ندارد و لذا جامعترين بيان∂ كه قرآن درباره
...�؛۱  џونẀهџت Ẃشџما ي џنẂيџب џو ẂمẀهџنẂيџب џيل ґح џو�

ميان آنها و تمام خواستههايشان حائل ايجاد م∂شود...  
^ بهشتيان دارد اين  و آن→→ها از خ→واس→→تههايشان ج→→دا م→→∂شوند و ج→امعترين ب→يان∂ ك→ه درب→اره
^ ه→ميشه در م→→يان خ→→واس→تههايشان  �؛۲آن→→ها ب→→را џون Ẁدґخ→→ال Ẃم Ẁه Ẁس Ẁف→→Ẃأن Ẃت џهџ →→→ت Ẃا اش џيم→→ ґف Ẃم→→→ Ẁه џاست ك→→ه:�...و

^ عرفه دارند:  مند.چون خدا را دارند همه چيز دارند. امام سيẃدالشهدا�در دعا ẃمتنع
)؛  џ∑ џدџقџف Ẃنџم џد џج џو ^ ґذￍا الџم џو џ∑ џد џج џو Ẃنџد مџقџله∂ ماذا فґا)

→→→م ك→→رده چ→→→ه  Ẁم ك→→رده و آن كس ك→→→ه ت→→و را گ→→ Ẁخ→→→دايا آن كس ك→→→→ه ت→→→و را ي→→افته چ→→→ه گ
يافته است؟ 

                                                        
 .Ｑ℮＾سبأ،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱Ω۲＾انبياء،آيه ^ ـ سوره ۲
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ضعف باور، كمبود اساس∂ ما 
^ روح→→→→→→∂ ان→→→→→→سان ق→→→→→→بل از م→→→→→→رگ  پس م→→→→→→→علوم ش→→→→→→→د دن→→→→→→→يا ع→→→→→→→→بارت از ت→→→→→→علẃقات و دلب→→→→→→→ستگ∂ها
^ ه→→ميشه  است. اگ→→→ر آن ت→→→علẃق و دلب→→→→ستگ∂ ب→→ه خ→→دا ب→→اشد خ→→وشا ب→→ه ح→→→الش ك→→ه پس از م→→رگ ب→→را
^ هميشه در سوز  غ→رق در رح→مت و ب→هجت است وا گ→ر به غير خدا باشد بدا به حالش كه برا
ه داش→ته ب→اشيم كه آنچه ما نسبت به اين حقايق  ẃو گ→→داز است و لذا م→ا ب→ه اي→ن ح→قيقت ب→→ايد ت→وج
^ ب→→اور است وگ→→رنه از ح→→يث ع→→لم و اع→→تقاد ب→→ه اي→ن م→عارف ن→قص∂ ن→داري→م.  ك→→مبود داري→→م م→→سئله
ا  ẃدر آن نيست ام ∂ ẃاست و شك ẃم حقẃم→ا م∂دانيم مرگ هست، برزخ و محشر و بهشت و جهن
فانه آن→→→→گونه ك→→→ه ب→→→→ايد و ش→→→ايد اي→→→ن  ẃل ك→→→→نيم م→→→→∂بينيم م→→→→تأسẃان→→→→دك∂ در ح→→→→االت و اع→→→→مال خ→→→→ود ت→→→→أم

حقايق باورمان نشده است. 
^ ع→لم و اع→تقاد است ك→ه م→ا ب→حمداهللا ه→ر دو(ع→لم و اع→تقاد) را  ^ ب→→اور، غ→ير م→سئله م→→سئله
داري→→م. ي→→عن∂ ه→→م م→→→∂دان→→يم و ه→→م ب→→ه آن→→چه ك→→ه از م→→→عارف م→→∂دان→→يم م→→عتقديم. ول∂ اك→ثراҐ آن→چه را 

^ كاملش را نداريم.   كه اعتقاد داريم باور نداريم؛يعن∂ ايمان در مرتبه
^ اخ→→الق اي→ن م→ثال را آوردهان→د و م→→∂گويند م→ا هيچ ممكن نيست  ب→رخ∂ از آق→ايان ع→لما
 ^ ش→ب∂ ت→نها در ي− خ→→انه ي→ا ات→اق∂ كه ميẃت∂ در آن هست بخوابيم با اينكه م∂دانيم ميẃت جسد
^ از او ب→→→→ر ن→→→→م∂آيد؛ در ع→→→→ين ح→→→ال م→→→→∂ترسيم  ب→→→→∂روح و ب→→→→→∂حس و ح→→→→ركت است و ه→→→→يچ ك→→→→ار
^ ه→م خ→واب ب→ر م→ا غ→لبه ك→→ند در خ→واب  ن→→صف شب ب→→رخيزد و م→→ا را خ→→فه ك→→ند. اگ→→ر چ→→ند دق→يقها
م→→→∂بينيم او ب→→→رخاسته و م→→ا را زي→→ر م→→شت و لگ→→د خ→→ود گ→→رفته است؛ در ح→→→ال∂ ك→→ه ه→→م ع→→لم داري→→م 
ك→→→→ه او م→→→→رده است و ه→→→→م اع→→→→تقاد داري→→→م ك→→→ه م→→→رده ف→→→اقد ه→→→رگونه حسẃ و ح→→→ركت است و ق→→→ادر ب→→→ر 
^ نيست. در عين حال از او م∂ترسيم؛ چرا؟ چون اين حقيقت باورمان نشده است.  هيچ كار
^ دهه→→→→→→ا م→→→→→→رده را م→→→→→→∂شويد و دف→→→→→→ن  →→→→→→→ا ش→→→→→→→خص∂ ك→→→→→→→ه ح→→→→→→→رفهاش م→→→→→→→ردهشوي∂ است و روز ẃام
^ دف→→→→→→→ن ش→→→→→→→ده ي→→→→→→→ا دف→→→→→→→ن ن→→→→→→→شده  م→→→→→→→→∂كند او در شب ت→→→→→→→اري− داخ→→→→→→→ل ق→→→→→→→برستان م→→→→→→→يان ص→→→→→→→دها م→→→→→→→رده

م∂خوابد و هيچ بيم و باك∂ هم ندارد و خواب خوش هم م∂بيند. 
ح→→→→اال م→→→→ا ب→→→→ا او چ→→→→ه ف→→→رق و ت→→→فاوت∂ داري→→→م؟ چ→→→را او م→→→يان ص→→→→دها م→→→رده م→→→∂خواب→→→د و م→→→ا ك→→→نار 
ي− م→رده ج→رأت ن→م∂كنيم ب→خواب→يم ب→ا اي→نكه ه→م م→ا و ه→م او ع→لم و اع→تقاد داريم كه مرده قادر 
^ آن→چه او(م→رده ش→ور) دارد و م→ا ن→داري→م ه→مان ح→→الت ب→اور  ب→→ر ه→→يچ حسẃ و ح→→ركت∂ ن→→يست. آر
است ك→→→ه ب→→→ر اث→→→ر ت→→→كرار ع→→→مل، ق→→→وẃت ن→→فس∂ در او ب→→→هوجود آم→→ده و ع→→لم و اع→→تقادش ب→→ه ح→→دẃ ب→→اور 
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رس→يده است. ول∂ م→ا ب→ر اث→ر ع→دم ت→كرار ع→مل و ق→وẃتґ وه→م و خ→→يال، ت→وأم ب→ا ض→عف نفس، علم و 
اعتقاد ما به حدẃ باور نرسيده است.  

^ ب→→ه  ^ ع→زيز و م→حترم، م→ا ه→م اگ→ر ب→خواه→يم در م→→سائل اع→تقاد ^ آق→→→ايان ج→وانه→ا ب→→نابراي→→ن ا
ح→→→دẃ ب→→→اور ب→→→رسيم ب→→→ايد ت→→→كرار ع→→مل ب→→ه دس→→تورات آس→→→مان∂ ق→→رآن داش→→ته ب→→اشيم و ب→→→دان→→يم آن ع→→لم و 
^ م→→→→ا را ب→→→→ه اي→→→→مان م→→→→→∂رساند ك→→→→ه ب→→→→ا ب→→→→اور ه→→→→مراه ب→→→اشد و اگ→→→ر ب→→→اور ن→→→بود اي→→→→مان∂ ه→→→م در ك→→→ار  اع→→→→تقاد
^ ج→→بران اي→→ن ن→→قص  →→→→ا اي→→→→مان ن→→→داري→→م. ب→→را ẃع→→→لم و اع→→→→تقاد ب→→→ه م→→→عارف دي→→→ن∂ داري→→→م ام Ґن→→→يست.ما اك→→→ثرا

^ از ايمان م∂رساند.  تكرار عمل به همان چه كه علم و اعتقاد به آن داريم ما را به مراتب اعال
...�؛۱  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃ عџدẀ الẂكџلґمẀ الطￍي Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ خ→دا ب→اال م→→∂رود و آن→چه ك→→ه او را ب→اال م→→∂برد  ...روح ان→→سان ع→→المґ م→→عتقد، ب→→→ه س→→و
عمل صالح است... 

 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 رك→وع ك→نيد و س→جده ك→→نيد و پ→روردگار خ→ود را  ا
^ ف→→→→→→→الح و  ^ خ→→→→→→→ير ان→→→→→→جام ب→→→→→→دهيد ت→→→→→→ا ب→→→→→→→ه م→→→→→→رتبه ع→→→→→→→بادت و ب→→→→→→ندگ∂ ب→→→→→→نماييد و ك→→→→→→→ارها

^ كامل نائل گرديد.  رستگار
^ قلب∂، منشأ قبول∂ اعمال  انگيزه

^ م→→وعظه ك→→رده  ^ ك→→ه ت→→قاضا ^ م→→→ا ام→→→ام ام→→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�به آن م→→رد از اي→→→ن رو م→→→وال
^ س→→→عادت  )؛ م→→باش از آن م→→ردم∂ ك→→ه آرزو ل＃ џم→→ џع ґرẂي џغ→→ґ ↕џ ب џر→→ ґخ Ẃو اآل Ẁج Ẃر→→→ џي Ẃن →→→م√ ґم Ẃن Ẁك→→→џ ب→→→ود ف→→→رمود:(ال ت
در ع→الم آخ→رت دارن→د ول∂ در دن→يا ع→ملґ س→عادت آف→رين از خ→ود ن→→شان ن→م∂دهند و ق→بالҐ عرض 
ش→→د ك→→ه اي→→ن ع→→مل، ت→→→نها ع→→مل ب→→دن∂ ن→→يست؛ آن ع→→مل∂ از ب→→دن م→→قبول است ك→→ه ن→شأت گ→رفته از 
^ ق→→→→لب∂ ب→→→→اشد، زي→→→→را ح→→→قيقت ان→→→سان، ق→→→لب ان→→→→سان است ب→→→دن، اب→→→زار ك→→→→ار ق→→→لب است و لذا  ان→→→→گيزه

قرآن كريم معيار مقربيẃت در نزد خدا را قلب سليم معرẃف∂ كرده فرموده است: 
�؛۳   لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

                                                        
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ حج،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۲

^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۳
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^ است ك→→→→ه داراي→→→∂ و ف→→→رزندان، س→→ودمند ب→→→ه ح→→ال ان→→سان ن→→خواهد  روز ق→→→يامت روز
بود مگر كس∂ كه با قلب سليم بر خدا وارد گردد. 

آن→→چه ك→→ه روز ق→→يامت ن→→افع ب→→ه ح→→ال ان→→سان خ→→واه→→د ب→ود ق→لب س→ليم است ك→ه ان→سان ب→ا ق→لب∂ 
ه∂ ب→→→ه  ẃف، م→→→→ا ت→→→→وج ẃس→→→→الم از ب→→→→يمار＾ها و رذائ→→→→ل اخ→→→→→الق∂ وارد ب→→→→ر خ→→→→→دا گ→→→→ردد ول∂ ب→→→→ا ك→→→→مال ت→→→→أس

^ اخالق∂ نداريم.   ^ از آلودگ∂ها پاكساز
ت و ت→→→→→الششان راج→→→→ع ب→→→→ه اع→→→→→مال ب→→→→دن∂ از ق→→→→بيل ن→→→→→ماز و  ẃه→→→→م ^ اغ→→→→→لب م→→→→→ردم م→→→→→تديẃن، ع→→→→مده
^ اص→→→→→الح ح→→→→االت ق→→→→لب∂  ^ ن→→→→ظرشان رو ^ ك→→→→ه ع→→→→مده روزه و ح→→→→→ج و...است،ب→→→→→سيار ك→→→→→مند اف→→→→راد
^ م→هل− ش→ر∑  ب→→اشد و ب→→→ا ج→→دẃ ت→→→مام ب→→كوشند ق→→لب و ج→→→ان و روح و روان خ→→ود را از ب→يمار＾ها
و ن→→فاق، ب→→خل و ح→→سد، ك→→بر و ح→رص، س→وءظن و س→وء خ→لق و...س→الم س→ازند ت→ا س→نخيẃت الزم را 

الم بهشت در خود بهوجود آورند.   ẃبا دارالس
تأكيد قرآن به تزكيه و تهذيب نفس 

^ از ن→→→→→فس  ^ را ك→→→→→→سب ق→→→→→لب س→→→→→ليم و ب→→→→→رخوردار ق→→→→→→رآن ك→→→→→→ريم ت→→→→→→نها راه ف→→→→→الح و رس→→→→→تگار
�؛و  لґيم＃ џب＃ سẂل џقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџ عẀ مالẁ وџ ال ب џفẂن џال ي џم Ẃو џدر اي→ن دن→يا م→∂دان→د و م→∂فرمايد:�ي Ẅ∂ ẃم→زك

د م∂فرمايد:  ẃمتعد ^ مها џسџهمچنين بعد از ق
اها�؛۱  ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

→→→فلح و رس→تگار خ→واهد ش→د ك→→ه ن→فس خ→ود را ت→زكيه ك→رده ب→اشد  Ẁب→→ه ي→→قين آن كس م
و خ→→→→→ائب و خ→→→→→اسر و م→→→→→حروم از س→→→→عادت خ→→→→واهد ش→→→→د، آن كس ك→→→→ه ن→→→→→فس خ→→→→ود را 

آلوده ساخته باشد.  
^ اثبات آن  و ع→جيب اينكه اهل تحقيق فرمودهاند: ما در قرآن كريم مطلب∂ نداريم كه برا
^ نفس كه خداوند حكيم در  ^ تزكيه د ي→اد ش→ده ب→اشد م→گر ه→مين م→سئله ẃم→→تعد ^ مها џس→џاي→ن ق→→در ق

^ اثبات حتميẃت و قطعيẃت آن يازده قسم به دنبال هم آورده است:  ^ شمس برا سوره
 џها� و ẃال→→→→→ џإذا ج ґهار→→→→→→ￍالن џالها� و→→→→→џإذا ت ґرџم→→→→→џقẂال џحاها� و→→→→→ Ẁض џو ґسẂم→→→→→→ ￍالش џو�
 џحاها�و→→→→џم→→→→ا ط џو ґض ẂرџالẂ →→→→→ماءґ وџ م→→→→→ا بџ→→→→ناها� وџ ا ￍالس џشاها� وẂغ→→→→→ џإذا ي ґلẂي→→→→→ￍالل

ها وџ تџقẂواها�؛۲  џور ẀجẀها فџمџهẂألџاها� ف ￍو џما س џس＃ وẂفџن
                                                        

 .۱Ωشمس،آيات۹و ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۱تا۸ .  ۲
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ق→→سم ب→→→ه خ→→ورشيد و ق→→سم ب→→ه ش→عاع ن→ور آن،ق→سم ب→ه م→اه ه→→نگام∂ ك→→ه ن→ور م→→∂افشاند؛ 
ق→→→→→→سم ب→→→→→→→ه روز ه→→→→→→نگام∂ ك→→→→→→→ه زم→→→→→ين را روش→→→→→ن م→→→→→→∂سازد ؛ق→→→→→سم ب→→→→→→ه شب ه→→→→→نگام∂ ك→→→→→→ه 
ظ→لمت آن زم→ين را ب→پوشاند؛ ق→سم ب→→ه آس→→مان و ق→سم ب→→ه س→ازندهاش، ق→سم ب→→ه زم→ين و 

^ آن.  ^ آن، قسم به جان انسان و قسم به آفريننده قسم به گستراننده
قسم به تمام اينها، اين مطلب، حتميẃت و قطعيẃت دارد و هرگز تخلẃفپذير نخواهد بود كه: 

اها�؛  ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�
^ رذائل  ب→ه ي→قين آن كس رس→→تگار و س→ربلند است ك→→ه ج→ان خ→ود را از آلودگ∂ها
 ^ ∂Ẅ س→→→اخته است و ب→→→→ه ي→→→→قين آن كس م→→→حروم از س→→عادت اب→→د ẃزك→→→→ Ẁاخ→→→الق∂ پ→→→ا∑ و م

لقيẃه آلوده كرده است.   Ẁاست كه جان خود را به رذائل خ
 ^ ∂Ẅ ب→→→ه ص→→→حنه ẃپس م→→→→علوم م→→→→∂شود از ن→→→→ظر ق→→→→رآن ك→→→→ريم آوردن ق→→→→لب س→→→→ليم و ن→→→فس م→→→زك
فانه م→→→→ا ن→→→→سبت ب→→→→ه آن، ب→→→سيار  ẃان→→→→→سان است و م→→→→تأس ^ م→→→→حشر اس→→→→اس∂ترين ش→→→→رط ف→→→→الح و رس→→→→تگار
^ س→→ع∂ و  س→→→هلان→→→گار و م→→→→سامحهكار ه→→→ستيم و ش→→→ايد اص→→→→الҐ آن را ب→→→ه ح→→→ساب ن→→→م∂آوريم. م→→نتها

^ پرداختن به صورت ظاهر اعمال بدن∂ است.  كوشش ما در ديندار
م تزكيه بر تعليم  ẃسبب تقد

^ سه محور است:  ^ قرآن دارا ^ كريمه ^ پيامبراكرم�بر اساس آيه برنامه
ـ تالوت آيات خدا.  ۱

ـ تعليم كتاب و حكمت.  ۲
^ اخالق∂.چنانكه م∂فرمايد:  ^ قلبها از آلودگ∂ها ـ تزكيه و پاكساز ۳

 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

خ→دا بر اهل ايمان منẃت گذاشت كه از ميان خودشان رسول∂ برانگيخت تا آيات 
∂Ẅ سازد و به ايشان كتاب  ẃزكẀخ→دا را ب→→ر آن→ها تالوت كند و آنان را از آلودگ∂ها م

و حكمت را تعليم دهد...  
يهم� ج→لوتر از�يعلẃمهم�آمده است؛  ẃش→ريفه�ي→زك ^ چ→نانكه م→→الحظه م→→∂فرماييد در آي→→ه

                                                        
^ آل عمران،آيه＾℮⅛۱.  ـ سوره ۱
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م بر تزكيه و تطهير نفوس  ẃدر ص→ورت∂ ك→ه ب→ر حسب جريان طبيع∂، تعليم عقايد و احكام، مقد
 ^ از رذائ→→→→ل است ول∂ از آن ن→→→ظر ك→→→ه رك→→→ن اص→→→ل∂ و اس→→→اس∂ در س→→→→عادت ان→→→→سان ت→→→زكيه است ب→→→را

م بر تعليم ذكر شده است.   ẃت، مقدẃي ẃنشان دادن اصالت آن در اهم
^ پ→→→→→→يامبراك→→→→→رم�محور اوẃل را ك→→→→→ه  ^ س→→→→→→هگانه ح→→→→→→ال م→→→→→→ا را ب→→→→→→→نگريد ك→→→→→→ه از م→→→→→→يان ب→→→→→رنامه
م را ك→→ه رك→→ن اس→→اس∂ است و از اص→→الت  ẃا م→→حور س→→و→→ ẃت→→→الوت آي→→→→ات است م→→حكم چ→→سبيدهاي→→م ام
 Ґب→→رخوردار است چ→→→نان س→→ست و س→→ب− گ→→رفتهاي→→م و آن→→چنان ره→→→ايش ك→→ردهاي→→م ك→→ه گ→وي∂ اص→→ال
ẃه م→→→→وضوع ت→→→→الوت آي→→→ات ق→→→رآن و ح→→→فظ آي→→→→ات و  ^ ن→→→→دارد. الب→→→→ت در زن→→→→دگ∂ دي→→→→ن∂ م→→→→ا ن→→→→قش و اث→→→→→ر
س اس→→→الم∂ در ك→→شور م→→ا رواج پ→→يدا ك→رده و  ẃق→→رآن ك→→ه اك→→نون ب→→ه ب→→ركت ان→→قالب م→→قد ^ س→→ورهها
در م→→→→→→يان اص→→→→→→ناف و ط→→→→→→بقات م→→→→→→ختلف م→→→→→→خصوصاҐ دان→→→→→→شگاهيان و ج→→→→→→وان→→→→→→ان راه ي→→→→→افته است ب→→→→→سيار 
^ خ→→→→وشحال∂ و اف→→→→تخار است، ول∂ اي→→→→ن ح→→→→قيقت را ن→→→→→بايد از ن→→→ظر دور داشت ك→→→ه اي→→→ن ق→→→دم  م→→→→ايه
^ ارتباط با قرآن برداشته شده و بديه∂ است  ^ به درجات عاليه اول∂ است ك→ه در م→سير ارت→قا
^ ق→→→→رآن است  ^ ت→→→→زكيه ك→→→→ه ه→→→→دف اص→→→→ل∂ ق→→→→رآن و ف→→→→رستنده و آورن→→→→ده ك→→→→ه ت→→→→ا رس→→→→يدن ب→→→→ه م→→→→رحله
 ^ ^ وج→ود دارد و ط→بيع∂ است ك→ه ت→وقẃف در ن→خستين ق→دم و درج→ا زدن در پ→→له ^ ب→سيار ف→→اصله

اوẃل، سبب محروميẃت از هدف اصل∂ قرآن خواهد بود. 
 ẃق→→→رآن ي→→ا ح→→افظ ك→→ل ^ ^ ع→→→زيز م→→→ا خ→→→→يال ك→→→→نند ه→→→مين ك→→→ه ق→→→ار م→→→بادا ج→→→وانه→→→ا و ن→→→وجوانه→→→ا

^ از لحاظ ارتباط با قرآن ندارند.  قرآن شدند ديگر به كمال اعال رسيدهاند و كمبود
^ ايمان و عمل  لق∂، نابود كننده Ẁبدخ

خ→→→وشبختانه م→→→ا ق→→→اريان ق→→→رآن و ح→→افظان ق→→رآن ف→→راوان→→∂ در م→→يان م→→ردان و زن→→ان و ج→→وان→→ان و 
^ ع→→→لميه ب→→→ا رون→→→ق  ^ ت→→→عليم ك→→→تاب و ح→→→كمت ه→→→م ب→→→حمداهللا در ح→→→وزهها ن→→→→وجوان→→→→ان داري→→→→م ب→→→رنامه
ẃ∂ در م→→→→يان آق→→→→→ايان ع→→→لما ك→→→م داري→→→م  →→→→ا آن→→→→چه ك→→→→ه در م→→→→يان ت→→→→مام اص→→→→ناف ح→→→→ت ẃت→→→→مام ب→→→→رقرار است ام
^ حبẃ ذات و حبẃ ج→اه و م→قام و ري→است  ^ ت→→زكيه است ك→→ه آدم→→∂ خ→→ودش را از رذي→→له م→→سئله
^ خدا نداشته باشد.   ∂ جز اخالص در عمل برا ẃو شهرت و خود برتربين∂ پا∑ گرداند و هم
^ م→→→→→سلمان و دوس→→→→→تداران اه→→→→→ل ب→→→→→يت�در  ف است ك→→→→→→ه خ→→→→→→انوادهه→→→→→→→ا ẃت→→→→→→أس ^ ب→→→→→→سيار م→→→→→→ايه
^ اف→→→راد خ→→→→انواده ب→→→ا ي→→→→كديگر  →→→سنخلق و خ→→→وشبرخورد Ẁلي→→→→ن ق→→→→دم از زن→→→دگ∂ دي→→→ن∂ خ→→→ود ك→→→ه ح ẃاو
است ك→→→→→→مبود دارن→→→→→→د ت→→→→→→ا ب→→→→→→رسد ب→→→→→→ه س→→→→→→اير اح→→→→→→→كام دي→→→→→→ن از م→→→→→→عامالت و م→→→→→→عاشرات و دي→→→→→→گر رواب→→→→→→ط 
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^ اي→ن ام→ور  ^ گ→وناگون ب→يرون از خ→انواده م→طرح است و م→ا در ه→مه اج→→تماع∂ ك→ه در ص→حنهها
^ داريم.   ẃنياز به ترميم جد

→→→→سنخلق م→→→→خصوصاҐ م→→→→يان اف→→→→راد خ→→→→انواده ت→→→→أكيد  Ẁح ^ س اس→→→→→الم رو ẃب→→→→→ا اي→→→→نكه در دي→→→→ن م→→→→قد
ه داد ب→→→→→→→ه آن دس→→→→→→→→ته از م→→→→→→ردان و زن→→→→→→→ان∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→→ود را م→→→→→→تديẃن  ẃش→→→→→→→ده است و لذا ب→→→→→→→→ايد ت→→→→→→→وج ^ ب→→→→→→→سيار
ẃ∂ و خ→→تم ان→→→عام و زي→ارت ع→اشورا ه→→ستند و در ع→ين ح→→ال  ^ م→→→ستحب م→→∂دان→→ند و اه→→ل ن→→→ماز و روزه
^ و نيش زبان  ^ و بدگفتار در زن→دگ∂ خ→انوادگ→∂ اح→كام دي→ن را رع→ايت نم∂كنند و با بدرفتار

^ اذيẃت روان∂ و آزار روح∂ يكديگر م∂شوند.  و طعن و كنايه مايه
 :ادق ẃه داد كه فرمودهاند:عن اب∂ عبداهللا الص ẃبايد به اينان توج ^ آر
)؛۱  џل џسџعẂال ل џخẂال Ẁد ґسẂفẀا يџمџك џانџيم Ẃاإل Ẁد ґسẂفẀيџل ґقẀل ẀخẂال џوء Ẁس ￍإن)

بدخلق∂ ايمان را فاسد م∂كند همانگونه كه سركه عسل را فاسد م∂كند. 
لق∂، ع→→→→مل را ف→→→→اسد م→→→→∂كند ه→→→→مچنانكه  Ẁآن ح→→→→ضرت ف→→→→رمود:بدخ ^ و در ح→→→→→→ديث دي→→→→→گر

سركه عسل را فاسد م∂گرداند. 
→→ا ب→→ه  ẃف→→راوان→→∂ را ان→→جام م→→∂دهند ام ∂ẃ اف→→→راد م→→→سلمان از م→→→ردان و زن→→→→ان ب→→→ااي→→مان اع→→→مال م→→ستحب
ه ن→م∂كنند ك→ه ي− ن→يش زب→ان از زن ب→ه شوهر و يا به عكس، آن اعمال را ـطبق  ẃاي→ن ن→كته ت→وج
ـ ه→يچ و پ→وچ و ب→→∂اث→ر م→→∂سازد. در ح→قيقت م→ا دي→→ندار واق→ع∂ ب→سيار  دو ح→→→ديث∂ ك→→ه خ→→وان→→ده ش→→→د

كم داريم از آن جهت كه دينشناس واقع∂ بسيار كم داريم.  
ار او را مورد مدح  ẃن ب→ه م→يان آم→د و ح→ضẃدر ح→ضور پ→→يامبراك→رم�سخن از زن→∂ م→تدي
و ث→→→نا ق→→رار داده گ→→فتند او زن→→∂ ب→→سيار ن→→→ي− و اه→→ل ع→→→بادت است.روزه→→ا روزهدار است و شبه→→ا 
شبزن→→→→→دهدار است ت→→→→→نها ع→→→→→يب∂ ك→→→→→ه دارد ان→→→→→دك∂ زب→→→→انش ت→→→→→ند و ن→→→→يشدار است و ه→→→→مسايگان را ب→→→→ا 
 ґل→→→→ Ẃه џا Ẃن→→→→→ ґم џ∂→→→→→ ґف→→→→→يها ه џرẂي→→→→→ џزب→→→→→→ان و ك→→→→→لمات ن→→→→→يشدارش م→→→→→→∂آزارد. رس→→→→→ول اك→→→→→رم� ف→→→→→رمود:(ال خ
 ґم∂ است.ي→→→→→→عن∂ آن زب→→→→→انẃدر او ن→→→→→→→يست و او از اه→→→→→→ل آتش است و ج→→→→→→هن ^ )؛۲اي→→→→→→ن زن خ→→→→→→ير ґار→→→→→→→ẃالن

مردم آزارش تمام اعمال نيكش را ب∂اثر ساخته است. 
 

                                                        
ـ اصول كاف∂ (شش جلد＾)،جلد پنجم،باب سوءالخلق،حديث۱و۳.  ۱

 .۳Ω۸＾عادات،جلد۱،صفحه ẃـ جامع االحاديث،جلد⅛۱،صفحه＾۹۱ و جامع الس  ۲
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گفتار دوẃم: استغفار و توبه 
 
 
 

اميد واقع∂ و ثمربخش 
^ م→وعظه  ^ ك→ه ت→قاضا اش→→اره ك→→رديم ح→→ضرت ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�در ج→→واب م→رد
)؛۱از آن گ→روه∂ م→باش ك→ه ب→ه زع→م  ل＃ џم→ џع ґرẂي џغ→ґب џ↕ џر→ ґوا اآلخ Ẁج Ẃر џي Ẃن م√ ґم Ẃن Ẁك→џك→→رده ب→ود، فرمودند:(ال ت
خ→ودشان ط→→الب س→→عادت آخ→رتند و خ→ود را ام→يدوار م→→∂دان→ند؛ در ح→ال∂ ك→ه ه→يچ ع→مل سعادت 
آف→→→→رين∂ از خ→→→→ود ن→→→→شان ن→→→→م∂دهند و ع→→→→مل ب→→→→ه وظ→→→→ايف و ت→→→→كاليف اله→→→→∂ خ→→→→ود ن→→→→م∂نمايند و ت→→→نها 
^ ك→→→→→ه زم→→→→→ين را ش→→→→→خم ن→→→→→زده و ب→→→→→ذراف→→→→شان∂  ت→→→→→كيه ب→→→→→ه رح→→→→→مت خ→→→→→دا دارن→→→→→د درست م→→→→→انند ك→→→→→شاورز
ن→→كرده و م→→∂گويد ام→→يدوارم ب→→ه رح→→مت خ→→دا، ام→→→يدوارم ك→→ه م→→حصول ف→→راوان از اي→ن زم→ين ب→ه م→ن 

بدهد! طبيع∂ است كه اين اميد و رجاء نيست؛ بلكه آرزوي∂ سفيهانه است!! 
^ ن→مود، آن→گاه گ→فت:  آر＾! وق→→ت∂ ك→→→شاورز زم→→ين را ش→خم زد و ب→ذراف→شان∂ ك→رد و آب→يار
ام→→→يدوارم خ→→→دا زح→→→→ماتم را ب→→→ه ن→→→تيجه ب→→→رساند و م→→→حصول ف→→→راوان ب→→→دهد؛ اي→→→ن ام→→→→يدґ درست و رج→→→اء 
^ خ→→→→→دا ان→→→→→جام دادم،  ه ẃع→→→→→→اقالنه است ك→→→→→→ه م→→→→→→∂گويد، آن→→→→→→چه از دس→→→→→→تم ب→→→→→→ر م→→→→→→∂آمد ب→→→→→→ه ح→→→→→→ول و ق→→→→→→و
^ م→→→→→ن ب→→→→→يرون است و ج→→→→→ز  ^ ب→→→→→→→عدش ك→→→→→→ه روي→→→→→→انيدن ب→→→→→→ذر در دل خ→→→→→→→ا∑ است، از ع→→→→→→هده م→→→→→→رحله
^ ب→→→∂ثمر است. ب→→ذراف→شان∂  لґ ب→→دون ب→→→ذراف→→شان∂، آرزو ẃن→→دارم. پس ت→→وك ^ ل ب→→ر خ→→دا، چ→→ارها ẃت→→وك
ل ه→→م غ→→رور است و م→→مكن است ب→→ذر در دل خ→→ا∑ ب→→→پوسد و م→→حصول∂ ن→→دهد. ت→→نها  ẃب→→→دون ت→→→وك

^ واقع∂ است و ثمربخش است. خدا هم م∂فرمايد:  ل «رجاء» به معنا ẃبذرافشان∂ با توك
 Ẁشاء→→→→џن Ẃوџل � џون→→→→ Ẁع ґار ￍالز Ẁن Ẃح→→→→џن Ẃأم ẀهџونẀع џر Ẃز→→→→џت ẂمẀت→→→→Ẃن џأ џأ � џونẀث Ẁر Ẃح→→→→џم→→→→ا ت ẂمẀتẂأيџر→→→→→џأ ف�
�؛۲   џونẀوم Ẁر Ẃحџم Ẁن Ẃحџن Ẃلџب � џونẀم џرẂغẀمџا لￍإن � џونẀهￍكџفџت ẂمẀتẂلџظџف Ґطاما Ẁح ẀناهẂل џع џجџل

                                                        
^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱

^ واقعه،آيات۳⅛تا۷⅛.  ـ سوره ۲
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^ آن→→چه ك→→شت م→→∂كنيد؟آيا ش→ما آن را م→→∂رويانيد  آي→→→ا ه→→يچ ان→→ديشيدهايد درب→→اره
ي→→→→→→→ا م→→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂رويانيم؟هرگاه ب→→→→→→→خواهيم آن را ت→→→→→→→بديل ب→→→→→→→ه خ→→→→→→وش− ري→→→→→→زريز م→→→→→→→∂كنيم 
آن→→گونه ك→→→ه ت→→عجẃب ك→→→نيد[و ب→→گوييد] ب→→ه راس→→ت∂ م→→→ا زي→→ان ك→→ردهايم ب→→→لكه ب→→ه ك→لẃ∂ م→→ا 

محروم ماندهايم. 
^ دو ق→→→→سمت است؛ ي− ق→→→→سمت ك→→→→ار ك→→→→شاورز است و آن ش→→→خم  ^ دارا ك→→→→ار ك→→→→شاورز
م  ẃخ→دا ان→جام م→→∂دهد و ق→سمت دو ^ ه ẃاست ك→ه ب→ه ح→ول و ق→و ^ زدن زم→ين و ب→ذراف→→شان∂ و آب→يار

منحصراҐ كار خداست كه رويانيدن بذر و به ثمر رساندن آن است.  
^ دن→→→يا و  ح→→→→ال، ن→→→→ظير ه→→→→مين ب→→→→رنامه در م→→→→ورد ك→→→→→ار آخ→→→→رت است و ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→ه خ→→→→→دا
^ را اي→→→→→نگونه ت→→→→نظيم ك→→→→رده است؛ ه→→→→مان  ^ ك→→→→→شاورز آخ→→→→رت، ي→→→→ك∂ است. آن خ→→→→→دا ك→→→→ه ب→→→→رنامه
^ را ن→→يز ه→→مينگونه ت→→نظيم  ^ از ب→→→هشت و رس→→→يدن ب→→→ه س→→→عادت اب→→→→د ^ م→→→حصول ب→→→ردار خ→→→دا ب→→→رنامه
ك→رده ك→ه در دن→→يا با عمل به وظايف و تكاليف دين∂ بايد در زمينґ جان خود بذرافشان∂ كنيد، 

^ دنياي∂ خود نائل شويد.  تا در عالم آخرت، به محصول كاشتهها
^ در گرو عمل به تكليف دين∂  تأمين سعادت اخرو

^ زن→→→دگ∂ ن→→ائل  ه→→→مانگونه ك→→→ه در دن→→→يا ان→→→→سان ب→→→ايد از ط→→→ريق وس→→→→ايل و اس→→→باب، ب→→→ه ب→→→هرهها
^ نائل گردد.   ^ حيات ابد شود، در عالم آخرت نيز بايد از طريق وسايل و اسباب به بهرهها
س رس→يده از ح→→الل و حرام، مستحبẃ و  ẃفيم ب→ر اس→اس دس→تورات→∂ ك→ه در دي→ن م→قد ẃم→ا م→وظ
 ^ واجب، در ع→→→→→→→→→→بادات→→→→→→→→→مان، در م→→→→→→→→→عامالت و م→→→→→→→→→عاشرات→→→→→→→→→مان، در م→→→→→→→→→حيط خ→→→→→→→→→انواده و در ص→→→→→→→→→حنهها
گ→وناگون اج→تماع∂، ط→بق دس→تور ع→مل ك→نيم. ح→→ال، آن اع→→مال م→ا م→قبول درگ→اه خ→دا واق→ع شده 
ي→→ا ن→→→شده،آن دي→→گر م→→ربوط ب→→ه م→→ا ن→يست و ص→رفاҐ م→ربوط ب→ه خ→داست. ه→مانگونه ك→ه ش→→يار ك→ردن 
ا رويانيدن و به ثمر رساندن، كار او نيست  ẃزم→ين و ب→ذرافشان∂ و آبيار＾،كار كشاورز است؛ام
^ ح→→→→كمت و م→→→→صلحت∂ ك→→→→ه دارد،آن را م→→→→∂پوساند و  و ص→→→→→رفاҐ ك→→→→ار خ→→→→داست. اگ→→→→ر ب→→→→خواه→→→→د رو

اگر بخواهد، آن را م∂روياند و به ثمر م∂رساند.  
^ ما علم به احكام و عمل به آن است نه بيشتر  وظيفه

گ→→اه∂ م→→∂پرسند م→ا از ك→جا م→→∂توان→يم ب→فهميم ك→ه اع→مال م→ا م→قبول درگ→اه خ→دا واق→ع ش→ده 
∂ را ن→→→داري→→م ك→→ه ج→→→ستجوگر  ẃي→→→ا ن→→→→شده است؟ در ج→→→واب ع→→→رض م→→→∂كنيم: م→→→ا چ→→→نين وظ→→→يفه و ح→→→ق
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ك→→ار خ→→دا ب→→اشيم. م→→ا ت→→نها وظ→→→يفه و ت→→كليف∂ ك→→ه داري→→م، ه→→مين است ك→ه ع→لم ب→ه اح→→كام خ→دا را ب→ه 
دست آوري→→→→→→م و ط→→→→→→بق آن ع→→→→→→مل ك→→→→→→نيم و ك→→→→→ار خ→→→→→→دا را ب→→→→→ه خ→→→→→→دا واگ→→→→→→ذاري→→→→→م. او ب→→→→→ا ق→→→→→اطعيẃت ت→→→→→مام 

فرموده است: 
�؛۱   ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال ẃإال � ر＃ Ẃس Ẁخ ∂ґفџل џسانẂن Ẃاإل ￍإن � ґر ẂصџعẂال џو�
ق→سم ب→→ه ع→صر[با معان∂ مختلف كه دارد]تمام افراد انسان در زيان و خسرانند جز 

ي− گروه كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند. 
^ ديگر فرموده است:  در آيه

 џو Ґ↨џبґẃي→→џط Ґ↕يا→→ џح Ẁهￍنџيґي ẂحẀنџل→→џف ẁن ґم Ẃؤ→→Ẁم џو→→ Ẁه џو Ẅ∂ث→→ẂنẀا Ẃر＃ أو→→џك џذ Ẃن→→ ґم Ґحاґص→→ال џل ґم→→ џع Ẃن→→→џم�
�؛۲  џونẀلџمẂعџوا يẀما كان ґن џس Ẃأحґب ẂمẀه џر Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґز Ẃجџنџل

ه→ر ك→ه [از م→رد و زن] مؤمن باشد و عمل صالح انجام دهد، ما به يقين او را به زندگ∂ 
^ م∂رسانيم و پاداش كارش را به نيكوترين وجه م∂دهيم.  خوش و پاكيزها

ان→→→→→→سان م→→→→→ؤمن ص→→→→→الحالع→→→→مل ن→→→→ه ف→→→→→قط در آخ→→→→رت ب→→→→لكه در دن→→→→يا ه→→→→م ح→→→→يات ط→→→→يẃبه و زن→→→→دگ∂ 
^ او پ→→→يش م→→→∂آيد از ف→→→قر و  خ→→→→وش دارد، آن ه→→→→م ب→→→→ا ت→→→→مام ب→→→→ليẃات∂ ك→→→ه ب→→→ه اق→→→تضاء م→→→→اهيẃت دن→→→يا ب→→→را
^ خ→→→→→→داست، ب→→→→→→ا  ر ب→→→→→→ه ت→→→→→→قدير ح→→→→→→كيمانه ẃو م→→→→→→رگ ع→→→→→→زيزان و ه→→→→→→مه را از آن ن→→→→→→ظر ك→→→→→→ه م→→→→→→→قد ^ ب→→→→→→يمار

آغوش باز م∂پذيرد كه فرموده است: 
 ґسẀف→Ẃن Ẃاأل џو ґوالẂم Ẃاأل џن ґص＃ مẂقџن џو ґوع ẀجẂال џو ґف Ẃو→ џخẂال џن→→ ґء＃ م Ẃ∂ џش→→ ґب ẂمẀكￍنџوẀلẂب→→џنџل џو�

�؛۳  џين ґرґاب ￍالص ґر ґẃشџب џو ґراتџمￍالث џو
^ ام→→تحان  س→→نẃت م→→→ا اي→→→ن است ك→→→ه ش→ما را ب→→ه ط→ور ح→→تم از ط→→رق گ→وناگون در ص→→حنه
و آزم→ايش ق→رار م∂دهيم؛ از ترس و گرسنگ∂ و نقص در اموال و اوالد و آنگاه 
ات از خ→→→→→ود ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهند و از  ẃل در م→→→→→شق ẃب→→→→→→شارت ده ب→→→→→→→ه آن→→→→→→ان ك→→→→→→ه ص→→→→→بر و ت→→→→→حم

صميم دل م∂گويند: 
 Uات او ẃدر ب→→→→→→→→→→→→→→→ال ه→→→→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→→→→→∂چشم لذ Uم→→→→→→ات اوي→→→→→→م، م→→→→→→→ات اوي→→→→→→م،مات او

                                                        
^ عصر،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
^ نحل،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۲
 .۱ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
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ات حيات طيẃبه  ẃمختص
پس ح→→→→→يات ط→→→→→يẃبه و زن→→→→→دگ∂ خ→→→→→وش آن ن→→→→يست ك→→→→ه ت→→→→نها ب→→→→دنش س→→→→→الم ب→→→→اشد و س→→→→فره اش 
^ خدا باشد و خدا  رن→گين، ب→→لكه ح→→يات ط→يẃبه و زن→دگ∂ خوش آن است كه توأم با رضا به قضا
رات او را ب→→→→ر اس→→→→اس ح→→→→كمت و م→→→→صلحت ب→→→شناسد و ش→→→→اكر ب→→→اشد،  ẃرا ح→→→→كيم ب→→→→دان→→→→د و ت→→→→مام م→→→→قد
^ زودگ→→→→ذر است ك→→→→ه  ^ ح→→→→→يات ط→→→→يẃبه اگ→→→→→رچه ه→→→→→مراه ب→→→→→ا ان→→→→→واع ب→→→→→ليẃات و م→→→→→صائب ب→→→→اشد. اي→→→→ن م→→→→عنا
 Ẃن →م√ ґم Ẃن Ẁك→џ دن→→بالش «ح→→→يات ط→→يẃبه＾» ج→→→اودان→→ه خ→→واه→→د داشت و لذا ح→→ضرت ام→→ير ف→رمود:(ال ت
)؛از آن گ→→→روه∂ م→→→باش ك→→→ه ب→→→ه ق→→ول خ→→ود ط→→الب س→→عادت آخ→→رتند ول∂  ل＃ џم→→→ џع ґرẂي џغ→→→ґ ↕џ ب џر→→→ ґخ Ẃوا اآل Ẁج Ẃر→→→ џي
^ از خ→→→→ود ن→→→→شان ن→→→→م∂دهند و در ع→→→→ين ح→→→→ال خ→→→→ود را  ه→→→→→يچگونه ع→→→→→مل م→→→→→ربوط ب→→→→→ه س→→→→عادت اخ→→→→→رو

^ رجاء و اميد به رحمت خدا م∂پندارند؛ در صورت∂ كه اين رجاء نيست.  دارا
^ تقرẃب ال∂ اهللا  لين قدم برا ẃاستغفار و توبه او

^ موعظهشان م∂فرمايند:  ^ بعد حضرت امام اميرالمؤمنين�در جمله
)؛۱  ґلџم Ẃاأل ґولẀطґب џ↨џب Ẃوￍالت ∂ґẃج џرẀي џو)

^ ك→→→→→ه دارن→→→→د،به  ^ ط→→→→والن∂ا از آن گ→→→→→روه∂ م→→→→→باش ك→→→→→ه ت→→→→→وبه را ب→→→→→→ه خ→→→→→اطر آرزوه→→→→→ا
تأخير م∂افكنند. 

ات آن ب→→→رخوردار گ→→→ردند؛ ط→→→بيع∂  ẃچ→→→→ون م→→→∂خواه→→→ند ح→→→اال ح→→→االها در دن→→→يا ب→→→→مانند و از لذ
^ ع→→→→→→مل  لي→→→→→→ن ق→→→→→→دم ب→→→→→→را ẃاست ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا داش→→→→→→→تن اي→→→→→→→ن آرزو، اق→→→→→→→→دام ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→وبه ن→→→→→→→م∂كنند؛ از اي→→→→→→→ن رو او
^ روح∂  س→عادتآفرين در آخ→رت توبه است. چون انسان بر اثر ارتكاب گناهان، آلودگ∂ها
پ→→يدا م→→→∂كند و ب→→ا آلودگ→→∂ روح، اع→→→مال خ→→وب ان→→سان ن→يز ب→اال ن→م∂رود و م→قرẃґب او ن→م∂شود ك→ه 

خدا فرموده است: تقوا شرط اساس∂ و زمينهساز قبول∂ اعمال است.  
�؛۲  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

...منحصراҐ آن عمل∂ مقبول درگاه خداست كه از انسان متẃق∂ صادر شود. 
...�؛۳  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃيￍالط ẀمґلџكẂال Ẁدџع Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ از  ^ خ→→→→→→→→دا ص→→→→→→→→عود م→→→→→→→→→∂كند و ب→→→→→→→→اال م→→→→→→→→→∂رود، روح پ→→→→→→→ا∑ ش→→→→→→→ده ...آن→→→→→→→→چه ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→و
                                                        

^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۳
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آلودگ∂هاست كه عمل صالح، آن را باال م∂برد... 
^ ص→→→→عود ب→→→→ه ع→→→→الم ب→→→→اال ن→→→دارد. اع→→→→مال خ→→→وبش ن→→→يز  وگ→→→→رنه روح آلوده و ن→→→→اپا∑، راه→→→→∂ ب→→→→را
^ ع→→→مل  ت→→→→وان→→→→اي∂ رف→→→→عت دادن ب→→→→ه او و ب→→→→اال ب→→→→ردن او را ن→→→→→دارن→→→→د؛ از اي→→→→→نرو، واجب اوẃل در م→→→→رحله
^ ه→ر ان→سان∂، ت→وبه است و توبه يعن∂ حالت بازگشت انسان به سمت خدا و اين مشروط به  ب→را

استغفار است.  
م ب→→→→→→→→→ر ت→→→→→→→→→وبه و  ẃروح از آلودگ→→→→→→→→→→∂ها؛ از اي→→→→→→→→→→نرو اس→→→→→→→→→تغفار م→→→→→→→→→قد ^ اس→→→→→→→→→تغفار ي→→→→→→→→→عن∂ پ→→→→→→→→→ا∑ساز
)؛يعن∂، ابتدا از پروردگار  ґهẂيџل ґا ẀوبẀ ت џا џو ∂ґẃ ب џر џاهللا Ẁر ґف Ẃغџ ت Ẃس џزمينهساز توبه است. چنانكه م∂گوييم:(ا
^ او حركت م∂كنيم  ^ گناهان پا∑ سازد و آنگاه به سو خ→ود م∂خواهيم ما را از آلودگ∂ها
قپذير ن→خواه→د ب→ود؛ آن ه→م اس→تغفار  ẃاو م→→→∂رويم. ي→→→عن∂ ت→وبه ب→→دون اس→تغفار، ت→حق ^ و رو ب→→ه س→→و
ـ ب→→→→ه اس→→→→تهزا  ـ الع→→→→ياذباهللا  ظ ب→→→→ه الف→→→→اظ ك→→→→ه  ẃق→→→→→لب ب→→→→→اشد، ن→→→→ه ت→→→→نها ت→→→→لف ^ ^ واق→→→→→ع∂ ك→→→→→ه ت→→→→→قاضا ب→→→→→ه م→→→→→عنا

شبيهتر است تا استغفار. 
سبب به تأخير انداختن استغفار و توبه 

^ ق→→→لب از آلودگ→→→→∂ها پ→→→ا∑ ب→→→اشد و رو ب→→→ه خ→→→→دا ب→→→→ايستد ت→→→ا ن→→→ور ج→→→→مال  آر＾! ب→→→→→ايد ص→→→فحه
قپذير ن→→→→→→م∂باشد،  ẃدر آن م→→→→→→→نعكس گ→→→→→→→ردد. پس ه→→→→→→→مانگونه ك→→→→→→→ه ت→→→→→→→وبه ب→→→→→→→دون اس→→→→→→تغفار ت→→→→→→حق ẃح→→→→→→→ق
 ^ اس→→→→→→→تغفار ب→→→→→→→→دون ت→→→→→→→وبه ن→→→→→→→يز ك→→→→→→→اف∂ در س→→→→→→→عادت ان→→→→→→→سان ن→→→→→→→خواه→→→→→→د ب→→→→→→ود؛چون اس→→→→→→تغفار، پ→→→→→→ا∑ساز
^ ان→→عكاس ن→→ور ج→مال خ→→داست و ط→بيع∂  ^ ج→→→ان از آلودگ→→→∂ها و آم→→اده س→→اختن آن ب→→را ص→→فحه
است ك→→ه ت→→نها آم→→ادگ∂، ك→→اف∂ ن→→يست ب→→لكه ب→→ايد ب→→ا اط→→اعت ام→ر خ→دا در ت→مام ش→ؤون زن→دگ∂اش 
^ خ→→دا ب→رود و خ→ود را در م→حاذاتґ آن ن→ور اط→هر و اقدس قرار بدهد،  ح→ركت ك→ند و رو ب→ه س→و
^ ج→→→انش روش→→→ن گ→→→ردد و م→→عاالџس→→ف م→→ا در ه→→مان ق→→دم اوẃل ك→→ه ق→→دم اس→→تغفار  ^ آي→→→→ينه ت→→→ا ص→→→فحه

م كه قدم توبه است نائل گرديم.   ẃاست، لنگ∂ داريم، تا به قدم دو
ـ  ـ ك→→→→ه اس→→→→تغفار است  ف ب→→→→ه ت→→→→وبه ن→→→→م∂دان→→→→يم ت→→→→ا زم→→→→ينهاش را ẃخ→→→→ود را م→→→→وظ Ґم→→→→→ا گ→→→→→وي∂ اص→→→→→ال
^ دراز م→∂باشيم و از اي→→نرو ب→ه ف→كر ت→وبه  →→ل و داش→→تن آرزوه→ا џم џف→→راه→→م س→→ازيم. م→→ا گ→→رفتار ط→→ول ا

نم∂افتيم كه موال عل∂�فرمودند: 
)؛  ґلџم Ẃاأل ґولẀطґب џ↨џب Ẃوￍالت ∂ґẃج џرẀي џو.... Ẃنￍم ґم ẂنẀكџال ت) 

از كسان∂ مباش كه....توبه را به خاطر طول آرزو به تأخير م∂افكنند. 
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^ كه احتمال اينكه فردا، پس فردا، ي− هفته بعد، ي−  در م→يان م→ا ب→سيار ك→ميابند افراد
^ اي→→→→→نكه ه→→→→→نوز ه→→→→→ستم،  م→→→→→→اه ب→→→→→→عد و ي− س→→→→→→ال ب→→→→→عد ب→→→→→ميرم ب→→→→→ه ف→→→→→كرش راه ي→→→→→ابد؛ اك→→→→→ثراҐ ف→→→→→كر م→→→→→ا رو
روزه→→→→→→→→ا، ه→→→→→→→فتهها، م→→→→→→→اهها، س→→→→→→→الها ه→→→→→→→ستم؛ ك→→→→→→→ار م→→→→→→→→∂كند و اص→→→→→→→→الҐ اح→→→→→→تمال م→→→→→→رگ ب→→→→→→ه ف→→→→→→كر م→→→→→→ا راه 

نم∂يابد.از رسول خدا�سؤال كردند: 
(مџنẂ اџكẂيџسẀ النẃاس)؛ 

زرنگترين و باهوشترين مردم چه كسان∂ هستند؟[فر مودند]: 
)؛۱  Ẁهџل Ґعداداґت Ẃسґا ẀمẀه د џشџا џو ґت ẂوџمẂلґل ҐراẂك ґذ ẂمẀه ẀرџثẂكџا)

ه→→→→→ر كس ك→→→→→→ه زي→→→→→ادتر از دي→→→→→گران ب→→→→→→ه ي→→→→→اد م→→→→→رگ ب→→→→اشد و ب→→→→يش از دي→→→→گران خ→→→→ود را 
^ آن سازد،از همه عاقلتر است!  آماده

∂ را ك→→→→ه ح→→→→تماҐ پ→→→→يش خ→→→→واه→→→→د  ẃم→→→→هم ^ ب→→→→→ه راس→→→→→ت∂ آدم ع→→→→→اقل آن است ك→→→→ه ه→→→→يچگاه ح→→→→ادثه
^ آن آم→→→اده س→→ازد. آن→→→ها ك→→ه چ→→نين  آم→→→د، ف→→→رام→→→وش ن→→→كند و پ→→→يوسته ب→→→ه ي→→→اد آن ب→→→اشد و خ→→ود را ب→→را
^ ب→→→ه خ→→→ود م→→→∂آيند ك→→→ه ك→→→ار از  ن→→→→يستند، ان→→→→→صافاҐ ع→→→اقل ن→→→→يستند و غ→→→افالنه زن→→→دگ∂ م→→→→∂كنند و روز
^ «واح→→→→سرتا»  ك→→→→→ار گ→→→→→ذشته و س→→→→→رمايه ز ك→→→→→ف رف→→→→→ته و ب→→→→→ه رب→→→→→ح∂(سود＾) ن→→→→→رسيدهان→→→→د و ج→→→→ز ن→→→→اله

^ نخواهند داشت.  سردادن و سوختن و ساختن، كار ديگر
دليل گستاخ∂ و ب∂ پرواي∂ ما 

آر＾! اگ→ر اح→تمال مردن و جريانات بعد از آن در افكار ما زنده بود اينچنين ب∂پروا و 
حريص در دنياطلب∂ نبوديم. رسول خدا�م∂فرمودند: 

)؛۲  ґلџم Ẃاأل ẀولẀط џو Ẅ^ џوџهẂال Ẁاعџبґẃات ґانџنẂاث ∂ґتￍمẀا Ẅ∂لџع Ẁاف џا أخџم џفџو Ẃأخ ￍن ґإ)
^ ك→→ه بر امẃتم م∂ترسم[كه پس از من مبتال  ح→قيقت اي→→نكه م→ن ت→رسنا∑ترين چ→يز
^ طول آرزو.  ^ نفس و ديگر ^ از هوا به آن بشوند]دو چيز است: يك∂ پيرو

وق→→→→ت∂«دل ب→→→→خواه→→→→→∂» ب→→→→ر وج→→→→ود ان→→→→سان ح→→→→اكم م→→→→∂شود ك→→→→ه «دلم م→→→∂خواه→→→د» اي→→→ن چ→→→نين و 
^ ق→→→رآن م→→→جيد:  ^ ب→→→→ه خ→→→→واس→→→→تن ي→→→→ا ن→→→→خواس→→→→تن خ→→→→دا ن→→→→دارد. ب→→→→ه ف→→→→رموده آنچ→→→→نان ك→→→→نم؛ دي→→→→گر ك→→→→ار
^ نفس خود را معبود و  ^ آن كس∂ را كه هوا هẀ هџواهẀ...�؛۳ آي→ا ديدها џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→џأف�

                                                        
 .۱Ω۳＾ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۲،صفحه ۱

^ فيض،خطبه＾۲℮، با اندك∂ تفاوت.  ـ نهجالبالغه ۲
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۹

مطاع خود قرار داده... و در همه جا و در همه حال اطاعت از فرمان نفسش م∂كند؟! 
↕џ)؛۱  џر ґخ Ẃاآل ∂ ґسẂنẀيџف ґلџم Ẃاأل ẀولẀا طￍأم џو ґẃق џحẂال ґنџع د Ẁصџيџف Ẅ^ џوџهẂال Ẁاعџبґẃا اتￍأمџف)
^ دراز ياد  ا آرزو ẃه به حق باز م∂دارد و امẃن→فس ان→سان را از توج ^ ^ از ه→وا پ→يرو

د.  џرџ آخرت را از دل م∂ب
ه ب→ه ح→قẃ و پيمودن صراط مستقيم، باز م∂دارد و  ẃن→فس، آدم→∂ را از ت→وج ^ ^ از ه→→وا پ→يرو
^ ب→→ايد در دن→→يا ب→اشم و وس→→ايل زن→→دگ∂  ^ دراز ه→→م ك→ه ه→نوز در دن→يا ه→ستم و س→اليان م→تماد آرزو
ش ص→→→رف ت→→→أمين زن→→→دگ∂ دن→→→يا م→→→∂شود و ي→→اد آخ→→→رت از  ẃرا ف→→→راه→→→م ك→→→نم؛ ب→→→ر اي→→→ن اس→→→اس ت→→→مام ه→→→م

دلش بيرون م∂رود.  
^ امẃت اسالم  ^ خطرنا∑ برا دو بال

^ ه→م ق→ريب ب→ه اي→ن م→ضمون، ب→ا ان→د∑ ت→فاوت∂ در ع→→بارت از حضرت امام  ح→ديث دي→گر
 ^ ^ خ→طرنا∑ برا ^Ẅ و ط→ول ام→ل را دو بال ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�ن→قل ش→ده است ك→ه ات→بẃاع ه→و
، م→ا را  Ẅ^ فانه م→→ا م→→ردم، اك→→ثراҐ ب→ه ه→مين دو ب→→ال، م→بتال ه→ستيم. ات→بẃاع ه→و ẃت ن→→شان دادهان→→د و م→→تأسẃام
از ات→→بẃاع دي→→ن خ→→→دا ب→ازداش→ته و ط→ول آرزو ك→ه ه→نوز زن→ده ه→ستيم و در آي→نده ت→وبه م→∂كنيم، از 

ياد آخرت غافلمان ساخته است. 
^ جوان∂، مغرورشان كرده و به اميد آينده، اقدام به  ^ ه→ستند ك→ه ت→ندرست∂ و نيرو اف→راد
ت→→→→→وبه ن→→→→م∂كنند و م→→→→رگ را از خ→→→→ود دور م→→→→→∂بينند و م→→→→∂گويند، ت→→→→وبه م→→→→ربوط ب→→→→ه پ→→→→يرانґ لبґ گ→→→→→ور 
^ ك→→ه رس→→يديم، اق→→دام ب→→ه ت→→وبه  است؛ م→→→ا ك→→→ه ف→→→→عالҐ ج→→→وان→→→يم و ن→→→م∂خواه→→→يم(!) ب→→→ميريم. ب→→→ه س→→نẃ پ→→ير
م→→→∂كنيم؛ ول∂ غ→→→افل از اي→→ن ه→→→ستند ك→→ه م→→رگ ب→→ه س→→راغ ج→→وانه→→ا، ب→→→يشتر از پ→→يرها م→→∂رود. ص→→→دها 

جوان زير چهل سال م∂ميرند تا ي− پير هشتاد و نود ساله بميرد.  
ش→→→→→اهدش اي→→→→→نكه ش→→→→ما در ه→→→→مين م→→→→جالس ك→→→→ه م→→→→يان م→→→→ا ت→→→→شكيل م→→→→→∂شود، اگ→→→→ر ب→→→→گرديد ب→→→→ه 
ـ ن→→→→→→→→→→→→→→→ودساله م→→→→→→→→→→→→→→→→∂بينيد. م→→→→→→→→→→→→→→→→علوم م→→→→→→→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→→→→→→→ه اك→→→→→→→→→→→→→→ثراҐ در س→→→→→→→→→→→→→→نين ج→→→→→→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→→→→→→∂  ن→→→→→→→→→→→→→→→درت پ→→→→→→→→→→→→→→→ير ه→→→→→→→→→→→→→→→شتاد 

م∂ميرند.بنابراين، اقدام به توبه در هر سنẃ∂ از سنين عمر انسان الزم است. 
 Uراه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رو ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يگاه ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د ^ ^ چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اه ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دU ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ين و ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ين ا آف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاب ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مر س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و
 Uاي→→→→→→ن دو روز∑ را ك→→→→→ه زورت ه→→→→→ست زود Uاف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شان ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كن از راه ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود ẃپ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر 

                                                        
^ فيض،خطبه＾℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱
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 Uاي→→→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→→→در ت→→→→→→→→→→خم∂ ك→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→اندستت ب→→→→→→→→→→→كار Uت→→→→→→→→→→→→→→→→→ا در آخ→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→→→→→→ين∂ آن را ب→→→→→→→→→→→→→→→→→رگ و ب→→→→→→→→→→→→→→→→ار
 Uت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مرده است اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→راغ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اگهر U!پ→→→→→→→→→→→سر ^ ه→→→→→→→→→→→→ين ف→→→→→→→→→→→تيلهاش س→→→→→→→→→→→از و روغ→→→→→→→→→→→ن ا
 Uه→→→→→→→→→→→ين م→→→→→→→→→→→گو ف→→→→→→→→→→→ردا ك→→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→رداه→→→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→→→ذشت Uام ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ẃن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گذرد اي ∂ẃت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل

 Ẃذ Ẁخџف џ−ґẃمẀا ґنẂطџب Ẃن→ ґم џتẂطџق→ џس ẀذẂن Ẁم џ∑ґرẂم Ẁع ґم Ẃد џه ∂→ґف Ẃل џز→џت Ẃمџل џ−ￍنґا џآدم џابن→ џي)
)؛۱  џ−Ẃي џدџي џنẂيџما بґل џ∑ґدџي ∂ґا فẃم ґم

^ پ→→→→→سر آدم! ت→→→→→و از ه→→→→→مان لح→→→→→ظه ك→→→→→ه از م→→→→→ادرت م→→→→→تولẃد ش→→→→→د＾، ب→→→→→→ه وي→→→→→ران ك→→→→→ردن  ا
^ عمرت ويران  ^ از خ→انه ع→مرت پ→رداخت∂. ه→→ر ي− روز ك→→ه م→→∂گذرد، گ→وشها
^ آنچه  م→∂شود. ح→ال از آن→چه ك→→ه در دست دار＾[از ام→وال و ان→واع امكانات]برا

كه در پيش رو دار＾[از مرگ و عوالم بعد از مرگ]توشه بردار. 
لقمان حكيم به فرزندش م∂گفت: 

 ґوق→→→ات џґال Ґ↨џظџحاف→→→Ẁم џرџث→→→Ẃكџا џو џ−Ẃن→→→ ґم џسџي→→→Ẃكџا Ẁ−ي ґẃالد џونẀك→→→ џن يџا Ẃر џذ→→→ Ẃحґا ￍ∂џن→→→→Ẁي→→→→ا ب)
 ґهґت Ẃو џصґب Ẁنґل ẂعẀي ґحار Ẃسџاالґب џو↕＃ وџل џص ґẃلẀك ґتẂق џو џدẂن→ ґع ẀنґẃؤذẀي Ẁه→ￍن џا Ẁراه→џال تџا ґواتџل→ ￍالص

)؛۲  ẁمґنائ џتẂنџا џو
^ اوق→→→→ات  ف→→→→→رزندم! م→→→→→راقب ب→→→→→اش ك→→→→→ه خ→→→→→روس از ت→→→→→و ب→→→→→اهوشتر و م→→→→→حافظتش ب→→→→را
^ اذان م→→→→→∂گويد و  ن→→→→→مازها ب→→→→→يشتر ن→→→→→→باشد. آي→→→→→ا ن→→→→م∂بين∂ او را ك→→→→ه ه→→→→نگام ه→→→→ر ن→→→→ماز
س→→حرگاهان ب→→انگ ب→→→ر م→→∂دارد و رس→يدن وقت ن→ماز را اع→→الم م→→∂كند؛ در ح→ال∂ ك→→ه 

تو در خواب∂؟! 
 Uوس →→→→→→→→→→→→→→→→د∫ Ẁوح و ق∫ →→→→→→→→→→→→→→→→ب Ẁخ→→→→→→→→→→→→→→→→→روس ص→→→→→→→→→→→→→→→→→بح زد س U ب→→→→→→→→→→رآور دي→→→→→→→→→→ده از اي→→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→→واب م→→→→→→→→→نحوس
 U∂→→→→→→→→→→→→→→→→→ب→→→→→→→→→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→→→→→→→→→ير خ→→→→→→→→→→→→→→→→→وردن و خ→→→→→→→→→→→→→→→→→فتن ن→→→→→→→→→→→→→→→→→دان Uن→→→→صيب اي→→→→نت ش→→→د از م→→→عقول و م→→→حسوس

�؛۳  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
^ خ→→→دايت در ح→→→ال ح→→→ركت ه→→→ست∂ و ب→→→→ه  ^ ان→→→→سان! ت→→→→→و ب→→→→ار س→→→→فر ب→→→→سته و رو ب→→→→→ه س→→→→و ا

^ به لقاء و ديدار او خواه∂ رسيد.  همين زود
 U＾پ→→→→→→→→→→ست∂ چ→→→→→→→→→→ون ك→→→→→→→→→→ن∂ رو ^ ب→→→ه م→→→قصد ك→→∂ رس→→∂ زي→→ن س→→ير م→→عكوسU ز ب→→→→→→→→→→اال س→→→→→→→→→→و

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾⅛۱۱.  ۱

ـ ارشادالقلوب ديلم∂،صفحه＾۱۱۱، با اندك∂ تفاوت.   ۲
^ انشقاق،آيه＾⅛ .  ـ سوره ۳
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گفتار سوẃم:  وجوب توبه 
 
 
 

وجوب قرآن∂ و عقل∂ توبه 
ه ن→→م∂كنيم خ→→ودґ ت→→وبه است. ت→→وبه ع→→→الوه ب→ر اي→نكه  ẃاز ج→→مله واج→→بات∂ ك→→ه م→→ا داري→→م و ت→→وج
وج→→→→وب ق→→→→رآن∂ دارد، وج→→→→وب ع→→→→قل∂ ن→→→يز دارد. ي→→→عن∂ ع→→→قل ان→→→سان ح→→→→اكم ب→→→ر وج→→→وب ت→→→وبه است؛ 

مه:   ẃه به اين دو مقد ẃمنتها با توج
^ خدا، هدف از آفرينش انسان  الف: لقا

^ خ→→→→داست، ن→→→ه خ→→→وردن و خ→→→→واب→→يدن و  ل: اي→→→نكه ه→→→دف از خ→→→→لقت ان→→→سان، لق→→→→ا ẃاو ^ مه ẃم→→→قد
پ→→→وشيدن و ن→→→وشيدن ك→→→ه اي→→→نها را ح→→→يوان→→→→ات ه→→→م دارن→→→د و چ→→→ه ب→→→سا ب→→→هتر از م→→→ا ه→→→م دارن→→→د؛ از اي→→ن رو 

خداوند حكيم با كمال صراحت م∂فرمايد: 
�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ و به ديدارش م∂رس∂.  ^ خدايت م∂رو ^ انسان! تو با رنج مستمرẃ رو به سو ا
^ ف→→→كر و ع→→→قل، خ→→وب ب→→ينديش و ب→→بين م→→ن ت→→و را  ^ ان→→→سان! آخ→→→ر ت→→→و ان→→→سان ه→→→ست∂ و دارا ا
^ چ→ه خ→لق ك→ردهام؟ ت→و را ح→ركت دادهام و از م→راح→ل پ→ست ه→ست∂ ب→→اال آوردهام، ت→ا به قرب  ب→را

^ من برس∂.   و لقا
→→→→→ضغه ب→→→→→وديم، ج→→→→→نين ش→→→→→ديم، ك→→→→ود∑  Ẁقه و مџل→→→→→→ џآر＾! م→→→→→ا در ح→→→→→→ال ح→→→→→ركت ه→→→→→ستيم؛نطفه و ع
^ خاصẃ و  ^ دارد. مسير شديم، جوان شديم، پير شديم و بديه∂ است كه هر حركت∂، مقصد
^ خ→→داست. دي→→دار خ→→دا ه→→م  ^ م→→→خصوص ب→→→ه خ→→→ود دارد. م→→قصد اي→→ن ح→→ركت دي→→دار و لق→→→ا ب→→→رنامه
∂ ندارد كه ما با حركت جسمان∂، رو  ẃر ن→→يست و ه→مچنين خ→→دا م→كان خ→اص ẃك→ه ب→ا چ→→شم س→ر م→يس
^ است كه جوهر  ^ آن مكان برويم و او را در آنجا ببينيم؛ بلكه مقصود، حركت جوهر به سو

                                                        
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
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ẃ→صاف ب→ه ص→فات ف→اضله، رو ب→ه رش→د در  ج→→ان ان→→سان، در ج→وẃ ت→ربيت∂ ق→رآن م→جيد ق→رار گ→يرد و ب→ا ات
^ برود و خود را به قرب خدا كه كمال مطلق است برساند.   كماالت معنو

ẃارالعيوب است، اين انسان نيز  وẃ و غفور و ست Ẁف џهمانگونه كه خدا رحيم و كريم است، ع
ẃارالع→يوب ب→اشد و اي→ن در واق→ع ه→مان  در ح→دẃ ام→→كان خ→ودش، رح→يم و ك→ريم، ام→ين و ص→ادق و س→ت

لقا و ديدار خدا و قرب ال∂ اهللا است. 
^ خ→ود را ب→ه ن→يẃت ق→رب↨Ґ ال∂ اهللا ان→جام م→→∂دهيم و م→→∂خواه→يم ب→ه خ→دا  م→→ا ك→→ه ت→→مام ع→→→بادتها
^ است، ن→→ه ن→→زدي−  ن→→→زدي− ش→→→→ويم، م→→→قصود از اي→→ن ن→→زدي− ش→→→دن، ه→→مان ن→→زدي− ش→→→دن ج→→وهر
^ ك→نيم ك→ه در پ→رتو ن→ور اي→ن ع→→بادتها، ج→وهر قلبمان حركت كند و از  ش→دن م→→كان∂؛يعن∂ ك→→ار

ظلمت حيوانيẃت خارج گردد و به خدا نزدي− شود. 
آن ان→→→→→سان∂ ك→→→→→ه در ح→→→→→دẃ خ→→→→ود ك→→→→ريم و رح→→→→يم است،و ص→→→→→ادق و ام→→→→ين و ع→→→→فيف است؛ ب→→→→ه 
→→→ا آن ك→→→س∂ ك→→→ه ف→→اقد اي→→ن ك→→ماالت است، ط→→بيع∂ است  ẃخ→→→دا و ص→→→→فات خ→→→دا ن→→→زدي−تر است ام

كه از خدا و صفات خدا دور است.  
پس ه→→→→→دف اص→→→→→ل∂ از آوردن م→→→→→ا ب→→→→→ه اي→→→→→ن دن→→→→→يا ه→→→→→مين است ك→→→→→ه ط→→→→→∂ẃ اي→→→→→ن چ→→→→→ند س→→→→→ال ع→→→→→مر 
^ ت→ربيت∂ ق→رآن، ج→وهر ج→ان خ→ود را ب→ه ح→ركت درآوري→م و آن را  زودگ→→ذر، ب→كوشيم ب→ا ب→رنامهها
ẃصف ب→→→→ه ص→→→→فات ك→→→→مال خ→→→دا و م→→→تخلẃق ب→→→ه اخ→→→→الق اله→→→∂ ب→→→نماييم ك→→→ه م→→→قصود از لق→→→→اء و دي→→→دار  م→→→→ت
^ خدا منحصر به روز  خ→دا و ق→رب و ن→زدي− ش→دن ب→ه خدا، همين است و روشن است كه لقا
ن→→يا م→زرع↨ االخ→ر↕» ت→ا در دن→يا لق→→اء ح→اصل نشود، در آخرت نيز  ẃق→يامت ن→يست ب→لكه ب→ه ح→كم «الد
^ شريفه هم به طور مطلق آمده و قيد  ن→خواه→د ب→ود؛ م→نتها اي→نجا ب→→ذر است و آن→جا ميوه. در آيه

آخرت نشده فرموده است: 
 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
^ ربẃ خود را دارد،بايد عمل صالح انجام بدهد و در عبادت  ...ه→→ر كس ام→يد لقا

^ را شري− او قرار ندهد.  د џح џخدايش، ا
^ خ→→→دا را آم→→→اده م→→∂سازد؛ ه→→م در دن→→يا و  ^ لق→→→ا ي→→→عن∂ ع→→→مل ص→→→→الح خ→→→→ال∂ از ش→→ر∑، زم→→ينه

                                                        
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
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هم در آخرت. دنيا كشتگاه است و آخرت دروگاه.  
اي→→→→نجا در زم→→→→ين ج→→→→ان خ→→→ود داري→→→م ب→→→ذراف→→→شان∂ م→→→→∂كنيم، ت→→→ا آن→→→→جا م→→→يوه و م→→→حصول ك→→→شت 
^ خ→→→→→رما ت→→→→→حت ش→→→→→راي→→→→→ط خ→→→→→اصẃ خ→→→→→ود ب→→→→→→از م→→→→→∂شود و  خ→→→→→→ود را ب→→→→→→رداري→→→→→→م.در اي→→→→→→ن دن→→→→→→يا ي− ه→→→→→→→سته
^ خ→→→→→رما از آن ب→→→→→ارز م→→→→→∂گردد. در آخ→→→→→رت  درخت خ→→→→→→رما ب→→→→→→ا س→→→→→اقه و ش→→→→→اخه و ب→→→→→رگ و خ→→→→→وشهها
 ^ ^ ج→ان م→ا ت→حت ش→راي→ط خاصẃ خود باز م∂شود و از آن درخت طوب∂Ẅ با نعمتها ن→يز،هسته

^ دردنا∑ جهنẃم بارز م∂گردد.   م با عذابها ẃب∂ پايان بهشت∂ و يا درخت زقو
^ خ→→→→دا و ق→→→رب ب→→→ه اوست. ي→→→عن∂ اي→→→ن  ^ اوẃل ك→→→→ه ه→→→→دف از خ→→→→لقت ان→→→→→سان، لق→→→→ا مه ẃاي→→→→ن م→→→→قد
 ^ اس→→→→→تعداد را خ→→→→→دا ب→→→→→ه ان→→→→→سان داده ك→→→→→ه م→→→→→∂توان→→→→→د در م→→→→→كتب ت→→→→→ربيت∂ ان→→→→→بياء� خ→→→→ودش را ط→→→→ور

ـ نايل شود.  ـ به همان معنا كه گفتيم  بسازد كه به شرف لقا و قرب خدا 
^ حق به سبب گناه  ب: محروميẃت از لقا

م: اي→→→→ن م→→→→طلب ب→→→→→اورمان ب→→→→شود ك→→→ه ارت→→→كاب گ→→→→ناه آدم→→→∂ را از خ→→→دا دور  ẃدو ^ مه ẃا م→→→→قد→→→→ ẃو ام
ت  ẃم→→د ẃ∂→خ→→→دا م→→حروم م→→∂سازد. در ص→→ورت∂ ك→→ه م→→ا ب→ه اي→ن دن→يا آم→دهاي→م ت→ا ط ^ م→→∂كند و از لق→→ا
ع→→→→→→مرمان، ب→→→→→→ه خ→→→→→→→دا ن→→→→→→زدي− ش→→→→→→ويم و ب→→→→→→ا او دي→→→→→→→دار ك→→→→→→نيم. آدم گ→→→→→→نهكار در دن→→→→→→→يا، پ→→→→→→شت ب→→→→→ه خ→→→→→دا 
ح→ركت م∂كند و حال آنكه ما را به اين دنيا آوردهاند كه رو به خدا حركت كنيم. اينجاست 

ف به توبه م∂يابد.   ẃكه آدم∂ خود را موظ
 ^ ت→→→وبه ي→→→عن∂ از ح→→→الت پ→→→→شت ب→→→ه خ→→→→دا ب→→→رگشتن و رو ب→→→ه خ→→→دا ح→→→ركت ك→→→ردن. اي→→→ن وظ→→→يفه
لџيẂ→→→→→ه» ك→→→→ه  ґا Ẁوب→→→→Ẁ ت џا џو ∂→→→→→ẃ ب џر џاهللا Ẁر ґغفџ →→→→ت Ẃس џظ ب→→→→ه الف→→→→اظ «ا ẃع→→→→→قل∂ ه→→→→→ر ان→→→→→سان ع→→→→اقل است و اي→→→→ن ت→→→→نها ب→→→→ا ت→→→→لف
^ واق→→ع∂اش، ان→→→قالب∂ است ك→→ه در  ^ زب→→→ان∂ ب→→→يش ن→→→يست، ح→→اصل ن→→م∂شود. ت→→وبه ب→→ه م→→عنا لق→→→لقه
ارهاش پيدا م∂شود،آنگونه  ẃاز عواقب شوم گناه، عليه نفس ام ^ روح آدمґ گ→نهكارґ آگاه شده
ارهاش م∂ايستد و فرمان او را زير پا م∂گذارد و  ẃكه با صالبت و شهامت تمام، مقابل نفس ام
ر شديد، از او رو بر م∂گرداند و پشت به او م∂كند و رو به خدا شتابان م∂رود. در اين  ẃب→ا تنف
^ ب→→→→ه  ^ ص→→→→حيح و ت→→→→وبه ẃ→→→→∂ و ات→→→→→وب الي→→→→ه» ،اي→→→→ن اس→→→→تغفار ب→→→→ه م→→→→→عنا م→→→→→وقع اگ→→→→→ر ب→→→→→گويد «اس→→→→→تغفراهللا رب
ـ كه هدف اصل∂  ^ واقع∂ است كه از حالت پشت به خدا برگشته و حالت رو به خدا را  معنا

ـ به دست آورده و محبوب خدا شده است كه فرموده است:  از خلقتش بوده 
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�؛۱  џين ґر ґẃهџطџت ẀمẂال ب ґحẀي џو џينґاب ￍوￍالت ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�
...به يقين خدا توبهكاران و پا∑ گشتگان از آلودگ∂ به گناه را دوست م∂دارد. 
ẃه  در روايت داري→→م آدم گ→→نهكار در ه→→→نگام∂ ك→→ه گ→→ناه م→→∂كند، اي→→→مان ب→ه خ→→دا ن→→دارد. الب→ت
→→ا اي→→→نكه  ẃن→→→ه اي→→→نكه خ→→→دا و رس→→→ول خ→→→دا� را و ق→→→يامت را ق→→بول ن→→دارد؛ ن→→ه! اي→→نها را ق→→بول دارد ام
گ→→→→→→ناه آدم→→→→→→∂ را از خ→→→→→→→دا دور م→→→→→→→∂كند و او در ح→→→→→→ين ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→→ناه پ→→→→→→شت ب→→→→→ه خ→→→→→دا ك→→→→→رده، اي→→→→→ن، 

باورش نشده است،وگر نه آن را مرتكب نم∂شد.  
: هدف از خلقتش، رو به  Ґالẃح→اصل اي→نكه وق→ت∂ ان→سان اي→ن دو حقيقت را باور كرد كه او
: گ→→ناه و م→→عصيت، او را از خ→→→دا  Ґخ→→→دا رف→→→تن است و س→→→ران→→→جام ب→→→ه لق→→→ا و دي→→→دار خ→→→دا رس→→يدن و ث→→انيا

دور م∂كند و حالت پشت به خدا در او بهوجود م∂آورد و سرانجام جهنẃم∂اش م∂سازد. 
سبب تشديد نگران∂ انسان از تأخير در توبه 

آر＾! وق→→→→→→→→→ت∂ اي→→→→→→→→→ن دو م→→→→→→→→طلب ب→→→→→→→→→اورش ش→→→→→→→→د و از ط→→→→→→→→رف∂ ه→→→→→→→→م ف→→→→→→→→هميد ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→رگ، ب→→→→→→→→∂خبر 
م→∂رسد؛ در اي→ن م→وقع است ك→ه ح→الت ت→رس و وح→شت ش→ديد در او پ→يدا م∂شود و م∂گويد، 
^ ب→→→ر ب→→→دبخت∂ م→→→ن اگ→→→ر ب→→→ه ه→→→مين ح→→→→الت پ→→→شت ب→→ه خ→→داي→→∂ ك→→ه دارم، ب→→ميرم؛ پس ت→→ا دي→→ر ن→→شده  وا
^ ج→→→→انم  است، ت→→→→وبه ب→→→→ه درگ→→→→اه خ→→→→→دا ب→→→→برم و از او ب→→→→خواه→→→→م ك→→→→ه آلودگ→→→→∂ ب→→→→ه گ→→→→ناهان را از ص→→→→فحه

رم گرداند.   ẃبرطرف سازد و به نور ايمان و تقوا منو
ف ب→→→→→→ه ت→→→→→→وبه م→→→→→→∂كند و اي→→→→→ن ه→→→→→م ف→→→→→رمان  ẃاي→→→→→→ن ح→→→→→→كم ع→→→→→→قل است ك→→→→→→ه آدم گ→→→→→→نهكار را م→→→→→→وظ

آسمان∂ قرآن حكيم است: 
�؛۲  џون ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍلџعџل џونẀن ґم ẂؤẀمẂا الџهأي Ґيعا ґم џج ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀت...�

^ ب→→→اورداران خ→→→دا و روز ج→→→زا! ه→→→مگ∂ ت→→→وبه ب→→→→ه درگ→→اه خ→→دا ب→→→بريد، ت→→→ا رس→→تگار  ...ا
شويد. 

وحاҐ...�؛۳  Ẁصџن Ґ↨џب Ẃوџت ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀوا تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ نصوح...  ا توبه ẃكسان∂ كه ايمان آوردهايد! توبه كنيد در پيشگاه خدا، ام ^ ا
^ خدا و نجات از عذاب او در  ^ جز جلب رضا ^ خالص كه هيچ انگيزها يعن∂؛ توبها

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۱
^ نور،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲

^ تحريم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۳
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كار نباشد.در اين صورت است كه: 
...�؛۱...تمام گناهان شما را م∂آمرزد...  ẂمẀكґئاتґẃي џس Ẃن ґم ẂمẀكẂن џع ẀرґẃفџكẀي...�

^ دراز  غفلت از آخرت به سبب آرزو
 ґخ→→ود گ→→ناهان∂ دارد و ب→→ايد م→→راقب ب→اشد ك→ه ت→ا ن→مرده است، از در ẃه ه→→ر ك→→س∂ در ح→→دẃ الب→→ت

توبه در آيد. 
 ^ ẃ∂ ب→→→ه س→→→نẃ پ→→→ير ب→→→→رخ∂ ت→→→→وبه را ب→→→→ه ام→→→روز و ف→→→ردا و پس ف→→→ردا و ب→→→رخ∂ ب→→→ه س→→→ال دي→→→گر و ح→→→ت

وام∂گذارند، تا با همان ظلمت قلب و آلودگ∂ جان، بميرند.  
^ از  ^ ب→→→→→سيار ^ دراز است ك→→→→→ه پ→→→→→ا＾بند م→→→→→حكم∂ ب→→→→→را →→→→→→ل و آرزوه→→→→→→ا џم џآر＾! ه→→→→→→مين ط→→→→→→ول ا
م→→→ردم ش→→ده و پ→→رده، م→→قابل چ→→شمشان اف→→كنده ك→→ه دي→→گر آخ→→رت ف→→رام→→وششان ش→→ده و ج→→ز زن→→دگ∂ 
→→→رџ↕џ)؛۲  ґخ Ẃاآل ∂ ґسẂنẀي→→→ џف ґل→→→ џم Ẃاأل Ẁول→→→ Ẁا ط→→→ ^ ن→→→م∂بينند. ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين� ف→→→رمودهان→→→د:(وџ أم√ دن→→→→يا، چ→→→→يز
ش ص→→→→→→→رف اي→→→→→→→ن م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه لوازم  ẃدراز، آخ→→→→→→→→→رت را از ي→→→→→→→→→اد ان→→→→→→→سان م→→→→→→→→∂برد و ت→→→→→→→مام ه→→→→→→→م ^ آرزو
ر را به دست آورد و طبعاҐ دوستدار اينها م∂شود  џجẂ زندگ∂ ساليان دراز از مركب و مسكن و مџت
و دل ب→→ه اي→→نها م→→∂بندد و دل ب→→ستن ب→→ه دن→→→يا، الزم→→هاش دل ك→ندن از خ→داست. چ→ون در ي− دل، 

جز ي− دلدار نم∂گنجد.  
ي− دل و ي− محبوب 

اين گفتار خداست كه م∂فرمايد: 
فґهґ ...�؛۳  Ẃو џج ∂ґف ґنẂيџبẂلџق Ẃن ґل＃ م Ẁج џرґل Ẁاهللا џلџع џما ج�
^ انسان، دو دل در باطنش قرار نداده است...  خدا برا

 او ي− دل ب→→يشتر ن→→دارد و آن ي− دل ه→→م ج→→ز ي− م→→حبوب اص→ل∂ و م→ستقلẃ ن→م∂توان→د 
، خ→→→داست و ب→→→قيẃه از ه→→→مسر و ف→→→رزند و خ→→→→انه و  ẃدر خ→→→→ود ج→→→→ا ب→→→→→دهد و آن م→→→→حبوب اص→→→→ل∂ م→→→→ستقل
^ ك→→→→→ه آن م→→→→→حبوب اص→→→→→ل∂ اج→→→→→ازه داده است م→→→→→→∂توان→→→→→ند در پ→→→→→رتو ن→→→→→ور م→→→→→حبẃت  ẃم→→→→→غازه و...در ح→→→→→د

^ دل گردند كه معصومين� فرمودهاند:  خدا، وارد خانه
                                                        

^ بقره،آيه＾۲۷۱.  ـ سوره ۱
^ فيض،خطبه＾℮۲.  ـ نهجالبالغه ۲

^ احزاب،آيه＾℮.  ـ سوره ۳
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)؛۱  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا ґم џر џف∂ ح Ẃن ґك ẂسẀال تџف ґاهللا Ẁم џر џح ґن ґؤمẀمẂال ẀبẂلџق)
قلب انسان مؤمن، حرم خداست، در حرم خدا غير خدا را نم∂شود جا داد. 

 Uص→→→→→→→→→→حبت اغ→→→→→→→→→→→يار ^ دي→→→→→→→→و چ→→→→→→→→و ب→→→→→→→→يرون رود ف→→→→→→→→رشته درآي→→→→→→→→دU خ→→→→→→→→→→→لوت دل ن→→→→→→→→→→يست ج→→→→→→→→→→→ا
خ→→→→دا در ق→→→→رآن ك→→→→ريمش، ق→→→→وم ي→→→→هود را م→→→→ورد ت→→→→وبيخ ق→→→رار داده و م→→→∂فرمايد، آن→→→→ها از ي− 
...�؛۲«م→→→ا ف→→رزندان خ→→→دا و دوس→→تان او ه→→ستيم»و از  Ẁه Ẁاؤ√ →→→ب ґأح џو ґاهللا Ẁناء→→→Ẃ نẀ أب Ẃحџط→→→رف م→→→∂گويند:�...ن

طرف ديگر، آنچنان دلبستگ∂ به دنيا دارند كه: 
...�؛۳  ＃↨џن џس џفẂأل ẀرￍمџعẀي Ẃوџل ẂمẀه Ẁد џأح دџوџي...�

^ كاش هزار سال عمر م∂كردم...  ...هر ي− از آنها آرزو دارد ا
^ كامل خدا رسيدن را  ^ زودت→ر از دن→→يا رفتن و به لقا و ح→ال آن→كه دوس→تدار خ→دا، آرزو

^ عمر هزار ساله و لذا خطاب به پيامبراكرم�م∂فرمايد:  دارد، نه آرزو
 ґاس→→→→ￍالن ґون Ẁد Ẃن→→→ ґم ґه→→→ẃلґل Ẁي→→→→اءґل Ẃأو ẂمẀك→→→→ￍأن ẂمẀت Ẃم→→→→ џعџز Ẃوا إن Ẁه→→→→اد џي→→→→ن ґذￍا الџه→→→→ي→→→→ا أي Ẃل→→→→Ẁق�

�؛℮  џينґق ґصاد ẂمẀتẂنẀك Ẃإن џت ẂوџمẂا ال Ẁوￍن џمџتџف
^ ق→وم ي→هود! اگ→→ر م→→∂پنداريد ك→→ه ت→نها ش→ما [و] نه ساير مردم، دوستان خدا  ب→گو ا
^ خود صادق هستيد.  عا ẃمرگ كنيد؛ اگر در اد ^ هستيد، پس از خدا تقاضا

 Ｑ؛�... Ẃم ґيه ґدẂأي Ẃتџم ￍدџما قґب Ґداџأب Ẁهџن Ẃوￍن џمџت џال ي џو�
^ م→→→→→رگ ن→→→→→م∂كنند ب→→→→→→ه خ→→→→→اطر اع→→→→→→مال∂ ك→→→→→ه ان→→→→جام  و ح→→→→→ال آن→→→→→كه آن→→→→→ها ه→→→→→رگز ت→→→→→→قاضا

دادهاند [و استحقاق عذاب پيدا كردهاند]... 
ب→→ديه∂ است، ان→→سان∂ ك→→ه خ→→ود را م→→حبẃ خ→→دا و م→→حبوب خ→→دا م→→∂دان→→د، دلش م→∂خواه→د 

^ ب∂پايان خدا گردد.   زودتر بميرد و مشمول نعمتها
امام اميرالمؤمنين�محبẃ حقيق∂ خدا 

دوستدار خدا امام اميرالمؤمنين�است كه م∂گفت: 
                                                        

 .۲Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه ۱
^ مائده،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۳
^ جمعه،آيه＾⅛.  ـ سوره ℮

ـ همان،آيه＾۷.  Ｑ
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)؛۱  ґهґẃمẀا ґ^ Ẃدџثґب ґلẂفґẃالط џن ґم ґت ẂوџمẂالґب Ẁسџب＃ آنґالџط ∂ґأب ẀنẂب ґال ґاهللا џو)
ب→ه خ→دا ق→سم، پ→سر اب→يطالب[عل∂]به م→رگ م→شتاقتر است از ك→ود∑ ش→يرخوار به 

پستان مادرش. 
از اي→نرو وق→ت∂ ب→ا ش→مشير، ف→رق م→باركش را ش→كافتند، ن→→دايش در م→سجد ك→وفه پ→يچيد كه: 
 ẃخ→→→دا و حب ẃحب ^ ^ ك→→→عبه ق→→→سم، رس→→→تگار ش→→دم.اي→→ن است م→→عنا џه)؛به خ→→→→دا ب Ẃع→→→ џكẂال ґ ẃبџر џو ẀتẂز→→→Ẁف)

^ خدا كه در مقام موعظه هم فرموده است:  لقا
)؛  ґلџم Ẃاأل ґولẀطґب џ↨џب Ẃوￍالت ∂ґẃج џرẀي џل＃ وџمџع ґرẂيџغґب џ↕ џر ґخ Ẃوا اآل Ẁج Ẃرџي Ẃنￍم ґم ẂنẀكџال ت)

از آن گ→→→→→→→→روه م→→→→→→→→باش ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→اطر زن→→→→→→→دگ∂ ط→→→→→→→والن∂ در دن→→→→→→→→يا، ت→→→→→→→وبه را ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→أخير 
م∂افكنند و امروز و فردا م∂كنند.  

ف جهنẃميان  ẃامروز و فردا كردن، بيشترين عامل تأس
فرمودهاند: 

فџ است.  Ẃو џميان، از سẃجهن ^ )؛۲اكثر نالهها џف Ẃو џس Ẃن ґم ґارẃالن ґلẂهџا ґياح ґص ẀرџثẂكџا)
» در آي→→→→نده  Ẁوب→→→→Ẁ ت џا џف Ẃو→→→→→ џس» « Ẁر ґغفџ →→→→ت Ẃس џا џوف→→→→ џي→→→→عن∂ آي→→→→نده. در دن→→→→→يا، دائ→→→→م م→→→→∂گفتند «س џوف→→→→→ џس
 ^ اس→→→تغفار م→→→∂كنم، در آي→→→→نده ت→→→وبه م→→→∂كنم، در آي→→→نده ح→→جẃ م→→∂روم، در آي→→→نده ن→→ماز و روزهه→→→ا
ات، آنچنان  ẃزن→ده ماندن در دنيا و كامروا گشتن از لذ ^ ف→وت ش→ده را ق→ضا م→∂كنم.طول آرزو

^ برايشان نمانده بود.   ^ حيات اخرو ر درباره ẃمجال تفك Ґسرگرمشان كرده بود كه اصال
آن→→→ها ك→→ه اه→→ل س→→وفان→→د و پ→→يوسته ك→→ار ام→→روز را ب→→ه ف→→ردا م→→∂اف→→كنند، دو خ→طر ب→زرگ، س→ر 
راه→شان ه→→ست؛ ي→ك∂ م→رگ ناگهان∂ ك→ه در ي− لح→ظه س→كته م→∂كنند و ج→سد ب→→∂روحشان ب→ه 

^ قرآن مجيد:  زمين م∂افتد و به فرموده
�؛۳  џونẀع ґج Ẃرџي Ẃم ґهґلẂأه Ẅ∂ال إل џو Ґ↨џي ґصẂوџت џونẀيع ґطџت Ẃسџال يџف�

^ اهل و عيالشان برگردند.  نه م∂توانند وصيẃت∂ كنند و نه م∂توانند به سو
ح→ال اگ→ر اي→ن م→رگ ن→اگهان∂، وق→ت∂ ب→ه س→راغ→شان ب→→يايد ك→ه در م→سير گ→ناه و پ→شت به خدا 
فان و  ґẃو џس→→→→→→→ Ẁم ^ ^ ب→→→→→→→ر ب→→→→→→→دبخت∂ آن→→→→→→→ها!اي→→→→→→→ن ي− خ→→→→→→→طر ب→→→→→→→را ح→→→→→→→→ركت م→→→→→→→→∂كنند، در اي→→→→→→→→ن ص→→→→→→→ورت، وا

                                                        
^ فيض،خطبه＾۳.  ـ نهجالبالغه ۱

عادات،جلد۲،صفحه＾⅛⅛،بااندك∂ تفاوت.  ẃـ جامع الس ۲
 .ＱΩ＾يس،آيه ^ ـ سوره ۳
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م اين است  ẃا خطر بزرگتر و دو ẃگ→ويان» است ك→ه ت→وبه را ب→ه ت→أخير م∂افكنند. ام џف Ẃو џس џف Ẃو→ џس»
^ قلب آدم گنهكار، آنچنان تاري− و  ك→ه: بر اثر تراكم گناهان و تأخير توبه از آنها، صفحه
∂ را نم∂پذيرد،  ẃس→نگين و س→ياه م→∂شود ك→ه دي→گر ه→يچ ح→قيقت∂ را ن→م∂فهمد و ه→يچ ح→رف حق

^ قرآن:  تا آنجا كه به فرموده
...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق џو ґه ґعẂم џس Ẅ∂لџع џمџت џخ...�

...خدا بر گوش و قلب او مهر م∂زند و پرده بر چشمش م∂افكند... 
^ از  ^ را ن→→→→→→→→→→م∂بيند و گ→→→→→→→→→→وشش ه→→→→→→→→→→يچ ن→→→→→→→→→→غمها ^ م→→→→→→→→→→→عنو دي→→→→→→→→→→→گر ه→→→→→→→→→→→يچ ج→→→→→→→→→→→→مال∂ از ج→→→→→→→→→→→→مالها
^ اله→→→→∂ را ن→→→→م∂شنود و ق→→→→لبش ه→→→→يچ ح→→→→قيقت∂ از ح→→→→قايق آس→→→→مان∂ را در∑ ن→→→→م∂كند. در  ن→→→→غمهها

^ كسان∂ در م∂آيد كه:  زمره
�؛۲  џونẀلґق Ẃع џال ي ẂمẀهџف ẁ∂ẂمẀع ẁمẂكẀب ￒم Ẁص...�

نگان و كوران∂ هستند كه از انديشيدن و در∑ كردن، ناتوانند.  Ẁكران و گ...
^ انسان  ^ نجات به رو عامل بسته شدن درها

اي→→→→→ن ق→→→→→انون و س→→→→→نẃت خ→→→→→→داست ك→→→→→ه دل ب→→→→→ر اث→→→→→ر ت→→→→→راك→→→→م گ→→→→ناهان، ت→→→→يره و ت→→→→اري− و ظ→→→→لمان∂ 
م→→→→ين خ→→→طر ب→→→زرگ  ẃن→→→→جات ب→→→→ه رويش ب→→→→سته م→→→→→∂گردد. اي→→→→ن ه→→→→م دو ^ م→→→→∂شود و از ه→→→→ر س→→→→و، دره→→→→ا

ه كنيم كه م∂فرمايد:  ẃتوبه است. اين− به تهديد قرآن كريم توج ґتأخير
→→→ها  ґوا بẀك→→→ان џو ґاهللا ґآيات→→→ ґوا بẀب ￍذ→→→џك Ẃأن ^ →→→→وا ا الس Ẁأس→→→اؤ џي→→→ن ґذￍال џ↨џبґع→→→اق џك→→→→ان ￍم→→→→Ẁث�

�؛۳  џن Ẁؤ ґزẂهџت Ẃسџي
^ ب→دعمل، ب→→ه عاقبت و پايان كار بسيار شوم∂ مبتال م∂شوند و آن  آن→گاه ان→سانها
اينكه آيات خدا را تكذيب م∂كنند و آنها را به تمسخر و استهزاء م∂گيرند. 

^ پ→يروان ق→رآن! ب→ه ه→وش ب→اشيد و م→غرور ب→ه اي→ن ن→→باشيد ك→ه م→ن مسلمانم، مؤمنم،  ي→عن∂؛ ا
اه→→ل ن→→ماز و روزه و ح→→جẃ و ان→→→فاقاتم. اگ→→ر در ك→→نار اي→→ن اع→→→مال خ→→وبتان، اع→→→مال ب→→د از گ→→→ناهان ن→يز 
^ از آن→→→→ها ن→→→م∂باشيد، از ع→→→اقبت ك→→→ار ب→→→سيار ش→→→ومتان ب→→→ترسيد ك→→ه ت→→كذيب  داري→→→د و ب→→→ه ف→→→كر ت→→→وبه

آيات خدا و استهزاء به آنها خواهيد داشت.  
                                                        

^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۷۱.  ـ سوره ۲
 .۱Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۳
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 ґ^ ار و م→نافقان ن→→يست،بلكه از انسانها ẃچ→نانكه م→→الحظه م→→∂فرماييد در آي→ه، س→خن از ك→ف
گ→→نهكارґ ب→دعمل است؛ ح→→ال از ه→ر ص→نف∂ ك→ه ب→اشند. اس→اساҐ ان→→سان گ→نهكار ب→→∂توبه ك→ه م→وجب 
» ي→→→→→→→عن∂ پ→→→→→→→ايان ب→→→→→→→→سيار ب→→→→→→→→د داش→→→→→→→ته ب→→→→→→→اشد و آن، ت→→→→→→→كذيب آي→→→→→→→→ات خ→→→→→→→→دا و  Ẅ^ →→→→→→→وأ Ẁم→→→→→→→→∂شود «ع→→→→→→→→اقبت س
→→→→→ل∂Ẅ م→→→→ا  џع Ẅ∂џ ت џر Ẃس→→→→→ џم ف→→→→→رياد ب→→→→→→كشند:�...يا حẃق→→→→→يامت از م→→→→→يان آتش ج→→→→→هن ^ ^ آن→→→→→→هاست.فردا اس→→→→→تهزا
^ ح→سرت و اف→سوس ب→ر آن ايẃ→→ام ف→رصت و مهلت كه از دست دادم  ...�؛۱ا ґاهللا ґبẂن→ џج ∂→ґف Ẁت Ẃر√ط→џف

وفџ گفتن، عمرم را تباه كردم و اآلن به اين بدبخت∂ افتادم.  џس џوف џو با س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ＱΩ

گفتار چهارم: كسب يقين 
 
 
 

^ ورود به بهشت  لزوم تالش برا
 ^ ^ ك→ه از آن حضرت تقاضا گ→فتيم ح→ضرت ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�در ج→واب م→رد
م→→→→وعظه ك→→→→رده ب→→→→ود، ف→→→→رمود: از آن ك→→→→سان∂ م→→→→باش ك→→→→ه ب→→→→دون ع→→→مل ب→→→ه وظ→→→ايف دي→→→ن∂ خ→→→ود، ت→→→وقẃع 
ب→→→→→→هشت∂ ش→→→→→→→دن دارن→→→→→د. در ح→→→→→ال∂ ك→→→→→ه در دن→→→→→→يا م→→→→→ال− ص→→→→→د م→→→→→تر خ→→→→→انه ش→→→→→دن،زحمات و خ→→→→→ون دل 

^ قرآن مجيد:  ^ دارد؛ آيا به دست آوردن بهشت∂ كه به فرموده ^ زياد خوردنها
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماءґ وџ ا ￍالس ґضẂرџعџها ك Ẁض Ẃرџع...�
...وسعت آن، وسعت تمام آسمان و زمين است... 

^ راهي→→اب∂ ب→→ه  ق پ→→→ذيرد؟! خ→→→داون→→→د ب→→→هشتآفرين ب→→→را ẃب م→→→مكن است ت→→→حقџع→→→џ ب→→→دون رن→→→ج و ت
ص ن→→→→→→→→→موده و ف→→→→→→→→→رموده است:  ẃت→→→→→→→→→→نظيم ك→→→→→→→→→→رده و ح→→→→→→→→→→دود و ث→→→→→→→→→→غور آن را م→→→→→→→→→شخ ^ ب→→→→→→→→→→هشتش، ب→→→→→→→→→→رنامها
...�؛۲...اينها حدود خداست و هر كه  Ẁه џس Ẃفџن џمџل џظ Ẃد џقџف ґاهللا џود Ẁد Ẁد√ ح џعџ ت џي Ẃنџم џو ґاهللا Ẁود Ẁد Ẁح џ−Ẃل→ґ �...ت
^ خ→ودش س→تم روا داش→ته است و خ→ود را م→حروم از س→عادت  ^ ك→→ند درب→اره ẃاز ح→→→دود خ→→دا ت→عد

^ فرمودهاند:  ^ بعد جاودان نموده است.حضرت اميرالمؤمنين عل∂�در جمله
)؛  ґلџم Ẃاأل ґولẀطґب џ↨џب Ẃوￍالت ∂ґẃج џرẀو ي)

^ ك→→→→→→→→→→→→ه  ^ دور و دراز و از آن ك→→→→→→→→→→→→→سان∂ م→→→→→→→→→→→→باش ك→→→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→وبه را ب→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→اطر آرزوه→→→→→→→→→→→ا
دارند،تأخير م∂اندازند. 

وام ام→→→روز و ف→→→ردا و پس ف→→→ردا م→→→∂كنند و ب→→→ه خ→→→ود وع→→→ده م→→∂دهند ك→→ه ه→→نوز ه→→→ستم.  ẃع→→→ل∂الد 
 ^ ^ پ→→→سرم ع→→→روس و ب→→→را آن خ→→→→انه و آن م→→→→اشين را ب→→→→خرم؛ ب→→→→ه ك→→→→ار و م→→→→حلẃ ك→→→→ارم وس→→→عت ب→→→دهم؛ ب→→→را

                                                        
^ حديد،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ طالق،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
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دخ→ترم دام→اد ان→تخاب ك→نم و...در خ→→الل ه→مين آرزوه→→ا، ع→مر ب→ه پ→→ايان م∂رسد و با جان∂ تاري− 
^ ق→→→بر م→→→∂شوند و ف→→رياد «واح→→سرتا» از ع→→مق ج→→ان س→→ر م→→∂دهند؛ از  و آلوده ب→→→ه گ→→→→ناهان، وارد خ→→→→انه
اي→→→→نرو ب→→→→ر ه→→→→ر ان→→→→→سان ع→→→اقل∂ الزم است ت→→→ا م→→→رگ ن→→→يامده اق→→→دام ب→→→ه ت→→→وبه ك→→→ند و خ→→→ود را از آلودگ→→→∂ ب→→→ه 

^ خدا گردد.   ^ لقا گناهان تطهير نمايد و آماده
ه  ẃب→→→→→رگشتن و ب→→→→→ه راه م→→→→→ستقيم ح→→→→→ق، اف→→→→→تادن و اي→→→→ن الزم→→→→→هاش ت→→→→وج ^ ت→→→→→وبه ي→→→→→عن∂ از ب→→→→→يراه→→→→→ه رو
داش→→تن ب→→ه ح→→ركت است. ي→→عن∂ ان→→→سان پ→→يش از ه→→مه چ→→يز ب→→دان→→د ك→→ه م→→ن از م→→بدائ→→∂ ح→ركت ك→رده و 
^ سير و سلوكم را  ^ م→∂روم و اك→نون در ح→ال س→ير و س→لوكم و لذا ب→→ايد م→بدأ و م→نتها رو ب→ه م→قصد

بشناسم و خود را از موانع سير، مصون نگه دارم. 
^ ما نسبت به نماز و قرآن  جفاكار

ه به حركت و سير و سلو∑  ẃتوج Ґل لنگ∂ داريم و اكثراẃفانه م→ا در ه→مان قدم او ẃول∂ م→تأس
∂ دارد و ب→→→→→ايد آن را ب→→→→→→شناسيم و  ẃخ→→→→→اص ^ خ→→→→→→ود ن→→→→→→داري→→→→→→م و از اي→→→→→→نكه اي→→→→→→ن س→→→→→→ير و س→→→→→→لو∑، ب→→→→→→رنامه
م→وانع∂ دارد و بايد آنها را از سر راه برداريم، اصالҐ در حال غفلتيم و مشغول كار خود هستيم! 
^ و ب→→→→→نẃاي∂، ت→→→→→جارت و زراعت، ط→→→→→→بابت و س→→→→→→ياست،  ار ẃدر ه→→→→→→ر ص→→→→→→نف∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→اشيم،از ص→→→→→→→نف ن→→→→→→ج

گويندگ∂ و نويسندگ∂.  
واق→→→→→عيẃت اي→→→→→نكه ح→→→→قيقتґ �انẃ→→→→→ا للẃ→→→→→ه و انẃ→→→→ا الي→→→→ه راج→→→→عون� ف→→→→رام→→→→وشمان ش→→→→ده است ك→→→→ه از «اهللا» 
^ او م→→→→→→∂باشيم و س→→→→ران→→→→جام ب→→→→ه دي→→→→دار او ن→→→→ائل  آغ→→→→→از ح→→→→→ركت ك→→→→→رده و در ح→→→→→ال ب→→→→→ازگشت ب→→→→→ه س→→→→→و
م→→→∂شويم. ن→→→كند در ب→→→ين راه ،م→→نحرف گ→→شته، پ→→شت ب→→ه او ح→→ركت ك→→نيم و ب→→ه ح→→رمان دائ→→م م→→بتال 

راҐ به ما دستور دادهاند، بگوييم:  ẃمكر ^ ^ شبانهروز گرديم.در نمازها
 ґوب ẀغضџمẂال ґرẂي џم غ ґيهџل џمت عџنعџين ا ґذￍال џراط ґستقيم� ص→ẀمẂال џراط→ ẃنا الص ґه→دґا� 

م وџ الџ الضالẃين�؛  ґيهџل џع
 و ب→→ا ه→→مين دس→→تور ب→→ه م→→ا ه→→→شدار دادهان→→د ك→→ه: ب→→→دان→→→يد در زن→→دگ∂ ش→→ما راه→→∂ ه→→ست و ش→ما 

^ «اهللا» است.  رهرو آن راه هستيد و آن «صراط مستقيم» به سو
^ راه ض→→→→→→→الẃين،  در ك→→→→→→→نار آن ب→→→→→→يراه→→→→→→ههاي∂ ه→→→→→→م ه→→→→→→→ست؛ ي→→→→→→ك∂ راه م→→→→→→غضوبان خ→→→→→→دا و دي→→→→→→گر
ب→→→→نابراي→→→→ن م→→→→راق→→→→بت ب→→→→سيار الزم است ك→→→→ه آدم→→→→∂ از راه ب→→→→ه ب→→→→يراه→→→→ه ن→→→→يفتد و واق→→→→عاҐ در ن→→→→→مازها از خ→→→دا 
ف است ك→ه م→ا  ẃت→أس ^ ب→→خواه→د ك→ه در ص→راط م→ستقيم ح→ق ث→ابت ن→گهش دارد؛ ول∂ ب→از ه→م م→ايه
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ه اي→→→ن ح→→→قيقت ن→→→م∂باشيم ك→→→ه در ح→→→ال ح→→→ركت و س→→→ير و س→→→لو∑  ẃدر ح→→→→→ال ن→→→→ماز ه→→→→م م→→→→توج ∂ẃ ح→→→→ت
^ م→غضوبان خ→دا و ض→الẃين در كار  ^ ه→ست و خ→وف اف→تادن در ب→يراه→→ه ه→ستيم و راه→∂ و ب→يراه→→ها

^ بسيار الزم است.   است؛ از اين رو هشيار
در واق→ع اگ→ر ب→گوييم م→ا ن→سبت ب→ه ن→ماز و ق→رآن ج→→فاكار ه→ستيم، اغ→راق ن→كردهايم. ما ي− 
س→لسله اع→→مال ب→→∂روح از قيام و قعود و ركوع و سجود انجام م∂دهيم و الفاظ∂ از آيات قرآن 
 ^ ^ قرآنيم و حال آنكه از مقاصد عاليه ^ م→→∂كنيم و م→→∂پنداري→م اهل نماز و قار ب→ه زب→→ان ج→→ار

قرآن و نماز آگاه∂ نداريم. 
خاصيẃت نماز مقبول 

^ ن→يست ك→ه خ→→دا خ→واس→ته و ق→رائت ق→رآن م→ا  لذا ب→→ايد م→→عترف ب→→اشيم ك→→ه ن→→→ماز م→ا، آن ن→→ماز
^ ك→→ه م→→ا م→→∂خوان→→يم  ^ آن ش→→ده است.اي→→ن ن→→ماز س ت→→→أكيد ب→→سيار رو ẃآن ن→→→يست ك→→ه در دي→→ن م→→قد
د است و  ẃكات متعدџر џد ^ خ→يل∂ هنر داشته باشد ما را از جهنẃم نجات م∂دهد چون جهنẃم، دارا
→→→→→→→→→→→→لو↕ ه→→→→→→→→→→→→است و در اي→→→→→→→→→→→→نكه م→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→∂نماز و  ẃآن→→→→→→→→→→→→→ها، ج→→→→→→→→→→→→→→ايگاه ب→→→→→→→→→→→→→→∂نمازها و ت→→→→→→→→→→→→ار∑الص ^ از ج→→→→→→→→→→→→→مله
∂ ن→يست و لذا ما را به جايگاه ب∂نمازها نم∂برند ول∂ تنها به جهنẃم و  ẃلو↕ ن→يستيم ش→ك→ ẃت→ار∑الص
ج→ايگاه ب→→∂نمازها ن→رفتن، در س→عادت م→ا ك→اف∂ ن→يست. م→ا ب→ايد ب→ه بهشت و رضوان خدا راه يابيم 
^ اي→ن ك→ار ب→ر ن→م∂آيد زي→را  ^ ب→هشت∂ م→سكن گ→زينيم و اي→ن ن→ماز م→ا از ع→→هده و در غ→→رفات اع→→→ال

^ كه خدا خواسته آن است كه در وصف آن فرموده:  نماز
...�؛۱  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂هẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�
...نماز آن است كه آدم∂ را از زشتكار＾ها باز دارد... 

ب→→→نابراي→→→ن اگ→→→ر دي→→→دم م→→→ن در ع→→→ين اي→→→نكه اه→→ل ن→→ماز و م→→سجد و ج→→لسهام، م→→رتكب گ→→ناه ه→→م 
م→→∂شوم و از دروغ و غ→→يبت، رب→→ا و رش→→وه و آزار دي→→گران اس→→تنكاف∂ ن→→دارم، ب→→→ايد ب→→→دان→→م ك→ه ن→ماز 
 ґن→→→→→ џع Ẅ∂هẂن→→→→→џ →→→→→ال↕џ ت م→→→→→→ن، ن→→→→→→ماز ن→→→→→→يست، زي→→→→→را خ→→→→→→دا در ب→→→→→→يان خ→→→→→اصيẃت ن→→→→→ماز ف→→→→→رموده است: �...إن√ الص√

^ قرائت قرآن نيز فرمودهاند:  ...�؛درباره ґر џكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال
تџ تџقẂرџأẀ)؛۲  Ẃسџلџف џ−џهẂن џي Ẃمџذا لґا џو ẀأџرẂقџت џتẂنџأџف џ∑هاџذا ن ￖاџف џرآنẀقẂال Ẁأ џرẂقџت)

                                                        
 .℮Ｑ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ شرح نهجالبالغه،جلد۱Ω،صفحه＾۲۳، با اندك∂ تفاوت.  ۲
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ق→رآن ك→→ه م→→∂خوان∂، اگ→ر از ك→ار ب→د ب→ازت داشت، ق→رآن م→→∂خوان∂ و اگ→→ر ب→→ازت 
نداشت، تو قرآن نم∂خوان∂. 

^ مالقات با خدا  لزوم كسب آمادگ∂ برا
^ ي− ان→→سان ع→→اقل ب→→ه ح→→كم ع→→قلґ واق→→→عبينґ دور ان→→ديش اي→→ن است  ح→→→اصل اي→→→نكه وظ→→→يفه
ه ب→ه اي→ن واق→عيẃت داش→ته ب→اشد ك→ه او م→سافر در ح→ال ح→ركت است و ب→ه ه→→مين زود＾، ب→ه  ẃك→ه ت→وج
^ ورود ب→→ه آن  ^ ت→→عال∂ خ→→واه→→د رس→→يد؛ از اي→→→نرو ب→→→ايد خ→→ود را آم→→→اده ب→→را ^ خ→→دا پ→→ايان س→→فر و لق→→ا
لين  ẃه، تعبير به يقظه م∂شود. م∂گويند، او ẃع→الم ب→نمايد.در لس→ان اه→ل معرفت، از اين حال توج
^ ت→وبه، ح→ال ي→قظه است. ي→قظه ي→عن∂ ب→يدار شدن. انسان گنهكار، اوẃل بايد از خواب  م→رحله ب→را
^ خداست. بايد اين  ^ ع→ظيم ب→ر س→ر راه س→ال− ب→ه سو ẃغ→فلت ب→يدار ش→ود و ب→→دان→د ك→ه گ→→ناه، س→د
^ خ→→دا ب→→از گ→→ردد. م→→ا ه→→م اك→→نون در خ→→واب غ→→فلت ف→→رو رف→→تهاي→→م؛  س→→→دẃ ش→→→كسته ش→→ود ت→→ا راه ب→→ه س→→و
^ م→→→→رگ از خ→→→→واب م→→→→→∂پريم و م→→→→→∂بينيم ع→→→→مر ب→→→→ه  ـ ه→→→→→شتاد س→→→→اله. در لح→→→→ظه آن ه→→→→→م خ→→→→→واب ه→→→→→فتاد

^ دستگيرمان نشده است. سرمايه ز كف رفت و به ربح∂ نرسيديم.  پايان رسيده و چيز
آدم خ→→→→→واب رف→→→→→ته، در ع→→→→→→الم خ→→→→→واب، ص→→→→حنههاي∂ از ت→→→→لخ و ش→→→→يرين م→→→→→∂بيند و خ→→→→وشحال ي→→→→ا 
غ→مگين م→∂شود؛ مثالҐ م∂بيند پول فراوان و ثروت سرشار نصيبش شده و به مقام و منصب عال∂ 
رسيده است و...ناگهان از خواب م∂پرد و م∂بيند از آن همه صحنهها هيچ كدام باق∂ نيست! 

ين  ẃنصرالد ẃتعبير شدن نيم∂ از خواب مال
 ^ ^ ب→→→→→زرگ پ→→→→→ر از ج→→→→واه→→→→رات رو ي→→→→→ن در خ→→→→→واب دي→→→→→د ي− ك→→→→→يسه ẃن→→→→→صرالد ẃم→→→→→∂گويند م→→→→→→ال
دوشش گ→→→→→→رفته و م→→→→→→∂برد و از س→→→→→نگين∂ آن ب→→→→→ار، ش→→→→→لوارش را آلوده ك→→→→→رده است. ص→→→→→بح ك→→→→→ه ش→→→→→د 
 ^ هها خ→→ودت را ك→→ثيف ك→→ردها＾؟ گ→→فت: ا ẃزنش آم→→→د و گ→→→فت: آخ→→ر م→→رد ح→→ساب∂!چرا م→→ثل ب→→چ
^ خ→→→→واب→→م درست درآم→→ده ب→→ود،  زن! چ→→→ه ك→→→نم ك→→→ه ف→→→→قط ن→→→صف خ→→→واب→→→م درست درآم→→→د! اگ→→→ر ه→→→مه
 ^ ^ پ→ر از ج→واه→رات ب→ود، اث→→ر اآلن ت→→و دست و پ→→ايم را ه→→م م→→∂بوسيد＾. ن→صف خ→واب→م ك→ه ك→يسه

از آن باق∂ نمانده، ول∂ نصف ديگر آن كه كثافت است، باق∂مانده است!! 
ح→اال م→ا ه→م اك→نون در خ→واب→يم و خ→واب م→→∂بينيم. انواع و اقسام ثروتها و مقام و منصبها 
^ رس→→يدن ب→ه اي→نها دي→ن و اي→→مان  و م→→سكن و م→→ركبها و ت→→جارتها و م→→عامالت پ→→رسود داري→→م و ب→→را
^ م→→→→→رگ، از خ→→→→→واب  →→→→→هدار س→→→→→اختهاي→→→→→م و در واق→→→→→ع خ→→→→→دا را از دست دادهاي→→→→→م و در لح→→→→→ظه ẃخ→→→→→→ود را لك
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تب→خش، هيچ چيز باق∂ نمانده  ẃش→يرين لذ ^ ^ ع→جب! از آن ه→مه ص→حنهها م→∂پريم و م→∂بينيم ا
^ از خ→→دا چ→ه ع→ذاب  ^ از خ→→دا، اآلن ن→→م∂فهميم ك→→ه دور ج→→ز ك→→ثافت روح و ظ→→لمت ج→→ان و دور

^ كميل م∂گويد:  ^ خود بشنويم كه در دعا دردناك∂ است. از موال
 џفẂيџكџف џ−ґذاب→ џع Ẅ∂ل→ џع Ẁت Ẃرџب→→ џص ∂→→ґẃ ب џو ر ^ ^ وџ مџ→→وال ґẃد →→ي џس џله→→∂ وґا ا→→Ẅي ∂ґنẂب џه→→џف)

)؛  џ−ґراقґف Ẅ∂لџع Ẁرґب Ẃصџا
ا  ẃآق→→ا و م→وال و پ→روردگارم!گيرم كه من صبر كردم بر عذابت؛ ام ^ ^ م→عبود و ا ا

چگونه صبر كنم بر فراقت؟ 
اي→→→→→→ن س→→→→→→خن، آن→→→→→→چنان ب→→→→→→لند است ك→→→→→→ه دست ف→→→→→كر و در∑ م→→→→→ا ب→→→→→ه دام→→→→→ن آن ن→→→→→م∂رسد و از 
اي→→→→→→نرو ف→→→→→→عالҐ ن→→→→→م∂فهميم ك→→→→→ه ع→→→→→ذاب ف→→→→→راق خ→→→→→دا، چ→→→→ه ع→→→→ذاب الي→→→→م∂ است ت→→→→ا از اي→→→→ن دن→→→→يا ب→→→→يرون 
^ خدا، معشوق و محبوب خود  ^ ع→جب! ت→مام آن→چه آن→ها را به جا ب→رويم؛ آن روز م→→∂فهميم ا
گ→→→→رفته ب→→→→وديم، م→→→→حو و ن→→→→ابود گ→→→→شته و ه→→→→يچ و پ→→→→وچ ش→→→→دهان→→→→د و ج→→→→ز ج→→→→→ان ك→→→ثيف و روح ظ→→→لمان∂ 

^ با خود نياوردهايم كه خدا م∂فرمايد:  مستحقẃ جهنẃم، چيز
...�؛  ґسẂن Ẃاإل џو ґẃن ґجẂال џن ґم Ґيراґثџك џمￍن џه џجґأنا ل џر џذ Ẃدџقџل џو�

^ جهنẃم ندارند...   ^ جز برا ^ از جنẃ و انس، شايستگ∂ا بسيار
و آنها كسان∂ هستند كه: 

 ẁآذان Ẃم→→→ Ẁهџل џها و→→→ ґب џون Ẁر ґصẂب→→→Ẁال ي ẁنẀي→→→→ Ẃأع Ẃم→→→→ Ẁهџل џها و→→→→ ґب џونẀهџقẂف→→→→ џال ي ẁوبẀل→→→→Ẁق Ẃم→→→→ Ẁهџل...�
...�؛   ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀها اґب џونẀعџم Ẃسџالي

...دل∂ دارن→→د ك→→→ه ب→→→ا آن ن→→م∂فهمند و در∑ ح→→قايق ن→→م∂كنند و چ→→شم∂ دارن→د ك→→ه 
ب→ا آن ن→م∂بينند و گ→وش∂ دارن→د ك→ه ب→ا آن ن→م∂شنوند. آن→ان م→انند چارپايانند؛ بلكه 

گمراهتر از آنها هستند... 
^ دوپ→→ا از  →→→ا اي→→→ن ح→→→يوانه→→→ا ẃف ن→→→م∂كنند امẃخ→→→داداد خ→→→ود ت→→→خل ^ چ→→→ون چ→→→ارپايان از غ→→→ريزه

فرمان عقل خداداد خود تخلẃف م∂كنند.  
^ روح∂  يẃت و شرافت تأمين نيازها ẃاهم

 Ẁم→ Ẁه џ−ґولئ Ẁت→→مام اي→→ن ب→→دبخت∂ها را ن→→→شان م→→→∂دهد و م→→→∂فرمايد:�...ا ^ در پ→→→ايان آي→→ه ري→→شه
 ^ ^ غ→→→→→→فلت زدهان→→→→→د ك→→→→→ه س→→→→→راس→→→→→ر ع→→→→→مر خ→→→→ود را ب→→→→ا غ→→→→فلت س→→→→پر �؛۱اي→→→→→نان ه→→→→→مان گ→→→→→روهها џونẀلґغ→→→→→افẂال

                                                        
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۱



 

ＱＱ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ خ→لقت خ→ود ن→→داش→تهان→د و ه→→مين غ→فلت،  ^ م→→بدأ و م→نتها ر درب→اره ẃم→جال ت→فك Ґك→→ردهان→→د و اص→→ال
^ چ→→→→→→→→ارپايان ن→→→→→→→يز پ→→→→→→→→ايينشان آورده و  ^ چ→→→→→→→→شم ع→→→→→→→→قلشان گ→→→→→→→شته و از م→→→→→→→رتبه ^ و ك→→→→→→→→→ر س→→→→→→→→بب ك→→→→→→→→ور
فانه م→ا ه→م ك→ه ب→ه زع→م خ→ود م→سلمان و پ→يرو ق→رآن ه→ستيم، مبتال  ẃم∂شان ك→رده است و م→تأسẃج→هن
^ غ→→→فلت ش→→→دهاي→→→م و ش→→→ديداҐ ن→→يازمند ب→→ه ك→→→سان∂ ه→→ستيم ك→→ه م→→ا را ت→→كان داده و از  ب→→→ه ه→→→مين ب→→→يمار

خواب غفلت بيدارمان سازند.  
اگ→ر ب→گوييم ن→يازمان ب→ه آن اف→راد ب→يش از ن→→ياز ما به آب و نان است، اغراق نكردهايم زيرا 
→→ا آن اف→→راد،ن→→→ياز روح م→→ا را ب→→رطرف م→→∂سازند و  ẃآب و ن→→→ان، ن→→→ياز ج→→→سم م→→→ا را ب→→رطرف م→→∂كنند؛ام

^ جان ما را بهوجود م∂آورند.  ^ حيات ابد زمينه
آر＾! آن→→→→ان، ب→→→→يداردالنґ ب→→→يدارگ→→→رند ك→→→ه ه→→→م خ→→→ودشان ب→→يدارن→→د و ه→→م ت→→وان→→اي∂ ب→→→يدار ك→→ردن 
خ→→→→فتگان را دارن→→→→د و ي→→→→→الالسف ك→→→→ه آن→→→→ها ب→→→سيار ك→→→ميابند و در دس→→→ترس ه→→→مگان ن→→→→يستند و م→→→ا ه→→→م 

^ خالق خود را بشنويم كه م∂فرمايد:  دستمان از دامنشان كوتاه است.بياييد همه اين ندا
 Ẃنџم џو ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃن→ џع Ẃم→Ẁك Ẁالد Ẃال أو џو Ẃم→ẀكẀوال→Ẃأم ẂمẀك ґهẂل→Ẁوا ال تẀن→џآم џي→ن ґذￍا الџه→ي→ا أي�

�؛۱  џون Ẁر ґخاسẂال ẀمẀه џ−ґولئẀاџف џ−ґذل ẂلџعẂف џي
^ ك→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه[به خ→→→→→→→دا و روز ج→→→→→→→زا]ايمان آوردهاي→→→→→→→د! م→→→→→→→راقب ب→→→→→→→اشيد ام→→→→→→→وال و  ا
اوالدت→ان، ش→ما را از ي→اد خدا غافل[و سرگرم به خودشان]نسازند كه هر كه چنين 

^ زيانكاران خواهد بود.  كند در زمره
^ خ→ال∂ خ→→دا را در  آن ه→→م زي→→ان و خ→→سران غ→→ير ق→→ابل ج→→بران و اب→→د＾،چون ه→→يچ چ→يز، ج→→ا

دل انسان پر نخواهد كرد. 
)؛۲  ẁء∂ џش ẀهẂن ґم ∂ґفẂكџال ي џء＃ و Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẃن ґم ∂ґفẂكџي Ẃنџيا م)

→→→→→ا ه→→→يچ چ→→→يز، او را از ت→→→و  ẃخ→→→→داي∂ ك→→→→→ه آدم→→→→→∂ را از ه→→→→مه چ→→→→يز ب→→→→→∂نياز م→→→→→∂كن∂ ام ^ ا
ب∂نياز نم∂سازد. 

^ ه→→→→→م  �؛رو џرґقاب→→→→→ џمẂال Ẁم→→→→→→Ẁ ت Ẃر Ẁز ∂√ →→→→→ت џح � ẀرẀ √→→→→→كاث مẀ الت Ẁه→→→→→اكẂدي→→→→→→گرش ف→→→→→رم→→→→→وده است:�أل ^ در ن→→→→→→دا
ان→→→→→باشتنها و اف→→→→→زونطلب∂ها ي→→→→→ا ب→→→→→ه دي→→→→→→گران ف→→→→→خر ف→→→→→روختنها، ش→→→→→ما را س→→→→→رگرم و م→→→→شغول ب→→→→ه خ→→→→ود 
^ آبا و  ^ افتخار خود، به گورستانها رفتيد و قبرها ^ اث→→بات م→ايه س→اخته است؛ ت→ا آن→جا ك→ه ب→را

                                                        
^ منافقون،آيه＾۹.  ـ سوره ۱

 .Ｑ⅛Ω＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  Ｑ⅛

^ ش→ما  اج→→→داد و م→→ردگان خ→→ود را ن→→شانґ ه→→م دادي→→د و ب→→ه آن→→→ها م→→باهات ن→→موديد!! اي→ن ن→→شان ب→→∂خبر
^ نخواهيد ماند.  ^ هميشه در عالم ب∂خبر از عوالم بعد از مرگ است ول∂ بدانيد كه برا

 џمẂل→→→→ ґع џونẀمџل Ẃع→→→→џت Ẃوџل ẃال→→→→џك � џونẀمџل Ẃع→→→→џت џف Ẃو→→→→ џس ẃال→→→→џك ￍم→→→→Ẁث � џونẀمџل Ẃع→→→→џت џف Ẃو→→→→→ џس ẃال→→→→→џك�
�؛۱  ґينґقџيẂال џنẂي џها عￍن Ẁو џرџتџل ￍمẀث � џيم ґح џجẂال ￍن Ẁو џرџتџل � ґينґقџيẂال

^ آگ→اه خ→واهيد ش→د.  ^ آگ→→اه خ→→واهيد ش→د. ب→از ن→ه! ب→→ه ه→مين زود ن→→ه! ب→→→ه ه→→مين زود
^ ق→→→رآن] ع→→→→لم ي→→→→قين پ→→→يدا  ن→→→→ه! ب→→→→→∂خبر ن→→→→م∂مانيد؛ ب→→→→لكه اگ→→→→ر[از ط→→→→ريق اس→→→→تماع ن→→→دا
^ ش→علهور[جهنẃم]را  ك→→نيد،[در ه→→مين دن→→→يا از خ→→→الل آي→→ات آس→→→مان∂ ق→→رآن]آتشها
^ شعلهور را به  م→∂بينيد.سپس[به هنگام مردن و پس از آن] به طور حتم آتشها

^ عيناليقين[چشم سر] مشاهده م∂نماييد.  گونه
جوان∂ كه چشم و گوش دلش باز بود 

^ آسمان∂  ^ ه→ستند ك→ه ب→ر اث→ر انس با آيات قرآن و دل دادن به نغمهها در م→يان م→ا اف→راد
آن، چ→شم و گوش دلشان باز شده و آنچه را كه ديگران نم∂بينند و نم∂شنوند، آنها م∂بينند 

و م∂شنوند. 
^ هم اين داستان را به نظم آورده است كه:  مولو

^ رس→→→ول خ→→→دا�پس از ن→→→→ماز ص→→بح در م→→يان ص→→فوف ج→→ماعت، ج→→وان→→∂ را دي→→دند  روز
 ^ ن→→شسته و خ→→واب ب→→ر او غ→→لبه ك→→رده و س→→رش ب→→ه س→→ينهاش خ→→م م→→∂شود. پ→→يداست ك→→ه شب ب→يدار
داشته است. رسول اكرم�مقابل او ايستادند و حالش را پرسيدند. آن جوان عرض كرد: 

ولџ اهللاґ مẀوقґناҐ)؛  Ẁس џيا ر Ẁت Ẃحџب Ẃصџا)
صبح كردم در حال∂ كه در اعتقاداتم به حدẃ يقين رسيدهام. 

رسول خدا�فرمودند: 
)؛   џ−ґقينџي Ẁ↨џقيق џما حџف Ґ↨џقيق џقين＃ حџي ґẃلẀكґل ￍنґا)

هر يقين∂ حقيقت∂ دارد؛حقيقت يقين تو چيست؟ 
ر＾)؛ يقين  ґواج џه џا џم→ Ẃظ џو ا ∂ґل→ Ẃيџل џر џه→ Ẃس џا џو ∂ґنџ ن џز→→ Ẃح џا ^ ґال√ذ џو→→ Ẁاهللا ه џل Ẁس→وџي→ا ر ∂ґقين→→ џن√ ي ґع→رض ك→رد:(ا
^ گرم تابستان  ^ و روزها ^ رس→ول خ→دا ك→ه پ→يوسته محزونم م∂دارد، شبها به بيدار م→ن است ا

                                                        
^ تكاثر،آيات۱تا۷.  ـ سوره ۱



 

Ｑ۷                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

م و  ẃق→→→→→→→→يامت را ب→→→→→→→→العيان م→→→→→→→→∂بينم ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→→هشتيان م→→→→→→→تنع ^ ب→→→→→→→→ه روزهدار＾ام وا م→→→→→→→→∂دارد. گ→→→→→→→→وي∂ ص→→→→→→→حنه
^ شعلهور گشتن آتش جهنẃم در گوشم م∂پيچد.  جهنẃميان در عذابند. هم اكنون گوي∂ صدا

 Uح→→→→→→→→→→→→→→→→→→شر ẃي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ول اهللا! ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گويم س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر Uدر ج→→→→→→→→→→→→→→→→هان پ→→→→→→→→→→→→→→→→يدا ك→→→→→→→→→→→→→→→نم ام→→→→→→→→→→→→→→→روز ن→→→→→→→→→→→→→→→شر؟
 U ج→→→→→→→→→→→→→→→→→مله را چ→→→→→→→→→→→→→→→→→ون روز رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاخيز م→→→→→→→→→→→→→→→→ن Uف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اش م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂بينم ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يان از م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رد و زن
 Uمџر џم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→را ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ردهها را ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر د Ẃل→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґه Uب→→→→→→→→→→→→→→→→تابد گ→→→→→→→→→→→→→→→→وهرم ^ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→→→→→→→→→و خ→→→→→→→→→→→→→→→→ورشيد
 Uك→→→→→→→→→→→ر ش→→→→→→→→→→→د اي→→→→→→→→→→→ن گ→→→→→→→→→→→وشم ز ب→→→→→→→→→→→انگ آه آه Uواح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→سرتاه ^ وز ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نين و ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عره
 Uس؟џف→→→→→→→→→→→→→џ لب گ→→→→زيدش م→→→→صطف∂، ي→→→→عن∂ ك→→→→ه بسU ه→→→→→→→→→→→→→→ين ب→→→→→→→→→→→→→→گويم ي→→→→→→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→→→→→→رو ب→→→→→→→→→→→→→ندم ن
 Uه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه را اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رار ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ق آم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وختند Uهر ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ردند و ده→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انش دوخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تند→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم

رسول خدا� فرمود: 
)؛۱  ґااليمانґب ẀهџبẂلџق Ẁاهللا џر ￍوџن ẁدẂب џهذا ع)

^ است كه خدا قلبش را به نور ايمان روشن كرده است.  اين بندها
او در پرتو نور ايمان، حقايق∂ را م∂بيند و م∂شنود كه ديگران آنها را نه م∂بينند ونه م∂شنوند. 

مџعẀونџ بґها�؛  Ẃسџال ي ẁآذان ẂمẀهџل џها وґب џون Ẁر ґصẂبẀال ي ẁنẀيẂأع ẂمẀهџل�
چشم∂ دارند كه با آن نم∂بينند و گوش∂ دارند كه با آن نم∂شنوند. 

 Uگ→→→وش خ→→→ر ب→→→فروش و دي→→→گر گ→→وش خ→→ر Uك→→→→→→→→→→→اين س→→→→→→→→→→→خن را در ن→→→→→→→→→→يابد گ→→→→→→→→→→وش خ→→→→→→→→→→ر
�؛  ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀا�

خ→→→→→→الصه! ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم ع→→→→→لẃت اي→→→→→ن ك→→→→ور و ك→→→→ر گ→→→→شتن دل را،خ→→→→واب غ→→→→→فلت دل م→→→→∂دان→→→→د. 
^ از ق→رآن! م→راقب ب→اشيد خ→واب غفلت، شما  عيان پ→يرو ẃم→د ^ �؛يعن∂ ا џونẀلґغ→افẂال Ẁم→ Ẁه џ−ґولئ Ẁا...�
^ ق→→→→لب ب→→→→ه پ→→→→ايان ب→→→→رسانيد و ب→→→ا ت→→→ه∂دست∂ از حبẃ و  ^ و ك→→→→→ر را ن→→→→گيرد ك→→→→ه ع→→→→مر خ→→→→ود را ب→→→→ا ك→→→→ور

قرب خدا، به آن عالم منتقل شويد و به سوز و گداز دائم از فراق خدا مبتال گرديد.  
^ عزيزمان امام اميرالمؤمنين عل∂� بشنويم:  ^ نوران∂ تكاندهنده را هم از موال اين جمله

الￍ بґهџا)؛۲  ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґإ)
ح→قيقت اي→→نكه ج→ان و روح ش→ما، ب→هاي∂ ج→→ز بهشت ندارد؛حال آن را جز به بهشت 

نفروشيد. 
                                                        

 .Ｑ۳＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱
 .℮Ｑ⅛فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  Ｑ۸

^ از اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ب→→→→→ا س→→→→→نگ و آه→→→→ن و س→→→→يمان  ي→→→→→عن∂؛ ج→→→→→→ان ش→→→→→→ما اج→→→→→لẃ و اش→→→→→رف و اع→→→→→ال
م→→بادله گ→→ردد. ق→يمت ج→→ان و روح ش→→ما ب→هشت و رض→وان خ→داست. ب→ه ه→وش ب→اشيد! آن را ارزان 

^ متعال فرموده است:  نفروشيد كه خدا
لґ∂)؛۱  Ẃجџ ґال џ−ẀتẂقџل џخ џو џ−ґل Ẃجџ ґال џياء Ẃشџاال ẀتẂقџل џخ џم џآد џنẂابџي)

^ خودم آفريدهام.  ^ تو آفريدهام و تو را برا ^ فرزند آدم! من همه چيز را برا ا
م→→→∂خواه→→→م ت→→→و را ب→→→ر س→→رير س→→لطنت ق→→رب خ→→ودم ب→→نشانم و خ→→→الẃقت س→→ازم ك→→ه ه→→ر چ→→ه را اراده 
كن∂، ب∂درنگ ايجاد شود. آيا رواست كه خودت را از اصحاب النẃار و مالزم جهنẃم بساز＾. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ شرح فصوص الحكم،صفحه＾۹۷۷.  ۱



 

Ｑ۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 

 

بخش دوẃم: 

ـ گفتار پنجم: هواپرست∂ 
ـ گفتار ششم: سهل انگار＾ 

ـ گفتار هفتم: نور ايمان و حيات معنو＾ 
^ دين  ـ گفتار هشتم: خشم برا
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گفتار پنجم: هواپرست∂ 
 
 
 

دو عامل انحراف امẃت اسالم∂ 
^ دراز است كه افراد م∂خواهند  مџل و آرزوها џت اص→ل∂ تأخير در توبه، طول اẃدر واق→ع ع→ل
ات آن ب→رخوردار گ→ردند. ق→بالҐ اي→ن ح→→ديث پ→رمحتوا از ح→ضرت رس→ول  ẃدر دن→→→يا زي→→اد ب→→مانند و از لذ

اهللا االعظم� و حضرت اميرالمؤمنين�نقل شد كه هر دو بزرگوار فرمودهاند: 
)؛۱  ґلџم Ẃاأل ẀولẀط џو Ẅ^ џوџهẂال Ẁاعџبґẃات ґانџنẂاث ∂ґتￍمẀا Ẅ∂لџع Ẁاف џا أخџم џف џو Ẃأخ ￍن ґإ)

→→→تم م→→→∂ترسم ك→→ه م→→بادا م→→بتال ب→→ه آن ب→→شوند و در  ẃك→→→→ه م→→→ن ب→→ر ام ^ ت→→→رسنا∑ترين چ→→→يز
ن→→تيجه از م→→سير ح→→ق، م→→نحرف ش→→وند و آخ→→رت را ف→→راموش ن→مايند، دو چ→يز است؛ 

^ دراز.   ^ آرزو ^ نفس و ديگر ^ از هوا يك∂ پيرو
→→→→→قاء و ب→→→→→دبخت∂  ґت اس→→→→→→الم∂، ام→→→→→روز م→→→→→بتال ب→→→→→ه اي→→→→→ن ه→→→→→ر دو ب→→→→→→ال و ع→→→→→امل شẃف م→→→→→ا ام→→→→→ џسџم→→→→→→عاال
^ كه قصد انجام آن را داريم  م بر خداست. در هر كار ẃدر زندگ∂ اكثر ما مقد Ẅ^ و џش→دهايم. ه
آن→→چه ك→→ه از اب→→→تدا ف→→كر م→→ا را ب→→ه خ→→ود م→→شغول م→→∂سازد، رع→→ايت م→→صالح ش→→خص∂ و خ→→انوادگ→∂ و 
→→→→→ا اي→→→→→نكه ح→→→→→كم خ→→→→→دا در اي→→→→ن ب→→→→اب  ẃزن→→→→→دگ∂ خ→→→→→ودمان است ام ^ ẃاج→→→→→تماع∂ و خ→→→→→→الصه! م→→→→→نافع م→→→→→اد
 ∂ẃ ^ ب→سيار ك→→مرنگ ق→رار م∂گيرد و حت چ→يست، ي→ا اص→→الҐ ب→ه ف→كر م→ا راه ن→م∂يابد و ي→ا در ح→اشيه

گاه∂ در عبادتمان نيز به اين آفت مبتال م∂شويم.  
^ گوناگون  اغوا و اضالل شيطان از راهها

ـ ه→→→→ر ك→→→→س∂ را از راه م→→→→ناسب ب→→→→ا  ـ آن دش→→→→→من ق→→→→→و＾پنجه و ق→→→→→هرمان اض→→→→→الل و اغ→→→→وا  ش→→→→→يطان 
ش→غل و ك→ارش گ→مراه م∂كند. از ب→اب م→ثل ب→ه م→ن ن→م∂گويد، ب→→يا شراب بخور، م∂داند كه من 
اه→→→ل اي→→→ن ك→→→ار ن→→→→يستم؛ م→→→ناسب ب→→→ا ش→→→غل م→→→ن ه→→→م ن→→→يست. از اي→→→ن راه وارد م→→→→∂شود و م→→→∂گويد: ت→→و 

                                                        
^ فيض،خطبه＾۲℮، با اندك∂ تفاوت.  ـ نهجالبالغه ۱
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س∂ هست∂ و مردم قبولت دارند و گوش به حرفهايت م∂دهند.   ẃبحمداهللا آدم مقد
 ^ در اي→→→→→ن ش→→→→→راي→→→→→ط∂ ك→→→→→ه ش→→→→→ديداҐ م→→→→→ردم ن→→→→→ياز ب→→→→→ه م→→→→→وعظه و ارش→→→→→اد و ه→→→→→دايت دارن→→→→→د، وظ→→→→يفه
 ^ ^ و آيات قرآن و احاديث امامان معصوم را برا ش→رع∂ تو ام→روز اين است كه منبر برو
م→→→ردم ب→→→خوان→→→∂ و آن→→→ها را ب→→→ا اح→→→كام خ→→→دا و ت→→كاليف دي→→ن∂شان آش→→→نا گ→→ردان→→∂ و اگ→→ر ن→→كن∂، پ→→يش 
^ م→→نبر ن→→شستم، م→→∂آيد و م→→∂گويد،  خ→→→دا م→→→سئول خ→→→واه→→→∂ ب→→→ود. ب→→→→عد وق→→→ت∂ وارد ك→→→ار ش→→دم و رو
ح→ال ك→ه گ→فتارت ج→→اذبه دارد، س→ع∂ ك→ن مطالب عال∂ از فلسفه و عرفان با فصاحت و بالغت 
^ سخن  ت→مام ب→گوي∂. ك→لمات خ→وب ان→تخاب ك→→ن. زي→ر و ب→م ب→ودن ص→دا را رع→ايت كن. در اثنا
ار ب→→لند ش→→ود و  ẃح→→ض ^ ^ ن→→اله ^ ك→→ن، ص→→→دا ^ خ→→→→ندهآور ب→→→گو. در ذك→→ر م→→صيبت ه→→م ك→→ار ن→→→كتهها

مجلس، حساب∂ بگيرد. 
^ اح→→→→→سنت اح→→→→سنت از ه→→→→مه  ẃر است و ص→→→→دا ه م→→→→→ردم ب→→→→→سيار م→→→→ؤث ẃت→→→→→مام اي→→→→→نها در ج→→→→→لب ت→→→→→وج
→→→→→ل ك→→→→→ردهان→→→→→د، چ→→→→ه ك→→→→م  Ẁج→→→→→انب ب→→→→→ه گ→→→→→وش م→→→→→∂رسد. م→→→→→گر از س→→→→→اير ه→→→→→مكارانت ك→→→→→ه م→→→→→يان م→→→→→ردم گ
هتر خ→→→→واه→→→→∂ ش→→→→د.اي→→→→نجاست ك→→→→ه ع→→→→بادت ت→→→→بديل ب→→→→ه م→→→→عصيت م→→→→∂شود.  ẃدار＾؟ از آن→→→→→→ها ه→→→→→م م→→→→وج
^ خ→→الق∂  →→→لق∂ ب→→ر وج→→→هه џخ ^ ^ اله→→∂ رج→→→حان پ→→→يدا م→→→∂كند و وج→→هه ^ ن→→فسان∂ ب→→ر ان→→گيزه ان→→→گيزه
 ẃإال ґاهللاґب Ẃم ẀهẀرџ ث Ẃأك Ẁنґم ẂؤẀما ي џم م→∂گردد و س→ر از ش→ر∑ در م∂آورد كه خدا فرموده است:�و ẃم→قد
�؛۱اك→ثر آن→ان ك→ه ب→ه اهللا اي→مان دارن→د، م→شركند و غ→ير خدا را هم در زندگ∂شان  џون Ẁكґر Ẃش→ Ẁم Ẃم→ Ẁه џو

ẃرґ مستقل م∂دانند و آن را شري− خدا قرار م∂دهند و حال آنكه خدا فرموده است:  مؤث
ينџ ...�؛۲  ґẃالد Ẁهџل џين ґصґل ẂخẀم џوا اهللا ẀدẀب Ẃعџيґل ẃوا إال Ẁر ґمẀما ا џو�

آنها امر نشدهاند مگر اينكه خدا را با اخالص در دين عبادت كنند... 
^ در ت→→→→مام اف→→→→→عالشان ج→→→→ز  ج→→→→→ه اهللا ان→→→→جام ب→→→→→دهند و ان→→→→گيزها џوґل Ґاع→→→→→مال دي→→→→→ن∂ خ→→→→→ود را خ→→→→→→الصا

^ ديگر هم فرموده است:  ^ خدا و اطاعت امر او نداشته باشند. در آيه جلب رضا
 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؛۳  џأح
^ پ→→→→→→→روردگارش را دارد، ب→→→→→→→ايد ع→→→→→→مل ص→→→→→→الح ان→→→→→→جام ب→→→→→→دهد و  ...ه→→→→→→→→ر كس ام→→→→→→→يد لق→→→→→→→ا

                                                        
 .۱Ω⅛＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱

 .Ｑ＾نه،آيهẃبي ^ ـ سوره ۲
 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۳
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^ را شري− در عبادت پروردگارش قرار ندهد.  احد
^ عمر انسان  دو عامل تباه كننده

مџل»  џن→فسان∂ در اع→مال و افكار خود داشتن است و «طول ا ^ » ه→مان ان→گيزه Ẅ^ ẃاعاله→→و «ات→ب
^ داش→→تن؛ ك→→ه ه→→ر دو، آدم→→∂ را از  ع→→→→القهمند ب→→→ه زن→→ده م→→اندن در دن→→يا و دلب→→ستگ∂ ب→→ه ش→→→ؤون دن→→يو
^ عمر را تباه و هيچ و پوچ م∂گرداند و  ^ گرانبها ي→اد خ→دا و آخ→رت غافل م∂سازد و سرمايه
^ ع→مر  ؛ م→→رد و زن، پ→→ير و ج→→وان، ع→→الم و ع→ام∂ گ→رفتار اي→ن دو ت→باه ك→ننده Ґاس→→فبار اي→→نكه م→→ا اك→→ثرا
^ ب→ه ه→ر جهت  ع→زيز ش→دهاي→م و اس→فبارتر اي→نكه اص→→الҐ ب→ه ف→كر اص→→الح آن ن→م∂باشيم و ه→مه، ب→ار

^ اليم برزخ و محشر مبتال م∂شويم.   زندگ∂ م∂كنيم و سرانجام به عذابها
^ واق→→→→→ع∂، روح و ج→→→→→ان خ→→→→→ود را از آلودگ→→→→→→∂ ب→→→→→ه گ→→→→→→ناهان  م→→→→→سلẃم ب→→→→→دان→→→→→يم ك→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ب→→→→→→ا آب ت→→→→→وبه
^ ك→→→→→ه ت→→→→مام ام→→→→يدمان ب→→→→ه لط→→→→ف و ع→→→→→نايت  ش→→→→→ستشو ن→→→→→→دهيم، م→→→→→ا را ب→→→→ه ب→→→→ارگاه ه→→→→→مان ام→→→→ام ح→→→→سين ع→→→→زيز

^ هم حدود دارد.   اوست، راهمان نم∂دهند. در اين عالم همه چيز حساب دارد و دين و ديندار
^ نكنيم!  با گفتار خدا باز

اين گفتار خداست كه م∂فرمايد: 
...�؛۱  Ẁه џسẂفџن џمџلџظ Ẃدџقџف ґاهللا џود Ẁد Ẁح ￍدџعџت џي Ẃنџم џو ґاهللا Ẁود Ẁد Ẁح џ−Ẃلґت џو ... �

ر ف→رموده و ه→ر ك→→ه  ẃاست ك→→ه خ→دا م→قر ^ ...اي→→ن اح→→كام ح→→→الل و ح→→رام خ→→دا ح→→دود
^ كند، به خود ستم كرده است...  ẃتعد

^ ديگر م∂فرمايد:  آيه
لẂهẀ ناراҐ خالґداҐ فґيها...�؛۲  ґخ ẂدẀي Ẁه џود Ẁد Ẁح ￍدџعџت џي џو Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا ґصẂعџي Ẃنџم џو�

و ه→→→→→ر ك→→→→ه خ→→→→دا و رس→→→ولش را ن→→→افرمان∂ ك→→→ند و از ح→→→دود او ت→→→جاوز ن→→→→مايد، او را در 
^ هميشه در آن بماند...  آتش داخل م∂كند كه برا

ب→→→نابراي→→→ن آي→→→ا اي→→→ن ق→→→ابل ب→→→اور است ك→→→ه ك→→→س∂ ب→→→ه ن→→→ام ش→→→→يعه و دوس→→تدار ام→→ام ح→→سين� ه→→ر 
^ ام→→→→ام ح→→→→سين�  گ→→→→→ناه∂ را م→→→→→رتكب ش→→→→→ود و ب→→→→→عد در ايẃ→→→→→ام ع→→→→اشورا، چ→→→→ند ق→→→→طره اش→→→→ك∂ در ع→→→→زا
داҐ آلودگ∂ به گناهان را از سر بگيرد؟! آيا اين  ẃب→ريزد و ب→گويد، ت→مام گناهانم شسته شد و مجد

                                                        
^ طالق،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
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^ ه→→→مين،  ^ ك→→→→ردن ب→→→→ا دي→→→→ن خ→→→دا ن→→→يست؟ آي→→→ا ام→→→→ام ح→→→سين�برا ^ گ→→→→رفتن ع→→→→اشورا و ب→→→→از ب→→→→ه ب→→→→از
^ دي→→→ن خ→→→دا ك→→→رد. ش→→→ما  خ→→→→ود و ع→→→زيزان خ→→→ود را ب→→→ه ك→→→شتن داده است؟ او ه→→→مه چ→→→يز خ→→→ود را ف→→→دا
^ چ→→ند ق→طره اشكتان نماييد و آن را هم به حساب امام حسين�  م→∂خواه→يد دي→ن خ→→دا را ف→دا
ب→→→گذاري→→→د؟! اي→→ن ه→→→مه آي→→ات ص→→ريح ق→→رآن را در ع→→ذاب گ→→→نهكاران ك→→نار م→→→∂گذارن→→→د و م→→→∂روند 

سراغ امثال حديث: 
)؛  Ẁ↨ￍن џجẂال Ẁهџل Ẃتџب џج џو Ẅ∂џباكџت Ẃوџا Ẅ∂џكẂبџا Ẃوџا Ẅ∂џكџب Ẃنџم)

^ حسين بن عل∂ بگريد يا بگرياند و يا خود را به گريه وا دارد،  ه→ر كس در عزا
بهشت بر او واجب م∂شود. 

 ẃالع∂ از ف→→→→ن→→→→→ ẃص→→→→→حيح و م→→→→→قصود اص→→→→→ل∂ اي→→→→→ن ح→→→→→→ديث را ب→→→→فهمند و اط ^ ب→→→→→دون اي→→→→→نكه م→→→→→عنا
ح→→→→→→ديثشناس∂ داش→→→→→→ته ب→→→→→→اشند؛ در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→ه خ→→→→→ودґ ح→→→→→ضرات م→→→→→عصومين� ف→→→→→رمودهان→→→→→د، اگ→→→→→ر 
س→→خن∂ از م→→ا ب→→ه ع→→نوان ح→→→ديث ب→ه ش→→ما رس→يد آن را ب→ا ق→رآن ب→سنجيد، اگ→ر م→خالف ق→رآن درآم→→د، 
آن را ك→→→→→→→→نار ب→→→→→→→→گذاري→→→→→→→→د، م→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→كس، ع→→→→→→→→مل م→→→→→→→→∂كنيم. ق→→→→→→→رآن را ب→→→→→→→ا ح→→→→→→→ديث «خ→→→→→→→ودشناخته» و 

«خودفهميده» م∂سنجيم و اگر مخالف ديديم قرآن را كنار م∂گذاريم. 
وجوب عقل∂ توبه از گناهان 

^ از گ→→ناهان پ→يش از اي→نكه واجب ق→رآن∂ ب→اشد، واجب ع→قل∂ است.  ح→→اصل اي→→نكه ت→→وبه
ي→→عن∂ ع→قل، ح→→اكم ب→ر اي→ن است ك→ه ه→يچگاه ان→سان ع→اقل، اق→دام ب→ه زي→→ان خ→ود ن→م∂كند و ض→رر 
ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→سم و ج→→→→→→→→ان خ→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→م∂زند و س→→→→→→→→مẃ م→→→→→→→→هل− را ن→→→→→→→→م∂خورد و اگ→→→→→→→→ر اش→→→→→→→→→تباهاҐ خ→→→→→→→→ورده ب→→→→→→→→اشد، 

ب∂درنگ در عالج آن م∂كوشد و خود را از مرگ حتم∂ م∂رهاند.  
ح→ال م→ا وق→ت∂ از ط→ريق وح→∂ آس→مان∂ ق→رآن، ع→لم و اع→تقاد ب→ه اين پيدا كرديم كه گناه و 
ـ چ→→→ون ه→→→→ال∑  م→→→→عصيت خ→→→→→دا، در ع→→→→الم پس از م→→→→رگ، از ه→→→→ر س→→→→مẃ م→→→هلك∂ زي→→→→انبخشتر است 
ـ ب→→→→→→ر اي→→→→→→ن اس→→→→→اس ع→→→→→قل، ح→→→→→اكم ب→→→→→ر اي→→→→→ن است ك→→→→→ه  ^ و ع→→→→→→ذاب الي→→→→→→م ج→→→→→→هنẃم ب→→→→→→ه ب→→→→→→ار م→→→→→→→∂آورد  اب→→→→→→→د
^ را ب→ه ج→→ان خ→ود  ه→→يچگاه ان→→سان ع→→اقل، اق→→دام ب→→ه ارت→→كاب گ→ناه ن→م∂كند و اي→ن س→مẃ م→هل− اب→→د
^ ج→هل و ن→→ادان→∂، م→رتكب گ→ناه∂ ش→ده ب→اشد، ب→از به حكم عقل سليم  ن→م∂ريزد.اگ→ر ه→م از رو
^ґ پس از  واجب است ب→→→→∂درنگ اق→→→دام ب→→ه ت→→وبه ك→→ند و خ→→ود را از اي→→ن س→→مẃ م→→هل− و ع→→ذاب اب→→→د

مرگ برهاند.  
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^ از گ→→→→→→→→→ناهان، ي− واجب ع→→→→→→→→قل∂ است و ق→→→→→→→→رآن ه→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ا  اي→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→كم ع→→→→→→→→قل است و ت→→→→→→→→وبه
صراحت و قاطعيẃت تمام،به همين حكم عقل،ارشاد م∂كند و م∂فرمايد: 
وحاҐ...�؛۱  Ẁصџن Ґ↨џب Ẃوџت ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀوا تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ خدا توبه بريد.   ^ باورداران خدا و روز جزا! به سو ا
^ خ→→→→→→→→دا،  ^ ك→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→ز ت→→→→→→→→رس از ع→→→→→→→→ذاب خ→→→→→→→→دا و ت→→→→→→→→رس از م→→→→→→→→حروميẃت از ق→→→→→→→→رب و لق→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→وبها

^ نداشته باشد.  انگيزها
�؛۲  џون ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍلџعџل џونẀن ґم ẂؤẀمẂا الџهأي Ґيعا ґم џج ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀت...�

^ باورداران خدا و روز جزا تا رستگار شويد.   ^ خدا توبه بريد ا ...همگ∂ به سو
عادت به اعمال ب∂روح و الفاظ ب∂محتوا! 

آر＾! م→→ا م→→سلمان و م→→عتقد ب→→ه وح→→∂ آس→→مان∂ ق→→رآن ه→→ستيم و از ط→→ريق ق→→رآن، پ→→∂ ب→ردهاي→م 
^ از  ك→→→→ه گ→→→→→ناه، س→→→مẃ م→→→هل− است. آن→→→گاه از ط→→→ريق ع→→→قل پ→→→∂ ب→→→ردهاي→→→م ك→→→ه پ→→→رهيز از گ→→→ناه و ت→→→وبه
→→ف م→→ا زح→→مت  џسџح→→تم∂ ه→→ر ان→→→سان ع→→اقل است ول∂ م→→عاال ^ گ→→→ناه ك→→→ه س→→→مẃ م→→→هل− است، وظ→→→→يفه
^ را ب→ه خود نم∂دهيم و تنها به ي− سلسله اعمال  ^ در ح→قايق دي→ن∂ و اع→تقاد ر و ان→ديشه ẃت→فك
ب→→∂روح و الف→→→اظ ب→→→∂محتوا ك→→ه ب→→ه آن→→→ها ع→→→ادت ك→→ردهاي→→م، اك→تفا م→→∂كنيم و گ→وي∂ اص→→الҐ م→سلمان 
ب→ودن و قرآن∂ بودن خودمان را فراموش كردهايم و در اينكه مرگ∂ هست و به دنبال آن برزخ 
و م→حشر و ب→هشت و ج→هنẃم و ح→ساب و ك→→تاب∂ در ك→ار ه→ست، ش−ẃ و ت→رديد پ→يدا ك→ردهايم كه 

اينچنين ب∂پروا زندگ∂ م∂كنيم!! 
آثار ارزشمند تلقين در زمان حيات 

ب→→→→نابراي→→→ن چ→→→ه خ→→→وب است ه→→→ر روز ب→→→عد از ن→→→→ماز ص→→→بح، ت→→→سبيح ب→→→ه دست گ→→→رفته و ص→→→د ب→→→→ار 
ب→→→→→گوييم م→→→→→ن م→→→→→سلمانم، م→→→→→ن م→→→→→سلمانم، م→→→→→ن پ→→→→→يرو ق→→→→→رآنم، م→→→→ن پ→→→→يرو ق→→→→رآنم، م→→→→ن م→→→→رگ و ب→→→→رزخ و 

محشر را حق م∂دانم، من حساب و كتاب و بهشت و جهنẃم را حق م∂دانم.  
اق→→ل ف→→ارس∂ ب→→گوييم و ب→→ه خ→→ود ت→→لقين ك→→→نيم،  ẃم→→ا ع→→رب∂ ك→→ه م→→∂گوييم، ن→→م∂فهميم؛ پس ح→→→د
ش→ايد در روح و ج→→ان م→ا ب→نشيند و م→ا را ت→كان∂ ب→دهد. آي→ا منتظريم وقت∂ جسد ب∂روح ما را داخل 

                                                        
^ تحريم،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
^ نور،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲
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^ ما بنشيند و تلقين كند و بگويد:  ن∂ را بياورند و كنار بدن مرده ґẃقџل Ẁم ^ قبر گذاشتند آقا
مџعẂ اґفẂهџمẂ يا فẀالن بẂنџ فẀالن)؛  Ẃسґا)

^ فالن پسر فالن[نام او و پدرش را ببرد]بشنو بفهم.  ا
 џعال∂ و→→→→→→џت џو џ∑ џبار→→→→→→џت ґاهللا ґدẂن→→→→→→ ґع Ẃن→→→→→→ ґم ґنẂيџول→→→→→→ Ẁس џبان ر ￍرџق→→→→→→ ẀمẂال ґكانџل→→→→→→→ џمẂال џ∑ت→→→→→→→اџذا اґا)
 ∂→→→ ґف Ẃل→→→Ẁق џو Ẃف џخ→→→џال ت→→→џف... џو џ−ґدي→→→ن Ẃن→→→ џع џو џ−ґẃ →→→نẂ نџ→→→بґي џع џو џ−ґẃب џر Ẃن→→→ џع џ∑الџئ→→→ џس
 џي→→ن∂ و ґد Ẁالم→→ Ẃس ґاال џو ∂ẃيґبџن� Ẁدￍم џح→→Ẁم џو ∂→→→ґẃ ب џر ẀهẀالل→→→ џج ￍل→→→ џج « Ẁما: «اهللا ґه→→→ ґواب→→→ џج

بẀ↨џ قґبẂلџت∂...)؛  Ẃعџالك џو ∂ґتاب ґك ẀرآنẀقẂال
ب، ف→→رستادگان خ→→دا، ن→→زد ت→→و آم→→دند و از ت→→→و راج→→ع ب→→→ه  ẃم→→→قر ^ وق→→→ت∂ آن دو ف→→→رشته
پ→→روردگارت و پ→يامبرت و دي→ن و ك→→تاب و ق→بله و ام→→امانت پ→رسيدند، ن→ترس و در 
د�پيامبر م→→→→ن و اس→→→الم  ẃج→→→→الله پ→→→روردگار م→→→→ن و مح→→→م ẃج→→→→وابشان ب→→→→گو: اهللا ج→→→→ل

^ من است...  دين من و قرآن كتاب من و كعبه قبله
^ م→ا ت→لقين ك→ند؟! چ→را خودمان كه زندهايم  ن ب→ه ج→→سد م→رده ẃقґآي→ا م→نتظريم اي→ن ع→→قايد را م→ل
ن خ→ودمان ن→→باشيم؟! آر＾! ع→اقل آن است ك→ه ه→ر روز ص→بح  ẃب→→ه خ→→ود ت→→لقين ن→→كنيم و خ→→ودمان م→→لق

ه باشد.  ẃآن نيز متوج ^ پس از طلوع فجر، اين جمالت را طبق دستور بگويد و به معنا
ديداҐ)؛۱  џج ҐقاẂل џخ ґهґت џم Ẃح џرґب ґهارￍالنґب џجاء џو ґهґت џر ẂدẀقґب ґلẂيￍاللґب џبџه џذ ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا
Ẁ→→→رد و ب→→→ا رح→مت خ→ود، روز  ح→→مد از آنґ خ→→داي∂ است ك→→→ه ب→→ا ق→→درت خ→→ود، شب را ب

را به عنوان خلق جديد آورد. 
^ ضبط اعمال آمدهاند، بگويد:  ^ كه برا آنگاه خطاب به دو فرشتها

)؛۲  ґنẂيџبґكات Ẃن ґم Ẁا اهللاџمẀاهￍي џح џو ґنẂيџظґحافẂالґا بҐب џح Ẃرџم)
^ اعمالم.  ^ دو نگهدار و دو نويسنده خوش آمديد ا

Ẁبا» يعن∂ بنويسيد آنچه م∂گويم:  ت Ẃك Ẁبه چپ و راست خود نگاه كند و بگويد: «ا
 ￍأن џو Ẁهџل џ−ي ґر џال ش Ẁه џد Ẃح џو Ẁاهللا ẃإال џهџال إل Ẃأن Ẁدџه Ẃشџحيم ا ￍالر ґمن→ Ẃح ￍالر ґاهللا ґم Ẃس→ґب)
 џاهللا ￍأن џا وџيه→→→→ ґف џبẂي џال ر ẁ↨џي→→→→ ґآت џ↨џاع→→→→→ ￍالس ￍأن Ẁدџه→→→→ Ẃشџا џو ẀهẀول→→→→→ Ẁس џر џو Ẁه ẀدẂب→→→→→ џع Ґداￍم џح→→→→→Ẁم

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸Ω ،صفحه＾۱۱۳.  ۱

ـ همان،جلد۸۳ ،صفحه＾۱℮۱.  ۲
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)؛۱  ґورẀبẀقẂال ∂ґف Ẃنџم ẀثџعẂب џي
^ ن→→→يست. او ي→→→گانه است و ش→→→→ريك∂ ن→→→دارد و  م→→→→ن ش→→→→هادت م→→→→→∂دهم ج→→→ز اهللا م→→→عبود
^ او و رس→→→ول اوست و ش→→→هادت م→→→→∂دهم ق→→يامت آم→→دن∂ است و  د�بنده ẃم→→→حم

ش−ẃ و ريب∂ در آن نيست و خدا، مردگان در قبرها را برم∂انگيزد. 
لџيẂهґ اẀبẂعџثẀ اґن شاءџ اهللا)؛۲  џع џو ẀوتẀمџا ґيهџل џع џيا و Ẃحџا џ−ґل∂ ذلџع)

نم و ب→→→→→→ا ه→→→→→→مين ع→→→→→قيده م→→→→→∂ميرم و ب→→→→→ا ه→→→→→مين ع→→→→قيده در  ب→→→→→ا ه→→→→→مين ع→→→→→→قيده زن→→→→→ده م→→→→→→∂ما
قيامت از قبر برم∂خيزم، اґن شاء اهللا. 

الم)؛۳  ￍالس ∂ґẃ ن ґم Ẁهџآل џو Ґداￍم џحẀء م џرẂاق ￍمẀهẃللџا)
د و آلش برسان.  ẃخدايا! از من سالم به محم
(اللẃهمẃ صلẃ عل∂ محمẃد و آل محمẃد)؛ 

→→→→ا ت→→→لقين پس از  ẃاي→→→→ن ت→→→→لقين، ت→→→→لقين زن→→→→ده است ك→→→→ه ب→→→→ايد آدم خ→→→→واب رف→→→→ته را ب→→→→→يدار ك→→→→ند ام
مرگ كه مرده را زنده نخواهد كرد.آر＾! ما در خواب عميق غفلت فرو رفتهايم و شديداҐ نياز 

^ زنده ساختن حال توبه در قلبمان داريم.   به موعظه برا
ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�ض→→من وص→→يẃت ب→→ه ف→→رزند ب→زرگوارش ح→ضرت ام→ام م→جتب∂� 

^ تنبيه ديگران فرمودهاند:  كه هر دو امامند و برا
)؛℮  ґ↨џظ ґعẂوџمẂالґب џ−џبẂلџق ґ∂ Ẃحџأ)

فرزند عزيزم! با موعظه، قلبت را زنده كن. 
م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→علوم م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂شود دل ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ميرد و راه زن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ده ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ردنش «م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وعظه» است. ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام 

ر↕، به خدا عرض م∂كند:  џش џس ع Ẃم џدالساجدين� نيز در مناجات تائبين از مناجات خẃسي
 Ｑ؛( џ−Ẃن ґم ＃↨џوبџتґب ґهґي Ẃحџاџف ∂ґتџناي ґج Ẁيم ґظџع ∂ґبẂلџق џماتџا џله∂...وґا)

^ از ج→→انب  خ→→→دايا! گ→→ناه و ج→→→نايتґ ب→→زرگم، ق→→لبم را م→→يرانده است.ح→→ال ت→→و ب→→→ا ت→→وبه
^ بنده است] آن را زنده فرما.   خودت[كه پذيرش توبه

                                                        
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾⅛۳۱.  ۱

ـ همان.  ۲
 .۲۱Ω＾اع∂،صفحه ẃـ بحاراالنوار،جلد۸۳ ،صفحه＾⅛℮۲ و عد↕الد ۳

^ فيض،خطبه＾۳۱.  ـ نهجالبالغه ℮
ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۱℮۲.  Ｑ
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^ از گناهان است.  ^ قلب مرده، توبه از اين بيان نيز استفاده م∂شود كه يك∂ از عوامل احيا
يẂتџهẀ التￍوبџ↨џ فџقẀلẂتџ تẀوبẀوا  ￍم џس џ∑ґوẂفџع Ẅ∂џلґا Ґبابا џ∑ґباد→ ґعґل џت Ẃحџت→џف ^ ґذￍال џتẂنџله→∂ اґا)

)؛۱  ґه ґحẂتџف џدẂعџب ґبابẂال џول Ẁخ Ẁد џلџفẂغџا Ẃنџم Ẁر ẂذẀما عџف Ґوحا Ẁصџن Ґ↨џب Ẃوџت ґاهللا ∂џلґا
^ ع→فوت گ→شوده و آن را  ^ ب→ه س→و ^ ب→ندگانت در خ→→دايا! ت→→و ك→→س∂ ه→ست∂ ك→→ه ب→را
^ ن→صوح.  ^ خ→→دا ب→→ريد؛ آن ه→→م ت→وبه ^ و ف→→رمودها＾: «ت→→وبه» ب→→→ه س→→و ت→→وبه ن→→اميدها
^ دارد آن ك→→→→س∂ ك→→→→→ه خ→→→→ود را در ح→→→→ال غ→→→→فلت ن→→→→گه داش→→→→ته و از  ب→→→→→نابراين چ→→→→ه ع→→→→ذر

^ كه به رويش باز شده است، داخل نم∂شود.  در
^ از گ→→ناه، ي− واجب ع→قل∂ و ق→رآن∂ است ك→ه ب→ايد ان→→سان ع→اقل، ت→ا دي→ر  گ→فته ش→→د:توبه
 ẃام م→هلت ب→ه پ→→ايان نرسيده است، اقدام به توبه كند و جان و روح خود را از زيان سم→ẃن→شده و اي
^ پ→→→→→يدايش ح→→→→→ال ت→→→→وبه و ب→→→→يدار گ→→→→شتن از  م→→→→→هل− گ→→→→→ناه ب→→→→→رهاند و ه→→→→مچنين گ→→→→فته ش→→→→د ك→→→→ه م→→→→ا ب→→→→را
خواب غفلت مرگبار، نياز شديد به «موعظه» داريم؛ آن هم از زبان بيداردالنґ بيدارگر كه هم 

ديدارشان اثرگذار است و هم گفتار و نџفџسشان حياتبخش است. 
^ همنشين∂ هستند  چه كسان∂ شايسته

در روايت آمده كه از امام معصوم� سؤال شد ما با چه كسان∂ مجالست كنيم؟ فرمود: 
 ∂ґف ẂمẀكẀبґẃغ џرẀي џو ẀهẀق ґطẂنџم ẂمẀك ґمẂل→ ґع ∂→ґف Ẁيد ґز→ џي џو ẀهẀت→ џؤي Ẁر џاهللا ẀمẀك Ẁرґẃك џذ→Ẁي Ẃن→џوا م Ẁسґج→ال)

)؛۲  ẀهẀل џمџع ґ↕ џر ґاآلخ
ب→ا كس∂ همنشين باشيد كه ديدارش، شما را به ياد خدا بيفكند و گفتارش بر علم 

شما بيفزايد و رفتارش شما را ترغيب به آخرت نمايد. 
لџحا بر روح و روان انسان  Ẁس صџفџتأثير ن

ـ Ｑ℮ س→→→→ال پ→→→→يش در ج→→→→لسات∂ ك→→→→ه داش→→→تم، ب→→→ا ب→→→رخ∂ از آق→→→ايان م→→→حترم ب→→→ازار＾،  ℮Ω در Ґت→→→→قريبا
م→→→→أنوس ب→→→→ودم. م→→→→∂ديدم آن→→→→ها ب→→→ا اي→→→نكه اه→→→ل ع→→→لم و س→→→واد اص→→→طالح∂ ن→→→بودند؛ ول∂ ب→→→سيار پ→→→اكدل و 
^ م→→ن  ^ از آن→→ها م→→→∂شنيدم و اي→→ن ب→→ا ش→→راي→→ط م→→حيط آن زم→→ان ب→→را ب→→→اصفا ب→→ودند و س→→خنان ب→→سيار ب→→→لند
بآور ب→ود. پس از ري→→شهياب∂، ب→ه اي→ن ن→تيجه رس→→يدم ك→ه آنها با مرحوم آقا شيخ مرتض∂ زاهد  ẃت→عج

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۱℮۲.  ۱

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۹، با اندك∂ تفاوت.  ۲
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و م→→→→رحوم آق→→→→ا ش→→→→يخ م→→→→حمدحسين زاه→→→→د (رح→→→→م↨ اهللا ع→→→→ليهما)كه از اوت→→→→اد زم→→→→انشان ب→→→→ه ش→→→→مار م→→→→→∂آمدند 
^ در روحشان باق∂ گذاشته است.  مأنوس بودهاند و نџفџس آن بزرگواران به آنها خورده و آثار
^ است ك→→ه ص→→→الحيẃت پ→→رورش اي→ن س→نخ از ب→يدارگ→ران را  فانه ش→→راي→→ط زم→→→ان م→→ا ط→→ور ẃم→→تأس

ندارد. اگر هستند، بسيار كميابند و از دسترس ما خارجند. 
الҐ ب→→→→→→ه ف→→→→→→ضل و ك→→→→→→رم خ→→→→→→ودش  ẃاج→→→→→→→ابت دع→→→→→→ا ب→→→→→→→ايد ب→→→→→→خواه→→→→→→يم؛ او ẃان در م→→→→→→→ظانẃاز خ→→→→→→→داون→→→→→→د م→→→→→→ن
اي→→→→→نگونه اف→→→→راد را در م→→→يان م→→→ا زي→→→→اد ك→→→ند و ث→→→→انياҐ ت→→→وفيق دس→→→ترس∂ ب→→→ه آن→→→ها را ب→→→ه م→→→ا ع→→→→نايت ف→→→رمايد. 

آمين يا ربẃ العالمين! 
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گفتار ششم: سهل انگار＾ 
 
 
 

چرا انسان از مرگ كراهت دارد؟ 
)؛۱  ґهґوبẀن Ẁذ ґ↕ џرẂثџكґل џت ẂوџمẂال Ẁه џرẂكџي :∂لџع џقال)

به خاطر فراوان∂ گناهان از مرگ كراهت دارند. 
ح→→ال ب→→ايد دي→→د اي→→ن آدم م→→سلمان چ→→را از م→→رگ ب→→دش م→→∂آيد و دوست ن→→→دارد ك→→ه ب→ميرد؟ 
^ ب→→→ه ع→→→والم پس از م→→→رگ ن→→→دارد و م→→→رگ را پ→→→ايانبخشґ ب→→→ه زن→→→دگ∂  ẃه ان→→→→→سان ك→→→→افر ك→→→ه اع→→→تقاد الب→→→→ت
م→→→→∂دان→→→→د از او ج→→→→ز اي→→→→ن ت→→→وقẃع∂ ن→→→يست و ب→→→ايد ه→→→م م→→→رگ، خ→→→وشايندش ن→→→باشد.چون او زن→→→دگ∂ را 
م→→→→→نحصر ب→→→→→ه ه→→→→→مين زن→→→→→دگ∂ در دن→→→→→→يا م→→→→→∂دان→→→→→د و ط→→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه ك→→→→س∂ دوست ن→→→→دارد دست از 

ار است كه قرآن نقل م∂كند:  ẃاين منطق كف ^ زندگ∂ بردارد و به آغوش مرگ بيفتد.آر
...�؛۲  ẀرẂه ￍالد ẃنا إالẀكґل ẂهẀما ي џيا و Ẃحџن џو ẀوتẀمџيا نẂن ا الدџنẀيات џح ẃإال џ∂ ґوا ما هẀقال џو�
م→→→→→→∂گويند زن→→→→→دگ∂ و ح→→→→→→يات∂ ج→→→→→→ز ه→→→→→مين ح→→→→→→يات و زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→يا وج→→→→→ود ن→→→→→دارد، م→→→→→→ا 
^ زنده م∂شويم. آنچه كه ما را م∂ميراند دهر  گروه∂ م∂ميريم و گروه ديگر

و طبيعت است... 
ر ب→ايد ه→م از م→رگ بدش بيايد؛چون آن را پايانبخشґ به زندگ∂  ẃاي→ن ط→رز ت→فك ^ دارن→ده
^ پس از  م→→∂دان→→د.ول∂ اي→→ن س→→ؤال اي→→نجا م→→طرح است ك→→ه م→→ا م→سلمانان م→عتقد ب→ه ح→يات ج→→اودان→→ه
م→→رگ چ→→را ب→→ايد از م→→رگ ب→دمان ب→→يايد و دوست ن→داش→→ته ب→اشيم ك→ه ب→ميريم و ح→ال آن→كه م→ا م→رگ 
^ واق→→→ع∂ م→→→∂دان→→→يم. م→→→عتقديم م→→→رگ  را ن→→→→ه پ→→→→ايانبخش زن→→→دگ∂ ب→→→لكه آن را آغ→→→از زن→→→→دگ∂ ب→→→ه م→→→عنا
џ→→→هجت ب→→→رسيم.  پ→→→→ل∂ است ك→→→ه ب→→→ايد از آن ع→→→بور ك→→→نيم و ب→→→ه ح→→→يات ه→→→ميشگ∂ غ→→→رق در ن→→→عمت و ب
ر داش→ته ب→اشيم ب→لكه از ص→ميم ج→→ان خ→واه→ان آن ب→اشيم و ب→ه  ẃب→→نابراي→→ن م→→ا ن→→ه ت→→نها ن→→بايد از م→→رگ ت→نف

                                                        
^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ  نهج البالغه ۱

^ جاثيه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲
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^ خود بگوييم:  زبان حال اعتقاد
 U＾م→→→رگ اگ→→→ر م→→→رد است گ→→→و ن→→زد م→→ن آ Uت→→→→→→→→→ا در آغ→→→→→→→→→وشش ب→→→→→→→→گيرم ت→→→→→→→→نگ ت→→→→→→→→نگ
 Uس→→→→→→→→→→→→→→تـانـم جـاودان ^ لق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاند رنگ رنگU مـن از او عـم→→→→→→→→→→→→→→ر џم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن د ґاو ز

چنانكه مواليمان امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است: 
)؛۱  ґه ґẃمẀا ґ^ Ẃدџثґب ґلẂفґẃالط џن ґم ґت ẂوџمẂالґب Ẁسџب＃ آنґالџط ∂ґأب ẀنẂب ґال ґاهللا џو)

ب→ه خ→دا قسم پسر ابيطالب[عل∂�]اشتياقش به مرگ بيشتر است از اشتياق طفل 
شيرخوار به پستان مادرش. 

^ ع→→→→→→→زيز دي→→→→→→→گرمان ام→→→→→→→ام س→→→→→→→يẃدالش→→→→→→→هداء� ص→→→→→→→بح روز ع→→→→→→→اشورا ب→→→→→→ه  ه→→→→→→→مچنين م→→→→→→→وال و آق→→→→→→→ا
يارانش فرمود: 

 ґءẃرا→→ ￍالض џو ґس Ẃؤ→→ẀبẂال ґن→→ џع ẂمẀك→→ ґب ẀرẀب Ẃع→→ џي Ґ↕ џرџطẂن→→→џق ẃالґا Ẁت Ẃو→→→ џمẂا الџم→→→џف ґرام→→→ ґكẂال ∂ґب→→→ن ҐراẂب→→→ џص)
)؛  ґ↨џمґائ ẃعيم الدￍالن џو ґ↨џع ґالواس ґنان ґجẂال ∂џلґا

^ بزرگزادگان شكيبا باشيد؛ مرگ پل∂ است كه شما را از دشوار＾ها  ل ك→نيد ا ẃت→حم
و گرفتار＾ها عبور م∂دهد و به بهشت جاودان و نعمت ب∂پايان م∂رساند.  

)؛۲  ر＃ Ẃصџق Ẅ∂џلґن＃ ا Ẃج ґس Ẃن ґم џلґقџتẂن џي Ẃأن Ẁه џرẂكџي ẂمẀكيџأџف)
^ منتقل گردد.  حال كدامتان دوست ندارد كه از زندان∂ به قصر

^ ي− ان→سان م→سلمان پ→ل∂ است ك→ه او را از زن→→دان ن→→جات داده ب→ه ب→→هشت  ي→→عن∂ م→رگ ب→را
^ ك→→→افران پ→→→ل∂ است ك→→→ه آن→→→ها را از ب→→→→هشتشان  ج→→→→اودان م→→→→∂رساند در ح→→→→→ال∂ ك→→→→ه ه→→→→مين م→→→→رگ ب→→→را
^ ك→→→→→→افران ب→→→→→→هشت است و آخ→→→→→رت دوزخ پ→→→→→ر از  ب→→→→→→يرون م→→→→→→∂برد و ب→→→→→→ه زن→→→→→→دان م→→→→→→∂اف→→→→→→كند. دن→→→→→→يا ب→→→→→→را

عذاب اليم است.  
ح→اصل اي→نكه چ→را م→ا م→سلمانان م→عتقد ب→ه ح→يات ج→→اودان پس از م→رگ از مرگ گريزانيم و 
دوست نداريم كه بميريم؟ جواب اين سؤال را خود امام اميرالمؤمنين�داده و فرموده است: 

)؛  ґهґوبẀن Ẁذ ґ↕ џرẂثџكґل џت ẂوџمẂال Ẁه џرẂكџي)
به لحاظ كثرت گناهان از مرگ كراهت دارد. 

م→→→→→→→→رگ از آن ج→→→→→→→→هت خ→→→→→→→→وشايندش ن→→→→→→→→يست ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂بيند گ→→→→→→→→→ناهانش زي→→→→→→→→اد است و ب→→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن 
                                                        

^ فيض،خطبه＾۳.  ـ نهجالبالغه ۱
 .۱Ｑ℮＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛،صفحه ۲
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^ دردن→→→→→→→ا∑  ^ ف→→→→→→راوان و ع→→→→→→ذابه→→→→→→→ا ك→→→→→→→ولهبار گ→→→→→→→ناه اگ→→→→→→→ر ب→→→→→→→ميرد در ب→→→→→→رزخ و م→→→→→→حشر گ→→→→→→رفتار＾ها
خ→→→→واه→→→→د داشت از اي→→→ن ج→→→هت دوست ن→→→دارد ك→→→ه ب→→→ميرد. پس اي→→→ن آدم اگ→→→ر واق→→→→عاҐ م→→→عتقد و ع→→→اقل 
^ دست ب→→→→ردارد و ن→→→→سبت ب→→→→ه  ب→→→→→اشد ب→→→→→ايد ه→→→→→ر چ→→→→→ه زودت→→→→→ر دست ب→→→→ه اص→→→→→الح خ→→→→ود زده از گ→→→→نهكار
گ→→ناهان گ→→ذشتهاش ت→→وبهكار واق→→ع∂ گ→→ردد ت→ا ب→ه ه→نگام ف→را رس→يدن م→رگ از آلودگ→∂ ب→ه گ→ناهان 

ر شده باشد.  ẃپا∑ و مطه
^ و ب∂تفاوت∂ نسبت به امور اخرو＾  سهلانگار

)؛۱ب→→→→ه ه→→→→مان  Ẁهџل џت Ẃو→→→→ џمẂال Ẁه џر Ẃك→→→→ џا ي→→→→ џم Ẅ∂џل→→→→→ џع Ẁيم ґق→→→→→→Ẁي џول∂ ع→→→→→جيب اي→→→→→ن است ك→→→→→ه چ→→→→→نين ان→→→→→→سان∂:(و
 ^ زن→دگ∂ ت→بهكاران→ه ك→ه ب→ه خ→اطر آن از م→رگ م∂هراس→د ادام→ه م→∂دهد و در ه→→مان راه گنهكار
خ→→→ويش اس→→→توار و پ→→→ابرجاست و اي→→ن ي→→ا ن→→شانґ ب→→→∂اي→→→مان∂ و ي→→ا ن→→→شانґ ب→→→∂خرد＾ است وگ→→رنه ان→→→سان 

^ جهنẃم نم∂سازد. اينچنين آدم است كه:  باايمانґ عاقل هرگز خود را طعمه
ياҐ)؛۲  ґاله џن ґأم ￍح џص Ẃن ґإ џو Ґما ґادџن ￍلџظ џمґق џس Ẃن ґإ)

^ م→→→رگ م→→→∂بيند] پ→→شيمان م→→→∂شود  وق→→→ت∂ م→→→ريض م→→→→∂شود [و خ→→→ود را در آس→→→تانه
^ ي→→→افت ب→→→از ب→→→→ه  →→→ا ه→→→مين ك→→→→ه ب→→→هبود ẃ[و ي→→→→اد گ→→→→ذشتهها م→→→→→∂افتد و ن→→→→االن م→→→→∂گردد] ام

همان حال لهو و زندگ∂ سرگرم كنندهاش بر م∂گردد.  
قرآن م∂فرمايد: 

�؛۳  џون Ẁض ґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂقґا�
^ م→→→→→→→→∂ميرند و در م→→→→→→→وقف ح→→→→→→→ساب  ح→→→→→→→→سابґ م→→→→→→→→ردم ن→→→→→→→→زدي− ش→→→→→→→→ده، ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→مين زود
م∂ايستند و در عين حال آنها با حال غفلت، از وظايف دين∂ خود رو گردانند. 

�؛℮  џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس ẃث＃ إال џد ẂحẀم Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃن ґر＃ مẂك ґذ Ẃن ґم Ẃم ґيهґأتџما ي�
^ ت→→ازه و ن→→و در  م از ج→→انب پ→→روردگارشان م→→وجبات ي→→ادآور џم ب→→→ه د џب اي→→→نكه دẃت→→عج
رات خ→دا را  ґẃك џذ→ Ẁا آن→ها ب→→از＾گوش∂ م→∂كنند و م→→ẃاخ→→تيارشان ق→→رار داده م→→→∂شود، ام

^ م∂گيرند.  به باز
                                                        

^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان.  ۲

^ انبياء،آيه＾۱.  ـ سوره ۳
ـ همان،آيه＾۲.  ℮
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^ ش→عبان، م→اه رم→ضان و شب ق→در و ع→→يد  م→→اه رجب م→→∂آيد و م→→∂رود، م→اه ش→عبان و ن→يمه
رات و  ґẃف→طر و ع→يد قربان، شب و روز عرفه، عاشورا و اربعين و شب و روز جمعه كه همه مذك
...�؛۱  Ẃم ẀهẀ يҐ↨џ قẀ→→لẀوب ґا آنه→ا:�اله→ ẃاز ج→→→انب خ→دا ه→ستند م→→∂آيند و م→→∂گذرند. ام ^ م→→وجبات ي→→→ادآور
^ م→→→→شغول است و از ع→→→→مر خ→→→→ود و ف→→→→رصتهاي∂ ك→→→→ه در اخ→→→→تيار دارن→→→→د  دله→→→→ايشان ب→→→→ه ام→→→→ور دن→→→→يو

^ نم∂گيرند.حال آنكه فرمودهاند:  بهرها
)؛۲  ґحاب ￍسẂال ￍرџم رẀمџها تￍن ґاџف џصџرẀفẂوا الẀمґنџت Ẃغґا)

^ خ→→→ود را از آن→→→ها ب→→→گيريد] ك→→→ه  ^ زودگ→→→→ذر را م→→→→غتنم ب→→→شماريد [و ب→→→هره ف→→→→رصتها
^ سر شما رد م∂شوند [و شما محروم م∂مانيد].   ^ از باال ^ بهار مانند ابرها

^ آدم غافل اين است كه:  از جمله اعمال جاهالنه
)؛۳  Ẅ∂џقẂب џا يџيمґف Ẁح ґام џسẀي џو Ẅ∂џنẂف џا يџيمґف ẀسґافџنẀي)

^ آنچه كه باق∂ ماندن∂  در ك→سب آن→چه ك→→ه ف→ان∂ شدن∂ است م∂كوشد و درباره
^ م∂كند.  است سهلانگار

در ب→→→→ه دست آوردن آن→→→→چه ك→→→→ه ف→→→→ناپذير است س→→→→ع∂ و ت→→→→الش از خ→→→→ود ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد و ب→→→→ا 
^ آن→→→چه ب→→→اق∂ م→→→اندن∂ است ب→→→ا ت→→→سامح و  →→→→ا درب→→→→اره ẃرغ→→→→بت و اش→→→→تياق ت→→→→مام ب→→→→ه دن→→→→→بالش م→→→→→∂رود؛ ام

^ و با ب∂اعتناي∂ و ب∂رغبت∂ قدم بر م∂دارد.   سهلانگار
در م→ورد ان→جام ع→بادات اع→مẃ از ب→دن∂ و م→→ال∂ ب→سيار مسامحهكار و سهلانگار است. آنها 
→→ا  ẃزن→→→→دگ∂ خ→→→ود ق→→→رار داده است. ان→→→جام ش→→→د ي→→→ا ن→→→→شد خ→→→→يل∂ ب→→→رايش م→→→هم ن→→→يست؛ ام ^ را در ح→→→اشيه
 ẃاست در م→تن زن→دگ∂ خ→ود ق→رار داده است و ب→ا ج→د ^ آن→→چه را ك→→ه م→→ربوط ب→ه ام→ور و ش→ئون دن→يو
^ رف→→→→→→→→→→تن∂ها ك→→→→→→→→→→وشا و در  ت→→→→→→→→→→→مام در ب→→→→→→→→→→→ه دست آوردن آن→→→→→→→→→→→ها س→→→→→→→→→→→اع∂ و ك→→→→→→→→→→وشاست.در ج→→→→→→→→→→معآور

تحصيل ماندن∂ها سهلانگار است.  
دليل سست∂ و كسالت ما در امر دين 

^ خ→→ودمان ن→→→يستيم. آن→→→ها  ر و ان→→→ديشيدن درب→→→اره ẃاه→→→ل ت→→→فك Ґآن است ك→→→ه م→→→ا اك→→→ثرا ^ اي→→→ن ب→→→را
^ اهللا ه→→→ستند ي− ق→→→سمت از  ك→→→ه در م→→→سير ع→→→قل ح→→→ركت م→→→∂كنند و اه→→→ل س→→→ير و س→→→لو∑ ب→→→ه س→→→و

                                                        
^ انبياء،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

 .۳Ｑ۷＾ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه ۲
^ فيض،حكمت۱℮۲.  ـ نهجالبالغه ۳
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^ گ→→→→→→→→ذشته و  ر و ان→→→→→→→→ديشيدن اخ→→→→→→→تصاص م→→→→→→→→∂دهند. درب→→→→→→→اره ẃس→→→→→→→→اعات ش→→→→→→→→بانهروز خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→فك
^ ع→→→→مرشان م→→→→∂ان→→→→ديشند و آن را ب→→→→ا م→→→→وازي→→→→ن دي→→→→ن و ش→→→→ريعت م→→→→→∂سنجند و اي→→→→ن را اف→→→→ضل  آي→→→→→→نده

عبادات م∂دانند كه فرمودهاند: 
 ґاهللا ґر→→→→→ Ẃأم ∂→→→→→ ґف Ẁركџف→→→→→ￍالت Ẁ↕ џادџب→→→→→ ґعẂا الџم→→→→→→ￍإن ґمẂو→→→→→→→ ￍالص џو ґ↕ال→→→→→→ ￍالص џ↕ џرẂث→→→→→→џك Ẁ↕ џادџب→→→→→→ ґعẂال џسẂيџل)

)؛۱  ￍل џج џو ￍزџع
ر  ẃزي→→اد ان→→جام ب→دهد، ب→لكه ع→بادت ت→فك ^ ع→→بادت آن ن→→يست ك→→ه ان→→سان ن→→ماز و روزه

زياد در مورد خداوند بلندمرتبه است. 
^ م→→منوعه است،  ẃه ن→→→ه در پ→→→∂ ب→→→ردن ب→→ه ك→→نه ذات اق→→→دس او ك→→ه م→→مكن ن→→يست و م→→نطقه الب→→→ت
ب→→→→→→لكه در آث→→→→→→ار ص→→→→→→نع او و پ→→→→→→∂ ب→→→→→→ردن ب→→→→→→ه اح→→→→→→كام و دس→→→→→→تورات او ب→→→→→→→همنظور ع→→→→→→مل ك→→→→→→ردن ب→→→→→ر ط→→→→→بق 

^ ما اميرالمؤمنين عل∂�فرمود:  آنهاست. موال
)؛۲  џ−џبẂلџق ґركџفￍالتґب Ẃهґẃ (نџب

ر بيدار كن.  ẃاين قلب خواب رفتهات را با تفك
^ از م→→→→→→→وجودات ع→→→→→→الم از ج→→→→→→ماد و ن→→→→→→بات و ح→→→→→→يوان خ→→→→→→اصيẃت∂ دارد ك→→→→→→ه  آخ→→→→→→→ر ه→→→→→→→ر م→→→→→→→وجود
ارزشش ب→→→ه ه→→→مان خ→→→اصيẃت اوست. ك→→→لوخ خ→→→→اصيẃت∂ دارد و ط→→→→ال خ→→→اصيẃت∂، گ→→→وسفند خ→→اصيẃت∂ 

دارد و گرگ خاصيẃت∂.  
^ م→خلوقات است خ→اصيẃتش چ→يست؟ او خ→اصيẃتش ه→→مان ب→ه  آي→→ا ان→→سان ك→ه س→رآمد ه→مه
^ شگرف عقل است و انديشيدن در اينكه راست∂، من كه هستم و از كجا  ك→ار ان→داخ→تن ن→يرو
^ ع→مرم  ^ چ→ه م→را آورده و ك→جا خ→واه→د ب→رد؟ در گ→ذشته ^ م→ن ك→ه ب→وده و ب→را آم→→دهام؛ آورن→→ده
ر  ẃع→→→→→→مرم چ→→→→→→ه خ→→→→→→واه→→→→→→م دي→→→→→→د؟ ول∂ ي→→→→→→→الالسف ك→→→→→→ه م→→→→→→ا ع→→→→→→→ادت ب→→→→→→ه ت→→→→→فك ^ چ→→→→→→ه ك→→→→→→ردهام و در آي→→→→→→نده
^ پ→يدا ك→نيم وح→→شتزده م→∂شويم و م→∂خواه→يم خ→ود  ن→→كردهاي→→م، اگ→→ر س→اعت∂ ه→م ف→راغت ف→كر
^ ب→خوان→يم، ب→ا ه→م ص→حبت ك→نيم، ب→→نشينيم و  ها ẃف→يلم∂ ب→→بينيم، ق→ص Ґم→شغول ك→نيم. م→ثال ^ را ب→→ه ك→ار

سخنان∂ ب∂فايده بگوييم و وقت خود را عاطل و باطل بگذرانيم. 
 ∂ẃمستحب ^ ر بر اعمال عباد ẃو فضيلت تفك ^ برتر

در صورت∂ كه فرمودهاند: 
                                                        

 .ＱＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱
 .Ｑ℮＾ـ همان،صفحه ۲
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)؛۱  ＃↨џن џس ґ↕ џباد ґع Ẃن ґم ẁرẂي џخ ＃↨џساع Ẁركџفџت)
^ اندك∂ از زمان انديشيدن برتر از عبادت ي− سال است.  ساعت∂، يعن∂ برهه

ش→→→ايد در ب→→→عض رواي→→→→ات ب→→→ه ج→→→ا＾(عباد↕ س→→→نه) ك→→→لمه＾( ع→→→→باد↕ س→→→بعين س→→نه) آم→→ده، ي→→عن∂ 
برتر از عبادت هفتاد سال است. 

در زم→→ان ط→→لبگ∂ ك→ه ه→→جده، ن→وزده س→ال ب→→يشتر ن→→داش→تم، م→وفقيẃت∂ ب→ود ك→ه ه→ر شب ق→بل از 
ر ح→→→→→ضرت م→→→→→عصومه�مشرẃف م→→→→→∂شدم. م→→→→→∂ديدم م→→→→→رحوم آيت اهللا  ẃاذان ص→→→→→→بح ب→→→→→→ه ح→→→→→→رم م→→→→→طه
 ^ ^ س→→→ر اق→→امه ^ ب→→→زرگوار ق→→→م ب→→→ودند و در م→→→سجد ب→→→اال ن→→→جف∂ م→→→رعش∂(رض→→→وان اهللا ع→→→ليه) ك→→→ه از ع→→→لما
ن→ماز ص→بح ب→ه ج→ماعت م→∂كردند م∂ديدم ايشان قبل از نماز صبح آنجا نشستهاند، مثل كس∂ 
^ ك→→→→تاب∂ ب→→→اشد، پ→→يش خ→→ود ف→→كر م→→∂كردم م→→شغول ت→→الوت ق→→رآن ي→→ا دع→→اي∂  ك→→→ه در ح→→→ال م→→→طالعه
ر آن بزرگوار است،ساعات شبانهروز خود  ẃتفك ґه→ستند، ب→→عد م→علوم ش→د كه آن ساعت، ساعت
^ ع→لم∂  را ت→→قسيم ك→→رده ك→→ه چ→→ه س→→اعت∂ غ→→ذا ب→→خورد و چ→→ه س→→اعت∂ ب→→خواب→→→د، چ→ه س→اعت∂ م→طالعه
^ شب ب→→→→ه ج→→→→ا آورد. آن س→→→→اعت آخ→→→→ر شب را ه→→→→م م→→→→خصوص  داش→→→→→ته ب→→→→→اشد و چ→→→→ه س→→→→اعت∂ ن→→→→افله

ر» كه افضل از عبادت ي− سال يا هفتاد سال است قرار داده است.  ẃعبادت «تفك
^ بسيار طوالن∂ انجام م∂دهند و خود  ẃ∂ با سجدهها ^ مستحب ^ ك→ه نمازها ه→ستند اف→راد
ر  ẃه∂ ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→بادت ت→→→→→→→→فك ẃل م→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→→ند و ه→→→→→→→→يچگونه ت→→→→→→→→وج ẃاو ^ را در م→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→ردم از ع→→→→→→→→→ابدان درج→→→→→→→→→ه
ẃ∂ از ارتكاب گناه و معصيت  ن→م∂كنند و ب→ر اثر همين است كه در كنار همان عبادات مستحب
^ عزيزمان امام اميرالمؤمنين�را بشنويم كه م∂فرمايد:  ^ موال نيز اجتناب∂ ندارند و لذا ندا

)؛۲  ґوا فيهẀهￍقџفџو ت... ґاهللا џتاب ґوا كẀمￍل џعџت)
^ بندگان خدا!] كتاب خدا را بياموزيد... و در آن بينديشيد.  [ا

ت→→→→→نها ت→→→→→→الوت و آم→→→→→وختن آن ك→→→→→اف∂ در س→→→→→→عادت ش→→→→→ما ن→→→→يست؛ ب→→→→ايد در آن ب→→→→ينديشيد و ب→→→→ه 
^ عمل بياوريد و دينشناس باشيد.   مقاصد آن پ∂ ببريد و سپس به مرحله

^ جان ماست نه صرف تالوت  عمل به قرآن شفا
ه ك→→نيد و ف→→قيه  ẃدي→→→نداران دي→→→ننشناس و ق→→اريان ق→→رآننشناس ه→→ستيم. در ق→→رآن ت→→فق Ґم→→ا اك→→ثرا

                                                        
ـ بحاراالنوار، جلد۷۱،صفحه＾۳۲۷.  ۱

 .۱ΩＱ＾ـ تحفالعقول،صفحه ۲
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)؛۱قرآن ب→→→→→→→هار دله→→→→→→→است.همانگونه ك→→→→→→ه ب→→→→→→→هار زم→→→→→→ين را زن→→→→→→ده  ґوبẀل→→→→→→→ ẀقẂال Ẁيع→→→→→→→→ґ ب џر Ẁن√ه ґإ
џق→→→→→→→رآن∂ ب→→→→→→→شويد.(ف

م→→→→∂كند و از آن گ→→→→ل و الله و ري→→→→→حان م→→→→∂روياند؛ ق→→→رآن ن→→→يز اگ→→→ر در دله→→→→ا ب→→→نشيند آن→→→ها را زن→→→→ده 
)؛۲و از ن→→ور ق→→رآن، ش→→فا  ґه ґورẀن→→ґ وا ب Ẁف Ẃشџ →→ت Ẃاس џت→→→قوا و ف→→→ضيلت از آن→→→→ها م→→∂روياند.(و ^ م→→→∂كند و گ→→→→لها
^ روح→→→→→→→∂ از ك→→→→→→→بر و ب→→→→→→→خل و ح→→→→→→→رص و ح→→→→→→→سد و... را از ج→→→→→→→انتان ب→→→→→→زداي→→→→→→د و  ب→→→→→→→طلبيد ت→→→→→→→ا ب→→→→→→→يمار＾ها

ت و سالمت انسان∂ به شما عنايت فرمايد.  ẃصح
ون)؛۳  ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍل џعџل ẀهẂن ґم ẂمẀت Ẃمґل џما عґوا بẀل џمẂاعџف ґه ґمẂل ґعґل ẂمẀتẂي ґدẀإذا ه џو)

و وق→→→→→→ت∂ ه→→→→→→م ب→→→→→→ر اث→→→→→→→ر ع→→→→→→لم ق→→→→→→رآن ه→→→→→→دايت ش→→→→→→ديد و راه را ش→→→→→→ناختيد، ب→→→→→→ه آن→→→→→چه ك→→→→→ه 
دانستهايد عمل كنيد تا رستگار گرديد. 

^ ب→→→ندگانش  ^ ش→→فابخش آس→→مان∂ است ك→→ه خ→→داون→→د ح→→كيم آن را ب→→را چ→→ون ق→→رآن ن→→سخه
مات از  ẃف→→→→→→→→→→→→رستاده است ت→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→ا ع→→→→→→→→→→→مل ب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→حتويات آن ي→→→→→→→→→→→عن∂ ان→→→→→→→→→→→جام واج→→→→→→→→→→→بات و ت→→→→→→→→→→→ر∑ م→→→→→→→→→→→حر
^ و  ^ روح→→→→∂ ش→→→→فا ي→→→→ابند؛ ن→→→→ه اي→→→→نكه ت→→→→نها ب→→→→ا ق→→→→رائت آن ب→→→→ه الح→→→→→ان گ→→→→وناگون از ح→→→→جاز ب→→→→→يمار＾ها

^ آن شفا يابند.  شام∂ و حفظ سورهها
ون)؛  ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍلџعџل ẀهẂن ґم ẂمẀت Ẃمґل џما عґوا بẀل џمẂاعџف)

به آنچه كه عالم شدهايد عامل باشيد تا رستگار شويد. 
^ سزاوار نكوهش است!  چنين بيمار

^ ع→→→→الج ب→→→يمار＾اش م→→→∂گيرد چ→→→گونه ع→→→مل  ^ ك→→→ه از ط→→→بيب ب→→→را آي→→→ا آدم ب→→→يمار ب→→→ا ن→→→سخها
م∂كند؟ جز اين است كه طبق آن نسخه داروهاي∂ را م∂خورد و از غذاهاي∂ پرهيز م∂كند. 
 ^ ح→→→ال اگ→→→ر ب→→→يمار آن ن→→→سخه را در ق→→→اب ب→→→سيار زي→→→→باي∂ ق→→رار ده→→د و آن را ب→→ه دي→→وار خ→→انهاش ب→→اال
^ ب→→لند و لح→→ن∂ خ→→وش ب→→خوان→→د و ه→→مچنان در  س→→→ر ب→→→سترش ن→→→صب ك→→→ند و ه→→→ر روز آن را ب→→→ه ص→→→دا
^ عاقالن مورد ذمẃ و نكوهش قرار نم∂گيرد و نم∂گويند  م→يان ب→ستر ب→→نالد آيا اين بيمار از سو
^ خ→→وان→→→دن و در م→→يان ب→→ستر  ^ ع→→مل ك→→ردن است ن→→ه ب→→را ^ ط→→بيب ب→→را ^ ب→→يمار ع→→زيز! ن→→سخه آخ→→ر ا

ناليدن. از اين رو است كه آن امامالعقالء عل∂ اميرالمؤمنين�م∂فرمايد: 
 ẂمẀت Ẃمґل џما عґوا بẀل џمẂاعџف ґه ґمẂل ґعґل ẂمẀتẂي ґد Ẁإذا ه џو.... ґوا ف→يهẀهￍقџف→џت џاهللا....و џتاب→ ґوا كẀمￍل џع→џت)

                                                        
 .۱ΩＱ＾ـ تحفالعقول،صفحه ۱

ـ همان.  ۲
ـ همان.  ۳
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ون)؛  ẀحґلẂفẀت ẂمẀكￍل џعџل ẀهẂن ґم
^ هستيد به آنچه كه از قرآن فرا گرفتهايد عمل   اگ→ر راس→ت∂ ش→ما خ→واهان فالح و رستگار
ك→نيد وگ→رنه ق→رآن را ب→ه اش→كال و ص→ور گ→وناگون چ→اپ ك→ردن و ب→ه الح→→ان گ→وناگون خواندن و در 
^ خ→واه→→يد ب→ود ك→ه  ^ روح→→∂ و اخ→→→الق∂ و ع→مل∂ دست و پ→→ا زدن ن→ظير ه→مان ب→يمار م→→يان ب→→يمار＾ها
راҐ م→∂خوان→د و در م→يان  ẃس→→رش ن→→صب ك→رده و ه→ر روز آن را م→كر ^ ن→→سخه را از ط→→بيب گ→→رفته و ب→→→اال

^ عالم مورد ذمẃ و نكوهش قرار نم∂گيرد؟  بستر م∂نالد. آيا اين كار از نظر عقال
 ґه ґسẂف→→→→→џنґل ẂمẀه ￍش→→→→→ џأغ ￍن ґإ џو ґه→→→→→ґẃ ب џرґل ẂمẀهẀعџو→→→→→Ẃأط ґه ґسẂف→→→→→џنґل ґاس→→→→→→ￍالن џح џص→→→→→→Ẃأن ￍن ґإ ґاهللا џادџب→→→→→→ ґع)

)؛۱  ґهґẃب џرґل ẂمẀاه џصẂأع
^ ب→→→→→ندگان خ→→→→دا! ب→→→→ه ي→→→→قين ن→→→→اصحترين و خ→→→→يرخواهترين م→→→→ردم ن→→→→سبت ب→→→→→ه خ→→→→ودش  ا
م→→→→→→طيعترين آن→→→→→→ها در م→→→→→→قابل پ→→→→→→روردگارش م→→→→→→→∂باشد و ب→→→→→→→ه ي→→→→→قين خ→→→→→→ائنترين م→→→→→ردم 

نسبت به خودش نافرمانترين آنها است در مقابل پروردگارش. 
^ اصول∂ در مبارزه با بدحجاب∂  چاره

آن→→→گاه آن ام→→ام دلس→→وز م→→هربان ن→→سبت ب→→ه ب→→→ندگان خ→→→دا ج→→مالت∂ در م→→→قام ارش→→اد و ه→→دايت 
آنها فرموده است از جمله اينكه: 

)؛۲  џوبẀلẀقẂال Ẁيغ ґزẀي џو ґالءџبẂال ∂џلґوا اẀع Ẃدџساء تґẃالن Ẁ↨џث џحادẀم)
^ وا م→→→→∂دارد و دله→→→→ا را ب→→→ه  ب→→→→ه گ→→→→فتگو ن→→→→شستن ب→→→→→ا زن→→→ان، آدم→→→→∂ را ب→→→→ه ب→→→→ال و گ→→→رفتار

گمراه∂ م∂كشاند. 
)؛۳  ґيطان ￍالش Ẁدґصائџم ґونẀيẀعẂال ẀحẂمџل џو ґوبẀلẀقẂال ґصارẂبџا џورẀن Ẁفџط Ẃخџي ￍنẀهџل ẀقẂم ￍالر џو)
بايد و نگاه گذرا به آنها دام و  Ẁدلها را م∂ر ^ خ→يره ن→گاه ك→ردن ب→ه آن→ها نور ديده

كمند شيطان است [و آدم∂ را مبتال م∂سازد]. 
 ^ ح→ال، ش→ما ب→→نگريد ك→ه محيط زندگ∂ ما اكنون به چه وضع∂ درآمده است؟ اين آزاد
^ م→→→ردان در چ→→→شمچران→→∂ چ→→ه ان→→حراف→→∂ در دله→→ا و چ→→ه ظ→→لمتهاي∂  زن→→→ان در ب→→→→∂پرواي→→→∂ و آزاد

^ شيطان∂ سر راه قشر جوان ما م∂افكند.   در جانها پديد م∂آورد و چه دام و كمندها
                                                        

 .۱ΩＱ＾۸ و تحف العقول، صفحهＱ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
 .۱Ω⅛＾ـ تحف العقول،صفحه ۲

ـ همان.  ۳
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ام→→روز ي→ك∂ از م→شكالت ب→زرگ زن→→دگ∂ م→ا م→شكل زن است ك→ه ب→ه ص→ورت ي− م→عضل 
يان ام→→→→→ور از ط→→→→→رق گ→→→→→وناگون از گ→→→→→فتار و  ẃدرآم→→→→→→ده است. از ي− ط→→→→→→رف م→→→→→→تصد ∂ẃغ→→→→→→ير ق→→→→→→ابل ح→→→→→→ل
^ اس→→الم∂ ب→ال و پ→ر دادهان→د آن→گونه كه به هر  ك→ردارش→ان ب→ه زن→ان ب→يش از م→قدار الزم در ج→امعه
^ و غ→→→→ير ادار＾، از آم→→→→وزشگاهها و ك→→→→ارگاهها و  سات ادار ẃج→→→→→ا ن→→→→→→گاه ك→→→→→نيد از س→→→→→ازمانها و م→→→→→ؤس
 ^ ^ زن بيش از چهره گ→ردشگاهها و بيمارستانها و سازمان صدا و سيما و...در همه جا چهره

^ مرد به گوش م∂رسد.   ^ زن بيش از صدا مرد به چشم م∂خورد و صدا
اب→→→→تدا ب→→→يش از م→→→قدار الزم ب→→→ه زن→→→→ان م→→→يدان دادن→→→د و ب→→→→عد دي→→→دند ف→→→ساد در ج→→→امعه روزاف→→→زون 
^ از بدحجاب∂ افتادند. آيا اين عاقالنه است زنان و دختران را پررو و  م→∂شود ب→ه فكر جلوگير

^ با بدحجاب∂ دادن؟!!  ب∂حيا كردن و آنگاه اعالن مبارزه
 Uب→→→→→→→ست وي→→→→→→→ران است ^ خ→→→→واج→→→ه در ب→→→ند ن→→→قش اي→→→وان استU خ→→→→→→→انه از پ→→→→→→→→ا

دليل از هم پاشيده شدن اركان خانوادهها 
^ از ه→→مين  ^ از اخ→→→تالفات خ→→→انوادگ→→→∂ ن→→→شأت گ→→رفته ب→→→→هنظر م→→→∂رسد ي− ق→→→سمت ع→→→→مده
^ ك→→→→→ه زن→→→→→ان و دخ→→→→→تران ج→→→→→وان زي→→→→→→با را ب→→→→→ا  ب→→→→→→∂پرواي→→→→→→∂ زن→→→→→→→ان در ام→→→→→ر پ→→→→→وشش و ح→→→→→جاب است. م→→→→→رد
^ ب→→→→→از و ب→→→→→عضاҐ آرايش ك→→→→→رده در گ→→→→→→ذرگاهها و م→→→→→راك→→→→→ز ع→→→→موم∂ م→→→→∂بيند و آن→→→→گاه ب→→→→ه خ→→→→انه  چ→→→→→هره
→→لџيس∂۱ غ→→ير ق→→ابل اع→→تنا م→→شاهده م→→∂كند ط→→بيع∂ است ك→→ه ن→→سبت ب→→ه  ẀحẂم∫ ال Ẁم→→→∂آيد و ه→→→مسرش را ا
^ ك→ه س→تون اس→اس∂  ^ م→→∂گذارد. م→→حبẃت زن و ش→→وهر ^ ن→→اسازگار او دلس→→رد م→→∂شود و ب→→ا او ب→→نا
خ→→انواده است ف→→رو م→→∂ريزد و اح→→ياناҐ ك→→→ار ب→→ه ط→→→الق و ج→→دا گ→→شتن زن و ش→وهر از ي→كديگر و ب→∂ 
 ^ س→→روسامان گ→→شتن ف→→رزندان و م→→تالش∂ ش→→→دن خ→→→انواده م→→نته∂ م→→∂گردد و لذا اي→→ن ق→رآن ن→سخه

^ بشر م∂گويد:  Ґ جامعه ẃسالم نگه داشتن بنيان خانوادهها و كال ^ آسمان∂ است كه برا
 Ẃن→→→→ ґم џن Ẃض ẀضẂغ→→→→ џي ґنات ґم ẂؤẀم→→→→Ẃلґل Ẃل→→→→Ẁق џو ... Ẃم ґه ґصار→→→→Ẃأب Ẃن→→→→→ ґوا م ضẀغ→→→→→ џي џينґن ґم ẂؤẀم→→→→→Ẃلґل Ẃل→→→→→Ẁق�

...�؛۲  ￍن ґه ґصارẂأب
ب→→→گو ب→→→→ه م→→→ردان ب→→→→ا اي→→→مان، چ→→→شمان خ→→→ود را از ن→→گاه ب→→→ه زن→→ان ف→→رواندازند...و ب→→گو ب→→→ه 

زنان باايمان ديدگان خود را از نگاه به مردان فروپوشند... 
                                                        

لџيس: نام پيرزن∂ نازيبا.  Ẁالج ẃم Ẁـ ا ۱
^ نور،آيات۳Ωو۳۱.  ـ سوره ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۷۹

...�؛۱  ẁضџرџم ґهґبẂلџق ∂ґف ^ ґذￍال џعџمẂطџيџف ґلẂوџقẂالґب џنẂع џض Ẃخџال تџف...�
...زن→ان ن→بايد در ح→ين س→خن گ→فتن ب→→ا م→ردان ن→رمش در گ→فتار خ→ود ب→→ه كار برند كه 

بيماردالن به طمع بيفتند... 
...�؛۲  ￍن ґهґتџين ґز Ẃن ґم џينґف ẂخẀما ي џمџل ẂعẀيґل ￍن ґهґل Ẁج Ẃأرґب џنẂب ґر Ẃضџال ي џو...�

^ خلخال∂ كه به  ^ ب→→ه زمين نزنند كه صدا ^ خ→ود را ه→نگام راه رف→تن ط→ور ...پ→اها
مچ پا بستهاند به گوش مردان برسد... 

اين آيات قرآن است و اين هم گفتار امام اميرالمؤمنين�كه: 
)؛  ґطانẂي ￍالش Ẁدґصائџم ґونẀيẀعẂال ẀحẂمџل џو ґوبẀلẀقẂال ґصارẂبџا џورẀن Ẁفџط Ẃخџي ￍنẀهџل ẀقẂم ￍو الر)
ن→گاه خ→يره ب→→ه زن→ان ن→ور چ→شم دله→ا را م→→∂ربايد و نگاه گذرا و اتẃفاق∂ هم دام∂ از 

^ شيطان است و آدم∂ را به دام م∂افكند.  دامها
خود موال�با اينكه فرموده است: 

)؛۳  نẂز＃ џع ґ↨џطẂفџع Ẃن ґم ^ ґدẂن ґع џدџهẂأز ґه ґذџه ẂمẀاكџيẂن Ẁد ẂمẀتẂيџفẂل џأل)
^ فريبندگ∂هايش در نظر من از آب بين∂ بز هم منفورتر است.  ^ شما با همه اين دنيا
^ ج→→→→→→→وان س→→→→→→→الم  ^ ه→→→→→→→شدار دادن آدم→→→→→→→→يان ف→→→→→→→رموده است: م→→→→→→→ن ب→→→→→→→ه زنه→→→→→→→ا در ع→→→→→→→ين ح→→→→→→→ال ب→→→→→→→را

نم∂كنم كه مبادا با جواب سالم من لطافت صدايش دگرگون∂ در دلم بهوجود آورد.  
ح→ال ان→صاف ب→دهيد آي→ا اي→ن زندگ∂ به قول خود، اسالم∂ ما! با اين آيات قرآن و گفتار 
 ^ →→د اف→→تاده و س→→بز Ẁام→→→امان�قابل ت→→→طبيق است؟ م→→→ا خ→→→ود م→→→∂دان→→→يم ك→→ه اي→→ن ح→→رفها دي→→گر از م
^ آن خ→→رد ن→→م∂كنند. اي→→ن س→→خنان م→→ا در اي→→ن ش→→راي→→ط م→→انند اي→→ن است ك→→ه س→→يل وي→→ران→→→گر  ه→→→م ب→→→را
آم→→ده م→→∂زند و م→→∂كوبد و ه→→مه چ→→يز را در ه→→م م→→∂ريزد و ب→→ا خ→→ود م→→∂برد، ح→→اال ك→→س∂ در م→يان 
^ اي→→ن س→يل وي→ران→گر را  ^ ام→→→ان ج→→لو ام→→واج س→→همگين آن دست و پ→→ا م→→→∂زند و ف→→رياد م→→→∂كشد، ا

ẃه به جاي∂ نرسد فرياد است.  بگيريد! و راه را بر آن ببنديد كه بديه∂ است آنچه البت
 

                                                        
^ احزاب،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱

^ نور،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲
^ فيض،خطبه＾۳.  ـ نهجالبالغه ۳
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  ^ گفتار هفتم: نور ايمان و حيات معنو
 
 
 

^ تن و تنگدست∂  دل بيمار بدتر از بيمار
يẃت  ẃب→دن اه→م ґẃب→ه طب Ґاخ→→الق اي→ن م→طلب را دارن→د ك→ه: م→ردم اك→ثرا ^ ب→رخ∂ از آق→ايان ع→لما
ب→→سيار م→→∂دهند ول∂ ب→→ه طبẃ روح و ق→→→لب اع→→تناي∂ ن→→م∂كنند. در ص→→ورت∂ ك→→ه م→→ا ت→→ربيتيافتگان 
Ẁ→→→→عد ج→→→سم∂ و ب→→→عد روح→→→∂ و در ه→→→ر دو  ^ دو ب→→→عد است، ب در م→→→→كتب ق→→→→رآن م→→→→∂دان→→→→يم ان→→→→→سان دارا

^ هست. امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است:  ت و بيمار ẃبعد امكان صح
 ґضџر→→→џم Ẃن→→→ ґم د→→→ џأش џو ґن џد→→→џبẂال Ẁضџر→→→џم ґ↨џاق→→→џفẂال џن→→→ ґم د→→→ џأش џو џ↨џاق→→→џفẂال ґالء→→→џبẂال џن→→→ ґم ￍن ґإ)

)؛۱  ґبẂلџقẂال Ẁضџرџم ґن џدџبẂال
^ ت→→ن است و  ^ ب→→→ليẃات، ف→→→قر و ت→→ه∂دست∂ است و س→→ختتر از ف→→قر، ب→→يمار از ج→→→مله

^ قلب است.  ^ تن، بيمار سختتر از بيمار
چ→→→→ون ح→→→→قيقت ان→→→→سان، روح ان→→→→→سان است و ب→→→دن، اب→→→زار ك→→→ار روح است و اي→→→ن از ج→→→→هالت 
است ك→→ه ان→→سان ب→→ه س→→→المت روحش ك→→ه ح→→قيقت اوست، وق→→ع∂ ن→→→گذارد ول∂ در ح→→فظ س→المت 
^ ت→→→→ن، س→→→→خت وح→→→شت دارن→→→د و  فانه اك→→→→ثر م→→→→ردم چ→→→→نينند؛ از ب→→→→يمار ẃاب→→→→زارش، ك→→→→وشا ب→→→→اشد و م→→→→تأس
^ م→→→→→→→→رگ م→→→→→→→∂بينند ش→→→→→→→→ديداҐ م→→→→→→→ضطرب و پ→→→→→→→ريشانحال م→→→→→→→→∂گردند، در  وق→→→→→→→→ت∂ خ→→→→→→→→ود را در آس→→→→→→→→تانه
ص→→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→رگ، از لوازم زن→→→→→→→دگ∂ در دن→→→→→→→ياست. اص→→→→→→→→الҐ م→→→→→→ا ب→→→→→→ه دن→→→→→→يا آم→→→→→→دهاي→→→→→→م ت→→→→→→ا ب→→→→→→ميريم. ب→→→→→→ه 

^ مواليمان اميرالمؤمنين�:  فرموده
)؛۲  ẂمẀتẂقґل Ẁا خџه ґرẂيџغґل џو ẂمẀت ẂرґبẀت Ẃا اخџيهґفџف)

^ عالم∂ غير اين دنيا آفريده شدهايد و اينجا مورد آزمايش قرار گرفتهايد.  شما برا
                                                        

^ فيض، حكمت۳۸۸.  ـ نهجالبالغه ۱
 .۲Ω۳＾ـ همان، خطبه ۲
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^ تن  وحشت غير مومنان از مرگ و بيمار
^ م→ؤمن ب→ه دلي→ل آن→كه ب→ه وظ→ايف خ→ود در دن→يا عمل كردهاند، نه تنها  از اي→ن رو ان→→سانها
→ا  ẃپ→روردگارشان ب→ه اس→تقبال آن ن→يز م→∂روند. ام ^ از م→→رگ گ→→ريزان ن→→م∂باشند ب→لكه در ح→دẃ رض→ا
شان، ت→→→أمين ش→→→ؤون زن→→→دگ∂ در دن→→→→يا و ح→→فظ  ẃآن→→→→ان ك→→→ه اي→→→مان ب→→→ه اي→→→ن ح→→→قيقت ن→→→دارن→→→د و ت→→→مام ه→→→م
^ ت→→ن وح→→→شت  ات دن→→ياست، ط→→بيع∂ است از م→→رگ و ب→→يمار ẃاز لذ ^ ^ ب→→هرهبردار س→→المت ت→→ن ب→→را

^ تن م∂پردازند.   م∂كنند و با جدẃ تمام به عالج بيمار
^ آن بايد  سمان در ح→فظ س→→المت ت→ن و عالج بيمار＾ها ẃه م→ا ه→م ب→ر اس→اس دي→ن م→قدẃ الب→ت
^ ت→→مايالت ن→→→فسان∂؛ ب→→لكه از آن ن→→ظر ك→→ه ب→دن،  ^ اش→→باع ش→→هوات و ارض→→→ا →→ا ن→→ه ب→→را ẃك→→وشا ب→→اشيم ام
^ راه در  اب→→→→→→زار ك→→→→→→ار م→→→→→→ا در ان→→→→→→جام وظ→→→→→ايف ب→→→→→ندگ∂ و ع→→→→→→بادت پ→→→→→روردگار و ت→→→→→حصيل زاد و ت→→→→→وشه

مسير آخرت است، در حفظ سالمت آن و عالج بيمار＾هايش بايد كوشا باشيم.  
ول∂ اك→ثر م→ردم م∂پندارند جز همين دنيا عالم∂ وجود ندارد و انسان نيز جز همين بدن 
ح→قيقت∂ ن→→دارد؛ از اي→ن رو ب→ا ت→مام ق→وا م→∂كوشند اي→ن بدن را سالم نگه دارند و بيمار＾هايش را 
ات دن→→يا، ه→ر چ→ه ب→→يشتر ك→امروا گ→ردند و لذا م→→∂بينيم در دن→→يا ف→نẃ پ→زشك∂  ẃب→رطرف س→ازند ت→ا از لذ
 ^ صها ẃد ب→→→→→ا م→→→→→تخص ẃم→→→→→تعد ^ ^ ب→→→→→دن رش→→→→→تهها ^ ه→→→→→ر ي− از اع→→→→→→ضا خ→→→→→→وب ت→→→→→→رقẃ∂ ك→→→→→→رده و درب→→→→→→اره

ف∂ پزشكان ديده م∂شود.  ẃمعر ^ ^ و برزن∂، تابلوها برا فراوان بهوجود آمده و در هر كو
^ ب→→دن ق→ائل ش→دهان→د؛آنگونه ك→ه گوي∂ جز بدن  ^ است ك→ه ب→را يẃت ف→وقالع→ادها ẃاي→ن ن→→شان اه→م
^ خود نم∂شناسند.   ^ آن برا ^ جز بهداشت بدن و درمان بيمار＾ها ^ ندارند و هيچ وظيفها چيز

ف اي→نجاست ك→ه م→ا مسلمانها  ẃب و ت→أس ẃا ت→→عج→ ẃع∂ ن→يست امẃار ك→ه ج→ز اي→ن ت→وق ẃح→اال از ك→ف
يẃت∂ ق→→→→→→→ائل  ẃت و ب→→→→→→→يمار＾اش اه→→→→→→→م ẃروح و ج→→→→→→→→ان خ→→→→→→→→ود از لح→→→→→→→→→اظ ص→→→→→→→ح ^ ه→→→→→→→→م اك→→→→→→→→ثراҐ چ→→→→→→→→نينيم و ب→→→→→→→→را
→→→الع∂ ن→→→داري→→م ت→→ا ب→→ه ف→→كر ط→بيب و دارو و درم→→ان  ẃروح اط ^ ن→→م∂باشيم. اص→→→الҐ از س→→نخ ب→→يمار＾ها
^ روح→→→→∂ خ→→→→ود از ك→→→→بر و ح→→→→رص و ب→→→→خل و ح→→→→سد و  آن→→→→→→ها ب→→→→→اشيم و اگ→→→→→ر ف→→→→رضاҐ پ→→→→∂ ب→→→→ه ب→→→→يمار＾ها
ẃاء م→→→عالج اي→→→ن ب→→→يمار＾ها ب→→→سيار دش→→وار است و چ→→ه  →→→جب و ري→→→ا و...ب→→→بريم، ب→→→ه دست آوردن اط→→→ب Ẁع
^ روح→→→→→∂ در ج→→→→→امعه ش→→→→→ناخته ش→→→→→دهان→→→→→د، ه→→→→مانند س→→→→→اير  ẃاء ب→→→→→يمار＾ها ب→→→→→سا آن→→→→→→ان ك→→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→→نوان اط→→→→→ب

بيمارانند و احياناҐ از آنها نيز بيمارترند! 
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عدم صالحيẃت برخ∂ از طبيبان روح∂ و اخالق∂ 
ت و س→→→→→المت ج→→→→سم∂  ẃن→→→→→سبت ب→→→→→ه ان→→→→→سان ب→→→→→يمار، از ص→→→→ح Ґح→→→→→اال پ→→→→→زشكان ج→→→→→→سمان∂ م→→→→→عموال
ب→→→→→→→→رخوردارن→→→→→→→→→د؛ خ→→→→→→→ود، چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→→وش س→→→→→→→الم دارن→→→→→→→د ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→يماران چ→→→→→→→→شم∂ و گ→→→→→→→وش∂ را م→→→→→→→عالجه 

م∂كنند، وگرنه كور＾، عصاكش كور ديگر نم∂شود.  
→→ا اس→→فبار و غ→→مان→→گيز، اي→ن است ك→ه ك→س∂ م→→انند ب→→نده، خ→ود را ب→ه ع→نوان ط→بيب روح→∂ و  ẃام
^ اخ→→→الق∂ در م→→يان م→→ردم ق→→لمداد ك→→ند و م→→ردم ه→م ب→ه ه→مين چ→شم ب→ه  ^ ب→→يمار＾ها ع→→→الج ك→→ننده
او ن→→گاه ك→نند و خ→ود را در اخ→تيار گ→→فتار و ك→ردار او ق→رار ده→ند؛ آن→گاه اي→ن آدم،ب→ه خود بيايد و 
^ مردم  ^ ع→جب! خودش از همه ^ ق→رار ده→د و ب→بيند: ا اف→كار و اخ→→الق خ→ود را م→ورد ك→نجكاو
 ^ ب→→يمارتر است! اي→→نجاست ك→→ه پ→→يش وج→→دان خ→→ود و خ→→داون→→د م→→تعال ش→رمنده م→∂شود ك→ه ب→يمار

درمانگر بيماران ديگر بوده است. 
 U∂џق→→→→→→→→→→→→∫ الت ґبـ џاس→→→→→→→→→→→ ẃالن ẀـرẀأم→→→→→→→→→→→ џي ＃ẃ∂ ґق→→→→→→→→→→→џ →→→→→→→→→→→يẂرẀ ت џغ џو U۱ ẁيلґل→→→→→→ џع џو→→→→→→→ Ẁه џو џاس→→→→→→→→ẃالن ^ ґداو→→→→→→→→Ẁي ẁبيب→→→→→→→ џط

^ است  ^ ب→→→→ه م→→→ردم م→→→→∂دهد، ه→→→→مانند ب→→→يمار ^ ك→→→→ه درس پ→→→رهيزكار آدم ن→→→→اپرهيزكار
^ بيماران پرداخته است.  كه به مداوا
^ عالم  ب∂تفاوت∂ مرده دالن در قبال مبدأ و منتها

^ ع→→امẃ و ش→→امل∂ ش→→ده و اك→→ثر م→→ردم را از پ→→ا  ^ غ→→→فلتزدگ∂ و م→→→ردهدل∂، ي− ب→→يمار ب→→→يمار
درآورده است. آدم→→→∂ ك→→→ه م→→رده و ج→→سد ب→→∂روحش اي→→نجا اف→→تاده است،ه→→يچ اح→→ساس∂ ن→→دارد و 

^ را در∑ نم∂كند و از هيچ جريان∂ كه در اطرافش م∂گذرد آگاه نم∂گردد.   چيز
^ زمين راه م∂روند و مانند حيوانات نفس  ^ ب∂ايمان كه رو ح→ال از ن→ظر قرآن انسانها
م→→→→∂كشند و م→→→→→∂خورند و م→→→→∂خواب→→→→ند و ب→→→→ا ه→→→→م ب→→→→ر س→→→→ر دن→→→→يا ب→→→ه ج→→→نگ و س→→→تيز ب→→→رم∂خيزند، اي→→→نان 
^ ن→→دارن→د و  م→→ردهدالن∂ ه→→ستند ك→ه از ح→يث روح و ج→→ان ان→→سان∂، م→ردهان→د و ه→يچ اح→→ساس م→عنو
^ را از ح→→→→→قايق ع→→→→→الم در∑ ن→→→→م∂كنند و از ه→→→→يچ ج→→→→ريان∂ ك→→→→ه اك→→→→نون در اط→→→→راف روح→→→→شان  چ→→→→→يز
^ جانشان خواهند يافت، آگاه∂ ندارند.  م∂گذرد و پس از مرگشان، تلخ∂ آنها را در ذائقه
^ ج→→→→→انشان را  ^ ب→→→→→→ااي→→→→→→مان، ب→→→→→ه ح→→→→→→يات ان→→→→→سان∂ زن→→→→→ده ه→→→→→→ستند و ن→→→→ور اي→→→→مان ف→→→→ضا →→→→→ا ان→→→→→→سانها ẃام
^ زن→→→→→→→→→دگ∂شان را م→→→→→→→∂شناسند و  روش→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→رده و از ه→→→→→→→→مه چ→→→→→→→→يز آگ→→→→→→→→اه∂ دارن→→→→→→→→د و م→→→→→→→→بدأ و م→→→→→→→→نتها

                                                        
ـ تفسير القم∂،جلد۱،صفحه＾⅛℮.  ۱
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آگ→→اهانه در م→سير آخ→رت ق→دم ب→ر م→∂دارن→د و ب→ا آرامش خ→اطر، آن را م→∂پيمايند و لذا خ→→داون→د 
حكيم م∂فرمايد: 

 Ẃنџم→→џك ґاس→→ￍالن ∂→→ґف ґه→→ ґب ∂ ґشẂم→→ џي Ґورا→→Ẁن Ẁهџنا لẂل џع→→ џج џو ẀناهẂيџي Ẃأح→→џف ҐتاẂي→→→џم џك→→→ان Ẃن→→→џم џأ و�
نẂها...�؛۱  ґج＃ م ґخارґب џسẂيџل ґماتẀلالظ ∂ґف ẀهẀلџثџم

^ ب→رايش  آي→→→ا ك→→س∂ ك→→ه م→رده ب→ود و م→→ا او را زن→ده[به ح→يات ان→سان∂]كرديم و ن→ور
ق→رار دادي→م ك→ه[در پرتو آن]ميان مردم راه م∂رود مانند كس∂ است كه در ميان 

تاريك∂ها قرار گرفته و راه بيرون رفتن از آنها را نم∂داند... 
^ در ت→→→→→→→اريك∂ها)با ه→→→→→→م  ^ در ن→→→→→→→ور و اف→→→→→→→تاده آي→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن دو ن→→→→→→→فر(زنده و م→→→→→→→رده، ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→رفته
�؛۲اي→→→→→→ن  ґب→→→→→→ابẂل Ẃوا األẀول Ẁا Ẁر џذџك√ →→→→→→ت џو ي→→→→→→→كسانند؟ ب→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→ه ي→→→→→→→كسان ن→→→→→→→يستند:�...إن√ما ي ^ م→→→→→→→ساو
 ґب→→→→→∂مغز ґح→→→→→قيقت را ت→→→→نها خ→→→→ردمندان و م→→→→غزداران ع→→→→→الم م→→→→∂فهمند و م→→→→∂پذيرند وگ→→→→رنه ب→→→→∂خردان
^ در گنداب شهوات حيوان∂ چه م∂فهمند كه مبدأ كيست و منتها كجاست؟ مسير  فرو رفته

^ سير چيست؟   كدام است و برنامه
حاصل ايمان، نور و حيات 

^ ش→→→→→→→ريفه ب→→→→→→→ا ك→→→→→→→مال ص→→→→→→→راحت از اي→→→→→→→مان ت→→→→→→→عبير ب→→→→→→→ه «ح→→→→→→→يات» و «ن→→→→→→→ور» ك→→→→→→رده است ن→→→→→→ه  آي→→→→→→→→ه
^ در كار باشد.   اينكه(به اصطالح) مجاز و استعاره ا

از ن→→→ظر ق→→→رآن ك→→→ريم، اي→→→→مان واق→→→→عاҐ ح→→يات است؛ آدم→→∂ را زن→→ده ب→→ه ح→→يات ان→→→سان∂ م→→→∂كند. 
^ ان→→→→سان روش→→→→ن م→→→∂كند و م→→→بدأ و م→→→نتها و  واق→→→→عاҐ ن→→→→ور است، راه زن→→→→دگ∂ را در دن→→→→→يا و آخ→→→→رت ب→→→→را
 Ẅ∂џل ґا џو џن→→→→Ẃي џا ∂→→→ ґف џو џن→→→ Ẃي џا Ẃنґس→→→→ير را ب→→→→ه ان→→→→سان ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد و ب→→→→ه او م→→→→∂ ف→→→→هماند:(م ^ م→→→→سير و ب→→→→رنامه
)؛۳ از ك→→→→→→جا آم→→→→→ده است و در ك→→→→→جا ه→→→→→ست و ب→→→→→ه ك→→→→→جا م→→→→→→∂رود و از چ→→→→→ه راه→→→→→∂ ب→→→→→ايد ب→→→→→رود و  џن→→→→→→ Ẃي џا

چگونه بايد برود؟ 
^ ك→ه واق→→عاҐ زن→ده ب→ه «ح→يات اي→مان» و روش→ن ب→ه «ن→ور ايمانند»؛ در  در م→يان م→ا ه→ستند اف→راد
→→→ا ب→→→ا م→→→ا ن→→يستند؛ ب→→دنشان در م→→يان م→→ا و روح→→شان در اف→→ق اع→→→الست. م→→ا ه→→م م→→انند  ẃم→→→يان م→→→ا ه→→→ستند ام
→ا ن→ه چ→شم م→ا م→∂بيند آن→چه را ك→ه آنها م∂بينند و نه گوش ما  ẃآن→→ها چ→شم و گ→وش و دل داري→م ام

                                                        
^ انعام،آيه＾۱۲۲.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲

ـ الحكم↨ المتعالي↨ ف∂ االسفار العقلي↨،صفحه＾۲۱.  ۳
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م→→→→→→→∂شنود آن→→→→→→→چه را ك→→→→→→→ه آن→→→→→→→→ها م→→→→→→→∂شنوند و ن→→→→→→ه ق→→→→→→لب م→→→→→→ا آن→→→→→→چه را ك→→→→→→ه آن→→→→→→→ها در∑ م→→→→→→→∂كنند در∑ 
م∂كند. اين گفتار خداوند حكيم است كه م∂فرمايد: 

 ẁآذان Ẃم→→→ Ẁهџل џها و→→→ ґب џون Ẁر ґصẂب→→→Ẁال ي ẁنẀي→→→→ Ẃأع Ẃم→→→→ Ẁهџل џها و→→→→ ґب џونẀهџقẂف→→→→ џال ي ẁوبẀل→→→→Ẁق Ẃم→→→→ Ẁهџل...�
�؛۱  џونẀلґغافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀها اґب џونẀعџم Ẃسџالي

آن→ها دله→→اي∂ دارن→→د ك→→ه ب→→ا آن ن→م∂فهمند و چ→شمهاي∂ دارن→د ك→ه با آن نم∂بينند و 
گ→→→وشهاي∂ دارن→→د ك→→ه ب→→ا آن ن→→م∂شنوند؛آنها م→→انند چ→→هارپايانند ب→→لكه گ→→مراهتر از 

آنهايند. اينان همان غفلتزدگانند. 
اي→→نها ه→→مانند چ→ارپايان ب→لكه گ→مراهت→ر از آن→→هايند و راز م→طلب اي→ن است ك→ه اي→→نان س→راس→ر 
ع→→مرشان را در ح→→→ال غ→→فلت ب→→ه س→→ر ب→→ردهان→→د و گ→→وش ب→→ه ب→→انگ ب→→يدارب→→اش ب→→يداردالن و زن→دهدالن 
^ نينديشيدهاند و طبيع∂ است كه چنين زندگ∂  ندادهاند و جز اسباب شهوات حيوان∂ به چيز
س→→راس→→ر غ→→فلت∂، ج→→ز م→→حروميẃت از در∑ ح→→→قايق ه→→→ست∂ در دن→→→يا و م→طروديẃت از رح→→مت ق→رب و 

^ نخواهد داشت.  ^ خدا در آخرت، نتيجها لقا
^ حق  ^ اوليا فرياد بيدارگرانه

از اي→ن رو خ→داون→د رح→يمґ ح→كيم، پا∑ترين بندگان خود را از انبياء و اولياء� برانگيخته 
است ت→→→ا ن→→→→دا در داده و ف→→→رو رف→→→تگان در خ→→→واب م→→رگبار غ→→فلت را ب→→يدار س→→ازند و خ→→ود ذات اق→→دسش 

نيز در كتاب آسمان∂اش با كمال مهربان∂ ندا در گوش بندگان افكنده است و م∂فرمايد: 
 ẂمẀكￍل→→→ џعџل ẂمẀكґلẂب→→→џق Ẃن→→→ ґم џي→→→ن ґذￍال џو ẂمẀكџقџل→→→ џخ ^ ґذￍال ẀمẀك→→→ￍب џوا ر ẀدẀب→→→ Ẃاع Ẁاس→→→ￍا النџه→→→ي→→→→ا أي�

�؛۲  џونẀقￍتџت
^ م→ردم! ع→بادت ك→نيد پ→روردگارتان را؛ آن ك→س∂ ك→→ه شما و گذشتگان پيش از  ا

شما را آفريده؛ به اين منظور كه تقوا پيشه كنيد. 
 Ґم→→→اء ґماء→→→→ ￍالس џن→→→ ґم џل џز→→→Ẃأن џو Ґناء→→→ ґب џماء→→→ ￍالس џو Ґراش→→→ا→→→ ґف џض ẂرџالẂ →→→عџلџ لџكẀ→→→مẀ ا џج ^ ґذￍال�
�؛۳  џونẀمџل Ẃعџت ẂمẀتẂأن џو ҐداداẂأن ґهẃلґوا لẀلџع Ẃجџال تџف ẂمẀكџل ҐقاẂز ґر ґراتџمￍالث џن ґم ґهґب џج џر Ẃأخџف
^ س→رتان ق→رار  ه→→مان خ→→داي∂ ك→→→ه زم→→ين را ف→→رش زي→→ر پ→→ايتان و آس→مان را س→قف ب→اال

                                                        
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۱

^ بقره،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۲۲.  ۳
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داده و از آس→→→→→→→مان آب→→→→→→→→∂ ن→→→→→→→ازل ك→→→→→→→رده و ب→→→→→→→→ه س→→→→→→بب آن، م→→→→→→يوههاي∂ از زم→→→→→→ين ب→→→→→→يرون 
^ را  ^ خ→دا ب→ينديشيد]و چيز آورده و رزق ش→ما ق→رار داده است[در اي→→ن ن→عمتها

شري− خدا قرار ندهيد؛ در حال∂ كه م∂دانيد. 
^ ما نسبت به خدا و قرآن كريم  جفاكار

ب→→→هراس→→ت∂ چ→→ه م→→∂شد م→→ا ك→→ه ق→→رآن م→∂خوان→يم م→→∂دان→ستيم خ→دا ب→ا م→ا ص→حبت م→∂كند ن→ه ب→ا 
^ ب→→ا ق→→رآن ع→→مل م→→∂كنيم ك→→ه گ→→وي∂ م→→ا ط→→رف ص→حبت ب→ا خ→→دا ن→يستيم ب→لكه  دي→→وار؛ ول∂ م→→ا ط→→ور
ف ب→ه اي→ن ه→→ستيم ك→ه ت→ند و ت→ند آي→→ات ق→رآن را ب→خوان→يم و ب→→گذريم؛ در ح→ال∂ ك→ه  ẃت→→نهاييم و م→وظ
^ م→→→→ردم! آخ→→→→ر ش→→→→ما خ→→→→دا داري→→→→→د،  �؛ا Ẁم Ẁك→→→→√ ب џوا ر ẀدẀ →→→→ب Ẃاع Ẁاس→→→→ ا الن√ џف→→→→→رياد ق→→→→رآن ب→→→→لند است ك→→→→ه:�يا أي∫→→→→ه
خ→→→داي→→→∂ ك→→→ه ش→→→ما را خ→→→لق ك→→→رده و اي→→→ن ه→→→مه ن→→→عمت از زم→→→ين و آس→→مان در اخ→→تيار ش→→ما ق→→رار داده 
است. ان→→→→→→→→→دك∂ چ→→→→→→→→→شم ب→→→→→→→→→از ك→→→→→→→→→نيد و ارزش ن→→→→→→→→→عمتها و رح→→→→→→→→مت م→→→→→→→→نعم را ب→→→→→→→→شناسيد و س→→→→→→→→پاسگزار 

آستانش باشيد.  
^ ب→→→→→→نشينيم، ب→→→→→→ايد اع→→→→→تراف ك→→→→نيم م→→→→ا ن→→→→سبت ب→→→→ه  ^ ان→→→→→→صاف ب→→→→→ه داور ب→→→→→→هراس→→→→→ت∂ اگ→→→→→ر م→→→→→ا از رو
^ خ→→→ود ج→→→فاكاريم؛ ادب و اح→→→ترام خ→→→طابات او را در ق→→→رآن ك→→→ريمش رع→→ايت ن→→م∂كنيم و  خ→→→دا

^ از آن خطابات در خود نم∂بينيم،حال آنكه فرموده است:  هيچ گونه اثرپذير
...�؛۱  ґاهللا ґ↨џي Ẃش џخ Ẃن ґم Ґعا ґẃد џصџتẀم Ґعا ґخاش ẀهџتẂأيџرџل＃ لџب џج Ẅ∂لџع џآنẂرẀقẂا ال џنا هذẂل џزẂأن Ẃوџل�
^ كوه از ترس و خشيت  اگ→ر م→→ا اي→→ن ق→رآن را ب→→ر ك→وه∂ ن→ازل م∂كرديم، م∂ديد

خدا صالبت خود را از دست م∂داد و متالش∂ م∂گشت... 
...�؛۲  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�

ẃر از ق→رآن، م→→بتال ب→ه ق→ساوت گ→شته و  ^ ش→ما ب→→ا ع→دم ت→→أث پس[م→→علوم م→→∂شود] دله→ا
همچون تخته سنگ كوهستان و يا سختتر از آن شده است... 

^ به سبب آلودگ∂ روح∂ و اخالق∂  ب∂حال∂ معنو
^ م→ا پ→→يدا  ^ ق→رآن ب→ر م→ا خ→وان→ده م→∂شود، ت→كان در دله→→ا لذا ه→→ر چ→→ه آي→→ات ت→→→هديد ك→ننده
ن→م∂شود و خ→اشع و خ→اضع در پ→يشگاه خ→دا ن→م∂گرديم. چ→ه م→∂شود ك→رد؟! اين زندگ∂ كه ما 

                                                        
^ حشر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۲
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ه باشيم كه نقص روح∂ بسيار  ẃاقل متوج ẃا حد ẃاآلن داريم از اين بهتر نم∂تواند تحويل بدهد ام
^ غ→→→فلت گ→→→شته و م→→→ردهدل ش→→→دهاي→→م.مرده ه→→م ك→→ه ن→→ه  داري→→→م و م→→→عترف ب→→→اشيم ك→→→ه م→→→بتال ب→→→ه ب→→→يمار

تكان م∂خورد و نه در∑ حقيقت م∂كند.  
م→→→ا ي− س→→→لسله اع→→→→مال خ→→→ش− ب→→→→∂روح از ن→→→→ماز و روزه و ح→→→ج و ت→→→→الوت ق→→رآن و زي→→→ارت 
ام→→→→→→امان�ان→→→→→→جام م→→→→→→→∂دهيم؛ ب→→→→→→→دون آن→→→→→كه ب→→→→→ه م→→→→→قاصد اص→→→→→ل∂ آن دس→→→→→تورات آس→→→→→→مان∂ پ→→→→→∂ ب→→→→→رده 
^ گ→→→رفتهاي→→→م و در واق→→→ع اه→→→واء ن→→→فسان∂ خ→→→ود را در پ→→→وشش  ب→→→→اشيم.بايد ب→→→گوييم، م→→→ا دي→→→ن را ب→→→ه ب→→→از

عناوين دين∂، به خورد خود و ديگران م∂دهيم.  
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^ دين   گفتار هشتم: خشم برا
 
 
 

ه∂ شيعيان  ẃدباقر� از ب∂توج ẃخشم امام محم
^ ج→→→→ماعت∂ از ش→→→→يعه، خ→→→دمت ح→→ضرت ام→→ام ب→→اقر� م→→شرẃف ش→→دند. ام→→ام�آنها را  روز
م→→وعظه ك→→رد و از ع→→واقب ش→→وم گ→→نهكار＾، پ→→رهيزشان داد. آن→→→ها در ع→ين آن→كه گ→وش ب→ه س→خنان 

ه∂ به مواعظ امام نداشتند.   ẃبود و توج ^ ^ ديگر امام م∂دادند، فكرشان جا
ه∂ آنان، امام را به خشم آورد و سكوت كرد  ẃدر روايت آم→ده است: آن حالت ب∂توج
ت∂ س→→→ر ب→→→لند ك→→→رد و رو ب→→→ه آن ج→→→→ماعت  ẃت∂ گ→→→→ذشت و پس از م→→→د ẃو س→→→→ر ب→→→→ه پ→→→ايين ان→→→داخت و م→→→د

كرد و فرمود: 
دґكẀمẂ لџصارџ مџيẂتџاҐ)؛۱  џحџا ґلبџق ∂ґف ẀهẂن ґم ẁف Ẃرџط џعџق џو Ẃوџل ∂ ґالمџك ￍنґا)

ه و  ẃت غ→ص ẃاز س→→خنان م→ن در ق→لب ي→ك∂ از ش→→ما م→→∂نشست، او از ش→د ^ اگ→→ر گ→→وشها
غم م∂مرد. 

آنگاه فرمود: 
)؛  ẁ↕ џدￍن џسẀم ẁب Ẁش Ẁخ ẂمẀكￍنџأџباح＃ ك Ẃص ґال مґب Ґبابا Ẁذ џواح＃ و Ẃرџال اґب Ґباحا Ẃشџال يا اџا)

 ^ ^ پ→→→→→→→→→→راكنده ^ م→→→→→→→→→→گسها ^ ب→→→→→→→→→→→∂روح زن→→→→→→→→→→دهنما و ا ^ پ→→→→→→→→→→يكرها ب→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→→→→ياييد ا
^ هستيد.  ^ خش− به ديوار تكيه داده شدها ب∂محور؛ گوي∂ شما چوبها

)؛  ґر ẂحџبẂال џن ґم џؤẀؤلẀالل џون Ẁذ ẀخẂأџال تџا... ґر џج џحẂال џن ґم џبџه ￍالذ џون Ẁذ ẀخẂأџال تџا)
م→گر ن→ه اي→→ن است ك→→ه ش→ما ط→→ال را از س→نگ ب→يرون م→→∂كشيد؟ م→گر نه اين است كه 
ش→→→ما لؤلؤ و م→→→رواريد را از اع→→→→ماق دري→→→→ا ب→→→يرون م→→→→∂آوريد[چرا س→→→خنان ن→→ي− را از 

زبان گويندگان نم∂گيريد]؟ 
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾۱۷Ｑ و تحف العقول،صفحه＾۲۱۱.  ۱
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 џي→ن ґذￍال� ẀولẀق→ џي џاهللا ￍن ґإ→џها ف ґب ẂلџمẂع џي Ẃمџل Ẃنґا џها وџق→→ال Ẃنￍم→→ ґم џ↨џ ґẃب وا الẂكџ→→لґمџ↨џ الطￍ→→→ي Ẁذ→→ Ẁخ)
...�۱)؛  Ẁاهللا ẀمẀداهџه џين ґذￍال џ−ґولئẀا Ẁهџن џس Ẃأح џونẀعґبￍتџيџف џلẂوџقẂال џونẀع ґمџت Ẃسџي

س→→→خن پ→→→ا∑ را از زب→→→ان گ→→ويندهاش ب→→گيريد[و ط→→بق آن ع→→مل ك→→نيد]هر چ→→ند خ→→ود 
آن گ→→وينده، ع→→امل ب→→→ه گ→فتار خ→ودش ن→باشد، زي→را خ→دا ف→رموده است[آن دس→ته از 
 ^ ب→→→→→→→→→ندگان م→→→→→→→→→→ن اه→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→شارتند ك→→→→→→→→→ه] س→→→→→→→→خنان را م→→→→→→→→→∂شنوند و از ب→→→→→→→→→هترين آن پ→→→→→→→→→يرو

م∂نمايند آنها هستند كه خدا هدايتشان كرده است... 
^ آخر فرمود:  اين بيان امام�دنباله دارد تا آنجا كه در جمله
)؛  Ґ↕ џر ґدام ẂمẀكџوبẀلẀق џو Ґ↕ џر ґعام ẂمẀكџسام Ẃجџا Ẅ^ џرџأ џ∂ґما ل)

چگونه است كه م∂بينم بدنهايتان آباد و قلبهايتان ويران است. 
لџيẂ→هґ ص→ائґرونџ لџقẀ→لẂتẀمẂ ...�ي→ا  ґا ẂمẀت→Ẃنџم→ا ا џو ẀوهẀالق→→Ẁم ẂمẀت→→Ẃنџم→→ا ا ẂمẀتẂن џع→→اي Ẃوџل ґاهللا џم→→ا و џوџا)

�۲)؛۳  џينґن ґم ẂؤẀمẂال џن ґم џونẀكџن џنا وґẃب џر ґآياتґب џب ґẃذџكẀال ن џو د џرẀنا نџتẂيџل
^ او ب→→از  ه→→→ان ب→→→→ه خ→→→دا س→→→وگند، اگ→→→ر م→→→→∂ديديد آن→→→چه را ك→→→→ه خ→→→واهيد دي→→→→د و ب→→→→ه س→→→و
^ ك→اش ب→→ه دن→يا ب→ازم∂گشتيم و ديگر تكذيب آيات  خ→واهيد گ→شت، م→∂گفتيد، ا

پروردگارمان نم∂نموديم و از مؤمنان م∂شديم. 
 سبب خشم امام باقر

ه∂ شيعيان  ẃاز ب∂توج ق→ابل ذكر است و آن اينكه اگر امام باقر ^ و ام→ا در اي→نجا ن→كتها
^ ب→→→ه ح→→قẃ ش→→خص∂ آن ح→→ضرت ن→→بود، ب→→لكه  ẃك→→رد س→→بب آن، ت→→عد ^ خ→→→شمگين ش→→→→د و ب→→→→ه آن→→→→ها ت→→ند
^ اط→→→→هار�معدن ح→→→→سن خ→→→لق ه→→→ستند.اگ→→→ر ب→→→ه ح→→→قẃ ش→→→خص∂شان  ه ẃه→→→→مانطور ك→→→→→ه م→→→→∂دان→→→→يم ائ→→→→م
→→→→ا اگ→→→ر راج→→→ع ب→→→ه ح→→→كم خ→→→دا اه→→→انت∂ ب→→→→شود، آن را  ẃش→→→→ده ب→→→→اشد م→→→→→∂بخشند و ع→→→فو م→→→∂كنند ام ^ ẃت→→→→عد

نم∂بخشند و عفو نم∂كنند.  
 џ−√ب→→ه خ→ود پ→→يغمبراك→رم�با آنكه خداوند متعال دربارهاش فرموده است:�...إن ∂ẃ ح→ت
 ẂظẀل→→→→→→→→→→ Ẃاغ џو џين ґقґناف→→→→→→→→→→ ẀمẂال џو џار →→→→→→→→→ف√ ẀكẂال ґد ґج→→→→→→→→→اه ∫∂ґب→→→→→→→→→ ا الن√ џ؛℮دس→→→→→→→→→→تور داده ك→→→→→→→→→ه:�يا أي∫→→→→→→→→→ه� يم＃ ґظ→→→→→→→→→→ џق＃ عẀل→→→→→→→→→→ Ẁخ Ẅ∂ل→→→→→→→→→→ џعџل

                                                        
^ زمر،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾۱۷Ｑ و تحف العقول،صفحه＾۲۱۱.  ۳
^ قلم،آيه＾℮.  ـ سوره ℮
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ار و م→→نافقان ج→هاد ك→→ن و از خ→ود ن→سبت به آنها غلظت نشان بده...  ẃپ→يامبر! ب→ا ك→ف ^ ...�؛۱ ا Ẃم ґهẂيџل→ џع
^ ب→→→→→→→ا م→→→→→ؤمنان و  ẃه ب→→→→→→ه ه→→→→→→نگام م→→→→→→واج→→→→→→هه ت ب→→→→→→بينند و ن→→→→→→ه ن→→→→→→رمش و لي→→→→→→→نت.الب→→→→→→ت ẃد→→→→→→→ ґت و ح ẃك→→→→→→ه از ت→→→→→→و ش→→→→→→د

^ تعال∂ فرموده است:  خوشطينتان، نرمش و لينت دارد كه خدا
 Ẃن→ ґوا م ضџف→Ẃن џال ґبẂل→џقẂال џيظґل→→ џغ Ґاẃظ→→џف џتẂن→→Ẁك Ẃوџل џو Ẃم→→ Ẁهџل џتẂنґل ґه→→ẃالل џن→→ ґم ＃↨џم→→ Ẃح џما رґب→→џف�

...�؛۲  џ−ґ وẂل џح
^ و اگر  ب→ر اس→اس رحمت∂ كه از خدا شامل حالت گشته، با آنها نرم∂ و لينت دار

تندخو و سنگدل بود＾، از اطرافت پراكنده م∂شدند... 
 ^ ^ ب→→→→ايد دارا ^ ن→→→→رمش و لي→→→→نت ب→→→→اشد و در ش→→→→راي→→→→ط خ→→→→اصẃ دي→→→→گر در ش→→→→→راي→→→→→ط∂ ب→→→→→ايد دارا
...�؛۳ك→→→افران  Ґ↨ џظẂل→→→ ґغ Ẃم Ẁيك→→→ ґوا ف Ẁد ґج→→→џيẂل џت ه→→→م دس→→→تور داده ش→→→ده است:�...وẃت. ب→→→ه ام ẃغ→→→→لظت و ش→→→د
ẃه در م→→→→ورد  ت ب→→→→بينند.الب→→→→ت ẃـ غ→→→→لظت و ش→→→→د ^ ب→→→→→ا آن→→→→→ها ـ ه→→→→→نگام م→→→→→واج→→→→→هه ب→→→→→ايد از ش→→→→→ما امẃت اس→→→→→→الم∂ 

^ به حقوق شخص∂ خودشان كمال عفو و گذشت را دارند.  ẃتعد
اد�  ẃشگفتآور امام سج ^ خويشتندار

→→→→اجدين�را ش→→→نيدهاي→→→م ك→→→ه ب→→→ا ج→→مع∂ از اص→→حابشان ن→→→شسته ب→→ودند،  ẃدالسẃداس→→→تان ام→→→ام س→→→ي
ي→→→→→→ك∂ از پ→→→→→→سرعموها ك→→→→→→ه آدم→→→→→→∂ ج→→→→→→سور و گ→→→→→→→ستاخ ب→→→→→→ود وارد ش→→→→→→د و م→→→→→→قابل ام→→→→→ام اي→→→→→ستاد و آن→→→→→چه 
م→→→∂توان→→→ست ب→→د و ب→→يراه گ→→فت و دش→→نام داد. اص→→→حاب از اي→→ن گ→→ستاخ∂ ش→→→ديداҐ ن→→اراحت ش→→دند و 

خواستند تنبيهش كنند.  
ام→→→→→→→→→→→ام�فرمودند: او ب→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→ن ط→→→→→→→→→→→رف ص→→→→→→→→→→→حبت است؛ ش→→→→→→→→→→→ما ك→→→→→→→→→→→ارتان ن→→→→→→→→→→→باشد.او ه→→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→ه 
م→→→→→∂خواست گ→→→→→فت و خ→→→→سته ش→→→→د و رفت.ام→→→→ام�پس از رف→→→→تن او، ب→→→→ه اص→→→→حاب ف→→→→رمودند: ح→→→→اال 
دوست داري→→→د ب→→→رويم ج→→→وابش را ب→→→دهيم. آن→→→ها ب→→→ا خ→→→وشحال∂ ت→→→مام گ→→→→فتند: ب→→له آق→→ا! خ→→دمت ش→→ما 
^ م∂گويند.نزدي− رفت و ديد امام  ه→ستيم! ب→ين راه، ي→ك∂ از ه→مراه→→ان ديد امام زير لب چيز

اين آيه از قرآن را م∂خوانند: 
�؛℮  џينґن ґس ẂحẀمẂال ب ґحẀي Ẁاهللا џو ґاسￍالن ґنџع џينґعافẂال џو џظẂيџغẂال џين ґم ґكاظẂال џو...�

                                                        
^ توبه،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ۹＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۱۲۳.  ـ سوره ۳

^ آل عمران،آيه＾۱۳℮.  ـ سوره ℮
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...خ→→→→→داوند م→→→→→→∂ستايد آن→→→→→ان را ك→→→→ه خ→→→→شم خ→→→→ود را ف→→→→رو م→→→→→∂نشانند و از م→→→→ردم ع→→→→فو 
م∂كنند و نيكوكاران محبوب خدا هستند. 

^ كظم غيظ و عفو از مردم  او ب→رگشت ب→ه ه→مراه→ان گفت: آقا اهل انتقام نيست، او آيه
را م→→→→∂خوان→→→→د. ت→→→→ا رس→→→→يدند ب→→→→ه م→→→→نزل آن پ→→→→سر ع→→→→مو.ام→→→→ام�اي→→→→ستادند و در زدن→→→د.از درون گ→→→فتند: 
^ ان→→تقام آم→→ده، ب→→ا خ→→شم ت→→مام در را  ك→→→يست؟ ف→→→رمود: ع→→ل∂ ب→→ن الح→→سينم. م→→رد خ→→يال ك→→رد ام→→ام ب→→را
 џو Ẃم ẀكẂيџل→→→→ џع Ẁالم→→→→ لس√ џگ→→→→شاده و لب خ→→→→ندان ف→→→→رمود:ا ^ ب→→→→→از ك→→→→→رد و م→→→→→قابل ام→→→→→ام� اي→→→→→ستاد.ام→→→→ام ب→→→→ا رو

^ انتقام نيامده.  ↨Ẁ اهللا.همين سالم، آتش خشم او را خاموش كرد و فهميد آقا برا џم Ẃحџر
^ ب→→ه م→→نزل م→ن و ب→ه م→ن دش→نام داد＾،ح→ال  ^ ع→→زيز!آمد آن→→→گاه ام→→ام� ف→→رمود: پ→→سر ع→→مو
آم→→→→دهام اي→→→→نجا ي− دع→→→→ا ك→→→→نم و ب→→→→رگردم. ب→→→→عد دست ب→→→→ه آس→→→→مان ب→→→→رداشت و گ→→→→فت: خ→→→داي→→→ا! اي→→→→ن 
ن→سبتها ك→ه پ→سرعمويم ب→ه م→ن داد، اگ→ر در م→ن ه→ست، ت→و خودت اصالحم كن و اگر نيست، 
اي→→→→→ن پ→→→→سر ع→→→→مويم را ب→→→→يامرز و از او راض→→→→∂ ب→→→→اش. م→→→→ن از او راض→→→→∂ ه→→→→ستم. م→→→→رد ت→→→→ا اي→→→→ن س→→→→خنان را 
ش→→→→→→→نيد س→→→→→→→خت دگ→→→→→→→رگون ش→→→→→→→د و ب→→→→→→→ا ش→→→→→→→رم و خ→→→→→→→جالت ت→→→→→→→مام خ→→→→→→→م ش→→→→→→→د دست ام→→→→→→ام� را ب→→→→→→وسيد و 
ع→→ذرخواه→→∂ ك→→رد و گ→→فت: م→ن خ→طا ك→ردم و ج→اهالنه ع→مل ك→ردم، م→را ب→بخشيد.اي→ن ي− ن→مونه 

از عفو و گذشت∂ كه نسبت به حقوق شخص∂ خودشان دارند.  
^ به دين خدا  ẃخشم حضرت زهرا�از تعد

^ زه→را �راج→ع ب→ه غ→صب ف→د∑ در م→سجد م→دينه در  اگ→→ر ش→→نيدهاي→→م ك→→ه ح→→ضرت ف→اطمه
 ^ ^ پ→رشور را اي→راد ف→رمودهان→د، ك→س∂ خ→يال ن→كند ك→ه ج→نبه م→جمع م→هاجرين و ان→صار، آن خ→→طابه

^ از دست رفته را برگردانند.  ẃمال∂ فد∑ منظورشان بوده و م∂خواستند اموال و منافع ماد
آن→→→→ها ك→→→ه زن→→→دگ∂ ش→→→خص∂شان، ب→→→ا ب→→→ود و ن→→→بود ف→→→د∑ ف→→→رق∂ ن→→→م∂كرد؛طعامشان ه→→→مان ن→→ان 
→→→→→→→وين ب→→→→→→→ود و ف→→→→→→→رش خ→→→→→→→انهشان ي− گ→→→→→→→ليم ي→→→→→→→ا ي− پ→→→→→→→وست گ→→→→→→→وسفند و لب→→→→→→→اسشان ه→→→→→→→مان چ→→→→→→→ادر  Ẁج
وص→→→→→لهدار.آن→→→→→چه از ف→→→→→د∑ ع→→→→→→ائدشان م→→→→→→∂شد، آن را ب→→→→ه دي→→→→گران از ف→→→→قرا و م→→→→ستمندان م→→→→∂دادن→→→→د. 

^ دستگاه حاكم بود.   منظورشان اثبات موضوع غصب مقام خالفت از ناحيه
آن ك→→→س∂ را ك→→→ه خ→→→دا ب→→→ه خ→→→→الفت و ج→→→انشين∂ رس→→→ول گ→→→رام→→→∂اش ن→→→صب ك→→→رده ب→→→ود، ك→→نار 
^ ت→→→→→أمين س→→→→→عادت ه→→→→→ر دو ج→→→→→→هان∂ ب→→→→→شر گ→→→→→شوده ب→→→→→ود، ب→→→→→ستند و امẃت  ^ را ك→→→→→ه خ→→→→→→دا ب→→→→→را زدن→→→→→→→د؛ در

اسالم∂ را به خا∑ سياه نشاندند. 
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^ ك→→→→→→→→→س∂ ب→→→→→→→→→رنم∂آمد.  آر＾! اث→→→→→→→→→بات اي→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→→قيقت ج→→→→→→→→→ز ح→→→→→→→→→ضرت ص→→→→→→→→→ديقه�از ع→→→→→→→→→هده
^ در اي→→→ن  ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂�را چ→→→نان ب→→→ه ان→→→زوا ك→→→شيده ب→→→ودند ك→→→ه اگ→→→ر ك→→→وچ−ترين ك→→→لمها
ẃهم به رياست طلب∂اش م∂كردند؛چنانكه خود آن حضرت� فرمودهاند:  باب م∂گفت، مت
 џن→→→→→ ґم џع ґز→→→→→ џوا جẀولẀق→→→→→ џي ẂتẀك→→→→→ Ẃأس Ẃن ґإ џو ґ−Ẃل→→→→→→ ẀمẂال ∂џل→→→→→→ џع џصџر→→→→→→ џوا حẀولẀق→→→→→→ џي Ẃل→→→→→→Ẁأق Ẃن ґإ→→→→→→џف)

)؛۱  ґت ẂوџمẂال
اگ→→→→→ر ح→→→→→رف∂ ب→→→→→زنم م→→→→→→∂گويند، ح→→→→ريص ب→→→→ر ري→→→→است است و اگ→→→→ر خ→→→→→اموش ب→→→→نشينم، 

م∂گويند، از مرگ و كشته شدن م∂ترسد. 
راҐ پدر دربارهاش فرموده بود و امẃت شنيده بودند كه:  ẃيقه�كه مكر ẃا حضرت صد ẃام

∂Ẅ لґرґضاها)؛۲  џض Ẃرџي џو ↨џم ґفاط ґب џضџغґل Ẁب џضẂغџي џاهللا ￍنґا)
^ فاطمه است.  ^ خدا در رضا خشم خدا در خشم فاطمه و رضا

دي→→→→د اك→→→→نون م→→→→وقع∂ است ك→→→→ه ب→→→ايد ب→→→ه ت→→→كليف اله→→→∂ خ→→→ويش ع→→→مل ك→→→ند و خ→→→شم خ→→→ود را 
ن→سبت ب→ه دس→→تگاه ح→اكم، م→يان عموم مردم اظهار نمايد و لذا با جالل و وقار خاصẃ خودش به 
م→سجد آم→د و در م→جمع ع→موم∂ م→هاجرين و ان→→صار، از پشت پرده به سخن پرداخت و پس از 
^ دستگاه  ^ ظالمانه ẃدين∂، سخن از ارث خود از پدر و تعد ^ ب→يان ح→قايق و م→عارف پر محتوا
ح→اكم ب→ه م→→يان آورد(از اوẃل خ→→طبه ت→ا آخ→ر خ→→طبه، ي− ب→ار ه→م، س→خن از ف→د∑ ب→ه م→يان نياورده 
است و تنها از ارث كه ي− قانون مسلẃم شرع∂ و عرف∂ است سخن گفته)و حاكم وقت را به 

^ محاكمه كشيد و فرمود:  پا
تابґ اهللاґ اџنẂ تџرґثџ اџبا∑џ وџ ال اџرґثџ اџبґ∂)؛۳  ґك ∂ґفџه اџحافẀق ∂ґبџا џنẂابџي)

^ و م→→ن از  ^ پ→→سر اب→→∂ ق→حافه! آي→ا در ك→تاب خ→دا آم→ده ك→→ه ت→و از پ→درت ارث ب→→بر ا
پدرم ارث نبرم؟ 

^ امẃت م→سلمان ب→بينيد در روز روش→ن و م→قابل چ→→شم ش→ما  م→→∂خواست ب→→ه م→→ردم ب→→فهماند ا
џرџ∑ پدرم را از دستم گرفتهاند. آيا چنين  مرا از ارث∂ كه از پدرم بردهام، محروم كردهاند و مات

دستگاه∂، حقẃ حكومت بر امẃت اسالم∂ را دارد؟! 
                                                        

 .Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۲۱،صفحه＾۲۷۹.  ۲

ـ همان،جلد۲۹،صفحه＾⅛۲۲.  ۳
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 ^ ^ خ→→→ليفه آر＾! ه→→→→→مين دس→→→→تگاه است ك→→→→ه غ→→→→صب م→→→→قام خ→→→→→الفت ك→→→→رده و خ→→→→ود را ب→→→→→ه ج→→→→ا
م→→→نصوب از ج→→→انب خ→→→دا ج→→ا زده است؛ اي→→ن− آگ→→→اه ب→→اشيد ك→→ه م→→ن ن→→سبت ب→→ه اي→→ن دس→→→تگاه ح→→اكم 
^ م→ن ف→رموده است خ→شم خ→دا  خ→→شمگينم و از آن→→→ها ن→→اراض→→∂ام و پ→درم رس→ول خ→→دا�درب→اره
^ ف→→→→اطمه است. ب→→→→→نابراي→→→→ن دس→→→تگاه∂ ك→→→ه م→→→ورد خ→→→شم و  ^ خ→→→→→دا در رض→→→→ا در خ→→→→شم ف→→→→اطمه و رض→→→→ا
^ مردم را به تباه∂ بكشد.  غضب خداست، نم∂تواند حاكم بر امẃت اسالم باشد و دين و دنيا

خشم امام باقر�از ب∂اعتناي∂ به احكام خدا 
حاال منظور بنده اين بود كه خاندان رسالت�نسبت به حقوق شخص∂ خودشان كه 
→→→→ا ن→→→→→سبت ب→→→→ه ح→→→→قẃ خ→→→→دا و ح→→→→كم خ→→→→دا، ه→→→→رگز ع→→→→فو و  ẃق→→→→→رار ب→→→→گيرد، ع→→→→فو م→→→→∂كنند؛ ام ^ ẃم→→→→→ورد ت→→→→→عد

گذشت∂ ندارند و تا حدẃ انفاق جانشان م∂ايستند.  
ف→→راموشمان ن→شود ك→ه س→خن در م→ورد خ→شم ام→ام ب→اقر�بود ن→سبت ب→ه ج→→ماعت∂ ك→ه ام→ام، 
→→→→ع∂ ب→→→→ه ك→→→→→الم ام→→→→ام� ن→→→→م∂گذاش→→→→تند و ب→→→→ا ب→→→→→∂اع→→→→تناي∂ گ→→→→وش  Ẃق џآن→→→→→→ها را م→→→→وعظه م→→→→∂كرد و آن→→→→ها و
م→∂دادن→د و اي→ن در واق→ع اه→انت ب→ه ك→→الم خ→دا و ب→→∂اع→تناي∂ ب→ه اح→كام خ→→دا ب→ود ك→ه امام� را به 
^ از س→→→→→خنان م→→→→→ن ب→→→→→ه گ→→→→→وش  خ→→→→→→شم آورد و خ→→→→→→→طاب ت→→→→→→ند＾ ب→→→→→→→ه آن→→→→→→ها ك→→→→→رد و ف→→→→→رمود: اگ→→→→→ر گ→→→→→وشها
^ ت→→→→كيه ب→→→→ر دي→→→→وار داده ش→→→→ده  ه م→→→→→∂مرد. ش→→→→→ما م→→→→→گر ت→→→→→خته چ→→→→وبها ẃزن→→→→→دهدل∂ م→→→→→∂نشست، از غ→→→→→ص
^ سخن فرمود:  هستيد كه از شنيدن سخنان من تكان نم∂خوريد؟ آنگاه امام� در ادامه

نẀوب)؛۱  الذ ґوص ẀصẀل Ẃن ґم ￒصџل џتẂما أنￍن ґإ џ−џلẂي џو)
^ از دزدان گناه هست∂.  ^ آدميزاد! تو دزد ^ بر تو ا وا

^ ب→→ه م→→تاع گ→→ران→→بهاي∂ از ط→→ال و ج→→واه→→رات  ه→→→مانگونه ك→→ه دزد در ك→→مين ن→→→شسته ت→→ا دس→→تبرد
^ گ→→→→→ناه و م→→→→→عصيت∂ از ط→→→→→ريق∂ پ→→→→→يش آي→→→→→د و ت→→→→→و  ^ ك→→→→→→ه ص→→→→→حنه ب→→→→→→زند، ت→→→→→→و ه→→→→→→م در ك→→→→→→مين ن→→→→→→شستها

ب∂درنگ، دست به ارتكاب آن بزن∂. 
 џتẂم џد→→→→→→Ẃقџأ џو ґه→→→→→→Ẃيџل ґإ џتẂع џب＃ س→→→→→→→ارẂن џذ Ẁاب ґت→→→→→→→ك Ẃرґا Ẃأو ẁ↕џوẂه→→→→→→→ џش џ−џل џت Ẃض џر→→→→→→→ џما عￍل→→→→→→→Ẁك)

)؛  ґاهللا ґنẂي џعґب џت Ẃسџل џ−ￍن џأџك ẀهџتẂبџكџت Ẃارџف ґهẂيџل џع џ−ґلẂه џجґب
 ^ ه→مين ك→→ه در وج→ودت ش→هوت∂ پيدا شد و فرصت گناه∂ پيش آمد، شتابان سو
^ و آن→→→→→→چنان ب→→→→→→∂پروا دست ب→→→→→ه ارت→→→→كاب آن م→→→→→∂زن∂ ك→→→→ه گ→→→→وي∂ ت→→→→→و در  آن م→→→→→→∂رو

                                                        
ـ تحف العقول،صفحه＾۲۹۱.  ۱
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مرئ∂Ẅ و منظر خدا نيست∂ و خدا ترا نم∂بيند. 
)؛۱و گوي∂ كه خدا در كمين تو نم∂باشد.   ґرصاد ґمẂالґب џ−џل џسẂيџل џاهللا ￍنџاџأو ك)

خدا در كمين انسان گناهكار 
و حال آنكه خودش فرموده است: 

^ تو در كمين است.  �؛۲به يقين، خدا ґصاد Ẃر ґمẂالґبџل џ−ￍب џر ￍإن�
^ ب→→→ه ح→→→→ساب اع→→→→مالت م→→→∂رسد. م→→ا در م→→→قام ع→→مل،  ه→→→م ن→→→اظر اع→→→مال ت→→→و م→→→∂باشد و ه→→→م روز
^ از آن→→ها ب→→اق∂  آن→→→چنان ب→→→∂پروا ه→→ستيم ك→→ه گ→→→وي∂ ح→→ركات∂ از م→→ا ص→→→ادر ش→→ده و از ب→→ين رف→→ته و چ→→يز
ن→→→→→→→→مانده است. م→→→→→→→→ردم− چ→→→→→→→→شمم ح→→→→→→→→ركت∂ ك→→→→→→→→رده و ن→→→→→→→→گاه∂ ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→اي∂ ك→→→→→→→→ردهام؛ زب→→→→→→→→→ان در ده→→→→→→→→انم 
^ گ→→→→فتهام و م→→→→وج∂ در ه→→→→وا پ→→→→يدا ش→→→→ده و ن→→→→اپديد گ→→→→شته است؛ در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه  چ→→→→→رخيده و ج→→→→→ملها
^ خ→→→→دا، ه→→→يچ چ→→→يز از ب→→→ين ن→→→م∂رود و ه→→→مه چ→→→يز از ري→→ز و  چ→→→نين ن→→→يست، در اي→→→ن دس→→→تگاه ح→→→كيمانه
درشت و آش→→→→كار و ن→→→هان، در آن م→→ضبوط است. اي→→ن ب→→شر ت→→وان→→سته است دس→→تگاه ض→→بط∂ ب→→→سازد و 
^ هر كس∂ را در خود ضبط كند؛ آنگونه كه صاحب آن گفتار و صدا مرده و در  گفتار و صدا
ẃ∂ ن→فس∂ ك→ه ك→→شيده است، در آن ب→اق∂مانده است.  دل خ→→ا∑ پ→وسيده است،ول∂ گ→فتارش و ح→ت

استر دارد كه فرموده است:  ẃآر＾! خدا هم اينچنين دستگاه∂؛ به مراتب قو＾تر و حس
�؛۳  ẁيدґت џع ẁيبґق џر ґهẂي џدџل ẃل＃ إالẂوџق Ẃن ґم ẀظґفẂل џما ي�

^ در ك→→→→نارش  ي− ك→→→→→→لمه از زب→→→→→ان ك→→→→→س∂ ص→→→→→ادر ن→→→→م∂شود م→→→→گر اي→→→→نكه ن→→→→گهبان آم→→→→ادها
^ آن را به خود آدم بر م∂گرداند].  هست و آن را م∂گيرد و ضبط م∂كند [و روز

�؛℮  Ẁور Ẁد الص ∂ґف ẂخẀما ت џو ґنẀي Ẃع Ẃاأل џ↨џنґخائ Ẁمџل Ẃع џي�
^ م→→→→→→ردم− چ→→→→→→شمها و ب→→→→→→اري−ترين ج→→→→→→نبش م→→→→→→غزها،  از ك→→→→→→→مترين ح→→→→→→ركت خ→→→→→→ائنانه

آگاه است [و آنها را در روز جزا به حساب م∂گذارد]. 
كدام خدا مورد قبول شماست؟ 

^ روز ح→→→ساب و  آر＾! م→→ا را ب→→ه اي→→ن دن→→يا آوردهان→→د ت→→ا اي→→ن ح→→→قايق را ب→→فهميم و خ→→ود را ب→→را
                                                        

ـ تحف العقول،صفحه＾۲۹۱.  ۱
^ فجر،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
^ ق،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۳

^ غافر،آيه＾۱۹.  ـ سوره ℮
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^ ام→→→→→→ام  لي→→→→→→ن ق→→→→→→دم لن→→→→→→گ∂ داري→→→→→→م و ب→→→→→→ه ف→→→→→→رموده ẃفانه م→→→→→→ا در ه→→→→→→→مان او ẃج→→→→→→→زا آم→→→→→→→اده س→→→→→→→ازيم،ول∂ م→→→→→→تأس
 ^ ب→→→→→→اقر� گ→→→→→→وي∂ خ→→→→→→دا را ح→→→→→→اضر در ك→→→→→→→نار خ→→→→→→ود و ن→→→→→→اظر اع→→→→→→مال خ→→→→→→ود ن→→→→→م∂دان→→→→→يم و س→→→→→رچشمه
^ ب→→→∂پرواي→→∂ها در ام→→ر گ→→ناه، ه→→مين است ك→→ه خ→→دا را ب→ه ح→→ساب ن→م∂آوريم و او را ح→اضر  ه→→مه
ع→→→→→→→ا  ẃدر م→→→→→→→عاص∂ و گ→→→→→→→ناهان اد ^ و ن→→→→→→→→اظر ب→→→→→→→→ر اع→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→م∂دان→→→→→→→→يم. آن وقت م→→→→→→→→ردم∂ ب→→→→→→→∂پروا
م→→→∂كنند، م→→→ا خ→→→دا را ق→→→بول داري→→→م و ف→→→→الن چ→→→يز و ف→→→→الن چ→→→يز را ق→→→بول ن→→→داري→→→م! م→→→ا م→→→∂پرسيم آخ→→ر 
^ ذه→ن  ^ م→وهومґ س→اخته ش→→ما ك→→دام خ→→→دا را ق→→بول داري→→→د؟آنچه ك→→ه ش→→ما خ→→دايش م→→∂ناميد، ام→ر

خودتان است كه نه عليم است و نه قدير است و نه حكيم.  
^ گ→ناه آزادان→ه ب→→تازيد،  ^ اي→→نكه وج→→دان خ→→ودتان را راض→∂ ن→→گه داري→د و در واد آن→→→گاه ب→→را
^ م→→→→ا رح→→→→يم است و ك→→→ريم است و م→→→ا را ب→→→ه گ→→→→ناهمان ن→→→م∂گيرد. اي→→→ن ه→→→مان  م→→→→∂گوييد آن خ→→→→→دا

^ است.  جهل و ضاللت در امر خداشناس∂ است كه منشأ هرگونه تبهكار
^ استاد به شاگرد هوشمند  ه ويژه ẃتوج

رџس او  Ẃدџد در م ẃن→قل ش→ده از ي→ك∂ از ب→زرگان ك→ه مجلس درس∂ داشت و شاگردان متعد 
^ او  حاضر م∂شدند.در ميان آنها، يك∂ كه از همه جوانتر و كم سنẃ و سالتر بود استاد، برا
^ دي→گران ك→ه از او م→سنتر و س→ابقهدارت→ر  ب→→يش از دي→→گران اح→ترام ق→ائل م→→∂شد؛ آنگ→ونه ك→ه ب→را
^ در خ→→لوت، زب→→→ان ب→→ه اع→→تراض گ→→شوده و از اس→→تاد ع→→لẃت  ب ش→→ده ب→→ود؛ ت→→ا روز ẃب→→→ودند س→→بب ت→→عج

اين تبعيض در احترام را پرسيدند.  
ل∂ ك→→→→→→→رد و ج→→→→→→→واب ن→→→→→→→داد و خ→→→→→→→واست ع→→→→→→→مالҐ ب→→→→→→→ه آن→→→→→→→→ها ج→→→→→→→واب ب→→→→→→→→دهد. چ→→→→→→→→ند روز  ẃاس→→→→→→→→تاد ت→→→→→→→أم
^ ب→ه ت→عداد ش→→اگردانش چ→→ند م→رغ خ→ريد آورد و ب→ه هر ي− از شاگردان مرغ∂  گ→ذشت و روز
^ خ→→→لوت∂ ك→→→ه ك→→→س∂ ن→→→بيند، ذب→→ح ك→→نيد و ف→→ردا ب→→ياوريد. ف→→ردا ه→→مه ب→→ا  داد و گ→→→فت: اي→→→نها را در ج→→→→ا
م→→→→→→→→→رغ س→→→→→→→→→ربريده آم→→→→→→→→→دند و ت→→→→→→→→نها ش→→→→→→→→اگرد ج→→→→→→→→وان، ب→→→→→→→→ا م→→→→→→→→رغ زن→→→→→→→→ده آم→→→→→→→→د. اس→→→→→→→→تاد گ→→→→→→→→فت: چ→→→→→→→→را زن→→→→→→→→ده 
آوردها＾؟گ→→→فت: ش→→ما ف→→رموديد آن را در ج→→→اي∂ ذب→→ح ك→→نم ك→→ه خ→→لوت ب→→اشد و ك→→س∂ ن→بيند؛ م→ن 
^ خ→→→لوت∂ ك→→→ه ك→→س∂ ن→→باشد ن→→يافتم و لذا  →→→اظرين م→→→→∂بيند. ج→→→ا ẃاب→→→صرالن ^ ه→→→ر ج→→→ا رف→→→تم، دي→→→دم خ→→→→دا

^ من عمل∂ نخواهد شد؛ناچار آن را زنده آوردهام.   ديدم شرط شما برا
^ ك→→ه اي→ن  اس→→تاد رو ب→→ه ش→→→اگردانش ك→→رد و گ→→فت: م→→ن ب→→ه ج→→→هت ه→→مين اي→→مان و خ→→داب→→→اور
^ ب→→→رايش ق→→→ائلم.او چ→→→نان م→→→جذوب ح→→→ضور خ→→داست ك→→ه اص→→→الҐ ب→→ود و  ج→→→وان دارد، اح→→→ترام ب→→→يشتر
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^ ع→→→→الم را م→→→حضر خ→→→دا م→→→∂دان→→→د و ق→→→هراҐ چ→→→نين  ن→→→→بود دي→→→→گران را ب→→→→ه ح→→→→ساب ن→→→→م∂آورد و ه→→→→مه ج→→→→ا
آدم∂، هيچگاه خود را آلوده به گناه نم∂سازد. 

^ طوالن∂ بين باور تا داناي∂  فاصله
آر＾! اي→→→→→ن م→→→→→قام «خ→→→→→داب→→→→→اور＾» است ك→→→→→ه ت→→→→→نها ب→→→→→ا ع→→→→لم و س→→→→واد و ف→→→→لسفه و ع→→→→رفان ح→→→→اصل 
^ براهين فلسف∂ و  ن→م∂شود. در واق→ع اي→مان و خ→داب→اور＾، غ→ير «خ→→دادان→اي∂» است. م→ن ب→ا اق→امه
→ا اي→ن ب→ه ت→نهاي∂ ك→اف∂ در  ẃك→→شف و ش→→هود ع→→رفان∂ م→→∂دان→م و اث→بات م→∂ ك→نم ك→ه خ→→دا ه→ست؛ ام

^ انسان نم∂باشد.  ق ايمان و تأمين سعادت جاودانه ẃتحق
^ مواعظشان فرمودند:  بار＾! حضرت امام باقر�در ادامه

)؛  џ−џتￍم ґه Ẅ∂џوهџأ џو џ−џتￍي ґطџم ￍلџكџأ џو џ−џومџن џلџوẂطџما أ ґ↨ￍن џجẂال џبґيا طال)
^ و چ→→→→ه م→→→→ركب ك→→→→ندروي∂ س→→→→وار  ^ ب→→→→→هشت ط→→→→لب! چ→→→→→ه ب→→→→→ه خ→→→→واب ط→→→→والن∂ رف→→→→→تها ا

ت∂ از خود نشان م∂ده∂.   ẃو چه ضعف هم ^ شدها
و ح→→→ال آن→→→كه اگ→→→ر ب→→→ه ت→→→و ب→→→گويند، ف→→→ردا ي− ب→→→اغ وس→→→يع و س→→→اختمان م→→جلẃل ب→→ه ت→→و خ→→واه→→→ند 
^ و ب→ا  ت خ→→وشحال∂، خ→→وابت ن→→م∂برد و ف→→وراҐ س→→وار ب→→ر م→→ركب ت→→ندرو م→→∂شو ẃداد، ام→→شب از ش→→→د

همẃ تمام به سمت آن م∂شتاب∂.  
آي→→ا آن ب→→→هشت م→→وعود خ→→دا در ن→→ظر ت→→و ب→→ه ق→در آن ب→اغ و س→→اختمان اح→تمال∂ ارزش ن→دارد 
^ بهار  ^ صبح هر كس به فالن بان− مراجعه كند، ي− سكه اگ→ر اعالم كنند كه اوẃل سپيده
 ^ ^ ط→→→→→→→→→→→والن∂ ك→→→→→→→→→→→شيده م→→→→→→→→→→→∂شود! خ→→→→→→→→→→→دا درب→→→→→→→→→→→→اره ^ ب→→→→→→→→→→→→ه او م→→→→→→→→→→→→∂دهند، از اوẃل شب ص→→→→→→→→→→→→→فها آزاد

د فرموده است:  ẃتهج ^ شبخيزان برا
 Ẁمџل Ẃع→џال تџف....Ґعاџمџط џو ҐفاẂو џخ ẂمẀه→→ￍب џر џونẀع Ẃد→→ џي ґع ґضاج→→ џمẂال ґن→→ џع ẂمẀهẀوبẀن→→ Ẁج Ẅ∂جافџت→→џت�

�؛۱   џونẀلџمẂعџوا يẀما كانґب Ґزاء џن＃ جẀيẂأع ґ↕ ￍرẀق Ẃن ґم ẂمẀهџل џ∂ґف ẂخẀما ا ẁسẂفџن
^ خ→ود را از ترس عقاب و اميد  آن→ان ك→→ه شب از ب→ستر خ→واب ب→رم∂خيزند و خ→دا
^ آنها  ^ نم∂داند كه چه موجبات روشن∂ چشم برا ب→ه ث→وابش م→→∂خوانند....احد

ذخيره شده است؛ به پاداش آنچه در دنيا عمل م∂كردهاند. 
^ خ→→→→→→→دا، ك→→→→→→→مترين ت→→→→→→→كان∂  ول∂ اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→→ندگان ب→→→→→→→ه ق→→→→→→→ول خ→→→→→→→ود م→→→→→→→ؤمن ب→→→→→→→ه ب→→→→→→→هشت و وع→→→→→→→دهها

                                                        
^ سجده،آيات⅛۱و۱۷.  ـ سوره ۱
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نم∂خورند و چشم از خواب ساعت آخر شب بر نم∂دارند: 
 џ−Ẁعґوق→Ẁم→ا يґل џ−џب џس→→Ẃكџم→→ا أ џها و→→Ẃيџل ґإ џ−џتￍي ґط→→џم ￍث џحџم→→ا أ ґار→→ẃالن џن→→ ґم Ґبا ґو ي→→ا ه→→ار)

فيها)؛۱ 
^ ت→→→→→→→→رس از ج→→→→→→→→هنẃم و آتش س→→→→→→→→وزان آن دار＾! چ→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ركب  ع→→→→→→→→ا ẃك→→→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→→→ه اد ^ و ا
^ را با  ^ آتشافروز و جهنẃمساز ^ و چه كارها ^ در راه جهنẃم سوار شدها رهوار

شور و شوق تمام انجام م∂ده∂. 
^ روح!  ه به غذا ẃشكم ب∂توج ^ ه به غذا ẃتوج

در حديث∂ از امام اميرالمؤمنين عل∂�نقل شده است: 
 ґصابيح→→→→ џمẂال џ↕ џن→→→→ار ґوا اẀفￍلџك→→→→џت Ґال→→→→Ẃيґل Ẁعام→→→→ￍالط Ẁم ґه→→→→→Ẃيџل ґا џبґẃر→→→→→Ẁذا قґا џاس→→→→→ẃالن ^ џرџا ∂ґم→→→→→ا ل)
وا  Ẁيرґن→→→→→→Ẁي Ẃنџا→→→→→→ ґب ґسẂف→→→→→→ￍالن ґذاءџغ→→→→→→ ґب џونمџت Ẃه→→→→→→ џال ي џو ẂمẀهџ لونџ بẀ→→→→→→طẀون ґخ Ẃد→→→→→→→Ẁوا م→→→→→→→ا ي Ẁر ґصẂب→→→→→→→Ẁيґل
 ∂→→→→→→→ ґف ґوب→→→→→→→Ẁن الذ џو ґ↨џهال→→→→→→→ џجẂال ґق→→→→→→→ ґواحџل Ẃن→→→→→→→ ґوا مẀمџل Ẃس→→→→→→→џيґل ґمẂل ґعẂال→→→→→→→ ґب Ẃم ґهґب→→→→→→→ابẂلџا џصابيح→→→→→→→ џم

)؛۲  Ẃم ґهґمالẂعџا џو Ẃم ґهґقاداتґت Ẃعґا
چ→→گونه است ك→→ه م→→→∂بينم م→ردم وق→ت∂ در ت→اريك∂ شب غ→ذا م→→قابلشان م→→∂گذارند، 
اب→→→→→→→تدا ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→→كر روش→→→→→→ن ك→→→→→→ردن چ→→→→→→راغ م→→→→→→→∂افتند ت→→→→→→→ا ب→→→→→→بينند آن→→→→→→چه ك→→→→→→ه در ش→→→→→→كمشان 
^ ج→ان خ→ود ن→م∂دهند ك→→ه در م→قام روش→ن  يẃت∂ ب→→ه غ→ذا ẃم→→∂ريزند، چ→يست ول∂ اه→م
^ جهالت  ك→ردن چ→راغ ق→→لبشان ب→ه ن→ورالعلم ب→→رآيند تا در پرتو نور علم، از پيامدها

و گناهان در اعتقادات و اعمالشان، سالم بمانند. 
يẃت ب→→→→→→سيار  ẃش→→→→→كمشان اه→→→→→م ^ ف است ك→→→→→→ه م→→→→→→ردم∂ ب→→→→→→ه غ→→→→→→ذا ẃو اي→→→→→→ن ب→→→→→→→هراس→→→→→→ت∂ م→→→→→→وجب ت→→→→→→أس
^ روح و ق→→→→→لبشان اع→→→→→تناي∂ ن→→→→→دارن→→→→→→د و در م→→→→→→سائل م→→→→→ربوط ب→→→→→ه دي→→→→→نشان، ه→→→→→ر  م→→→→→→∂دهند ول∂ ب→→→→→→ه غ→→→→→ذا
^ ه→ر ص→حبت∂ م→∂نشينند. س→راغ ع→المان دي→ن∂ نم∂روند تا در پرتو نور  ك→تاب∂ را م→→∂خوان→ند و پ→ا
ع→→لم آن→ها آگ→اه ش→وند ك→ه ف→الن ك→تاب چ→گونه است و ن→ويسندهاش ك→يست و ع→→قايدش چ→يست 
 ^ ẃو ي→ا ف→→الن آق→ا ي→ا خ→→انم∂ كه جلسات دين∂ تشكيل داده و سخنان∂ م∂گويد، آيا در چه حد
^ ك→→→ه در  ^ ب→→→دآموز از ع→→→→لم و اي→→→→→مان ه→→→→→ست و ت→→→رويج چ→→→ه م→→→ذهب∂ م→→→∂كند؛ ت→→→ا ب→→→رسد ب→→→ه ف→→→يلمها

                                                        
ـ تحف العقول،صفحات۲۹۱و۲۹۲.  ۱

ـ شرح نهجالبالغه،جلد۲Ω،صفحه＾۱⅛۲.  ۲
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^ ت→→→→→→لويزيون م→→→→→يان خ→→→→→انوادهه→→→→→ا ارائ→→→→→ه م→→→→→∂نمايند و ت→→→→→رويج ف→→→→→ساد م→→→→→∂كنند و اع→→→→→تقادات و  ص→→→→→→فحه
اعمال مردم را به تباه∂ م∂كشانند. 

^ نفسان∂  ^ واقع∂ احكام شرع∂ نه ميدان دادن به هواها اجرا
^ آن از  ^ ع→→→→→→→→قد ازدواج م→→→→→→→وقẃت ك→→→→→→→ه چ→→→→→→→ند س→→→→→→ال پ→→→→→→يش زم→→→→→→زمه از ب→→→→→→→→اب م→→→→→→→ثال، اي→→→→→→→ن م→→→→→→→سأله
^ ك→سان∂ كه توقẃع نم∂رفت در ميان مردم به گوش رسيد و بعد خاموش شد. اين− باز  ن→احيه
^ ك→سان∂ ك→ه  ^ است در ب→→رخ∂ روزن→→امهها ب→→ه چ→شم م→→∂خورد؛ آن ه→م ب→از از ن→احيه چ→→ند ه→→فتها
ان→→→→→تظار از آن→→→→ها ن→→→→م∂رود ك→→→→ه م→→→→∂گويند ب→→→→→ايد ازدواج م→→→→وقẃت را در م→→→→يان دخ→→→→تران و پ→→→→سران ج→→→→وان 

ترويج كنيم تا از مقدار مفاسد كاسته شود.  
 ^ ب→→→→ايد خ→→→→دمت اي→→→ن آق→→→→ايان م→→→حترم ع→→→رض ش→→→ود ك→→→ه اح→→→كام ش→→→رع∂ ب→→→ايد در م→→→يان ج→→→امعه
^ زمان، اسم∂ از  ^ واق→ع∂ ط→رح ش→ود، ن→ه در م→يان م→ردم∂ ك→ه ب→ر حسب مقتضا اس→→الم∂ ب→ه م→عنا
اسالم و قرآن م∂برند؛ در حال∂ كه در واقع، اعتناي∂ به احكام اسالم و قرآن ندارند.آنچه كه 

^ غرايز!  ^ و هوس است و اشباع تمايالت و ارضا بر افكار و اعمالشان حاكم است، هو
^ ع→قد ازدواج م→وقẃت ب→ا ه→م مرتبط م∂شوند و پ→سر ب→عد  دخ→→تر و پ→→سر ج→→وان→→∂ ك→ه ب→ه ب→→هانه
ت ع→قد رع→ايت  ẃت ي→→ا ب→→→ذل م→د ẃم→→د ^ از اش→→باع ه→→وس، دخ→→تر را ره→→ا م→→→∂كند و ب→→→دون اي→→نكه ان→→→قضا
^ ازدواج م→→→→وقẃت م→→→→∂رود؛ آن دخ→→→→تر ه→→→→م ب→→→→→دون اي→→→→نكه  ش→→→→→ود دن→→→→بال دخ→→→→تر دي→→→→گر＾، ب→→→→از ب→→→→ه ب→→→→هانه
^ ع→قد م→وقẃت، م→∂رود و ه→كذا  ه را رع→→ايت ك→→ند، دن→→→بال پ→→سر دي→→گر＾؛ ب→→→از ب→→ه ب→→هانه ẃع→→د ^ م→→سأله

م∂ و چهارم∂ و پنجم∂...   ẃسو
^ ت→→→→→→→رويج ف→→→→→→→حشا  ^ ب→→→→→→→را پس در ن→→→→→→→→تيجه، اي→→→→→→→→ن ع→→→→→→→نوان ش→→→→→→→رع∂ ع→→→→→→→قد ازدواج م→→→→→→→وقẃت وس→→→→→→→يلها
^ اسالم∂ هم رسميẃت پيدا م∂كند؛ در صورت∂ كه  م→∂شود. ح→جاب اس→→الم∂ ك→ه داشتيم، زنا
ت ع→→قد م→→وقẃت م→→نقض∂ ن→→شده و ي→ا  ẃح→→دود است و ب→→ايد رع→→ايت ش→→ود. ت→→ا م→→د ^ س، دارا ẃدي→→ن م→→قد
^ زوج نشده، اين دختر در قيد زوجيẃت آن پسر باق∂ است و حقẃ ازدواج  ت از ناحيه ẃبذل مد
ت م→عيẃن∂  ẃت ن→يز، آن دخ→تر ب→→ايد م→د ẃت و ي→→ا ب→→ذل م→د ẃم→→د ^ ^ ن→→دارد و پس از ان→→قضا ب→→ا م→→رد دي→→گر

^ ازدواج كند.  ت، م∂تواند با مرد ديگر ẃآن مد ^ ه نگه دارد و پس از انقضا ẃعد
^ واق→→→→→ع∂ ب→→→→→→هوجود ب→→→→→→ياوريد؛ آن→→→→→گاه اح→→→→→→كام و  ^ اس→→→→→→الم∂ ب→→→→→ه م→→→→→→عنا اب→→→→→→تدا ب→→→→→→→ايد ش→→→→→→ما ج→→→→→→امعه
 ^ س را در م→→يان آن→→ان ت→→رويج ن→→ماييد، وگ→→رنه ج→→ز اف→زودن ب→ر م→يزان ف→حشا، ك→ار ẃق→→وان→→ين ش→→رع م→→قد
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انجام ندادهايد. 
^ در حال حاضر  ^ ديندار دشوار

^ ق→→→شر  ^ در م→→→حيط ك→→→نون∂ ب→→→سيار دش→→→وار ش→→→ده است؛ م→→→خصوصاҐ ب→→→را ب→→→→ه ه→→→→ر ح→→→→ال دي→→→→ندار
ج→→وان ك→→ه در م→→يانشان اف→→راد واق→→عاҐ پ→→اكدل و ب→→اصفا دي→→ده م→→∂شوند ك→→ه م→∂خواه→ند دي→→ندار ب→مانند 

ا به قول شاعر:  ẃام
 Uدر م→→→→→→→→يان ه→→→→→→→→→فت دري→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→خته ب→→→→→→→→ندم ك→→→→→→→ردهاي→→→→→→→د Uب→→→از م→→∂گوييد چ→→اب− ب→→اش و دام→→ن ت→→ر م→→كن

 ���

 U＾ن→→→گه دارم ب→→→ه چ→→→ندين اوس→→→تاد  U＾چ→→→→راغ→→→∂ را در اي→→→ن ت→→→وفان ب→→→اد
ف است و م→نشأ دي→گر م→فاسد است، اي→ن است ك→ه خ→دا و دي→ن  ẃت→أس ^ آن→→چه ك→→ه ب→سيار م→ايه
^ زن→→→→→→دگ∂ ق→→→→→→رار گ→→→→→→رفته است، گ→→→→→→اه∂ م→→→→→→سجد و  خ→→→→→→→دا از م→→→→→→→تن زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→ا ك→→→→→→→نار رف→→→→→→ته و در ح→→→→→→اشيه
^ م→→∂رويم و بعد دنبال زندگ∂ خود رفته، به دلبخواه و اهواء نفسان∂ خود كار م∂كنيم و  ج→لسها

^ به دست آوردن زندگ∂ مرفẃه و درآمد افزون، احكام خدا را زير پا م∂گذاريم.  احياناҐ برا
در زم→→→→→→→→→→→ان ج→→→→→→→→→→→اهليẃت ق→→→→→→→→→→بل از اس→→→→→→→→→→→الم، م→→→→→→→→→→ردم ن→→→→→→→→→→ادان، از ت→→→→→→→→→→رس ك→→→→→→→→→→مبود م→→→→→→→→→→عاش و اح→→→→→→→→→→تمال 

تنگدست∂ در آينده، فرزندان خود را م∂كشتند كه خدا م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẂمẀاهￍإي џو ẂمẀكẀقẀز Ẃرџن Ẁن Ẃحџالق＃ نẂإم Ẃن ґم ẂمẀك џالد Ẃوا أوẀلẀتẂقџال ت џو...�

^ ن→→→→→كشيد؛ روز＾رس→→→→→ان ش→→→→→ما و  ...ف→→→→→→رزندان خ→→→→→→ود را از ت→→→→→رس ف→→→→→قر و ك→→→→→مبود روز
آنها، ما هستيم... 

ẃ∂ در م→→→→يان م→→→→→سلمانان، اي→→→→ن س→→→→نẃت ج→→→→اهل∂  ن ام→→→→روز و ح→→→→ت ẃع→→→→لم و ت→→→→مد ^ آي→→→→ا م→→→→گر در دن→→→→→يا
ف→→رزندكش∂ ج→→ريان ن→→→دارد؟م→→گر س→→قط ج→→نين، ف→رزندكش∂ ن→يست؟ترس از ف→قر آي→نده و اق→دام ب→ه 

اقيẃت خالق عليم حكيم دارد كه فرموده است:  ẃسقط جنين، منافات با ايمان به رز
...�؛۲  ґشاء ẂحџفẂالґب ẂمẀك ẀرẀأمџي џو џرẂقџفẂال ẀمẀك Ẁد ґعџي ẀطانẂي ￍالش�

شيطان است كه شما را از فقر م∂ترساند و به ارتكاب كار زشت وا م∂دارد... 
                                                        

 .۱Ｑ۱＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۸⅛۲.  ـ سوره ۲
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كالم آرامشبخش امام صادق� 
هدار ب→→ودم.  ẃس→→→كون∂ گ→→→فت: خ→→→دمت ام→→→ام ص→→ادق�رسيدم، در ح→→ال∂ ك→→ه اف→→سرده و غ→→ص

فرمود: چه شده كه غمگين∂؟ گفتم: زنم دختر آورده.فرمود: سكون∂!عجيب است: 
قẀها)؛  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع џها وẀلẂقґث ґض Ẃر џاال ∂џلџع)

^ زمين است و رزقش هم به دست خداست.  [اين دختر] سنگين∂اش رو
ه از دلم ب→→→→→→→رداشت و آرام→→→→→→→م ك→→→→→→→رد.ام→→→→→→ام  ẃس→→→→→→→كون∂ گ→→→→→→→فته است: اي→→→→→→→ن گ→→→→→→→فتار ام→→→→→→→ام، ب→→→→→→→ار غ→→→→→→→ص
ص→→→ادق�آن→→→→گاه ف→→→رمود: اس→→→مش را چ→→→ه گ→→→ذاش→→→تها＾؟ گ→→→فتم: ف→→→اطمه. ام→→→ام� ت→→→ا اس→→→م ف→→→اطمه را 
ẃر ش→→→→د و س→→→→ه ب→→→→ار ف→→→→رمود: آه،آه،آه. در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه دس→→→→تش را ب→→→→ر پ→→→→يشان∂ خ→→→→ود  ش→→→→نيد، س→→→→خت م→→→→تأث
^ م→→→→بادا ب→→→ه او رو ت→→→رش ك→→→ن∂ ي→→→ا ب→→→ا زب→→→ان  ن→→→→هاده ب→→→→ود ف→→→→رمود: ح→→→→ال ك→→→→ه اس→→→→مش را ف→→→→اطمه گ→→→→ذاش→→→→→تها

آزارش ده∂ و يا كتكش بزن∂؛فاطمه در خاندان رسالت، خيل∂ عزيز است. ۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ كاف∂،جلد⅛ ،صفحه＾℮۸.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱ΩΩ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱Ω۱                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 
 

 

بخش سوẃم: 

^ زندگ∂  ـ گفتار نهم: برنامه
ـ گفتار دهم: رزق و روز＾ 
ـ گفتار يازدهم: حفظ ايمان 

^ قلب  ـ گفتار دوازدهم: بيمار＾ها
ـ گفتار سيزدهم: بهداشت معنو＾ 

 

 
 
 
 
 



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱Ω۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۱Ω۳                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ زندگ∂  گفتار نهم: برنامه
 
 
 

^ زندگ∂  لزوم برنامه داشتن برا
ادق�: عџل∂Ẅ ماذا بџنџيẂتџ اџمẂرџ∑)؛۱  ẃلصґل џيلґق) 

^ استوار ساختها＾؟  ^ چ→→ه پ→ايها از ام→ام ص→ادق�سؤال ك→ردند: ك→ار خ→ود را رو
[مبنا و اساس زندگ∂ات چيست]؟ 

م→→→→→علوم م→→→→→∂شود اي→→→→→ن س→→→→→ؤال ك→→→→→ننده آدم ع→→→→→اقل∂ ب→→→→→وده ك→→→→→ه چ→→→→نين س→→→→ؤال∂ از ام→→→→ام� ك→→→→رده 
است، ي→→→عن∂ ف→→هميده ك→→ه آم→دنش ب→ه اي→ن دن→→يا لغ→و و ع→بث ن→بوده ك→ه چ→ند س→→ال∂ ب→خورد و ب→خواب→د 
و اع→→مال ش→→هوات ح→→يوان→→∂ ب→→نمايد و ب→→→عد ب→→→ميرد و ب→→پوسد. او ف→→هميده ك→ه اي→نجا م→درسه و دان→شگاه 
 ^ ^ و زن→دگ∂ ج→اودان→→ه ^ ح→→يات اب→د است. آم→→دهاي→→م اي→→نجا ت→→حصيل م→→عارف ك→→نيم و خ→→ود را ب→→را
∂ داري→→→م ك→→→ه زن→→→دگ∂ خ→→→ود را ب→→→ا آن  ẃخ→→→اص ^ پس از م→→→→رگ آم→→→→اده س→→→→ازيم.بنابراي→→→→ن ن→→→→→ياز ب→→→→ه ب→→→→رنامه
ت→→نظيم ن→→ماييم و آن ب→→رنامه را ه→→م ب→→ايد از ك→سان∂ ب→گيريم ك→ه ه→م ع→→الґم ب→ه آن ب→رنامه ه→ستند و ه→م 

عامل به آن يعن∂ آنها علماҐ و عمالҐ الگو و سرمشق ما هستند.  
 ẁ↕ џو→→→→→ Ẃس Ẁا ґاهللا ґول→→→→→→→ Ẁسџر ∂→→→→→→ ґف Ẃم→→→→→→→ Ẁكџل џك→→→→→→ان Ẃد→→→→→→ џقџرس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�ف→→→→→→رموده است:�ل ^ خ→→→→→→دا درب→→→→→→→اره
^ ش→→→→→→ماست ك→→→→→→ه ب→→→→→→ايد در ت→→→→→→مام اع→→→→→→مال از ع→→→→→→بادات و  ...�؛رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا اس→→→→→→→وه و الگ→→→→→→→و ب→→→→→→→را ẁ↨џن џس→→→→→→→ џح
م→→→عامالت و م→→→عاشرات در زن→→→دگ∂ خ→→→→انوادگ→→→∂ و رواب→→→ط اج→→→تماع∂، از او س→→→رمشق ب→→→گيريد.آنگاه 

 ۲.�... џر ґخ Ẃاآل џم ẂوџيẂال џو џوا اهللا Ẁج Ẃر џي џكان Ẃن џمґفرموده است:�...ل
^ خ→→→→→ود م→→→→→∂دان→→→→→ند ك→→→→→ه ام→→→→→يد رح→→→→→→مت و  ∂ از رس→→→→→ول خ→→→→→دا را ك→→→→→سان∂ وظ→→→→→يفه ẃه اي→→→→→ن ت→→→→→أسẃ الب→→→→→ت
م→→→غفرت از خ→→→دا و اي→→→مان ب→→→ه ح→→→ساب و ك→→تاب روز ج→→زا دارن→→د و اع→→تقاد ب→→ه اي→→ن پ→→يدا ك→→ردهان→→د ك→→ه 
ر ف→رموده است و  ẃت→→نظيم زن→→دگ∂ ع→→الم ان→→سان م→قر ^ ^ ب→→را اي→→ن ع→→الم، خ→→→دا دارد و آن خ→→→دا ب→→رنامها

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۲۲۸.  ۱

^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱Ω℮

^ زن→ده است و س→→عادت آن ج→هان∂اش در گ→رو اع→→مال  ان→→→سان پس از م→→رگ ه→→م در ع→→الم دي→گر
ẃاع از رس→→→ول خ→→→دا�در ه→→→مين دن→→→يا ب→→→ه دست آورده است؛ از اي→→→ن  و اخ→→→→→الق∂ است ك→→→ه ب→→→ا ات→→→ب

رو خدا فرموده است: 
نẂهẀ فџانẂتџهẀوا...�؛۱  џع ẂمẀهاكџما ن џو Ẁوه Ẁذ Ẁخџف Ẁول Ẁس ￍالر ẀمẀما آتاك...�

...آن→چه را ك→→ه رس→ول از ج→انب خ→دا آورده است بگيريد و بر طبق آن عمل كنيد 
^ نماييد...  و از آنچه كه نه∂ فرموده است، از ارتكاب آن خوددار

حسرت ب∂ پايان در روز قيامت 
و اي→→→→→→→→ن اسوهه→→→→→→→ا ي→→→→→→→عن∂ رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا�و ام→→→→→→→امان م→→→→→→→عصوم� و ب→→→→→→→عد از آن→→→→→→→→ها، ع→→→→→→→لما و 
ب→→زرگان دي→→ن چ→قدر ارزن→دهان→د و س→عادتبخش ب→ه زن→دگ∂ م→ا در دن→→يا و آخ→رتند ول∂ م→ا اآلن پ→∂ 
ب→→→→→ه ارزش آن→→→→→ها ن→→→→→م∂بريم، ت→→→→→ا وق→→→→→ت∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ميريم؛روز ق→→→→→يامت ك→→→→→ه ب→→→→رپا ش→→→→د، آن روز م→→→→→∂فهميم، 
ع→→جب! چ→→ه الگ→→وها و س→→رمشقهاي∂ داش→→تهاي→→م و دن→→→بالشان ن→رفتهاي→م و اك→نون ب→ه اي→ن ب→→ال و ع→ذاب 

دائم مبتال شدهايم كه قرآن مجيد م∂فرمايد: 
 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
ت ح→سرت و  ẃپ→→يش م→→→∂آيد ك→→ه ان→سان ظ→الم[پشت پ→→ا زده ب→→ه دي→→ن خ→دا از ش→د ^ روز
^ ك→→اش ب→→→ا رس→→ول اتẃ→→→خاذ  اف→→→سوس]دست خ→→→ود را ب→→→→ه دن→→→دان م→→→∂گزد و م→→→∂گويد، ا

راه كرده و دنبال او رفته بودم. 
^ س→ر خ→ودش م∂زند،دست  ^ م→→∂كند و ب→→عد پ→→شيمان م→→→∂شود و ت→→و آدم گ→→اه∂ ك→→ار ب→→→د
خ→→→→ودش را گ→→→→از م→→→→∂گيرد ي→→→→عن∂ م→→→→∂خواه→→→→د از خ→→→→ودش ان→→→→تقام ب→→→→→گيرد ك→→→→ه چ→→→→را اي→→→ن ك→→→ار را ك→→→رده 
است.در ف→→→ارس∂ م→→∂گويند، ان→→→گشت ح→→سرت ب→→ه دن→→دان م→→∂گزد ول∂ ق→→رآن م→→∂فرمايد، دس→→تش 
ت ن→دامت و ح→سرت است  ẃيه» ه→→ر دو دس→→تش را ب→→ه دن→→دان م→→∂گزد ك→→ه ك→→→نايه از ش→د џد→→→ џرا ب→→لكه «ي

^ كردهام.  كه: مگر من احمق و ديوانه بودهام كه چنين كار
�؛  Ґيالґب џس ґول Ẁس ￍالر џعџم Ẁت Ẃذ џخￍات ∂ґنџتẂيџيا ل ẀولẀقџي...�

                                                        
^ حشر،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

^ فرقان،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲



 

۱ΩＱ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ كاش م∂فهميدم و راه پيغمبر را پيش م∂گرفتم.  ...م∂گويد: ا
^ من بود و من اصالҐ نفهميدم او چه م∂كند و چه م∂گويد.  او سرمشق برا

�؛۱  Ґيالґل џخ ҐالناẀف Ẃذ ґخￍأت Ẃمџل ∂ґنџتẂيџل Ẅ∂تџلẂي џيا و�
^ كاش فالن∂ را دوست و رفيق خود نم∂گرفتم.  ^ بر من! ا ^ وا ا

^ ب→ر م→ن ك→ه گ→وش ب→ه حرف پيغمبر� ندادم. دوست و رفيق و فاميل، دورهام  ^ وا ا
^ ك→ردم، از پ→يغمبر ب→ريده،  ^ ب→→ر م→→ن ك→ه چ→ه ك→→ار اح→مقانها ^ وا ك→→ردند و ب→→ه ب→→يراه→→→هام ك→→شيدند. ا
^ كاش او را به خود راه نم∂دادم و دوستش نم∂داشتم.  به آن رفيق شيطانصفت پيوستم. ا

كẂرґ بџعẂدџ إذẂ جائџنґ∂...�؛۲  ґẃالذ ґنџع ∂ґنￍل џأض Ẃدџقџل�
ب→→→→→→→→عد از اي→→→→→→→→نكه ذك→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→راغ م→→→→→→→→→ن آم→→→→→→→ده ب→→→→→→→ود، او م→→→→→→→را از ذك→→→→→→→→ر ج→→→→→→→دا ك→→→→→→→رد و ب→→→→→→→→ه 

گمراه∂ام كشانيد.  
مراد از ذكر اينجا ممكن است رسول خدا باشد و ممكن است قرآن باشد. 

^ او ب→→→→از ن→→→كردم و ب→→→ه  →→→ا م→→→ن در ب→→→ه رو ẃخ→→→→انهام آم→→→د و در را ك→→→وبيد؛ ام ґآر＾! س→→→→عادت ت→→→→ا در
^ ح→→→ياتبخش ك→→ه ه→→مه س→→خن از ذك→→ر م→→∂گفتند و  خ→→→انه راهش ن→→دادم. چ→→ه گ→→فتهها و ن→→وشتهها
→→→ا م→→→ن ب→→→ا غ→→→رور اح→→→→مقانها＾، آن→→→ها را  ẃم→→→∂خواس→→→تند م→→→را ب→→→ا ذك→→→ر آش→→→نا ك→→→نند و س→→→عادتمندم ن→→→مايند ام

نپذيرفتم و اعتناي∂ به آنها نكردم و اكنون دچار اين بدبخت∂ ب∂پايان شدهام.آر＾: 
�؛۳  Ґوال Ẁذ џخ ґسانẂن Ẃإلґل ẀطانẂي ￍالش џكان џو...�

^ انسان است.  همواره چنين بوده كه شيطان ب∂يار و ياور گذارنده
ش→→→→→يطان ك→→→→→ارش ه→→→→→ميشه ه→→→→→مين است و م→→→→→→∂خواه→→→→→د ان→→→→→→سان را از ذك→→→→ر ج→→→→دا ك→→→→رده، ب→→→→∂ ي→→→→ار و 
ي→اورش ب→گذارد و در م→يان ان→واع و اقسام بالها رهايش كند. اين خود انسان است كه بايد هميشه 

هشيار باشد و گوش به حرف شيطان ندهد و دست از دامن هاديان به راه حق، بر ندارد. 
^ زندگ∂  ^ اساس∂ برا چهار پايه

ب→ار＾! ب→رگرديم ب→ه توضيح حديث∂ كه از امام جعفر صادق�نقل شده است كه از آن 
^ ك→→→→→→→→ارت را چ→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→يز ق→→→→→→→→رار دادها＾؟  )؛پايه џ∑џر→→→→→→→→ Ẃم џا џتẂيџن→→→→→→→→→џ ل∂Ẅ م→→→→→→→→→→اذا ب џح→→→→→→→→→ضرت س→→→→→→→→→ؤال ك→→→→→→→→→ردند:(ع

                                                        
^ فرقان،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲۹.  ۲
ـ همان.  ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱Ω⅛

 ґ↨ џع→→→→→→→→→џ ب Ẃر џا Ẅ∂ل џو خ→→→→→→→→→→→الصه! ب→→→→→→→→→→رنامهات چ→→→→→→→→→يست؟ ف→→→→→→→→→رمود:(ع ^ زن→→→→→→→→→→دگ∂ات را ب→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→بناي∂ ن→→→→→→→→→→هادها
^ چهار پايه نهادهام.  ياء)؛من بنا و ساختمان زندگ∂ام را رو Ẃش џا

^ اوẃل: عامل بودن به وظايف  پايه
)؛۱  Ẁت Ẃدџهџت Ẃاجџف ^ ґرẂي џغ ẀهẀل џمẂعџال ي ∂ґلџمџع ￍنџا ẀتẂمґل џع)

^ كه مربوط به من است و انجامش را از من خواستهاند،  اي→ن را ف→هميدم ك→ه آن كار
^ آن را انجام نخواهد داد، پس كوشيدم خودم آن را انجام دهم.  ديگر

ي→→→→→→→→ك∂ از اش→→→→→→→→تباهات ب→→→→→→→→زرگ م→→→→→→→→ردم ه→→→→→→→مين است ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار م→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→ودشان را ان→→→→→→→→جام 
ن→→م∂دهند و ح→→واله ب→→ه غ→→ير م→→∂كنند. م→→رد ب→→ه ق→ول خ→ود م→سلمان است و اع→تقاد ب→ه خ→دا و پ→يامبر و 
ام→→ام و م→عاد دارد و در ع→ين ح→→ال، ع→مل ب→ه وظ→ايف دي→ن∂ خ→ود ن→م∂كند، ن→ه در ع→بادات ب→دن∂ و 
 ^ ن→→→→→→→ه در ان→→→→→→→فاقات م→→→→→→→ال∂. ت→→→→→→→نها دلش خ→→→→→→→وش است ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→نكه وص→→→→→→→يẃت ك→→→→→→→رده پس از م→→→→→→→ن ن→→→→→→→مازها
^ ن→→گرفتهام را ب→→گيريد، ح→→جẃ ن→→رفتهام را ب→→رويد و خ→→مس و زك→→→ات  ن→→→خوان→→دهام را ب→→خوان→→→يد، روزهه→→→ا
ا از شما چه پنهان كه فرمودهاند:  ẃندادهام را بدهيد.آفرين بر اين زرنگ∂ و كالهبردار＾!! ام

)؛۲  ґهґت џطاعґب ẃالґا ẀهẀضات Ẃرџم ẀنالẀال ت џو ґهґتￍن џج Ẃنџع Ẁاهللا Ẁع џد ẂخẀال ي џهاتẂيџه)
خ→→→→→→دا ه→→→→→→يچگاه راج→→→→→→ع ب→→→→→→ه ب→→→→→→هشتش ف→→→→→ريب ن→→→→→م∂خورد [و ك→→→→→→اله س→→→→→رش ن→→→→→م∂رود] و 

رضايتش جز از طريق طاعتش حاصل نم∂شود. 
^ از م→→→→→→→→→→ال دي→→→→→→→→→گران اس→→→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→→∂كن∂، ن→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→→ال خ→→→→→→→→→ودت، زي→→→→→→→→→را پس از م→→→→→→→→→رگ  ت→→→→→→→→→و دار
ẃ∂ آن پ→→→يراه→→→ن ت→→→نش ك→→→ه م→→→وقع ج→→→ان دادن ب→→→ه  ان→→→→→سان،تمام دارائ→→→→يش م→→→نتقل ب→→→ه وارث م→→→∂شود؛ ح→→→ت
^ غ→سل دادن،آن پ→يراه→ن را پ→اره ك→نند، ب→→ايد ب→ا  ت→نش ب→وده، م→ال وارث م→∂شود. اگ→ر ب→خواه→ند ب→را
اذن وارث ب→اشد. ح→اال خ→داون→د م→نẃان از ب→→اب ارف→اق و لط→ف خ→اصẃ خود اجازه داده كه انسان تا 
م م→الش، س→فارشهاي∂ راج→ع ب→ه پس از م→رگش داش→ته ب→اشد. ح→اال اگ→ر آن وارث، آدم  ẃي− س→→و
^ شرع∂ خودش عمل م∂كند و  صالح∂ باشد و به وصيẃت مورẃث عمل كند تازه او به وظيفه
^ م→يẃت را ب→خوان→د آن  ^ ن→خوان→ده ب→→هره و ث→→وابش را ه→→م خ→→ودش م∂برد. فرضاҐ اگ→ر وارث، ن→مازها
→→→→لو↕ها است  ẃم ك→→→→ه م→→→→ال ت→→→→ار∑الصẃج→→→→هن ^ ن→→→→ماز وارث خ→→→→يل∂ اث→→→→ر ك→→→→ند، آن م→→→→يẃت را ب→→→→ه گ→→→→وداله→→→→ا

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۲۲۸.  ۱

^ فيض،خطبه＾۱۲۹.  ـ شرح نهج البالغه ۲



 

۱Ω۷                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ بهشت∂ كه مال  ^ از غ→رفهها →ا آن ن→ماز وارث ه→رگز ن→م∂توان→د آن م→يẃت را ب→ه غ→رفها ẃن→م∂برند ام
ن→→→مازخوانه→→→است، ب→→→رساند؛ زي→→→را ب→→→هشت رف→→→تن، ن→→→ياز ب→→ه ت→→قوا و ت→→رس از خ→→دا دارد و آن در دن→→يا ب→→ا 
ع→→→→→→مل خ→→→→→→ود ان→→→→→→سان ب→→→→→→ه وظ→→→→→→→ايف و ت→→→→→→كاليف اله→→→→→→→∂، ب→→→→→→ه دست م→→→→→→→∂آيد، ن→→→→→→ه ب→→→→→→ا ع→→→→→→مل وارث ك→→→→→→ه ب→→→→→ه 

^ خودش عمل م∂كند و ثوابش را هم خودش م∂برد.  وظيفه
اثر انفاق در زمان حيات 

^ ك→→ه ام→→وال ف→→راوان داشت،م→زرعه و ن→خلستان و ب→اغ و...آدم ص→→الح∂ ه→م ب→ود و ت→مام  م→→رد
→→→هاش م→→→شغول ب→→ه ح→→ق ك→→س∂ ن→→بود، ب→→يمار ش→→د و  ẃح→→→قوق خ→→→دا و ب→→→ندگان خ→→→دا را ادا ك→→→رده ب→→→ود و ذم
رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�به ع→→→→→→→→يادتش ت→→→→→→→→شريف ف→→→→→→→→رما ش→→→→→→→→دند و ك→→→→→→→→→نار ب→→→→→→→→سترش ن→→→→→→→→شستند. او گ→→→→→→→→فت: ي→→→→→→→→ا 
 ^ هام بود، ادا كردهام و بدهكار ẃرس→ولاهللا! م→ن ت→مام ح→قوق∂ را ك→ه از خ→دا و ب→ندگان خدا در ذم

ندارم.تنها انبار خرماي∂ دارم كه از من باق∂ م∂ماند.  
ح→→ال از ح→→ضرتعال∂ ت→→قاضا م→→→∂كنم پس از م→→رگ م→ن درґ آن ان→بار را ب→از ك→نيد و آن→چه خ→رما 
 ґت ك→رد و پس از م→رگ او، درẃه→→ست در م→→→يان م→→ستمندان ت→→قسيم ك→→نيد. رس→ول خ→دا ه→م ق→بول وص→ي
ان→بار را ب→از ك→رد و آن→چه خ→رما ب→ود، در م→يان م→ستمندان تقسيم كرد و پس از خال∂ شدن انبار، خم 
^ خ→→→رما ب→→→رداشت و دست خ→→→ودش را ب→→لند ك→→رد ك→→ه ه→→مه ب→→بينند.  ش→→→د و از م→→→يان خ→→→ا∑ها ي− دان→→→→ه

^ خرماست.  ^ مردم! اينكه در دست من است، چيست؟ گفتند: ي− دانه بعد فرمود: ا
^ خ→رما را ان→→فاق ك→رده ب→ود  ف→→رمود: ب→→دان→يد! اگ→ر اي→ن م→رد در زم→ان ح→يات خ→ودش اي→ن دان→→ه

ثوابش بيشتر بود از انفاق اين انبار خرما كه من به وصايت از او انجام دادم. 
به اميد ديگران نباشيد 

^ م→→→→→→ردم! ت→→→→→→ا خ→→→→→→ودتان زن→→→→→→دهاي→→→→→→→د، ك→→→→→→ارتان را ان→→→→→→→جام ده→→→→→→→يد.دلگرم ب→→→→→→ه  ي→→→→→→→عن∂؛ ب→→→→→→يدار ب→→→→→→اشيد ا
 Ґت نم∂باشند وثانياẃاه→ل ع→مل ب→ه وص→ي Ґاث ام→روز اك→ثراẃور Ґال ẃت و ع→مل وارث ن→→باشيد.زيرا اوẃوص→ي
^ راه→ياب∂ ب→ه ب→هشت خداست  ^ ت→قوا ك→ه ت→نها وس→يله ف→رضاҐ ه→م ك→ه ب→اشند، ك→ار آن→→ها اي→جاد م→لكه

در جان شما نم∂كند كه خدا فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍإن...�

^ شماست...  ...مال∑ كرامت در نزد خدا تقوا
                                                        

^ حجرات،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱Ω۸

ل∂ است ك→→ه  ẃت ت→→قوا ه→→م ت→→حوẃق∂تر است، در ن→→→زد خ→→دا گ→→رام→→→∂تر است و واق→→عيẃ ه→→→ر ك→→→ه م→→→ت
^ پرارزش م∂گردد  در ج→وهر روح ان→→سان پ→ديد م→→∂آيد و اي→ن ك→→لوخ ب→→∂ارزش، ت→بديل به طال
ل روح→∂ ب→ه اي→ن دن→يا آورده و در م→سير ت→قرẃب ب→ه خ→→دا ق→رار دادهاند كه  ẃه→مين ت→حو ^ ك→ه م→ا را ب→را
^ ط→→→الي∂ ب→رسيم و از اي→ن دن→→يا ب→رويم و اي→ن  ^ ك→→→لوخ∂ ح→→ركت ك→→نيم و ب→→ه م→→رحله از اي→→ن م→→رحله
ت→→→نها راهش، ع→→→مل ب→→→ه وظ→→→ايف و ت→→→كاليف اله→→→∂ است، ن→→→ه وص→→→يẃت ب→→→ه ع→→→مل ك→→ردن وارث پس از 
^ ت→→قوا در روح م→→يẃت ن→→خواه→→د داشت.  ل روح→→∂ و پ→→يدايش م→→لكه ẃدر ت→→حو ^ م→→→رگ ك→→→ه ه→→→يچ اث→→ر

حاال حضرت امام صادق� فرمودهاند: 
)؛  Ẁت Ẃدџهџت Ẃاجџف ^ ґرẂي џغ ẀهẀل џمẂعџال ي ∂ґلџمџع ￍنџا ẀتẂمґل џع)

دان→→→ستم ك→→→→ه ك→→→ار م→→→را ك→→س∂ غ→→→ير م→→→ن ان→→جام ن→→خواهد داد و لذا ك→→وشيدم ك→→ه خ→→ودم، 
^ نكنم].  كار خودم را انجام بدهم [و واگذار به ديگر

روشنگر راه خود باشيم 
^ ت→→→اري− زم→→ان س→→→ابق راه  ^ ب→→→ا ه→→م ش→→ب∂ در ي→→ك∂ از ك→→وچهها ن→→→قل ك→→→ردهان→→→د: پ→→→در و پ→→→سر
م→→∂رفتند. آن زم→→ان چ→→راغ ب→→رق ن→→بود و ب→→ا ف→→انوس دس→→ت∂ راه را روش→→ن م→→∂كردند. اع→يان و اش→راف 
^ آن→ها روشن م∂كرد. آن پسر هم  م→خصوصاҐ ف→انوسكش داش→تند ك→ه ج→لو م→∂اف→تاد و راه را ب→را
^ راه پ→→در ب→→رآشفت و گ→فت:  ف→→انوس ب→→ه دست گ→→رفته ب→→ود و پ→→شت س→→ر پ→→در راه م→→∂رفت. در اث→→نا
^ آدم ن→→ادان! ف→→→انوس را از ج→→لو م→→∂برند ن→→ه از پ→→→شت س→ر. پ→سر ك→ه آدم ع→اقل∂ ب→ود و دن→→بال  آخ→→ر ا
^ پ→→→در ب→→زرگوار! اگ→→ر م→→طلب چ→نين  ف→→رصت م→→ناسب∂ م→→∂گشت ك→→ه پ→→در را م→→وعظه ك→→ند؛ گ→→فت:ا
است پس چ→→→→→را ش→→→→→ما خ→→→→→ودتان در م→→→→→سير آخ→→→→→رت ف→→→→→انوس را ج→→→→→لوتر از خ→→→→→ود ن→→→→→م∂فرستيد ت→→→→ا راه را 
^ ام→→→→وال∂ ك→→→→ه داري→→→→د ب→→→→ه م→→→→ن وص→→→→يẃت م→→→→→∂كنيد ك→→→→ه پس از ش→→→→ما  ^ ش→→→→ما روش→→→→ن ك→→→→→ند؟ درب→→→→→اره ب→→→→را
^ ش→→→ما  ^ ب→→→رزخ و م→→→حشر را ب→→→را چ→→→→نين و چ→→→→نان ك→→→نم و ف→→→→انوس را از پ→→→شت س→→→رتان ب→→→ياورم و راهه→→→ا
روش→→→→ن ك→→→→نم و ح→→→→ال آن→→→→→كه ف→→→→انوس را از ج→→→→لو م→→→→∂برند ن→→→→ه از پ→→→→شت س→→→→ر!پدر ك→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→رف ب→→→لند 
^ پ→→→سرم! چ→→→ه زي→→→با س→→→خن گ→→→فت∂ و از خ→→→واب ب→→→→يدارم  ب→→→→يدارك→→→→ن را از پ→→→→سر ش→→→→نيد گ→→→فت: اح→→→سنت ا

اҐ كه فانوسكش من شد＾.  ẃو حق ^ كرد
م: ادرا∑ محضر حق  ẃدو ^ پايه

^ دوẃم∂ كه امام صادق�فرمود:  جمله



 

۱Ω۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

)؛۱  ẀتẂيџحيџت Ẃاسџف ￍ∂џلџع ẁعґلￍطẀم ￍل џج џو ￍزџع џاهللا ￍنџا ẀتẂمґل џع џو)
دانستم كه هر جا باشم، خدا آگاه از كار من است،از او حيا كردم. 

^ ك→→ه ن→→اپسند اوست، ان→→→جام ن→→م∂دهم. م→→يان م→→ردم ك→→ه از  از خ→→→→دا ح→→→يا ك→→→ردم و ه→→→رگز ك→→ار
م→→→→→ردم ح→→→→→يا م→→→→→∂كنم و ك→→→→→ار ب→→→→→د ن→→→→→م∂كنم. در خ→→→→→لوت از م→→→→→ردم، ه→→→→→م از خ→→→→→→دا ح→→→→→يا م→→→→→→∂كنم و ك→→→→→ار 
ن→اپسند ان→جام ن→م∂دهم.اي→ن گناه بزرگ∂ است كه انسان از مردم حيا كند و از خدا حيا نكند و 
لґعين( س→→→ب−ترين  →→ط√ Ẁف∫ الم→→→ џخ џاظرين(پستترين ن→→گاهكنندگان) و ا→→→ẃالن Ẁن џو→→ Ẃه џـ ا بґاهللا  Ẁلع→→→ياذ џـ ا خ→→دا را

^ ب∂حياي∂ است. امام� فرمود:  آگاهان) به حساب بياورد و اين نهايت درجه
)؛  ẀتẂيџحيџت Ẃاسџف ￍ∂џلџع ẁعґلￍطẀم ￍل џج џو ￍزџع џاهللا ￍنџا ẀتẂمґل џع)

دانستم كه خدا در همه جا آگاه از كار من است؛ از او حيا كردم. 
^ اله∂  ^ رضا به قضا نشانه

ج→→→→→→→→مع∂ ح→→→→→→→→ضور رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�مشرẃف ش→→→→→→→→دند و گ→→→→→→→→فتند: م→→→→→→→ا اه→→→→→→→ل اي→→→→→→→مانيم. ف→→→→→→→رمود: 
ع→→→المت اي→→→مان ش→→→ما چ→→يست؟ گ→→→فتند: ب→→ه ه→→نگام ن→عمت ش→→اكر و ب→ه ه→نگام ب→→ال ص→ابر ه→ستيم. رض→ا 

^ خدا م∂دهيم و تسليم امر خدا م∂باشيم.فرمود:  به قضا
كẀنẀونџ وџ ال  Ẃس→џوا م→ا ال تẀنẂب→џال ت џو џونẀلẀأك→џوا م→ا ال تẀعџم Ẃج→џال ت→→џف џ−ґذل→→џك ẂمẀتẂن→→Ẁك Ẃنґا)

)؛۲  џونẀل џح Ẃرџت ẀهẂن џيما عґوا ف Ẁسџنافџت
اگ→→→→→ر ش→→→→→ما اي→→→→→→نچنين ه→→→→→ستيد، پس آن→→→→→چه را ك→→→→→→ه ن→→→→→خواهيد خ→→→→→ورد، ان→→→→→باشته ن→→→→كنيد و 
ب→→→→نا ن→→→→→كنيد و ب→→→→→ه آن→→→→چه ك→→→→→ه از او ج→→→→دا  آن→→→→→چه را ك→→→→→ه در آن س→→→→كونت ن→→→→خواهيد ك→→→→رد، 
^ ب→→→ه دست آوردن  خ→→→واهيد ش→→→د، ش→→→وق و رغ→→→بت زي→→→اد از خ→→→ود ن→→→شان ن→→→دهيد و ب→→→را

آن با هم به رقابت برنخيزيد. 
در واق→→→→→→→→ع ش→→→→→→→→ما ان→→→→→→→→باردار دي→→→→→→→→گران ه→→→→→→→→ستيد، ج→→→→→→→→مع م→→→→→→→∂كنيد ك→→→→→→→ه دي→→→→→→→گران ب→→→→→→→خورند، وگ→→→→→→→رنه 
خ→→→ودتان ن→→→ه ج→→→مع ك→→→ردهها را خ→→→واه→→→يد خ→→→→ورد و ن→→→ه در آن→→→چه ك→→ه س→→→اختهاي→→د خ→→واه→→→يد ن→→شست.اي→→ن 
^ ش→→→→→ما م→→→→∂نشينند و ش→→→→ما در  ^ ش→→→→ما را م→→→→→∂خورند و در ب→→→→رج و ب→→→→اروها دي→→→→→گران→→→→→ند ك→→→→→ه ان→→→→→باشتهها
→يات∂»  џحґل ẀتẂم џنґ∂ قџ→د√ →→قاب خ→→→دا م→بتال م→→∂شويد و ف→رياد« ي→ا لџي→ت ґع→→الم پس از م→→رگ، ب→→ه ح→→ساب و ع

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۲۲۸.  ۱

 .۳Ｑ۲＾ـ المحج↨البيضاء،جلد۷،صفحه ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱۱Ω

س→ر م∂دهيد. ح→ال آي→ا ه→يچ ان→→سان ع→اقل ب→ااي→مان∂ ك→ه اي→→مان به روز حساب و عقاب خدا دارد، 
^ از او صادر م∂شود؟!  اينچنين كار

^ خود  م: مطمئن بودن از روز ẃسو ^ پايه
م∂ كه امام صادق�فرمود:  ẃسو ^ جمله

)؛۱  ẀتẂنџأنџمẂاطџف ^ ґرẂي џغ ẀهẀلẀأكџق∂ ال يẂز ґر ￍنџا ẀتẂمґل џع џو)
دانستم كه رزق مرا كس∂ غير من نخواهد خورد آسودهخاطر گشتم. 

Ẁ→→→→ركن ه→→→→م داده است. ه→→→→ر آن كس ك→→→→ه دن→→→→→دان  آن ك→→→→→س∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه م→→→→ن ش→→→→كم داده، ش→→→→كم پ
ر  ẃر دي→گران را ب→خورم و ن→ه دي→گران م→∂توان→ند رزق م→قد ẃده→→د ن→→ان ده→→د. ن→ه م→ن م∂توان→م رزق م→قد

مرا بخورند.  
^ ب→→→→→→→ه دلم راه  از اي→→→→→→→ن رو آس→→→→→→→ودهخاطر گ→→→→→→→شتم و ه→→→→→→→رگز دغ→→→→→→→دغه و اض→→→→→→→طراب از ح→→→→→→→→يث روز
ن→→→م∂يابد. اط→→→مينان دارم آن خ→→→الق ح→→→كيم، ه→→→مانگونه ك→→→ه دق→→→→ايق و لح→→→→ظات ع→→مرم را م→→عيẃن ك→→رده 
 ^ ẃه ص كرده كه چند حب ẃك→ه چ→→ند ن→فس ب→→ايد ب→→كشم، ه→مو سهميهام از آب و نان عالم را نيز مشخ

^ آب بايد بخورم و بنوشم. او كه زمام خلق از دستش نرفته است.   گندم و چند قطره
...�؛۲...نه خوابش م∂برد و نه چرت م∂زند...  ẁمẂوџال ن џو ẁ↨џن ґس Ẁه Ẁذ Ẁأخџال ت...�

ه→→→→ميشه زن→→→→ده و ه→→→→ميشه ب→→→→→يدار و ه→→→→وشيار است و م→→→→∂دان→→→→→د چ→→→ه خ→→→لق ك→→→رده و ه→→→ر م→→→خلوق∂ 
چ→→→→قدر ب→→→→ايد ع→→→→مر ك→→→→ند و چ→→→→→قدر از آب و ن→→→→→ان ع→→→→الم ب→→→→ايد ب→→→هره گ→→→يرد. م→→→خلوق،نه م→→→∂توان→→→د ع→→→مر 
 ^ ر او ك→م ك→→ند. ح→ال اگ→ر دي→ديد ع→→ائله ẃم→→خلوق دي→→گر را ك→→وتاه ك→→ند و ن→→ه م→→∂توان→→د از رزق م→→قد
^ ش→→→→ما ن→→→شستهان→→→د از ارح→→→ام و غ→→→ير ارح→→→ام، خ→→→→يال  ^ س→→→→ر س→→→→فره د ẃش→→→→ما س→→→→نگين ش→→→→ده و اف→→→→راد م→→→→تعد

نكنيد كه شما روز＾رسان آنها هستيد.  
ـ است. ش→ما ب→ايد خيل∂ خوشحال باشيد  وعال  ẃـ ع→ز روز＾رس→ان ش→→ما و آن→→ها ح→ضرت اهللا 
^ ف→→→→→→يض  ر ف→→→→→→رموده و ش→→→→→→ما را م→→→→→→جرا ẃش→→→→→→ما م→→→→→→قد ^ ^ آن→→→→→→→→ها را س→→→→→→→ر س→→→→→→→فره و خ→→→→→→→دا را ش→→→→→→→→اكر ك→→→→→→→ه روز
خ→ودش ن→سبت ب→ه آن→ها ق→رار داده است آس→ودهخاطر ب→اشيد و م→طمئن ب→اشيد ك→ه او به طور مسلẃم 
^ روغ→ن خ→→ال∂ ش→ده را آن→گونه ك→ه خ→ودتان ه→م ن→فهميد، پ→ر م→∂كند ت→ا  ^ ب→رنج و دب→→هها گ→ون∂ها

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۲۲۸.  ۱

 .۲ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۱۱۱

^ شما بخورند.  آنها رزق خودشان را كنار سفره
�؛۱  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

...آگاه باشيد كه دلها با ياد او اطمينان م∂يابد. 
^ دار كه بنياد جهان، محكم از اوست.  دل قو

و لذا امام صادق�فرمود: 
)؛  ẀتẂنџأنџمẂاطџف ^ ґرẂي џغ ẀهẀلẀأكџق∂ ال يẂز ґر ￍنџا ẀتẂمґل џع)

دان→→→→→ستم ك→→→→→→ه رزق م→→→→→را ك→→→→→س∂ غ→→→→→ير م→→→→→→ن ن→→→→خواهد خ→→→→ورد، از اي→→→→→ن رو م→→→→طمئن ش→→→→دم و 
آرامش خاطر يافتم. 

^ مرگ  ^ چهارم: آماده بودن برا پايه
^ چهارم:  جمله

)؛۲  Ẁت Ẃد џدẂعџت Ẃاسџف ẀوتџمẂال ^ ґمرџا џر ґآخ ￍنџا ẀتẂمґل џع џو)
^ فرارسيدن آن گشتم.  دانستم كه پايان كار من مرگ است، از اين رو آماده برا
^ ب→→نشيند و من→تظر آم→→دن ح→ضرت ع→زرائ→يل�  ẃه م→نظور اي→ن ن→يست ك→ه آدم→∂ گ→وشها الب→→ت
ب→→اشد. خ→→ير! ه→→ر ان→→سان م→→سلمان∂ ب→→→ايد دن→→بال ك→ار م→شروع خ→ود ب→ا ج→دẃ ت→مام ب→→رود و ب→→دان→د در دي→ن 

س ما، آدم بيكار، ملعون و محروم از رحمت خداست.   ẃمقد
كار را شري− خدا ندانيم 

آر＾! ان→→سان م→سلمان بايد كار كند ول∂ كار را روز＾رسان خود نداند و خيال نكند كه 
^ وسيع∂  ^ رزق و روز ^ داشت، دارا ^ او ب→سته به شاخ كار است كه اگر كار پردرآمد روز
خ→→→→واه→→→→د گ→→→→شت و اگ→→→→ر ك→→→→→مدرآمد ش→→→→→د، در رزقش ك→→→→م و ك→→→→است∂ ب→→→→→هوجود خ→→→→واه→→→→د آم→→→→د. اي→→→نكه 
). ك→ار  ґ∑Ẃر→ ґẃالش џن→ ґم ґاهللا→→ґب Ẁجيرџ џ→ست اق→يẃت دان→ستن است(وџ ن ẃش→→ر∑ است و ك→ار را ش→ري− خ→→دا در رز
^ پ→→ر ك→ردن ش→كمش دن→بال ن→م∂كند ب→لكه از  ^ در دام→→ن ق→→رآن ب→→را را ي− م→→سلمان ت→→ربيت ي→→افته
^ اينكه اطاعت فرمان خدا  آن ج→هت ك→→ار م→∂كند ك→ه ف→رمان خ→دا ب→ر ك→ار ك→ردن است و او ب→را
ك→→رده ب→→اشد دن→→→بال ك→→→ار م→→→∂رود و م→→عتقد است ك→→ه خ→→الق م→→ن رزق م→را از ه→ر ج→ا و ب→ه ه→رگونه ك→ه 

                                                        
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾۲۲۸.  ۲
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خودش خواسته است م∂رساند. 
�؛۱  Ẁينґت џمẂال ґ↕ￍوẀقẂو ال Ẁذ Ẁاقￍز ￍالر џوẀه џاهللا ￍإن�

^ بسيار قدرتمند است.  ^ دهنده به حقيقت خداوند، روز
^ كه ناپسند خدا باشد، انجام نم∂دهم  م→رگ را ه→م س→ر راه خ→ودم م∂دان→م و ه→رگز ك→ار
ت→→→→→→ا م→→→→→→وقع ف→→→→→→را رس→→→→→→يدن م→→→→→→رگ آم→→→→→→اده ب→→→→→→اشم و ب→→→→→→ه دي→→→→→→→دار خ→→→→→→دا ن→→→→→→ائل گ→→→→→→ردم. ح→→→→→اصل اي→→→→→نكه ام→→→→→امان 
ẃه اي→جاد ك→نند و زن→دگ∂ م→ا را  م→→عصوم� پ→→يوسته م→→∂كوشيدند ب→→ا گ→→فتار و ك→→ردارش→→→ان در م→→ا ت→→نب

از آلودگ∂ به گناهان پا∑ سازند.  
نگران∂ اميرالمؤمنين�از اختالط زنان با مردان 

ام→→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�در زم→→ان ح→كومتشان، وق→ت∂ از م→دينه ب→ه ك→وفه آم→دند و آن→جا را م→ركز 
^ ضمن يك∂ از خطاباتشان فرمودند:  قرار دادند، وضع جامعه را مناسب با اسالم نديدند.روز

يقґ اџمџ→→→ا  ґر→→→ￍالط ∂ґف џج→→→ال ґẃالر џنẂع→→→→ґداف→→→Ẁي ẂمẀكџسائ→→→→ ґن ￍنџا ẀتẂأґẃب→→→→→Ẁن ∂→→→→ґẃ ن ґا ґراق→→→→ ґعẂال џل→→→→ Ẃهџي→→→→ا ا)
)؛۲  џونẀي џحџت Ẃسџت

^ اه→→→→→ل ع→→→→راق! ب→→→→→ه م→→→→→ن خ→→→→بر رس→→→يده ك→→→ه زن→→→انتان در گ→→→ذرگاهها ب→→→→ا م→→→ردان ب→→→رخورد  ا
م∂كنند آيا حيا نم∂كنيد؟ 

^ از آن حضرت نقل شده كه فرمودند:  در حديث ديگر
 џنẂم→→→→ ґزاح→→→→Ẁو ي ґواق→→→→ Ẃسџ Ẃاال ∂џلґا џن Ẃج Ẁر Ẃخ→→→→ џي ẂمẀكẀسائ→→→→→ґن џون Ẁغار→→→→џال ت џو џونẀي Ẃحџت Ẃس→→→→→џا ت→→→→→ џمџا)

)؛۳  џوجẀلẀعẂال
آي→→ا ش→رم ن→م∂كنيد و غ→يرت ن→م∂ورزيد كه زنانتان به بازارها م∂روند و با مردان 

برخورد م∂كنند. 
→د اف→تاده و ارت→جاع∂ ب→ه حساب م∂آيد.ول∂  Ẁه م→→∂دان→يم ام→روز اي→ن ح→رفها دي→گر از مẃ الب→ت

^ كه داريم بايد بگوييم، از رسول خدا�منقول است:  ما به تناسب كار
)؛℮  نẂيا اџلẂفџ عام＃ الد ∂ґها فџمￍلџك ＃↨џمґلџك ґẃلẀكґب Ẁاهللا Ẁه џسџب џها حẀكґل Ẃمџال ي Ґ↕џأџرẂام џهџفاك Ẃنџم)

                                                        
 .Ｑ۸＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلدＱ،صفحه＾⅛Ｑ۳، با اندك∂ تفاوت.  ۲
 .Ｑ۳۷＾ـ همان،صفحه ۳

يعه،جلد℮۱،صفحه＾۳℮۱ و بحاراالنوار،جلد⅛۷،صفحه＾۳⅛۳.  ẃـ وسائل الش ℮
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^ كه  ^ ك→→ه ب→→ا زن→→∂ ن→امحرم م→زاح و ش→وخ∂ لفظ∂ كند، به كيفر هر كلمها ه→ر م→رد
در دنيا با او سخن گفته است،خداوند، او را هزار سال در محشر حبس م∂كند. 
 ^ اب→→→→→→وبصير از اص→→→→→حاب ام→→→→→→ام ب→→→→→اقر�م∂گويد: م→→→→→ن ب→→→→→ه زن→→→→→∂ ت→→→→→عليم ق→→→→→رآن م→→→→→∂كردم، روز
ت∂ ح→→→→→→ضور ام→→→→→→ام  ẃم→→→→→→زاحآم→→→→→→يز گ→→→→→→فتم. پس از م→→→→→→د ^ ان→→→→→→→دك∂ ب→→→→→→→ا او ش→→→→→→→وخ∂ زب→→→→→→→ان∂ ك→→→→→→→رده و ج→→→→→→→ملها

باقر�شرفياب شدم. به محض اينكه مرا ديد فرمود: 
)؛۱ابوبصير! به آن زن چه گفت∂؟  ґ↨џئ ẂرџمẂلґل џتẂلẀء＃ ق Ẃ∂ џش ￍ^ џا)

ت ش→رم و ح→يا ص→ورتم را پوشاندم. فرمود: ديگر اين كار را تكرار نكن. آيا ما  ẃم→ن از ش→د
^ از خ→→اندان رس→→→الت م→→∂بينيم ك→→ه ب→توان→يم ب→گوييم آن→ها اس→وه و  در زن→→دگ∂ خ→→انوادگ→→→∂مان ن→→مونها

بان درگاه خدا؟!  ẃاز آن مقر ^ ^ ما هستند و ما هم پيرو و نماد الگو
^ مردان در داخل منزل  سفارش به كم−كار

ح→→→ال،اي→→→ن داس→→→تان را از م→→→واليمان ام→→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂�بشنويم ك→→ه ف→→رمودهان→→د:ما ب→→ا 
ف→→اطمه�در م→نزل ب→وديم،پيغمبراك→رم�وارد ش→د و دي→د ف→اطمه�كنار ديگ آش ن→→شسته 
است و غ→→→→ذا م→→→→∂پزد. م→→→ن ه→→→م ع→→→دس پ→→→→ا∑ م→→→∂كنم.پيامبر خ→→→→دا از دي→→→→دن اي→→→ن ص→→→حنه خ→→→وشحال 

شد و خطاب به من فرمود:  
مџع ما اџقẀولẀ لџ−џ وџ ال اџقẀولẀ اґالẃ عџنґ اللẃهґ تџعالџ∂)؛۲  Ẃسґن، ا џس џحẂاالџبџيا ا)
^ جز آنچه كه خدا گفته است، نم∂گويم.  بشنو كه چه م∂گويم و چيز

^ ك→ه در ك→ارґ خ→انه، ك→→م−كار زنش باشد به تعداد هر موي∂ كه در بدنش هست،  م→رد
^ ع→→→ملش ن→→وشته  ع→→→بادت ي− س→→→ال ك→→→ه شبه→→→ايش ب→→يدار و روزه→→→ايش روزهدار ب→→اشد، در ن→→امه

^ هر قدم∂ كه برم∂دارد، ثواب حج و عمره برايش نوشته م∂شود.   م∂شود و برا
^ م→∂طلبيم و ح→ال آن→كه ث→واب ع→مره و  ح→→ال م→→ا دن→بال چ→ه م→∂گرديم و ث→واب از چ→ه ك→ار
^ و ادب و  ẃه ب→→→→→ا اي→→→→→ن ش→→→→→رط ك→→→→→ه ت→→→→→عامل و ه→→→→→مكار ح→→→→→→ج در داخ→→→→→→ل خ→→→→→→انههايمان آم→→→→→→اده است؛الب→→→→→ت

احترام متقابل رعايت شود و لذا فرمودهاند: 
 ẁيام→ ґص ＃↨џن→ џس џ↕ џباد→ ґه→ا عџل Ẁاهللا џبџت→џم→اء＃ ك Ẃن ґم Ґ↨џب Ẃر→ џها ش џجẂو џز ∂ґق Ẃس→џأ↕＃ تџر→Ẃام ґن→ ґم→→ا م)

                                                        
ـ وسائل الشيعه،جلد℮۱،صفحه＾۱℮℮.  ۱

يعه،جلد۱۳،صفحه＾℮۸.  ẃـ مستدر∑ وسائل الش ۲
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ها وџ قґيامẁ لџيẂلẀها)؛۱  Ẁهارџن
ه→→→→ر زن→→→→→∂ ك→→→→→ه ي− لي→→→→وان آب ب→→→→→ه دست ش→→→→وهرش ب→→→→دهد، ث→→→→واب ع→→→→→بادت ي− س→→→→ال 
برايش نوشته م∂شود كه روزهايش روزهدار و شبهايش شب زندهدار باشد. 
د رس→يده  ẃم→ردان در داخ→ل خ→انه ب→ه زن→انشان دس→تور م→ؤك ^ ج→→الب اي→نكه راج→ع ب→ه ك→م−كار

^ نرسيده است.  ^ زنان در بيرون خانه به شوهرانشان دستور ا راجع به كم−كار ẃاست ام
^ ه→→→مسرش ام→→→يرالم→→→ؤمنين� ب→→→رده ش→→→د،  ^ ك→→→بر＾�ب→→→ه خ→→→انه يقه ẃش→→→→ب∂ ك→→→→ه ح→→→ضرت ص→→→د
^ آن روز پ→→→→→→→→→→→→در ب→→→→→→→→→→→زرگوارش رس→→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→→دا� ب→→→→→→→→→→→ه دي→→→→→→→→→→→دار دخ→→→→→→→→→→ترش ت→→→→→→→→→→شريففرما ش→→→→→→→→→→د.  ف→→→→→→→→→→→ردا
^ ب→→→→→→دهيد ك→→→→→ه ك→→→→→ارهايمان را چ→→→→→گونه ت→→→→→قسيم ك→→→→→→نيم؟ پ→→→→→در  يقه�عرض ك→→→→→→رد: پ→→→→→→در! دس→→→→→→تور ẃص→→→→→→د
^ ب→→→→→→يرون خ→→→→→→انه از آنґ ع→→→→→→ل∂ ب→→→→→→اشد.بعد  ^ داخ→→→→→→→ل خ→→→→→→→انه از آنґ ت→→→→→→→و و ك→→→→→→→ارها ف→→→→→→→رمود: دخ→→→→→→→ترم! ك→→→→→→→ارها
^ ك→ه پ→درم ف→رمود، آن ق→در خ→وشحال  يقه�فرموده است: م→→ن از اي→ن ت→قسيم ك→ار ẃح→→ضرت ص→→د

^ كرد كه من با مردها تماس∂ نداشته باشم.  شدم كه جز خدا كس∂ نم∂داند.پدرم كار
^ معصومين�  ه ẃميزان شباهت ما به ائم

^ ما بودهاند ول∂ بايد  ح→اصل اي→نكه اي→ن ب→زرگواران در ت→مام ش→ؤون زن→دگ∂، الگو و اسوه
^ ش→→→→→→→باهت ب→→→→→→→ه زن→→→→→→→دگ∂ آن اس→→→→→→→وهها دارد.  ẃدي→→→→→→→→د آي→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→ؤون زن→→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→ا در ك→→→→→→→جا و در چ→→→→→→→ه ح→→→→→→→د
اي→→→→نجاست ك→→→→ه ب→→→→ايد اح→→→ساس خ→→→جلت و ش→→→رمندگ∂ ن→→→ماييم از اي→→→نكه م→→→ا ب→→→ا چ→→→ه ج→→→رأت∂ م→→→∂توان→→→يم 

بان درگاه خدا داشته باشيم؟   ẃاز آن مقر ^ ^ پيرو عا ẃاد
ل  ẃت→→مام دست اس→→→تغاثه ب→→ه آس→→تان اق→→دس ح→ضرت ب→قي↨ اهللا ام→ام ع→صر ع→ج ẃد→→ ґم→→گر اي→→نكه ب→→ا ج
ه و ع→→→نايت  ẃف→→→→يض اله→→→→∂ ب→→→→خواه→→→→يم ك→→→→ه ب→→→ا ت→→→وج ^ →→→→ريف دراز ك→→→→رده و از آن واس→→→→طه ẃاهللا ت→→→→عال∂ ف→→→→رجه الش
ر ب→→→→→ه ن→→→→→ور اي→→→→→مان و ي→→→→→قين ب→→→→→گردان→→→→→د ت→→→→→ا م→→→→→ا واق→→→→→عاҐ اه→→→→ل ب→→→→يت  ẃم→→→→→ا را م→→→→→نو ^ ح→→→→→ياتبخش خ→→→→→ود، دله→→→→→ا
^ م→→→→→→نصوب از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا ب→→→→→→دان→→→→→→يم و ب→→→→→ه دس→→→→→تورات آن→→→→→→ها در ت→→→→→مام ش→→→→→→ؤون  رس→→→→→→الت�را اس→→→→→→وه
 Ґاز آن→→→ها را داش→→→ته ب→→→اشيم و ع→→→مال ^ ^ پ→→→يرو ع→→→→ا ẃق ب→→→خشيم، ن→→→ه اي→→→نكه ب→→→ه زب→→→→ان، اد ẃزن→→→→دگ∂ خ→→→ود ت→→→حق
^ ن→→→→→فس خ→→→→→ود ب→→→→رويم و گ→→→→→اه∂ ه→→→→م اگ→→→→ر وقت و ف→→→→رصت∂ داش→→→→تيم ب→→→→ه م→→→→سجد و  دن→→→→→بال خ→→→→→واس→→→→→تهها
^ خ→→→→دا ب→→→→پرسيم و ب→→→→سيار روش→→→→ن است ك→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→ار ب→→→→ه  ^ ب→→→→رويم و ح→→→→ال∂ از خ→→→→دا و اولي→→→→ا ج→→→→→لسها

∂ و پيرو＾!!  ẃشبيهتر است تا به تأس ^ استهزاء و باز
                                                        
يعه،جلد℮۱،صفحه＾۱۲۳، با اندك∂ تفاوت.  ẃـ وسائل الش ۱
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گفتار دهم: رزق و روز＾ 
 
 
 

^ چرا اين همه نگران∂؟!  ^ كسب روز برا
اين− مواعظ∂ از حضرت امام صادق�بشنويم كه م∂فرمايند: 
قґ فџاهẂتґمامџ−Ẁ لґماذا)؛۱  Ẃز ґẃالرґب џلￍفџكџت Ẃدџق Ẁاهللا џكان Ẃنґا)

^ روز＾خ→→→→واران را ب→→→→ه ع→→→→هده گ→→→رفته  اگ→→→→ر اي→→→→ن ب→→→→اورت ش→→→→ده ك→→→→→ه خ→→→→دا رزق و روز
^ چيست؟  است، پس تالش بيش از حدẃ توأم با نگران∂ات برا

^ دست و پ→→→→→→→→→→ا زدن و ح→→→→→→→→→→→الل و ح→→→→→→→→→→رام را ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→م  اي→→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→→در در راه ب→→→→→→→→→→ه دست آوردن روز
^ رسان∂  م→خلوط ك→ردن و خ→ود را ب→ه آب و آتش زدن چ→ه م→→عنا دارد و چ→گونه با اعتقاد به روز

خدا سازگار است؟در صورت∂ كه خودش فرمود: 
قẀها...�؛۲  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂ ابￍ↨＃ فґ∂ ا џد Ẃن ґما م џو�

^ در زم→→→→→→ين[اعمẃ از داخ→→→→→→ل و خ→→→→→→ارج آن]ن→→→→→→يست م→→→→→گر اي→→→→→نكه رزق و  ه→→→→→→يچ ج→→→→→→→نبندها
^ خداست...  ^ او بر عهده روز

^ او م→→→∂دان→→→د ك→→→ه چ→→→ه آف→→→ريده و آف→→→ريدهاش چ→→قدر ب→→→ايد در دن→→يا زن→→ده ب→→ماند و چ→→قدر از  آر
 ^ آب و ه→→وا و ن→→→ان و گ→وشت و ب→رنج اي→ن ع→→الم ب→ايد ب→خورد و چ→ند ن→فس ب→ايد ب→كشد.تمام اي→نها رو
ن→→→→ظم و ح→→→→ساب دق→→→يق∂ ت→→→→قدير ش→→→ده و ت→→→خلẃفناپذير خ→→→واه→→→د ب→→→ود. ب→→→نابراي→→→ن اي→→→ن ه→→→→مه ت→→→قالẃ و ت→→→→الش 
 ґق Ẃز ґẃالر→→→ґ لџ ب ف√ џك→→џ نẂ ك→→انџ اهللاẀ قџ→→دẂ ت ґه و ان→→→→دوه و ن→→→گران→→∂ از آي→→→نده چ→→را؟(ا ẃالزم، ت→→→وأم ب→→→ا غ→→→ص ẃخ→→→ارج از ح→→→د

تґمامџ−Ẁ لґماذا).  Ẃاهџف
س م→→→→→ا ش→→→→→ديداҐ م→→→→→ورد ذمẃ و  ẃدر دي→→→→→ن م→→→→→قد ^ ^ و ب→→→→→→∂عار ق→→→→→→بالҐ ع→→→→→رض ش→→→→→د ك→→→→→ه ت→→→→→نبل∂ و ب→→→→→يكار

نكوهش قرار گرفته و مشمول لعنت و نفرين پروردگار است كه فرمودهاند: 
                                                        

 .۱۹Ω＾۷،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۱
^ هود،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲
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)؛۱  ґاسￍالن ∂џلџع Ẁهￍلџك Ẅ∂џقẂأل Ẃنџم ẁونẀعẂلџم)
م→حروم و مردود از رحمت خداست آن كس∂ كه [بيكار بماند] و بار زندگ∂اش 

را بر دوش مردم بيفكند. 
^ ي− م→→→→سلمان ب→→→→ايد ك→→→→→ار ك→→→→→ند و ب→→→→يكار ن→→→→ماند؛ ول∂ ه→→→→رگز ك→→→→ار را روز＾رس→→→→→ان خ→→→ود  آر
^ م→→→→→بتال س→→→→→→ازد. ب→→→→→لكه او خ→→→→→دا را  ^ و ح→→→→→رامخ→→→→→وار ن→→→→→→دان→→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه خ→→→→→→اطر آن خ→→→→→→ود را ب→→→→→ه ح→→→→→رامك→→→→→→ار
^ اطاعت امر خدا كه دستور كار كردن داده است  روز＾رس→ان خ→ود م→∂دان→د و كار را هم برا
^ در مكتب قرآن، خودم را  ان→جام م→∂دهد و م→∂گويد م→ن ب→ه ع→نوان ي− م→سلمان ت→ربيت ي→افته
^ ط→→→→→بيعتم و م→→→→جاز در ش→→→→ريعتم م→→→→∂باشد ان→→→→جام ب→→→→دهم و  ^ را ك→→→→→ه م→→→→→قتضا ف م→→→→→∂دان→→→→→م ك→→→→→ار ẃم→→→→→وظ
ب→ديه∂ است ك→ه چ→نين آدم→∂ پ→يوسته م→راقب است ك→ه آلوده ب→ه ح→رام و گ→ناه ن→گردد و از ح→دẃ و 

مرز شريعت تجاوز نكند.  
ẃر در زندگ∂اش نم∂داند! بلكه تمام  او ه→رگز پ→ر درآم→د و ي→ا ك→م درآم→د ب→ودن كار را مؤث
ر  ẃرا م→قد ^ س ان→→جام پ→→ذيرد،چون او روز ẃش→رع م→قد ^ ش اي→→ن است ك→→ه ك→→ارش در م→→حدوده ẃه→→م

به تقدير خدا م∂داند و خدا را هم عهدهدار رساندن آن به بندگانش م∂شناسد.  
قґ فџاهẂتґمامџ−Ẁ لґماذا)؛  Ẃز ґẃالرґب џلￍفџكџت Ẃدџق Ẁاهللا џكان Ẃنґا)

تقدير ارزاق بنا بر مصلحت خداوند حكيم 
ر ب→→ندگانش را  ẃم→→→اذا)؛اگ→→ر خ→→دا رزق م→→قدґل Ẁرص ґحẂال→→→ џف Ґوما Ẁس Ẃق→→→ џم Ẁق Ẃز ґẃالر џك→→→ان Ẃن ґم:(اẃدو ^ ج→→→مله
^ ج→ز س→هم م→عيẃن  م و م→صالح∂ ك→ه خ→ود م→∂دان→د در م→→يانشان ت→قسيم ك→رده و ب→ه ه→ر ف→رد џك→→→ ґح ^ رو
^ در زي→→→→اد و ك→→→م ك→→→ردن آن ن→→→خواه→→→د داشت،  ^ ه→→→→يچ ت→→→→أثير ^ ي→→→→ا پ→→→→ركار او ن→→→→خواه→→→→د داد و ك→→→→→مكار
^ چ→→→ه؟ و ح→ال آن→كه ن→ه ت→و م→∂توان→∂ س→هم  ^ ه→→م ان→→باشتن ب→→را پس ح→→رص زدن و ج→→مع ك→→ردن و رو

^ م∂تواند سهم معيẃن از رزق تو را بخورد.   ^ و نه ديگر ^ را بخور معيẃن از رزق ديگر
^ م→هل− ح→رص ش→دهان→د، در ع→ين اينكه به قدر  ^ ك→ه م→بتال ب→ه ب→يمار دي→ده م→→∂شود اف→راد
ك→→→→اف∂ از م→→→→وجبات رف→→→→اه در زن→→→→دگ∂ ب→→→→رخوردارن→→→→د ول∂ ب→→→→از در زن→→→→دگ∂ خ→→→→ويش اح→→→ساس ك→→→مبود 
^ خ→ود ت→قالẃ و ت→→الش م→∂كنند و احياناҐ زير بار  ^ اف→زودن ب→ر ان→باشتهها وام ب→را ẃم→∂كنند و ع→ل∂الد
 ^ ^ س→→→→→→→→نگين و ك→→→→→→→→مرشكن م→→→→→→→→∂روند و ب→→→→→→→يخود و ب→→→→→→→→∂جهت لط→→→→→→→مه ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→يثيẃت و آب→→→→→→→رو ق→→→→→→→→رضها

                                                        
ـ كاف∂،جلد℮،صفحه＾۱۲⅛.  ۱
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اج→→تماع∂ خ→→ود م→→∂زنند و رس→→واي→∂ دن→→يا و ع→ذاب الي→م آخ→→رت را ب→ه ج→ان خ→ود م→→∂خرند. آي→ا اي→ن 
رصẀ لґماذا).  ґحẂالџف Ґوما Ẁس Ẃقџم Ẁق Ẃز ґẃالر џكان Ẃن ґكار سفيهانه و احمقانه نيست؟!!(ا

انباشتن ثروت و حبس حقوق خدا و خلق خدا! 
عẀ لґم→→→→اذا)؛اگ→→→ر اي→→→ن ب→→→→اورتان ش→→→ده است ك→→→ه  Ẃم џجẂال→→→→џف Ґا ẃق→→→→ џح Ẁساب→→→→ ґحẂال џك→→→→ان Ẃن ґم:(اẃس→→→→و ^ ج→→→→مله
ح→→→→→ساب روز ق→→→→→يامت ح→→→→→ق است و ري→→→→→ز و درشت ام→→→→→وال و اع→→→→→→مالتان م→→→→→ورد س→→→→→ؤال و پ→→→→رسش ق→→→→رار 
خ→→→→→→→واه→→→→→→د گ→→→→→→رفت ك→→→→→→ه ف→→→→→→→الن م→→→→→→ال را از چ→→→→→→ه راه→→→→→→∂ و چ→→→→→→گونه ب→→→→→→ه دست آورده و در چ→→→→→→ه راه→→→→→→∂ ب→→→→→→ه 
م→→→→→→→صرف رس→→→→→→→اندها＾؟ح→→→→→→→قوق خ→→→→→→→دا و خ→→→→→→→لق خ→→→→→→→→دا را چ→→→→→→→گونه ادا ك→→→→→→→رده و ي→→→→→→→ا چ→→→→→→→را ح→→→→→→→بس ح→→→→→→قوق 
ن→مودها＾، ح→ال اگ→ر اع→تقاد ب→ه ح→قيẃت اينچنين دقẃت در حساب داريد، پس چرا چنين ب∂پروا 

^ اموال م∂كوشيد؟در يك∂ از دعاها آمده است:  و ب∂حساب در جمعآور
 џع→→→→џم Ẃمџا Ẁوز→→→→ Ẁجџا џينґẃف ґخ→→→→ ẀمẂال џع→→→→џمџوا اط→→→→ Ẁح џلينґقẂث Ẁم→→→→Ẃلґل џوا و Ẁوز→→→→ Ẁج џينґẃف ґخẀم→→→→Ẃلґل џذا ق→→→→→يلґا)

)؛۱  ط Ẁحџا џلينґقẂث ẀمẂال
^ كه به سب−باران بر سر صراط بگويند بگذريد و به سنگين باران بگويند  روز
در ج→→→هنẃم ف→→→رود آي→→→يد، آي→→→→ا آن روز ب→→→→ا س→→ب−باران ع→→بور خ→→واهم ك→→رد ي→→→ا ب→→→ا س→→نگين 

باران در ميان جهنẃم فرود خواهم آمد؟ 
ك→→→→س∂ ك→→→→ه م→→→→ثالҐ از س→→→→فر ب→→→→ازگشته و ي− س→→→→ا∑ ك→→→→وچ− ب→→→→يشتر ه→→→مراه ن→→→دارد، ب→→→ه م→→→حض 
→ا آن كس  ẃف→→رود آم→→دن از ه→واپ→يما س→ا∑ خ→ود را ب→رداش→ته ب→ه آس→ان∂ از ف→رودگاه ب→يرون م→→∂رود ام
ك→→→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→→→ندين س→→→→→→→→→→→ا∑ و چ→→→→→→→→→→→مدان دارد، آن→→→→→→→→→→→جا ن→→→→→→→→→→→گهش م→→→→→→→→→→→∂دارن→→→→→→→→→→د و ي− ب→→→→→→→→→→ه ي− س→→→→→→→→→→→ا∑ها و 
چ→→→→→→→→مدانه→→→→→→→→→ايش را ب→→→→→→→→→از ك→→→→→→→رده؛ ب→→→→→→→ررس∂ م→→→→→→→∂نمايند! آي→→→→→→→ا اش→→→→→→→→ياء ق→→→→→→→→اچاق و م→→→→→→→منوعالورود دارد ي→→→→→→→ا 

ل∂ها را در روز قيامت جمع كنندگان اموال فراوان خواهند داشت.  ẃخير؟اينگونه معط
مẂعẀ لґماذا)؛  џجẂالџف Ґاẃق џح Ẁساب ґحẂال џكان Ẃنґا)

چرا تنبل∂؟ چرا بخل؟ 
^ چهارم:  جمله

لẀ لґماذا)؛  џسџكẂالџف Ґاẃق џح ґاهللا џن ґم Ẁوابￍالث џكان Ẃنґا џو)
اگ→→→ر ب→→اورتان ش→→ده ك→→ه ث→→واب و پ→→اداش از ج→→انب خ→→دا در م→→قابل اع→→مال ن→→ي−، ح→→ق 

                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد⅛،صفحه＾۳℮۸.  ۱
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^ چه؟  است و مسلẃم، پس كسالت و ب∂حال∂ و تنبل∂ در انجام عمل برا
^ پنجم:  جمله

لẀ لґماذا)؛۱  ẂخẀبẂالџف Ґاẃق џح ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џن ґم Ẃفџل џخẂال џكان Ẃنґا џو)
^ آن  اگ→ر اع→تقاد ب→ه اي→ن داري→د ك→ه ه→ر چ→ه از ام→وال خ→ود در راه خ→دا ان→فاق ك→نيد خدا جا

را پر م∂كند چنانكه خودش فرموده است: 
...�؛۲  ẀهẀفґل ẂخẀي џوẀهџء＃ ف Ẃ∂ џش Ẃن ґم ẂمẀتẂقџفẂما أن џو...�

^ آن را پر م∂كند...  ...هر چه كه انفاق كنيد، او جا
^ چه؟  پس بخل ورزيدن و امسا∑ از انفاق نمودن برا

يẀ↨џ لґماذا)؛۳  ґصẂعџمẂالџف џارẃالن ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џن ґم Ẁ↨џوبẀقẀعẂال џكان Ẃنґا џو)
اگ→→ر راس→→ت∂ اع→→تقاد ب→→→ه اي→→→ن داري→→د ك→→→ه خ→→دا م→→جرمان و ت→→بهكاران را ب→ا آتش س→وزان 

عقاب و عذاب خواهد كرد پس اين ب∂پرواي∂ در گناه و معصيت چرا؟! 
^ م→ؤمنان ب→يرون و  ـ پس از ج→رگه ـ الع→ياذباهللا  اگ→→ر اي→→→مان و اع→→تقاد ب→→ه اي→ن ح→قيقت ن→داري→→د
^ ك→افران م→حسوب م→∂شويد وگ→رنه ايمان به حقيẃت جهنẃم با اين ب∂پرواي∂ در گناه و  در زم→ره

عصيان سازگار نم∂باشد. 
^ بندگان خدا،حذر از ابتال به كبر و استعال   ا

^ م→→→واليمان ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂�نيز گ→→→وش ف→→→را  ^ ت→→→→كان ده→→→نده اي→→→→→ن− ب→→→ه اي→→→ن ن→→→دا
دهيم كه م∂فرمايند: 

)؛  ґهґائ џدґب ẂمẀكџي ґدẂعẀي Ẃأن ґاهللا ￍو Ẁدџع ґاهللا џادџب ґوا ع Ẁر џذ Ẃاحџف)
^ ب→→ندگان خ→→دا! ب→ترسيد از دش→من خ→دا[شيطان]كه ش→→ما را ب→→ه درد خ→ود[كبر  ح→→ال ا

و گردنكش∂]مبتال نسازد! 
 Ẁه џدẂه→ џج џو џيل ґو→ￍالط Ẁهџل џم џع џطџب→ Ẃأح Ẃذ ґإ џيسґلẂب ґإ→ ґب ґه→ẃالل ґلẂع→ґف Ẃن→ ґم џان→џا كџم→ґوا ب Ẁرґبџت Ẃاع→→џ؛℮ (ف( ＃↕ џد ґاح џو ＃↨џاع џس ґرẂب ґك Ẃنџع.... ＃↨џن џس ґآالف џ↨ￍت ґس џاهللا џدџب џع Ẃدџق џانџك џو џيد ґه џجẂال

                                                        
 .۱۹Ω＾۷،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۱

^ سبأ،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲
 .۱۹Ω＾۷،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۳
^ فيض،خطبه＾۱۹۲.  ـ نهجالبالغه ℮
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^ ابليس كه بعد از آن همه عبادت و سع∂  پس ع→→برت بگيريد از كار خدا درباره
و ت→→→→→→الش در ب→→→→ندگ∂[بر اث→→→→ر ي− لح→→→→ظه ت→→→→كبẃر و ن→→→→افرمان∂]تمام اع→→→→مالش را ب→→→→اطل و 

تباه گردانيد، در حال∂ كه شش هزار سال خدا را عبادت كرده بود.  
ب→→→→→ه ج→→→→هت اي→→→→نكه خ→→→→ود را ب→→→→رتر از آدم دان→→→→→ست و در ب→→→→راب→→→→ر او ب→→→→ا اي→→→→نكه خ→→→→دا ام→→→→ر ك→→→→رده ب→→→→ود 
^ آدم س→→→جده  ^ ت→→→و ه→→→ر چ→→→ه م→→→∂خواه→→→∂ س→→→جده م→→→∂كنم ول∂ ب→→→را س→→→→جده ن→→→كرد و گ→→→فت: م→→→ن ب→→→را

نم∂كنم!!فرمودند: 
)؛۱  ẀريدẀت ẀثẂي џح Ẃن ґالم ẀريدẀا ẀثẂي џح Ẃن ґم ∂ґت џباد ґع)

ع→→→بادت م→→→→ن از راه→→→→∂ [ب→→→ايد ان→→→→جام ش→→→ود] ك→→→→ه خ→→→ودم خ→→→واستهام،نه از راه→→→∂ ك→→→ه ت→→→و 
خودت خواستها＾. 

)؛۲  ґين ґẃالد ґومџي Ẅ∂џلґا ∂ґتџن Ẃعџل џ−Ẃيџل џع ￍنґا џو ẁجيم џر џ−ￍن ґاџف Ẃج Ẁر Ẃاخџف)
^ و تا روز قيامت مشمول لعنت من گشت∂.  برو كه از در رحمت من رانده شد
ح→ال ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�م∂فرمايد: اي→ن− بر حذر باشيد كه شيطان دشمن خدا شما 
را ب→→→ه درد ب→→→→∂درمان خ→→→ود م→→→بتال ن→→→سازد و ب→→→→ه گ→→→ردنكش∂ و ن→→→افرمان∂ خ→→→→دا وا ن→→دارد. او ب→→ه خ→→اطر ارت→→كاب 

ي− گناه از رحمت حق مردود گشت و عبادات شش هزار سالهاش را به تباه∂ كشانيد!! 
)؛   ґهґتџي ґصẂعџم ґلẂث ґمґب ґاهللا ∂џلџع Ẁمџل Ẃسџي џيسґلẂب ґإ џدẂعџا ب џذ Ẃنџمџف)

پس چ→→→→ه ك→→→س∂ ب→→→عد از ش→→→يطان ب→→→ا ارت→→→كاب م→→→انند م→→عصيت او[ك→→بر و گ→→ردنكش∂]از 
عذاب خدا سالم م∂ماند. 

د＃  џأح џنẂيџب џو ґاهللا џنẂيџا بџم џو ẁد ґواحџل ґض Ẃر Ẃاأل ґلẂأه џو ґاءџم→ ￍالس ґل→Ẃأه ∂ґف ẀهџمẂك→ Ẁح ￍن ґ؛۳  (إ( џين ґمџالџعẂال ∂џلџع Ẁهџم ￍر џح Ґ∂م ґح ґ↨ џاحџب ґإ ∂ґف ẁ↕ џادџوџه ґهґقẂل џخ Ẃن ґم
ح→كم و ف→رمان خ→دا در اه→ل آس→مان (ف→رشتگان) و اه→ل زم→ين(آدميان)يكسان است. ب→ين 
∂ نيست كه به بعض∂ رخصت در نافرمان∂ بدهد و  ẃاو و ه→يچي− از آفريدگانش ارتباط خاص
ب→→→→ه ب→→→عض∂ ن→→→دهد. اح→→→→كام او ن→→→→سبت ب→→→ه ه→→→مه ي→→→كسان است؛ ه→→→ر ك→→→ه و در ه→→→ر ج→→→ا ب→→→اشد ه→→→مين ك→→→ه 
گردن از زير بار تكليف اله∂ بيرون كشيد از رحمت دور گشته و مبتال به عذاب م∂شود. 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۱۱،صفحه＾۱℮۱، با اندك∂ تفاوت.  ۱

ـ همان،جلدΩ⅛،صفحه＾۲۷۳.  ۲
^ فيض،خطبه＾۱۹۲.  ـ نهجالبالغه ۳
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بيگانگ∂ با قرآن كريم 
ن→→→→→قص ب→→→→→زرگ∂ ك→→→→→ه م→→→→→ا در زن→→→→→→دگ∂ دي→→→→→ن∂ خ→→→→→ودمان داري→→→→→م اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ب→→→→→ا ق→→→→→رآن، ك→→→→تاب 
ẃه م→→ا ق→رآن زي→اد م→→∂خوان→يم و زي→→اد م→∂شنويم،محافل ت→عليم و انس  ه→→داي→→تمان م→→أنوس ن→→يستيم.الب→→ت

^ مردان و زنان بسيار داريم.   با قرآن برا
 ^ ^ خارج هم داريم و همه ẃ∂ با كشورها ر و كلẃ قرآن حت џو→→ Ẁم→سابقات ح→فظ آي→→ات و س
^ ت→→قدير و ت→→حسين است،ول∂ م→→عالوص→ف م→ا ب→ا  اي→→ن ك→→→ارها در ح→→دẃ خ→→ود ب→→سيار خ→→وب و ش→→→ايسته
ق→→→رآن م→→أنوس ن→→يستيم! ي→→عن∂ ب→→ا م→→قاصد ع→→اليه و م→→حتويات آس→→مان∂ اي→→ن ك→→→تاب ه→→دايت خ→→ودمان 
^ ب→→→→→→→ه دست آوردن اح→→→→→→→→كام خ→→→→→→→دا  ẃر در آن را ب→→→→→→→را آش→→→→→→→→ناي∂ الزم را ن→→→→→→→→داري→→→→→→→→م و اص→→→→→→→→→الҐ گ→→→→→→→وي∂ ت→→→→→→→دب
^ آن،  ن و ن→→→→→هايتاҐ ح→→→→فظ س→→→→ورهها џس→→→→→ џاله→→→→→∂ خ→→→→→ود ن→→→→→م∂دان→→→→→يم و ج→→→→→ز ت→→→→→→الوت ب→→→→→ا ص→→→→وت ح ^ وظ→→→→→يفه

^ خود نم∂شناسيم و لذا خداوند حكيم با لحن∂ توبيخآميز م∂فرمايد:  ^ برا وظيفها
ونџ الẂقẀرẂآنџ أمẂ عџل∂Ẅ قẀلẀوب＃ أقẂفالẀها�؛۱  Ẁرￍب џدџت џال يџأ ف�

كر در آيات گذشته]در آيات قرآن تدبẃر نم∂كنند[تا  ẃآيا آنها[منافقان سابق الذ
^ آنها قفل نهاده  ^ قرآن ببرند و راه حق را بيابند]يا بر دلها پ→∂ ب→→ه م→قاصد عاليه

شده است[و حقيقت در دلهاشان نفوذ نم∂كند].  
ẃر  : ت→دب Ґالẃت از ه→دايت ق→رآن ن→→شان داده ش→ده است: اوẃدر اي→→ن آي→→ه، دو چ→→يز س→بب م→حرومي
^ ش→فابخش آس→→مان∂ ن→م∂كنند و ت→نها اك→تفا ب→ه ت→→الوت آن ب→ه الح→ان و  در م→→حتويات اي→ن ن→سخه
^ م→→∂نمايند و نهايتاҐ م∂خواهند به ثواب برسند.  ^ و ش→ام∂ و ح→جاز اص→وات گ→وناگون از م→صر
اҐ دان→شمندند و  ẃرند،درس خ→وان→ده و ح→وزه و دان→→شگاه دي→→ده و ج→دẃ : گ→روه∂ ه→م ك→ه اه→ل ت→دب Ґث→→انيا
^ ارب→→اب ت→→فسير و ت→→أليف م→→سائل ق→→رآن∂ ب→→ه ش→→مارند ول∂ ب→ر اث→ر آلودگ→∂ ب→ه رذائ→ل  ب→→عضاҐ در زم→→ره
Ẃع» در  ب џن»۲ و «طẂي џه و ارت→كاب گ→ناهان و اع→→مال ن→→اپسند در نزد خدا حالت∂ به تعبير قرآن «رẃلقي→ Ẁخ

دلهاشان پيدا شده كه: 
�؛۳  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع џران Ẃلџب ẃالџك�

^ زش→→→ت∂ ك→→→→ه ان→→جام دادهان→→د ب→→ر  →→→يست ك→→→→ه م→→→→∂پندارند ب→→→لكه ب→→→ه س→→→بب ك→→→→ارها چ→→→نين ن
                                                        

د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۱
ـ رين: چر∑ و زنگار.  ۲

فين،آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره ۳
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^ آنها زنگار و تيرگ∂ نشسته است.  دلها
�؛۱  џونẀهџقẂف џال ي ẂمẀهџف Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع џعґبẀط џو...�

...بر دلهايشان مẀهر نهاده شده،پس[آنچه را كه م∂خوانند و م∂شنوند] نم∂فهمند. 
→فالẀها�؛قفلها ب→ر دله→اشان ن→هاده ش→ده و آن→چنان ص→→البت  Ẃوب＃ أقẀل→Ẁق Ẅ∂ل→ џع Ẃم џرا از دست دادهاند و و س→→ران→جام: �ا ^ و ق→ساوت و س→→نگدل∂ در آن→ها پ→ديد آم→ده ك→ه ب→ه كلẃ∂ حالت نفوذپذير
^ ك→ه ه→ر كس ب→ه  ^ ق→فل زده ش→دها ^ در ب→سته ه→→يچ ح→→قيقت∂ در آن→→ها ن→→فوذ ن→→م∂كند م→→انند خ→→انه

ل ببيند، طبيع∂ است كه بر م∂گردد.   ẃسمت آن بيايد و آن را مقف
^ ب→ر اث→ر اخالق رذيله و اعمال قبيحه نيز وقت∂ حقيقت∂ از حقايق  ^ ق→فل زده ش→ده دله→ا
ل ب→بيند ط→بيع∂ است ك→ه راه ن→فوذ در آنها نم∂يابد و بر  ẃق→رآن∂ ب→ه س→مت آن→ها ب→→يايد و آن→→ها را م→قف

^ رها م∂كند.  م∂گردد و آنها را در ظلمت محروميẃت از هدايت و سعادت ابد
^ ب∂درمان  ^ دردها قرآن، دوا

 ^ ^ م→→→→→داوا ^ ش→→→→→→→فابخش آس→→→→→→مان∂، ب→→→→→→را ^ م→→→→→→→سلمانان ب→→→→→→ا ان→→→→→→→صاف اي→→→→→→ن ق→→→→→→رآن ن→→→→→→سخه آخ→→→→→→ر ا
^ م→→→→→ا ب→→→→→چرخد و  ^ اي→→→→→→نكه ت→→→→→→نها الف→→→→→→اظش در زب→→→→→→انها ^ روح→→→→→→∂ م→→→→→→ا آم→→→→→→ده است ن→→→→→→ه ب→→→→→→را ب→→→→→→يمار＾ها
^ ب→→→يمار＾ها  →→→→ا روح و ج→→→→→ان م→→→→ا ه→→→مچنان در الب→→→→هال ẃم→→→→ا ان→→→→→باشته گ→→→→ردد.ام ^ م→→→→فاهيمش در ذه→→→→→نها
^ آن ه→→→→مين است؟!  ^ اي→→→→→مان ب→→→→ه ق→→→→رآن و اي→→→→مان ب→→→→ه ف→→→→رستنده و آورن→→→→ده ب→→→→→غلطد و ب→→→→→→نالد! آي→→→→ا م→→→→عنا
→→ن»  Ẃي џ؛۲و لذا ق→→رآن گ→→اه∂ از آن ح→→الت س→→نگدل∂ ت→→عبير ب→→ه «ر� Ґيراґب→→→ џا ك →→لẀو∞ Ẁع џونẀول Ẁق→→ џا ي →→م√ џع Ẅ∂عال→→џ �...ت
�؛اع→→→مال ب→→→دشان چ→→ر∑ ب→→ر  џونẀ ب ґس Ẃك→→→ џوا ي→→→Ẁ مẂ م→→→ا ك→→→→ان ґهґوبẀل→→→ Ẁق Ẅ∂ل→→→ џع џران Ẃل→→→џ الẃ ب џم→→→∂كند و م→→→∂فرمايد:�ك
Ẃع» ك→→→→→→رده  →→→→→→ب џدله→→→→→→→ايشان ن→→→→→→→هاده است و از ت→→→→→→→ابش ن→→→→→→→ور ح→→→→→→→ق م→→→→→→→حروم ش→→→→→→→دهان→→→→→→→د و گ→→→→→→→اه ت→→→→→→→عبير ب→→→→→→ه «ط
→→→→→هر ب→→→→→ر دله→→→→→→ايشان ن→→→→→→هاده و در∑  Ẁ؛خدا م� џون Ẁه џق Ẃف→→→→→ џال ي Ẃم Ẁه→→→→→→џف Ẃم ґهґوبẀل→→→→→→Ẁق Ẅ∂ل→→→→→ џع џعґب→→→→→ Ẁط џم→→→→→∂گويد: �...و
ح→→→قيقت ن→→→م∂كنند و در اي→→→ن آي→→→ه ه→→→→مسخن از «ق→→→فل» ب→→→ه م→→→→يان آورده است و م→→→→∂فرمايد: �أفџ→→→→ال 
^ ب→ه آن، راه  →→→فالẀها�؛قفل ب→→ر دله→→ايشان زده ش→ده است و ن→ور Ẃوب＃ أقẀل→→Ẁق Ẅ∂ل→→ џع Ẃأم џآنẂر→→ ẀقẂال џون Ẁر√ ب џدџ →→ت џاز ي ^ ^ ب→→نماييم و ب→→ه گ→→وشها ن→→م∂يابد! ب→→ر م→→ا ب→→سيار الزم است در اي→→ن ت→→عبيرات ق→→رآن دقẃت ب→→يشتر

^ روح∂ خود پ∂ ببريم و به فكر عالج و اصالح آن بيفتيم.   بيمار＾ها
                                                        

^ برائت،آيه＾۸۷ .  ـ سوره ۱
^ اسراء،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲
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افسوس كه از قلب خود غافليم 
اي→ن ق→لب∂ ك→ه ب→ه م→ا دادهان→د، در اص→ل خ→ود ص→اف و لط→يف است.آم→دهاي→م به اين دنيا كه 
لط→→→يفتر و ص→→→افترش ك→→→نيم ول∂ م→→→ا آن را ك→→→ثيف و آلوده و ت→→يره و ت→→ار س→→اختهاي→→م آن→→گونه ك→→ه 
رات و  ẃاز ان→→→وار ج→→مال ح→→ق در آن م→→نعكس ن→→م∂گردد و ه→→يچ ن→→رمش و لي→نت∂ از ت→ذك ^ ه→→يچ ن→→ور
ت→→هديدات ح→→ضرت ح→→ق در آن پ→→→يدا ن→→م∂شود و ح→→الت «ري→→ن» و «ط→بع» ك→ه ق→رآن ن→→شان داده در 
 ^ ^ برا ^ دل زده شده و هيچ راه نفوذ ^ م→حكم بر درґ خانه ^ م→ا ب→→هوجود آم→ده و ق→فلها دله→ا

^ قرآن در آن باق∂ نمانده است!   آيات تكان دهنده
و لذا واق→→→→عاҐ ت→→→→رس اي→→→→ن داري→→→→م ك→→→→ه پس از ي− ع→→→→مر س→→→→ر و ك→→→→ار داش→→→تن ب→→→ا ق→→→رآن و ت→→→الوت 
^ از  ل و ري→→→→ن و ط→→→→بع گ→→→→رفته ẃر و ت→→→→فسير و ت→→→→دريس آن ب→→→→ميريم ب→→→→ا ق→→→→لب∂ م→→→→قف џو→→→→→→ Ẁآي→→→→→→ات و ح→→→→→فظ س
سف ك→→ه م→→ا  џالџاي→→→ن خ→→→ورشيد ف→→روزان اله→→∂ و ي→→→ال ґآن نم∂انديشيم. اه→→→واء ن→→→فسان∂ و م→→→حروم از ان→→→وار س→→→عادتآفرين ^ اصالҐ قلب را در زندگ∂ به حساب نم∂آوريم و راجع به سالمت و بيمار
^ آن نظر م∂دهند  ẃاء ه→→مسخن از ق→لب ب→ه م→يان آورده و راجع به سالمت و بيمار اگ→ر اط→ب
^ ب→→دن از ري→→→ه و ك→→ليه و ك→→بد ق→رار  م→→نظورشان اي→→ن ق→→لب گ→→وشت∂ است ك→→ه در ردي→→ف س→→اير اع→→ضا
گ→→→رفته و ك→→→ارش پ→→→خش خ→→ون در ب→→دن است ن→→ه آن ق→→لب∂ ك→→ه ح→→قيقت روح و ج→→→ان ان→→سان است و 
^ ت→حصيل سعادت  ^ دادن و س→پس ب→را ك→ارش ش→→ناخت و م→عرفت خ→دا و حبẃ او را در خ→ود ج→ا
^ در ع→→→→→الم پس از م→→→→رگ ب→→→→ه او ت→→→→قرẃب ج→→→→ستن و «ق→→→→لب» ب→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→عناست ك→→→→ه م→→→→ورد  و ح→→→→→يات اب→→→→د

^ عالج آنها را ارائه م∂فرمايد.   ^ آن و راهها ه قرآن است و سنخ بيمار＾ها ẃتوج
^ قلب  يẂن» از جمله بيمار＾ها џر»

 ^ ^ «ري→→ن» است و «ري→→ن» ب→→ه گ→→فته ^ ق→→لب از ن→→ظر ق→→رآن، ب→→يمار ح→→→ال از ج→→→مله ب→→→يمار＾ها
^ قيمت∂ م∂نشيند  ^ فلزẃات و اشيا ^ است ك→ه ب→ر اث→ر رط→وبت ه→وا رو اه→ل لغت، زنگ و زن→گار
افيẃت آن م→→∂باشد و «ري→ن» ق→لب از  ẃو از ب→ين رف→تن ش→ف ẃو ع→→→المت پ→→وسيدن و ض→→→ايع ش→→→دن آن ف→→لز
 џران Ẃل→џ الẃ ب џان→→سان است ك→ه م→∂فرمايد:�ك ^ دي→→دگاه ق→→رآن، م→→علول زشتك→→ار＾ها و ب→→د ع→→مل∂ها
�؛نه چ→→نان ن→→→يست ك→→ه آن→→→ها م→→∂پندارن→→→د، ب→→لكه اع→→→مال زشت آن→→→ها  џونẀ ب ґس Ẃك→→ џوا يẀم→→→ا ك→→→ان Ẃم ґهґوبẀل→→→ Ẁق Ẅ∂ل→→→ џع
^ بر دلشان نشسته و از تابش نور خورشيد حق  ك→ه در دنيا مرتكب م∂شدهاند همچون زنگار
^ ت→→عبير ب→→ه  ^ ق→→لب، م→→حرومشان س→→→اخته است و در آي→→ات دي→→گر از آن ب→→يمار ^ آي→→ينه ب→→→ر ص→→→فحه
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«طبع» فرموده است: 
�؛۱  بￍار＃ џر＃ جґẃ �...كџذلџ−ґ يџطẂبџعẀ اهللاẀ عџل∂Ẅ كẀلґẃ قџلẂبґ مẀتџكџب

^ مẀهر م∂نهد!  ...خدا اينچنين بر قلب هر متكبẃر طغيانگر
→→→→→→هر خ→→→→→→ورده، ت→→→→→→وان→→→→→→اي∂ ت→→→→→→شخيص ح→→→→→→ق از ب→→→→→اطل را از دست  Ẁدر ن→→→→→→تيجه آدم→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→→لبش م

^ با حق است.  م∂دهد و اين نيز معلول كفر و لجاج و عناد و
�؛۲  џونẀعџم Ẃسџال ي ẂمẀهџف Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع ẀعџبẂطџن џو Ẃم ґهґوبẀن Ẁذґب ẂمẀناهẂب џأص Ẁشاءџن Ẃوџل Ẃأن...�
→→→هر ب→→→→ر  Ẁم→→→→→ا اگ→→→→ر ب→→→→خواهيم م→→→→→∂توانيم آن→→→ها را ب→→→→ه س→→→بب گ→→→ناهانشان م→→→بتال س→→→ازيم و م...

^ حق] را نشنوند.  دلهايشان بنهيم تا صدا[
محروميẃت ما از جمال قرآن 

 џدẂن ґع Ẃعџ ب Ẃطџ م√ ال ت Ẁهẃلل џح→ضرت ام→ام ص→ادق�به ه→نگام ت→الوت ق→رآن اي→نگونه دع→ا م→∂كرد:(ا
→→هر ب→→ر گ→→وشم  Ẁ؛۳خ→→داي→→ا! وقت ق→→رائت م→→ن، م(Ґ↕џشاو→→ ґغ ^ ر џص→→џ →→لẄ∂џ ب џع Ẃلџع Ẃج→→џ عґ∂ وџ ال ت Ẃم→→ џس Ẅ∂ل→→ џع ∂ґت→→→џرائ→→→ ґق

^ قرآن را بشنوم و همه جمال قرآن را ببينم.  مزن و پرده بر چشمم ميفكن تا هم صدا
^ م→→→→→خصوص و ج→→→→→مال م→→→→→خصوص آس→→→→→مان∂ دارد و م→→→→→ا گ→→→→→وش  م→→→→→علوم م→→→→→∂شود ق→→→→→رآن ص→→→→→دا
^ آس→→→→→→→مان∂ ق→→→→→→رآن را ن→→→→→→م∂شنويم و چ→→→→→→شم ق→→→→→→لبمان ك→→→→→→ور ش→→→→→→ده و ج→→→→→→مال  ق→→→→→→→لبمان ك→→→→→→→ر ش→→→→→→→ده و ن→→→→→→→غمه
^ بر صفحات كاغذ جمال∂ نم∂بينيم  آس→مان∂ قرآن را نم∂بينيم!از قرآن جز خطوط نقش بسته
^ و شام∂ از قرآن صداي∂ نم∂شنويم!! خدا هم فرموده است:  ^ قاريان مصر و جز صداها
�؛℮  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�

...حقيقت اينكه چشمها كور نم∂شود ول∂ دلها كه در سينههاست كور م∂شود. 
→→→فالẀها�؛بلكه ق→→→فلها ب→→→ر دله→→→ا زده ش→→→ده است و  Ẃوب＃ أقẀل→→→Ẁق Ẅ∂ل→→→ џع Ẃدل ن→م∂يابد. از آن س→و ن→يز دل ب→→→→از ه→→→→م ف→→→→رموده است:�أم ^ ق→رآن از اي→ن س→و پ→شتґ درґ ب→→سته ق→رار گ→رفته و راه ن→فوذ ب→ه خ→انه
اح→→ساس ن→→ياز ب→ه ط→→عام آس→مان∂ ق→رآن ك→رده ف→رياد م→∂كشد ول∂ ي→→الџالџسف ك→ه ما با اعمال زشت 
^ دل زدهاي→→→→م! ن→→→ه ف→→→رياد ق→→→رآن را از ب→→→يرون م→→→→∂شنويم و ن→→→ه ف→→→رياد دل را از  خ→→→→ود، ق→→→→فلها ب→→→→ر خ→→→→→انه

                                                        
 .۳Ｑ＾غافر،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱ΩΩ＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد℮،صفحه＾۳۷۲، با اندك∂ تفاوت.  ۳

^ حج،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ℮
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درون! م→ا ن→ه ت→نها زب→→ان ق→رآن را ن→م∂فهميم ب→لكه زبان دل را هم نم∂فهميم. ما ي− عمر است با 
اي→ن دل زن→دگ∂ م→∂كنيم ول∂ ن→ه خ→ود دل را ش→ناختهاي→م و ن→ه ب→ا زب→انش آشنا شدهايم كه بفهميم 
چ→→ه م→→∂گويد و چ→→ه م→→∂خواه→→د. دل ب→→ر ح→→سب ف→→طرت ت→وحيد＾اش خ→دا را م→∂خواه→د و خ→→دا را 

م∂جويد و م∂گويد: 
�؛۱  џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�

...ما از خدا نشأت گرفته و از آنґ خدا هستيم و رو به خدا م∂رويم. 
خدا هم فرموده است: 

 џيل ґدẂب→џها ال تẂيџل→ џع џاس→ￍالن џرџط→џف ∂→→ ґتￍال ґاهللا џتџرẂط→→ ґف Ґيفاґن→→ џح ґين ґẃل→→دґل џ−џه→→ Ẃج џو Ẃمґأق→→џف�
...�؛۲  Ẁمґẃ ينẀ الẂقџي ґẃالد џ−ґذل ґاهللا ґقẂل џخґل

ت دي→→→→ن[كه دلب→→→ستگ∂ ب→→→→ه خ→→→داست]استوار ب→→→دار [اي→→→ن]  Ẃم→→→ џق→→→لبت] را ب→→→→ه س ^ چ→→→هره[
ف→طرت اله→→∂ است ك→→ه م→ردم را ب→→ر ه→مين سرشته است و آفرينش خدا تبديلپذير 

نم∂باشد، اين است دين ثابت پابرجا... 
آرامش دل فقط با رسيدن به خداست 

آر＾، دل ب→→→ر ح→→→سب ت→→→وحيد ف→→→طر＾اش خ→→→دا را م→→→→∂طلبد و ت→→ا ب→→ه او ن→→رسد آرام ن→→م∂گيرد! 
ẃب غ→→ير خ→→دا را از پ→→ول و زن و ف→→رزند و م→→سكن و م→→ركب و  ول∂ م→→→ا ك→→→ه زب→→→انش را ن→→→م∂فهميم م→→رت
ج→→→→→→→→→→→→→→اه و م→→→→→→→→→→→→→→قام و ري→→→→→→→→→→→→→→است ت→→→→→→→→→→→→→→حويلش م→→→→→→→→→→→→→→∂دهيم ك→→→→→→→→→→→→→ه آرامش ك→→→→→→→→→→→→→نيم ول∂ او آرام ن→→→→→→→→→→→→→م∂گيرد و 
ئґن∫  џم Ẃط→→→→џ رґ اهللاґ ت Ẃكґذ→→→→→ґ وام اض→→→→→طراب و ن→→→→→→اآرام→→→→→∂ از خ→→→→→ود ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد و م→→→→→∂گويد:�...أџال ب ẃع→→→→→ل∂الد
^ ك→→ه در  ها ẃ؛۳م→→→ن خ→→دا را م→→∂خواه→→م! ش→→ما چ→→ه ت→→حويل م→→ن م→→∂دهيد؟ درست م→→ثل ب→→چ� ẀوبẀل→→→ ẀقẂال
وام م→→→→∂گريد و م→→→∂نالد و  ẃت گ→→→→م ش→→→→ده و از م→→→→→ادر ج→→→→→دا ش→→→→ده است ع→→→→ل∂الدẃم→→→→يان ازدح→→→→→ام ج→→→→معي
^ ترش و شيرين و  ^ اينكه آرامش كنند، اقسام خوراك∂ها دن→بال م→ادر م→→∂گردد؛ دي→گران ب→را

^ برايش م∂آورند.   اسباب باز
^ ب→→→→→ا آن→→→→→ها س→→→→→رگرم م→→→→→∂شود ول∂ ب→→→→→از ب→→→→→ه ي→→→→→اد م→→→→→ادر  گ∂اش چ→→→→→ند لح→→→→→ظها ẃب→→→→→چ ^ او ب→→→→→ه اق→→→→→تضا
ت ناله و افغان سر م∂دهد و اش− م∂ريزد و تا خود  ẃم→∂اف→تد و آن→→ها را دور م→→∂افكند و به شد

                                                        
 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۳Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۲
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳
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را به آغوش مادر نيفكند، آرام نم∂شود.  
→→م ش→→ده و  Ẁگ ^ ẃاي→→→→ن− دل ه→→→م در م→→→يان ازدح→→→→ام ان→→→حاء اه→→→واء ن→→→→فسان∂ و م→→→ظاهر زن→→→→دگ∂ م→→→اد
خ→→→دا را از دست داده است ول∂ آتش خ→→→→داط→→→لب∂ از درون ف→→→طرتش ش→→عله م→→∂كشد و ن→→→اآرامش 
م→→→→→∂سازد. م→→→→→ا ه→→→→→م ك→→→→→ه آش→→→→→→نا ب→→→→→ا زب→→→→→انش ن→→→→→→يستيم، ب→→→→→ه خ→→→→يال اي→→→→نكه م→→→→∂توان→→→→يم او را ب→→→→ا پ→→→→ول ف→→→→راوان و 
^ رن→→→→گين و م→→→→سكن و م→→→→ركب ع→→→→ال∂ و ج→→→اه و م→→→قام و ري→→→است و م→→→نصب آرامش ك→→→نيم،  س→→→→فرهها
^ م∂طلبد، درست مثل  اي→نها را ب→رايش ف→راه→م م∂كنيم م∂بينيم ب→از آرام نم∂شود و چيز ديگر
^ گ→م گ→شته از ف→راق م→ادر م→∂گريد و م→∂نالد و او را م→→∂طلبد و ش→ما ب→ه او ش→كالت  ه ẃه→مان ب→چ

^ م∂دهيد تا آرامش كنيد و او آرام نم∂شود.  و اسباب باز
^ از ربẃ ك→→→→→→→→ريم رح→→→→→→→→يمش ب→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→سب ف→→→→→→→→طرت  ^ ج→→→→→→→→دا م→→→→→→→→انده ^ اي→→→→→→→→ن دل گ→→→→→→→→م گ→→→→→→→→شته آر
�؛آنگاه م→→→→→→ن آرام م→→→→→→∂شوم ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه  ẀوبẀل→→→→→→ ẀقẂن∫ الґئ џم Ẃط→→→→→→џ رґ اهللاґ ت Ẃكґذ→→→→→→ґ ت→→→→→→→وحيد＾اش داد م→→→→→→∂زند:�...أџال ب

^ م∂دهيد؟!  دامن خدايم بيفتم. من به دنبال خدايم م∂گردم شما به من اسباب باز
...�؛۱  ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�

^ نيست...!  ^ چيز ديگر اين زندگ∂ دنيا، جز سرگرم∂ و باز
^ پايانناپذير ما از فراق محبوب  نالهها

م→ا ي− ع→مر است خ→ود را ب→ا ه→مين اس→باب ب→از＾ها س→رگرم ك→ردهايم، عاقبت م∂ميريم با 
 ^ مان «خ→→→→→دا» و آن→→→→→→گاه م→→→→→∂بينيم آن→→→→→چه ك→→→→→ه در دن→→→→→→يا م→→→→→ايه ґ^ ^ از م→→→→→حبوب ف→→→→→طر ح→→→→→ال ج→→→→→→دا م→→→→→→انده
مان از زن و ف→رزند و ثروت و قدرت و مسكن و مركب و...بود همه هيچ و پوچ شده  ґ∂و از دس→→تمان رف→→ته است و خ→→دا را ه→→م ك→→ه م→→طلوب و م→حبوب ح→قيق∂ ب→ود از خ→ود راض→∂ ن→كرده س→رگرم
و لط→→ف و ع→→→نايتش را ب→→ه دست ن→→ياوردهاي→→م م→ا م→اندهاي→م و آتشґ ف→راقґ م→حبوب ك→ه س→وزندهترين 
آتشه→→→است. خ→→→→دا م→→→→∂دان→→د ك→→ه م→→ا ب→→ا اي→→ن دلب→→→ستگ∂ها ك→→ه ب→→ه غ→→ير خ→→دا داري→→م وق→→ت∂ ب→→ميريم چ→→ه 
^ ف→→راق و ه→→جران و س→→وز و گ→→داز ج→→داي→→∂ از  ن→→→الهها و چ→→→ه س→→→وز و گ→→→→دازه→→→ا خ→→→واه→→يم داشت! ن→→→اله

^ هميشه كه پايانناپذير خواهد بود.  معشوق و محبوب، آن هم برا
 وز ج→→→→→→→→→→داي→→→→→→→→→→→∂ها ش→→→→→→→→→→كايت م→→→→→→→→→∂كند � ب→→→→شنو از ن→→→∂ چ→→→ون ح→→→كايت م→→→→∂كند� 
از ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فيرم م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رد و زن ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اليدهان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د� ك→→→→→→→→→→→→→→→ز ن→→→→→→→→→→→→→→→يستان ت→→→→→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→→→→→را ب→→→→→→→→→→→→→→→بريدهان→→→→→→→→→→→→→→→د� 
                                                        

^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
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ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود آن ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه دل ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→درو＾�  ґگ→→→→→→→→→→→او و خ→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→اشد و ض→→→→→→→→→→→ياع۱ و ع→→→→→→→→→→قار�۲ د
دل∂ ك→→ه در آن ج→→ز خ→→دا ه→→→مه چ→→يز از م→حبẃت زن و ف→رزند و پ→ول و ج→اه و م→قام و ري→است 

هست در واقع آن دل نيست كه فرمودهاند: 
يẂرџ اهللا)؛۳  џغ ґاهللا џم џر џح Ẃن ґك ẂسẀال تџاهللا ف Ẁم џر џح ẀبẂلџقẂلџا)

^ مده!!  ^ خاصẃ خدا غير خدا را جا ^ مخصوص خداست در خانه دل حرم و خانه
ґ→→→ه ك→→→ه ن→→ه م→→→شغول ب→→ه اي→→ن دل ش→→→و＾�  →→→ربه، چ→→→و غ→→→افل ش→→→و＾� ب Ẁد گџرџ ґ→→→ب شẂ ب ґك

^ گوشت∂ است كه خورا∑ گربه است و گربهها در  اي→ن دل ك→ه م→ا داريم، مانند قطعه
^ زن و ف→رزند و م→حلẃ ك→سب  ^ م→→قام و م→نصب، گ→ربه ^ پ→→ول، گ→ربه ك→→مين آن ن→→شستهان→→د!گربه

و كار ... غفلت كنيم اين گربهها آن را م∂برند. 
^ ن→→→يست دل ن→→→→يست�  دل پـژمـرده غـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر از آب و گـل ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يست� ه→→→→ر آن دل را ك→→→ه س→→→وز

^ پيروانش  ^ پژمرده ^ ط→راوت ب→خشيدن به اين دلها ح→ال اي→ن ف→رياد ق→رآن است ك→ه ب→را
بلند است كه: 

ونџ الẂقẀرẂآنџ أمẂ عџل∂Ẅ قẀلẀوب＃ أقẂفالẀها�؛  Ẁرￍب џدџت џال يџأ ف�
چرا در قرآن تدبẃر نم∂كنيد آيا بر در دلتان قفل زده شده است؟ 

ẃر ن→→→م∂كنيد؟ چ→→→را ن→→→م∂خواه→→→يد ب→→→ا زب→→→ان م→→→ن آش→→→نا ش→→→ويد، چ→→→را  چ→→→→را در م→→→→حتويẃات م→→→→ن ت→→→→دب
^ آب→→اد  ^ ق→→لبتان راه ن→→م∂دهيد؟!آخر م→→ن ب→→را ^ ق→→→لبتان زدهاي→→→د و م→→→ن را ب→→→ه خ→→انه ق→→→فل ب→→→ر در خ→→→انه

^ من آنجاست!  ^ شما آمدهام.مسكن و مأوا ساختن دلها
^ م→→→ن ب→→→سته و پ→→→شت در ن→→→گهم داش→→→تهاي→→→د و ب→→→ه ف→→→ريادم اع→→تناي∂ ن→→م∂كنيد و  ش→→→ما در ب→→→ه رو
ẃب خ→→→→تم ق→→→→رآن دن→→→→بال خ→→→→تم ق→→→→رآن! ب→→→→ا  وام الف→→→→→→اظ و ك→→→→→لمات م→→→→→ن را ت→→→→→كرار م→→→→→∂كنيد و م→→→→→رت ẃع→→→→→ل∂الد
اص→→وات گ→→وناگون و الح→→ان زي→→ر و ب→→م و...پ→→يش خ→→ود خ→→→يال م→→→∂كنيد اح→→ترام→→م را رع→ايت ك→رده و 
م را ض→→ايع  ẃم را ادا ن→→→مودهاي→→→د.در ص→→→ورت∂ ك→→→ه ب→→→ا اي→→→ن روش ك→→→ه پ→→→يش گ→→→رفتهاي→→→د در واق→→→ع ح→→ق ẃح→→→ق

كرده و حرمتم را زير پا نهادهايد.آر＾: 
ست اس→→→→→→→رار م→→→→→→→ن� ه→→→ر ك→→→س∂ از ظ→→نẃ خ→→ود ش→→د ي→→ار م→→ن�  Ẁوز درون م→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→ج 
                                                        

ـ ضياع: زمين و آب و درخت.  ۱
ـ عقار: مطاع و اثاث خانه.  ۲

 .۲Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه ۳
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گفتار يازدهم: حفظ ايمان 
 
 
 

^ كه به آن مبتالييم!  نادان∂ ما از درد
م→→→→→شكل ب→→→→→زرگ م→→→→→ا اي→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→ا ن→→→→م∂دان→→→→يم اص→→→→→الҐ درد م→→→→ا چ→→→→يست ت→→→→ا دن→→→→بال درم→→→→→انش 
^ است.چون پول ندارم درد دارم. چون  ẃبگرديم! ما فكر م∂كنيم درد ما مربوط به زندگ∂ ماد
خ→→→→→→انه ن→→→→→→دارم درد دارم. چ→→→→→→ون م→→→→→اشين ن→→→→→→دارم درد دارم.چ→→→→→ون زن و ف→→→→→رزند ن→→→→→دارم، درد دارم و لذا 
^ ب→ه دست آوردن ه→مينها در ت→→قالẃ و ت→الش م→∂باشيم و ه→يچگاه ه→م از  پ→→يوسته ب→ا ج→دẃ ت→مام ب→را
^ اين است كه ندانستهايم،چون خدا نداريم درد داريم،  دردґ ن→→داش→تن ن→جات نم∂يابم. اين برا

مان.   ґ∂جدا ماندن از محبوب اصل∂ و حقيق ґ؛ درد هجران، درد فراق، درد� џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�
^ او نيز باز م∂گرديم.   ...ما از آنґ خداييم، از خدا نشأت گرفتهايم و به سو

اي→ن چ→يزها از زن و ف→رزند و م→سكن و م→ركب كه دور خود جمع كردهايم به خيال اينكه 
اي→→→→→نها درم→→→→→→ان درد م→→→→→ا ه→→→→→ستند ول∂ ن→→→→→ه ت→→→→→نها درم→→→→→ان ن→→→→→يستند، ب→→→→→لكه ب→→→→→ر درد م→→→→→ا ك→→→→ه ف→→→→اصله گ→→→→رفتن از 
^ شفابخش آسمان∂  م→حبوب اصل∂ است م∂افزايند. از اينرو است كه قرآن كريم اين نسخه

دادش بلند است: 
...�؛۱  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẂمẀك Ẁالد Ẃأو Ẅال џو ẂمẀكẀوالẂأم ẂمẀك ґهẂلẀوا ال تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ ب→اورداران خ→دا! س→خت م→راقب باشيد كه اموال و اوالدتان شما را  ^ م→ؤمنان! ا ا

از خدا جدا نكنند... 
آن→چنان ش→ما را ب→ه خود مشغول نسازند كه به كل از خدا و ياد خدا غافل گرديد و وقت∂ 
 џو Ẁه џ−ґذل џ↕џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن رџ الد∫ ґس џب→ه ه→وش آي→يد ك→ه ه→م دن→يا را از دست دادهاي→د و ه→م خدا را.�...خ

                                                        
^ منافقون،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
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 ۱.� Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال
^ مؤمنان! ايمان بياوريد  ا

و ه→→→→م اك→→→→نون م→→→→ردم دن→→→→يا ب→→→→ه چ→→→→نين درد ب→→→→∂ درم→→→→ان∂ م→→→→بتال ش→→→→دهان→→→→د و خ→→→ود ن→→→م∂فهمند ك→→→ه 
^ آن را هم از  ^ فان∂ را محكم چسبيدهاند و به همين زود ^ باق∂ را از دست داده و دنيا خ→دا
^ ه→→→ميشه در م→→→يان آتش ف→→→راق ب→→→ه س→→→وز و گ→→→داز و ج→→→دا م→→→→اندن از م→→→حبوب  دست م→→→∂دهند و ب→→→را

ه فرماييد:  ẃتكان دهنده هم توج ^ مبتال م∂گردند.به اين آيه
→→→→ل∂  џع џل ￍز→→→→џن ^ ґذￍال ґتاب→→→→ ґكẂال џو ґهґول→→→→ Ẁس џر џو ґاهللا→→→→ ґوا بẀن→→→→ ґوا آمẀن→→→→ џآم џي→→→→ن ґذￍا الџه→→→→ي→→→→ا أي� 

...�؛۲  ґهґ ول Ẁس џر
^ ك→سان∂ ك→→ه اي→مان آوردهاي→د! اي→مان بياوريد به خدا و پيامبرش و به كتاب∂ كه  ا

بر رسولش نازل كرده است... 
^ م→ؤمنان اي→→مان ب→ياوريد، ب→ه ق→ول آق→ايان ط→→الẃب  اي→ن ج→مله ع→جيب است ك→ه م→∂فرمايد: ا
→→→نوا� ن→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→ه  џذي→→→→ن آمẃها ال→→→→→ẃح→→→→اصل است و خ→→→→→الف ب→→→→→الغت!زيرا ب→→→→→ا�ي→→→→ا اي ґنوا� چ→→نين م→→∂فهماند ك→→ه آن→→ها اي→→مان ن→دارن→د و ب→→ايد ت→حصيل اي→→→→ن ت→→→→حصيل→→ ґاي→→مانند.آنگاه�آم ^ م→→خاطبان دارا
ع∂ اي→→→→→مان  ẃاي→→→→مان ب→→→→نمايند!! پس م→→→→علوم م→→→→∂شود آن م→→→→خاطبان، اي→→→→مان واق→→→→ع∂ ن→→→→→دارن→→→→د و ف→→→→قط م→→→→د
＾شان اظ→هار اي→مان م→∂كنند و ب→ه زب→ان، شهادت به وحدانيẃت  ẃح→فظ م→نافع م→اد ^ م→∂باشند و ب→را
 ґعيان اي→مان، اي→→مان ẃم→→د ^ خ→→دا و رس→→→الت رس→→ول� م→→∂دهند و لذا ب→→ه آن→→ها خ→→→طاب ش→→ده ك→→ه ا
^ نصيبتان گردد.   واقع∂ به خدا و رسولش و قرآن∂ كه به او نازل كرده بياوريد تا سعادت ابد

^ عمل∂  بركات ايمان قلب∂ همراه با تقوا
^ ديگر م∂فرمايد:  و در آيه

 Ẃن→→→→→→ ґم ґنẂيџلẂف→→→→→→ ґك ẂمẀكґت Ẃؤ→→→→→→Ẁي ґهґ ول Ẁس џر→→→→→→→ ґوا بẀن→→→→→→→ ґآم џو џوا اهللاẀق→→→→→→→ￍوا اتẀن→→→→→→→ џآم џي→→→→→→→ن ґذￍا الџه→→→→→→→؛۳ �ي→→→→→→→ا أي�... ґهґت џم Ẃح џر
^ اله→→→→→∂ پ→→→→→يشه ك→→→→→نيد و اي→→→→→مان ب→→→→→ه رس→→→→ولش  ^ ك→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه اي→→→→→مان آوردهاي→→→→→د! ت→→→→→قوا ا

                                                        
^ حج،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱

^ نساء،آيه＾⅛۱۳.  ـ سوره ۲
^ حديد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳
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بياوريد تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد... 
عيان اي→→→→مان، دور از واق→→→عيẃت ه→→→→ستند و از  ẃاي→→→→ن آي→→→→ه ه→→→→م ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→→ه م→→→خاطبانش م→→→د
^ ع→مل∂ ت→وأم  آن→→→ها م→→∂خواه→→د اي→→مان واق→→ع∂ ب→→ه رس→→ول خ→→دا ب→→ياوريد و اي→→مان ق→→لب∂ خ→→ود را ب→→ا ت→قوا
س→→→ازيد ت→→→ا خ→→→داون→→→د دو ن→→صيب از رح→→متش ب→→ه ش→→→ما ب→→بخشد(در دن→→→يا ن→→صيب∂ و در آخ→→رت ن→→صيب∂ 

ديگر) و عالوه بر آن: 
...�؛۱  ґهґب џون ẀشẂمџت ҐوراẀن ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џو...�

∂ ب→→→→ه ش→→→→ما ع→→→→طا م→→→→→∂كند ك→→→→ه در پ→→→رتو آن، راه زن→→→دگ∂ را  ẃن→→→→ور و روش→→→→ناي∂ خ→→→→→اص ...
بيابيد... 

^ زن→دگ∂ در  ^ اي→نكه ت→حصيل ن→ور ب→را آر＾، ي→→ادمان ن→→رود ك→→ه م→→ا ب→→ه اي→→ن دن→يا آم→دهاي→م ب→را
عالم پس از مرگمان بنماييم. 

 Ẃم ґهґمانẂأي→ґب џو Ẃم ґيه ґد→Ẃأي џنẂي→џب ẂمẀه Ẁور→Ẁن Ẅ∂ع Ẃس→→ џي ґنات ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال џو џينґن ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال ^ џر→→џت џمẂو→→ џي�
...�؛۲  џمẂوџيẂال ẀمẀراك ẂشẀب

^ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ردان و زن→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→اايمان را م→→→→→→→→∂بين∂ ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→ورشان پ→→→→→→→يشرو و در س→→→→→→→مت  روز
راس→→→→تشان ب→→→ه س→→→رعت در ح→→→ركت است[و م→→→الئكه ب→→→ه آن→→→ها م→→→→∂گويند] ب→→→شارت ب→→→اد ب→→→ر 
شما امروز[كه زندگ∂ غرق در نور و سرور و بهجت ب∂ پايان خواهيد داشت]... 
 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
^ 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  روز
^ گ→→يريم و راه خ→→ود را پ→→يدا ك→→نيم[يا ان→→دك∂ م→هلت ده→يد  ن→→ور[صورت]شما ب→→هرها
ت→ا م→→ا ه→م ب→→ه ش→→ما ب→رسيم و در پ→رتو نور شما راه بيابيم]به آنها گفته م∂شود به پشت 

سر خود[دنيا]برگرديد و آنجا كسب نور كنيد... 
^ ت→→→حصيل ن→→→ور ن→→→يست! الزم ب→→→ود در دن→→→يا از ط→→→ريق اي→→→مان و ع→→→مل ص→→→→الح و ت→→→قوا  اي→→→→نجا ج→→→ا
 ^ «ن→→→→→→→→→ور» ب→→→→→→→→→ه دست آوري→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→ه دي→→→→→→→→→گر گ→→→→→→→→→ذشته و ف→→→→→→→→رصت را از دست دادهاي→→→→→→→→د و اك→→→→→→→→نون ك→→→→→→→→→ار

                                                        
^ حديد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۱۲.  ۲
ـ همان،آيه＾۱۳.  ۳
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^ خ→→→→→ود را ب→→→→→ا ب→→→→→طالت و غ→→→→→فلت گ→→→→→ذران→→→→→→ديد و ه→→→→→مهاش دلخ→→→→→وش  ن→→→→→→م∂توان ك→→→→→→رد. ي− ع→→→→→→مر دن→→→→→→يا
^ ق→رآن م→∂نماييم و  ش→→ديد ب→→ه اي→→نكه م→→ا ق→→رآن∂ ه→→ستيم و ت→→الوت ق→→رآن و ح→فظ آي→→ات و س→ورهها
 ^ →فالẀها�؛وا Ẃوب＃ أقẀل→Ẁق Ẅ∂ل→ џع Ẃأم џآنẂر→ ẀقẂال џون Ẁر√ ب џدџ →ت џال ي→→џق→→→→لبتان را ب→→→ه ق→→رآن ه→م زي→ر گ→وش ش→ما ف→رياد م∂كشيد:�أ ف ^ ^ ب→→→سته ẃر در م→→→→حتويات ق→→→→رآن ن→→→→م∂كنيد؟! چ→→→→را دره→→→→ا ب→→→→ر ق→→→→رآن خ→→→→وانه→→→→ا! چ→→→→را ت→→→→دب
^ ق→→لبتان راه ن→→م∂دهيد و از  ^ ق→→→رآن ن→→→م∂گشاييد و آن م→→يهمان ع→→→اليقدر آس→→→مان∂ را ب→→ه خ→→انه رو

او پذيراي∂ نم∂نماييد؟ گاه∂ نيز با لحن∂ گلهآميز م∂فرمود: 
→→→→نẂها  џع Ẃم→→→→ Ẁه џها وẂيџل→→→→ џع џون رẀم→→→→ џي ґض ẂرџالẂ →→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ∂→→→→ ґف ＃↨→→→→ џآي Ẃن→→→→ ґم Ẃنґẃ �وџ كџ→→→→→أџي

...�؛۱  џون ẀضґرẂعẀم
^ اله→→→∂ در آس→→مانها و زم→→ين در م→→رئ∂Ẅ و م→→نظر اي→→نان  و چ→→→ه ب→→سيار آي→→ات و ن→→شانهها
ق→→→رار گ→→رفته و آن→→ها[شب و روز]از ك→→→نار آن→→→ها ب→→ا ب→→→∂اعتناي∂ م→→→∂گذرند و وق→→ع∂ ب→→ه 

آن نم∂نهند. 
مبادا مؤمنґ مشر∑ باشيم! 

^ آخر همين آيه سخت تكان دهنده است كه م∂فرمايد:  جمله
�؛   џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو...�

...اك→ثر م→ردم∂ ك→→ه ايمان به اهللا دارند، ايمانشان توأم با شر∑ است و غير خدا را 
شري− خدا م∂دانند!  

از اي→ن ج→→مله ب→→ايد ب→ه خدا پناه ببريم و در اصالح ايمان و اعتقاد خود بينديشيم كه نكند 
ẃرґ م→→→ستقلẃ دان→→→سته و در اك→→→ثر ش→→→ئون زن→→→دگ∂ خ→→ود ب→→ر م→→حور غ→→ير  غ→→→ير خ→→→دا را در زن→→→→دگ∂ خ→→→ود م→→→ؤث
د ك→→→→امل ب→→→→پنداري→→→→م، اي→→→→ن  ẃخ→→→→→دا ب→→→→→چرخيم و خ→→→→→ود ن→→→→→فهميم و در ع→→→→→ين م→→→→شر∑ ب→→→→ودن، خ→→→→ود را م→→→→وح
^ گ→→ذشت و ت→نها راه ت→طهير ق→لب  س→→خن، س→→خن خ→داست و از ك→نار آن ن→م∂شود ب→ه س→هلان→→گار
^ ش→→ر∑ و دي→→گر رذائ→→ل، ع→→مل ب→→ه دس→→تورات دي→→ن از ان→جام واج→→بات و ت→ر∑ م→حرẃمات  از رذي→→له

است كه قرآن فرموده است: 
...�؛۲  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃيￍالط ẀمґلџكẂال Ẁدџع Ẃصџي ґهẂيџإل...�

                                                        
 .۱ΩＱ＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۲
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[...قلب انسان مؤمن] رو به خدا باال م∂رود و عمل صالح آن را باال م∂برد... 
^ ع→→→الم ب→→االست و ت→→حصيل  ^ ارت→→→قاء ب→→→ه س→→→و ت→→→قوا و ح→→→الت پ→→→رهيز از گ→→→ناه، ب→→→→هترين وس→→→يله
→→ا ن→→→شدن∂ ن→→يست!  ẃت→→قوا و ح→→الت پ→→رهيز از گ→→ناه اگ→→رچه در م→→حيط ك→→نون∂ م→→ا ب→→س∂ دش→→وار ه→→ست ام
اي→→→ن ه→→مه ص→→→الحان و پ→→→اكان از ب→→→ندگان خ→→→دا در ع→→→الم ب→→ودهان→→د و ه→→ستند ك→→ه آن→→ها ه→→م م→→انند م→→ا در 
^ اه→واء ن→فسان∂  ^ ف→→اسد زن→→دگ∂ ك→ردهان→د و م→→∂كنند و در ع→ين ح→ال ت→وان→ستهان→د پ→ا رو م→→حيطها

خود بگذارند و خدا را بندگ∂ كنند. 
م∂توان ايمان خود را حفظ كرد 

آس→يه ه→مسر ف→رعون در ي− م→حيط س→راس→ر ك→فر و ش→ر∑ و الح→اد و فساد، آنچنان ايمان 
^ اه→→→ل  خ→→→→ود را س→→→→الم ن→→→→گه داش→→→→ته ك→→→→ه خ→→→→داون→→→→د او را ب→→→→ه ع→→→→نوان ي− زن ن→→→→مونه و ض→→→→ربالم→→→ثل ب→→→را
 ∂ґل ґن→→→→→→Ẃ نџ إذẂ ق→→→→→→الџتẂ رџبґẃ اب Ẃو џع Ẃر→→→→→→→ ґف џأتџر→→→→→→→ Ẃوا امẀن→→→→→→→ џآم џين ґذ→→→→→→→ џالҐ لґل√ →→→→→→→ث џم Ẁاهللا џبџر→→→→→→→ џض џمؤمنان اي→→→→→→→مان ن→→→→→→→شان داده ك→→→→→→→→ه:�و ^ џل زده برا ...�؛۱خدا، زن فرعون را مџث ґهґل џم џع џو џن Ẃو џع Ẃرґف Ẃنґم ∂ґن ґ ẃجџن џو ґ↨√ن→ џجẂال ∂→ґف Ґتا Ẃي→→џ ∑џ ب џدẂن→ ґع
ك→ه ه→مه گونه وسايل رفاه و عيش و عشرت در دستگاه فرعون برايش فراهم بود و وقت∂ ايمان 
ẃار ش→→→ديداҐ م→→ورد خ→→شم و غ→→ضب  ب→→→ه ن→→→بوẃت ح→→→ضرت م→→→وس∂�آورد، از ط→→→رف ف→→→رعونґ ظ→→→الẃمґ ج→→→ب
^ آن زن ب→→→ا اي→→→→مان را ب→→→ر زم→→→ين  ق→→→→رار گ→→→→رفت ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه ب→→→→→نا ب→→→ر ن→→→قل، دس→→→تور داد دسته→→→→ا و پ→→→اها
^ سينهاش نهادند كه از موس∂�  ميخكوب كردند و زير آفتاب سوزان تخته سنگ∂ هم رو
^ ط→→→→→→اقت ف→→→→→رسا ب→→→→→ا خ→→→→→دايش ب→→→→→ه راز و ن→→→→→→ياز  →→→→→→ا او ه→→→→→→مچنان زي→→→→→→ر ش→→→→→→كنجهها ẃب→→→→→→نمايد ام ^ ẃاظ→→→→→→هار ت→→→→→→بر
^ م→ن!نزد خ→ودت  ^ خ→دا ...�؛ا ґ↨√ن→ џجẂال ∂→ґف Ґتا Ẃي→џ ∑џ ب џدẂن→→ ґع ∂ґل ґن→→Ẃ ґ اب ẃبџبنا كن و مرا از فرعون و عملش نجات بده. پ→→رداخ→→ته ب→→ود و م→∂گفت:�...ر ^ ^ من خانها برا
^ م→→→→→∂كنيم ك→→→ه خ→→→ير، م→→→حيط، ف→→→اسد است و زن→→→ان و دخ→→→تران  ح→→→→ال، م→→→→ا ه→→→→مهاش ب→→→→→هانهگير
چ→→→نينند و ك→→→سب و ك→→→ار ح→→→→الل دش→→وار است و ن→→م∂شود در چ→→→نين م→→حيط∂ ت→→حصيل ت→→قوا ك→→رد و 
ن→م∂شود ب→دون ارت→كاب گ→ناه زن→دگ∂ ك→رد و... در ص→ورت∂ ك→ه خ→→وب هم م∂توان تحصيل تقوا 
^ با تمايالت نفسان∂ م∂خواهد و اساساҐ كمال  ^ نفس نهادن و مبارزه ^ ه→وا ك→رد. م→نتها پ→ا رو
^ خود به مبارزه برخيزد و در  و ف→ضيلت ان→→سان در ه→مين است ك→ه با اهواء نفسان∂ و دلبخواهها
م→→→→→→يان م→→→→→→حيط ف→→→→→→اسد، خ→→→→→→ود را ص→→→→→الح و س→→→→→الم ن→→→→→گه دارد و ب→→→→→→دان→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→ه دست آوردن ب→→→→→→هشت و 

                                                        
 .۱Ω＾تحريم،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱۳۲

^ در مقام عمل امكانپذير  رضوان خدا با سست∂ و ب∂حال∂ و احياناҐ با ب∂پرواي∂ و ب∂بندوبار
نخواهد بود. 

ر ن→→→→→→→→→→→→→→→→م∂شود�  ẃم→→زد آن گ→→رفت ج→→ان برادر كه كار كرد� گ→→→→→→→→→→→→→→→→نج ب→→→→→→→→→→→→→→→→∂ رن→→→→→→→→→→→→→→→→ج م→→→→→→→→→→→→→→→→يس
 ^ مات، ش→→→→رط اس→→→→اس∂ ب→→→→را ẃاز ارت→→→→كاب م→→→→حر ^ ^ اوẃل، ت→→→→→ر∑ گ→→→→ناه و خ→→→→وددار در م→→→→→رحله
^ ان→سان ح→اصل  ^ ت→→قواست ك→→ه ب→→→دون آن ه→→يچ م→→قام∂ از م→→قامات ق→→رب خ→→→دا ب→را ت→→حصيل م→→لكه

نخواهد شد. اين گفتار خداست: 
�؛۱  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

...خدا[اعمال را]تنها از دارندگان تقوا م∂پذيرد. 
^ خوب خدا باشيم؟  برخ∂ از جوانان بسيار پاكدل م∂پرسند چه كار بكنيم كه بنده
^ ب→زرگان∂ ك→ه ب→ه م→قامات ع→→اليه از م→→عنويẃت و ق→رب خ→دا رس→يدهان→د  ع→→رض م→→∂كنيم ه→مه

از مسير تقوا رسيدهاند و اگر راه∂ غير از اين بود، خدا نم∂فرمود: 
...�؛۲  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍإن...�

...حقيقت اينكه گرام∂ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست... 
...�؛۳  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات...�

^ خ→→→دا را رع→→ايت ك→→نيد، خ→→→دا ع→→→المتان م→→∂كند و از آن→→چه ن→→م∂دان→يد از م→→عارف  ش→→ما ت→→قوا
آگاهتان م∂سازد. 

قاناҐ...�؛℮  ẂرẀف ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џوا اهللاẀقￍتџت Ẃإن...�
^ خ→→→دا را پ→→→يشه ك→→→نيد، خ→→→دا ح→→→الت ف→→→رقان و ق→→→درت ت→→→شخيص ح→→→ق از  ...اگ→→→→ر ت→→→قوا

باطل را به شما عنايت م∂كند... 
^ تقوا  مفهوم جامع و گسترده

ẃه م→→→→∂دان→→→يم واج→→→بات ه→→→م  ت→→→→قوا ه→→→→م ف→→→→رمودهان→→→د ان→→→جام واج→→→بات و ت→→→ر∑ م→→→حرẃمات است.الب→→→ت
^ نيست! بلكه هر كس در هر شأن∂  م→نحصر در ن→ماز و روزه و ح→جẃ و اين سنخ از اعمال عباد

                                                        
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱

^ حجرات،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۳
^ انفال،آيه＾۲۹.  ـ سوره ℮
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^ و  از ش→→ئون زن→→دگ∂ و در ه→→ر ش→→→غل∂ از م→→شاغل ك→→ه ه→→→ست، ي− س→→لسله وظ→ايف واجب از ف→رد
^ اط→→اعت ام→→ر خ→→دا ان→جام ده→د؛ در م→حيط خ→→انه،  خ→→انوادگ→→∂ و اج→→تماع∂ دارد و ب→→ايد ه→→مه را ب→→را
زن→ان و ش→وهران،والدي→ن و ف→رزندان ن→سبت ب→ه ي→كديگر ح→قوق م→تقابل دارند و تضييع هر ي− از 
آن ح→→→→→→→→قوق خ→→→→→→→→→الف ت→→→→→→→→قوا و ن→→→→→→→→امرض∂ẃ خ→→→→→→→→داست. در ب→→→→→→→→يرون خ→→→→→→→→→انه، ه→→→→→→→→→مسايگان ن→→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→→م، 
ف→→روشنده و خ→→ريدار، ك→→ارگر و ك→ارفرما، ط→بيب و ب→يمار، اس→تاد و دان→شجو و...ه→مه ن→سبت ب→ه ه→م 

^ آن واجب است و تر∑ آن خالف تقوا است.   ^ حقوق متقابل م∂باشند و ادا دارا
اشتياق مردم به مستحبẃات بيش از واجبات! 

ẃات ب→→→→→يشتر م→→→→→∂شود ت→→→→→ا ان→→→→→جام  م→→→→→→ان اش→→→→→→تياق م→→→→→→ردم ب→→→→→→ه م→→→→→ستحب ẃدر رواي→→→→→→ات آم→→→→→→ده در آخ→→→→→→رالز
^ س→→→→→→اختن ح→→→→→→سينيهها و زي→→→→→→ارتگاهها ب→→→→→→ا م→→→→→→يل و رغ→→→→→→بت ت→→→→→→مام ان→→→→→→فاق  واج→→→→→→→بات!! ام→→→→→→→وال ف→→→→→→راوان ب→→→→→→را
^ خ→→→→→→→مس واجب ك→→→→→→→ه از ض→→→→→→→روريẃات م→→→→→→→ذهب است اس→→→→→→→تنكاف م→→→→→→→∂ورزند!!  →→→→→→→ا از ادا ẃم→→→→→→→∂كنند ام
ẃات است چ→نانكه م→→∂بينيم در اي→ن چ→ند س→ال اخ→ير به طور  ẃه ان→جامґ ع→بادتґ اع→تكاف ك→ه از م→ستحب ^ م→→→→→ورد اق→→→→→بال م→→→→→ردم م→→→→→خصوصاҐ ق→→→→→شر ج→→→→→وان از م→→→→→ردان و زن→→→→ان ق→→→→رار گ→→→→رفته است.الب→→→→ت چ→→→→→شمگير
^ ت→→→قدير است ول∂ اع→→تكاف∂ ك→→ه ك→→نارش ب→→∂اع→تناي∂ ب→ه ح→قوق والدي→ن  ^ خ→→وب و ش→→ايسته ك→→ار
و اح→→→→→→ياناҐ آزردن آن→→→→→→ها ب→→→→→→اشد در ن→→→→→→ظر دي→→→→→→ن چ→→→→→→ه ارزش→→→→→∂ دارد و ه→→→→→مچنين ن→→→→→افرمان∂ زن ن→→→→→سبت ب→→→→→ه 
 ^ ^ ش→→→→→→→وهر و آن→→→→→→→→گاه ان→→→→→→→جام ع→→→→→→→بادتґ اع→→→→→→→تكاف و شبه→→→→→→→ا ش→→→→→→→وهر و ت→→→→→→→ضييع ح→→→→→→→قوق زن از ن→→→→→→→احيه

^ اله∂ خواهد داشت؟!  چهارشنبه مسجد جمكران و... چه فايده
انجام واجبات برترين عبادت 

^ ما امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است:  موال
)؛۱  ґضґائ џرџفẂال ґاء џأدџك џ↕ џادџب ґال ع)

^ فرايض و انجام واجبات  ه→يچ عبادت∂ [از نظر ارزش در پيشگاه خدا] مانند ادا
نيست. 

ẃ∂» است  «ع→بادت واجب»، هم از جهت فضيلت و تقرẃب به خدا برتر از «عبادت مستحب
ẃ∂، ه→→م از ن→→ظر ف→→ضيلت در  و ه→→→م ت→→→ركش م→→→ستوجب ع→→→قاب و ع→→→→ذاب است. ول∂ ع→→→بادت م→→ستحب
^ پ→→→→→ايينتر از ع→→→→بادت واجب است و ه→→→→م ت→→→→ركش م→→→→ستوجب ع→→→→قاب و ع→→→→ذاب ن→→→→م∂باشد!  م→→→→→رتبه

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱۱۳.  ـ نهجالبالغه ۱
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وظ→→ايف واجب ه→→م گ→→→فتيم م→→نحصر ب→→ه ن→→ماز و روزه و ح→→جẃ و ام→→ثال اي→→→نها ن→→يست، ب→لكه ه→ر ك→س∂ 
^ كه هست از زندگ∂ خانوادگ∂ مرد و زن و مشاغل اجتماع∂ از كسب و  در ه→ر ش→غل و ك→ار
∂ دارد ك→→→→→ه ان→→→→→→جام آن ب→→→→→ه ن→→→→→حو اح→→→→→سن،  ẃك→→→→→→ار و ت→→→→→جارت و ط→→→→→بابت و س→→→→→ياست و...وظ→→→→→→ايف خ→→→→→اص
قاب است.  ґف از آن تر∑ واجب به حساب م∂آيد و مستوجب عẃوجوب اله∂ دارد و تخل

^ ورود به رضوان خدا  لين پلẃه برا ẃرعايت تقوا او
^ ارتقاء به درجات بلند معرف↨اهللا  لين پلẃه برا ẃآر＾، اي→ن ح→→قيقت ب→ايد باورمان بشود كه او
^ ورود ب→→→→ه رض→→→→وان خ→→→→دا، ت→→→→قواست ي→→→→عن∂ ان→→→→جام واج→→→→→بات و ت→→→→ر∑ گ→→→→ناهان از ه→→→ر  و آم→→→→ادگ∂ ب→→→→را

قبيل كه باشد وگرنه فرمودهاند: 
ل)؛۱  џخẂن ẀمẂال ∂ґف ґماءẂال ґلґناقџرام ك џحẂال ґلẂكџا џعџم ẀلџمџعẂلџا)

^ ك→→→→ردن، م→→→انند ك→→→س∂ است ك→→→→ه آب ب→→→ا  اع→→→→مال خ→→→→وب ان→→→→→جام دادن و ح→→→→رام خ→→→→وار
غربال حمل كند.  

^ ن→م∂ماند. ان→جام اع→مال م→ستحبẃ ت→وأم ب→ا  ط→→بيع∂ است ك→→ه در م→→يان غ→→ربال از آب ق→طرها
^ و ح→→→→رامخ→→→→وار＾، در پ→→→→يش خ→→→→دا ارزش→→→∂ ن→→→خواه→→→د داشت و ن→→→فع∂ ب→→→ه ان→→→سان ن→→→خواه→→→د  ح→→→→رامك→→→→ار

بخشيد.اين گفتار خداست: 
�؛۲  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

^ باتقوا عمل∂ را نم∂پذيرد!  ...خدا، جز از انسانها
 
 
 
 
 

                                                        
 .۳Ω۳＾اع∂،صفحه ẃو الورع و عد↕الد Ẅ^ ـ بحاراالنوار،جلد۷Ω،باب الطاع↨ و التقو ۱

^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲
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^ قلب  گفتار دوازدهم: بيمار＾ها
 
 
 

^ ما  اصل∂ترين وظيفه
^ آن ت→→→أكيد زي→→اد دارد ص→→حبت  ^ «اص→→→→الح ق→→→لب» ك→→→ه ق→→→رآن رو در گ→→→ذشته راج→→→→ع ب→→→ه م→→→سأله
ت  ẃم→→ا در دن→→يا، ش→ناختن ق→لب و پ→∂ ب→ردن ب→→ه م→وازي→ن ص→ح ^ ش→د و ع→رض ك→رديم: اص→ل∂ترين وظ→يفه
^ آن ب→→→يمار＾ها  ^ م→→→عالجه ^ ق→→→→لب و ي→→→افتن راهه→→→→ا ^ آن و آگ→→→→اه ش→→→→→دن از ان→→→→حاء ب→→→→يمار＾ها و ب→→→→يمار
ه داش→ته باشيم كه تمام حقيقت ما جسم و تن ما نيست،آنگونه  ẃاست. آخ→ر م→→ا اي→ن م→→قدار ب→ايد ت→وج

كه كافران و منكران مبدأ و معاد عالم م∂پندارند و به نقل قرآن كريم م∂گويند: 
...�؛۱  ẀرẂه ￍالد ẃنا إالẀكґل ẂهẀما ي џيا و Ẃحџن џو ẀوتẀمџيا نẂن ا الدџنẀيات џح ẃإال џ∂ ґما ه...�

^ زن→→→ده  ^ ن→→→يست، گ→→→روه∂ م→→→∂ميريم و گ→→روه دي→→گر ...ج→→→→ز اي→→→→ن زن→→→دگ∂ دن→→→يا چ→→→يز
م∂شويم، آنچه كه ما را م∂ميراند، دهر است و طبيعت... 

^ از م→→→→→سلمانان ن→→→→يز ع→→→→مالҐ ن→→→→شان  فانه ج→→→→مع ك→→→→ثير ẃن→→→→يست و م→→→→تأس ^ پس از م→→→→رگґ ت→→→→ن، خ→→→→بر
^ ان→→سان  ار است و ج→ز اي→ن ب→دن، ح→→قيقت∂ ب→را ẃر ك→ف ẃرشان ه→مان ط→رز ت→فك ẃم→→∂دهند ك→→ه ط→→رز ت→فك
 ^ ẃق→ائل ن→يستند و ت→مام س→ع∂ و ت→→الششان در راه ت→أمين سالمت ب→دن و ت→حصيل لوازم زن→دگ∂ ماد
^ ج→→→→→→→ز  ^ ت→→→→→→→رسآور از خ→→→→→→→→ورا∑ و پ→→→→→→→→وشا∑ و م→→→→→→→→سكن و م→→→→→→→→ركب م→→→→→→→→∂باشد و بس! ه→→→→→→→→يچ ب→→→→→→→→يمار
^ ت→ن از زخ→م م→عده و زخ→م روده و س→رطان ن→م∂شناسند ت→ا ب→ه فكر عالج آن بيفتند! وقت∂  ب→يمار
↨ ب→→→ه م→→→يان م→→→→∂آيد، ف→→→وراҐ ذه→→→نها ب→→→ه س→→→مت ب→→→هداشت ب→→→دن م→→→∂رود ك→→→ه  ẃح→→→ ẃه→→→→مسخن از ح→→→فظ الص

بايد تن، سالم و چاق و فربه شود.  
ẃ∂ م→→قصود از ق→→لب ن→→يز از دي→→دگاه آن→→ها ه→→→مان ق→→لب گ→→وشت∂ واق→→ع در س→→مت چپ س→→ينه  ح→→→ت
است ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→ون را در ب→→→→→→→→دن ب→→→→→→→ه گ→→→→→→→ردش در م→→→→→→→∂آورد، آن ب→→→→→→ايد س→→→→→→الم ب→→→→→→→ماند و ب→→→→→→يمار ن→→→→→→→شود، در 

                                                        
^ حج،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
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ص→ورت∂ ك→ه اص→→الҐ ح→قيقت ان→→سان، غ→ير اين بدن است و آن حقيقت∂ است به نام روح و قلب و 
^ اي→→→ن ب→→→→دن است و در واق→→→ع اي→→→ن ب→→→دن  ت و ب→→→يمار ẃآن ن→→→يز غ→→→ير ص→→→ح ^ ت و ب→→→→يمار ẃج→→→→ان ك→→→→ه ص→→→→ح

^ مركب انسان است.  ابزار كار روح و به منزله
مقصود قرآن از قلب 

^ م→→→∂رود، ب→→→ايد م→ركبش ه→م  ^ است ك→→ه در ب→→→يابان رو ب→→ه م→→قصد ẃه ان→→→سان،مانند م→→سافر الب→→ت
→ا در ح→دẃ ه→→مان م→ركب ب→ودنش خ→واب و خ→وراكش ت→أمين ش→ود  ẃس→→الم ب→→ماند ت→ا ب→ه م→قصد ب→رسد ام
ش ت→→→يمار ك→→→ردن م→→→ركب ب→→→اشد.اي→→→نكه  ẃف→→→رام→→→وش گ→→→ردد و ت→→→مام ه→→→م ∂ẃن→→→→ه اي→→→→نكه خ→→→→ود راكب ب→→→ه ك→→→ل
^ مبتال گشته و راكب را  ^ ام→روز ب→ه ي− چ→→نين ب→∂ خ→رد خ→→الف ع→قل است و م→ع االس→ف دن→يا
ت اه→→→تمام، ب→→→ه ت→→→يمار ك→→→ردن  ẃك→→→→ه ح→→→→قيقت روح ج→→→→ان ان→→→→سان است در ط→→→اق ن→→→سيان ن→→→هاده و ب→→→ا ش→→→د
^ چ→→اق و چ→→له ن→→→گه داش→→تن آن و رف→ع و  م→→ركب ك→→ه ت→→ن و ب→→دن اوست پ→→رداخ→→ته و روز و شب ب→→را
^ خ→ود را وي→ران نگه داشته و به آباد كردن  ع→→الج ب→يمار＾هايش در س→ع∂ و ت→الش است! خ→انه

^ ديگران پرداخته است و چه زيبا و به جا گفته است صاحب مثنو＾:  خانه
ك→→→→→→→ار خ→→→→→→→ود ك→→→→→→ن ك→→→→→→ار ب→→→→→→→يگانه م→→→→→→كن� در زم→→→→→→→→→→→→→→→→→→ين م→→→→→→→→→→→→→→→→→ردمان خ→→→→→→→→→→→→→→→→→انه م→→→→→→→→→→→→→→→→→كن� 
^ اوست غ→→→→→→→→→→→→→→→→→مناك∂ ت→→→→→→→→→→→→→→→→و� ك→→→→→→→→→→→→يست ب→→→→→→→→→→→→→يگانه، ت→→→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→→→→اك∂ ت→→→→→→→→→→→و�  ك→→→→→→→→→→→→→→→→→ز ب→→→→→→→→→→→→→→→→→را
ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وهر ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان را ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بين∂ ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ربه∂� ت→→→→→ا ت→→→→→و ت→→→→→ن را چ→→→→رب و ش→→→→يرين م→→→→∂ده∂� 
→→→→→→→→→→→→→→→→→ردن گ→→→→→→→→→→→→→→→→ند او پ→→→→→→→→→→→→→→→→يدا ش→→→→→→→→→→→→→→→→ود� گ→→→→→→→→ر م→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→ش− ت→→→→→→→→ن را ج→→→→→→→→ا ش→→→→→→→ود�  Ẁروز م 
د ن→→→ام پ→→→ا∑ ذوالج→→→→الل� م→→→→→→ش− را ب→→→→→ر ت→→→→→ن م→→→→→زن ب→→→→→ر دل ب→→→→→مال�  џبو→→→ ґم→→→→ش− چ 
^ ب→→→→→→→→→→→→→→→→رادر ت→→→→→→→→→→→→→→→→و ه→→→→→→→→→→→→→→→مان ان→→→→→→→→→→→→→→→→ديشها＾�  م→→→→→→→→→→→→→→ابق∂ ت→→→→→→→→→→→→→و اس→→→→→→→→→→→→→تخوان و ري→→→→→→→→→→→→→شها＾� ا

^ ت→و است، ب→قيẃه ه→ر  ح→→قيقت ت→و ه→مان روح و ج→ان ت→و است ك→ه م→ركز اف→كار و ان→→ديشهها
^ پوست است و گوشت و رگ و ريشه است و استخوان.  چه دار

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل، گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لشن∂�  Ẁد ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ديشهات گ џو→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Ẁ ^ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لخن∂�۱ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ب ^ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و هي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه  ور بـود خـار
^ ه→→→→→ميشه م→→→→→اندن∂ است ره→→→→ا  ب→→→→→نابراي→→→→→ن، ق→→→→→→لب و ج→→→→→→ان و روح را ك→→→→→ه ح→→→→→قيقت آدم→→→→→∂ و ب→→→→→را
ك→→ردن و ت→→ن را ك→→ه م→→ركب م→→وقẃت او و س→→ران→→جام پ→→وسيدن∂ است چ→→سبيدن و آن را ت→يمار ك→ردن، 

اҐ سفيهانه است.   ẃنابخردانه و جد ^ امر
                                                        

ـ گلخن: آتشخانه حمام.  ۱
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ر دارد و م→→ع االس→ف  ẃق→→لب چ→→→قدر ت→→كيه ك→→رده و ت→→أكيد م→→كر ^ ح→→ال ب→→→نگريم ك→→ه ق→→رآن رو
م→→→ا ك→→→ه ب→→ه ق→→ول خ→→ودمان اه→→ل ارت→→باط ب→→ا ق→→رآن ه→→ستيم و ي− ع→→مر است ق→→رآن م→→∂خوان→→يم و ق→→رآن 
ح→→→→→فظ م→→→→→→∂كنيم و ق→→→→→رآن ت→→→→فسير م→→→→∂كنيم ول∂ ه→→→→نوز آن→→→→چنانكه ب→→→→ايد ن→→→→ينديشيدهاي→→→→م ك→→→→ه م→→→→قصود 

^ آن چيست و آن چگونه بايد باشد؟   ر رو ẃقرآن از قلب با اين همه تأكيد مكر
ẃع و ت→حقيقند گفتهاند بيش از يكصدوس∂ بار در قرآن از قلب سخن به  آن→→ها ك→ه اه→ل ت→تب
م→→→→→يان آم→→→→→ده است و ب→→→→→سيار روش→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→قصود ق→→→→رآن از ق→→→→لب، آن ق→→→→لب گ→→→→وشت∂ واق→→→→ع در 
^ ب→→دن است  ^ از اع→ضا س→مت چپ س→ينه ك→ه پ→خش خ→ون در ب→→دن م→∂كند ن→يست! اي→نكه ع→ضو
ه  ẃاء ج→→→سمان∂ است آن ق→→لب∂ ك→→ه م→→ورد ت→→وجẃ ه پ→→زشكان و اط→→ب ẃآن م→→ورد ت→→وج ^ ت و ب→→→يمار ẃو ص→→→ح
^ آن م→→→→→→→∂دان→→→→→→→د، آن  ت و ب→→→→→→→→يمار ẃان→→→→→→→→سان را در گ→→→→→→→→رو ص→→→→→→→→ح ^ ق→→→→→→→→رآن است و م→→→→→→→→رگ و ح→→→→→→→→يات اب→→→→→→→→د
^ از اف→كار و عقايد  ^ آن، ن→→شأت گ→رفته ت و ب→يمار ẃح→قيقت روح و ج→→ان آدم→∂ است ك→ه ص→ح

و اخالق و اعمال ني− و بد انسان است.  
^ قلب از نگاه قرآن  بيمار＾ها

ẃر است. آن س→ه  ^ ق→→لب ب→ه س→ه ع→→بارت ت→عبير ش→ده ك→ه ش→ايان ت→أمẃل و ت→دب در ق→→رآن از ب→→يمار
مẂ م→ا ك→انẀوا  ґهґوبẀل→Ẁل∂ ق→ џع џران Ẃل→џ الẃ ب џع» است و «ق→→فل». ي− ج→→ا م→→∂فرمايد:�كẂ →→ب џن» و «ط→→→Ẃي џع→→بارت: «ر
�؛۱ن→→ه، چ→→نان ن→→يست ك→→ه آن→→ان پ→→يش خ→→ود م→→∂پندارن→→د ب→→لكه اع→→→مال زش→→تشان س→→بب ش→ده  џونẀ ب ґس Ẃك→→ џي
^ ق→لب را از ص→→الحيẃت ان→عكاس ن→ور ح→ق  ^ ق→لبشان ن→→شسته و آي→ينه →→ن» ب→→ر ص→→فحه Ẃي џك→→ه ح→→→الت «ر

انداخته است! در نتيجه روز قيامت كه روز تجلẃ∂ نور جمال خداست. 
�؛۲  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�

^ نور جمال پروردگارشان در حجاب م∂باشند.  نه، آنها از مشاهده
يẂن» قلب در  џش→ريفه،اع→مال ب→د آدميان را سبب پيدايش «ر ^ م→الحظه م→→∂فرماييد در آي→→ه
^ «ري→ن»  فبار اي→→نكه م→→ا، ن→→ه م→→عنا ẃدن→→يا و ح→→→جاب از خ→→→دا در آخ→→رت ارائ→→ه ف→→رموده است ول∂ ت→→أس
ق→→→→→→→→→لب در دن→→→→→→→→→→يا را در∑ م→→→→→→→→→∂كنيم و ن→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ذاب دردن→→→→→→→→→ا∑ م→→→→→→→→حجوبيẃت از خ→→→→→→→→دا و م→→→→→→→→حروميẃت از 
 џ−ґẃ ب џر Ẅ∂إل ẁح ґك→اد џ−√إن Ẁسان→Ẃن Ẃا اإل џج→مال خ→→دا در آخ→رت را ك→ه ف→رموده است:�ي→ا أي∫→→ه ^ م→شاهده

                                                        
فين،آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره ۱

 .۱Ｑ＾ـ همان،آيه ۲
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^ و بين راه خود را با جماد و  ^ ديدار خدايت به راه افتادها ^ انسان! تو برا �؛۱ا ґيهґالق Ẁمџف Ґحا Ẃد→ џك
^ و اصالҐ مقصد اصل∂ را فراموش كردها＾!   نبات و حيوان سرگرم ساختها

آن روز ك→→ه س→→فر ب→→ه پ→→→ايان رس→→يد و ه→→→نگام دي→→→دار م→→حبوب م→قصود ف→را رس→يد،تو را ب→ه خ→ود 
�؛دور ك→نيد اي→ن ن→االيقان  џونẀ وب Ẁج Ẃح→ џمџذ＃ لґئ џم Ẃو→→ џي Ẃم ґه→→ґẃ ب џر Ẃن→→→ џع Ẃم Ẁإن√→→ه ẃال→→→ џراه ن→→م∂دهند و م→→→∂گويند: �ك
را ك→→→→→→→ه در دن→→→→→→→يا ب→→→→→→ه غ→→→→→→ير م→→→→→→ن ع→→→→→→شق م→→→→→→∂ورزيدند! ام→→→→→→روز ن→→→→→→يز از م→→→→→→ن در ح→→→→→→جاب و از دي→→→→→→→دار م→→→→→→ن 

^ از محبوب از عمق جانشان شعله م∂كشد كه:  محرومند. آنجاست كه آتش دور
�؛۲  џين ґر ґاخ ￍالس џن ґمџل ẀتẂنẀك Ẃإن џو ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف Ẅ∂لџت∂ ع џر Ẃس џيا ح...�
^ در ك→→→→→→→→→→نار خ→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→ودم و در ح→→→→→→→→→→ال غ→→→→→→→→→→→فلت از خ→→→→→→→→→→دا و  ^ اف→→→→→→→→→→→سوس ك→→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→→مر ...ا
^ ك→→→→ردم و ه→→→→مانا ك→→→→ه م→→→→ن از  ب→→→→∂اعتناي∂ ن→→→→سبت ب→→→→→ه س→→→→احت اق→→→→دسش ع→→→→مرم را س→→→→→پر

مسخرهكنندگان بودم. 
اي→→→ن− ك→→ه م→→هلت∂ ب→→اق∂ است اي→→ن ن→→دا را ك→→ه از ح→→لقوم م→ناديان راه ح→ق ب→لند است ب→شنويم 
^ م→→→حجوبيẃت از  ^ از ق→→→رآن! ان→→→دك∂ ب→→→ه ه→→→وش ب→→→ياييد و خ→→→ود را ب→→→ه م→→→هلكه عيان پ→→→→يرو ẃم→→→→د ^ ك→→→→ه: ا

خدا نيفكنيد.  
^ خ→انم م→سلمان اگ→ر ام→روز، خ→ودت را از مرد نامحرم در حجاب نگير＾، فردا از خدا  ا
^ م→→→→→رد م→→→→→سلمان! اگ→→→→→ر ام→→→→→روز ب→→→→→ين خ→→→→→ود و زن ن→→→→→امحرم ح→→→→→جاب ق→→→→→رار  در ح→→→→→→جاب خ→→→→→→واه→→→→→∂ ب→→→→→ود! ا
^ خ→→→→→→دا ك→→→→→ه م→→→→→ا اي→→→→→ن س→→→→→خنان ت→→→→→كان  ن→→→→→→ده∂، ف→→→→→→ردا از خ→→→→→→دا در ح→→→→→→جاب خ→→→→→واه→→→→→∂ ب→→→→→ود.چه م→→→→→→∂شد ا
الҐ م→→→قاصد آن→→→ها را م→→→→∂فهميديم و س→→→پس ب→→→ا زن→→→دگ∂  ẃت→→→و را ب→→→ه گ→→→وش دل م→→→∂شنيديم؟ او ^ ده→→→→نده
^ مرگ و لحد  ^ خ→ود م→∂برديم و تا در تنگنا خ→ود ت→طبيق م∂كرديم و پ→∂ ب→ه ك→م و ك→است∂ها
^ خدا حق است كه م∂گويد:  قرار نگرفتهايم، به اصالح خود م∂پرداختيم.آخر اين ندا

لџمẀوا أنￍكẀمẂ مẀالقẀوهẀ...�؛۳  Ẃاع џو...�
...اين را بدانيد و باورتان بشود كه شما ي− روز، مالقات∂ با من خواهيد داشت... 
 ^ آن روز اگ→→→→ر پ→→→→رده م→→→→يان خ→→→ود و ش→→→ما ان→→→داخ→→→تم و ش→→→ما را ب→→→ه خ→→→ودم راه ن→→→→دادم، ن→→→گوييد ا
ع→→جب! چ→→را چ→نين ش→د و چ→را م→ا را از دي→دار خ→ود م→حروم ك→ردند، آخ→ر م→ن ق→انون دارم و ش→ما را 

                                                        
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۲۳.  ـ سوره ۳
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از ق→→انون خ→→ودم ب→→اخبر س→→اخته ب→ودم و گ→فته ب→ودم اع→مال ب→د ش→ما، س→بب پ→يدايش «ري→ن» و چ→ر∑ 
^ قلب شما م∂گردد.  در صفحه

�؛۱  بẃار＃ џر＃ جґẃ �...كџذلџ−ґ يџطẂبџعẀ اهللاẀ عџل∂Ẅ كẀلґẃ قџلẂبґ مẀتџكџب
^ مستكبران جبẃار نهاده م∂شود .  اينچنين مهر بر دلها

�...أمẂ عџل∂Ẅ قẀلẀوب＃ أقẂفالẀها�؛۲ 
ق→فل ب→ر دله→→اي∂ زده م→∂شود كه در دنيا از در∑ حقايق و معارف محروم و در آخرت 

هم از لقاء و ديدار خدا محجوب م∂گردند! اعالم كرده بود كه: 
�؛۳  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

^ [در پ→→يش داري→→د] ك→→ه آن روز ن→→→ه م→→→ال∂ ن→→افع ب→→→ه ح→→ال ك→→س∂ خ→واهد ب→ود و ن→→ه  روز
ف→→→رزندان∂! ت→→→نها ك→→→س∂ م→→→∂تواند آن روز ب→→→ه ح→→ضور م→→→ن راه ي→→ابد ك→→→ه ب→→→ا ق→→لب∂ س→→→ليم 

آمده باشد. 
 ^ →→لقيẃه و ع→→مليẃه، ق→لب∂ ك→ه پ→يوسته ب→ه رو Ẁي→ن» و «ط→بع» از رذاي→ل خ џق→→لب∂ س→→الم از ه→→رگونه «ر
ق→→→رآن م→→ن گ→→شوده ب→→ود و ه→→يچگاه از پ→→ذيرفتن اح→→كام و م→→→عارف آس→→→مان∂ آن دري→→غ ن→→م∂ورزيده 
 ^ ^ «ري→→→→ن» و «ط→→→→بع ق→→→لب∂» را خ→→→وب م→→→→∂فهميم و ن→→→ه درب→→→اره است.ول∂ ي→→→→→الالسف ك→→→→ه م→→→→ا ن→→→→ه م→→→→عنا

^ قرآن، خوب م∂انديشيم.   «قفل شدن» قلب به رو
مبادا مؤمن ب∂ايمان باشيم! 

^ آنها فرموده است:  م∂ترسيم از كسان∂ باشيم كه خدا درباره
�؛℮  џينґن ґم ẂؤẀمґب ẂمẀما ه џو ґر ґاإلخ ґمẂوџيẂالґب џو ґاهللاґا بￍنџآم ẀولẀقџي Ẃنџم ґاسￍالن џن ґم џو�

از م→→ردم ك→→سان∂ ه→→ستند ك→→→ه م→→→∂گويند: اي→→→مان ب→→ه خ→دا و روز ق→→يامت داري→→م و ح→ال 
آنكه در واقع ايمان ندارند! 

 Ｑ؛� џون ẀرẀع Ẃشџما ي џو ẂمẀه џسẀفẂأن ẃإال џونẀع џد Ẃخџما ي џوا وẀنџآم џين ґذￍال џو џاهللا џونẀع ґخادẀي�
                                                        

 .۳Ｑ＾غافر،آيه ^ ـ سوره ۱
د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲

^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۳
^ بقره،آيه＾۸ .  ـ سوره ℮

ـ همان،آيه＾۹.  Ｑ
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آن→ها ب→ا خ→دا و م→ؤمنان خ→دعه م∂كنند[و م∂خواهند با تظاهرشان به ايمان، خدا و 
م→ؤمنان را ف→ريب ب→دهند]و ح→ال آن→كه در واق→ع با خودشان خدعه م∂كنند و خود 

نم∂فهمند! 
ضاҐ ...�؛  џرџم Ẁاهللا ẀمẀه џزادџف ẁضџرџم Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂ґف�

قلبشان بيمار است و خدا هم بر بيمار＾شان افزوده است... 
�؛۱  џونẀب ґذẂكџوا يẀما كانґب ẁيمґأل ẁذابџع ẂمẀهџل џو...�

 ...به خاطر دروغ∂ كه م∂گفتند عذاب∂ دردنا∑ خواهند داشت. 
^ ق→لب ب→ه م→يان آم→ده است  م→→الحظه م→→→∂فرماييد در اي→→ن آي→→ات ه→→→مسخن از ق→→لب و ب→يمار
^ پ→→→→يروان ق→→→→رآن اث→→→بات ك→→→نند و آن→→→→ها را ب→→→ه اص→→→→الح آن وادارن→→→د و  ^ ق→→→→لب را ب→→→→را ت→→→→ا اص→→→→الت م→→→→سأله
گ→→→فتيم م→→قصود ق→→رآن از «ق→→لب» اي→→ن ق→→→لب گ→→وشت∂ واق→→ع در س→→مت چپ س→→ينه ن→→يست ك→→ه ك→→ارش 
 ^ ẃاء جسمان∂ است. آنها م∂دانند بيمار گ→ردش دادن خ→ون در ب→دن است. اي→نكه م→ربوط ب→ه اط→ب

اين قلب از چه قبيل و عالج آن چگونه است.  
^ خ→→→→→→→دا�است. آن→→→→→→→ها  ^ آن ت→→→→→→→كيه دارد، م→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→ه ان→→→→→→→بياء و اولي→→→→→→→→ا ق→→→→→→→→لب∂ ك→→→→→→→ه ق→→→→→→→رآن رو
^ آن از چ→→→ه ق→→→بيل و راه ع→→→الجشان چ→→گونه  ^ چ→→→ه ح→→→قيقت∂ و ب→→→يمار＾ها م→→→∂دان→→→ند اي→→→ن ق→→→لب دارا

است. آنها م∂گويند: 
لџق� م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبانيم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اگردان ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ق�  џفẂان→→→→→→→→→→→→→→→→→ џم۲ دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→د م→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا را فẀزẂل→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁب→→→→→→→→→→→→→→→→→→حر ق
 ك→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→ه دل از راه ن→→→→→→→→→→→→→بض∂ ب→→→→→→→→→→→→→نگرند� آن ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبان ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيعت دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گرند� 
ك→→→→→→→→→ز ف→→→→→→→→→راست م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ال∂ م→→→→→→→→نظريم� م→→→ا ب→→→ه دل ب→→→∂ واس→→→طه خ→→وش ب→→نگريم� 
ґ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مار�۳  ج→→→→→→→→→→→→→→→→ان ح→→→→→→→→→→→→→→→يوان→→→→→→→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→ديشان اس→→→→→→→→→→→→→→→توار� آن ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بيبان غ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذاي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند و ث

آن→→ها فقط م∂توانند راجع به نفع و زيان غذاها و ميوهها نظر بدهند و از اين راه به حيات 
حيوان∂ انسان نيرو ببخشند ول∂: 

لџق� م→→→→ا ط→→→→بيبانيم ش→→→→→اگردان ح→→→→ق�  џفẂم دي→→د م→→ا را ف→انẀزẂل→→ẀẀب→→حر ق 
ه ق→رار م∂دهيم و سود و زيان آنها را  ẃم→ا اع→مال ان→→سان را از گ→فتارها و ك→رداره→ا م→ورد ت→وج

                                                        
 .۱Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱

^ وسيع و عميق.  ـ قلزم: دريا ۲
ـ ثمار: ميوهها.  ۳
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نشان م∂دهيم. 
 وي→→→→→ن چ→→→→→نين ق→→→→→ول∂ ت→→→→→و را ق→→→→→اطع ب→→→→ود� ك→→→→→→→ين چ→→→→→→→نين ف→→→→→→→عل∂ ت→→→→→→→و را ن→→→→→→→افع ب→→→→→→ود� 
^ روح∂  غفلت عموم ما از بيمار＾ها

^ خود را اظهار  ẃاء جسم∂ فراوان م∂رويم و بيمار＾ها م→ا خ→دمت آق→→ايان پ→زشكان و اطب
ا آن آقايان اكثراҐ خود را نيازمند به امثال ما  ẃم→∂كنيم و از آن دان→ايان دارو و درم→ان م→→∂طلبيم ام
 ∂ẃ ^ روح→∂ س→خن م→∂گوييم ن→م∂دان→→ند و گ→وي∂ ك→ه اص→→الҐ در ع→→الم، ط→ب ك→→ه راج→→ع ب→→ه ب→→يمار＾ها
^ ان→سان غ→ير ه→مين ب→دن ن→م∂شناسند در ص→ورت∂ ك→ه از دي→دگاه  غ→→ير از طبẃ ب→→دن و ح→→قيقت∂ ب→→را
^ مهل− او نيز  د روح∂ انسان است و بيمار＾ها ẂعẀ ان→بياء و پ→→يامبران اله→∂� ح→قيقت انسان، ب
^ م→→→→عالج آن ب→→→→يمار＾ها، پ→→→→يامبران خ→→→→→دا� ه→→→→ستند ك→→→→ه ب→→→→ا  ẃا ^ روح→→→→→∂ او است و اط→→→→→ب ب→→→→→يمار＾ها

^ بيماران م∂پردازند.   ^ شفابخش آسمان∂ به نام اديان اله∂ به معالجه نسخهها
امام اميرالمؤمنين عل∂�از رسول خدا�يا از خودش تعبير به طبيب فرموده است: 
 ẀثẂي џح џ−ґل џذ 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)

)؛۱  نџ↨＃ بẀكẂم＃ ґسẂأل џو ＃ ẃم Ẁان＃ ص џآذ џو ＃∂ẂمẀوب＃ عẀلẀق Ẃن ґم ґهẂيџل ґإ Ẁ↨ џاج џحẂم→هل−] در ميان ال ^ ^ ب→يمار＾ها ^ م→عالجه[ او ط→بيب∂ است ك→→ه ب→ا اب→زار ط→بẃ∂اش ب→را
م→→→→→→→→→→→→ردم گ→→→→→→→→→→→→ردش م→→→→→→→→→→→→→∂كند،مرهمهايش را آم→→→→→→→→→→→اده ك→→→→→→→→→→→رده و اب→→→→→→→→→→→زارهايش را ت→→→→→→→→→→→افته 
^ داغ  است[ب→→→→→→→→→→→رخ∂ از ب→→→→→→→→→→→→يمار＾ها م→→→→→→→→→→→رهم م→→→→→→→→→→→→∂خواهد و ب→→→→→→→→→→رخ∂ آه→→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→→افته ب→→→→→→→→→→را
^ الل ب→→→ا  ^ ك→→→→ر و زب→→انها ^ ك→→→ور و گ→→→وشها ن→→→هادن]هر ج→→→→ا ك→→→→ه الزم ب→→→اشد از دله→→→ا

^ تافته به معالجه م∂پردازد.   مرهمها و يا ابزارها
ẃه به شرط پذيرش دستور و نداشتن لجاج و عناد در مقابل دستورات آن طبيب معالج.  البت

^ اهل ايمان  شفابخش∂ آيات قرآن برا
 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 Ẁلґẃزџن→→→Ẁن џو�

إالẃ خџسارا�Ґ؛۲ 
^ كافران و ظالمان زيانبخش است.  ^ اهل ايمان شفابخش و رحمت و برا قرآن برا

                                                        
 .۱Ω۸＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه  ۱

^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۲
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^ ت→→→→→مسخر و اس→→→→→تهزاء ب→→→→→ه ه→→→→→م ن→→→→→→گاه  وق→→→→→→ت∂ آي→→→→→→ات ق→→→→→رآن ن→→→→→ازل م→→→→→→∂شد، گ→→→→→روه م→→→→→نافق از رو
 Ẃتџل ґزẂن Ẁإذا م→→ا ا џب→رديد؟�و ^ م→∂كردند و م→∂گفتند: چ→ه ط→رف∂ از اي→ن ج→مالت ب→ستيد و چ→ه ب→هرها

...�؛اين سوره بر ايمان كدامتان افزود؟  Ґإيمانا ґه ґهذ Ẁه Ẃت џزاد Ẃم Ẁأي∫ك ẀولẀق џي Ẃنџم Ẃم ẀهẂن ґمџف ẁ↕џور Ẁس
�؛۱   џون Ẁر ґشẂبџت Ẃسџي ẂمẀه џو Ґإيمانا ẂمẀهẂت џزادџوا فẀنџآم џين ґذￍا الￍأمџف...�

^ آن→→→→ان ك→→→→ه اي→→→→مان آوردهان→→→→د ب→→→→→ر اي→→→→مانشان اف→→→زوده است و  ^ اي→→→→→ن س→→→→وره ب→→→→را ...آر
آنها روحاҐ شاد و مسرورند. 

 џوا وẀم→→ات џو Ẃم ґه ґس→→ Ẃج ґر Ẅ∂џإل Ґسا→→ Ẃج ґر ẂمẀه→→Ẃت џزاد→→џف ẁضџر→→џم Ẃم ґهґوبẀل→→Ẁق ∂→→ ґف џي→→ن ґذￍا ال→→ￍأم џو�
�؛۲  џون Ẁرґكاف ẂمẀه

^ ك→→→→فر و ش→→→→ر∑ و ن→→→→فاق]اين س→→→وره ب→→→→ر  →→→→ا آن→→→→ان ك→→→→→ه ق→→→→لبشان ب→→→→يمار است[ب→→→→ه ب→→→→يمار ẃام
پليد＾شان افزوده است و سرانجام با حال كفر م∂ميرند. 

^ ب→→→→ااي→→→→مان، از ش→→→→نيدن آي→→→→ات ق→→→→رآن، ه→→→→م ب→→→→ر  از اي→→→→→ن آي→→→→→→ات اس→→→→→تفاده م→→→→→∂شود ك→→→→ه ان→→→→→سانها
 ^ ن→→وران→→يẃت ق→→لبشان اف→→زوده م→∂شود و ه→م چ→هره و ص→ورتشان ش→→ادابت→ر م→→∂گردد. درست ن→قطه

^ جانشان م∂افزايد.   ^ بر پليد مقابل كافران كه پليد
^ از قرآن بايد خود را با اين مح− آسمان∂  عيان اس→→الم و پ→يرو ẃاي→→ن− ه→ر ي− از م→ا م→د
^ ك→→→→→→سان∂ ه→→→→→ستيم ك→→→→ه از ش→→→→نيدن آي→→→→ات ق→→→→رآن ك→→→→ه  ي→→→→→عن∂ ق→→→→→رآن ب→→→→→يازماييم و ب→→→→→بينيم آي→→→→→ا از ج→→→→→رگه
وظ→→→→→→ايف و ت→→→→→كاليف س→→→→→نگين∂ را ب→→→→→ر دوش→→→→→شان م→→→→→∂نهد، ه→→→→→م ب→→→→→ر اي→→→→→مانشان اف→→→→→زوده م→→→→→∂شود و ه→→→→→م 
^ زن→دگ∂شان ب→ارز م→∂گردد؟ و ي→ا(پناه ب→ر خ→→دا)از ك→→سان∂ هستيم  ب→شاشت و رض→ايت در چ→هره
^ ن→→فاق است و از ش→نيدن آي→→ات م→ربوط ب→ه وظ→ايف و ت→كاليف ع→مل∂  ك→→ه ق→→لبشان م→→بتال ب→→ه ب→يمار
^ در ق→→→→→لبشان پ→→→→→→يدا م→→→→→∂شود و  ^ پ→→→→→ليد ^ رو و م→→→→→→ال∂، ان→→→→→قباض در چ→→→→→هرهشان ب→→→→→ارز گ→→→→→شته و پ→→→→→ليد
ر از ق→→رآن در ج→→→ان خ→→ود م→→∂نمايند و ع→→اقبت ب→→ا ح→→ال ك→→فر و پ→→شت ب→→ه خ→→دا ك→رده از  ẃاح→→→ساس ت→→نف

دنيا م∂روند! «اعاذنا اهللا من شرور انفسنا». 
^ آلوده و ن→→→→→→→اپا∑ ك→→→→→→ه ب→→→→→→رسد، آن→→→→→→→ها را آلودهت→→→→→→ر و  ح→→→→→→→اصل اي→→→→→→→نكه آي→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→→ه دله→→→→→→→ا

ناپا∑تر م∂سازد:  
ينџ إالẃ خџسارا�Ґ؛  ґمґالￍالظ Ẁيد ґزџال ي џو...�

                                                        
^ توبه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱

 .۱۲Ｑ＾ـ همان،آيه ۲
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...و نسبت به تجاوزگران[از مرز بندگ∂] جز تباه∂ و خسران نم∂افزايد. 
...�؛  Ẃم ґه ґس Ẃج ґر Ẅ∂џإل Ґسا Ẃج ґر ẂمẀهẂت џزادџف ẁضџرџم Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂ґف џين ґذￍا الￍأم џو�
^ بر پليد＾شان م∂افزايد...  ^ در قلبشان هست، پليد ا آنان كه بيمار ẃو ام

^ گند و عفونت آن  ^ ،آن→چنان را آن→چنانتر م∂كند.خورشيد اگر بر مزبله بتابد، بو آر
^ دالويز گل را در فضا منتشر م∂كند و  را ب→يشتر و فراگيرتر م∂سازد، بر گلستان كه بتابد، بو

^ پا∑ باايمان برسد:  شامẃهها را م∂نوازد. آيات قرآن نيز وقت∂ به دلها
�؛  џون Ẁر ґشẂبџت Ẃسџي ẂمẀه џو Ґإيمانا ẂمẀهẂت џزادџف...�

...بر ايمانشان م∂افزايد و آنها[روحاҐ] شاد و مسرور م∂گردند. 
امام اميرالمؤمنين عل∂�در وصف صاحبان آن دلها م∂فرمايد: 
)؛  Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁهџون Ẁا دџم џرẀغ џصџف Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف Ẁقґال џخẂال џمẀظџع)

خدا در قلبشان بزرگ آمده و غير او در چشمشان كوچ− شده است. 
^ ت→→→→→→→مام اه→→→→→→→واء و  ^ خ→→→→→→→→دا از ه→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ست م→→→→→→→→→∂گذرند و پ→→→→→→→ا رو در راه ج→→→→→→→→لب رض→→→→→→→→ا

تمايالت نفسان∂ خود م∂گذارند. 
آهџا  џر Ẃدџق Ẃنџمџك Ẁارￍالن џو ẂمẀه џو џونẀمￍعџنẀا مџيه→ґف ẂمẀه→џا ف→џآه џر Ẃد→џق Ẃنџمџك Ẁ↨ￍن→ џجẂال џو ẂمẀه→џف)

)؛  џونẀب ￍذџعẀا مџيهґف ẂمẀهџف
^ آن  تها از ن→→عمتها ẃآن→→→چنان ب→→→هشت آخ→→→رت ب→→→اورشان ش→→→ده است ك→→→ه گ→→وي∂ م→→د
ب→→→→رخوردار ب→→→→ودهاند و ج→→→→هنẃم آخ→→→→رت ن→→→→→يز آن→→→→چنان ب→→→→اورشان ش→→→ده است ك→→→ه گ→→→وي∂ 

ب بودهاند.  ẃتها در ميان آتش آن معذ ẃمد
 Ẃم ґه ґاد џس→→ Ẃأج ∂→→ґف ẂمẀه→→ Ẁاح џو Ẃأر ￍرґقџت Ẃس→→џت Ẃمџل Ẃم ґهẂيџل→→→→џع Ẁاهللا џبџت→→→џك ^ ґذￍال Ẁل→→→ џج Ẃاأل џال Ẃوџل џو)

)؛۱  ґابџق ґعẂال џن ґم ҐفاẂو џخ џو ґوابￍالث ∂џل ґإ ҐقاẂو џن＃ شẂيџع џ↨џف Ẃرџط
ر ك→→رده ك→→→ه ب→→→ايد در  ẃآن→→→ها م→→قد ^ ت م→→عيẃن∂ ب→→را ẃل و م→→د→→ џج џو اگ→→ر اي→→→ن ن→→بود ك→→→ه خ→→دا ا
دن→→→→→→→→→→يا ب→→→→→→→→→→مانند، ب→→→→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→→→در ي− چ→→→→→→→→→→شم ب→→→→→→→→→→→ر ه→→→→→→→→→م زدن ارواح→→→→→→→→→شان در اج→→→→→→→→→سادشان آرام 
ت اش→→→→تياق ب→→→ه ث→→→واب و خ→→→وف  ẃن→→→→م∂گرفت و ه→→→→مچون م→→→→→رغ در م→→→→→يان ق→→→→فس، از ش→→→→د

^ پرواز به عالم ملكوت اعال م∂شدند.  عقاب بال و پرزنان آماده
                                                        

^ فيض،خطبه＾۱۹۳.  ـ نهجالبالغه ۱
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^ قساوت قلب خود  به خدا پناه م∂بريم از بيمار
^ اي→→→ن است ك→→ه ت→كان∂  ^ خ→→دا�ذي→→ل آي→→→ات ق→→رآن ك→→ريم، ه→→مه ب→→را اي→→ن ب→→يانات از اولي→→→ا
^ م→→→→→ا اي→→→→→جاد ك→→→→→نند و م→→→→→ا را از خ→→→→→واب س→→→→→نگين غ→→→→→فلت ب→→→→→يدار س→→→→ازند ول∂ ي→→→→الالسف ك→→→→ه  در دله→→→→→ا
^ ك→وهستان ن→رمش و لي→نت∂  ^ ق→ساوت ش→ده و ه→مچون ت→خته س→نگها ^ م→→ا م→بتال ب→ه ب→يمار دله→→ا

در آنها پيدا نم∂شود؛چنانكه خالق ما فرموده است: 
...�؛  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�

^ ش→ما ب→عد از اي→→ن ه→→مه[ارتكاب گ→ناهان]قساوت گ→رفته م→انند س→نگ و ب→لكه  دله→→ا
سختتر از آن شده است... 

 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  ẀماءẂال ẀهẂن ґم

^ س→→→→→→خت ك→→→→→→وهستان ن→→→→→→هرها م→→→→→→→∂جوشد و ب→→→→→→رخ∂ از آن→→→→→→ها  ...و چ→→→→→→→→ه ب→→→→→→→سا از س→→→→→→→نگها
شكاف بر م∂دارد و از درون آن آب م∂جوشد... 

^ ك→→→وه ق→→→طرهقطره آب  دي→→→→ده ش→→→ده است ك→→→ه در پ→→→ايين ك→→→وه، س→→→نگ∂ ق→→→رار گ→→→رفته و از ب→→→اال
 ^ ^ در آن س→→نگ پ→→يدا ش→→ده و ب→→ه ص→→ورت ح→→وضچه ت ط→→والن∂ گ→→ود ẃآن ري→→→خته و در م→→د ^ رو
ك→→→وچك∂ درآم→→→ده و آب در آن ج→→مع ش→→ده است.آي→→ا چ→→ه م→→→∂شود ك→→ه دل∂ س→→ختتر از س→→نگ 
^ ك→→وه ق→→رآن ق→→رار گ→→رفته و ق→→طرات  م→→→∂گردد و ط→→→∂ẃ پ→→نجاه و ش→→صت و ه→→فتاد س→→ال ك→→ه در دام→→نه
^ در آن پ→→→→يدا ن→→→→شده ك→→→→ه از  آس→→→→→مان∂ اح→→→→→كام و م→→→→→واع→→→→→ظ در آن ري→→→→خته ول∂ ك→→→→وچ−ترين گ→→→→ود
^ وجودش سيراب از آب آسمان∂ قرآن شده  آب آس→→مان∂ قرآن در خود گرفته باشد و سراپا

باشد. اين گفتار خداوند حكيم است: 
^Ẅ لґمџنẂ كانџ لџهẀ قџلẂبẁ ...�؛۲  �إنￍ فґ∂ ذلџ−ґ لџذґكẂر

^ دل باشد...  اين سخنان من، كس∂ را بيدار م∂كند و اندرزش م∂دهد كه دارا
^ اين است كه «دل» نداريم!  ^ نم∂گيريم، برا پس م→علوم م∂شود اي→نكه م→ا از ق→رآن اثر
^ خ→→→دا و ق→→رآن  آن→→→چه ك→→→ه م→→→ا داري→→→→م، «دل» ن→→→يست ب→→→لكه ك→→→اروان→→→سراي→→→∂ است ك→→→ه درґ آن را ب→→→ه رو
ب→→ستهاي→→م و آن را ي→→كجا ت→→حويل غ→→ير خ→→دا از پ→→ول و م→غازه و ك→→ارگاه و م→قام و ري→است و ف→رزند و 

                                                        
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۱
^ ق،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲
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→فالẀها�؛قفلها ب→ر دله→ا زده ش→ده  Ẃوب＃ أقẀل→→Ẁق Ẅ∂ل→→ џع Ẃورود به آن دلها ندارم! زن دادهاي→→م ك→→ه خ→→دا خ→→ود ف→→رموده است: �...أم ^ است و من راه∂ برا
^ ص→→→حبت اغ→→→→يار�  ديـو چـو ب→→→→→→→→→→يـرون رود فـرش→→→→→→→→→تـه درآيـد� خ→→→→لوت دل ن→→→يست ج→→→→ا

 ���
→→→→→→→→→→→→→→ياع و ع→→→→→→→→→→→→→قار� ده بـــود آن نــه دل كــه انــدرو＾�  ґگـاو و خـر ب→→→→→→→→→→→→→اشـد و ض

عقوبت ترجيح دادن هوا بر خدا 
در حديث آمده كه خدا فرموده است: 

)؛۱  Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẃن ґناجات∂ مẀم џ↕ џالو џح Ẁع џزẂنџا Ẃنџا Ẃم ґهґب ẁعґا صانџن џما ا Ẅ∂ن Ẃدџا Ẃنґا)
^ م→→ن ت→رجيح ده→د، ك→مترين ع→قوبت∂ ك→→ه  ^ ك→→ه دلب→خواه خ→ود را ب→→ر خ→واسته ب→→ندها
ت مناجات با خودم محروم م∂گردانم!!  ẃبه او م∂دهم اين است كه او را از لذ
ت→∂ م→∂برد و نه از ختم  ẃو در اي→ن ص→ورت است ك→ه ن→ه از دع→ا و ن→→ماز و م→ناجات ب→ا خ→دا لذ

^ م∂گيرد،چون دل به غير خدا داده و از خدا بيگانه گشته است.  پ∂درپ∂ قرآن اثر
→→→→→ا∑ ن→→→→→عبد و ايẃ→→→→→→ا∑ ن→→→→→ستعين� م→→→→→→∂گوييم،  ẃم→→→→→→ا در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه رو ب→→→→→→ه ق→→→→→بله اي→→→→→ستادهاي→→→→→م و �اي
وام از اي→→→→→ن س→→→→→و ب→→→→→ه آن س→→→→و  ẃدلم→→→→→→ان پ→→→→→→شت ب→→→→→ه ق→→→→→بله است،زي→→→→→را در ح→→→→→ال ح→→→→→ضور ن→→→→→يستيم و ع→→→→→ل∂الد
اق→→→→→لẃ ده دق→→→→→يقه ب→→→→→ا خ→→→→→→دا ب→→→→→اشيم،  ẃك→→→→→→شيده م→→→→→→→∂شويم و ه→→→→→→ر چ→→→→→→ه ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ف→→→→→→شار م→→→→→→∂آوريم ك→→→→→→ه ح→→→→→→د
ن→→→→→م∂توان→→→→→يم و ه→→→→→مين ب→→→→→هترين ش→→→→→→اهد است ب→→→→→ر اي→→→→→نكه دل ب→→→→→ه غ→→→→ير خ→→→→دا ب→→→→ستگ∂ دارد و م→→→→حبوب و 

معشوقش غير خداست.  
^ ف→ناپذير از پول و خانه و فرش و... عشق م∂ورزيم  ^ ب→ا ه→مين چ→يزها س→فاه ك→ه ع→مر џواا
و س→→→→ران→→→→جام ب→→→→ا دست خ→→→→→ال∂ از ه→→→→مه چ→→→→يز و ج→→→→ان ب→→→→ريده از خ→→→→دا م→→→→→∂ميريم، آن→→→→جاست ك→→→ه آتش 

حسرت و افسوس از عمق جانمان شعله م∂كشد و فرياد: 
...�؛۲  ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف Ẅ∂لџع Ẅ∂ت џر Ẃس џيا ح...�

^ در كنار خدا بودم و نسبت به معرفت و  ^ ح→سرت و اف→سوس ب→ر اينكه عمر ...ا
محبẃت او كوتاه∂ كردم... 
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۱Ω۷،حديث۸ .  ۱
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ وج→→→→→ودمان ب→→→→→رم∂خيزد. ه→→→→ر چ→→→→ه ب→→→→ه اط→→→→راف خ→→→→ود م→→→→∂نگريم، م→→→→∂بينيم ن→→→→ه زن→→→→∂  از س→→→→→راپ→→→→→ا
^ و نه دوست و رفيق معاشر＾! من هستم و  ^ ه→ست و ن→ه م→غازها ه→ست و ن→ه ف→رزند＾! ن→ه خ→انها
^ ه→→→ميشه در ك→→→→نار م→→→ن خ→→→واه→→→ند ب→→ود ت→→ا  ^ ه→→→ولان→→→گيز وح→→→→شتبار ك→→→ه ب→→→را اع→→→مالم آن ه→→→م ب→→→ا ق→→→يافهها

قيامت برپا شود و به حسابم رسيدگ∂ گردد. 
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گفتار سيزدهم: بهداشت معنو＾ 
 
 
 

^ عمل  ثمربخش∂ واليت اهل بيت�در سايه
 ^ اي→ن ج→مله را ب→ه ع→نوان م→وعظه از ام→ام ب→زرگوارم→ان ح→ضرت ام→ام صادق�بشنويم. راو
ب→ه ن→ام خ→يثمه گ→فته است خ→دمت ام→ام�رسيدم ك→ه ب→→ا آن ح→ضرت وداع ك→نم و ب→ه ك→وفه بروم. 

امام فرمود: 
الم)؛۱  ￍا السￍن џينا عґوالџم ẂغґلẂبџه اџمџثẂي џيا خ)
^ خيثمه سالم ما را به دوستانمان برسان.  ا

يẂئاҐ اґالẃ بґالẂعџمџل)؛۲  џش ґاهللا џن ґم ẂمẀهẂن џع ∂ґنẂغẀا ال نￍنџا Ẁ↨џمџثẂي џيا خ ẂمẀهẂمґل Ẃعџا џو)
^ خ→→يثمه! ب→→ه دوس→تانمان اع→→الم ك→→ن ك→→ه م→→ا ن→م∂توانيم از ش→ما در پ→يشگاه خ→دا دف→→ع  ا

بالي∂ كنيم مگر از طريق عمل به دستورات خدا. 
^ «واليت» م→است؛ ه→مانگونه ك→ه ع→مل  ت→→نها راه ن→→جات ش→→ما، ع→→مل ب→ه دي→ن خ→→دا در س→ايه
^ از «واليت» م→→→ا ن→→→جاتبخش ش→→ما ن→→يست! ت→→نها اظ→→هار م→→حبẃت و واليت م→→ا  ب→→→ه اح→→→→كام دي→→→ن ع→→→ار

^ از عمل به دين خدا نجاتبخش شما نخواهد بود!   هم عار
^ از «واليت» است و  ف→→→→رق م→→→→ا ب→→→→ا م→→→→خالفان در م→→→ذهب اي→→→ن است ك→→→ه آن→→→→ها اع→→→→مالشان ع→→→ار
ف∂ ن→→→→→→خواه→→→→→→ند ب→→→→→→ست و از  Ẃر→→→→→→ џلذا ه→→→→→→→زار س→→→→→→→ال ه→→→→→→→م دور ك→→→→→→→عبه ب→→→→→→چرخند و س→→→→→→اجد و راك→→→→→→ع ب→→→→→→اشند، ط

^ نصيب∂ نخواهند داشت.   سعادت اخرو
→→→→ا م→→→→ا ه→→→→م ك→→→→ه ت→→→→ن ب→→→→ه «واليت» دادهاي→→→→→م، ب→→→→→ايد دي→→→→ن خ→→→→دا را س→→→→→ب− ن→→→→شماريم، واج→→→بات را  ẃام
^ گ→→→→رديم. از پ→→→→يش خ→→→→ود دي→→→→ن  مات را ت→→→→ر∑ ك→→→→نيم ت→→→→ا ن→→→→ائل ب→→→→ه س→→→→عادت اب→→→→→د ẃان→→→→→جام ده→→→→→يم و م→→→→→حر
ن→→→سازيم و ه→→→∂ ن→→→گوييم م→→→ا ع→→→ل∂ داري→→→م و ح→→→→سين داري→→→م... اگ→→ر غ→→رق در گ→→ناه ه→→م ب→→اشيم چ→→ه غ→→م 

                                                        
 .۱۲Ｑ＾ـ وسائل الشيعه،جلد۱،صفحه ۱

ـ همان،جلد۱۲،صفحه＾۷.  ۲
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 ẃا إالџنџ →→→→→→→→→→→ت џاليџوا وẀالџن→→→→→→→→→→→ џي Ẃنџداري→→→→→→→→→→→→→م؟! اي→→→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→→→خنان ب→→→→→→→→→→→→∂اس→→→→→→→→→→→→اس را ن→→→→→→→→→→→→گوييد. خ→→→→→→→→→→→ودشان ف→→→→→→→→→→→رمودهان→→→→→→→→→→→د:(ل
عيان «واليت» ب→→→→ه واليت م→→→→ا ن→→→→ائل ن→→→→خواه→→→→ند ش→→→د، م→→→گر از ط→→→ريق ورع و  ẃ؛۱هرگز اي→→→→ن م→→→→د( ґع џر џوẂال→→→→ґ پرهيز از محرẃمات در دين خدا. ب

احان محترم  ẃه مد ẃقابل توج
اح→ان و آق→ايان گ→→ويندگان م→ذهب∂ ك→ه  ẃفبار است ك→ه ب→رخ∂ از آق→ايان م→د ẃاي→ن ب→سيار ت→أس
ب→→→→→ه زع→→→→م خ→→→→ود م→→→→∂خواه→→→→ند ع→→→→ظمت م→→→→قام اه→→→→ل ب→→→→يت رس→→→→ول� را اث→→→→بات ك→→→→نند م→→→→∂گويند ش→→→→ما 
^ ام→ام ح→سين�از چ→شم خ→ود ري→ختيد، ت→مام  ه→→مين ق→→در ك→ه ي− ق→طره اش− در م→جلس ع→زا
^ گ→ناهان از ج→→ان شما شسته م∂شود و همچون روز تولẃد از مادر، زندگ∂ را از سر  آلودگ→→∂ها
م→→→→→→→→→→∂گيريد و ه→→→→→→→→→مچنين اگ→→→→→→→→→ر ي− ب→→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→→ه زي→→→→→→→→→ارت و آس→→→→→→→→→→تان ب→→→→→→→→→وس∂ س→→→→→→→→→لطان ع→→→→→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→وس∂ 
^ ب→→يابان ب→اشد پ→→ا∑  ض→→ا�برويد، از ت→→مام گ→→→ناهان ي− ع→→مر ه→→ر چ→→ند ب→ه ق→→در ت→مام ريگه→→ا ẃالر

م∂شويد و بر م∂گرديد!! 
^ چ→→ه م→→يزان و  م→→→ا ع→→→رض م→→→∂كنيم آخ→→ر آق→→ايان س→→روران م→→حترم! اي→→ن ح→→رفها را ش→→ما رو
 ^ ^ م→→→→∂زنيد و اي→→→→→نچنين دست و دل ب→→→→→از و ب→→→→→∂حساب و ك→→→→→تاب، ب→→→→ندگان خ→→→→دا را در واد م→→→→→عيار
^ م→خصوص∂ از  ه→→→الكتبار گ→→ناه و ع→صيان خ→→دا ب→ه ح→ركت در م→∂آوريد؟! آي→ا ش→ما ام→ان ن→امه
مات دي→ن ب→→∂پروا م→∂سازيد؟ اگر  ẃج→انب خ→→دا ب→ه دست آوردهاي→د ك→ه م→ردم را در ارت→كاب م→حر
^ دي→→ن خ→→→دا ن→→م∂شود.  ف→→→رضاҐ ص→→→ورت ح→→→ديث∂ ه→→→م در ك→→→→تاب∂ آم→→ده ب→→اشد، دلي→→ل ب→→ر س→→ب−شمار
ت→→→→→ازه ح→→→→→ديثشناس∂ ك→→→→ار ه→→→→ر ك→→→→س∂ ن→→→→→يست، آن ك→→→→ار ف→→→→نẃ∂ است و ه→→→→ر ف→→→→نẃ∂ در ح→→→→دẃ خ→→→→ود اه→→→→ل∂ 
دارد، ام→→→→→→→امان�فرمودهان→→→→→→د اگ→→→→→→ر س→→→→→→خن∂ از م→→→→→→ا ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ح→→→→→→ديث∂ ن→→→→→→قل ش→→→→→→د، آن را ب→→→→→→ا ق→→→→→→رآن 
^ دي→وار ب→زنيد و آن س→خن از م→ا ن→يست! م→ا ه→رگز  ب→→سنجيد اگ→→ر م→→خالف ق→→رآن ب→ود، آن را ب→ه س→ينه
س→→→→→→→→→خن∂ خ→→→→→→→→→الف ق→→→→→→→→→رآن ن→→→→→→→→→م∂گوييم! ب→→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→→رف اي→→→→→→→→→نكه ف→→→→→→→→→→الن ح→→→→→→→→→→ديث را در اص→→→→→→→→→ول ك→→→→→→→→→اف∂ ي→→→→→→→→→ا 

بحاراالنوار مجلس∂ ديدهام، نم∂شود آن را پايه و اساس دين خود قرار بدهم!  
^ م→→→→وازي→→→→ن  ه→→→→→ر ح→→→→→ديث ب→→→→→ايد اب→→→→→تدا اع→→→→→تبار س→→→→→ندش اح→→→→راز ش→→→→ود و آن→→→→گاه داللت م→→→→تنش رو
خ→→→→→→اصẃ ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ت→→→→→→صحيح گ→→→→→→ردد و س→→→→→→پس در ص→→→→→→ورت داش→→→→→→تن م→→→→→→عارض ب→→→→→→ه ع→→→→→→→الج ت→→→→→→عارض آن 
^ تفسير آيات قرآن  عا ẃپ→رداخ→ته شود. اين كار بزرگان از علما است و هر كس∂ را نرسد كه اد

                                                        
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾⅛۱۷.  ۱
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و بيان احاديث امامان�داشته باشد. 
^ دي→→ن خ→→دا ك→→ردهان→→د م→ا م→∂خواه→يم  ح→→اصل اي→→نكه اه→→ل ب→→يت رس→→ول�خودشان را ف→→دا

^ خود بنماييم!!  ^ فهميدهها دين خدا را فدا
^ ما در روز قيامت  قلب سليم تنها سرمايه

^ روح→→→∂ و ق→→→لب∂ ب→→→ود و ع→→→رض ش→→→د: ق→→→رآن ك→→→ريم،  ^ ب→→→→حث، ب→→→يمار＾ها در گ→→→→ذشته زم→→→ينه
^ دارد در ح→→→→ال∂ ك→→→ه م→→→ا ب→→→ر خ→→→→الف  ^ زي→→→→اد ^ آن ت→→→→كيه ^ ق→→→→لب و س→→→→→المت و ب→→→→يمار ^ م→→→→سأله رو
يẃت∂  ẃب→ا ك→م اه→م Ґق→→لب و م→→سائل م→ربوط ب→ه آن ت→كيه＾ چ→ندان→→∂ ن→→داري→م و اح→يانا ^ روش ق→→رآن، رو

از كنار آن م∂گذريم! 
در دن→→→→يا م→→→عيار و م→→→ال∑ خ→→→وشبخت∂ و ع→→→زẃ و ش→→رف در م→→يان م→→ردم، داش→→تن ام→→وال ف→→راوان و 
ف→رزندان س→→المالم→زاج، ك→اردان و خ→وش ان→دام است، ول∂ در عالم آخرت، در پيشگاه حضرت 
^ از آف→→→ات  ẃو ش→→رف و س→→عادت، داش→→تن ج→→ان∂ س→→الم و م→→بر ẃان، ت→→نها م→→عيار و م→→ال∑ ع→→زẃخ→→الق م→→ن

ه و اخالق فاضله و اعمال صالحه است.   ẃاعتقادات حق ^ روح∂ و دارنده
ه ما به بهداشت معنو＾؟  ẃميزان توج

عيان اي→→→مان ب→→→ه خ→→→دا و روز ج→→→زا، ع→→→مالҐ اص→→→الت در زن→→دگ∂ را ب→→ه  ẃسف ك→→→ه م→→→ا م→→→دџالџول∂ ي→→→→ال
^ ب→→→→→عد ن→→→→يز خ→→→→→ا∑  ^ پ→→→→يش خ→→→→ا∑ ب→→→→وده و چ→→→→ند اي→→→→→ن ب→→→→→→دن خ→→→→→→اك∂ اخ→→→→→→تصاص دادهاي→→→→→م ك→→→→→ه چ→→→→→ند
^ ح→يات  ^ ت→حصيل س→رمايه خ→→واه→→د ش→→د و اص→→→الҐ ق→→→لب را ك→→ه ح→→قيقت روح و ج→→ان م→→است و ب→→را
^ ب→ه اي→ن دن→يا آم→ده است از ق→لم ان→داخ→تهاي→م و در زن→دگ∂ ب→ه ح→→سابش ن→م∂آوريم، ن→ه سخن  اب→→د
^ آن ب→→→→ه م→→→→→يان م→→→→→∂آوريم و ن→→→→ه ب→→→→ه ف→→→→كر ع→→→→الج آن→→→→ها م→→→→→∂اف→→→→تيم و اي→→→→ن ج→→→→هل است و  از ب→→→→يمار＾ها
^ ه→→→→→م ه→→→→→ست ك→→→→→ه آدم→→→→→∂ ي− ع→→→→→مر زن→→→→→دگ∂ ك→→→→→ند و پ→→→→→∂ ب→→→→→ه اص→→→→الت  ش→→خصيẃت واق→→ع∂ خ→→ود ك→→ه روح و ج→→→ان است، ن→→برد و اي→→ن ت→→ن خ→→اك∂ را ك→→ه اب→زار ك→ار و م→ركب ج→→→→→هلґ رس→→→→→وا و ف→→→→→ضيحتبار
^ كنون∂  ^ ج→→ان است رك→ن اص→ل∂ و ش→خصيẃت واق→ع∂ خود بشناسد!! و اسفبار اينكه دنيا س→وار
ب→→→شر ب→→→ه ي− چ→→→نين ج→→→هل س→→نگين∂ م→→بتال م→→→∂باشد ك→→ه ت→→مام ح→→قيقت ان→→→سان را م→→نحصر در ه→→مين 
^ و ص→→→→→→→→→→نعت∂ و ف→→→→→→→→→رهنگ∂ و  ساتش را اع→→→→→→→→→مẃ از ب→→→→→→→→→هدار ẃب→→→→→→→→→→دن م→→→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→→د و ت→→→→→→→→→مام س→→→→→→→→→ازمانها و م→→→→→→→→→ؤس
^ ب→→→→ر م→→→→حور ب→→→→دن و ت→→→→أمين م→→→→وجبات رف→→→→اه و س→→→→→المت آن م→→→→→∂چرخاند. ت→→→→ا گ→→→→فته م→→→∂شود  اق→→→→تصاد
ه» ف→وراҐ ب→ه ذه→ن م→∂آيد ي→عن∂ ب→هداشت ب→دن! اص→→الҐ ب→ه ذهن كس∂ خطور نم∂كند  ẃح→→فظ الص→ح»
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^ انسان است.   ^ دارد و بهداشت آن نيز اصل∂ترين وظيفه ت و بيمار ẃكه قلب هم صح
ت→ازه ق→لب ه→م وق→ت∂ گ→فته م→∂شود، در ذهنها آنچه خطور م∂كند همين عضو گوشت∂ 
^ ب→→→→→→هداشت آن ت→→→→→→حقيقات وس→→→→→→يع و ع→→→→→→ميق ب→→→→→→ا  ^ ب→→→→→→→دن است ك→→→→→→ه ب→→→→→→را واق→→→→→→→ع در س→→→→→→مت چپ س→→→→→→ينه

^ عريض و طويل بهوجود آمده است.  سازمانها
^ ت→→→→→قدير و ت→→→→حسين و در ح→→→→→دẃ خ→→→→ود خ→→→→دمت ب→→→→ه ب→→→→شر  ^ اي→→→→→نها خ→→→→→وب و ش→→→→ايسته ẃه ه→→→→→مه الب→→→→→ت
است ول∂ ن→→→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→→→گونه ك→→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→→لب∂ ك→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→قيقت ان→→→→→→→→→→سان∂ ان→→→→→→→→→سان است و م→→→→→→→→→→سائل م→→→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→→→ه آن 

عاع مسائل مربوط به قلب بدن قرار گيرد و احياناҐ مترو∑ و مهجور گردد.   ẃتحتالش
...�؛۱چ→→→→→→→ون خ→→→→→→→دا را ف→→→→→→→رام→→→→→→وش  Ẃم Ẁه џس Ẁف→→→→→→→Ẃأن Ẃم ẀساهẂأن→→→→→→→ џف џوا اهللا Ẁس→→→→→→→џ ^ ق→→→→→→→رآن:�...ن آر＾، ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→رموده
ك→ردهان→د، ك→يفر اي→ن خ→داف→رام→وش∂ از ج→انب خ→→دا اي→ن ش→ده ك→ه خ→ود را ف→راموش كردهاند و پس 
از ي− ع→→→→مر اص→→→→→الҐ ن→→→→فهميدهان→→→→د خ→→→→ودشان چ→→→→يستند و ك→→→→يستند، از ك→→→→جا پ→→→يدا ش→→→دهان→→→→د و ب→→→ه ك→→→→جا 

م∂روند و از چه راه∂ بايد بروند.  
^ ك→→ه از ع→→الم ف→هميدهان→د ه→→مين است ك→ه خ→وش ب→خورند و خ→وش ب→خواب→ند و اي→ن  ت→→نها چ→→يز
ب→دن را كه مركب سواريشان است تيمار كنند. الغر كه شد، چاقش كنند و خيل∂ كه چاق شد، 
^ مار و مور گردد و همين.  ^ مردارشان طعمه الغرش بنمايند. بعد بميرند و بگندند و الشه

زيانكاران واقع∂ چه كسان∂اند؟ 
...�؛۲  ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẃم ґيهґلẂأه џو ẂمẀه џسẀفẂوا أن Ẁر ґس џخ џين ґذￍال џين ґر ґخاسẂال ￍإن ẂلẀق...�
ب→→گو ب→→→ه ط→→ور م→→سلẃم، زي→→انكاران واق→→ع∂ آن→→انند ك→→ه روز ق→يامت، خ→ود و اه→→ل و ع→يال 

خود را به زيان دادهاند. 
^ زي→→انكار ه→→مينانند ك→ه خ→ود را ب→ه زي→→ان دادهان→د و روز ق→يامت  از دي→→دگاه ق→→رآن، ان→→سانها
خ→→→→واه→→→→ند دي→→→→د ك→→→→ه خ→→→→ود را ب→→→→اختهان→→→د و گ→→→وهر ج→→→→ان خ→→→ود را م→→→فت و راي→→→→گان از دست داده و ج→→→ز 
^ ب→→→→→→راي→→→→→→→شان ب→→→→→→اق∂ ن→→→→→مانده است. آر＾:�...أال  �؛۳اي→→ن ب→→→هراس→→ت∂ زي→→→ان ب→→سيار روش→→ن غ→→ير ق→→ابل ج→→بران→→∂ است ك→→ه ه→→م ع→→→→→→ذابґ م→→→→→→حروميẃت از لق→→→→→→→اء و رض→→→→→→وان خ→→→→→→دا، چ→→→→→→يز Ẁينґب→→ ẀمẂال Ẁران Ẃس→→ ẀخẂال џو→→→ Ẁه џ−ґذل
دام→→ن خ→→ودشان و ه→→م دام→→ن اه→→ل و ع→→يالشان را گ→→رفته است. آن ب→→ينواي→→→ان را ه→م ب→ه آتش ج→هل و 

                                                        
^ حشر،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲
 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۳
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سفاهت خودشان سوزاندهاند. در قرآن آمده كه: 
...�؛۱  ẂمẀكџنẂيџب Ẁل ґصẂفџي ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ẂمẀك ẀالدẂال أو џو ẂمẀكẀحام Ẃأر ẂمẀكџعџفẂنџت Ẃنџل�

روز ق→يامت، ه→يچي− از ارح→ام و اوالدت→ان ن→→فع∂ ب→ه ح→التان نخواهند داشت. از يكديگر 
ج→→→داي→→→تان م→→→∂كنند و راب→→→طهها را از ب→→→ين م→→→→∂برند. ح→→→اصل اي→→→نكه ان→→→→سان ع→→→اقل ب→→→اشيد، ب→→يش از آن 
 ^ ت و ب→→يمار ẃص→→ح ^ ه ق→→رار م→→∂دهيد، درب→→اره ẃب→→→دن را م→→ورد ت→→وج ^ ت و ب→→→يمار ẃك→→→ه ص→→→ح ^ م→→→قدار
^ آن را ب→→→→شناسيد و ت→→→→ا ن→→→→مرده است، ب→→→→ه  ق→→→→→لب(به ه→→→→→مان م→→→→عنا ك→→→→ه گ→→→→فتيم)بينديشيد و ان→→→→واع ب→→→→يمار

^ از كنار آن نگذريد.  فكر عالج آن بيفتيد و با سهلانگار
امام اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است: 

 Ẃن→→→→ ґم د→→→→ џأش џو ґن џد→→→→џبẂال Ẁضџر→→→→џم ґ↨џاق→→→→џفẂال џن→→→→ ґم د→→→→ џأش џو џ↨џاق→→→→џفẂال ґالء→→→→џبẂال џن→→→→ ґم ￍن ґإ џأال و)
)؛۲  ґبẂلџقẂال Ẁضџرџم ґن џدџبẂال ґضџرџم

^ ب→→→→→→الها، ف→→→→→قر و ت→→→→→ه∂دست∂ از م→→→→→ال دن→→→→→→ياست و  ب→→→→→→ه ه→→→→→→وش و ب→→→→→→يدار ب→→→→→اشيد!از ج→→→→→→مله
^ قلب است.  ^ بدن، بيمار ^ بدن و سختتر از بيمار سختتر از فقر، بيمار

^ ب→سيار دارد  ^ ق→لب و ح→االت آن ت→كيه ^ م→سأله ح→→ال م→→ا ب→→ا اي→نكه م→∂بينيم ه→م ق→رآن رو
و ه→→→→→→م رواي→→→→→→→ات رس→→→→→→يده از م→→→→→عصومين�اح→→→→→وال گ→→→→→وناگون ق→→→→→لب را م→→→→→ورد ع→→→→→نايات ف→→→→→راوان ق→→→→→رار 
يẃت ق→→→→رار ن→→→→م∂دهيم، ب→→→→لكه  ẃدادهان→→→→→د، در ع→→→→→ين ح→→→→→ال م→→→→ا آن→→→→چنان ك→→→→ه ب→→→→ايد آن را م→→→→ورد اع→→→→تنا و اه→→→→م
^ در حفظ سالمت آن م∂نماييم، همين بدن است. در واقع  آن→چه ك→ه با جدẃ تمام صرف انرژ
آن→→→→→چه را ك→→→→→ه اص→→→→الت در ه→→→→ست∂ م→→→→ا دارد؛ ره→→→→ا ك→→→→ردهاي→→→→م و آن→→→→چه را ك→→→→ه ف→→→→رع در وج→→→→ود و ه→→→→ست∂ 

ماست، محكم چسبيدهايم!  
ه  ẃابراز وجود چهار قو ^ جان انسان ميدان∂ برا

 ^ اي→→نجا م→→خصوصاҐ خ→→دمت آق→→→ايان ج→→وان→→ان م→→حترم و ب→→رادران ع→→زيز ع→→رض م→→∂شود: ع→→لما
^ ب→→→سيار خ→→→وب و آم→→→→وزنده ن→→→وشتهان→→→د و  ب→→→→زرگوار م→→→→ا در ع→→→→لم اخ→→→→→الق و ت→→→→هذيب ن→→→→فس، ك→→→→تابها
^ آن، ت→→→→حقيقات ع→→→→ميق و وس→→→→يع آوردهان→→→د از  راج→→→→ع ب→→→→ه ش→→→→ناساي∂ ق→→→→لب و ح→→→→االت زشت و زي→→→→→با
↨الب→→يضاء» م→→رحوم ف→يض ك→اشان∂ ك→ه ب→رخ∂ از  ẃعادات» م→→رحوم ن→→راق→→∂ و «الم→→حج→→→ ẃق→→بيل «ج→→امع الس

                                                        
^ ممتحنه،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

^ فيض،حكمت۳۸۸.  ـ نهجالبالغه ۲
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 ^ آن→→→ها ت→→رجمه ب→→ه ف→→ارس∂ ه→→م ش→→دهان→→د و س→→زاوار است ك→→ه آق→→→ايان ج→→وانه→ا و درس خ→وان→دهها ب→را
^ آن→→→ها ص→→رف وقت ك→→رده و از ع→→مر گ→→ران→→قدر خ→→ود م→→ايه ب→→→گذارن→→→د و ب→→دان→→ند ك→ه س→→عادت  م→→طالعه
^ آن→→→→ها در گ→→→رو م→→→طالعات است. آن ب→→→زرگان ض→→→من ت→→حقيقاتشان آوردهان→→د: اج→→→ماالҐ م→→حيط  اب→→→→د

ه است:  ẃجان آدم، ميدان تاخت و تاز چهار قو
^ حكمت.  ه ẃـ قو ^ شيطنت.℮ ه ẃـ قو ^ شهوت.۳ ه ẃـ قو ^ غضب.۲ ه ẃـ قو ۱

ب→→→ه ب→→→يان دي→→→گر در ب→→→اطن وج→→→ود م→→→ا چ→→→هار م→→→وجود در ك→→→مين ن→→→شستهان→→→د و ه→→→ر ك→→→→دام از آن→→ها 
د است ك→→ه ب→→ر دي→→گران غ→→→الب ش→→ود و م→→ملكت وج→→ود م→→ا را ت→حت ت→سخير خ→ود درآورده و  ẃم→→ترص
ح→→اكم ع→→ل∂ االط→الق در آن م→ملكت گ→ردد و آن چ→هار م→وجود ع→بارتند از: «سگ»، «خ→و∑»، 

«شيطان» و «حكيم».  
^ است و لذا وق→→→→→→ت∂ غ→→→→→→ضب  ن→→→→→→→دهخوي∂ و پ→→→→→→اچهگير ẃت سگ، درẃو م→→→→→→→∂دان→→→→→→→يم ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→→اصي
وام ب→→ه اي→→ن و  ẃح→→→اكم ب→→→ر وج→→→ود ان→→→→سان گ→→→ردد، آدم ب→→→ه ص→→→ورت ي− سگ در م→→→→∂آيد ك→→ه ع→→ل∂الد
آن م→→∂پرد، دش→→نام م∂دهد و آبرو م∂ريزد منته∂ بعض∂ ي− ساعت سگ م∂شوند و بعض∂ 
ي− س→→→→→→→→ال و ده س→→→→→→→→ال و... ك→→→→→→→→→سان∂ ه→→→→→→→→م ه→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→مام ع→→→→→→→→مرشان ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→ورت سگ زن→→→→→→→دگ∂ 
→→ا ب→→اطنشان سگ است و م→ردم از ش→رẃ دست  ẃم→→∂كنند! اي→→→نان در ظ→→اهر، ص→→ورت ان→→→سان∂ دارن→→→د، ام

و زبانشان در امان نيستند.  
اگ→→→→→→→→→ر ش→→→→→→→→→هوت در وج→→→→→→→→→ود ان→→→→→→→→→سان غ→→→→→→→→الب ش→→→→→→→→د، آدم ي− خ→→→→→→→→و∑ م→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→اصيẃتش 
 ^ ∂ ج→→→→ز خ→→→وردن و خ→→→واب→→→يدن و ارض→→→ا ẃت∂ است، آدم ش→→→→هوت پ→→→→رست ك→→→→ه ه→→→→م ẃب→→→→∂غيرت∂ و ب→→→→∂عف
ش→→→→→→→هوات ح→→→→→→→يوان→→→→→→→∂ ن→→→→→→→دارد، در واق→→→→→→→ع ي− خ→→→→→→و∑ درست و ح→→→→→→ساب∂ است ك→→→→→→ه ن→→→→→→ه غ→→→→→→يرت س→→→→→→رش 
^ ش→→رف م→→∂فهمد و ن→→ه ح→→ميẃت! زن و دخ→→تر خ→→ودش ب→→ا زن و دخ→تر  م→→∂شود و ن→→ه ع→→فẃت، ن→→ه م→→عنا

ديگران برايش فرق نم∂كند.  
رґ حيلهگر كه  ẃمزو ґار ẃاگ→ر ش→يطان در وج→ود ان→سان ح→→اكم ش→د او م→∂شود ي− موجود مك
وام ن→→→→قشهها ط→→→→رح م→→→→∂كند و سگ و خ→→→→و∑ را ب→→→→ه ج→→→→ان ه→→→→م م→→→→→∂ان→→→→→دازد و خ→→→→ود م→→→∂شود  ẃع→→→→ل∂الد

^ دست شيطان و هر لحظه به شكل∂ بت عيẃار در آيد.   بازيچه و ملعبه
ول∂ اگ→ر زمام حكومت در مملكت وجود انسان به دست «عقل حكيم» بيفتد و او تمام 
ق→→وا را ت→→حت ت→→سخير خ→ود درآورده و ت→عديلشان ن→→مايد، در آن ص→ورت است ك→ه ان→سان م→∂شود 
ي− م→→→→وجود ف→→→→رشتهخو ك→→→→ه ج→→→→ز ع→→→→دالت و ص→→→→→داقت و ام→→→انت و اط→→→اعت ف→→→رمان خ→→→دا و آم→→→ادگ∂ 
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^ صادر نم∂شود.   ^ حساب روز جزا، از و برا
→لџ− در اي→ن است ك→ه ح→يوان شهوت دارد  џف→رمودهان→د: ت→فاوت و ام→تياز ان→سان ب→ا ح→يوان و م

^ عقل است و عقلش گرفتار شهوت نيست.   و عقل ندارد، مل− دارا
^ نوسان انسان بين عقل و شهوت  دامنه

ب∂ است از عقل و شهوت كه خالقش فرموده است:  ẃا انسان، معجون مرك ẃام
ها وџ تџقẂواها�؛۱  џور ẀجẀها فџمџهẂألџاها� ف ￍو џما س џس＃ وẂفџن џو�

ق→→→→سم ب→→→→→ه ج→→→→ان ان→→→→سان و ك→→→→س∂ ك→→→→ه او را م→→→→عتدل س→→→→اخته است، ه→→→→م م→→→يل ب→→→→ه ف→→→جور در 
طبيعتش نهاده و هم گرايش به تقوا. 

^ ح→→→كمت در زم→→→ين ج→→→انش ك→→→اشته و ه→→م ب→→ذر ش→→هوت در آن ن→→شانده است و اي→→ن  ه→→→م دان→→→→ه
^ عقل، اين  ن→شان از ع→ظمت خلقت انسان م∂دهد كه به تقدير خدايش م∂تواند گوهر گرانبها
ام→→انت ب→→زرگ اله→→∂ را در ك→→→نار دزد ي→→غماگر ش→→هوت س→→الم ن→→→گه دارد و آن را از اي→→ن دزدگ→اه دن→→يا ب→ه 
^ خداست برساند و لذا خدا فرموده است:  سالمت عبور داده به مقصد كه عالم قرب و لقا

 Ẃأن џنẂيџأب→→→→→→→џف ґبال→→→→→→→ ґجẂال џو ґض ẂرџالẂ →→→→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ∂џل→→→→→→→ џع џ↨џم→→→→→→→→ان Ẃا األџن Ẃض џر→→→→→→→→ џا ع→→→→→→→→→ￍإن�
...�؛۲  ẀسانẂن Ẃا اإلџهџل џم џح џها وẂن ґم џنẂقџف Ẃأش џها وџنẂل ґم Ẃحџي

م→→→ا ام→→→انت را ب→→→ه آس→→→مانها و زم→→ين و ك→→وهها ع→→رضه ك→→رديم، آن→→→ها ت→→ن زي→→→ر ب→→→ار ح→→مل 
ا انسان تن زير بار حمل آن داد و آن را پذيرفت...  ẃآن ندادند ام

به قول حافظ: 
^ ف→→→ال ب→→ه ن→→ام م→→ن دي→→وان→→ه زدن→→د� آس→→→مان ب→→→→ار ام→→→→انت ن→→→توان→→ست ك→→شيد�  ق→→→رعه

^ را آن→→→چنانكه الزم است رع→→→ايت ن→→→كند و  و راس→→→ت∂ اگ→→→ر ان→→→→سان ح→→→دود و ح→→→قوق ام→→→انتدار
گ→→→وهر ع→→→قل را از دس→→تبرد ش→→هوت ن→→توان→→د در ام→→→ان ن→→گه دارد و خ→→ود را ج→→هنẃم∂ س→→ازد، ب→→ه ح→→ق ك→→ه 

ديوانگ∂ كرده و اين بار سنگين را بدون داشتن شايستگ∂ به دوش كشيده است.  
عقل بهشتآفرين يا نџفẂس جهنẃمساز؟ 

^ به اين نكته باشد:  ^ شريفه نيز اشارها ^ پايان∂ آيه احتماالҐ در جمله
                                                        

^ شمس،آيات۷و۸ .  ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۲
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�؛۱  ҐوالẀه џج ҐوماẀلџظ џكان Ẁهￍإن...�
^ متجاوز از حدẃ و ناآگاه از عظمت منزلت خويش است.  ...حقيقت اينكه او موجود
ب→→ه ه→→ر ح→ال اي→ن م→سلẃم است ك→ه ب→هشت و ج→هنẃم آخ→رت، م→ولود ع→قل و ش→هوت ان→→سان در 
دن→→→ياست! اگ→→→ر ان→→→سان در زن→→→دگ∂ دن→→ياي∂اش ع→→قل را ح→→→اكم ب→→ر ش→→هوت ق→→رار ده→→د و ش→→هوت را ب→→ه 
^ ك→رده و اگ→ر ش→هوت را ح→→اكم ب→ر ع→قل ق→رار ده→د  اس→→تخدام ع→→قل درآورد، ت→→وليد ب→→هشت اخ→رو

^ كرده است.   و عقل را به استخدام شهوت درآورد، توليد جهنẃم اخرو
اين گفتار خداوند حكيم است: 

 џو � Ẅ^ →→أو џمẂال џ∂→→ ґه џيم ґح→→ џجẂال ￍإن→→џيا� ف→→→Ẃن الد џ↕يا џحẂال џر→→→џآث џو � Ẅ∂џغ→→→џط Ẃن→→→џا مￍأم→→→џف�
 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

�؛۲  Ẅ^ الẂمџأو
^ نفس]را ترجيح دهد،  ^ از هوا پس ك→س∂ ك→→ه ط→غيان ك→ند و زن→دگ∂ دن→يا[و پيرو
ب→ه ي→قين آتش ش→علهور[جهنẃم] ج→→ايگاهش م∂باشد و امẃا كس∂ كه از مقام [عدل و 
^ ب→→→→→→→از دارد، ب→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→قين  ح→→→→→→→→ساب]پروردگارش ب→→→→→→→ترسد و ن→→→→→→→فس را از [پ→→→→→→→يرو＾] ه→→→→→→→و

بهشت جايگاهش م∂باشد. 
^ انسان است كه در زندگ∂ دنيو＾اش بهشت و جهنẃم اخرو＾اش را با  پس اين وظيفه
^ ن→→→فس،  ^ از ه→→→وا ^ از ع→→→قل، «ب→→→هشت آف→→→رين» و پ→→→يرو دست خ→→→→ودش ب→→→→سازد و ب→→→→دان→→→→د ك→→→→ه پ→→→يرو

«جهنẃمساز» است!  
^ واقع∂: راستگوي∂، امانتدار＾  ^ ديندار نشانه

م→→→→ان، م→→→→ردم∂ م→→→→∂آيند ك→→→→ه  ẃاز رس→→→→→ول خ→→→→→دا�ن→→→→→قل ش→→→→→ده ك→→→→ه ف→→→→رموده است: در آخ→→→→رالز
ب→→→رادران م→→→نند! اح→→→تماالҐ از آن ج→→→هت ب→→اشد ك→→ه م→→حيط زن→→دگ∂ م→→ردم در آن زم→→ان، م→→حيط ط→→غيان 
ش→→→→→→هوت م→→→→→→∂شود و م→→→→→→وجباتґ ت→→→→→→حري−ґ ش→→→→→→هوت از ك→→→→→→وچه و ب→→→→→ازار و خ→→→→→→يابان و س→→→→→ينما ب→→→→→ه داخ→→→→→ل 

خانهها كشيده م∂شود.  
^ مرد و زن و پير  ^ م→حرґ∑ẃ ه→وس از ط→ريق تلويزيون و ماهواره طوفان در مغزها ف→يلمها

                                                        
^ احزاب،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۱

^ نازعات،آيات۳۷تا℮۱.  ـ سوره ۲
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ت در  ẃج→→نگ م→→يان ع→→قل و ش→→هوت در م→→→يدان وج→→ود ان→→سانها ب→→ه ش→→د Ґو ج→→→وان ب→→رم∂ان→→گيزد و ق→→هرا
م→→∂گيرد و ط→→بيع∂ است ك→→ه در چ→→نين م→→حيط∂ اگ→→ر ك→→س∂ ب→→توان→→→د ع→قل را از م→يدان ج→نگ س→→الم 
^ ط→→→→→→→→وفان ش→→→→→→→→هوت ب→→→→→→→ايستد و رض→→→→→→→وان خ→→→→→→→دا و س→→→→→→→→عادت  ب→→→→→→→→يرون ب→→→→→→→→رد و م→→→→→→→→حكم در م→→→→→→→→قابل ه→→→→→→→→جمه
 ^ ^ ع→→→→→→صمت رف→→→→→→ته و م→→→→→→قام ب→→→→→→رادر اخ→→→→→→→رو＾اش را ت→→→→→→→أمين ن→→→→→→مايد، واق→→→→→→عاҐ ق→→→→→→هرمان است و پ→→→→→→ا ب→→→→→→ه پ→→→→→→→ا

پيامبر� را به دست آورده است. از امام صادق�منقول است: 
 Ẃوџل џف Ẁه џادџت→ Ẃاع ẁء Ẃ∂ џش џ−ґل џذ ￍإن→џف ґه ґود Ẁج Ẁس џو ґل Ẁج ￍالر ґوع→→Ẁك Ẁر ґول→→Ẁط Ẅ∂џوا إل ẀرẀظẂن→→џ؛۱ (ال ت( ґهґتџانџأم ґاء џأد џو ґهґيث ґد џح ґق Ẃد ґص Ẅ∂џوا إل ẀرẀظẂان ґن ґكџل џو џ−ґل џذґل џش џحẂوџت Ẃاس Ẁهџك џرџت
ش→ما به ركوع و سجود طوالن∂ فرد ننگريد و او را از اين جهت به تديẃن نستاييد! 
^ است ك→→→ه ب→ه آن ع→ادت ك→رده و از ت→ر∑ آن ب→ه خ→اطر ت→ر∑ ع→ادت  زي→→را اي→→ن ك→→ار
ن→→گران م→→→∂گردد لي→→كن ب→→ه راس→→تگوي∂ و ام→→انتدار＾اش ب→→نگريد و از اي→→ن ن→ظر او را 

^ بشناسيد.  به ديندار
دل سياه را سفيد كنيم! 

اين جمالت تكان دهنده را هم از مواليمان اميرالمؤمنين�بشنويم: 
 Ẁان џس→→ґẃالل џو ẁيلґل→→џق ґẃق џحẂال→→ ґب ґيه→→→ ґف Ẁلґائ→→→џقẂان＃ ال→→→џمџز ∂→→→ ґف ẂمẀك→→→→ￍأن Ẁاهللا ẀمẀكџم→→→ ґح џوا رẀمџل→→→ Ẃاع џو)
 ґانџي Ẃص→→→→ ґعẂال ∂џل→→→→ џع џونẀف ґكџت Ẃع→→→→ Ẁم ẀهẀل→→→→ Ẃأه ẁي→→→→لґل џذ ґẃق џح→→→→Ẃلґل Ẁم ґز ￍالال џو ẁيلґل→→→→→џك ґق Ẃد→→→→→ ґẃالص ґن→→→→→ џع џو ẁقґافџن→→Ẁم ẂمẀهẀمґال→→ џع џو ẁم→→ ґآث ẂمẀهẀبґائ→→ џش џو ẁم ґار→→ џع ẂمẀاهџت→→џف ґان→→ џه Ẃد ґ Ẃاإل ∂џل→→ џع џون Ẁحґلџط Ẃص→→Ẁم

)؛۲  ẂمẀه џيرґقџف ẂمẀهيґن џغ ẀولẀعџال ي џو ẂمẀه џيرґبџك ẂمẀه Ẁير ґغ џص ẀمґẃظџعẀال ي ẁق ґاذџمẀم ẂمẀهẀن ґارџق
^ ب→→ه ح→ق  ب→→دانيد خ→دا ش→ما را ب→يامرزد! ش→ما در زم→ان∂ زن→دگ∂ م→→∂كنيد ك→→ه گ→وينده
→ند و آدم ح→→قجو، خ→وار است و م→ردم آن  Ẁدر آن، ان→→د∑ و زب→→ان از راس→تگوي∂، ك
 ^ ^ ب→ا ه→م[برا ب→→ر ن→→→افرمان∂[خدا و رس→→ول] آم→→اده ش→دهاند و ب→ر م→ماشات و س→ازگار
^ از اه→→→→→→→واء ن→→→→→→→فسان∂]يار و ه→→→→→→→مراه گ→→→→→→→شتهاند، ج→→→→→→→وانشان س→→→→→→→ركش و پ→→→→→→→يرشان  پ→→→→→→→→يرو
گ→→نهكار، دان→→اشان، دورو و س→→خنورشان، چ→اپلوس است، ك→وچكشان ب→ه ب→زرگشان 

^ نم∂نمايد.  احترام نم∂گذارد و توانگرشان از نيازمندشان دستگير
                                                        

 .۱ΩＱ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱
^ فيض،خطبه＾۲۳۳.  ـ نهجالبالغه ۲
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در حاالت مرحوم شيخ جعفر شوشتر＾(رض) كه از اوتاد زمان خود بوده است نوشتهاند: 
 در ش→→→→وشتر رس→→→م اي→→→→ن ب→→→وده ايẃ→→→→ام ع→→→→يد ك→→→ه م→→→→∂شد م→→→سگرها در ك→→→وچهها م→→→∂گشتند و ص→→→دا 
џيґẃض»ديگ س→→→فيد م→→→→∂كنيم. م→→→رحوم ج→→→ناب ش→→→يخ در ي→→→ك∂ از آن روزه→→ا ه→→مين  Ẁ→→→ب راҐ ن Ẃد→→→→ґم→→→∂زدند «ق
^ م→→→→→→ردم! م→→→→→ا ه→→→→→→م ديگ س→→→→→→فيد  џيґẃض» ا Ẁ→→→→→→→ب راҐ ن Ẃد→→→→→→ ґاس! ق→→→→→→ ẃها الن→→→→→→→ẃك→→→→→→ه رو＾ م→→→→→→نبر وع→→→→→→→ظ ن→→→→→→→شست گ→→→→→→فت« اي
^ سياه شده را سفيد كنيد.  م∂كنيم. مردم! دلها سياه شده، آيا وقت آن نرسيده كه اين دلها
ه و ن→→→→→→→اله از م→→→→→→جلسيان  ẃض→→→→→→ج ^ آوردهان→→→→→→→د اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→مله چ→→→→→→→نان دله→→→→→→→ا را ت→→→→→→→كان داد ك→→→→→→→ه ص→→→→→→دا
ه م→رده م→∂گريستند. آي→ا اي→ن ج→→مله م→گر چ→ه داشت ك→ه م→جلس را  ẃب→→رخاست و م→→انند م→→→ادران ب→→چ

دگرگون ساخت و دلها را سوزانيد؟ 
آر＾، اي→→ن ج→→→مله از ح→→لقوم ي− م→→رد پ→ا∑ ن→فس زن→دهدل ب→يرون آم→د و خ→فتگان را ب→→يدار 

د بخشيد.  ẃكرد و به مردهدالن حيات مجد
^ باركش∂ را ديدم كه بار سنگين∂  آن→→گاه گفت: من بين راه كه مسجد م∂آمدم، چارپا
ب→→ر دوشش ب→→ود و ن→→فسزنان م→→∂رفت، م→ن دلم ب→ه ح→ال آن ح→يوان س→وخت و ه→مچنان ب→ه او ن→گاه 
^ رسيد و بار از دوشش برداشتند. آن حيوان نگاه∂ به من كرد و ديد  م→∂كردم تا به در خانها
^ شيخ! برو به بيچارگ∂ خودت گريه كن! من كه  دلس→وزان→ه ب→ه او نگاه م∂كنم به من گفت: ا
^ چ→→→→ه  ب→→→→→ارم را ب→→→→ه م→→→→نزل رس→→→→اندم و راحت ش→→→→دم،تو ب→→→→ا اي→→→→ن ب→→→→ار س→→→→نگين گ→→→→ناهان ك→→→→ه ب→→→→ر دوش دار

خاك∂ بر سر خواه∂ كرد؟! 
^ م→→→→→→ردم! اي→→→→→→ن االغ وق→→→→→→ت∂ ب→→→→→→ه ن→→→→→هر آب م→→→→→→∂رسد و م→→→→→∂بيند ن→→→→→م∂توان→→→→→د از آن ع→→→→→بور ك→→→→→ند،  ا
^ انسان! خود را ب∂پروا به آتش جهنẃم م∂افكن∂!  ا تو ا ẃم→∂اي→ستد و ق→دم از ق→دم ب→ر نم∂دارد. ام
آن چ→ارپا خ→ودش را به آب نم∂زند، آيا تو خود را به آتش م∂زن∂؟ اين جمالت بسيار ساده 
را گ→→→→وينده از دل پ→→→→ردرد م→→→→∂گفت و ش→→→→نونده ه→→→→م آن را ب→→→→ا ق→→→→لب∂ ص→→→اف م→→→∂گرفت. آن دو س→→→يم 
^ ب→→→→→→→∂غرض ب→→→→→→→∂مرض ج→→→→→→رقẃه م→→→→→→∂زد و روش→→→→→ناي∂ در  م→→→→→→تناسب ب→→→→→→ه ه→→→→→→م م→→→→→→∂رسيدند و اي→→→→→→ن دله→→→→→→→ا
ا  ẃخدا در جانها بهوجود م∂آمد، ام ^ ^ دله→ا پ→→يدا م→→∂شد و ح→ال ت→وبه و ب→ازگشت ب→ه س→و ف→ضا
ام→→روز ب→→ا اي→→ن ش→→راي→→ط∂ ك→→ه در زن→دگ∂ ك→نون∂ م→ا ب→هوجود آوردهان→د و آوردهاي→م چ→ه ع→رض ك→نم 

كه ناگفتنم بهتر است! به قول شاعر: 
^ اسـت اندر دل اگـر گويم زبان سوزد  مـرا درد

وگر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد 
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^ ب∂اثر!!  اعمال عباد
^ ان→→سان! آخ→→ر  �؛۱ا ґيم ґر→→ џكẂال џ−ґẃ ب џر→→ґب џ∑√ر→→ џم→→ا غ Ẁسان→→Ẃن Ẃا اإل џق→→→رآن ف→→→ريادش ب→→→لند است:�ي→→ا أي∫→→ه
^ و اك→→→→→→نون چ→→→→→→ه  ^ خ→→→→→→ود ب→→→→→→ينديش و ب→→→→→→بين اب→→→→→→تدا چ→→→→→→ه ب→→→→→→ودها ت→→→→→→→و ان→→→→→→سان∂! ان→→→→→→دك∂ در م→→→→→→بدأ و م→→→→→→نتها
^ و ب→→→عد چ→→→ه خ→→→واه→→→∂ ش→→د و اي→→ن− ب→→ا چ→→ه اط→→مينان اي→→→نچنين ن→→افرمان∂ و ع→→صيان ن→→سبت ب→→ه  ش→→→دها

خدايت پيش گرفتها＾!  
 ^ ح→ال آي→ا م→ا اي→ن ش→→ايستگ∂ را در خ→ود م→∂بينيم ك→ه در ج→واب اي→ن س→ؤال خ→دا ب→گوييم ا
→→→→→→→رџمت م→→→→→→غرور ك→→→→→→رده و دلگ→→→→→→رم ب→→→→→→ه ك→→→→→→رمت گ→→→→→→شتهاي→→→→→→م و اي→→→→→→→نچنين ب→→→→→→→∂پروا در ام→→→→→→ر  џخ→→→→→→→دا! م→→→→→→→ا را ك

معصيتت شدهايم. ول∂ خودش فرموده است: 
�؛۲  ґين ґẃالدґب џونẀب ґẃذџكẀت Ẃلџب ẃالџك�

ن→→ه چ→→نين ن→→يست [ك→→→ه ش→→ما م→→→∂پنداريد] ب→لكه [واق→ع اي→→ن است ك→→ه] ش→ما دي→ن [ي→عن∂ 
حساب و جزاء اعمال و كيفر و پاداش روز قيامت] را تكذيب م∂كنيد!  

ب→→هشت و ج→→هنẃم ب→→اورتان ن→→شده است، اي→→→مان ب→→ه خ→→دا و روز ج→زا در ج→انتان ن→→نشسته است، 
اي→ن ع→بادات و ن→ماز و روزه و ح→جẃ ش→→ما و اي→ن ان→فاقات م→→ال∂ ش→ما ري→شه از دل ن→م∂گيرد! از اي→ن 
 ^ ج→→→→هت است ك→→→→ه ش→→→→صت و ه→→→→فتاد س→→→→ال است ع→→→→اشورا و ارب→→→→عين داري→→→→د،ماه رم→→→ضان و شبه→→→ا
^ از م→→→عنويẃت و ت→→→قرẃب ب→→→ه خ→→→→دا در خ→→→ود ن→→→م∂بينيد!!  →→→→ا از اي→→→→ن ه→→→مه اع→→→→مال، اث→→→ر ẃق→→→→در و...داري→→→→د ام
^ ع→→→→→زيزمان ح→→→→→سي→→→→→ن�روز ع→→→→→اشورا ك→→→→→ه ت→→→→→نها م→→→→→انده ب→→→→→ود، ي→→→→→اران و ع→→→→→زيزانش ب→→→→→ه ش→→→→→هادت  م→→→→→وال
ب→→ن س→→عد دس→→تور داد لش→→گر ه→→ياهو ك→→نند ك→→ه  ґرس→→→يده ب→→→ودند و دش→→من س→→ياهدل را م→→وعظه م→→∂كرد ا
^ ام→→→→→→→→ام� ب→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→وششان ن→→→→→→→رسد! ع→→→→→→→اقبت ف→→→→→→→رمود: ع→→→→→→→لẃت اي→→→→→→→نكه س→→→→→→→خنان م→→→→→→→ن در ش→→→→→→→ما اث→→→→→→→ر  ص→→→→→→→→دا
→→→→→رام)؛ش→→→→كمهايتان از ح→→→→رام پ→→→ر ش→→→ده است!ي→→→عن∂  џحẂال џن→→→→ ґم Ẃم Ẁكџون Ẁط→→→→Ẁ لґئџتẂ ب Ẁن→→→→م∂كند، اي→→→→ن است ك→→→→ه:(م
^ نم∂برند.  ^ خدا بهرها ^ و از مواعظ خدا و اوليا آگاه باشيد! حرامخواران از اعمال عباد

 
 
 

                                                        
^ انفطار،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۹.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱Ｑ۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱Ｑ۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين
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ـ گفتار چهاردهم: درخت دين 
ـ گفتار پانزدهم: قلب غافل 

ـ گفتار شانزدهم: امتحانات اله∂ 
ـ گفتار هفدهم: صراط مستقيم 

ـگفتار هجدهم: تالزم دنيا و آخرت 
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گفتار چهاردهم: درخت دين 
 
 
 

نمونههاي∂ از امثال قرآن∂ 
اين حديث از رسول خدا�نقل شده است كه فرمودند: 

)؛۱  ＃↨џتґثاب ＃↕ џر џج џش ґلџث џمџك ґين ґẃا الد џذẄه џلџثџم ￍنґا)
ثџل درخت∂ استوار است.   џل اين دين،مџث џحقيقت اينكه م

در آي→→→ات ق→→→رآن و رواي→→→ات م→→→عصومان�در م→→→قام ت→→→بيين و ت→→→وضيح م→→→طالب، ت→→→مثيل و ت→→شبيه ب→→سيار 
^ بقره م∂خوانيم:  داريم. در سوره

↨Ґ فџما فџوẂقџها...�؛۲  џوضẀعџما ب Ґالџثџم џبґر Ẃضџي Ẃأن ∂ґي Ẃحџت Ẃسџال ي џاهللا ￍإن�
خدا، ابا ندارد از اينكه مثل بزند، حتẃ∂ به پشه و باالتر از پشه...  

^ حجẃ آمده است:  و در سوره
 Ẃنџل ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџت џين ґذￍال ￍإن Ẁهџوا لẀع ґمџت Ẃاسџف ẁلџثџم џبґر Ẁض Ẁاسￍا النџهي→ا أي�

...�؛  Ẁهџوا لẀعџمџت Ẃاج ґوџل џو Ґبابا Ẁوا ذẀقẀل Ẃخџي
 ^ →→ثџل∂ زده ش→→ده است، ب→→→ه آن گ→→وش ده→→يد؛آنان ك→ه ش→ما آن→→ها را ب→→ه ج→ا џم→→ردم! م ^ ا
خ→→→دا م→→→∂خوانيد و م→→→→∂پرستيد، ت→→→واناي∂ آف→→→ريدن ي− م→→→گس را ن→→→دارند اگ→→→رچه ب→→→ا 

^ اين كار اجتماع كنند...  هم برا
 џو Ẁبґال→→→→→→→→ￍالط џفẀع→→→→→→→→ џض ẀهẂن→→→→→→→→ ґم Ẁوه Ẁذґق Ẃنџت Ẃس→→→→→→→→ џال ي ҐئاẂي→→→→→→→→ џش Ẁب→→→→→→→→→اب الذ ẀمẀهẂبẀل Ẃس→→→→→→→→→ џي Ẃإن џو...�

�؛۳   ẀوبẀلẂطџمẂال
^ از آن→→ها ب→→ربايد، ن→→م∂توانند آن را از او پس ب→→گيرند! ط→→الب  ...و اگ→→→ر م→→گس چ→→يز

                                                        
رايع،جلد۱،صفحه＾۲℮۹.  ẃـ علل الش ۱

^ بقره،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۲
،آيه＾۷۳.  ẃحج ^ ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱⅛۲

و مطلوب ناتوانند. 
џل به عنكبوت م∂زند و م∂فرمايد:  ^ ديگر مџث در آيه

 Ẃت џذ џخ→→ￍات ґوتẀبџكẂن→→џعẂال ґلџث џم→→џك џي→→اءґل Ẃأو ґاهللا ґون Ẁد Ẃن→→ ґوا م Ẁذ џخ→→ￍات џي→→ن ґذￍال Ẁلџث→→→џم�
�؛۱  џونẀمџل Ẃعџوا يẀكان Ẃوџل ґوتẀبџكẂن џعẂال ẀتẂيџبџل ґوتẀيẀبẂال џنџهẂأو ￍإن џو ҐتاẂيџب

^ از  ^ خ→→→ويش اتẃ→→→→خاذ ول∂ ك→→→ردهاند[بدون اي→→→نكه دس→→→تور ك→→→→سان∂ ك→→→→ه غ→→→→ير خ→→→دا را ب→→→را
^ خ→ويش  ^ ب→را →ثџل ع→نكبوت است ك→ه خ→انها џلشان، مџ ج→→انب خ→دا رس→يده ب→اشد]اينان مџ→→ث

^ عنكبوت است اگر آنها م∂دانستند!  اتẃخاذ كرده است و سستترين خانهها، خانه
^ دين  لزوم تحقيق درباره

ح→ال در رواي→ت∂ ك→ه از رس→ول خ→دا�م→→∂خوان→يم،دين ت→شبيه و تمثيل به درخت∂ ثابت 
 ^ ^ ح→→→→→→يات اب→→→→→د )؛«دين»سرمايه ＃↨џ ↕＃ ث→→→→→→→ابґت џر џج→→→→→→ џش ґلџ ث џم→→→→→→→ џي→→→→→→ن ك ґẃه→→→→→→ذا الد џلџ →→→→→→ث џن√ م ґانسان است.  و اس→→→→→→توار ش→→→→→→ده است:(ا
ه→→ر ان→→سان ع→→اقل∂ اگ→→رچه ك→→افر ه→→م ب→→اشد، وق→→ت∂ اي→→ن ح→→رف ب→ه گ→وشش خ→ورد ك→ه در دن→→يا 
∂ راجع به مبدأ  ẃتهاي∂ ه→ستند ك→ه س→خن از دي→ن ب→ه ميان م∂آورند و عقايد خاصẃگ→روهها و م→ل
ت و  ẃص→→ح ^ ف م→→∂دان→→د ك→→ه درب→→اره ẃـ م→→وظ ـ ب→→ه ح→→كم ع→→قل خ→→ودش  و م→→عاد ع→→→الم دارن→→→د، خ→→ود را 
ص و ت→حقيق بپردازد، زيرا اگر آن عقايد در  ẃس→قم آن ع→قايد و درس→ت∂ ي→ا ن→→ادرست∂ آن→ها ب→ه ت→فح
^ پس از م→→→رگ  ص گ→→→→رفتار ع→→→→ذاب الي→→→→م اب→→→→د ẃواق→→→→ع درست ب→→→→اشد، او ب→→→→ر اث→→→→ر ع→→→→دم ت→→→→حقيق و ت→→→→فح
خ→→→واه→→→د ش→→→د و دف→→ع ض→→رر م→→حتمل، واجب ع→→قل∂ است و اك→→نون ب→→ا ب→→→هوجود آم→→دن ان→→واع و اق→→→سام 
وس→ايل ارت→→باط ج→→مع∂ و آگ→اه∂ ع→موم∂، ك→س∂ ن→م∂توان→د ب→گويد ك→ه م→ن اصالҐ نشنيدم در دنيا 
^ ع→→→→→ظيم∂ م→→→→→→تديẃن ب→→→→→ه ادي→→→→→ان آس→→→→→→مان∂ زن→→→→→دگ∂ م→→→→→∂كنند و لذا آدم  دي→→→→→→ن∂ وج→→→→→ود دارد و م→→→→→لẃتها
^ خ→→واه→→د  ^ دي→→ن، م→→حكوم ب→→ه ع→→ذاب اب→→→د ك→→→افر پس از م→→→رگ ب→→ه ج→→رم ت→→قصير در ت→→حقيق درب→→اره
^ از اوه→→ام و خ→→راف→→ات،  محكوم به عذاب خواهد شد. ب→→→ود و ان→→→سان م→→→سلمان ن→→→يز ب→→→ه ج→→→رم ت→→→قصير در ت→→→حصيلґ دي→→نґ ص→→حيح ع→→ار
ح→→→→→→→→→ضرت ع→→→→→→→→→بدالع→→→→→→→→→ظيم�با آن ع→→→→→→→→→ظمت∂ ك→→→→→→→→→ه دارد خ→→→→→→→→→دمت ام→→→→→→→→→ام ده→→→→→→→→→م، ح→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→ام 
ه→→→اد＾�رسيد گ→→→فت ي→→→ابن رس→→→ول اهللا! م→→→ن م→→∂خواه→→م ع→→قايد دي→→ن∂ام را در م→→حضر ش→→ما اظ→→هار 

                                                        
^ عنكبوت،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
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ك→نم، ب→بينيد درست است ي→ا ن→→ه؟ اع→تقادات→م راج→ع به توحيد و نبوẃت و امامت و معاد اين است و 
^ اخالق∂ و عمل∂ام چنين.   برنامهها

يẃت ق→→→→→→ائل است و از ام→→→→→→ام  ẃدي→→→→→→نش اه→→→→→→م ^ آر＾، آن ش→→→→→→→خصيẃت ع→→→→→→→→ظيم دي→→→→→→→ن∂ و ع→→→→→→→لم∂ ب→→→→→→→را
ت آن تأييد م∂طلبد و امام هم تأييد م∂كند.   ẃصح ^ زمانش برا

^ دين  ايمان،ريشه
 џلџ ن√ مџث ґرس→ول اك→رم�دين را ت→شبيه ب→ه درخ→ت∂ ريشهدار كرده و فرموده است:(ا ^ ب→ار
^ و  ^ و ش→→→→→→→→اخها ^ دارد و س→→→→→→→→اقها ẃه ه→→→→→→→→→ر درخ→→→→→→→→→→ت∂ ري→→→→→→→→→شها )؛الب→→→→→→→→→ت ＃↨џ ↕＃ ث→→→→→→→→→ابґت џر џج→→→→→→→→→ џش ґلџ ث џم→→→→→→→→→ џي→→→→→→→→→ن ك ґẃه→→→→→→→→→ذا الد

^ اين درخت ايمان است.  )؛ريشه ẁها ايمانẀل Ẃص џبرگهاي∂ دارد و ميوها＾. آنگاه فرمود:(ا
اي→→مان ه→مان اع→تقاد و ب→اور و ي→قين است ك→ه ي− م→→سلمان ب→→ايد ن→سبت ب→ه ع→→قايدش داش→ته 
ل در ح→دẃ ت→وان→اي∂اش از ه→ر ط→ريق م→مكن اي→ن ح→→ال ي→قين و ب→اور راجع  ẃب→اشد. ي→عن∂ ب→ا ف→كر و ت→عق
ب→ه ت→وحيد و ن→بوẃت و ام→امت و م→عاد در ق→لبش پ→يدا ش→ود ك→ه ت→قليد در اص→ول عقايد كاف∂ نيست. 
م→→→→ثالҐ والدي→→→→نم گ→→→→فتهان→→→→د: خ→→→→دا ه→→→→→ست، م→→→→ن ه→→→→م م→→→→∂گويم خ→→→→دا ه→→→→ست، اس→→→تاد و م→→→→علẃم م→→→∂گويند 

نبوẃت و امامت و معاد در كار است، من هم م∂گويم هست.  
ل ن→→→→→→يست و ط→→→→→→وط∂وار است و ك→→→→→→اف∂ در ن→→→→→→جات ان→→→→→→سان  ẃت→→→→→→عق ^ اي→→→→→→→ن اي→→→→→→→→مان و ي→→→→→→→قين از رو
^ غ→→→ير ف→→→نẃ∂ ج→→→ز ت→→→قليد  ^ اف→→→راد ع→→→اد ẃه ت→→→→قليد در ف→→→→روع دي→→→→ن الزم است و راه→→→∂ ب→→→را ن→→→→م∂باشد! الب→→→→ت
وج→ود ن→دارد؛ م→ثالҐ در احكام نماز، قرائت نماز ظهر و عصر بايد آهسته خوانده شود و در نماز 
م ب→→ايد  ẃهر۱ ب→→→ه ق→→→رائت داش→→→ته ب→→→اشند و وض→→→و و غ→→→سل و ت→→يم→→→ џم→→→غرب و ع→→→شاء و ص→→→بح ب→→→ايد م→→→رده→→→ا ج
چ→→→→نين و چ→→→نان ب→→→اشد. ت→→→نها راهش اخ→→→ذ ف→→→توا از آق→→→ايان ف→→→قها و م→→→جتهدين است ك→→→ه اه→→→ل اس→→→تنباط 

احكام از كتاب و سنẃت م∂باشند. 
ت→قليد در ف→روع دي→ن از ق→بيل رج→وع ب→يمار ب→→ه ط→بيب است. اب→→تدا ب→→ايد آدم ب→يمار ط→بيب را به 
ص در ف→نẃ پزشك∂ ب→شناسد و س→پس ب→→ه او رج→وع كرده از او نسخه بگيرد و طبق آن نسخه  ẃت→خص
^ م→→ن  ẃر در ع→→→الج ب→→يمار ع→→→مل ك→→ند و دي→→گر ح→→قẃ او ن→→يست ك→→→ه از ط→→بيب ب→→پرسد اي→→→ن دارو چ→→را م→→ؤث
است و آن غ→→→→→→→→ذا چ→→→→→→→را م→→→→→→→ضرẃ ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→ال م→→→→→→→ن است و... چ→→→→→→→ه اي→→→→→→→نكه ف→→→→→→→هميدن اي→→→→→→→ن ام→→→→→→→ور، اح→→→→→→→تياج ب→→→→→→→ه 

ص در فنẃ پزشك∂ دارد و بيمار اهل فن نيست.   ẃتخص
                                                        

هر: بلند خواندن.  џـ ج ۱
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^ از م→سلمانان ك→ه  ت→→قليد در م→→→سائل م→→ربوط ب→→ه ف→→روع دي→→→ن ن→يز از اي→ن ق→بيل است! اف→راد ع→→اد
^ ب→→→ه دست آوردن اح→→→كام دي→→→ن∂ خ→→→ود ب→→→→ه ف→→→قيه  فند ب→→→را ẃف→→→قه∂ ن→→→دارن→→→→د،موظ ∂ẃالع از م→→→وازي→→→ن ف→→→ن→→→→ ẃاط
→→→→→→→→→→→راي→→→→→→→→→ط ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا در دست داش→→→→→→→→→تن م→→→→→→→→→وازي→→→→→→→→→ن و م→→→→→→→→→→بان∂ ف→→→→→→→→→قه از ق→→→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→→→ات  ẃم→→→→→→→→→→جتهد ج→→→→→→→→→→امعالش
م→→→عصومين� اس→→→تنباط اح→→→كام خ→→→دا م→→→→∂نمايد؛ رج→→→وع ك→→→نند و از او در ش→→ئون م→→ختلف زن→→دگ∂ 

خود فتوا بگيرند و طبق آن عمل كنند. 
منع تقليد در اصول دين 

ẃه  ل ه→→→ست. الب→→→ت ẃر و ت→→→عق ẃدر اص→→→ول دي→→→ن ه→→→م گ→→→فتيم ت→→→قليد درست ن→→→→يست و اح→→→تياج ب→→→ه ت→→→فك
ل ن→→→→م∂باشند.  ẃاز ت→→→→عق ẃاف→→→→راد ب→→→→شر در ي− درج→→→→ه و در ي− ح→→→→د ^ اي→→→→→ن را ه→→→→→م م→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه ه→→→→مه
^ دور از م→→→→→راك→→→→→ز ع→→→→→لم∂ زن→→→→→دگ∂  ^ ك→→→→→ه در ي− روس→→→→→تا در∑ه→→→→→→ا گ→→→→→→وناگون است! آن ف→→→→→رد ع→→→→→اد
ئ→→→يس ب→→→وعل∂ س→→ينا ن→→خواه→→د ب→→ود؛  ẃل ه→→→مسان ب→→→ا ش→→→يخالر ẃر و ت→→→عق ẃم→→→∂كند، ب→→→ديه∂ است ك→→→ه در ت→→→فك
^ فكر و انديشه است و اين مقدار م∂فهمد كه من قبالҐ نبودهام و  ول∂ او ن→يز در ح→→دẃ خ→ود دارا
^ چ→شم و گ→وش و ف→هم و ش→عورم، پس ك→س∂ ه→ست ك→ه ب→ه من وجود داده و  اآلن ه→ستم و دارا

^ من است.   حيات و چشم و گوش و در∑ و شعور داده است و همو خدا
^ را ك→→ه او  س→→→پس ب→→→ه ح→→→كم ع→→→قل خ→→→ودش در پ→→→∂ ش→→→ناساي∂ ب→→→→يشتر او ب→→→ر م→→→∂آيد و ب→→→رنامها
^ زن→→→→→دگ∂اش ت→→→→→نظيم ك→→→→→رده ب→→→→→ه ن→→→→→ام «دي→→→→→ن» م→→→→→→∂شناسد و ط→→→→بق آن ع→→→→→مل م→→→→∂كند. اي→→→→ن ه→→→→مان  ب→→→→→را
^ عام∂ است و از او بيش  ^ ي− ف→رد ع→اد ر از ن→→احيه ẃت→فك ^ ت→وحيد ع→قل∂ و خ→داش→ناس∂ از رو

از اين توقẃع∂ نيست. 
^ آن پيرزن پشمريس معروف است كه:   ه ẃقص

پ→يغمبراك→رم�با اص→حابش در گ→ذرگاه∂ ب→ه او رسيدند كه نشسته و ي− چرخ پشم 
ريس∂ مقابل خود گذاشته بود و با دستش آن را م∂چرخاند و پشم م∂ريست.  

 ^ ^ آم→وزش اص→حابش اي→ستاد و ف→رمود: م→ادر ت→و از ك→جا ي→قين دار رس→→ول اك→رم�برا
^ چ→→→رخ ب→→→رداشت و چ→→→رخ از ح→→→ركت اي→→→ستاد. او ب→→→ا ه→→→مين  ك→→→ه خ→→→→دا ه→→→ست؟او ف→→→وراҐ دست از رو
 ^ ع→→→مل ن→→→شان داد ك→→→ه اي→→→ن چ→→→رخ ك→→→وچ− ب→→→ا ح→→→ركت دست م→→ن م→→∂چرخد. دس→→تم را ك→→ه از رو
آن ب→→ردارم، از ح→→ركت م→→∂اي→→ستد، آي→→ا اي→→ن چ→→رخ ب→→زرگ ع→→→الم ك→→ه ب→→ا اي→→ن ن→ظم و ح→→ساب ع→جيب 
م→→→→→→→→∂چرخد، شب و روز و ف→→→→→→→→صل ب→→→→→→→→→هار و ت→→→→→→→→ابستان و پ→→→→→→→اييز و زم→→→→→→→ستان ب→→→→→→→ه دن→→→→→→→بال ه→→→→→→→م م→→→→→→→∂آيند و 
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م∂روند آيا ب∂ چرخاننده است؟ 
^ كند از هم فرو ريزند قالبها.  آر＾؛ آن چرخاننده همان خداست كه گر ناز

^ چ→→رخ ع→→الم ب→→ردارد، ه→→مه چ→→يز س→→→اكن م→→∂گردد و از ه→→م م→→∂پاشد!  اگ→→→ر او دست از رو
)؛۱بر ش→→→ما ب→→→اد  Ẃزґجائ→→→→ џعẂال ґدين→→→ґ مẂ ب ẀكẂيџل џاي→→→→نجا ب→→→→ود ك→→→→ه رس→→→→ول اك→→→→رم�رو ب→→→→ه اص→→→→حابش ف→→→→رمود:(ع
دان→→→→ستن دي→→ن پ→→يرزنان ك→→ه ب→→→دون ه→→رگونه ت→→كلẃفات و اص→→→طالحات ع→→لم∂ و ف→→قه∂ ب→→ا ه→→مان در∑ 
 ẃهم نيست، بلكه در حد ^ ب→سيط خ→ود، ايمان و يقين به آفريدگار خود دارد و اين ايمان تقليد

^ و عقالن∂ است.   خود فكر
^ مرد باغبان  منطق توحيد

ي→ن ط→وس∂ ن→قل شده  ẃب→زرگ ش→→ايد م→رحوم خ→واج→ه ن→صيرالد ^ ه→مچنين از ي→ك∂ از ف→→السفه
ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ه→→→→→→→مراه→→→→→→→انشان در م→→→→→→→يان ب→→→→→→→→يابان رس→→→→→→→→يدند ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→يرمرد ب→→→→→→→اغبان∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→→يل∂ ب→→→→→→ر دوش داشت و 
^ م→→→→∂كرد. خ→→→واس→→تند ح→→→الت ي→→قين و اي→→→مان او را ن→→سبت ب→→ه  ^ ان→→→گور را آب→→→→يار درخته→→→→ا و ب→→→وتهها
خ→→دا و اص→→ول دي→→ن ك→→ه ب→→→ايد ه→→ر م→→سلمان∂ داش→→ته ب→→اشد؛ ب→→يازمايند. آن ع→→الم ب→زرگ اي→ستاد م→قابل 
آن م→→→→رد ب→→→→اغبان و س→→→→→الم ك→→→→رد و ج→→→واب ش→→→نيد.آنگاه گ→→→فت: پ→→→در! ت→→→و از چ→→→ه راه→→→∂ ب→→→هوجود خ→→→→دا 
ي→قين پ→يدا ك→ردها＾؟گفت: از همين كار خودم پ∂ بهوجود خدا بردهام؛ م∂بينم اگر من نباشم 
و ب→→→→→→ا اي→→→→→→ن ب→→→→→→→يل آب را م→→→→→→يان اي→→→→→→ن م→→→→→→رزها راه→→→→→→نماي∂ ن→→→→→→كنم و ن→→→→→→چرخانم، آب از اي→→→→→→ن م→→→→→→رزها ع→→→→→→بور 
^ درخته→ا و ب→وتهها ن→م∂رسد. از همين جا فهميدم كه خداي∂  م ب→ه پ→→ا ẃن→م∂كند و ب→ه ط→ور م→نظ

دانا و حسابگر اين عالم را م∂چرخاند و به هر مخلوق∂ سهم الزم آن را م∂رساند. 
م→→→→→→رد ع→→→→→→الم گ→→→→→فت: ح→→→→→اال اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ گ→→→→→فت: اي→→→→→ن ع→→→→→→الم خ→→→→→ودش م→→→→→∂چرخد و چ→→→→→رخاننده 
ن→→→→دارد، در ج→→→→واب او چ→→→→ه م→→→→∂گوي∂؟ پ→→→→يرمرد ب→→→→اغبان ب→→→→يل از دوش خ→→→→ود ب→→→رداشت و ب→→→→لند ك→→→رد و 

گفت: با اين بيل محكم بر كلẃهاش م∂كوبم و مغزش را متالش∂ م∂كنم!!  
^ ب→→→رهان از  ي→→→→عن∂ او ن→→→→سبت ب→→→→→هوجود خ→→→→→دا در ح→→→→→دẃ ي→→→→قين و اي→→→→مان ب→→→→ود،منتها ت→→→وان→→→اي∂ اق→→→امه
ط→→→→ريق ف→→→لسفه و ع→→→رفان ن→→→داشت و اص→→→→طالحات ف→→→نẃ∂ و ف→→→لسف∂ را ك→→→ه ارت→→→باط چ→→→ندان→→→∂ ب→→→ا ي→→→قين و 
 ẃن→جات آدم→∂ است در ح→د ^ →ا اي→→مان و ي→→قين ق→لب∂ را ك→ه م→ايه ẃاي→→مان ق→لب∂ ن→→دارد ن→م∂دان→ست؛ ام

الزم واجد بود.  
                                                        

 .۱۳Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛⅛،صفحه ۱
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^ درخت دين  نماز، رگها
رسول خدا�بعد از «ايمان» كه اصل درخت «دين» است فرمود: 

^ آن درخت است.  لو↕Ẁ عẀروẀقها)؛و نماز، رگها ￍالص џو)
ه→→مانگونه ك→ه ي− درخت رگه→ا و ري→→شههاي∂ دارد ك→ه در زي→رزمين ب→ه اط→راف ك→شيده 
 ẃغ→ذاي∂ الزم را از زمين جذب م∂كند و به درخت م∂رساند و درخت از آن مواد ẃش→ده و م→واد
ت→→→→→غذيه م→→→→→→∂شود ك→→→→→ه اگ→→→→→ر آن م→→→→→وادẃ غ→→→→→ذاي→→→→∂ الزم از ط→→→→ريق آن ري→→→→شهها ب→→→→ه درخت ن→→→→رسد درخت 
 ^ ^ درخت دي→→ن و اي→→مان ن→→ظير م→→وقعيẃت ري→→شهها م→→∂خشكد و م→→∂ميرد، ن→→ماز ه→→م م→→وقعيẃتش ب→→را
^ درخت است ك→→→ه اگ→→→ر ن→→→باشد، درخت دي→→→ن و اي→→→→مان ن→→→يز م→→→∂خشكد و آدم→→∂ ب→→ا  ت→→→غذيه ك→→→ننده

حال كفر از دنيا م∂رود. 
^ حياتبخش عالم مرتبط م∂شود و با  ا انسان اهل نماز در شبانهروز چند بار با خدا ẃام
د  ẃراط الم→ستقيم� از او ن→يرو گ→رفته، ح→→يات م→جد→ ẃا∑ ن→→ستعين، اه→دنا الص→→→ẃا∑ ن→→عبد و اي→→→ẃگ→→فتن�اي

م∂يابد. درخت ايمانش شادابتر و باطراوتتر م∂گردد.  
سرẃ كافر قلمداد شدن ب∂ نماز 

^ ايمان است و تنها نماز  آدم ب→→∂نماز، در واق→ع ك→افر است و خ→→يال م→→∂كند م→سلمان و دارا
)؛۱كس∂ كه عمداҐ نماز را  џر џف џك Ẃد џقџف Ґداґẃم џعџ ت Ẁم џ↕لو→ џ→رџ∑џ الص√ ن→م∂خوان→د و ح→→ال آن→→كه ف→رمودهان→د:(مџنẂ ت
ت→ر∑ ك→ند، ك→افر است!و ش→ايد س→رẃش اي→ن باشد كه انسان در هر گناه∂ كه از او صادر م∂شود، 
ت  ẃلذ ^ ^ ن→→→→فسان∂ ب→→را اع→→→مẃ از ت→→→ر∑ واج→→→ب∂ از واج→→→بات ي→→→ا ارت→→→كاب م→→→حرẃم∂ از م→→→حرẃمات، ان→→→گيزها

^ بهوجود م∂آيد و سبب ارتكاب آن گناه م∂گردد.  بردن از مشتهيات حيوان∂ در و
در روز م→→→→→→اه رم→→→→→→ضان، اش→→→→→→تها ب→→→→→ه خ→→→→→→وردن و آش→→→→→اميدن ب→→→→→ر او غ→→→→→الب م→→→→→→∂شود و روزهاش را 
، اس→→→→→→→تنكاف  ẃم→→→→→→→→ال ب→→→→→→→→اعث م→→→→→→→→→∂شود از دادن خ→→→→→→→→مس و زك→→→→→→→→ات و رف→→→→→→→→تن ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ج ẃم→→→→→→→→∂شكند. حب
م→→→∂ورزد و ه→→→كذا در ارت→→→كاب ه→→→ر گ→→→→ناه و م→→→عصيت∂، ش→→→هوت∂ ب→→→ر ان→→→سان م→→→ستول∂ م→→→∂گردد و آن 
^ ن→→→→فسان∂ در آدم ب→→→→→∂نماز پ→→→→يدا  گ→→→→→ناه را م→→→→→رتكب م→→→→→∂شود. ح→→→→→ال آي→→→→→ا چ→→→→→ه ش→→→→هوت∂ و چ→→→→ه ان→→→→گيزه
م→∂شود ك→ه ن→ماز ن→م∂خوان→د ج→ز ب→→∂اع→تناي∂ ب→ه خدا و سب− شمردن فرمان خدا و معتقد نبودن 
ب→→ه ح→→→ساب و ث→→واب و ع→→قاب روز ج→زا و اي→ن ه→مان ك→فر است وگ→رنه چ→ند رك→→عت ن→ماز خ→→وان→→دن، 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۳Ω،صفحه＾۷۳⅛.  ۱
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ت∂  ẃانسان لذ ^ ل آن دشوار باشد و نه تر∑ آن برا ẃدارد كه تحم ^ ن→ه رن→ج و م→شقẃت ف→وقالع→ادها
 џ∑џر→→→џ ^ آن ن→→→→→هادن، ن→→→→ياز ب→→→ه ري→→→اضت داش→→→ته ب→→→اشد و لذا ص→→→حيح ف→→→رمودهان→→→د:(مџنẂ ت دارد ك→→→→ه پ→→→→ا رو
^ و زي→→→→ر پ→→→→ا ن→→→→→هادن ف→→→→رمان خ→→→→دا  →→→→لو↕ ج→→→→ز خ→→→→دا ن→→→→→اباور ẃ؛آدم ت→→→→→ار∑ الص( џر џف→→→→ џك Ẃد џق→→→→ џف Ґدا ґẃم џعџ →→→→→ت Ẁم џ↕لو→→→→→ الص√

^ ندارد.  انگيزها
زكات، آب درخت دين 

كا↕Ẁ مائẀها)؛  ￍو الز)
زك→→→→→ات آب∂ است ك→→→→→ه ب→→→→→→ه درخت دي→→→→→ن م→→→→→∂رسد و آن را زن→→→→→ده ن→→→→گه م→→→→→∂دارد و ب→→→→ه آن ط→→→→راوت 
ـ ه→→→مان اث→→→ر را دارد ك→→→ه ن→→→ماز  ـ از ن→→→ظر ح→→→→ياتبخش∂ ب→→→ه درخت دي→→→ن  م→→→→∂بخشد. در واق→→→→ع، «زك→→→ات» 
دارد و از اي→→ن رو است ك→→ه در اك→ثر آي→ات ق→رآن ك→ه راج→ع ب→ه ن→ماز س→خن ب→ه م→يان آم→ده، زك→ات ن→يز 
^ م→→طلق ان→→فاق  ...�؛۱زك→→ات ب→→ه م→→عنا џ↕ك→→ا Ẁ→→→وا الز√ →→ال↕џ وџ آت وا الص√ Ẁيم→→ ґأق џه→→→مدوش ب→→→ا ن→→ماز آم→→ده است:�و
^ خاصẃ م∂شود و هم شامل خمس  ^ م→فهوم ع→ام∂ است ك→ه ه→م ش→امل زكات به معنا م→ال، دارا
 ، ẃاز واجب و م→→→ستحب ẃس، اع→→→م ẃارات و م→→→→ظالم و دي→→→گر ع→→→ناوين ان→→→فاق م→→→ال ك→→→ه در دي→→→ن م→→→قد ẃو ك→→→→ف
^ خ→→→→→اصẃ ع→→→→بارت از ان→→→فاق واجب م→→→ال∂ است ك→→→ه ب→→→ه اج→→→ناس  ت→→→→شريع ش→→→→ده است و زك→→→→→ات ب→→→→ه م→→→→عنا
^ م→عيẃن∂ ت→علẃق م→→∂گيرد از ان→عام ثالثه: شتر و گاو و گوسفند و غالẃت اربعه: گندم و جو و  Ẁ→→هگانه ن
Ẁ→→→→ه گ→→→→انه، ن→→→→صاب خ→→→→→اصẃ و  ك→→→→→شمش و خ→→→→→رما و ن→→→→→قدين: ط→→→→→ال و ن→→→→قره ك→→→→ه ه→→→→ر ك→→→→→دام از اي→→→→ن اج→→→→→ناس ن

^ آقايان فقها تفصيالҐ بيان شده است.   ^ عمليẃه شرايط مخصوص∂ دارند و در رسالهها
 ẃعام ^ خمس، از مصاديق خاصẃ زكات به معنا

^ است  ^ م→→فهوم گ→ستردهتر ^ از واج→→→بات م→→ال∂ است، دارا →→ا خ→→مس ك→→ه واجب دي→→گر ẃام
^ ك→→ه از ه→→رگونه ك→→سب و  ك→→→ه م→→→ختصẃ ب→→→ه ج→→نس م→→عيẃن∂ از ام→→وال ن→→م∂باشد، ب→→لكه م→→طلق درآم→→→د
^ س→→→→ال اض→→→افه ب→→→→يايد، م→→→تعلẃق خ→→→مس ق→→→رار م→→→∂گيرد و ي−  ^ ع→→→→ايد ان→→→→سان ب→→→→شود و از ه→→→→زينه ك→→→→ار
ـ اخ→راج ش→ود  ^ س→ال  ^ از ه→زينه ـ از آن م→ال اض→افه آم→ده ^ خ→مس  پ→→نجم آن ب→→→ايد ب→→ه ع→نوان ادا

و به مصرف معيẃن برسد. چنانكه در قرآن كريم به صراحت آمده است: 
...�؛۲  џو Ẁه џسẀم Ẁخ ґهẃلґل ￍأنџء＃ ف Ẃ∂ џش Ẃن ґم ẂمẀت Ẃمґن џما غￍوا أنẀمџل Ẃاع џو�

                                                        
^ بقره،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱
^ انفال،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۲
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 ґك→→ه ب→→ه ع→نوان غ→نيمت و ف→→ايده عايدتان شد، ي− پنجم آن از آن ^ ب→دانيد ه→→ر چ→يز
خداست[و طبق دستور از مالتان بايد جدا شود]... 

ẃه در ف→→قه اه→→ل ت→→سنẃن، خ→→مس واجب، اخ→تصاص ب→→ه غ→نايم ج→نگ∂ داده ش→ده است ول∂  الب→→ت
^ از  در ف→→→→→قه ش→→→→→→يعه چ→→→→→→نانكه گ→→→→→فته ش→→→→→→د اخ→→→→→تصاص ب→→→→→→ه ام→→→→→وال م→→→→→عيẃن∂ ن→→→→→→دارد، ب→→→→→لكه ه→→→→رگونه درآم→→→→→د

^ كه عايد انسان بشود، مورد تعلẃق خمس قرار م∂گيرد.   هرگونه كسب و كار
از اي→ن رو ش→→ايد ب→توان گ→فت ك→متر ك→س∂ م→مكن است پ→يدا ش→ود ك→ه ب→يكار م→حض باشد و 
ẃ∂ ب→→→→ه ق→→→در ده ري→→→ال ن→→→→داش→→→ته ب→→→اشد ك→→→ه دو  ^ س→→→ال خ→→→ود و ع→→→ائلهاش ح→→→ت ^ زاي→→→د ب→→→ر ه→→→→زينه ي→→→ا درآم→→→→د
ري→→→→→→→ال آن خ→→→→→→مس واجب االخ→→→→→→راج ب→→→→→→اشد و از آن ط→→→→→→رف ن→→→→→→يز ش→→→→→→→ايد ب→→→→→→توان گ→→→→→→فت اك→→→→→ثريẃت م→→→→→ردم 
^ ك→→→ه م→→→→تعلẃق زك→→→→ات ق→→رار م→→→∂گيرند ن→→باشند ت→→ا  م→→→مكن است م→→→ال− ه→→→يچي− از اج→→→ناس ن→→→→ه گ→→→انها

مشمول قانون زكات گردند. 
ول∂ اك→ثريẃت م→ردم چ→نانكه گ→فته ش→د م→شمول ق→انون خ→مس م∂باشند و ج→الب اينكه در 
^ خ→→اص ب→ا ب→→يان اج→ناس ن→ه گ→→انه و  ^ زك→→ات ب→ه م→عنا ^ ص→ريحاҐ راج→ع ب→ه م→سأله ق→رآن ك→ريم، آي→→ها
^ م→→طلق ان→→→فاق  م→→→يزان ن→→→صاب و ش→→→راي→→→ط خ→→→اصẃ آن→→→ها ن→→→→داري→→→م! ب→→→لكه آن→→چه ه→→ست، زك→→ات ب→→ه م→→عنا
^ خ→→→→→اصẃ و خ→→→→→مس و س→→→→→→اير ان→→→→→→فاقات م→→→→→∂شود و ش→→→→رح و  م→→→→→ال∂ است ك→→→→→ه ش→→→→→امل زك→→→→→ات ب→→→→→ه م→→→→→عنا
^ ه→→→→→→د＾�  ه ẃت ي→→→→→عن∂ ب→→→→→يان رس→→→→→ول خ→→→→→دا و ائ→→→→→مẃاتشان را آق→→→→→→ايان ف→→→→→→قها از س→→→→→→نẃت→→→→→→فصيل خ→→→→→→صوصي
اس→→→→→→→تنباط م→→→→→→→→∂كنند و در اخ→→→→→→تيار امẃت م→→→→→→سلمان م→→→→→→∂گذارن→→→→→→د و ه→→→→→→مين است ج→→→→→→واب ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه 
→→→→ا راج→→→→ع ب→→→→ه  ẃخ→→→→مس ي− آي→→→→ه ب→→→→يشتر در ق→→→→رآن ن→→→→→يامده ام ^ گ→→→→→اه∂ م→→→→→→∂پرسند چ→→→→→را راج→→→→ع ب→→→→ه م→→→→سأله
داҐ آم→→→→→→→→→→ده است؟! م→→→→→→→→→→∂گوييم آي→→→→→→→→→→ات زك→→→→→→→→→→ات،  ẃو م→→→→→→→→→→ؤك Ґرا ẃزك→→→→→→→→→→→→ات آي→→→→→→→→→→→ات ع→→→→→→→→→→ديده م→→→→→→→→→→كر ^ م→→→→→→→→→→→سأله
^ خ→اص ن→→دارد! ب→لكه م→قصود، م→طلق ان→فاق مال است كه خمس و  اخ→تصاص ب→ه زك→ات ب→ه م→عنا
^ م→→كيẃه ن→→يز س→→خن از زك→→ات ب→→ه  ^ خ→→→اصẃ از م→→صاديق آن است و لذا در س→→ورهها زك→→→ات ب→→ه م→→عنا

^ خاصẃ در مدينه تشريع شده است.  ميان آمده و حال اينكه زكات به معنا
^ قرب ال∂ اهللا  انفاق مال، مايه

آر＾، آن→→→چه ك→→→ه از لوازم اي→→→مانґ ص→→→→ادق است اص→→→ل ان→→→→فاق م→→→ال است و ت→→→حت ه→→→ر ع→→→نوان→→∂ 
^ ص→→→دق در اس→→→→الم و اي→→→مان است!چ→→→ون آن→→→چه ك→→→ه ظ→→→لمت و ق→→→ذارت در  ك→→→→ه ان→→→→جام ش→→→→ود، ن→→→→شانه
^ ت→→→طهير و ت→→نوير ق→→لب از آن  روح و ق→→→لب ان→→→سان اي→→→جاد م→→→∂كند، حبẃ م→→→ال است و ت→→→نها وس→→→يله
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ق→→→ذارت و ظ→→→لمت، ان→→→→فاق و ج→→→دا ك→→→ردن م→→→→ال از خ→→→ود م→→→∂باشد و لذا خ→→→→داون→→→د ح→→→كيم خ→→→→طاب ب→→→ه 
رسول مكرẃمش� فرموده است: 

مẂ بґها...�؛۱  ґيهґẃك џزẀت џو ẂمẀه Ẁر ґẃهџطẀت Ґ↨џق џد џص Ẃم ґهґوالẂأم Ẃن ґم Ẃذ Ẁخ�
از ام→والشان صدقه را بگير كه بدين وسيله از قذارت حبẃ مال، تطهيرشان نماي∂ 

ب به خدا رشدشان بده∂...  ẃو در مسير تقر
^ ديگر هم فرموده:  در آيه

...�؛۲  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت Ẅ∂ￍت џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل�
هرگز به خير و نيك∂ نخواهيد رسيد تا از آنچه كه دوست داريد انفاق كنيد... 

رسول خدا�فرموده است: 
)؛۳  ＃↨џيئ ґط џخ ґ ẃلẀك ẀسẂأ џيا رẂن الد ب Ẁح)

^ گناهان است!  ^ همه دنيادوست∂ سر دسته
^ ح→→قẃ خ→→دا و  م→→→ال دوس→→→ت∂ ن→→يز ك→→ه ي→→ك∂ از ش→→عب دن→→يادوست∂ است؛ آدم→→∂ را م→→انع از ادا
^ برداشتن اين  ب→ندگان خ→دا م→∂گردان→د و او را از س→→احت قرب خدا دور م∂سازد و تنها وسيله

مانع از سر راه، انفاق است!  
^ ك→→ه ان→→فاق ك→→ننده از ان→→فاق م→→→ال خ→ود م→∂برد و آن ط→هارت و پ→→ا∑  ب→→نابراي→→ن ب→→هره و س→→ود
گ→→شتن ق→→لب از آلودگ→→∂ حبẃ م→→ال و ت→→نوير ج→→→ان ب→→ه ن→→ور ت→→قرẃب ب→ه ح→ضرت م→عبود س→بحان است، 
^ ك→→ه ان→→فاق ش→→ونده م→→∂برد و آن ت→→أمين  اص→→→→الҐ ق→→→ابل م→→→→قايسه و س→→→نجش ن→→→م∂باشد ب→→→ا ب→→→هره و س→→→ود
＾اش از خ→→ورا∑ و پ→وشا∑ و م→سكن و... م→→∂باشد. ب→ديه∂ است ك→ه  ẃاز زن→→دگ∂ م→→اد ^ گ→→وشها

اين كجا و آن كجا؟ 
^ ان→→فاق م→→ال،آب∂ است ك→→ه ب→→ه  ح→→→اصل اي→→→نكه ب→→→ه ب→→→→يان رس→→ول خ→→دا� «زك→→ات» ب→→ه م→→عنا
درخت دي→→→ن و اي→→→→مان م→→→→∂رسد و آن را زن→→→ده و ش→→→اداب ن→→→گه م→→→∂دارد و لذا ت→→→وفيق ان→→→فاق م→→ال در 
^ ب→→→→سيار ب→→→→زرگ اله→→→→∂ است ك→→→→ه ب→→→→ه ب→→→→ندگان ص→→→→الح خ→→→→→ويش ارزان→→→→∂  راه خ→→→→→دا، ي→→→→→ك∂ از ن→→→→→عمتها
داش→→ته است و از اي→→ن ط→ريق آن→ها را ب→ه م→→قامات ع→اليه از ق→رب خ→ودش ن→ائل م→∂گردان→د و ب→ا ق→لب∂ 

                                                        
 .۱Ω۳＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۹۲.  ـ سوره ۲
 .۱۳Ω＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱۷Ω

^ مهل− بخل، به محضر ارفع و اعاليش م∂پذيرد كه فرموده است:  سليم از بيمار
�؛۱  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

^ صاحبان داراي∂  لزوم هوشمند
^ خ→→ود  ن و دارن→دگان م→→ال، از ط→ريق ان→فاق دن→يا ẃب→→نابراي→→ن، چ→→ه ب→جا است ك→ه ب→ندگان م→تمك
^ در ح→→→→→→→→→→يات اخ→→→→→→→→→→رويشان ب→→→→→→→→→→ه دست آورن→→→→→→→→→→د و  ^ واف→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→گيرند و م→→→→→→→→→→قامات ب→→→→→→→→→→لند م→→→→→→→→→→عنو ب→→→→→→→→→→→هرهها
م→→→→→→→→خصوصاҐ ب→→→→→→→→كوشند ك→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→ال خ→→→→→→→→ودشان ان→→→→→→→→فاق ك→→→→→→→→نند و اك→→→→→→→→تفا ب→→→→→→→→ه دادن خ→→→→→→→مس و زك→→→→→→→ات و 
ارات و م→→→→ظالم ن→→→→نمايند، چ→→→→ه آن→→→→كه خ→→→→مس و زك→→→→→ات و...م→→→ال خ→→→ودشان ن→→→→يست، م→→→→ال دي→→→گران  ẃك→→→→ف
ف ب→→→→→→→→ه اخ→→→→→→→→راج آن  ẃاست ك→→→→→→→→→ه در م→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→ال آن→→→→→→→→→هاست و ط→→→→→→→→→بق دس→→→→→→→→تور واجب دي→→→→→→→→ن∂شان، م→→→→→→→→وظ
∂ ن→→→→→→→يست و  ẃم∂ ن→→→→→→→شوند! م→→→→→→→ال دي→→→→→→→→گران را ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→احبانش دادن ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار م→→→→→→→همẃم→→→→→→→∂باشند ت→→→→→→→ا ج→→→→→→→هن

^ را سبب نم∂شود.  استحقاق اجر و مزد
ح→→→→→ال خ→→→→داون→→→→د ك→→→→ريم ذوالف→→→→ضل و االح→→→→سان؛ اگ→→→→ر ب→→→→ه اداك→→→→نندگان خ→→→→مس و زك→→→→→ات و س→→→→اير 
^ ع→→→→→→ظيم از درج→→→→→→→ات ب→→→→→→هشت و رض→→→→→وان خ→→→→→ويش ع→→→→→نايت م→→→→→→∂فرمايد، ب→→→→→ر  ان→→→→→→فاقات واجب ث→→→→→→وابه→→→→→→ا
اساس حساب فضل است و ارتباط به استحقاق آنان ندارد. در روايت م∂خوانيم كه فرمودهاند: 
 џها وґدائџأґب ẃالґا џون Ẁدџم ẂحẀال ي Ґ↨ џريضџف ґاءџيґن→ Ẃغ Ẃاأل ґوال→Ẃمџا ∂→ґف ґاء џرџقẀف Ẃلґل џضџر→џف џاهللا ￍإن)

)؛۲  џمينґل ẂسẀوا مم Ẁها سґب џو ẂمẀهџمائ ґوا دẀنџق џها حґب Ẁ↕كا ￍالز џ∂ ґه
^ ت→→→→نگدستان واجب ك→→→→رده ك→→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→بب  ∂ ب→→→→را ẃخ→→→→→داوند در ام→→→→وال ت→→→→وانگران ح→→→→ق
^ آن، س→تايش نم∂شوند[زيرا حقẃ ديگران را به صاحبانش ادا م∂كنند و اين  ادا
^ آن خ→→→→→→→→→ون  س→→→→→→→→→→تايش ن→→→→→→→→→دارد] و آن ح→→→→→→→→→قẃ واجب، ه→→→→→→→→→مان زك→→→→→→→→→ات است ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ا ادا

خودشان را مصون نگه داشتهاند و مسلمان ناميده شدهاند. 
^ درخت دين  روزه، پوست تنه

^ ح→ديث∂ ك→ه راج→ع ب→ه لوازم درخت دي→ن م→∂خوان→يم، رس→ول خ→دا�ف→رموده  در ادام→→ه
^ درخت را از  ^ آن درخت است.پ→وست، س→اقه و ت→نه فẀها)؛روزه پ→→وست ت→→نه Ẃع→→ џوم س→→ لص∫ џاست:(ا
طرات و پ→→رهيز دادن اع→→→ضاء و ج→→وارح از  Ẃف→→ Ẁآس→→→يبها م→→→صون ن→→→→گه م→→∂دارد. روزه ب→→ا ام→→→سا∑ از م

                                                        
^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۳،صفحه＾℮۹۸.  ۲
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^ ج→→→ان ك→→ه« اله→→∂  آلودگ→→∂ ب→→ه گ→→ناهان و ن→→هايتاҐ ب→→يرون ك→→ردن ه→→ر چ→→ه ك→→ه غ→→ير خ→→→داست از ح→→ومه
^ اي→→→→→→مان را از م→→→→→طلق ظ→→→→→لمتها  ^ ط→→→→→يẃبه هب ل∂ ك→→→→→→مال االن→→→→→→قطاع الي−» درخت دي→→→→→→ن و ش→→→→→→جره
 џن→ ґم ẁ↨√ن→ Ẁج Ẁوم لص√ џر م→∂گردان→د ك→ه ف→رمودهان→د:(ا ẃاز ن→ور اي→مان م→نو ^ خ→→ارج ك→رده و ب→ه م→راتب ع→اليẃه
^ ق→لب ان→→سان ب→ااي→مان ك→شيده م∂شود و قلب را از  ^ از آتش است ك→ه ب→ه رو النẃ→→ار)؛روزه، س→پر

^ باز م∂دارد.  آسيبپذير
لق∂، برگ درخت دين  Ẁخوش خ

قẀها)؛خوشخوي∂ برگ درخت دين است!  џر џو ґقẂل ẀخẂال Ẁن Ẃس Ẁح џو)
^ زيبا و  ^ ه→ر درخ→ت∂ زي→نتبخش آن درخت است؛ درخت ب→→∂برگ، ن→ه منظر ب→رگها
^ اس→تراحت و آسايش! برگ زينتبخش درخت دين هم خوش  ^ ب→را ج→الب دارد و ن→ه س→ايها
^ ب→→ا اش→→خاص است؛ م→→خصوصاҐ در زن→→دگ∂ خ→→انوادگ→→∂ ي→→ك∂ از ع→→وام→→ل  خ→→→لق∂ و خ→→→وشبرخورد
→→→→→لق و  Ẁم∂ ش→→→→→→دن زن→→→→→→دگ∂ در آن خ→→→→→→انه، س→→→→→→وء خẃاز ه→→→→→→م پ→→→→→→اشيدن خ→→→→→→انواده و ي→→→→→→ا ب→→→→→→سيار ت→→→→→→لخ و ج→→→→→→هن
^ زن و شوهر يا پدر و مادر خانواده است. فرمودهاند:  ^ نابجا ^ و بدزبان∂ و تند＾ها بدرفتار

)؛  ґونẀن ẀجẂال џن ґم Ẁ↕ ￍد ґحẂلџا)
ت→→→→→ندخوي∂ [و زود از ج→→→→→→ا دررف→→→→تن و خ→→→→شم ب→→→→→∂مورد ن→→→→مودن ش→→→→→عبها＾] از ج→→→→→نون و 

ديوانگ∂ است! 
شاهدش اينكه آدم تندخو، بعد پشيمان م∂شود و رفتار خود را خالف روش عقال م∂داند! 

كџم)؛۱  Ẃحџت ẂسẀم ẀهẀونẀن Ẁجџف Ẁم ґدẂن џي Ẃمџن لґا џو)
و اگر پشيمان نشد [معلوم م∂شود] ديوانگ∂اش پايدار است و استوار! 

ح→→→→اصل اي→→→→نكه خ→→→→وشخوي∂، ب→→→رگ درخت اي→→→مان و زي→→→نتبخش ب→→→ه ان→→→سان ب→→→→ااي→→→→مان است. 
م و خ→→ندان،  ẃاش دارد. لب→→∂ م→→تبس ẃگ→→شاده و ب→→ش ^ ^ واق→→→ع∂، پ→→→يوسته چ→→هرها ان→→→→سان ب→→→ااي→→→→مان ب→→→ه م→→→عنا

^ متواضعانه و خاكسار.   ب و مهربان، رفتار ẃزبان∂ مؤد
^ او  ^ ممتاز كه همه به سو از اي→ن جهت در ميان مردم محبوبيẃت∂ خاصẃ دارد و جاذبها

كشيده م∂شوند و دوست دارند با او هم صحبت و هم مجلس باشند.  
س و اه→ل ن→ماز و  ẃا آن ي→→ك∂ دي→→ده م→→∂شود در ع→→ين ح→→ال ك→→ه ب→→ه ق→→ول خ→→ود م→→ؤمن و م→قد→→ ẃام

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷Ω،صفحه＾۳۹۹.  ۱
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^ عبوس و اخم كرده با مردم برخورد م∂كند و با رفتار  ذكر و دعا است، ول∂ پيوسته با قيافها
و گفتار زنندهاش، نزديكترين كسانش را هم از خود طرد م∂كند!  

^ ج→→→→→→→الب دارد و ن→→→→→→ه  درست ه→→→→→→→مانند ي− درخت ب→→→→→→∂ ب→→→→→→رگ خ→→→→→→ش− است ك→→→→→→ه ن→→→→→→ه م→→→→→→نظر
^ آرام بخش.  سايها

^ درخت دين  ^ از گناهان، ميوه خوددار
 ^ رẀها)؛خوددار џمџ مґ ث ґحار џمẂال ґن џف∫ ع џكẂال џا ش→شمين الزم از لوازم درخت دي→ن آنكه:(و→ ẃو ام

^ آن درخت است.آنگاه رسول خدا�فرمود:  از گناهان، ميوه
 ґن→→→→ џع ґẃفџكẂال→→→→ ґب ẃالґا ẀلẀمẂك→→→→ џال ي Ẁاالي→→→→مان џ−ґذل→→→→џك ґرџمￍب→→→→الث џال ґا ẁ↕ џر џج→→→→ џش ẀلẀمẂك→→→→џال ت→→→→џف)

)؛  ґم ґحارџمẂال
پس ه→→→→مانگونه ك→→→→ه درخ→→→→ت∂ ب→→→→→ه ك→→→→مال خ→→→→ود ن→→→→م∂رسد م→→→→گر ب→→→→→ا م→→→→يوه، اي→→→→مان ن→→→→يز ب→→→→ه 

^ از گناهان!  كمال خود نم∂رسد مگر با خوددار
فانه م→→ا در زن→→دگ∂ خ→→ود ب→→العيان ش→→اهد آن  ẃب→→→نابراي→→→ن ب→→→→∂پرواي→→→∂ در ارت→→→كاب گ→→→→ناه ك→→ه م→→تأس
م→→→→→∂باشيم، ك→→→→→اشف از اي→→→→→ن است ك→→→→→ه درخت اي→→→→مان در س→→→→رزمين وج→→→→ود م→→→→ا ب→→→→ه ح→→→→دẃ ك→→→→→مال خ→→→→ود 

نرسيده و ميوه و محصول خود را نداده است!!  
از اي→→→ن رو ت→→→رس اي→→→ن داري→→→م ك→→→ه ع→→مر م→→ا ب→→ا ه→→مين اي→→مان ن→→اقص ب→→→∂ثمر ب→→ه پ→→→ايان ب→→رسد و ب→→ا 
دست خ→→→→ال∂ از م→→→يوه و م→→→حصول درخت اي→→→مان، وارد ع→→→الم ب→→→رزخ و م→→→حشر ب→→→شويم و م→→حروم از 
^ زقẃوم  ^ تلخ عذابانگيز شجره ^ بهشت∂ و مبتال به ميوه ^ طوبا ^ سعادتبخش شجره ميوه

جهنẃم گرديم.  
پ→→→ناه ب→→→ر خ→→→→دا م→→→∂بريم از آث→→ار ش→→وم ب→→∂پرواي→→∂ در گ→→→ناه و ع→→صيان، ن→→كند م→→غرور ب→→ه ظ→→واه→→ر 
^ م→→→→→حبẃت خ→→→→→→اندان ع→→→→→صمت�  ع→→→→→ا ẃب→→→→→ا دلگ→→→→→رم∂ ب→→→→→ه اد Ґزن→→→→→→دگ∂ دي→→→→→ن∂ خ→→→→→ود ب→→→→→→اشيم و م→→→→→خصوصا
ارتكاب گناه را در وجود خود ب∂اثر دانسته و اطمينان به بهشت∂ شدن خود داشته باشيم. 

^ محترم  ^ به خطبا ر ẃتذك
فانه ب→→→→عض∂ از گ→→→→ويندگان ب→→→→زرگوار و م→→→→حترم، وق→→→→ت∂ م→→→→∂خواه→→→→ند ع→→→→ظمت اه→→→→ل ب→→→يت  ẃم→→→→تأس
ẃ→→كاء ب→→ه م→→حبẃت آن ب→→زرگواران،  ^ ب→→→يان م→→→∂كنند ك→→ه م→→ردم را ب→→ا ات اط→→→هار�را ن→→→شان ده→→→→ند! ط→→→ور
^ در گ→→→→→→→ناه و م→→→→→→→عصيت م→→→→→→→→∂سازند و ح→→→→→→→→ال آن→→→→→→→كه اي→→→→→→→ن گ→→→→→→→فتار ص→→→→→→→→ريح از ح→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→ام  ب→→→→→→→∂پروا
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باقر�نقل شده كه فرموده است: 
 Ẃمџل ґه→ẃلґل Ґيا ґاص џع ẂمẀكẂن→ ґم џان→џك Ẃنџم џا وџنẀت→ џالي џو ẀهẀعџفẂن→џت ґه→ẃلґل Ґيعا ґط Ẁم ẂمẀكẂن→ ґم џان→→џك Ẃنџم→→џف)

وا)؛۱  رџتẂغџال ت ẂمẀك џحẂي џوا و رџتẂغџال ت ẂمẀك џحẂي џا وџنẀت џالي џو ẀهẂعџفẂنџت
 ^ ه→ر كس از ش→ما[دوستداران م→→ا]مطيع ف→رمان خ→دا ب→اشد، واليت ما نفع به حال و
خ→→واهد داشت و ه→→→ر كس از ش→→ما م→→→تخلẃف از ف→→رمان خ→→دا گ→→ردد، واليت م→→ا ن→→افع ب→→ه 
^ ب→→ر ش→ما ف→→ريب م→خوريد و  ^ ب→→→ر ش→→ما ف→→ريب م→خوريد، وا ح→→الش ن→→خواهد ب→→ود. وا
ب→→→→→ه خ→→→→→يال ك→→→→→فايت اظ→→→→هار واليت م→→→→→ا ن→→→→مودن، خ→→→→ود را آلوده ب→→→→→ه گ→→→→ناهان ن→→→→كنيد ك→→→→→ه 

سرانجام به آتش قهر خدا بسوزيد. 
^ از همان حضرت رسيده است:  در روايت ديگر

 џو Ґاẃيґل→→→→ џع ب ґحẀا џولẀق→→→→ џي Ẃأن Ẁل→→→→ Ẁج ￍالر џب ґس→→→→→ џح Ẁبґاه џذ→→→→ џمẂال џ−ґب ￍنџبџه Ẃذ→→→→џال ت Ẁرґاب→→→→ џا ج→→→→→ џي)
)؛  Ґاالￍعџف џ−ґل џذ џعџم ẀونẀكџال ي ￍمẀث Ẁه ￍالџوџأت

^ ج→ابر! م→راقب ب→→اش! اي→→ن م→سال− و م→ذاهبґ گ→وناگون تو را از راه بيرون نبرند  ا
و ب→→→→→→ه ب→→→→→→يراههات ن→→→→→كشند!مرد چ→→→→→نين پ→→→→→ندارد ك→→→→→ه[مال∑ ن→→→→→جات و س→→→→→عادتش ه→→→→→مين 
است ك→→→→→ه] ب→→→→→گويد ع→→→→ل∂ را دوست م→→→→→∂دارم و او را ب→→→→→ه واليت م→→→→→∂پذيرم و ب→→→→→ا اي→→→→→ن 

ال[در انجام وظايف دين∂اش] نباشد!  ẃوصف، اهل عمل و فع
→لẃ∂ґ＃ � ثẀ→مￍ ال  џع Ẃن→ ґم ẁرẂي→ џخ � ґاهللا Ẁول Ẁس џر→џف ґاهللا џول→ Ẁس џر ب ґحẀا ∂→ґẃإن џال→→џق Ẃوџل→→џف)

يẂئاҐ)؛۲  џش Ẁاهￍإي Ẁهب Ẁح Ẁهџعџفџا نџم ґهґتￍن Ẁسґب ẀلџمẂعџال ي џو Ẁهџت џير ґس Ẁعґبￍت џي
ح→→→→→ال اگ→→→→→ر او ب→→→→→گوي→→→→→د م→→→→→→ن رس→→→→→ول خ→→→→→دا� را دوست م→→→→→→∂دارم ب→→→→→ا اي→→→→نكه رس→→→→ول 
^ از س→يره و رف→تار او ن→نمايد و س→نẃت  خ→→دا� ب→هتر از ع→ل∂� است، ول∂ پ→→يرو
^ ن→→→→خواهد  و اح→→→→→كام ش→→→→→ريعت او را ب→→→→→→ه ك→→→→→ار ن→→→→بندد، ت→→→→نها م→→→→حبẃت او ن→→→→افع ب→→→→→ه ح→→→→ال و

بود[و به او مصونيẃت از عذاب خدا نخواهد داد]. 
وￒ وџ مџا  Ẁدџا عџنџل џوẀهџف Ґيا ґاص→ џع ґهẃلґل џان→џك Ẃنџم џو ￒ∂ґل џا و→џنџل џوẀه→џف Ґيعا ґط→Ẁم ґه→ẃلґل џان→џك Ẃن→џم)

)؛۳  ґع џر џوẂال џو ґلџمџعẂالґب ẃا إالџنẀت џالي џو ẀالџنẀت
                                                        

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾⅛۷.  ۱
ـ همان،صفحه＾۲۷℮.  ۲
 .۷Ｑ＾ـ همان،صفحه ۳
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ه→→→ر كس م→→→طيع ف→→→رمان خ→→→دا ب→→→اشد، او ول∂ẃ و دوس→→تدار م→→است[و از آتش ق→→هر خ→→دا 
در ام→→ان است] و ه→→→ر كس م→→تخلẃف از ف→→رمان خ→دا ب→اشد، او دش→من م→ا[و م→حكوم ب→→ه 
^ رس→→→يدن ب→→→→ه واليت و م→→→حبẃت م→→→ا ن→→يست، ج→→→ز  ع→→→ذاب خ→→→دا] است و ه→→→يچ راه→→→→∂ ب→→→را
 ^ راه عمل[يعن∂ به كار بستن امر و نه∂ خدا] و ورع[ يعن∂ پرهيز از گناه و دور

مات خدا].  ẃجستن از محر
^ م→→→→→حبẃت و واليت اه→→→→ل ب→→→→→يت ع→→→→صمت�بدون ع→→→→مل ب→→→→ه اح→→→→→كام  ع→→→→→→ا ẃو خ→→→→→→الصه ت→→→→→نها اد
ش→→→→→ريعت، ن→→→→→→جاتبخش ان→→→→→سان در ع→→→→→الم آخ→→→→→رت ن→→→→→خواه→→→→→د ب→→→→→ود و ت→→→→→نها ع→→→→→مل ب→→→→ه اح→→→→→كام ش→→→→ريعت 
^ از م→→→حبẃت و واليت اه→→ل ب→→يت ع→→صمت�نيز ه→→يچگونه ارزش اله→→∂ ن→→خواه→→د داشت و  ع→→→ار

^ به حال انسان در آن جهان نخواهد بخشيد.  كمترين اثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۷Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

گفتار پانزدهم: قلب غافل 
 
 
 

^ جاودان∂  قلب سليم سرمايه
^ آن خ→→يل∂ ت→كيه ش→ده و م→ا ه→م ب→ه ت→بعيẃت از ق→رآن ب→ايد  گ→→فتيم:در ق→رآن ك→ريم، آن→چه رو

^ قلب است.   ه بسيار قرار دهيم مسأله ẃآن را مورد توج
^ اخ→→→→الق، آن ج→→ان و روح ان→→→سان است  م→→→قصود از «ق→→→لب» در لس→→→→ان ق→→→رآن ك→→→ريم و ع→→→لما
ك→→ه ح→→قيقت ان→→→سان∂ ان→سان ه→مان است و اي→ن ب→→دن ب→ا ت→مام اع→ضا و ج→وارحش از داخ→ل و خ→ارج 
اب→→→→زار ك→→→→ار او م→→→→∂باشد و م→→→→ا از او ت→→→→عبير ب→→→→ه «م→→→ن» م→→→∂كنيم و م→→→∂گوييم ب→→→دن م→→→ن،چشم و گ→→→وش 
م→→→ن، دست و پ→→→ا و زب→→→ان م→→→ن، ق→→→لب و ري→→→ه و ك→→→ليه و ك→→→→بد م→→→ن و... م→→→قصود از «م→→→ن» ه→→مان روح و 
ج→→→ان است و ق→→→رآن ك→→→ريم از او ت→→→عبير ب→→→ه «ق→→→لب» م→→→∂كند و گ→→اه∂ س→→→الم و گ→→→اه∂ ب→→يمارش ن→→شان 

م∂دهد. ي− جا م∂فرمايد: 
�؛۱  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

^ [در پ→→يش است] ك→→ه آن روز، ن→→→ه م→→→ال∂ ن→→افع ب→→→ه ح→→ال ان→→سان خ→→واهد ب→→ود و ن→→→ه  روز
ف→→→→→→رزندان∂، [آن روز] ت→→→→→→نها ك→→→→→→س∂ [رس→→→→→→تگار است] ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ق→→→→→لب∂ س→→→→→الم[از ه→→→→→رگونه 

^ و اخالق∂ و عمل∂] بر خدا وارد گردد.  ^ اعتقاد بيمار
در جاي∂ هم م∂فرمايد: 

�؛۲  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�
...ح→→→→→→قيقت اي→→→→نكه چ→→→→شمها ن→→→→ابينا ن→→→→م∂شود! ب→→→→لكه ق→→→→لبهاي∂ ك→→→→→ه در درون و ب→→→→اطن 

وجود انسانهاست نابينا م∂گردد. 
^ ك→→→→→→→ه چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→→وش س→→→→→→→رشان س→→→→→→→الم است، ت→→→→→→يزبين و  در م→→→→→→→يان آدم→→→→→→→يان، ب→→→→→→→سيارند اف→→→→→→→راد

                                                        
^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۱

،آيه＾⅛℮.  ẃحج ^ ـ سوره ۲
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ت→يزشنو ه→ستند و ه→مه گ→ونه اش→كال و الوان اج→سام را م→→∂بينند و ه→مه گ→ونه ص→داه→ا را م→∂شنوند؛ 
→→→ا چ→→→شم و گ→→وش ق→→لبشان ك→→ور و ك→→ر است! ن→→ه ج→→→مال∂ از خ→→→الق و آف→→ريدگارشان م→→→∂بينند و ن→→ه  ẃام
ص→دا و ن→→داي→∂ از او م→∂شنوند و ح→ال آن→→كه م→قصود اص→ل∂ از آم→دنشان ب→ه اي→ن دنيا، آشنا گشتن 
ر ب→ه  ẃفشان در دن→→→يا، ب→→→ا ق→→لب∂ س→الم و م→نوẃت ت→→وق ẃم→→د ^ ب→→ا آن ج→→مال و آن ن→→داست! ت→→ا پس از ان→→قضا
^ نائل  ^ او قدم به عالم برزخ و محشر بگذارند و به سعادت ابد ن→ور ديدار خدا و استماع ندا
 ^ ^ آتش س→وزان چ→يز گ→→ردند؛ ن→→ه اي→→نكه ب→→→ا ق→→لب∂ ك→→ور و ك→→ر وارد آن ع→الم گ→→شته و ج→ز ش→علهها

^ نشنوند. اين ندا به گوششان برسد:  نبينند و جز آه و ناله و افغان جهنẃميان چيز
�؛۱  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�

ن→→→→→ه، ه→→→→→رگز [اي→→→→→→نان روز خ→→→→→وش ن→→→→→خواهند دي→→→→→د] ام→→→→→روز اي→→→→→نان از پ→→→→→روردگارشان در 
حجابند [آنگونه كه در دنيا قلبشان از خدايشان در حجاب بود]. 

...�؛۲  ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẃم ґيهґلẂأه џو ẂمẀه џسẀفẂوا أن Ẁر ґس џخ џين ґذￍال џين ґر ґخاسẂال ￍإن ẂلẀق...�
...ب→گو زي→انكاران ح→→قيق∂ آن→هاي∂ ه→ستند كه روز قيامت[بر اثر ب∂اعتناي∂ نسبت 
^ س→→عادت  ^ خ→→ود را ب→→اختهاند[پا رو ب→→→ه خ→→→دا و دي→→→ن خ→→دا در دن→→→يا]خود و خ→→انواده

^ خود و خانوادهشان نهاده و خدا را از دست دادهاند]...  جاودانه
...�؛۳  ẂمẀه џسẀفẂأن ẂمẀساهẂأنџف џوا اهللا Ẁسџن...�

...آن→→→→→→→→→→→ها خ→→→→→→→→→→→دا را ف→→→→→→→→→→→راموش ك→→→→→→→→→→→ردند[احكام دي→→→→→→→→→→→→ن و ش→→→→→→→→→→→→ريعتش را پ→→→→→→→→→→→شت گ→→→→→→→→→→→وش 
ان→→→→→داختند] خ→→→→→دا ه→→→→→م[به ك→→→→→يفر اي→→→→→→ن گ→→→→→ناه ب→→→→→→زرگ]آنان را چ→→→→→نان ك→→→→رد ك→→→→→ه خ→→→→ود را 
 ^ ت ع→→→مر اص→→→→الҐ ب→→→→ه ف→→→كر ت→→→أمين س→→→عادت ج→→→اودانه ẃف→→→راموش ك→→→ردند[و در ت→→→→مام م→→→د

خود نيفتادند]... 
^ قلب انسان  غفلت و نسيان، بيمار

^ م→→→→هل− ق→→→لب∂ است ك→→→ه م→→→ا اك→→→ثراҐ ب→→ه  ^ ن→→→سيان و غ→→→فلت از خ→→→→دا، ي− ب→→→يمار آر＾، ب→→→يمار
 ^ ^ گ→→رد و غ→→بار گ→→رفته آن م→→→بتال ه→→→ستيم و خ→→→ود ن→→→م∂دان→→→يم. اگ→→→ر ان→→→دك∂ ب→→→ه خ→→ود ب→→→ياييم و آي→→ينه
^ دلب→→→ستگ∂ها و ت→→→علẃقات ن→→كبتبار ع→→مر ت→→باهكنґ دن→→→يا ب→→يرون  ^ پ→→→→ليد＾ها ق→→→لب خ→→→ود را از الب→→→هال

                                                        
 .۱Ｑ＾فين،آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۱

 .۱Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲
^ حشر،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۱۷۷

 ^ ^ خ→→ود ب→→→گذاري→→م، خ→→واه→→يم دي→→د آن→→چه ك→→ه در آن م→→شاهده م→→∂شود، چ→→هره ب→→→كشيم و روب→→→→هرو
 Ґپ→ول است و خ→انه است و م→اشين و م→غازه و اه→ل و ع→يال و م→قام و م→نصب و... و آن→چه ك→ه اص→→ال
џح∂ ت→→→→يره و ت→→→→ار است و غ→→→→ير  →→→→ب џش ^ در آن دي→→→→→ده ن→→→→→م∂شود و ي→→→→→ا اگ→→→→→ر ه→→→→→م دي→→→→ده م→→→→∂شود ب→→→→ه گ→→→→ونه
^ ه→→→→→→→→→→→→→→→→ست∂آفرينґ ح→→→→→→→→→→→→→→→→→ياتبخشґ روز＾ده، خ→→→→→→→→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→→→→→→→د  ص، «وج→→→→→→→→→→→→→→→→→ه اهللا» است و چ→→→→→→→→→→→→→→→→→هره ẃم→→→→→→→→→→→→→→→→→شخ

سريعالحساب و شديدالعقاب.  
^ ب→ر م→ن! آن→چه ك→ه ب→ايد  در آن م→→وقع است ك→→ه ب→→ايد دو دس→→ت∂ ب→→ر س→→ر خ→ود ب→كوبيم ك→ه وا
^ قلب بنشانم و هميشه با او باشم فراموشش كرده  ^ آي→ينه دل ب→ه آن ب→→دهم و آن را در ص→فحه
و از دست دادهام و آن→→→→چه ك→→→→ه دل ب→→→→ه آن داده و خ→→→→ود را ب→→→→ه آن چ→→→→→سباندهام، م→→→→شت∂ ج→→→→مادات و 
^ از م→ن ج→دا م→→∂شوند و م→ن ب→ا ق→لب∂ بيمار ب∂خبر  ^ م→رده و ب→يجان است ك→ه ب→ه ه→مين زود اش→يا

از خدا وارد بر خدا م∂گردم.آنجاست كه از عمق جان فرياد بر م∂آورم: 
�؛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 ع→→مر گ→→رانمايه ك→→→ه در ك→→→نار خ→→دا ب→→→ه ب→→طالت و غ→→→فلت  ا
گذراندم و همه چيز را به مسخره گرفتم. 

م→→→→→→→→→ا از س→→→→→→→→ر ت→→→→→→→→قـصير و خـط→→→→→→→→ا در نـگ→→→→→→→→ذشـتيم� اف→→سوس ب→→ر اي→→ن ع→→مر گ→→ران→→مايه ك→→ه ب→→→گذشت� 
^ عمر خود چقدر دست و دل بازيم  ^ فوقالعاده گرانبها ب→→ه راس→ت∂ م→ا ن→سبت ب→ه س→رمايه
^ ك→→ه ب→→ا ه→→ر لح→→→ظه و ث→→→انيهاش م→→→∂توان→→يم درج→→ات∂ از  و آن را ب→→ه راي→→→گان از دست م→→∂دهيم! ع→→مر
ب→→هشت ج→→اودان ب→→ه دست آوري→→م، م→→اهها و س→→الها از آن را ب→→ه لج→→ن م→→∂كشيم ب→→لكه ب→ا آن ج→هنẃم 
 ^ ^ ب→→ه ن→→ام ش→→هيد اوẃل از اع→اظم ع→لما ^ ب→→→سيار پ→→رمحتوا را از ب→→زرگ م→→رد م→→∂اف→→روزيم. اي→→ن ج→→→مله

مذهب بشنويم كه م∂گويد: 
)؛  ￍلџق Ẃنґا џو ґباحẀمẂال ∂ґف ґمان ￍالز Ẁف Ẃر џص ґران Ẃس ẀخẂال џن ґم џو)

اي→→ن زي→→ان و خ→→سران است ك→→→ه ان→→سان ق→→سمت∂ از زم→→ان و ع→→مر خ→→ود را ص→→رف ان→→جام 
ت∂ كوتاه باشد!  ẃكار مباح∂ كند اگرچه آن، زمان∂ اند∑ و مد

آثار زيانبار غفلت از ياد خدا 
ـ ي→عن∂  س، ف→عل و ت→ركش  ẃاست ك→→ه از ن→→ظر دي→ن م→قد ^ ẃه م→→→∂دان→→يم ك→→ار م→→باح آن ك→→→ار الب→→ت

                                                        
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
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→→→→→قاب دارد و ن→→→→ه ت→→→→ركش، ن→→→→ه واجب  ґـ ي→→→→→كسان است ن→→→→ه ف→→→→علش ث→→→→واب و ع ان→→→→→جام دادن و ن→→→→→دادنش 
است و ن→→→ه ح→→→رام، ن→→→ه م→→→ستحبẃ است و ن→→→ه م→→→كروه، ب→→→لكه م→→→باح است. م→→→ثل اي→→→نكه ان→→→سان ب→→→ه ع→→→نوان 

تفريح سالم ميان باغ∂ قدم م∂زند اين كار مباح است.  
ح→→→ال اي→→ن م→→رد ب→→زرگ م→→∂گويد: م→→ن ن→→ه ت→→نها م→→رتكب ك→→ار ح→→رام و ك→→ار م→→كروه ن→→م∂شوم، 
^ از ع→→→→مرم را ص→→→→رف ان→→→→جام ك→→→→ار م→→→→باح ك→→→→نم؛ ب→→→→لكه م→→→→∂كوشم ت→→→مام  ب→→→→لكه ح→→→→اضر ن→→→→يستم لح→→→→ظها
س، واجب و ي→→→→→→→ا م→→→→→→→ستحبẃ ب→→→→→→→→اشد ت→→→→→→→ا ت→→→→→→→مام لح→→→→→→→ظات ع→→→→→→مرم ص→→→→→→رف  ẃك→→→→→→→ارهايم از ن→→→→→→→ظر ش→→→→→→→رع م→→→→→→→قد

ب∂Ẅ گردد.  Ẃق Ẁخدا و تأمين سعادت ع ^ تحصيل رضا
^ ع→مر خ→ود  ـ ك→→ه ارزش→→∂ ب→→را ẃه ب→→→ديه∂ است ك→→ه از ن→→ظر اك→→ثر م→→ردم م→→ا  ر الب→→ت ẃاي→→ن ط→→رز ت→→فك
ـ اف→سانه است و غ→ير ق→ابل اع→تنا. آن→ها م→→∂گويند: در دن→→يا عمر بايد بگذرد، حال در  ن→م∂شناسند 
^ ش→→هوتآلود س→→ينما و در  م→→→سجد و ك→→→نار ك→→→عبه و در ح→→→ال س→→→جده ب→→→→گذرد ي→→ا در م→→يخانه و ف→→ضا

حال رقص و طرب بگذرد،فرق نم∂كند.  
^ و اش→باع ت→مايالت  ẃرس→يدن ب→ه م→نافع م→اد ^ →ا ب→را ẃآر＾، آن→→→ها ه→→م وقت را ط→→ال م→→∂دان→ند؛ ام
ن→فسان∂ ك→ه در غ→ير اي→ن ص→ورت آن را ت→لف ش→ده و از دست رف→ته م→∂شمارند. ط→بيع∂ است ك→ه 
^ غ→→→→→→→→→→→→فلت از خ→→→→→→→→→→→→→دا ك→→→→→→→→→→→→ه از ن→→→→→→→→→→→→ظر اه→→→→→→→→→→→→ل اي→→→→→→→→→→→→→مان و م→→→→→→→→→→→→عرفت  از ن→→→→→→→→→→→→→ظر اي→→→→→→→→→→→→ن دس→→→→→→→→→→→→ته از م→→→→→→→→→→→→ردم م→→→→→→→→→→→→سأله
^ م→→هل− ق→→لب∂ است اص→→→الҐ م→→عنا و م→→فهوم درس→→ت∂ ن→→دارد؛ در ح→ال∂ ك→ه از  خ→→طرنا∑ترين ب→→يمار

^ غفلت از خدا م∂باشند كه:  ديدگاه قرآن كريم، اهل جهنẃم همان مبتاليان به بيمار
→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...�

�؛۱  џونẀلґغافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀها اґب џونẀعџم Ẃسџي
...اي→نان، ه→مان غ→فلتزدگانند [ك→→ه ب→→ر اث→→ر ب→→∂خبر اف→تادن از خ→دا] نه قلب∂ فهمنده 
ا∑ دارن→→→→د و ن→→→→ه چ→→→شم∂ ب→→→ينا و ن→→→→ه گ→→→وش∂ ش→→→نوا، ه→→→مانند چ→→→هارپايان و ب→→لكه از  ẃو در

آنها نيز گمراهترند! 
^ راه ب→→→→→→∂اع→→→→→تناي∂ ب→→→→→ه ف→→→→→رمان خ→→→→→→دا و ت→→→→→سليم گ→→→→→شتن در م→→→→→قابل اه→→→→واء ن→→→→فسان∂،  آر＾، ادام→→→→→→ه
 ^ س→بب م→∂شود ك→ه ق→لب آدم→∂، ق→لب∂ ن→افهم و ن→ابينا و ناشنوا گردد، نه از حقايق عالم باال چيز
ب→→→→→→فهمد و ن→→→→→→ه ج→→→→→→مالهاي∂ از آن ع→→→→→→→الم م→→→→→→شاهده ن→→→→→→مايد و ن→→→→→→ه ن→→→→→→غمههاي∂ از آن ع→→→→→الم ب→→→→→ه گ→→→→→وشش 

                                                        
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۱
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�؛۱ب→→→ه ي→→→قين، ب→→دترين ج→→نبندگان  џونẀل ґق Ẃع→→→→ џال ي џي→→→ن ґال√ذ Ẁم Ẃك→→→Ẁ →→→م∫ الẂب →→→→نẂدџ اهللاґ الص∫ ґع ґ ẃواب →→→ر√ الد√ џب→→→رسد.�إن√ ش
^ به  در ن→زد خ→دا، ك→ران و گ→→نگان∂ ه→ستند ك→ه ع→قل خ→ود را ب→ه ك→ار ن→م∂گيرند ت→ا آن→چه را كه برا
دست آوردن آن ب→→→→ه اي→→→→ن دن→→→→→يا آم→→→دهان→→→د ب→→→ه دست آورن→→→د و ب→→→ا ق→→→لب∂ ف→→→همنده و ب→→→ينا و ش→→→نوا از دن→→→يا 

^ نائل گردند. درست همانند چهارپايان:  ^ اخرو بروند و به سعادت جاودانه
...�؛۲  ẀعامẂن Ẃاأل ẀلẀأكџما تџك џونẀلẀأكџي џو џونẀعￍت џمџت џي...�

...بهره از لذائذ حيوان∂ م∂برند و م∂خورند،آنگونه كه چهارپايان م∂خورند... 
^ ق→→→رآن ح→→→كيم ت→→→كان∂ ب→→→ه م→→→ا م→→→→∂داد و م→→→ا را از خ→→واب  آي→→→ا م→→→→∂شد اي→→→ن ت→→→هديد و ت→→→وبيخها
^ اين عمر زودگذر را به بطالت  غفلت بيدار م∂كرد تا اندك∂ به فكر خود بيفتيم و باق∂مانده
^ خ→→ود ك→→ه م→→عرفت و م→→حبẃت خ→→دا و  ^ ح→→→يات اب→→→د ن→→→گذران→→→يم و ب→→→ا ج→→→دẃ ت→→→مام ب→→→ه ت→→→حصيل س→→رمايه

^ خداست بپردازيم و در پيمودن اين راه از خدا و اوليايش مدد بگيريم؟!   اوليا
ورود بر خداوند متعال با چه قلب∂؟ 

^ از معارف اله∂ است م∂خوانيم:  ^ كميل كه گنجينها اين جمله را در دعا
 џو џ−ґفات→→→→ ґص ґمџظ→→→→ Ẃعџا џو џ− ґس Ẃد→→→→Ẁق џو џ−ґẃق џح→→→→ ґب џ−Ẁل џأ→→→→ Ẃسџا ґẃب џي→→→→ا ر ґẃب џي→→→→ا ر ґẃب џي→→→→ا ر)
 џو Ґ↕ џورẀمẂع→→→→→→→→ џم џ∑ґرẂكґذ→→→→→→→→ ґب ґهار→→→→→→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→→→→→→ￍالل џن→→→→→→→→ ґم ∂ґق→→→→→→→→→ات Ẃوџا џلџع Ẃج→→→→→→→→→џت Ẃنџا џ−ґمائ→→→→→→→→→ Ẃسџا
 џو ∂ґمال→→→→→→ Ẃعџا џونẀك→→→→→→џت ∂ẃت→→→→→→ џح Ґ↨џولẀبẂق→→→→→→џم џ∑ џدẂن→→→→→→ ґع ∂ґمال→→→→→→ Ẃعџا џو Ґ↨џول Ẁوص→→→→→→Ẁم џ−ґتџم Ẃد ґخ→→→→→→→ ґب

مџداҐ)؛  Ẃر џس џ−ґتџم Ẃد ґخ ∂ґف ∂ґحال џو Ґدا ґواح Ґدا Ẃر ґها ولẀك ^ ґورادџا
^ م→→ن، از ت→→و ب→→ه ح→ق و ق→دسґ خ→ودت و ب→ه ب→زرگترين  ^ خ→→دا ^ خ→→دا، ا ^ خ→→دا، ا ا
ص→فات و اس→مائت م→→∂خواهم ك→→ه اوق→ات شبانهروزم را به ذكر و ياد خودت آباد 
^ ث→→→→→→ابت و  ^ واح→→→→→→د و ب→→→→→→رنامها گ→→→→→→→ردان∂؛ آن→→→→→→→گونه ك→→→→→→→ه ت→→→→→→→مام اع→→→→→→مال و اورادم، ورد

مستقرẃ گردد كه عبارت از اخالص در عبوديẃت و بندگ∂ است.  
خدا را بر تمام شئون زندگ∂ خويش از افكار و اخالق و اعمال حاكم قرار دادن،اين نياز 
^ واق→→ع∂ دارد ك→→ه غ→→ير خ→→دا را ه→ر چ→ه ك→ه ه→→ست غ→ير ق→ابل دل ب→→ستن ب→→دان→د و  ب→→ه رش→→د ع→→قل∂ ب→→ه م→→عنا
^ را ج→ز  →→د џح џاهللا» و ا ẃدل ب→→يرون ب→→ران→→د و از ص→→ميم ج→→→ان ب→گويد: «ال اله اال ^ ي− ج→→ا ه→→مه را از خ→→انه

                                                        
^ انفال،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
د،آيه＾۱۲.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲
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ẃه ب→ه اي→ن ح→دẃ از م→عرفت رس→يدن، ن→→ياز ب→ه ج→هاد و پ→ا  اهللا م→→عبود و م→→حبوب و م→طاع خ→ود ن→م∂دان→م. الب→ت
^ اهواء و اميال نفسان∂ نهادن م∂خواهد كه بسيار سفر بايد، تا پخته شود خام∂.   رو

^ ج→→معه، با شور و غوغا و احياناҐ با حال گريه و گفتن  ^ ك→ميل در شبه→ا خ→وان→→دن دع→→ا
جمالت∂ كه خوانده شد به طور دسته جمع∂ آن هم با لحن و آهنگ∂ خوش: 

...)؛  џ− ґس ẂدẀق џو џ−ґẃق џحґب џ−Ẁل џأ Ẃسџا ґẃب џيا ر ґẃب џيا ر ґẃب џيا ر)
ق شدن قلب  ẃا متحق ẃآر＾، گ→فتن و خواندن اين جمالت بسيار آسان است و دلنشين، ام
^ اهللا» و دل ب→→→→ستن ب→→→ه «اهللا»  و ґر ن→→→م∂باشد! دل ك→→→ندن از «م→→→اس ẃب→→→ه اي→→→ن ح→→→→قايق ب→→→ه اي→→→ن س→→→ادگ∂ م→→→يس
ر گ→شته از ه→ر گ→ونه آلودگ→∂ ب→ه حبẃ غ→ير خ→→دا  ẃم→→∂خواه→→د ت→→ا ب→→ا ق→→لب∂ س→→ليم و ج→→ان∂ پ→→ا∑ و م→طه

وارد بر خدا بشويم و جاودانه مشمول لطف و عنايت او گرديم. 
^ ورود بر  ه ك→امل ب→ايد داشت، ه→→مان م→سأله ẃآن ت→وج ^ آن→چه ك→ه اس→اس ك→ار است و رو
^ م→→ا در پ→→يش داري→→م ك→→ه  �؛۱اي→→→نچنين روز џونẀع→→→ ґراج ґه→→→ Ẃيџا إل→→→√ √→→→ا لґلẃ→→→→هґ وџ إن خ→→→دا در روز ج→→→زاست.�...إن
ب→→→ايد دلب→→→ستگ∂ ب→→→ه خ→→→دا و دل ك→→→→ندن از غ→→→ير خ→→دا را ب→→ه ع→→نوان ارم→→غان س→→فر ه→→مراه خ→→ود ب→→بريم ك→→ه ب→→ه 

طور قطع و مسلẃم مورد پرسش قرار خواهيم گرفت.  
�؛۲ب→→→→ا «الم» و  џينґل џس Ẃر→→→→ ẀمẂن√ الџلџئ Ẃس→→→→→џنџل џو Ẃم ґه→→→→→Ẃيџإل џل→→→→→ ґس Ẃر Ẁا џي→→→→ن ґن√ ال√ذџلџئ Ẃسџنџل→→→→ џخ→→→→داست:�ف ^ اي→→→→ن گ→→→→فته
«ن→→→→ون» ت→→→→أكيد و ف→→→→عل م→→→→→ضارع، ق→→→→طعيẃت و ح→→→→تميẃت س→→→ؤال و پ→→→رسش را ن→→→شان داده ك→→→ه م→→→ا ب→→→ه ط→→→ور 
ح→→→تم، ه→→→م م→→→ردم و ه→→→م رس→→→والن را م→→ورد پ→→رسش ق→→رار م→→∂دهيم ك→→ه رس→→والن چ→→گونه پ→→يام م→→ا را ب→→ه 
م→→ردم رس→→اندند و م→→ردم چ→→گونه ب→→ا آن→→ها م→→واج→→ه گ→→شتند و اك→→نون ك→ه روز ح→→ساب و ج→زاست، چ→ه 

همراه آوردهاند. 
^ روز ن→→→→→→→شر� ح→→ق ت→→عال∂ خ→→لق را گ→→ويد ب→→ه حشر�  ارم→→→→→→→→غان ك→→→→→→→و از ب→→→→→→→را
^Ẅ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينوا�  џراد→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁونا و ف ẀمẀ ت Ẃئ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґذا � ج→→ џم ك Ẁناك Ẃقџل→→ џه→→→م ب→→→دان س→→→ان ك→→→ه خ

ه→→مانطور ك→ه از م→→ادر لخت و ع→ور ب→ه دن→يا آم→دهاي→د، اي→نجا ه→م ب→ه ه→→مان ك→يفيẃت لخت و 
ع→→→→ور آم→→→→دهاي→→→د. ب→→→ا اي→→→نكه م→→→ن ب→→→ه ش→→→ما در دن→→→→يا ع→→→قل و اراده و اخ→→→تيار داده ب→→→ودم و م→→→شعل ف→→→روزان 
^ را ب→→∂ ه→رگونه ان→حراف→∂  ^ ح→يات اب→د وح→→∂، س→→ر راه→→تان روش→→ن ب→ود ك→ه راه ت→حصيل سرمايه ب→را

ز به جهازات زندگ∂ جاودانه در اين عالم وارد بر من شويد!!  ẃبپيماييد و مجه
                                                        

 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲
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ارم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→غان روز رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاخيز را� ه→→→→→→→→→→→→→→→→ين چ→→→→→→→→→→→→→→→→ه آوردي→→→→→→→→→→→→→→→→د دس→→→→→→→→→→→→→→→→تاويز را� 
^ ط→→→→احون۱  ش→→→→دن ب→→→→→→→→→→→→→→ر در ي→→→→→→→→→→→→→→اران ت→→→→→→→→→→→→→→ه∂دست آم→→→→→→→→→→→→→→→دن�   ه→→→→→ست ب→→→→∂ گ→→→→ندم س→→→→و
^ ام→→→→→→→→→→→→→→→→→روز ب→→→→→→→→→→→→→→→→اطلتان ن→→→→→→→→→→→→→→→→مود� ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يد ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازگشتنتان ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بود�  وع→→→→→→→→→→→→→→→→→ده

^ م→→عاد و ب→→→ازگشت ب→→ه روز ح→→ساب و  ^ ب→→→ه م→→سأله م→→→علوم م→→→∂شود ش→→→ما ه→→→يچ اي→→→مان و اع→→→تقاد
→→قاب∂  ґخ→→ذ و ع џج→→→زا ن→→→داش→→→تهاي→→→د ك→→→ه اي→→→نچنين در دن→→→→يا خ→→→ود را ي→→→له و ره→→→ا ك→→→رده و ب→→→→∂پروا از ه→→→رگونه ا
عيان اي→مان ب→ه روز ح→→ساب و ج→زا ان→دك∂ ب→ه خ→ود ب→ياييم و ب→ا خ→ود ب→ه  ẃم→د ^ زن→→دگ∂ ك→→ردهاي→د! ح→ال ا
^ اي→→→مان دي→→→وґ ب→→→→∂اي→→→→مان∂ خ→→→فته ب→→→اشد و م→→→ا ب→→→ر اث→→→ر  ع→→→→ا ẃان→→→→ديشه ب→→→نشينيم ك→→→ه ن→→→كند در پ→→→→شت س→→→ر اي→→→ن اد
م→→قهوريẃت در م→→→قابل اه→→واء ن→→→فسان∂ آگ→→اه از آن ن→→باشيم و خ→ود را م→ؤمن ك→املعيار پ→نداري→م وگ→رنه 
^ قرآن را بشنود كه:  ^ تكان دهنده چگونه ممكن است انسان عاقل مؤمن به قرآن اين ندا

...�؛۲  وء＃ Ẁس Ẃن ґم Ẃتџل ґمџما ع џو Ґرا џض ẂحẀر＃ مẂي џخ Ẃن ґم Ẃتџل ґمџس＃ ما عẂفџن لẀك Ẁد ґجџت џمẂوџي�
 ^ ^ در پ→→→يش است ك→→→→ه ه→→→→ر كس اع→→→→مال خ→→→ود را ا ع→→→مẃ از ن→→→ي− و ب→→→د[در ح→→→ومه روز

وجود خودش] م∂يابد...  
^ خويش ادامه دهد و هيچ  اي→ن ن→→دا را ب→شنود و آن→گاه ب→ا ب∂پرواي∂ تمام به زندگ∂ آلوده
^ م→وعود خ→دا ن→داش→ته ب→اشد و لذا م→→∂گوييم اي→→نچنين آدم→∂ ي→ا ع→اقل ن→يست  ب→→اك∂ از ع→ذابه→→ا
^ ب→ه م→→عاد و روز ج→زا ن→دارد، وگ→رنه م→مكن ن→يست آدم ع→اقل  و دي→→وان→→ه است و ي→→ا اي→→مان و اع→→تقاد
بآميز م∂فرمايد:  ẃعمد و اراده و اختيار به آتش بيفكند كه خدا با لحن∂ تعج ^ خود را از رو

�؛۳  ґارￍالن ∂џلџع ẂمẀه џرџب Ẃما أصџف...�
^ بر آتش دارند[كه خود را به آتش سوزان جهنẃم م∂افكنند].  ...اينان چه صبر

^ سبحان  مراحل ذكر و ياد خدا
^ ق→لب∂ است ك→ه  ^ غ→→→فلت از خ→→دا و روز ج→→زا خ→→طرنا∑ترين ب→→يمار ح→→اصل اي→→نكه ب→→يمار
^ دردن→→ا∑ م→حروميẃت از  ^ ح→→تم∂اش م→→رگ ق→→لب است و ق→→لب م→→رده ه→→م ج→→ز ع→→ذابه→→ا ن→→تيجه
ـ ح→→ظẃ و ن→→صيب∂ ن→→خواه→→د داشت و ت→→نها راه  ـ ك→→→ه ه→→→دف اص→→ل∂ از خ→→لقت ان→→سان است  ^ خ→→→→دا لق→→→→ا
^ واق→→→→ع∂اش ك→→→→ه ح→→→→→اكم  ^ ذك→→→→→ر و ي→→→→→→اد خ→→→→→→داست آن ه→→→→م ذك→→→→ر و ي→→→→→اد ب→→→→ه م→→→→عنا درم→→→→→ان اي→→→→→ن ب→→→→→يمار

                                                        
ـ طاحون: آسياب.  ۱

 .۳Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
 .۱۷Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
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ساختن خدا بر تمام نواح∂ وجود انسان از افكار و اخالق و اعمال است.  
 ^ ^ امر اندك∂ تكلẃف دارد و با عمل به دستورات عباد ẃه «ذكر» به اين معنا، در ابتدا البت
ẃت ق→→→→→→لب∂  ^ از م→→→→→→حب ^ ن→→→→→→→ازله مات آغ→→→→→→→از م→→→→→→→∂شود ت→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه م→→→→→→→رحله ẃاز ان→→→→→→→جام واج→→→→→→→→بات و ت→→→→→→→ر∑ م→→→→→→→حر
^ ن→هاي∂ آن ن→ائل م→∂گردد. در اي→ن م→رحله است  م→→∂رسد و س→→پس ت→→شديد م→→∂شود ت→→ا ب→ه م→رحله

^ قلب خود محبوب∂ نم∂يابد و از خود نيز بيخود م∂شود.  كه جز خدا در فضا
→→→نẀون�  џرغ џون� پس ع→→→→دم گ→→→→ردد ع→→→→دم چ→→→ون ا→→Ẁع→→→→→→→→→→→→→→→→ ґي→→→→→→→→→→→→→→→→ه راج→→џ ل ґا ا→→→→→→→→→→→→→→→→ẃ ن ґگ→→→→→→→→→→→→→→→→→وي→→دش ا

ان→→سان گ→→اه∂ اس→م∂ از ش→خص غائب∂ كه آشناي∂ با او نداشته است م∂شنود، از صفات 
^ او بيان م∂كنند، او غائبانه به او  خ→وب و پ→سنديدهاش از ع→→لم و ع→دل و ص→دق و صفايش برا
ẃتش ب→→→→→→ه او  راҐ م→→→→→→→∂شنود و ق→→→→→→→هراҐ م→→→→→→حب ẃت پ→→→→→→→يدا م→→→→→→→∂كند. از دي→→→→→→→→گران ن→→→→→→→يز ذك→→→→→→→ر خ→→→→→→→ير او را م→→→→→→→كرẃ م→→→→→→→حب
شديدتر م∂گردد تا آنجا كه طالب ديدار شخص او م∂شود و با او به صحبت م∂نشيند. 

^ م→→→→→→∂شود ك→→→→→ه م→→→→→→الزم ه→→→→→مه ج→→→→→اي∂ و ه→→→→→مه ح→→→→→→ال∂ او م→→→→→∂گردد و از او ج→→→→→→دا  ع→→→→→→اقبت ط→→→→→ور
ن→م∂شود. ت→قريباҐ ذك→ر واق→ع∂ خ→→دا ن→يز اي→→نچنين ط→∂ẃ م→راح→ل م∂كند، ب→ا ت→كلẃف آغ→→از م→∂شود و 

^ در محبوب پايان م∂پذيرد و م∂گويد:  با دلدادگ∂ و فنا
ات او�  ẃم→→→→ات اوي→→→م م→→→ات اوي→→→م م→→→→ات او� در ب→→→→→→→ال ه→→→→→→م م→→→→→→→∂چشم لذ

ر↕ ب→ه خ→→دايش  џش→ џمس ع→→ џاك→→رين از م→→ناجات خ ẃاجدين�نيز در م→→ناجات الذ→→→ ẃدالسẃام→→ام س→→ي
عرض م∂كند: 

 ґẃلẀك Ẃن ґم џو џ− ґسẂنẀا ґرẂيџغґب ＃↨ џراح ґẃلẀك Ẃن ґم џو џ∑ґرẂك ґذ ґرẂيџغґب ＃↕ ￍذґل ґẃلẀك Ẃن ґم џ∑ẀرґفẂغџت Ẃسџا)
)؛  џ−ґب ẂرẀق ґرẂيџغґرور＃ ب Ẁس

 ^ ي→→→→عن∂ خ→→→→دايا حبẃ ت→→→→→و آن→→→→→چنان ف→→→→راگير ق→→→→لبم ش→→→→ده ك→→→→→ه ج→→→→ز ذك→→→→→ر و ي→→→→اد ت→→→→و، چ→→→يز
 ^ ^ آس→→→ايشبخش م→→→ن و ج→→→→ز ق→→→رب ت→→→→و چ→→→يز تب→→→خش م→→→ن و ج→→→ز انس ب→→→ا ت→→→→و چ→→→يز ẃلذ
ت ب→→→→→ردن از ه→→→→→→ر چ→→→→→ه غ→→→→ير ذك→→→→→ر ت→→→→→و و آس→→→→ايش  ẃف→→→→→رحبخش م→→→→→→ن ن→→→→→م∂باشد و لذا از لذ
داش→→→تن در ك→→→→نار ه→→→→ر چ→→→→ه غ→→→ير انس ب→→→→ا ت→→→→و و ش→→→اد گ→→شتن از ه→→→ر چ→→ه غ→→ير ق→→رب ت→→و [را 

^ آنها] استغفار م∂كنم.  گناه م∂دانم و از همه
» است، ي→→→→عن∂ س→→→بب پ→→→→يدايش  ẃد حبẃلي→→→→→هاش از زب→→→→ان∂ و ع→→→→مل∂ «م→→→→ول ẃذك→→→→ر» در م→→→→راح→→→→ل او»
» است، ي→عن∂ م→حبẃت س→بب ذك→ر زب→ان∂  ẃت م∂شود، ول∂ در م→راح→ل ن→هاي∂اش «م→ولود حبẃم→→حب
ẃت ت→→راوش م→→∂كند. اي→→ن  و ع→→→مل∂ م→→∂گردد و ذك→→ر واق→→ع∂ ه→→مان است ك→→ه از ق→→لب∂ م→→وẃاج از م→→حب
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جمله از امام صادق�منقول است: 
)؛۱  ґبẂلџقẂال ґ↕ џشار ґاґب ẃالґا ẀهẂك ґẃر џحẀال ت џ−ґسانґلґل Ґ↨џلẂبґق џ−џبẂلџق Ẃلџع Ẃاجџف)

^ قلب به حركت در نياور.  ^ زبانت قرار بده و آن را جز به اشاره قلبت را قبله
و همچنين فرموده است: 

 џوẀه→→џف ẀهẂن→→ џع Ґالґغ→→اف џك→→ان Ẃن→→џم џو ẁطيع→→Ẁم џوẀه→→џف ґ↨џقيق→→ џحẂال ∂џل→→ џع ґه→→ẃلґل Ґرا→→ ґذاك џك→→→ان Ẃن→→→џم)
 џن ґما مẀهẀل Ẃصџا џو ґ↨џالل ￍضẂال Ẁ↨џالمџع Ẁ↨џي ґصẂعџمẂال џو ґ↨џداي ґهẂال Ẁ↨џالمџع Ẁ↨џاع→ẃالط џع→اص＃ و

)؛۲  ґ↨џلẂفџغẂال џو ґرẂك ґẃالذ
^ حقيق∂ است كه مطيع امر و نه∂ او باشد، و كس∂ كه  آن كس ذاك→→ر خ→دا به معنا
خ→→دا را ن→→افرمان∂ ك→→ند، در واق→→ع غ→→→افل از خ→→داست، ط→→اعت، ع→→المت ه→دايت است و 

معصيت عالمت ضاللت، طاعت از ذكر نشأت م∂گيرد و معصيت از غفلت. 
اج ثقف∂ در برابر عرب باديهنشين  ẃعجز حج

اي→→→ن را ه→→→م ب→→→→ايد دان→→→→ست ك→→→ه ذاك→→→ر و غ→→→افل ب→→→ودن، رب→→→ط∂ ب→→→ه ع→→→الم و غ→→→ير ع→→→الم ب→→ودن و ب→→اسواد و 
^ غ→→→→فلتند و چ→→→→ه ب→→→→→سا ب→→→→→∂سوادان و درس  ب→→→→→∂سواد ب→→→→→ودن ن→→→→→→دارد.چ→→→→→ه ب→→→→→سا ع→→→→→→المان∂ ك→→→→→ه م→→→→→بتال ب→→→→→ه ب→→→→يمار
ر به نور «ذكر اهللا» است و آن∂ از ياد و ذكر خدا غفلت نم∂ورزند.  ẃنخواندههاي∂ كه قلبشان منو
ا∑  ẃس→ف ^ ـ م→رد ـ اس→تاندار ب→ن∂مروان در ك→وفه  اج ب→→ن ي→وسف ث→قف∂  ẃدر ت→→اريخ آم→→ده ح→→ج
^ غ→→→→ذايش را پ→→→→هن ك→→→→ردند،  ^ ب→→→→ه ش→→→→كار رف→→→→ته ب→→→→ود. در م→→→→يان ب→→→→→يابان س→→→→فره و خ→→→→ونخوار ب→→→→وده، روز
دس→→تور داد اط→→راف ك→→وه و ص→→حرا ب→→گردند و ك→→س∂ را پ→→يدا ك→→نند و ب→→ياورند ت→→ا ب→→ا او ه→م غ→ذا ش→ود. 

مأموران گشتند و ي− اعراب∂ بياباننشين را پيدا كرده و آوردند. 
اج ب→→→→→ه او گ→→→→→فت: ب→→→→→→يا ب→→→→→ا م→→→→→ن غ→→→→→ذا ب→→→→→خور. او گ→→→→→→فت: ام→→→→→روز م→→→→→را ك→→→→→س∂ ب→→→→زرگتر از ت→→→→و  ẃح→→→→→ج
ب پرسيد: از  ẃاج با تعج ẃدعوت كرده اجابتش كردهام، نم∂توانم دعوت تو را اجابت كنم. حج
^ ت→→→و از ت→→→و ب→→→زرگتر است. او ب→→→ه م→→ن دس→→تور روزه داده و ب→→ر  م→→→ن ب→→→زرگتر ك→→→يست؟ گ→→→فت: خ→→→دا
^ گ→→رم و داغ  س→→→ر س→→→فرهاش خ→→→وان→→→ده است.ام→→→روز م→→→ن روزه دارم، گ→→→فت: ع→→→جب ت→→و در اي→→ن ه→→وا

^ كه داغتر از امروز است.  ^ روز بيابان روزه گرفتها＾؟ گفت: آر＾. برا
                                                        

 .Ｑريعه،باب ẃـ مصباح الش ۱
ـ همان.  ۲
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�؛۱  џونẀهџقẂف џوا يẀكان Ẃوџا ل ￎر џح د џأش џمￍن џه џج Ẁنار ẂلẀق...�
اج گ→→فت: ام→→روز ب→→يا اف→→→طار ك→→ن و ف→→ردا روزه ب→→گير. اع→→راب→→∂ گ→→فت: اگ→→ر ام→ير ض→مانت  ẃح→→ج
اج گ→→فت: ن→→ه، م→ن چ→نين ض→مانت∂  ẃم→→∂كند ك→→ه م→→ن ت→→ا ف→→ردا زن→→ده ب→→مانم ام→→روز اف→→طار م→→∂كنم.حج
ن→م∂توان→م ب→كنم. م→رد گ→فت: م→ن ه→م ن→قد را ب→ا ن→سيه ك→ه آم→→دنش م→علوم ن→يست معاوضه نم∂كنم. 
اج گ→→→→فت: اي→→→→ن  ẃام→→→→→روز ن→→→→→قد است ك→→→→→ه روزه گ→→→→→رفتهام و ف→→→→→ردا ن→→→→→سيه است و اف→→→→→→طار ن→→→→→م∂كنم! ح→→→→ج

^ من خيل∂ خوشمزه است و دلچسب، از اين غذا بيا بخور.   غذا
م→رد گ→فت: دلچ→سب بودنش معلول عافيت و سالمت بدن است. عافيت و سالمت بدن 

هم كه دست تو نيست و دست خداست. او را بايد از خود راض∂ و خشنود ساخت.  
اج دي→→→د اي→→→ن م→→→رد، آدم→→→∂ ب→→→سيار ف→→→هميده و ع→→→اقل است و ج→→→واب→→→∂ در م→→→→قابل او ن→→→دارد.  ẃح→→→→ج

ت عمرم از جواب كس∂ عاجز نمانده بودم، اينجا عاجز ماندهام.  ẃگفت: در تمام مد
→→الع∂ از اص→→طالحات ع→لم∂ ع→المان  ẃح→→ال آن م→→رد اع→راب→∂، درس→∂ ن→خوان→ده ب→ود و ه→يچ اط
ر ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→ور اي→→→→→→→→→مان داشت و ذاك→→→→→→→→→ر واق→→→→→→→→→ع∂ اهللا ب→→→→→→→→→ود.از خ→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→د م→→→→→→→→→نẃان  ẃن→→→→→→→→→→داشت؛ ول∂ ق→→→→→→→→→→لب∂ م→→→→→→→→→نو
^ م→→هل− غ→→→فلت ش→→فا  بان درگ→→→اه و ذاك→→→ران واق→→→ع∂اش م→→→ا را از ب→→→يمار ẃم→→→∂خواه→→→يم ب→→→ه ح→→→رمت م→→→قر

ر گرداند و با قلب∂ سليم از دنيا ببرد.  ẃما را به نور ذكر خودش منو ^ بخشد و دلها
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
^ توبه،آيه＾۸۱ .  ـ سوره ۱
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گفتار شانزدهم: امتحانات اله∂ 
 
 
 
 

امتحان اله∂ حتم∂ است 
 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]زندگ∂ دن→→→يا  ^ م→→→→ردم، ب→→→→→ه ي→→→قين وع→→→ده ا

شما را نفريبد و[مراقب باشيد كه] شيطان فريبكار فريبتان ندهد. 
ه اي→ن ح→قيقت ب→اشيم  ẃش→→ريفه ع→→رض م→∂كنيم، م→ا ب→ايد ه→ميشه م→توج ^ ق→→بل از ت→→وضيح آي→→ه
 ^ ر ب→→ه ت→→قديرات ح→→→كيمانه ẃك→→→ه ت→→→مام ح→→→وادث و وق→→→→ايع ك→→→ه در زن→→→→دگ∂ ان→→→سان پ→→→يش م→→→∂آيد، م→→→قد

م پ∂ نم∂بريم.   џك ґخداوند رحيم است؛منتها ما به رمز و راز مصالح و ح
^ خ→→→دا دادن و ت→→→سليم ام→→→ر  ^ م→→→ا در ع→→→الم ب→→→ندگ∂ است رض→→→ا ب→→→ه ق→→→→ضا لذا آن→→→→چه ك→→→ه وظ→→→يفه
 ^ ^ ام→→→→تحان∂ ح→→→→تم∂ ب→→→→را ه ب→→→→→اشيم خ→→→→→→داون→→→→→د در دن→→→→يا ي− ب→→→→رنامه ẃخ→→→→→دا ب→→→→→ودن است و اي→→→→→نكه م→→→→→توج
^ ب→→ندگانش دارد و ه→→مه ب→→ايد در م→عرض ام→تحان و آزم→→ايش ق→رار ب→گيرند، م→نتها آزم→ون ه→ر  ه→→مه

^ تعال∂ م∂فرمايد:  كس∂ به نوع∂ خاصẃ و كمẃ و كيف∂ مخصوص است، چنانكه خدا
 ґسẀف→Ẃن Ẃاأل џو ґوالẂم Ẃاأل џن ґص＃ مẂقџن џو ґوع ẀجẂال џو ґفẂو→ џخẂال џن→→ ґء＃ م Ẃ∂ џش→→ ґب ẂمẀكￍنџوẀلẂب→→џنџل џو�

...�؛  ґراتџمￍالث џو
^ از ت→رس،گرسنگ∂،زيان م→ال∂ و ج→ان∂ و ك→مبود  ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم م→ا ش→→ما را ب→ا چ→→يز

ميوهها م∂آزماييم. 
^ ف→عل  �هم ب→→ا الم و ن→ون ت→أكيد و ه→م ب→ا ص→يغه Ẃم Ẁن√ك џوẀلẂ ب→→ه اص→→طالح اه→ل ادب، ج→مله＾�لџنџ→→ب

                                                        
 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
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م→→ضارع آم→→ده ك→ه داللت ب→ر ح→تميẃت و اس→تمرار و ه→ميشگ∂ دارد؛ ي→عن∂ م→ا ب→ه ط→ور ح→تم ش→ما را 
^ از ت→رس، گ→رسنگ∂، زي→→ان م→ال∂ و ج→ان∂  در م→→عرض آزم→→ايش و ام→→تحان ق→→رار م→→∂دهيم ب→ا چ→يز

و كمبود ميوهها. 
درود و رحمت خدا بر صابران 

�؛۱  џين ґرґاب ￍالص ґر ґẃشџب џو...�
 ^ ^ پ→→يامبر گ→رام→∂ م→ا ص→ابران را ب→شارت ده؛ آن ك→→سان∂ ك→ه دش→وار＾ه→ا و ت→لخ∂ها ح→ال ا
ل م→→→∂كنند. در ه→→→مه ج→→→ا و در ه→→مه ح→→→ال از خ→→ود ص→→بر و ث→→بات و اس→→تقامت  ẃام→→→تحانات م→→→ا را ت→→→حم
ار و چ→رخ ك→→جمدار  ẃع۲ ن→م∂كنند، ح→وادث را ب→ه ح→ساب روزگ→ار غ→→د џز→џع و ف џز→ џن→شان م→∂دهند، ج

^ خدا و تسليم امر خدا م∂گويند:  نم∂گذارند، بلكه با يقين توأم با رضا به قضا
�؛۳  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џوالنا وџم џوẀنا هџل Ẁاهللا џبџتџما ك ẃنا إالџيب ґصẀي Ẃنџل...�
ر فرموده  ẃما نوشته و مقد ^ ^ م→→ا رخ نم∂دهد، مگر آنچه خدا برا ^ ب→را ...ه→→يچ ح→ادثها

ل كنند.   ẃاست، او موال و صاحب اختيار ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توك
 ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍوا إنẀقال ẁ↨џيب ґصẀم ẂمẀهẂتџإذا أص→اب џي→ن ґذￍال � џين ґرґاب→ ￍالص ґر ґẃش→џب џو...�

�؛℮  џونẀع ґراج
^ ب→→→→→→ه آن→→→→→→ها ب→→→→→رسد،  ^ ن→→→→→اگوار ...ب→→→→→→شارت ده اه→→→→→→ل ص→→→→→→بر را، آن→→→→→→ان ك→→→→→→→ه ه→→→→→رگاه ح→→→→→ادثه

^ او باز م∂گرديم.  م∂گويند ما از آن خداييم و به سو
^ بر  →ل− خ→→دا ه→ستيم و م→ال−، ح→قẃ ه→مه گونه تصرẃف در مґلẂ− خود دارد. اين عبا ґم→ا م
→ل− م→ن است و من م→ال− آن ه→ستم و لذا ح→قẃ تصرẃف در آن دارم، ول∂ مالكيẃت  ґدوش م→ن م

  . Ẅ^ و ґت خدا نسبت به ماسẃمن نسبت به اين عبا، فرق دارد با مالكي
^ است كه بر حسب قرارداد اجتماع∂ وقت∂ گفتم: خريدم  مالكيẃت من ي− امر اعتبار
اي→→→ن ع→→→با را از ش→→→→ما ب→→→ه ص→→→د ت→→ومان، ش→→ما ه→→م گ→→فتيد: ف→→روختم آن را ب→→ه ش→→→ما ب→→ه ص→→د ت→→ومان؛ ع→→با ب→→ه 
م→→ل− م→→ن درآم→→د و ص→→د ت→→ومان ه→→م ب→→ه م→→→ل− ش→→ما. ي− س→→→اعت ب→→عد، ه→مين ك→ه گ→فتم: ف→روختم 

                                                        
 .۱ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱

زع و فџزع: ب∂تاب∂ و آه و ناله كردن.  џـ ج ۲
 .Ｑ۱＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۳

 .۱Ｑ⅛۱وＱＱبقره،آيات ^ ـ سوره ℮
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اي→→ن ع→→با را ب→→ه ش→→→ما ب→→ه ص→→د ت→→ومان و ش→→ما ه→→م گ→→فتيد خ→→ريدم آن را ب→→ه ص→→د ت→→ومان، دوب→→اره آن ع→→با 
^ «خ→→→ريدم»  م→→→→ل− ش→→→→ما ش→→→→د و ص→→→د ت→→→ومان م→→→ل− م→→→ن. ب→→→ديه∂ است م→→→الكيẃت∂ ك→→→ه ب→→→ا ي− ك→→→لمه
^ و  ^ ف→→→→→روختم ب→→→→→رود، م→→→→→→الكيẃت ح→→→→→قيق∂ ن→→→→→يست و ص→→→→→رفاҐ ي− ام→→→→→ر اع→→→→→تبار ب→→→→→يايد و ب→→→→→ا ي− ك→→→→→لمه

^ است.  قرارداد
→→ا م→→الكيẃت خ→→→دا ن→→سبت ب→→ه ه→→مه چ→→يز ع→→→الم، م→→الكيẃت ح→→قيق∂ است، ي→→عن∂ اص→→→الҐ وج→→ود و  ẃام
^ آن است،  ^ ب→→→→→→→سته ب→→→→→→→ه اراده و خ→→→→→→→واست خ→→→→→→داست ك→→→→→→ه خ→→→→→→الق و آف→→→→→→ريننده ه→→→→→→→ست∂ ه→→→→→→→ر م→→→→→→→وجود
^ را ب→→ا ارادهاش اي→→جاد م→→∂كند و ب→→ا ارادهاش م→→→عدوم م→→∂سازد، م→→الكيẃت م→→ن  اوست ك→→ه ه→→ر چ→→يز
فات م→→→ن در آن ن→→→يز  ẃاست ن→→→→ه ح→→→→قيق∂، ت→→→صر ^ ^ اع→→→→تبار ن→→→→سبت ب→→→→ه اي→→→→ن ع→→→→با، ع→→→→→الوه ب→→→→ر اي→→→→نكه ام→→→→ر
^ ن→→→يست؛ ي→→عن∂ ت→→نها ح→→ق دارم آن را ب→→ر دوش خ→→ود ب→يفكنم و آن را  م→→حدود است و ه→→مه گ→→ونها
س→→اتر۱ و زي→→نت خ→→ود ق→→رار ده→→م، ول∂ ح→→ق ن→→→دارم آن را آتش ب→زنم و ب→سوزان→م و ي→ا ب→ا ق→يچ∂ ق→طعه 

قطعهاش كنم،چون آن ذاتاҐ مل− خداست و او اذنґ اتالف آن را به من نداده است.  
� اذع→→→→→ان و اع→→→تراف ب→→→ه اي→→→ن م→→→∂كنيم ك→→→ه م→→→ا از  ґا هللا→→→→→ẃن ґا� ^ ح→→→→اصل اي→→→→نكه م→→→→ا ب→→→→ا گ→→→→فتن ك→→→→لمه
ح→→→→يث ذات و اص→→→→ل وج→→→→ود و ه→→→→ست∂، م→→→→→ل− خ→→→→→داي→→→→يم و خ→→→→دا م→→→→→ال− ذات و ه→→→→ست∂ م→→→ا و م→→→→ال− 
ج→→→سم و روح و ظ→→→اهر و ب→→اطن م→→ا م→→ال− چ→→شم و گ→→وش و ع→→قل و ه→→وش م→→است و لذا ح→→قẃ ه→→مه 

^ وجود ما دارد.   گونه تصرẃف در سراپا
^ را ن→→→رسد ك→→→ه ب→→→ه  →→→→د џح џاو م→→→→∂توان→→→→د ك→→→→ور و ك→→→رمان س→→→ازد و ب→→→∂ ع→→→قل و ه→→→وشمان گ→→→ردان→→→د.ا

فات او در عالم خلقش چون و چراي∂ بنمايد.  ẃتصر
)؛۲   ẀريدẀما ي ẀمẀك Ẃحџي џو Ẁشاءџما ي ẀلџعẂف џي Ẁهￍنґا)

كم م∂كند.  Ẁكه بخواهد انجام م∂دهد و به هر چه كه صالح بداند ح ^ خدا هر كار
�؛۳   џونẀلџئ ẂسẀي ẂمẀه џو ẀلџعẂفџا يￍمџع Ẁلџئ ẂسẀال ي�

→→→→→ا  ẃك→→→→س∂ م→→→→ورد س→→→→ؤال ق→→→→رار ن→→→→→م∂گيرد ام ^ ^ ك→→→→→→ه ان→→→→جام ده→→→→د از ن→→→→احيه او ه→→→→→→ر ك→→→→→ار
^ او مورد سؤال قرار م∂گيرند.  ديگران در كارهايشان از ناحيه 

ول∂ ع→→→→جيب اي→→→→نكه او ب→→→→ه خ→→→→→اطر لط→→→→ف و ع→→→→نايت و ف→→→→ضل و ك→→→→رم∂ ك→→→→ه ن→→→سبت ب→→→ه ب→→→→ندگان 
                                                        

ـ ساتر: پوشا∑.  ۱
 .℮۸Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲

^ انبياء،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳
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^ ام→→→تحان∂ پ→→→روردگارشان از خ→→→ود  ل∂ ك→→→→ه آن→→→→ها در ص→→→حنهها ẃخ→→→→ود دارد، در م→→→→قابل ص→→→→بر و ت→→→→حم
نشان م∂دهند، اجر و پاداش∂ عظيم به آنها م∂دهد. چنانكه م∂فرمايد: 

 џو Ẃم ґه→→ґẃ ب џر Ẃن→→ ґم ẁواتџل→→ џص Ẃم ґهẂيџل→→ џع џ−ґولئẀإذا....ا џي→→ن ґذￍال � џين ґرґاب→→→ ￍالص ґر ґẃش→→→џب џو...�
�؛۱  џون ẀدџتẂهẀمẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا џو ẁ↨џم Ẃح џر

ص→→→→→لوات و رح→→→→→مت∂[غير ق→→→→→ابل وص→→→→→ف] از ج→→→→انب پ→→→→رور دگ→→→→→ارشان ش→→→→→امل ح→→→→الشان 
^ آن→→ان راه ي→→افتگانند ك→→→ه ه→→→م م→→قصد و ه→→دف از خ→→لقت خ→ود  م→→∂گردد و آن→→ان آر
^ سير را به دست آوردهاند.  را شناخته و هم مسير را تشخيص داده و هم برنامه

(طẀوب∂Ẅ لџهẀمẂ وџ هџنґيئاҐ لџهẀم)؛ 
خ→وشا ب→ه ح→ال آن→ان و گ→وارايشان باد آن همه الطاف و عنايات پروردگارشان.پس سنẃت 
^ ث→→→ابت و م→→→ستمرẃ خ→→→دا در م→→يان ب→→→ندگان است ك→→ه ه→→→مه ب→→→ايد در  آزم→→→ايش و ام→→→تحان، از س→→→نẃتها
^ ام→→تحان اله→→∂ ق→→رار گ→→يرند ت→ا پس از ط→∂ẃ م→راح→ل ت→كامل ب→ه م→→قامات ع→اليه از ق→رب خ→→دا  ص→→حنه

نائل گردند.  
^ سنگين امتحان اله∂  حضرت ابراهيم�و صحنهها

^ ح→→→→→→ضرت اب→→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→ليل�ك→→→→→ه پس از ح→→→→→ضرت خ→→→→→اتم االن→→→→→بياء� اف→→→→→ضل  درب→→→→→→→اره
پيامبران خدا م∂باشد فرموده: 

بهẀ بґكџلґمات...�؛۲  џر џيم ґراهẂإب Ẅ∂لџتẂاب ґإذ џو�
^ اب→→→→→→→→→راهيم،ابراهيم را ب→→→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→→يش آوردن  [ب→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→→اد آور] آن ه→→→→→→→→→→نگام∂ را ك→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا

صحنههاي∂ سنگين امتحانش كرد.  
^ ب→→→→→→→ندگان،  ^ ام→→→→→→تحان ب→→→→→→را ∫→→→→→→→ه�اش→→→→→→→عار ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن دارد ك→→→→→→→ه پ→→→→→→→يش آوردن ص→→→→→→حنه ب џت→→→→→→→عبير ب→→→→→→→ه�ر

^ ربوبيẃت است.   مقتضا
^ را در م→→→→سير رش→→→د و ت→→→رقẃ∂ و ت→→→كامل ح→→→ركت دادن و ب→→→ه ك→→→→مال  «رب→→→→وبيẃت» ي→→→→→عن∂ م→→→→وجود

مناسب با حالش رساندن.  
اب→→→راه→→يم�را ربẃ اب→→راه→→يم م→→بتال ب→→ه ح→→وادث س→→→نگين∂ ك→→رد، آن ه→→م چ→→ه ح→→وادث س→→نگين∂ 

                                                        
 .۱Ｑ۷۱تاＱＱبقره،آيات ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۱۲℮.  ۲
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رش ه→→→م ع→→اجزيم. آن→→چنان پ→→يش آورد ك→→ه او را در م→→يان خ→→رمن∂ از آتشس→→وزان  ẃك→→→ه م→→→ا از ت→→→صو
ان→→→→→→→داخ→→→→→→تند و آتش، ش→→→→→→→علههايش از ه→→→→→→ر س→→→→→→و ب→→→→→→ه آس→→→→→→مان زب→→→→→→انه م→→→→→→→∂كشد! در ه→→→→→→مان ح→→→→→→ال ك→→→→→→ه از 
^ ن→→→→→يرومند  ^ م→→→→→→نجنيق پ→→→→→→رتاپ ش→→→→→→ده و رو ب→→→→→ه خ→→→→→رمن آتش م→→→→→∂رفت، ج→→→→→برئيل� ف→→→→→رشته ده→→→→→→انه
^ كه پنج شهر قوم لوط را در ي− چشم به هم  ^ نيرومند آس→مان∂ به سراغش آمد. آن فرشته

زدن زير و زبر كرد.  
نا ع→→→→→→→الґيџها س→→→→→→→افґلџها...�؛۱او در ي− چ→→→→→→نين ت→→→→→→نگناي∂ ب→→→→→→ه س→→→→→→راغ  Ẃل џع џق→→→→→→→رآن:�...ج ^ ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→رموده
 Ẃن→ ґم џ−џل Ẃل џك→→م−رسان∂ ب→→ه او اع→→الم ك→رد و گ→فت:(ه ^ اب→→راه→→يم�آمده، آم→→→ادگ∂ خ→→ود را ب→→را

^ بگو كه برطرف سازم.   ^ دار )؛آيا نياز ＃↨ џحاج
^ در چ→→→→→نين ت→→→→→نگناي∂  اس ام→→→→→→تحان است ك→→→→→→ه ه→→→→→→ر ب→→→→→→شر ẃب→→→→→→سيار ح→→→→→→س ^ اي→→→→→→نجا ه→→→→→→مان ص→→→→→→حنه

^ م∂شود كه به دادش برسد و او را از مرگ حتم∂ برهاند.   دست به دامن قدرتمند
^ ن→→→فس و آرامش  د ي→→→كتاپرست خ→→→دا، ب→→→ا ك→→→→مال ط→→→مأنينه ẃم→→→وح ^ →→→→ا اب→→→→راه→→→يم�آن ب→→→→نده ẃام
^ ن→يرومند آس→مان∂ گ→ذاشت و گ→فت: آر＾، م→ن  ^ ج→برئيل آن ف→رشته خ→→اطر دست ردẃ ب→→ر س→ينه
^ ي− درگ→اهيم! ب→ر  →→ا ب→→ه ت→→و ه→→يچ اح→→تياج∂ ن→→دارم. م→→ن و ت→→و ه→→ر دو گ→→دا ẃن→→يازمندم ام Ґاالن ش→→ديدا
^ دي→→→→→گر  در اي→→→→→→ن خ→→→→→→انه، ت→→→→→→و ي− گ→→→→→→داي→→→→→→∂ و م→→→→→→ن ه→→→→→م ي− گ→→→→→→دا. گ→→→→→→دا ك→→→→→ه دست ب→→→→→ه دام→→→→→ن گ→→→→→دا

نم∂شود. گفت: پس از خدايت بخواه كه نجاتت دهد. در جواب فرمود: 
∂)؛  ґقامџم Ẃنџع ∂ґب Ẃس џح ∂ґحالґب ẀهẀمẂل ґع)

^ من است.  علم او به حال من كاف∂[و گوياتر]از گفته
او ه→→مين ك→→ه م→→→∂دان→→د و م→→→∂بيند اك→→نون م→→ن در چ→→ه ح→الم، م→را ك→اف∂ است و زب→ان ح→→ال از 
^ م→→ن خ→→واس→→ته، م→ن ه→مان را م→∂خواه→م. اي→نجا ب→ود  ه→→ر زب→→ان ق→→→ال∂ گ→→وياتر است! او ه→→ر چ→→ه را ب→→را

فرمان از جانب خدا به خرمن آتش رسيد: 
�؛۲  џيم ґراهẂل∂ إبџع Ґالما џس џو Ґدا Ẃرџب ∂ґونẀك Ẁنا يا نارẂلẀق�

^ ابراهيم.  ^ آتش، سرد و سالم باش برا ا
آتش دف→عتاҐ ت→بديل ب→ه گ→لست→ان شد.ابراهيم�را به آغوش كشيد و بر دامن خود نشانيد. 
ر  ẃراس→→تين خ→→دا م→→قد ^ ^ اب→→راه→→يم خ→→→ليل�آن ب→→نده اي→→→ن ي− اب→→→→تال و ام→→→تحان ب→→→زرگ∂ ب→→→ود ك→→→ه ب→→را

                                                        
^ هود،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
^ انبياء،آيه＾۹⅛.  ـ سوره ۲
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^ آن امتحان سنگين بيرون آمد.   شده بود و او پيروزمندانه از صحنه
ذبح فرزند، امتحان ديگر حضرت ابراهيم� 

ـ فرزند نوجوان  ^ ابراهيم! بايد اسماعيل  و س→نگينتر از آن ص→حنه اين بود كه دستور رسيد ا
ـ را ك→→→→→ه ش→→→→→ديداҐ م→→→→ورد ع→→→→→القهات م→→→→∂باشد ب→→→→ا دست خ→→→→ودت ذب→→→→ح ك→→→→ن∂! ي→→→→اللعجب چ→→→→ه دس→→→→تور  خ→→→→→ود 
ر آن ب→ر خ→ود م→→∂لرزد. اب→راه→يم� اي→ن دس→تور را ب→ا ف→رزند ن→وجوانش  ẃك→→ه ان→→سان از ت→صو ^ ه→→ولان→→گيز
^ ف→→→رزند ع→→→زيزم، م→→→ن از  ...�؛ ا џ− Ẁح→→→→џ ب Ẃأذ ∂→→→ґẃ →→→→نامґ أن џمẂال ∂→→→→ ґف Ẅ^ џأر ∂→→→→ґẃ Ẁ→→→→→نџ∂√ إن جانب خدايم مأمورم كه ذبحت كنم.او هم با كمال طمأنينه و آرامش خاطر گفت: در م→→→→يان گ→→→→→ذاشت ك→→→→ه:�...يا ب

...�؛۱  Ẁرџم ẂؤẀما ت ẂلџعẂاف ґتџيا أب...�
^ عمل كن...  ...پدرم، به هر چه كه مأموريẃت دار

و لذا خدا با بيان∂ تقدير و تحسينآميز از كار آن پدر و پسر فرمود: 
 џتẂق ￍد→→→→ џص Ẃد→→→→џق � Ẁيم→→→→ ґراه→→→→→Ẃي→→→→→ا إب Ẃأن ẀناهẂي џن→→→→→اد џو � ґينґب џج→→→→→Ẃلґل Ẁهￍل→→→→→џت џما وџل→→→→→ Ẃا أسￍمџل→→→→→џف�

يا...�؛۲  Ẃؤ الر
 ^ پ→در و پ→سر ه→ر دو س→ر در م→قابل فرمان ما فرود آورده و تسليم امر ما شدند؛ پدر گونه
^ ذب→→ح پ→→سر ش→→د، در آن ح→→ال، م→ا ن→دايش ك→رديم  ^ خ→→ا∑ ن→→هاد و ب→→ا ك→→ارد ت→→يز آم→→اده پ→→سر را رو
^ ت→و و اس→→الم و ت→سليم ت→و ك→ه در م→→قام ب→ندگ∂ از خ→ود  ^ اب→→راه→→يم، آف→→رين ب→→ر اي→→ن ص→→دق و ص→→فا ا
 ^ ^ ام→تثال ام→ر م→ا گ→شت∂ و م→ا ه→م از ت→و ج→ز ه→مين آم→ادگ∂ ب→را ^ و ب→→ا ج→→دẃ ت→→مام آم→اده ن→→شان داد

امتثال امر خود نم∂خواستيم.  
نيل به مقام امامت به سبب صبر و استقامت 

^ ام→→→→→→→→→→→→تحان اله→→→→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→→→→ه  آر＾، ه→→→→→→→→→→→→مين ح→→→→→→→→→→→→ال ص→→→→→→→→→→→→بر و ث→→→→→→→→→→→→بات و اس→→→→→→→→→→→→تقامت در ص→→→→→→→→→→→→حنهها
^ ام→امت رسانيد و خطاب از عالم  ^ ارت→→قاء و ت→كامل ب→اال ب→رد و ب→ه م→قام اع→→ال اب→راه→يم�را از پ→لẃهها
...�؛۳ح→→اصل اي→→نكه  Ґإم→→اما ґل→→→ن√اسґل џ−Ẁل ґج→→اع ∂ґẃ و ج→→→الل رب→→وب∂ ب→→ه گ→→وش ج→→انش رس→→→يد ك→→ه:�...إن ẃع→→→ز

^ حتم∂ خدا در عالم انسان است كه فرموده:  سنẃت ابتال و آزمايش و امتحان، از سنẃتها
                                                        

 .۱Ω۲＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ۱
 .۱ΩＱ۱تاΩ۳ـ همان،آيات ۲
^ بقره،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۱۹۱

...�؛۱  ґيهґلџتẂبџشاج＃ نẂأم ＃↨џفẂطẀن Ẃن ґم џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џا خￍإن�
^ گ→→→→→→→→→→→وناگون است]  ^ اس→→→→→→→→→→→تعدادها ^ م→→→→→→→→→→→→ختلط∂ [ك→→→→→→→→→→→→→ه دارا م→→→→→→→→→→→→ا ان→→→→→→→→→→→→سان را از ن→→→→→→→→→→→→طفه

آفريدهايم و مورد امتحانش قرار م∂دهيم... 
رات زندگ∂اش به خطا  ẃت حتم∂ خدا ناآگاه است، در توجيه تطوẃول∂ او كه از اين سن

م∂رود. چنانكه خدايش م∂فرمايد: 
 џو � ґنџم џر→Ẃأك ∂→ґẃ ب џر ẀولẀقџي џف Ẁهџمￍع→џن џو Ẁهџم џرẂأك→џف Ẁه→ب џر Ẁالهџت→Ẃا اب→→џإذا م Ẁسان→→Ẃن Ẃا اإلￍأم→→џف�

�؛۲  ґنџأهان ∂ґẃ ب џر ẀولẀقџيџف Ẁهџق Ẃز ґر ґهẂيџل џع џر џدџقџف ẀالهџتẂا ابџا إذا مￍأم
و امẃ→→ا ان→سان وق→ت∂ پ→روردگارش او را از ب→اب ام→تحان، اك→رام م∂كند و برخوردار 
از ن→→→عمتش م→→→→∂سازد، او م→→→غرور م→→→→∂شود و م→→→→∂گويد: خ→→→دا م→→→را گ→→→رام∂ داش→→ته [ب→→→ه 
^ را ب→→→→ر او ت→→→نگ  →→→→ا وق→→→ت∂ ب→→→→از از ب→→→اب ام→→→تحان روز ẃخ→→→→ود ن→→→→زدي− ك→→→→رده است] و ام

م∂گيرد [و مبتال به فقرش م∂سازد] م∂گويد: خدايم مرا خوار كرده است! 
^ از ن→→→→→→→عمت، دلي→→→→→→→ل ب→→→→→→→ر ت→→→→→→→قرẃب ان→→→→→→سان ب→→→→→→ه درگ→→→→→→اه  ن→→→→→→→ه، ه→→→→→→→رگز چ→→→→→→→نين ن→→→→→→→يست، ن→→→→→→→ه ب→→→→→→→رخوردار
خ→→داست و ن→→ه ت→→نگدست∂ و م→→حروميẃت از ن→→عمتها، ن→→→شان م→→طروديẃت ان→→→سان از درگ→→→اهش! ب→لكه 
در ه→→ر دو ح→→ال، ان→سان در م→عرض ام→تحان خ→→دا ق→رار گ→رفته است و ب→ايد م→راقب ب→اشد ك→ه در ه→ر 
^ خ→→→→→→دا ب→→→→→اشد ت→→→→→ا ب→→→→→ه  ^ خ→→→→→ود را ب→→→→→شناسد و آن را ب→→→→→ه ان→→→→→جام ب→→→→→رساند و راض→→→→→∂ ب→→→→→ه ق→→→→→ضا ح→→→→→ال وظ→→→→→يفه

^ سخن تالوت شد:  ^ كه در ابتدا سعادت جاودان نائل گردد. حال آيها
...�؛  ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍإن Ẁاسￍا النџهيا أي�

^ خدا حق است [و تخلẃفپذير نخواهد بود]...  ^ مردم، به يقين وعده ا
گوناگون∂ خطابات قرآن∂ 

خطابات قرآن گوناگون است، گاه م∂فرمايد: 
ينџ آمџنẀوا...�؛۳  ґذￍا الџهيا أي�
...�؛℮و...  ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

                                                        
^ انسان،آيه＾۲.  ـ سوره ۱

^ فجر،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۲
 .۱Ω℮＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳
^ انفطار،آيه＾⅛.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱۹۲

^ خ→داش→→ناس، م→ؤمن ب→ه  �؛آنجا ك→→ه م→→خاطبان، اف→راد Ẁا الن√→→اس џاي→→نجا ه→→م م→→∂فرمايد:�يا أي∫→→ه
 џي→→→→→→→ن ґا ال√ذ џت او و ت→→→→→→→→سليم در م→→→→→→→→قابل ف→→→→→→→→رمان او ه→→→→→→→→ستند.خطاب ب→→→→→→→→ه آن→→→→→→→ها م→→→→→→→→∂فرمايد:�يا أي∫→→→→→→→هẃرب→→→→→→→→وبي

^ باورداران من، اطاعت امرم كنيد.  نẀوا...�؛ ا џآم
وا  Ẁد ґـ �ج→→اه ي→→ام�  ґẃالص ẀمẀكẂيџل→→→ џع џبґت→→→Ẁـ �ك ك→→→ا↕� ￍـ �آت→→→واالز →→→ال↕� ￍيموا الص→→→ ґقџا�

بيلґ اهللا�؛  џس ∂ґف ẂمẀك ґسẀفẂنџا џو ẂمẀكґوالẂمџاґب
ن→→ماز ب→→خوانيد، روزه ب→→→گيريد، ان→→→فاق م→→→ال ك→→نيد، در راه خ→→دا ب→→→ا ج→ان و م→→التان ج→هاد 

كنيد و... 
^ م→ردم م→خاطبند و آنگونه كه الزم است آشناي∂ با عظمت و  ه ẃا آن→جا ك→ه ت→وده و ع→ام→ ẃام
ج→→→→→→→→اللت م→→→→→→→قام رب→→→→→→→وب∂ ن→→→→→→→دارن→→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه م→→→→→→حض ص→→→→→→دور ف→→→→→→رمان اط→→→→→→اعت ك→→→→→→نند. آن→→→→→→جا خ→→→→→→طاب ب→→→→→→ا 
...�؛آمده است اش→→→→→اره ب→→→→→ه اي→→→→→نكه ف→→→→→رضاҐ ش→→→→→ما اه→→→→→ل  Ẁسان→→→→→→Ẃن Ẃا اإل џو�ي→→→→→ا أي∫→→→→→ه�... џم џن∂ آد→→→→→џ ع→→→→→بارت:�يا ب
^ آدم→زادگ→→ان و م→ردمان ك→ه ب→ه ح→→ساب  اي→→مان ن→→→باشيد، ب→→ه ه→→ر ح→→→ال ان→→→سان ك→→ه ه→ستيد و در ج→رگه

^ به مالقات با خدايت خواه∂ رسيد.  ^ انسان، روز م∂آييد. تو ا
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ ب→→→→→→از دارد، اب→→→→→تدا ب→→→→→ا لح→→→→→ن∂  ^ ك→→→→→→ه م→→→→→→∂خواه→→→→→→د ف→→→→→→رزندش را از ك→→→→→→جرو از ب→→→→→→→اب م→→→→→→ثل، پ→→→→→→→در
م→→حبẃتآميز م→→∂گويد ف→→رزندم، ن→→→ور چ→→شمم، م→حبوب دلم آن ك→ار، زشت است و م→ناسب ش→→أن 
ر او ن→→م∂كند اي→→ن ب→→ار ب→ا لح→ن∂ ت→وبيخآميز م→∂گويد:  ẃرات م→→كر ẃت→→و ن→→يست. اگ→→ر دي→→د اع→→تنا ب→→ه ت→→ذك
^ آدم ب→→→ر ف→→→رض ك→→→ه ف→→→رزند م→→→ن ن→→→باش∂، آخ→→→ر ان→→→→سان ك→→ه ه→→ست∂، آدم ك→→ه ه→→ست∂. از  ^ ان→→→سان، ا ا
→→→م ش→→→و ك→→→ه دي→→→گر ت→→→و را ن→→→بينم. خ→→→→دا ه→→→م پس از  Ẁدست ب→→→→ردار. ع→→→→اقبت م→→→→∂گويد: ب→→→رو گ ^ ك→→→→جرو
ر ب→→→→ندگانش گ→→→→اه ب→→→→ا لح→→→→ن م→→→→هرآميز و گ→→→→اه ب→→→→ا لح→→→→ن ت→→→→وبيخ و س→→→→رزنش س→→→ران→→→جام ب→→→ه  ẃرات م→→→→كر ẃت→→→→ذك

رسول گرام∂اش� م∂فرمايد: 
�؛۲  џون ẀدџوعẀي ^ ґذￍال ẀمẀهџمẂوџوا يẀالقẀي ∂ￍت џوا حẀب џعẂل џي џوا و Ẁوض Ẁخџي ẂمẀه Ẃر џذџف�

دي→→→گر آن→→ها را ب→→→ه ح→→ال خ→→ودشان واگ→→ذار ك→→ه در گ→→رداب ج→→هل و لج→→اج و ع→→→نادشان 
^ ك→→→→نند ت→→→→ا ب→→→→ه روز م→→يعاد و وع→→دهگاه∂  ^ دن→→→يا ب→→→از غ→→→وطهور گ→→→ردند و ب→→→→ا ب→→→ازيچهها

^ خود را ببينند.  كه با خدا دارند برسند و كيفر نافرمان∂ها
                                                        

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ زخرف،آيه＾۸۱ .  ـ سوره ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۱۹۳

^ خداوند  غفلت شديد از وعدهها
...�؛  ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍإن Ẁاسￍا النџهيا أي�

^ خدا حق است.  ^ مردم، اين باورتان بشود كه وعده ا
^ خ→→→→→دا در ق→→→→رآن، ب→→→→ا ع→→→→بارات گ→→→→وناگون ت→→→→كرار  ه دادن م→→→→ردم ب→→→→ه ح→→→→ق ب→→→→ودن و ع→→→→دهها ẃت→→→→وج
^ رسيدن به آن وعدهها آماده سازيم. از باب  راҐ در آن ب→→ينديشيم و خ→ود را ب→را ẃش→ده ك→ه م→ا م→كر

ه كنيم:  ẃنمونه به اين آيات توج
�؛۱  џونẀمџل Ẃعџال ي ẂمẀه џرџثẂأك ￍن ґلك џو ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍأال إن...�

^ خدا حق است وليكن اكثر مردم نم∂دانند.  ...توجẃه! يقيناҐ وعده
�؛۲  Ґيالґق ґاهللا џن ґم Ẁق џد Ẃأص Ẃنџم џا وￎق џح ґاهللا џدẂع џو...�

...چه كس∂ ممكن است از خدا راستگوتر باشد. 
^ از ق→→رآن، اي→ن آي→→ات ه→شدار ده→نده را م→∂خوان→يم و  عيان پ→→يرو ẃول∂ ي→→→الالسف ك→→ه م→→ا م→→د
ب→ا كمال ب∂تفاوت∂ از كنارشان م∂گذريم آنگونه كه گوي∂ اصالҐ ما طرف خطاب اين آيات 
ن→م∂باشيم و ت→نها ت→→الوت الف→→اظ آن→ها را از م→ا خ→واس→→تهان→→د و خ→→يل∂ هنر كنيم آنها را حفظ كنيم و 
^ خ→ود  م→→فاهيم آن→→ها را در ذه→→ن خ→→ود ب→→گنجانيم و از راه ت→→عليم و ت→→فسير آن→→ها در م→جمع م→ردم ب→را
 ^ ص∂ ب→ه دست آوري→م.آه و واوي→ل از اي→ن گ→مراه→∂ ك→ه دام→نگير ما شده و صد وا ẃن و ت→شخẃت→عي

از آن زيان و خسران∂ كه در روز جزا بر روح و روان خود خواهيم ديد.  
كدام اعتقاد مقبول خداوند است؟ 

اك→→→نون م→→→مكن است ك→→→س∂ ب→→→گويد خ→→→→وب م→→ا ك→→ه م→→نكر ح→→ق ب→→ودنґ اي→→ن ح→→قايق ن→→يستيم، م→→ا 
^ خ→دا را ك→ه در ق→رآن آم→ده است ح→ق م→∂دان→يم. ه→م ب→ه زب→→ان م→∂گوييم و هم در  ت→مام وع→دهها
^ خ→→→→→ود م→→→→→∂نويسيم ك→→→→→ه م→→→→→رگ ح→→→→→ق است و ب→→→→→رزخ ح→→→→→ق است. م→→→→→حشر، ص→→→→راط و  وص→→→→→يẃتنامهها

ميزان و سرانجام بهشت و جهنẃم حق است و قلباҐ نيز اعتقاد به حق بودن اينها داريم.  
^ غير از اين اعتقاد از ما م∂خواهد.   آيا مگر قرآن چيز ديگر

^ را از ما م∂طلبد كه در عمق جان و  در ج→واب ع→رض م∂شود: آر＾، قرآن آن اعتقاد
                                                        

 .ＱＱ＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۱۲۲.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۱۹℮

^ ق→→→→→لب ب→→→→نشيند و ق→→→→لب را دگ→→→→رگون ك→→→→ند. دل ك→→→→ه دگ→→→→رگون ش→→→→د، ت→→→→مام اع→→→ضاء و ج→→→وارح  يẂدا џو→→→→ Ẁس
انسان كه فرمانبران دل م∂باشند در مسير دين و احكام خدا به حركت در م∂آيند!  

ẃصف ب→→→→ه  ^ خ→→→→→→دا، م→→→→→∂شود ي− ان→→→→→سانґ م→→→→ت در ن→→→→→تيجه ان→→→→→سانґ م→→→→→→عتقد ب→→→→→ه ح→→→→→ق ب→→→→→ودن وع→→→→→دهها
ص→فت ت→قوا و م→تديẃن واق→ع∂ ب→ه دي→ن خدا كه حاضر نم∂شود قدم∂ از صراط مستقيم حق فراتر 
ه، آن اه→→→→تمام الزم در  ẃب→→→→→گذارد! ب→→→→→نابراي→→→→→ن اگ→→→→→ر م→→→→→ا خ→→→→→ود را م→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه ب→→→→ا داش→→→→تن اع→→→→تقادات ح→→→→ق
رع→→→→→→ايت ح→→→→→→→الل و ح→→→→→→رام خ→→→→→→دا را ن→→→→→→داري→→→→→→م و ب→→→→→→→∂تقواي→→→→→→∂ و ب→→→→→→→∂پرواي→→→→→→∂ در ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→ناه از خ→→→→→ود 
 ^ ^ پ→→→→رده ^ رو ر س→→→→طح∂ اف→→→→تاده ẃم→→→→→شاهده م→→→→→→∂كنيم ب→→→→→ايد ب→→→→فهميم ك→→→→ه اي→→→→ن اع→→→→→تقاد م→→→→ا ي− ت→→→→صو
^ گ→→→→روه∂ از  روي→→→→→ين ق→→→→→لب است و راه→→→→→∂ ب→→→→→ه ع→→→→→مق ج→→→→→ان ن→→→→يافته است؛آن→→→→گونه ك→→→→ه ق→→→→رآن درب→→→→→اره

عيان ايمان فرموده:  ẃمد
 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�

...�؛   ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل
^ پ→→→→يامبر] ب→→→→ه آن→→→ان ب→→→گو ش→→→ما اي→→→مان  اع→→→→راب[باديهنشينان]گفتند: اي→→→→مان آوردي→→→م[ا
ن→→ياوردهايد، ب→→→لكه ب→→گوييد اس→→الم آوردهاي→→م[به زب→ان، ش→هادت ب→→ه وح→دانيẃت خ→دا و 

^ شما نيافته است...  رسالت رسول م∂دهيد]ايمان هنوز راه∂ به دلها
وا  Ẁدџج→→→→→اه џوا وẀتاب Ẃر→→→→→ џي Ẃمџل ￍم→→→→→→Ẁث ґهґول→→→→→→ Ẁس џر џو ґاهللا→→→→→→ ґوا بẀن→→→→→→ џآم џي→→→→→→ن ґذￍال џونẀن ґم Ẃؤ→→→→→→ ẀمẂا الџم→→→→→→ￍإن�

�؛۱  џونẀق ґاد ￍالص ẀمẀه џ−ґولئẀا ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف Ẃم ґه ґسẀفẂأن џو Ẃم ґهґوالẂأمґب
م→→→→ؤمنان واق→→→→ع∂، ك→→→→سان∂ ه→→→→ستند ك→→→→→ه ب→→→→ه خ→→→→دا و رس→→→→ولش اي→→→مان آوردهان→→→د و س→→→پس 
^ خ→ود در راه خ→دا  ^ ب→→→ه خ→→ود راه ن→داده و ب→→ا ام→وال و ج→انها ه→→رگز ش−ẃ و ت→→رديد

جهاد كردهاند، آنها راستگويانند. 
^ ايمان  باالترين و نازلترين مرتبه

^ اي→→→مان است؛ چ→→→ون  ^ ك→→→→ه م→→→→ا داري→→→→م از لوازم ن→→→→→ازلترين و پ→→→→ايينترين م→→→رتبه اي→→→→ن اع→→→→تقاد
^ ن→ازلهاش ك→ه اي→→مان ب→نده و ام→→ثال بنده است آغاز م∂شود  ^ م→رات→ب∂ است، از م→رتبه اي→مان دارا
^ اي→→→→مان  و از م→→→→→راتب ع→→→→→اليهاش ك→→→→→ه اي→→→→→→مان ب→→→→زرگان از ع→→→→لما و ص→→→→لحاست م→→→→∂گذرد ت→→→→ا ب→→→→ه م→→→→رتبه
^ اي→مان آن  اب→وذر و س→لمان ك→ه ه→ر دو ص→حاب∂ رس→ول اك→رم��ب→ودهان→د م∂رسد. ت→ازه مرتبه

                                                        
^ حجرات،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۱
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دو صحاب∂ هم با هم فرق دارند تا آنجا كه فرمودهاند: 
)؛۱  Ẁهџلџتџقџمان لẂل џس ґبẂلџق ∂ґما ف ґẃر џوذẀبџا џمґل џع Ẃوџل)

شت.  Ẁاگر ابوذر از آنچه كه در قلب سلمان هست آگاه م∂شد، او را م∂ك
^ اي→→→→→→مان س→→→→لمان در ن→→→→ظر اب→→→→وذر س→→→→نگين و غ→→→→ير ق→→→→ابل  ت م→→→→→رتبه ẃت و ش→→→→→دẃي→→→→→عن∂ آن→→→→→چنان ق→→→→→و
^ اي→→→→مان  ه→→→→→ضم م→→→→→∂آمد ك→→→→→ه او را ك→→→→→افرґ واجبالق→→→→→تل م→→→→→→∂دان→→→→→ست. ح→→→→→ال آي→→→→→ا ف→→→→→اصله م→→→→→يان م→→→→رتبه

^ ايمان عل∂ امير مؤمنان�چه خواهد بود؟!   سلمان تا مرتبه
^ اي→مان  ^ اي→→→مان و اع→→تقاد است و ع→→ل∂ẃ ام→ير�نيز دارا ^ ن→→اتوان ن→→يز دارا آر＾، اي→→ن ب→→→نده
→→→→→→ا ب→→→→→بين ت→→→→→فاوت ره از ك→→→→→جاست ت→→→→→ا ب→→→→→ه ك→→→→→جا! م→→→→ا م→→→→∂ترسيم م→→→→شمول ه→→→→مان آي→→→→ه  ẃو اع→→→→→تقاد است، ام

باشيم كه خوانديم: 
 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�

...�؛  ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل
^ رس→ول بگو به آنان كه  ب→اديهنشينان [ن→زد رس→ول آم→ده و] گ→→فتند: اي→مان آوردي→م. ا

ايمان نياوردهايد بلكه اسالم آوردهايد،ايمان هنوز داخل قلبتان نشده است... 
^ اسالم  باالترين و نازلترين مرتبه

اين جمله از رسول خدا�نقل شده: 
)؛۲  ґبẂلџقẂال ∂ґف Ẁااليمان џو ẁ↨џيґالنџالم ع Ẃس ґالџا)

^ ايمان قلب است.  ^ است ول∂ جا اسالم امر آشكار
^ آمده:  در حديث ديگر

)؛۳  المẀ اґقẂرارẁ بґالعџمџل＃ Ẃس ґاال џو ، ẁلџمџع џو ẁرارẂقґا Ẁاليمانџا)
ايمان، اقرار توأم با عمل است و اسالم اقرار خال∂ از عمل. 

 ^ ر اي→→→→ن ن→→→→كته ه→→→→م خ→→→→ال∂ از ت→→→→ناسب ن→→→→→يست ك→→→→ه «اس→→→→→الم» ن→→→→يز م→→→→انند «اي→→→→مان» دارا ẃاي→→→→نجا ت→→→→ذك
^ اي→→→→مان است ك→→→→ه ه→→→→مان  ^ اس→→→→→→الم، پ→→→→→ايينتر از ن→→→→→ازلترين م→→→→→رتبه م→→→→→رات→→→→→ب∂ است!ن→→→→→ازلترين م→→→→→رتبه
^ ساختن شهادتين بر زبان است كه ممكن است با نفاق و كفر قلب∂ نيز همراه باشد، ول∂  ج→ار

                                                        
 .℮Ω۱＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۱

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۳،صفحه＾۱۸.  ۲
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۲℮.  ۳
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^ نبوẃت است.   ẃ∂ باالتر از مرتبه ^ ايمان و حت ^ اسالم باالتر از عال∂ترين مرتبه باالترين مرتبه
چ→→→→→نانكه ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→ليل�با داش→→→→→تن م→→→→→قام ن→→→→بوẃت، وق→→→→ت∂ دس→→→→تور ذب→→→→ح ف→→→→رزند از 
^ ام→→→تثال ام→→→ر اله→→→∂ ش→→→→د، در اي→→→ن م→→→وقع خ→→→دا، رس→→يدن آن  ج→→→انب خ→→→→دا ب→→→ه او رس→→→يد و او آم→→→→اده ب→→→را

^ اسالم اعالم كرد و فرمود:  ^ اعال د خود را به مرتبه ẃموح ^ بنده
�؛  ґينґب џجẂلґل Ẁهￍلџت џما وџل Ẃا أسￍمџلџف�

آنگاه كه[ابراهيم و اسماعيل، آن پدر و پسر] هر دو مسلم شدند. 
^ اس→→→الم و ع→→→مالҐ ت→→سليم م→→حض ش→→دن در  ^ اع→→→→ال اي→→→ن ن→→→→شانگر آن است ك→→→ه ن→→→يل ب→→→ه م→→→رتبه

^ نبوẃت است. آر＾:  پيشگاه حضرت خالق سبحان، پس از مرحله
...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

^ واقع∂اش] در نزد خدا، همان اسالم [و تسليم بودن محض] است.   دين [به معنا
يق�نيز ب→→→ا داش→→→تن م→→→قام ن→→→بوẃت دع→→→ايش اي→→ن ب→→وده ك→→ه خ→→→دا او را ب→→ا  ẃح→→→ضرت ي→→→وسف ص→→→د

حال اسالم از دنيا ببرد كه به نقل قرآن كريم م∂گفت: 
 ∂ґنￍف џو→→→→→џت ґ↕ џر→→→→→ ґخ Ẃاآل џيا و→→→→→Ẃن الد ∂→→→→→ ґف ∂→→→→→→ґẃ لґي џو џتẂأن ґض ẂرџالẂ →→→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس џر ґف→→→→→→اط...�

�؛۲  џين ґحґال ￍالصґب ∂ґنẂق ґحẂأل џو Ґماґل ẂسẀم
...پ→→→→→→روردگارا، ت→→→→→→و ول∂ẃ و س→→→→→→رپرست م→→→→→→ن در دن→→→→→يا و آخ→→→→→رت ه→→→→→ست∂،مرا م→→→→→سلمان 

بميران و به صالحان ملحقم فرما. 
^ عالم عقبا  بهترين توشه برا

و همچنين ابراهيم و يعقوب�اين توصيه را به فرزندانشان نمودند: 
 џي→→ن ґẃالد Ẁم→→Ẁكџل Ẅ∂فџط→→ Ẃاص џاهللا ￍإن ￍ∂ґن→→џي→→ا ب ẀوبẀقẂع→→ џي џو ґيهґن→→џب Ẁيم→→ ґراه→→Ẃها إب→→ ґب Ẅ∂→→→→ ￍص џو џو�

�؛۳  џونẀمґل ẂسẀم ẂمẀتẂأن џو ẃإال ￍنẀوتẀمџال تџف
 ^ ^ ف→رزندان م→ن، خ→داوند اي→ن آيين پا∑ را برا ه→ر ي− ب→→ه ف→رزندانشان گ→فتند: ا

شما برگزيده است، حال بكوشيد تا جز با داشتن اسالم از دنيا نرويد. 
^ ك→→→ه ي− ان→→→→سان م→→→ؤمن از دن→→→يا ب→→→→ايد ب→→→برد، داش→→تن ح→→الت  ي→→→عن∂ آخ→→→→رين و ب→→→هترين ت→→→وشها

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۱＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۱۳۲.  ـ سوره ۳
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اسالم و تسليم است. به رسول اهللا اعظم�نيز خطاب شده است:  
� ال  џين ґمџع→→→→الẂال ґẃب џر ґه→→→→→ẃلґل ∂ґمات→→→→→џم џو џ^ يا Ẃح→→→→→џم џو ∂ґك Ẁس→→→→→Ẁن џو ∂ґالت→→→→→ џص ￍإن Ẃل→→→→→Ẁق�

�؛۱  џين ґمґل ẂسẀمẂال Ẁل ￍا أوџأن џو ẀتẂر ґمẀا џ−ґذلґب џو Ẁهџل џ−ي ґر џش
 Ґ ẃم→→رگ و ح→→يات م→→ن ك→→ال ∂ẃب→→→گو ح→→→قيقت اي→→→نكه ن→→→→ماز م→→→ن و ت→→مام ع→→بادات م→→→ن و ح→→ت
^ او ن→→→→يست، م→→→→→ن ب→→→→→ه ه→→→→→مين، دس→→→→تور  ^ پ→→→→روردگار ع→→→→→الميان است؛ ش→→→→ريك∂ ب→→→→را ب→→→→را

داده شدهام و من نخستين مسلمانم. 
^ از  م→→→حتمالҐ ن→→→خستين م→→→سلمان ب→→→ودن آن ح→→→ضرت، از لح→→→اظ دارا ب→→→ودن ع→→→ال∂ترين م→→رتبه
بان درگ→→→→→→→اه خ→→→→→→→دا،  ẃاس→→→→→→→→→الم و ت→→→→→→→→سليم در پ→→→→→→→→يشگاه خ→→→→→→→→داون→→→→→→→→د است ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→مام ان→→→→→→→→بياء و اولي→→→→→→→→اء و م→→→→→→→قر

...�؛  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃم خدا هستند. آر＾: �إن√ الدґل ẂسẀم ґدنبالهروان آن عبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
^ انعام،آيات۲⅛۱و۳⅛۱.  ـ سوره ۱
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گفتار هفدهم: صراط مستقيم 
 
 
 

^ خالق سبحان  هدايت انسان بر عهده
 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 ش→→→ما را  ^ م→→→→ردم، ب→→→→ه ي→→→→قين وع→→→→ده ا

نفريبد و مراقب باشيد كه شيطان فريبكار فريبتان ندهد. 
^ م→ردم از ه→ر ص→نف∂ ك→ه ه→ستند  ^ اي→→ن آي→→ه ق→بالҐ ع→رض ش→د: خ→دا خ→→طاب ب→ه ت→وده درب→→→اره
 ^ د ẃفناپذير است و آي→→ات م→تعدẃخ→→دا ح→→ق و ت→→خل ^ ^ م→→ردم، ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم وع→→ده م→→∂فرمايد: ا

^ آنها تالوت شد.   ^ خدا و تخلẃفناپذير از قرآن، راجع به حتميẃت وعدهها
^ «هدايت» است كه فرموده:  ^ آن وعدهها، وعده حال از جمله

لџيẂنا لџلẂهẀد＾�؛۲  џع ￍإن�
^ ماست كه[بندگان خود را]هدايت كنيم.  يقيناҐ بر عهده

 ^ ^ ح→→كمت ح→→ضرت آف→→ريدگار، اي→→ن است ك→→ه وق→→ت∂ ان→→→سان را ب→→را ب→→ديه∂ است، م→→قتضا
^ او  ^ ب→→→→→→→سيار ب→→→→→→→زرگ آف→→→→→→→ريده، ب→→→→→→→→ايد راه رس→→→→→→→يدن ب→→→→→→→ه آن م→→→→→→قصد را ب→→→→→→را رس→→→→→→→اندن ب→→→→→→→ه ي− م→→→→→→→قصد
^ س→→→→ير و ح→→→→ركت در آن راه را ت→→→→نظيم ك→→→→رده؛ در اخ→→→→→تيارش ب→→→→گذارد ت→→→→ا  ص س→→→→→ازد و ب→→→→→رنامه ẃم→→→→→شخ
ه ب→ه اي→نكه ش→يطان، دشمن  ẃب→ا ت→وج Ґراه→∂ را ك→ه ت→ا ب→ه ح→→ال از آن ن→رفته است گ→م ن→كند؛ م→خصوصا
^ گ→→→→→→→→→→مراه ك→→→→→→→→→→ردن او راه را پ→→→→→→→→→رآشوب س→→→→→→→→→اخته و دام و  ^ ان→→→→→→→→→→→سان ب→→→→→→→→→→را س→→→→→→→→→→رسخت و ق→→→→→→→→→→سم خ→→→→→→→→→→ورده
^ مرگبار ايجاد كرده است و لذا امر هدايت،  ^ ف→راوان س→ر راه او گسترده و پرتگاهها ك→مندها

^ خالق حكيم خود دارد.   ي− حقẃ مسلẃم∂ است كه انسان بر عهده
                                                        

 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ ليل،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲
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ẃه اي→→→ن ن→→ه ب→→ه اي→→ن م→→عناست ك→→ه ان→→سان ض→→عيف ن→→اتوان، ط→→لبكار از خ→→→الẃق ع→→الميان ب→→اشد،  الب→→→ت
ب→لكه اي→ن لط→ف و ع→→نايت∂ است ك→ه حضرت رحمان نسبت به انسان روا داشته و آن را به عنوان 

∂ از انسان نسبت به خودش به عهده گرفته و فرموده است:  ẃحق
^ ماست كه هدايتش كنيم.  لџيẂنا لџلẂهẀد＾�؛يقيناҐ به عهده џع ￍإن�

∂ دارند؟  ẃآيا مؤمنان بر خدا حق
 ẃرده م→→∂گيرند ك→→ه ش→→ما در دع→→→اهايتان خ→→→دا را ب→→ه ح→→ق→→→ Ẁب→→→رخ∂ از م→→→خالفان م→→→ذهب، ب→→→ر م→→ا خ
ام→امانتان ق→سم م→→∂دهيد ك→ه ب→ه ح→قẃ ع→ل∂� چ→نين و ب→ه ح→قẃ ح→سين� چنان كن، مگر عل∂ و 
∂ ب→→→ر  ẃه م→→→→خلوق ه→→→→ر ك→→→→ه ب→→→اشد، ه→→→يچ ح→→→قẃ ∂ ب→→→→ر خ→→→→دا دارن→→→→→د؟ ع→→→→رض م→→→→∂كنيم: الب→→→→ت ẃح→→→→سين�حق
^ آن را ب→→→→ه ع→→→→هده  ر ك→→→→رده و ادا ẃم→→→→خلوق م→→→→قر ^ ∂ ب→→→→را ẃخ→→→→→الق ن→→→→→دارد، م→→→→→گر اي→→→→→نكه خ→→→→→ود خ→→→→→الق ح→→→→ق
^ آن را  ر ك→رده و ادا ẃن→صرت، م→قر ẃاه→ل اي→→مان ح→ق ^ ^ ه→→مه گ→→رفته ب→→اشد. در ق→رآن ك→ريمش ب→را

به عهده گرفته و فرموده: 
�؛۱  џينґن ґم ẂؤẀمẂال Ẁر Ẃصџنا نẂيџل џا عￎق џح џكان џو...�

...مؤمنان بر ما حق دارند كه بايد يار＾شان كنيم.  
→→ا ام→→ام ع→→ل∂ و ام→→ام ح→→سين� و دي→→گر  ẃآي→→→ا م→→ؤمنان ب→→ه ح→→كم ق→→رآن ب→→ر خ→→→دا ح→→ق دارن→→د؟ ام
∂ بر خدا ندارند تا ما خدا را به  ẃاه→ل ب→يت رس→ول�كه در رأس اه→ل ايمان قرار گرفتهاند، حق
ر ك→→رده ق→→سم ب→→دهيم ك→→ه لط→ف خ→→اصẃ خ→ودش را ش→امل  ẃآن→→→ها م→→قر ^ ∂ ك→→ه خ→→ودش ب→→را ẃه→→مان ح→→→ق

حال ما گرداند.  
صراط مستقيم چگونه راه∂ است؟ 

^ خ→ود ن→يز وف→ا ك→رده و  ^ ه→→→دايت ب→→ه ب→→ندگانش داده و ب→ه وع→ده ح→→اصل اي→→نكه خ→→→دا وع→→ده
هدايتشان نموده است. چنانكه م∂فرمايد: 

يرا�Ґ إنￍ→→ا  ґص→џب Ґيعا ґم→→ џس ẀناهẂل џع џج→→џف ґيهґلџتẂب→→џشاج＃ ن→→Ẃأم ＃↨џفẂط→→Ẁن Ẃن→→ ґم џسان→→Ẃن Ẃا اإلџنẂقџل→→ џا خ→→→ￍإن�
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۲  ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџه

^ م→→→ختلف]آفريديم و او را م→→→∂آزماييم  ^ اس→→→تعدادها م→→→ا ان→→→سان را از ن→→→طفه＾[دارا
                                                        

^ روم،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۱
^ انسان،آيات۲و۳.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲ΩΩ

و لذا او را ش→→→→→نوا و ب→→→→→→ينا ق→→→→→رار دادي→→→→→→م. م→→→→→ا راه را ب→→→→→ه او ن→→→→→شان دادي→→→→→م، خ→→→→→واه ش→→→→→اكر و 
پذيرا باشد يا كفرانكننده و ناسپاس گردد. 

∂ را كه بر ما داشت ادا نمودهايم. به ما  ẃم→ا ان→سان را خ→لق ن→موده، ه→→دايتش كردهايم و حق
هم دستور داده كه پيوسته از او بخواهيم امر هدايتش را بر ما مستدام بدارد.  

ẃ∂، پ→→→→→نج ن→→→→→ماز واجب داري→→→→→→م؛ ص→→→→بح، ظ→→→→هر،  ^ م→→→→→ستحب در ه→→→→→ر ش→→→→→بانهروز ع→→→→→→الوه ب→→→→→ر ن→→→→→مازها
^ حمد را م∂خوانيم و م∂گوييم:  عصر، مغرب و عشاء و در هر نماز دو بار سوره

تџقيم�؛   ẂسẀمẂال џراط ґẃا الصџن ґهدґا�
^ خدا] به راه راست هدايت فرما[و در آن راه ثابتمان نگه دار].  ما را[ا

^ خ→ود، ه→زاران ب→ار روز و شب گ→فتهاي→م  فانه م→ا در ط→ول ع→مر ه→فتاد ه→شتاد س→اله ẃا م→تأس→→ ẃام
→راط الم→ستقيم� ول∂ اي→ن ف→كر در م→ن و ام→ثال م→ن پ→يدا ن→شده كه ساعت∂  ẃو م→∂گوييم �اه→دنا الص
^ آن ب→→→ينديشيم راس→→→ت∂ آن ص→→→راط م→→→ستقيم ك→→→→دام و م→→→نته∂الي→→ه آن  ب→→→نشينيم و ب→→→ا اه→→→تمام ت→→→مام رو

^ است؟   ^ سير در آن چه برنامها كجا و برنامه
^ ت→→عليم و ت→→دريس دي→→گران آم→→→اده  ^ آن را ب→→فهميم و خ→→ود را ب→→را ^ اي→→نكه م→→عنا ẃه ن→→ه ب→→را الب→→→ت
^ خ→→ود ب→→رسيم ك→→ه ه→→مين خ→→ود ض→→دẃ ص→→راط م→→ستقيم و  ẃس→→→ازيم و از اي→→→ن راه ب→→→ه اه→→→→داف پ→→ست م→→اد
گ→→→مراه→→→∂ روش→→→ن است؛ ب→→→لكه ب→→→فهميم و ح→→→قيقت آن را ب→→ا ت→→مام ش→→ئون زن→→دگ∂ خ→→ود ب→→سنجيم ك→→ه 
آي→→ا در ع→→قايد و اخ→→الق و اع→→مالم، در ص→راط م→ستقيم ح→ق ك→ه خ→دا ه→داي→تم ك→رده است ح→ركت 
م وџ ض→→→→→→الẃين» اف→→→→→تاده و رو ب→→→→→ه ج→→→→→هنẃم م→→→→→→∂روم و در ع→→→→→ين ح→→→→→→ال  ґيهџل→→→→→→ џع ẁغضوب→→→→→→ џم→→→→→→∂كنم ي→→→→→→ا ب→→→→→→ه راه «م

م» افتاده و رو به بهشت و رضوان خدا پيش م∂روم.   ґيهџل џع ẁعمẂن Ẁم∂پندارم كه به راه «م
سر اعمال است كه خدا فرموده است:  Ẃخ џاين همان ا

 ґ↕يا→→→ џحẂال ∂→→→ ґف ẂمẀهẀي Ẃع→→→ џس ￍل→→→ џض џي→→→→ن ґذￍال � Ґماال→→→→ Ẃأع џين ґر џس Ẃخ Ẃاأل→→→→ ґب ẂمẀكẀئґẃبџن→→→→Ẁن Ẃل→→→→ џه Ẃل→→→→Ẁق�
نẂعا�Ґ؛۱  Ẁص џونẀن ґس ẂحẀي ẂمẀهￍأن џونẀب џس Ẃحџي ẂمẀه џيا وẂن الد

ب→→→→گو آي→→→→ا م→→→→→∂خواهيد از ح→→→→ال زي→→→→انكارترين م→→→→ردم آگ→→→→→اهتان س→→→→→ازيم، آن→→→→→ها ك→→→→سان∂ 
ه→→ستند ك→→→ه راه زن→→دگ∂ را در دن→→→يا گ→→→م ك→→ردهاند [و در ب→→يراهه پ→→يش م→→∂روند] و در 
ع→→ين ح→→ال چ→→→نين م→→→∂پندارند ك→→ه ك→→ار ن→→ي− ه→مان است ك→→ه آن→→ها ان→جام م→→∂دهند [و 

راه صحيح همان است كه آنها م∂روند].  
                                                        

 .۱Ω۳＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱



 

۲Ω۱                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ است؟  ين چگونه روز ẃيوم الد
راҐ م→→∂خوان→يم ان→ديشيدهاي→م  ẃي→→ن�كه روز و شب م→→كر ẃج→→→مله＾�م→→→ال− ي→→وم الد ^ آي→→ا م→→ا رو

^ است و مالكيẃت خدا نسبت به آن روز چگونه است.   ين» چه روز ẃكه «يوم الد
ين»يعن∂ روز جزا و روز قيامت كه آن  ẃجزاء است. «يوم الد ^ «دي→ن» در اي→ن آيه به معنا

روز آدميان به كيفر و پاداش اعمالشان خواهند رسيد. 
ر آن روز خ→→→→→→→→→→→→→→→→→طاب، ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه  ẃن→→→→→→→→→→→→→→→→→→شان دادن ع→→→→→→→→→→→→→→→→→ظمت ف→→→→→→→→→→→→→→→→→وق ت→→→→→→→→→→→→→→→→→صو ^ ^ دي→→→→→→→→→→→→→→→→→گر ب→→→→→→→→→→→→→→→→→را در آي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه

پيامبراكرم�م∂فرمايد: 
→→→→وẂمџ ال  џي � ґي→→→→ن ґẃالد ẀمẂو→→→→ џم→→→→ا ي џ∑را Ẃم→→→→→ا أد ￍم→→→→→Ẁث � ґي→→→→→ن ґẃالد ẀمẂو→→→→→ џم→→→→→ا ي џ∑را Ẃم→→→→→ا أد џو�

�؛۱  ґذ＃ هللاґئџمẂوџي ẀرẂم Ẃاأل џو ҐئاẂي џس＃ شẂفџنґل ẁسẂفџن Ẁ−ґلẂمџت
 ^ ت→→→و چ→→ه دان→→→∂ ك→→→ه روز ج→→زا چ→→يست، ب→→از ت→→→و چ→→ه دان→→→∂ ك→→→ه روز ج→→زا چ→→يست، روز
^ ن→خواهد ب→ود. آن روز ك→ار  ^ ك→س∂ ص→احب اخ→تيار چ→يز است ك→→ه ك→→س∂ درب→→→اره

منحصراҐ به دست خداست! 
ẃه ه→→→→→→→→→م اك→→→→→→→→→نون ن→→→→→→→→→يز ت→→→→→→→→→مام ك→→→→→→→→→ارها ب→→→→→→→→ه دست خ→→→→→→→→داست، در دن→→→→→→→→يا ن→→→→→→→→يز خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→ال− روز  الب→→→→→→→→→ت

جزاست،زيرا زندگ∂ آخرت∂ انسان، مولود زندگ∂ دنياي∂ اوست.  
ب→→→→→→هشت آخ→→→→→→رت، ت→→→→→→وليد گ→→→→→→شته از ع→→→→→→قايد، اخ→→→→→→→الق و اع→→→→→→مال ص→→→→→→الح ان→→→→→→سان در دن→→→→→→ياست و 

جهنẃم آخرت نيز توليد گشته از عقايد و اخالق و اعمال فاسد انسان در دنياست.  
كґشت در دنيا، برداشت در آخرت 

→رџ↕)؛ دن→→يا ي→عن∂ زن→دگ∂ پ→يش از م→رگ  ґاالخ Ẁ↨ џعџر Ẃز→→ џن→→→يا م لد∫ џرس→→ول خ→→دا�ف→→رموده است:(ا
ان→→→→سان، ك→→→شتزار و آخ→→→→رت ي→→→عن∂ زن→→دگ∂ پس از م→→رگ ان→→→سان، دروگ→→اه است و ب→→→ديه∂ است ك→→ه 
م→ال− دروگ→اه، ه→مان م→ال− كشتگاه است. آن كس كه مال− بذر ي− مزرعه است، همان 
كس م→→→→→→→ال− م→→→→→→→حصول آن م→→→→→→زرعه است. در ف→→→→→→صل پ→→→→→→اييز ب→→→→→→→ذر م→→→→→→∂اف→→→→→→شاند و در ف→→→→→→صل ت→→→→→→ابستان 

محصول بر م∂دارد.  
س→→→→رزمين وج→→→→ود ان→→→→سان در دن→→→→→يا م→→→→ل− خ→→→→دا و ع→→→→→قايد و اخ→→→→→الق و اع→→→→مال ان→→→→→سان ن→→→→يز م→→→ل− 
^ خ→→دا از ط→→ريق ع→→قل و اراده و اخ→→تيار ان→→سان در زم→→ين  ه ẃخ→→→داست ك→→→ه ب→→ه اذن خ→→دا و ح→→ول و ق→→و

                                                        
^ انفطار،آيات۱۷تا۱۹.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ω۲

ج→→ان ان→→سان ب→→ه ص→→ورت ب→→→ذر اف→→شانده م→→∂شود و در ع→→الم پس از م→رگ در ه→مين س→رزمينґ وج→ود 
انسان به محصول م∂نشيند و به صورت بهشت يا جهنẃم او را در بر م∂گيرد.  

پس خ→→→→دا ه→→→→م اك→→→→نون م→→→→ال− و ص→→→→احب اخ→→→→→تيار روز ج→→→زاست. اي→→→نجا م→→→→ال− ب→→→ذر است و 
^ ع→→قل و اراده و  آن→→→جا م→→→ال− م→→→حصول از ب→→→هشت و ج→→→هنẃم است ب→→→→نابراي→→→ن، م→→ا ك→→ه م→→خلوق∂ دارا
اخ→→تيار م→→∂باشيم، در ط→→ول ع→→مر دن→ياي∂ خ→ود داري→م ب→ا ع→→قايد و اخ→→الق و اع→مال خ→ود ب→ا ه→دايت 
^ ف→صل درو ف→را م∂رسد و زم→ين  خ→→دا در زم→→ين ج→→ان خ→→ود ب→→→ذراف→→شان∂ م→∂كنيم و ب→ه ه→مين زود
م و ب→→→هشت ب→→→رين و ي→→→ا خ→→→ارستان∂ پ→→→ر از  ẃل ب→→→ه گ→→→لستان∂ س→→→رسبز و خ→→→ر ẃوج→→→→ود خ→→→→ود را م→→→∂بينيم م→→→بد

^ تند و تيز و سوزان زهرآگين جهنẃم شده است كه قرآن م∂فرمايد:  خارها
لẀوا  ґم→→→→→→ џع џوا وẀن→→→→→→ џآم џي→→→→→→ن ґذￍا الￍأم→→→→→→→џف � џونẀق ￍرџفџت→→→→→→→ џذ＃ يґئџمẂو→→→→→→→ џي Ẁ↨џاع→→→→→→→ ￍالس ẀومẀق→→→→→→→џت џمẂو→→→→→→→ џي џو�
بẀوا بґآياتґنا  ￍذџك џوا و Ẁرџفџك џين ґذￍا الￍأم џو � џون Ẁرџب ẂحẀي ＃↨ џضẂو џر ∂ґف ẂمẀهџف ґحاتґال→ ￍالص

�؛۱  џون Ẁر џض ẂحẀم ґذابџعẂال ∂ґف џ−ґولئẀاџف ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґقاءґل џو
^ ك→→→→ه ق→→→→يامت ب→→→ه پ→→→→ا ش→→→ود، آن روز آدم→→→يان از ه→→→→م ج→→→دا م→→→∂شوند؛ آن→→ان ك→→→ه در  روز
^ آن  دن→→يا م→→ؤمن و ص→→→الحالعمل ب→→ودهاند، آن→→جا در م→→يان ب→→وستان∂ ك→→ه ش→→كوه و ص→فا
^ م→→∂گردند و امẃ→→ا آن→ان ك→→ه در دن→→يا ك→فر  ب→ه وص→→ف در ن→يايد غ→رق در س→رور و ش→اد
ورزي→→→→→→→→ده و آي→→→→→→→→ات م→→→→→→→→→ا و دي→→→→→→→→دار روز ج→→→→→→→→زا را دروغ ان→→→→→→→گاشتهاند، در م→→→→→→→→يان ع→→→→→→→ذاب 

احضار م∂شوند. 
كو چشم بينا و گوش شنوا؟ 

→→→ا ك→→→و گ→→→وش ش→→→نوا و  ẃق→→→→رآن خ→→→دا ام ^ ح→→→→ال اي→→→→ن م→→→→ا و اي→→→→ن ه→→→→م ه→→→→دايت خ→→→→→دا و راه→→→→نماي∂ها
^ ب→→يدار گ→→ردد و چ→→→شم ق→→لب خ→→ود را ب→→از  ^ ق→→→رآن از خ→→→واب غ→→→فلت و ب→→→∂خبر چ→→→شم ب→→→ينا ت→→→ا ب→→→ا ن→→→→دا
ك→→→ند و راه س→→→عادت خ→→→ود را ب→→→يابد و پ→→→يش ب→→→رود. اي→→→ن ح→→→→ديث را ك→→→ه از رس→→→ول خ→→→→دا� م→→→نقول 

^ به اصحاب خود فرمودند:  است با وضع و حال خود بسنجيم. آن حضرت روز
لџهẀ بџصيراҐ)؛۲  џع Ẃجџي џو Ẅ∂џمџعẂال ẀهẂن џع Ẁاهللا џبґه ẂذẀي Ẃنџا Ẁيد ґرẀي Ẃنџم ẂمẀكẂن ґم Ẃلџه)

^ را از او ب→→→رطرف س→→→ازد و  آي→→→→ا در م→→→يان ش→→→ما ك→→→س∂ ه→→→ست ك→→→→ه ب→→→خواهد خ→→→دا ك→→→ور
                                                        

^ روم،آيات℮۱تا⅛۱.  ـ سوره ۱
^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۱۳۱.  ـ مجموعه ۲



 

۲Ω۳                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

بينايش گرداند؟ 
 ^ ^ چ→→→→→شم دل است ن→→→→→ه ك→→→→→ور پ→→→→→→يداست ك→→→→→→ه م→→→→→→نظور رس→→→→→→ول خ→→→→→دا�از ك→→→→→ور＾، ك→→→→→ور

چشم سر. چنانكه خدا هم فرموده است: 
�؛۱  ґور Ẁد الص ∂ґف ∂ґتￍال ẀوبẀلẀقẂال ∂џمẂعџت Ẃن ґلك џو ẀصارẂب Ẃاأل ∂џمẂعџها ال تￍإنџف...�

^ ظ→→اهر ن→→ابينا ن→→م∂شوند، ب→لكه دله→اي∂ ك→→ه در  ...ح→→→قيقت اي→→نكه[چه ب→→سا] چ→→شمها
^ دارند؛ بيناي∂ را از دست م∂دهند.  سينهها جا

 ^ ^ انسان بسيار دشوار است و رنجآور، ول∂ هرگز لطمها ẃه نابيناي∂ چشم سر هم برا الب→ت
ا قلب اگر  ẃمحروم نم∂گرداند؛ ام ^ ب→ه ج→وهر ج→ان و ق→لب انسان نم∂زند و او را از سعادت ابد
ب→→→يناي∂ خ→→→→اصẃ خ→→→ود را از دست ب→→دهد، از دي→→→دن آن→→چه ك→→ه ه→→دف اص→→ل∂ از آم→→→دنش ب→→ه اي→→ن دن→→يا 
^ ج→→→→→→→→مالهاست م→→→→→→حروم م→→→→→→∂ماند و  ^ ه→→→→→→→مه ^ خ→→→→→→→→دا آف→→→→→→→ريننده ب→→→→→→→وده و آن، دي→→→→→→→→دن ج→→→→→→→مال اع→→→→→→→→ال
^ ه→→→→ميشه ن→→→→ابينا و  ^ ب→→→→→ا ك→→→→وردل∂ زن→→→→دگ∂ م→→→→→∂كند و ك→→→→وردل م→→→→∂ميرد و در آن س→→→→را ن→→→→يز ب→→→→را ع→→→→→مر

^ دردنا∑ جهنẃم م∂گردد.   ب به عذابها ẃمحروم از ديدار جمال خدا و معذ
اين گفتار خداوند حكيم است كه م∂فرمايد: 

 ￍم→Ẁث � ґيم ґح→ џجẂوا الẀص→الџل ẂمẀه→→ￍإن ￍم→Ẁث � џونẀوب Ẁج Ẃح→ џمџذ＃ لґئџمẂو→ џي Ẃم ґه→ґẃ ب џر Ẃن џع ẂمẀه→→→ￍإن ẃال→→џك�
�؛۲  џونẀب ґẃذџكẀت ґهґب ẂمẀتẂنẀك ^ ґذￍا ال џهذ ẀقالẀي

^ خ→→→→→وش ب→→→→→بينند! ب→→→→→لكه اي→→→→→→نان در آن روز از  ن→→→→→→ه، چ→→→→→→نين ن→→→→→→يست ك→→→→→→→ه اي→→→→→→نان آن→→→→→جا رو
^ س→→وزان آتش  دي→→→دار پ→→→روردگارشان در ح→→→جاب م→→→→∂باشند و س→→پس م→→يان ش→→علهها
ج→→→هنẃم م→→→→∂افتند و آن→→→گاه ب→→→→ه آن→→→ان گ→→→→فته م→→→→∂شود اي→→→ن است آن→→چه ك→→ه در دن→→يا آن را 

دروغ م∂انگاشته و افسانهاش م∂پنداشتيد. 
نورانيẃت دل با دلكندگ∂ 

ب→→ار＾، رس→→ول خ→→دا�ب→ه اص→حابش ف→رمود: آي→ا در م→يان ش→ما ك→س∂ ه→→ست ك→ه ب→خواه→د 
^ شفابخش  ^ را از او ب→رطرف س→ازد و ب→ينايش گ→ردان→د.آنگاه آن ط→بيب اله→∂ ن→سخه خ→دا ك→ور
 Ẁهџ ب Ẃل→→ џق Ẁاهللا ∂ џم→→ Ẃع џف→→يها ا Ẁهџل→→→џم џا џط→→ال џيا و→→→→Ẃن →→→∂ الد∫ ґف џب ґغџر Ẃن→→→ џم Ẁه→→→√ ن ґال ا џآس→→→مان∂ خ→→→ود را چ→→→نين ارائ→→→ه ف→→→رمود:(ا

                                                        
،آيه＾⅛℮.  ẃحج ^ ـ سوره ۱

فين،آيات۱Ｑتا۱۷.  ẃمطف ^ ـ سوره ۲
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يẃت∂  ẃم بخواهد مطلب بسيار با اهمẃال» وق→ت∂ آورده م→∂شود ك→ه متكل џا» ^ )؛ك→→لمه џ−ґذل ґر Ẃد→џق Ẅ∂ل→ џع
^ مخاطبينش بيان كند.   را برا

يẃت  ẃن→→→شان دادن اه→→م ^ اي→→→نجا ه→→→م رس→→→ول خ→→→دا�ب→→→ا اي→→→ن ك→→→لمه آغ→→→از س→→→خن ك→→→رده و ب→→→را
ه ع→→موم امẃت خ→→ود ت→→ا روز ق→→يامت م→→→∂فرمايد: «اال»  ẃه اص→→حاب و ج→→→لب ت→→وج ẃم→→→طلب و ج→→→لب ت→→وج
ب→→ه خ→ود ب→ياييد و ب→ه ه→وش ب→اشيد. اي→ن ح→→قيقت را از م→ن ب→شنويد ك→ه ه→ر كس رو ب→ه دن→→يا آورده و 
^ ط→→→→والن∂ در آن داش→→→→→ته ب→→→→اشد، خ→→→→دا ق→→→→لب او را ب→→→→ه ه→→→→مان م→→→→قدار ك→→→→ه رو ب→→→ه دن→→→→يا آورده  آرزوه→→→→ا

است نابينا م∂گرداند! 
 Ґ^ لم＃ وџ هẀد џعџت ґرẂيџغґب ҐماẂل ґع Ẁاهللا ẀطاهẂعџف→يها ا Ẁهџل→џمџا џر џص→џق џيا و→Ẃن الد ∂ґف џد→џه џز Ẃن→џم џو)

)؛۱  ＃↨џداي ґه ґرẂيџغґب
ات آن را به دل  ẃرسيدن به لذ ^ و ه→→ر كس زاه→د و ب→→∂رغبت ب→→ه دن→→يا ب→اشد [و آرزو

راه ندهد] خدا به او علم∂ بدون تعلẃم و هدايت∂ بدون راهنما عطا م∂كند. 
∂ است كه دربارهاش فرمودهاند:  ẃت خاصẃاين همان نوراني

)؛۲  Ẁهџي ґدẂهџي Ẃنџا Ẁيد ґرẀي Ẃنџم ґبẂلџق ∂ґف Ẁاهللا ẀهẀع џضџي ẁورẀن ẀمẂل ґعẂلџا)
^ است ك→→→→ه خ→→→دا آن را در ق→→→لب ه→→→→ر ك→→→س∂ ك→→→→ه م→→→∂خواهد ه→→دايتش ك→→ند  ع→→→لم ن→→→ور

قرار م∂دهد. 
زاهد واقع∂ كيست؟ 

ẃه م→→قصود از زه→→د در دن→→يا، اي→→ن ن→→يست ك→→ه ان→سان ت→ه∂دست از م→→ال دن→يا ب→اشد و م→ال−  الب→→ت
^ مربوط به زندگ∂ كشيده و  ^ نباشد و به كلẃ∂ دست از تمام كارها ه→يچ ش→أن∂ از ش→ئون دن→يو
^ ي− ان→→→→سان  ^ ب→→→→→ه ن→→→→→ماز و روزه و اوراد و اذك→→→→→ار و دع→→→→→ا ب→→→→→پردازد، اي→→→→→→نكه ك→→→→مال∂ ب→→→→را در گ→→→→→وشها
ع به حساب نم∂آيد!بلكه زهد آن است كه انسان مؤمن در عين اشتغال به كسب  ẃمؤمن متشر
و ك→→ار م→→ناسب ب→ا ش→أن و اس→تعدادش و در ع→ين داش→تن ك→→مال دس→ترس∂ ب→ه ان→واع و اق→سام ام→وال و 
ج→اه و م→قام و ان→جام وظايف دين∂ مربوطهاش، هيچگونه دلبستگ∂ و تعلẃق قلب∂ به هيچ چيز از 
آن→چه كه در اختيارش هست ندارد بلكه با كمال سهولت و آسان∂ در مقام امتثال امر خدا، از 

                                                        
^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۱۳۱.  ـ مجموعه ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾۱۳۹، با اندك∂ تفاوت.  ۲
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ت م∂كند!   ẃهر چه كه دارد دست بر م∂دارد و از اين كار احساس لذ
^ واق→→→→ع∂ است و خ→→→→→دا از دارن→→→→دگان اي→→→→ن ص→→→→فت ع→→→→→ال∂ ان→→→→→سان∂ ت→→→عبير ب→→→ه  اي→→→→ن زه→→→→د ب→→→→ه م→→→→عنا

رجال يعن∂ مردان كرده و فرموده است: 
 ґإي→→→تاء џو ґ↕ال→→→→ ￍالص ґإق→→→→ام џو ґاهللا ґر→→→→Ẃك ґذ Ẃن→→→→ џع ẁعẂي→→→→џال ب џو ẁ↕ џجار→→→→ ґت Ẃم ґيه ґهẂل→→→→Ẁال ت ẁج→→→→ال ґر�

�؛۱  ẀصارẂب Ẃاأل џو ẀوبẀلẀقẂال ґيهґف Ẁبￍلџقџتџت ҐماẂوџي џونẀخافџي ґ↕كا ￍالز
م→→→ردان∂ ك→→→→ه ن→→→→ه ت→→→→جارت و ن→→→→ه داد و س→→→تد، آن→→→ها را از ي→→→اد خ→→→دا و ب→→ه پ→→→ا داش→→تن ن→→ماز و 
^ م→→∂ترسند ك→→ه دله→ا و چ→شمها در آن  ^ زك→→ات غ→→→افل ن→→م∂سازد، آن→ها از روز ادا

روز زير و رو و دگرگون م∂شود. 
ن→→→فرموده است ك→→ه م→→ردان خ→→دا و رج→→→ال اله→→→∂، آن→→انند ك→→ه دست از ت→→جارت و م→→عامالت و 
ك→→سب و ك→→ار زن→→دگ∂ ب→→ر م→→∂دارن→→د و ي− س→ر، رو ب→ه ن→→ماز و ذك→ر و ورد و دع→ا م→∂آورند، ب→لكه 
ف→→→رموده است: آن→→→ها ك→→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→→ه در ع→→→ين اش→→→تغال ب→→→ه ك→→سب و ك→→ار و ت→→جارت دل ب→→ه خ→→→دا 
^ ن→ماز و ان→فاق م→→ال در راه خ→→دا غ→فلت ن→م∂ورزند و پ→يوسته ت→رس  ب→→ستهان→د و از ي→→اد خ→→دا و اق→امه
^ اي→نانند ك→ه رسول خدا� دربارهشان  از روز ح→ساب و ج→زا در ع→مق ج→ان خ→ود دارن→د. آر
)؛۲خدا علم∂ به آنها افاضه م∂كند  ＃↨ џداي ґه ґرẂي џغґب Ґ^ џد Ẁه џل∫م＃ و џعџ يẂرґ ت џغґب ҐماẂل ґع Ẁاهللا Ẁطاه Ẃع џدر ق→→→→→→لبشان ب→→→→→→→هوجود فرموده است:(ا ∂ ẃم پ→→→→→→→→يدا ن→→→→→→→م∂كنند و روش→→→→→→→ن∂ خ→→→→→→اصẃت→→→→→→→حصيل آن، ن→→→→→→→ياز ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عل ^ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→را
^ محتاج نم∂باشند.   ^ ديگر ^ راهياب∂ و تشخيص حق از باطل، به راهنما م∂آورد كه برا

راهياب∂ به بركت نور تقوا 
اين هم گفتار خداست كه م∂فرمايد: 

قاناҐ...�؛۳  ẂرẀف ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џوا اهللاẀقￍتџت Ẃوا إنẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه اي→→→→مان آوردهاي→→→→د؛ اگ→→→ر ت→→→قوا پ→→→يشه ن→→→موده از م→→→خالفت ف→→→رمان خ→→→دا  ا
∂ م→→→∂بخشد ك→→ه در پ→→رتو آن  ẃت و روش→→نبين∂ خ→→→اصẃب→→→پرهيزيد، خ→→→دا ب→→→→ه ش→→→ما ن→→→وراني

م∂توانيد تشخيص حق از باطل بدهيد و گمراه نشويد... 
                                                        

^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
ـ تحف العقول،صفحه＾Ｑ۹، با اندك∂ تفاوت.  ۲

^ انفال،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۳
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...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات џو...�
...تقوا پيشه كنيد و خدا شما را تعليم م∂كند... 

ẃه اي→ن ع→لم، ارت→باط∂  ^ ي→ادتان م→→∂دهد. الب→ت ^ غ→ير ع→اد ت→→ا آن→→چه را ك→→ه ب→→ايد ب→دان→→يد، از راهه→ا
ص شدن ندارد،  ẃگوناگون علم و دانش متخص ^ ب→ه درس خ→وان→→دن و ب→→ا س→واد شدن و در رشتهها
^ است  ب→→لكه چ→نانكه گ→فتيم، ب→ر ح→→سب اس→تفاده از آي→→ات ق→رآن و ب→→يانات م→عصومين�آن ن→ور
 Ґخ→→→→→دا را روش→→→→ن م→→→→→∂كند و آن ن→→→→ور ه→→→→م م→→→→نحصرا ^ ك→→→→ه در ق→→→→لب پ→→→→→يدا م→→→→→∂شود و راه ت→→→→قرẃب ب→→→→→ه س→→→→و

^ دنياست.  ^ جستن از دلدادگ∂ به مشتهيات۲ نفس و جلوهگر＾ها معلول تقوا و دور
^ ه→دايت ب→ندگان است ك→→ه  ^ ت→خلẃفناپذير خ→→دا، وع→ده ح→اصل اي→نكه از ج→→مله وع→→دهها
ب→ه اي→ن وع→ده وفا كرده و ما را از طريق ارسال رسل و انزال كتب و اعطاء عقل و اراده و اختيار 

^ ما نهاده است.  ^ را پيش پا هدايت كرده و راه نيل به سعادت ابد
^ خدا!  ش−ẃ و ترديد ما به وعدهها

 ^ ^ و ان→→→→→→→حراف از ص→→→→→→→راط م→→→→→→→ستقيم ح→→→→→→→ق و س→→→→→→→ران→→→→→→→جام اف→→→→→→تادن در واد ح→→→→→→→ال آن→→→→→→→چه ك→→→→→→→جرو
^ دن→→→→→→→→→ياست و  ^ م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ندگان ض→→→→→→→→عيفاالي→→→→→→→→→مان ف→→→→→→→→ريب خ→→→→→→→→ورده ^ است، از ن→→→→→→→→→احيه ش→→→→→→→→→قاوت اب→→→→→→→→→→د
^ م→→ا م→→ورد ش−ẃ و ت→→رديد ق→→رار  ^ ح→→→ق خ→→→دا ه→→→→ست ك→→ه از ن→→احيه ^ از وع→→→→دهها م→→→عاالس→→→ف ب→→→سيار
 ^ ^ رزق و روز ^ م→→→ا ت→→→لخ و ن→→→→اگوار س→→→اخته است! از ج→→→مله وع→→→ده گ→→→→رفته و زن→→→→دگ∂ را در ذائ→→→قه

است كه حضرت خالق حكيم با كمال صراحت و قاطعيẃت فرموده: 
 џها و ￍرџقџت Ẃس→→→→→→→ Ẁم Ẁمџل Ẃع→→→→→→→ џي џها و→→→→→→→Ẁق Ẃز ґر ґاهللا ∂џل→→→→→→→ џع ẃإال ґض ẂرџالẂ →→→→→→→∂ ا ґف ＃↨→→→→→→→ￍاب џد Ẃن→→→→→→→→ ґم→→→→→→→→ا م џو�

عџها...�؛۳  џدẂوџت ẂسẀم
^ خ→→→داست ك→→ه ه→→→م  ^ در زم→→→ين ن→→→يست، م→→→گر اي→→→→نكه رزقش ب→→→ر ع→→→هده ه→→→يچ ج→→→→نبندها

جايگاه اصل∂ آن را م∂داند و هم جايگاه موقẃت آن را...  
^ او م→∂رساند. ول∂ م→ا ب→ر اث→ر  و در ه→→ر ح→→→ال∂ ك→→ه ب→→→اشد رزق م→→تناسب ب→→ا آن ج→→ايگاه را ب→را
وام ب→ا ن→گران→∂ و ت→رس  ẃخ→→دا ن→م∂كنيم و ع→ل∂الد ^ ض→→عف اي→→مان و ي→→قين، اع→→تماد ب→→ه ق→ول و وع→ده
^ م→خلوق∂ ه→مچون  و ه→→راس از آي→→نده، خ→ود را ب→ه آب و آتش م→∂زنيم و دست ح→→اجت ب→ه س→و

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۱
ـ مشتهيات: خواستهها.  ۲
^ هود،آيه＾⅛ .  ـ سوره  ۳
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^ حالل و حرام نم∂گذاريم.  خود دراز م∂كنيم و وقع∂ به مسأله
→→اجدين�در م→قام عذرخواه∂ از ساحت اعال و اقدس ربوب∂ از جانب ما  ẃدالسẃام→ام س→ي

بندگان ضعيف نادان به خدا عرض م∂كند: 
 ґل→→џم Ẃاأل ґولẀط→→ ґا بџنґال→→→ џآج ∂→→→ ґف џو ، ґẃن→→→→ￍالظ ґوء Ẁس→→→ ґا بџن→→→ ґزاق Ẃأر ∂→→→ ґا فџنџتẂيџلџت→→→Ẃاب џ−ￍإن ￍمẀه→→→ￍالل)

)؛۱  џينґوق Ẁز ẂرџمẂال ґدẂن ґع Ẃن ґم џ−џزاق Ẃا أرџن ẂسџمџتẂال ∂ￍت џح
^ م→→→→→→→ورد ام→→→→→→تحان و آزم→→→→→→ايش ق→→→→→→رار  ^ رزق و روز ب→→→→→→ار خ→→→→→→دايا! ت→→→→→→→و م→→→→→→→ا را در م→→→→→→سأله
^ امتحان] گرفتار سوءظنẃ و بدگمان∂ شدهايم  فانه]ما [در ص→→حنه ẃو [م→تأس ^ دادها
^ ديگران دراز كرده  ر ت→→و ج→اهالنه دست ن→ياز ب→→ه س→و ẃرس→يدن ب→→ه رزق م→قد ^ و ب→را

^ م∂طلبيم.  و از آنها كه خودشان نيز روز＾خواران تو هستند، روز
^ از سفاهت و كمخرد＾!  نشانها

^ ديگر م∂فرمايد:  آيا اين كار انصافاҐ سفاهت روشن نيست كه همان امام بزرگوار در جمله
)؛۲  ґهґلẂق џع Ẃن ґم ẁ↨ￍل џض џو ґهґأي џر Ẃن ґم ẁهџف џس ґاجџت ẂحẀمẂال ∂џإل ґاجџت ẂحẀمẂال џبџلџط ￍنџا)

^ است.  ^ از نيازمند ديگر، نشان سادهانديش∂ و كم خرد درخواست فرد نيازمند
وگ→→→→→→→رنه ان→→→→→→→سان خ→→→→→→ردمندґ ع→→→→→→ميقان→→→→→→ديش آن است ك→→→→→→ه ان→→→→→→دك∂ در ه→→→→→→مين س→→→→→→اختمان وج→→→→→→ود 
رات گ→→→→وناگون خ→→→→لقتش از  ẃخ→→→→→ودش ب→→→→ينديشد و ب→→→→بيند آي→→→→ا آن كس ك→→→→ه در ت→→→→مام م→→→→راح→→→→ل و ت→→→→طو
ص→→→لب پ→→→→در و رح→→م م→→ادر گ→→رفته ت→→ا ب→→ه اي→→ن م→→رحله ك→→ه اك→→نون ه→→ست، رس→→يده است در ه→→ر م→→رحله 
^ م→→→→→→مكن است از  رزق م→→→→→→→تناسب ب→→→→→→→ا آن م→→→→→→→رحله را ب→→→→→→→ه او رس→→→→→→→انده است! آي→→→→→→ا او در م→→→→→→راح→→→→→→ل ب→→→→→→عد

مخلوقش ب∂خبر گردد يا رهايش كند؟ در صورت∂ كه فرموده: 
هẀ...�؛۳  џدẂب џكاف＃ عґب Ẁاهللا џسẂيџأ ل�

^ [تأمين نيازمند＾ها＾] بندهاش كاف∂ نيست...؟  آيا خدا برا
^ م→→→→→→→دفوق℮ و م→→→→→→دهوش� ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→رام→→→→→→→→→→→→→→→→→→وشت ن→→→→→→→→→→→→→→→→→كرد اي→→→→→→→→→→→→→→→→→زد در آن ح→→→→→→→→→→→→→→→→→ال �  ^ ن→→→→→→→طفه ا ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ود
^ و ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كرت و ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وش  روانت داد و ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بع و ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قل و ادرا∑ �  ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مال و ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→طق و رأ

                                                        
 .۲۹ ^ اديẃه،دعا ẃسج ^ ـ صحيفه ۱

ـ همان،دعا＾۲۸.  ۲
^ زمر،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۳

^ در رحم.  ـ مدفوق: جا گرفته ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ω۸

ẃب داد ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ف �  ب ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رد ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر دوش�  ده ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گشت م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رت ẃدو ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازويت م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رك 
ت �  ẃن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اچيز ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→م ^ ^ ا ^ ف→→→→→→→→→→→→→→رام→→→→→→→→→→→→→→وش؟� ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نون پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ندار ك→→→→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→→→→→→ردنت روز

در انتظار ما مرگ∂ كه باور نداريم! 
^ م→→رگ است ك→→ه ه→→يچ ش−ẃ و ت→→رديد در آم→→دنش  ^ ح→→قẃ خ→→→دا، وع→→ده دي→→گر از وع→→دهها

نيست و فرموده: 
...�؛۱  ẂمẀيكґالقẀم Ẁهￍإنџف ẀهẂن ґم џون رґفџت ^ ґذￍال џت ẂوџمẂال ￍإن ẂلẀق�

بگو به طور حتم آن مرگ∂ كه از آن م∂ گريزيد شما را ديدار خواهد كرد...  
و ع→→→→→→→جيب اي→→→→→→→نكه م→→→→→→→ا ع→→→→→→→مالҐ م→→→→→→رگ را ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ي− ام→→→→→→ر م→→→→→→شكو∑ م→→→→→→حتملالوق→→→→→→وع در 

زندگ∂ به حساب م∂آوريم. اين بيان از حضرت امام صادق�منقول است: 
 џن→→→→ ґم ґيه→→→→ ґف џقين→→→→ џال ي ＃ẃ− џش→→→→ ґب џهџب→→→→→ Ẃشџا ґيه→→→→→ ґف ￍ− џال ش Ґقينا→→→→→ џي ￍل џج џو ￍز→→→→→ џع Ẁاهللا џقџل→→→→→ џم→→→→→ا خ)

)؛۲  ґوتџمẂال
∂ در آن راه  ẃخ→→→→→داوند ب→→→→زرگ و ب→→→→لندمرتبه خ→→→→لق ن→→→→كرده م→→→→طلب ي→→→→قين∂ را ك→→→→→ه ش→→→→ك

ندارد شبيه تر از مرگ باشد به مطلب مشكوك∂ كه يقين در آن راه ندارد. 
ي→→→→→عن∂ م→→→→رگ ب→→→→ا اي→→→→نكه ي− ح→→→→قيقت ي→→→→→قين∂ ح→→→→تم∂الوق→→→→وع است، م→→→→ردم ب→→→→ا آن ب→→→→ه ص→→→→ورت 
^ آن ن→→م∂اف→→تند و  ي− م→→→طلب م→→→شكو∑ م→→→حتملالوق→→→وع ع→→→مل م→→→∂كنند و ب→→→ه ف→→→كر آم→→→ادگ∂ ب→→→را
→→→رد!! ي→→عن∂ ب→→نا ن→→بود  Ẁبكنان م→→→∂گويند ع→→→جب، او م ẃرد، ت→→→عج→→→ Ẁلذا وق→→→ت∂ م→→→→∂شنوند ك→→→ه ف→→→→الن آدم م
^ زن→→→ده است،  →→→رد و ح→→→ال آن→→→كه اگ→→→ر ب→→→شنوند ف→→→→الن آدم در س→→→نẃ پ→→→ير Ẁك→→→ه ب→→→ميرد،چگونه ش→→→د ك→→→ه م
بكنان ب→→→→→گويند ع→→→→→جب، او ه→→→→→نوز زن→→→→ده است؟! ب→→→→ا آن→→→→كه ه→→→→مه ب→→→→ايد ب→→→→→ميرند او چ→→→→طور  ẃب→→→→→ايد ت→→→→→عج

نمرده است.آر＾: 
�؛  ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍإن Ẁاسￍا النџهيا أي�

^ خدا حق است.  ^ مردم! باورتان بشود كه وعده ا
...�؛۳  ＃↕ џدￍي џشẀوج＃ م ẀرẀب ∂ґف ẂمẀتẂنẀك Ẃوџل џو ẀتẂوџمẂال ẀمẀكẂكґر ẂدẀوا يẀونẀكџما تџنẂأي�

ه→→→→→→→ر ج→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→اشيد، م→→→→→→→رگ [گ→→→→→→ريبان] ش→→→→→→ما را م→→→→→→→∂گيرد، اگ→→→→→→رچه م→→→→→→يان ب→→→→→→رجها و 
                                                        

^ جمعه،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
ـ الفقيه،جلد۱،صفحه＾۱۹℮.  ۲

^ نساء،آيه＾۷۸.  ـ سوره ۳



 

۲Ω۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ بلند و محكم مستقر شده باشيد...  ساختمانها
دنبال مرگ هم برزخ است و پس از آن محشر. 

� 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�
�؛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

از م→→→يان ق→→→→برها ب→→→رم∂خيزند و ش→→→تابان رو ب→→→→ه م→→→وقف ح→→→ساب م→→→∂روند و م→→→∂گويند: 
^ اي→→→ن ه→مان است  ^ ب→→→ر م→→ا، چ→→→ه ك→→س∂ م→→→ا را از خ→→وابگاهمان ب→→رانگيخت؟ آر ^ وا ا

كه خداوند رحمان، وعده كرده و رسوالن ابالغ نموده بودند. 
آيا مطيع و متخلẃف يكسانند؟ 

^ ك→→→→ه در ع→→→→→الم ح→→→→اكم  ارها ẃم است اي→→→→نكه ب→→→→ه ح→→→→كم ع→→→→قل از ق→→→→→درت ق→→→→هẃب→→→→→ار＾، آن→→→→→چه م→→→→→سل
→→→→ا ت→→→→رس از ق→→→→درت ظ→→→→→الم ك→→→→ه  ẃاست ب→→→→ايد ت→→→→رسيد. ح→→→→ال آن ق→→→→درت چ→→→→ه ظ→→→→→الم ب→→→→اشد و چ→→→→ه ع→→→→→ادل ام
^ ق→→→انون خ→→→ود  ^ اي→→→ن است ك→→→ه او ق→→→انون دارد و ب→→→را →→→ا ت→→→رس از ق→→→درت ع→→→→ادل ب→→→را ẃروش→→→ن است و ام
^ از آن، ك→→→→→→→يفر  ح→→→→→→→→رمت ق→→→→→→→→ائل است و ح→→→→→→→→تماҐ ب→→→→→→→→ه اط→→→→→→→→→اعتكار از آن، پ→→→→→→→→→اداش و ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→خلẃفكننده
م→→→→∂دهد، چ→→→→را ك→→→→ه ي→→→→→كسان دي→→→→→دن م→→→→طيع و م→→→→تخلẃف از ق→→→انون، م→→→ستلزم لغ→→→→ويẃت ق→→→انون است و آن 

خالف حكمت و عدالت است و لذا فرموده است: 
 Ẃأم ґض ẂرџالẂ ينџ فґ→→∂ ا ґد ґسẂفẀمẂال→→џك ґحاتґال→→ ￍوا الصẀل ґم→→→ џع џوا وẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍال Ẁلџع Ẃج→→→џن Ẃأم�

�؛۲  ґار ￍجẀفẂالџك џينґقￍت ẀمẂال Ẁلџع Ẃجџن
آي→→→→ا اي→→→→ن ب→→→اورتان م→→→→∂شود ك→→→→ه م→→→→ا م→→→ؤمنان ص→→→→الحالعمل را ب→→→ا م→→→فسدين ب→→→→ه ي− چ→→→شم 
ب→نگريم و ه→→ر دو را يكسان ببينيم و يا پرهيزگاران را با تبهكاران كنار هم بنشانيم، 

اين به طور مسلẃم خالف عدالت است. 
^ ديگر با كمال صراحت فرموده است:  در آيه

 џو � Ẅ^ →→أو џمẂال џ∂→→ ґه џيم ґح→→ џجẂال ￍإن→→џيا� ف→→Ẃن الد џ↕يا→→ џحẂال џر→→џآث џو � Ẅ∂غ→→→џط Ẃن→→→џا مￍأم→→→џف�
 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

�؛۳  Ẅ^ الẂمџأو
                                                        

 .Ｑ۲وＱ۱يس،آيات ^ ـ سوره ۱
^ ص،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲

^ نازعات،آيات۳۷تا℮۱.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۱Ω

م دارد، به طور حتم  ẃا آن كس ك→→ه ط→غيان ك→ند و زن→دگ∂ دن→يا را ب→→ر همه چيز مقد→ ẃام
→→→→→→→→→→ا آن كس ك→→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→→قام[عدل]  ẃم خ→→→→→→→→→واهد ب→→→→→→→→→ود و امẃو ج→→→→→→→→→ايگاهش ج→→→→→→→→→هن Ẅ^ او م→→→→→→→→→→أو
 Ґاز اه→→→→→→→واء ن→→→→→→→فسان∂ ب→→→→→→→از دارد او ح→→→→→→→تما ^ پ→→→→→→→→روردگارش ب→→→→→→→→ترسد و خ→→→→→→→ود را از پ→→→→→→→يرو

^Ẅ و جايگاهش خواهد بود.  بهشت، مأو
^ ايمان به خدا  ترس از روز جزا الزمه

^ داش→→→تن ع→→→قل و اي→→→مان ب→→→ه خ→→→→دا و ب→→→→اور  آر＾، ت→→→→رس و خ→→→→وف از م→→→→قام ع→→→→دل خ→→→→دا، الزم→→→→ه
^ ان→→سان، خاندان و اهل  داش→تن روز ح→ساب و ج→زاست و از اي→ن روست ك→ه خ→داون→د در س→وره

بيت رسول�را به داشتن صفت خوف از روز جزا م∂ستايد و م∂فرمايد: 
يرا�Ґ؛۱  ґطџت ẂسẀم Ẁه ر џش џكان ҐماẂوџي џونẀخافџي џو ґر Ẃذￍالنґب џونẀوفẀي�

^ كه عذابش فراگير است؛ م∂ترسند [و  آن→ها ب→→ه ن→ذر خ→ود وفا م∂كنند و از روز
م∂گويند]:  

يرا�Ґ؛۲  ґرџطẂمџق ҐوساẀبџع ҐماẂوџنا يґẃب џر Ẃن ґم Ẁخافџا نￍإن�
^ كه عبوس و شديد است.  به يقين، ما م∂ترسيم از پروردگارمان در روز

و است. اي→→ن  Ẁخ→→م џع→→→بوس ب→→→ه ك→→→س∂ گ→→→فته م→→→∂شود ك→→ه ق→→يافهاش در ه→→م ك→→→شيده، ت→→رشرو و ا
^ وضع وحشتبار و هولانگيز آن روز است.   تعبير از روز قيامت نشان دهنده

^ محبẃت اهل بيت رسول�مورد  از خ→→داون→د رح→يم م→∂خواه→يم م→ا را آن روز در س→ايه
ن شاءاهللا  ґخودش قرار دهد. ا ẃلطف و عنايت خاص

 
 
 
 

                                                        
^ انسان،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

 .۱Ω＾ـ همان،آيه ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۱۱

گفتار هجدهم: تالزم دنيا و آخرت 
 
 
 

زندگ∂ دنياي∂ و آخرت∂ در امتداد هم 
 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. 
^ ف→راوان ن→سبت ب→ه زن→دگ∂ ان→سان در دنيا  ^ ش→ريفه ع→رض ش→د:خدا وع→دهها ذي→ل اي→ن آي→→ه
و آخ→→→→رت م→→→→→∂دهد؛ ه→→→→م ش→→→→راي→→→→ط زن→→→→دگ∂ س→→→→→عادتمندان→→→→ه در دن→→→→→يا را ب→→→→يان م→→→→∂كند و ه→→→→م م→→→→وجبات 
يẃت از  ẃم است ك→→→ه اص→→→الت و اه→→→مẃزن→→→→دگ∂ س→→→→عادتمندان→→→→ه در آخ→→→→رت را ن→→→→→شان م→→→∂دهد لي→→→كن م→→→→سل
^ آخ→→رت است ك→→ه ه→→دف اص→ل∂ از خ→لقت ان→→سان،  دي→→دگاه ق→→رآن ك→→ريم، از آنґ زن→→دگ∂ در س→→را

نيل به سعادت در آن سرا م∂باشد.  
^ دو چ→شم است؛ ه→م چشم  گ→اه∂ گ→فته م→→∂شود ك→ه اس→→الم ذوالع→ينين است، ي→عن∂ دارا
دن→→يابين دارد و ه→→م چ→→شم آخ→→→رت ب→→ين. ب→→ا دس→→توراتش م→∂خواه→د س→→عادت پ→يروانش را در ه→ر دو 

سرا تأمين نمايد.  
^ در ت→→→→→→→→ماميẃت آن  ẃه اي→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→خن، س→→→→→→→→→خن∂ است درست و ت→→→→→→→→مام و ه→→→→→→→→يچ ش−ẃ و ت→→→→→→→→رديد الب→→→→→→→→→ت
^ زن→→دگ∂ ان→سان در دو ع→→الم دنيا و آخرت، دو  →→ا آن ن→بايد اي→→نگونه م→عنا ش→ود ك→ه اس→→الم ب→را ẃن→يست، ام
^ م→ستقل ج→دا از ه→م دارد، آن→گونه ك→ه ه→يچ ارت→→باط∂ ب→→ه ه→م ندارند. انسان م∂تواند در دنيا با  ب→رنامه
م م→→→طابق ب→→ا دلب→→خواهش زن→→دگ∂ ك→→ند و س→→پس در  ẃب→→→ه دن→→→يايش خ→→→وش و خ→→→ر ẃخ→→→→اص ^ ^ ب→→→رنامه اج→→→را

^ خاصẃ به آخرتش، غرق در سعادت جاودان گردد.   ^ برنامه عالم پس از مرگ با اجرا
                                                        

 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۱۲

در ص→→ورت∂ ك→ه ح→قيقت اي→ن ن→يست و زن→دگ∂ ان→سان در ه→ر دو ع→الم دن→يا و آخ→رت، ي− 
^ ن→→→خ ك→→→→ه ف→→→رضاҐ ي− ق→→→سمت آن س→→→ياه و  ẃصل ب→→→ه ه→→→م پ→→→يوسته است، م→→→انند ي− رش→→→ته ^ م→→→ت رش→→→ته
ẃ→→→صال و ارت→→→باط ع→→→الم رح→→م م→→ادر ب→→ا ع→→→الم دن→→→يا ك→→ه  دي→→→گر ق→→→سمت آن س→→فيد است؛ درست م→→انند ات
ز ب→→ه ج→→هازات زن→→دگ∂  ẃج→→→دا از ه→→م ن→→→دارن→→د، ب→→لكه ان→→→سان در ع→→الم رح→→م، م→→جه ґẃم→→ستقل ^ در عالم دنيا م∂شود. دو ب→→→رنامه

كاشت در دنيا،برداشت در آخرت  
نẂ→→→→يا  لد∫ џاي→→→→ن ب→→→→يان كوت→→→→اه و پ→→→→رمحتوا از رس→→→ول خ→→→دا�ن→→→مايانگر اي→→→ن ح→→→قيقت است ك→→→ه:(ا
→→شتگاه آخ→→رت؛ ي→→عن∂ زن→→دگ∂ ان→→→سان  ґ؛دنيا ي→→عن∂ زن→→دگ∂ ان→→→سان پ→→يش از م→→رگ، ك(↕џر→→ ґاالخ Ẁ↨ џعџر Ẃز→→ џم
پس از م→→→→→→→رگ است ان→→→→→→→سان ب→→→→→→→ا زن→→→→→→→دگ∂اش در دن→→→→→→→يا م→→→→→→→→∂كارد و ب→→→→→→ا زن→→→→→→دگ∂اش در آخ→→→→→→→رت ت→→→→→→مام 
→→→→→شتههايش را م→→→→→→∂چيند و ط→→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه ك→→→→→→شتگاه و دروگ→→→→اه، ي→→→→ك∂ ب→→→→يش ن→→→→يست در ف→→→→صل  ґك

شتگاه و همان در فصل تابستان دروگاه است.   ґپاييز ك
→→→→شتگاه است و  ґوج→→→ودش در دن→→→يا ك ^ ان→→→→→سان دن→→→→→يا و آخ→→→→رت ن→→→→يز ي→→→ك∂ ب→→→يش ن→→→→يست! س→→→راپ→→→ا
ه→→مان در آخ→→→رت دروگ→→اه است، ه→→→مانگونه ك→→ه ان→→→سانґ ع→→الم رح→→م و ان→→→سانґ ع→→الم دن→→→يا ي→→ك∂ ب→→يش 
^ ان→→→→→سان،  ن→→→→يست آن→→→→جا ب→→→→رايش ج→→→→→هازگاه است و اي→→→→نجا ك→→→→ارگاه و خ→→→→→الصه اي→→→→نكه زن→→→→دگ∂ اخ→→→→رو
 ^ م→→→→ولود زن→→→→دگ∂ دن→→→→ياي∂ اوست اي→→→→ن دو زن→→→دگ∂ ه→→→يچگاه از ه→→→م ج→→→→دا ن→→→خواه→→→ند ب→→→ود و دو ب→→→رنامه

جدا از هم نخواهند داشت.  
^ از جانب خالق انسان است  ^ زندگ∂ تنظيم شده ـ كه برنامه س اسالم  ẃو لذا دي→ن م→قد
^ تنظيم م∂كند كه  ـ زن→دگ∂ دن→→يا و آخرت انسان را با ي− چشم م∂نگرد و برنامهاش را طور

از زندگ∂ دنياي∂اش زندگ∂ آخرتش توليد گردد.  
^ دو چ→→→→شم دن→→→→يابين و  ^ ذوالع→→→→ينين ب→→→→ودن اس→→→→→الم ك→→→→ه دارا آر＾، اي→→→→→ن است اح→→→→تماالҐ م→→→→عنا
آخ→→رت ب→→ين است ك→→ه ه→ر دو را ي→ك∂ ب→يش ن→م∂بيند، ن→ه اي→نكه دوب→ين است و ه→ر ي− را ج→→دا از 

هم م∂بيند.  
^ دو چ→شم ه→→ستيم دو ب→ين ه→ستيم ن→ه م→ا ب→ا دو چ→شم خ→ود ب→ه ه→ر چ→ه  آي→→ا م→→ا ك→ه اك→نون دارا
^ چ→→شم م→→عيوب، و ب→→ه  →→وџل۱ خ→→واه→→يم ب→→ود و دارا Ẃح џن→→→گاه ك→→→→نيم آن را ي→→→ك∂ ب→→→يش ن→→م∂بينم، وگ→→رنه ا

                                                        
ل: لوچ، كج چشم،دوبين.  џو Ẃحџـ ا ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۱۳

س اس→→→→الم در ط→→→ول ي→→→كديگر ق→→→رار گ→→رفتهان→→د ن→→ه در ع→→رض  ẃب→→→يان∂ دن→→→يا و آخ→→→رت از ن→→→ظر دي→→→ن م→→→قد
يكديگر يعن∂ دنيا مسير است و آخرت مقصد.  

ه «دي→ن» ق→رار گرفته و ب→ايد  ẃآخ→→رت است م→ورد ت→وج ^ دن→→يا از آن ن→→ظر ك→→ه گ→→ذرگاه ب→→ه س→→و
در ح→→دẃ خ→→ود ب→→ا رع→→→ايت ش→→راي→→ط خ→→اصẃ ب→→ه خ→→ود ت→→أمين گ→→ردد ت→→ا ان→→→سان ب→→ه م→→قصد اص→→ل∂ خ→ود ك→ه 

^ است نائل شود.  ^ اخرو سعادت جاودانه
هدف شدن دنيا در حال حاضر 

س اس→→→→الم ب→→→ه ص→→→ورت م→→→قصد اص→→→ل∂ ن→→→شان داده  ẃا ام→→→→روز دن→→→→→يا ب→→→→ر خ→→→→→الف ن→→→→ظر دي→→→→ن م→→→→قد→→→→ ẃام
 ∂ ẃو ق→→رارگ→اه خ→ود دان→سته و ه→م ẃزم→→ين، آن را م→→ستقر ^ ẃ→→فاق م→→ردم رو ش→→ده و اك→→ثريẃت ق→→ريب ب→→ه ات
ج→→→ز اش→→→باع ت→→→مايالت ن→→→فسان∂ و ارض→→→اء ش→→→هوات ح→→→يوان→→∂ ن→→دارن→→د از آن س→→و، گ→→→روه∂ م→→سلماننما 
ه→م ك→ه از ط→رف∂ خ→ود را م→نتسب ب→ه اسالم م∂دانند و از طرف∂ مجذوب راه و رسم ب∂پرواي∂ و 
^ دن→→→→→→→→→→ياگراي→→→→→→→→→→ان ش→→→→→→→→→دهان→→→→→→→→→د، اي→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→جذوبيẃت ك→→→→→→→→فرآميز خ→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ساب اس→→→→→→→→→الم  ب→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→ندوبار
م→∂گذارن→د و روش→نفكرمآبانه م→→∂گويند اس→→الم ذوالع→ينين است، ه→م چ→شم دن→→يابين و هم چشم 
^ و لج→→→امگسيختگ∂ در دن→→→ياطلب∂ م→→→∂گيرند و  ^ آزاد آخ→→→رتبين دارد و از اي→→→ن س→→→خن، ن→→→تيجه

آن را چشم دنيابين اسالم م∂نامند و همدوش با چشم آخرتبين اسالم م∂شناسند.  
→→→وџل  Ẃح џا دوب→→→ين و ا→→→→ ẃدو چ→→→→شم، ام ^ در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه گ→→→→فتيم اس→→→→→الم ذوالع→→→→ينين ه→→→→ست و دارا
ẃصل م→→→∂بيند. آن دن→→→ياي∂ را  ن→→→يست، ب→→→→لكه واح→→→→دبين است و دن→→→يا و آخ→→→رت را در ي− رش→→→→ته＾ م→→ت

^ آخرت.   ه قرار م∂دهد كه مولẃد آخرت باشد، نه ميراننده ẃمورد توج
فراموش شدن روز حساب 

 Ẃتџل ґم џما ع џو Ґرا џض ẂحẀر＃ مẂي џخ Ẃنґم Ẃتџل ґم џس＃ ما عẂفџل∫ ن Ẁك Ẁد ґج→џ مџ ت Ẃو џآخ→→رت م→∂فرمايد:�ي ^ درب→→اره
^ خ→ود در دن→→يا را اع→مẃ از  ^ است ك→ه ان→→سان ت→مام اع→مال ان→جام داده ...�؛۱آن→جا ص→حنها →→وء＃ Ẁس Ẃن→→ ґم
^ در س→رزمين ج→ان خ→ويش افشانده،  ب→د و خ→وب م→→∂يابد و آن→چه را ك→ه در دن→→يا ب→ه ص→ورت ب→ذر

^ جهنẃم∂ م∂چيند.   ^ بهشت∂ يا عذابها آنجا به صورت نعمتها
^ كفر است و شر∑ و الحاد  ^ مستقلẃ جدا از آخرت در منطق قرآن، دنيا بنابراين دنيا
 Ґا ع→→مال→→ ẃو ن→→→فاق، اگ→→→رچه م→→→ردم آن، خ→→→ود را م→→→نتسب ب→→→ه اس→→→→الم ب→→→→دان→→→→ند و خ→→→ود را م→→→سلمان ب→→نامند ام

                                                        
 .۳Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۱℮

روز حساب را در زندگ∂ به حساب نياوردهاند چنانكه م∂فرمايد: 
 џمẂو→→→→ џوا ي Ẁس→→→→џما ن→→→→ ґب ẁيد ґد→→→→ џش ẁذاب→→→→→ џع Ẃم→→→→→ Ẁهџل ґاهللا ґيلґب→→→→→ џس Ẃن→→→→→ џع џونل ґض→→→→→ џي џي→→→→→ن ґذￍال ￍإن...�

�؛۱  ґساب ґحẂال
...ب→→ه ي→→قين، ك→سان∂ ك→→ه از راه خ→دا م→نحرف م→→∂شوند، م→حكوم ب→→ه ع→ذاب∂ ش→ديدند 

چون روز حساب را فراموش كردهاند. 
)؛چون اعتقاد به روز حساب نداشتهاند  ґساب ґحẂال џم Ẃو џا ي Ẁرو џف џم ك Ẁماهґ؛چون روز ح→→→→→ساب را ف→→→→→رام→→→→→وش اي→نجا ن→فرموده است:(ب� ґساب→→→→→ ґحẂال џم Ẃو→→→→→ џوا ي Ẁس→→→→→џ ґ→→→→→ما ن →ا ع→مالҐ آن اع→→تقاد را ح→اكم م→→→→→حكوم ب→→→→→ه ع→→→→→ذاب→→→→→ند، ب→→→→→لكه ف→→→→→رموده:�ب ẃك→→ردهان→د. ي→عن∂ م→مكن است اع→تقاد ب→ه روز ح→→ساب داش→ته ب→اشند، ام
ب→→→→→ر زن→→→→دگ∂ خ→→→→ود ق→→→→رار ن→→→→م∂دهند ك→→→→ه م→→→→ا م→→→→سلمانان اك→→→→ثراҐ م→→→→بتال ب→→→→ه ه→→→→مين ض→→→→→اللت م→→→→→∂باشيم ك→→→→ه 
→→→→ا ع→→→→مالҐ ن→→اس∂۲ آن ه→→ستيم و آن را از م→→تن زن→→دگ∂  ẃروز ح→→→→ساب و ج→→→زا را ق→→→بول داري→→→م، ام Ґاع→→→تقادا

بيرون كرده و در حاشيه بر طاق نسيان نشاندهايم.  
^ از ث→→→→روت و ق→→→→درت و  ẃآن→→→→→چه ك→→→→→ه در م→→→→→تن زن→→→→→دگ∂ م→→→→→ا ح→→→→→كومت ب→→→→→→المنازع دارد ش→→→→ئون م→→→→اد
مسكن و مركب و... است و لذا روز حساب هم خدا ما را بر طاق نسيان نهاده و خواهد فرمود: 

كẀمẂ هذا...�؛۳  ґمẂوџي џقاءґل ẂمẀيت ґسџما نџك ẂمẀساكẂنџن џمẂوџيẂال...�
...ام→→روز م→→→ا ش→→ما را ف→→راموش م→→∂كنيم[مورد ب→→∂اعتناي∂ ق→رار م→→∂دهيم]همانگونه 

كه شما ديدار امروزتان را فراموش كرديد[و آن را به حساب نياورديد]... 
مطلوبيẃت دنياي∂ كه مولẃد آخرت است 

^ ح→→→قẃ خ→→→→دا اي→→→نكه اگ→→→ر م→→→ردم در م→→→سير اي→→مان و ت→→قوا ح→→ركت ك→→نند، در  از ج→→→مله وع→→→دهها
ه→→ر دو س→→را از دن→→يا و آخ→→رت خ→→وشبخت و س→→عادتمند خ→→واه→→→ند ش→د و در ص→ورت ان→حراف از آن 

مسير، محكوم به عذاب هر دو جهان∂ خواهند گشت. چنانكه م∂فرمايد: 
 џو ґماء→→→→ ￍالس џن→→→ ґكات＃ مџر→→→џب Ẃم ґهẂيџل→→→ џنا ع Ẃحџت→→→џفџا ل Ẃوџق→→→ￍات џوا وẀن→→→џآم Ẅ^ →→→لџ الẂقẀ→→→ر Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�

�؛℮  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو ґض ẂرџالẂ ا
                                                        

^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
ـ ناس∂: فراموش كننده.  ۲

^ جاثيه،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۳
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ℮



 

۲۱Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ ب→→→→ركات از  اگ→→→→→ر اه→→→→→→ل آب→→→→→اد＾ها اي→→→→→مان آورده و ت→→→→→قوا پ→→→→→يشه م→→→→→∂كردند، م→→→→→ا دره→→→→ا
^ م→→→→→→→→→ا را دروغ  آس→→→→→→→→→مان و زم→→→→→→→→→ين ب→→→→→→→→→ر آن→→→→→→→→→ها م→→→→→→→→→∂گشوديم، ولك→→→→→→→→ن آن→→→→→→→→ها اي→→→→→→→→→ن وع→→→→→→→→ده

انگاشتند! ما هم به كيفر اين گناه آنها را گرفتارشان كرديم. 
^ ت→→→→أمين خ→→→→وشبخت∂ در آن را داده  ه دي→→→→ن است و وع→→→→ده ẃخ→→→→→→الصه آن دن→→→→→ياي∂ م→→→→ورد ت→→→→وج
^ تأمين خوشبخت∂ در آخرت داده شده؛  ^ آخ→→رت ب→اشد و دس→تورات∂ كه برا ك→ه ت→وليد ك→ننده
ل  ẃب→→ه خ→→وب∂ در دن→→يا ان→→→جام ش→ود ت→ا ان→سان ب→ه ه→→نگام ورود ب→ه ب→هشت اب→د＾، از زب→ان ف→رشتگان م→وك

^ استقبال و خوشامدگوي∂ آمدهاند بشنود:  كه برا
�؛۱  џونẀلџمẂعџت ẂمẀتẂنẀما كґب џ↨ￍن џجẂوا الẀل Ẁخ Ẃاد ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џس...�

...خ→وش آم→ديد، س→→المت ج→اودان از آن ش→→ما خ→واهد ب→ود به خاطر اعمال∂ كه در 
دنيا انجام م∂داديد. 

آخرت بدون دنيا هرگز 
^ س→→→→ر ب→→→→ه ف→→→→رمان دي→→→→ن ن→→→→يز  ^ س→→→→ر ب→→→→ه ف→→→→رمان دي→→→→ن و دن→→→→→يا آر＾، آخ→→→→→→رت خ→→→→وش، م→→→→ولود دن→→→→يا
 ^ ^ م→→→→→→تخلẃف از ف→→→→→→رمان دي→→→→→→ن ج→→→→→ز ت→→→→→لخ∂ و دش→→→→→وار ت→→→→→→وليدگر آخ→→→→→→رت ش→→→→→→يرين است، وگ→→→→→→رنه دن→→→→→→يا

^ به كام اهلش نخواهد ريخت كه خدا فرموده:  چيز
نẂكاҐ...�؛۲  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ^ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�

ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ه از ذك→→→→→→ر [دي→→→→ن و آي→→→→ين] م→→→→→ن روگ→→→→ردان ش→→→→ود، دچ→→→→ار زن→→→→دگ∂ پ→→→→يچيده و 
دشوار خواهد شد... 

^ ج→→→→→ز ع→→→→→ذاب ج→→→→→→اودان ن→→→→→خواه→→→→→د ب→→→→→ود ك→→→→→ه خ→→→→دا خ→→→→→طاب ب→→→→ه  آخ→→→→→رت ج→→→→→دا از دن→→→→→→يا ن→→→→→يز چ→→→→→يز
دوزخيان م∂فرمايد: 

كẀمẂ إالẃ عџذابا�Ґ؛۳  џيد ґزџن Ẃنџلџوا فẀوق Ẁذџف�
 ^ ^ دن→→→→ياي∂ خ→→→ود را] ك→→→ه ج→→→→ز ع→→ذاب ب→→→ر ش→→ما چ→→يز اك→→→نون ب→→→چشيد [آن ن→→→افرمان∂ها

نخواهيم افزود. 
                                                        

^ نحل،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۲
 .۳Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۱⅛

�؛۱   џون ẀزґنẂكџت ẂمẀتẂنẀوا ما كẀوق Ẁذџف...�
^ خود ذخيره م∂كرديد.  ...اين− بچشيد آن چه را كه در دنيا برا

^ رحمت حق بر سر انسان عاقل  سايه
^ م→→→→→نقول از ام→→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂�چه ب→→→→يدارك→→→→ننده و پ→→→→→ندآموز  اي→→→→→ن ج→→→→→مله پ→→→→→رمحتوا

است كه م∂فرمايد: 
 џو џن→→Ẃيџا ∂→→ ґف џو џن→→Ẃيџا Ẃن→→ ґم џرￍك→→џف џو ґه ґس→→Ẃم џرґل ￍدџعџت→→→ Ẃاس џو ґه ґسẂف→→→џنґل ￍد→→→ џعџا Ґء џر→→→Ẃام Ẁاهللا џم→→→ ґح џر)

)؛  џنẂيџا Ẅ∂џلґا
^ راه ب→ردارد و  ^ خ→ود ت→وشه خ→→دا م→→شمول رح→→مت خ→→ود گ→→رداند ك→→س∂ را ك→→ه ب→را
^ ق→برش گ→ردد و ب→ا خ→ود ب→ينديشد ك→ه از ك→جا آم→دهام و اك→نون  ^ خ→انه آم→→اده ب→→را

در كجا هستم و سرانجام به كجا خواهم رفت. 
^ اي→→ن ب→يان ن→→شان م→→∂دهد ك→ه ان→→سان ع→اقلґ م→شمول رح→مت ح→ق آن ك→س∂ است ك→ه در اي→ن  ^ ت→أمين خ→ير و س→عادت خ→ودش ك→→ار ك→ند، ط→ور →→ام م→→→هلت ع→→مر زودگ→ذرش ب→ا ج→دẃ ت→مام ب→را ẃاي
^ گرانقدر عمر را صرف تأمين خور و  ن→باشد ك→ه خ→ودش را ف→رام→وش ك→رده و تمام اين سرمايه
ẃ→→→→فاق ان→→→→سانها، اك→→→نون دچ→→→ار ي−  ^ ب→→→→نمايد و ع→→→→جيب اي→→→نكه اك→→→ثريẃت ق→→→ريب ب→→→ه ات خ→→→→واب دي→→→→گر
 ^ چ→→→→نين اش→→→→تباه و ان→→→→حراف ب→→→→زرگ∂ ش→→→→دهان→→→→د ك→→→ه خ→→→ود را ف→→→رام→→→وش ك→→→رده و ن→→→وكر ج→→→اننثار دي→→→گر
^ ن→→→→جس  ^ ع→→→→بارت از ه→→→→مين ب→→→→دن و ت→→→→ن ج→→→→سمان∂ است ك→→→→ه اوẃلش ن→→→→طفها ش→→→→→دهان→→→→د و آن دي→→→→گر

ال قاذورات۲ است.   ẃن خواهد شد. در اين وسط نيز حمґف џع ^ بوده و آخرش مردار
تن مركب و روح مسافر،كدام ارجح است؟ 

^ خ→→→ودش ن→→→م∂ان→→→ديشد ت→→→ا خ→→→ود را ب→→→شناسد و از م→→بدأ و  آر＾، ان→→→→سانґ ام→→→روز اص→→→→الҐ درب→→→→اره
^ است و رو ب→→→→→ه ع→→→→→الم∂ ب→→→→→→∂نهايت وس→→→→→يع و  م→→→→→→قصد خ→→→→→→ود ب→→→→→→اخبر گ→→→→→→ردد و ب→→→→→→→فهمد ك→→→→→→ه او م→→→→→→سافر
روش→→ن م→→∂رود و آن→→→جا اح→→تياج ب→→ه ج→→→هازات م→خصوص∂ پ→يدا خ→واه→د ك→رد ك→ه ب→→ايد از اي→نجا ت→هيẃه 
 ^ ^ م→→ركب س→وار ش→→ود. او اش→→تباه ب→→زرگش ه→→مين است ك→→ه اي→→ن ت→→ن ج→→سمان∂اش را ك→→ه ب→→ه م→→نزله
وام م→→شغول تيمار كردن و چاق  ẃخ→ودش گ→رفته و ع→ل∂الد ^ او در اي→ن س→فر ط→والن∂ است ب→ه ج→ا

                                                        
 .۳Ｑ＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱

^ نجاسات و كثافات در داخل شكم.  ال قاذورات: حمل كننده ẃـ حم ۲
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و چ→لẃه ن→→گه داش→تن آن است و پ→يوسته م→∂كوشد كه همهگونه وسايل آسايش او را از خواب و 
خورا∑ و پوشا∑ و مسكن فراهم سازد.  

 ^ ^ و... م→→→حضاҐ ب→→→را ^ ام→→→→روز ت→→→→مام ت→→→→أسيساتش از م→→→→راك→→→ز ع→→→لم∂ و ص→→→نعت∂ و اق→→→تصاد دن→→→→يا
ـ  ـ كه تمام حقيقت و هويẃتش همان است ا روح و جان انسان  ẃت→أمين آس→ايش اين بدن است ام
م→→→→→ورد ب→→→→→∂اع→→→→→تناي∂ ك→→→→→امل ق→→→→→رار گ→→→→→رفته و زي→→→→→ر گ→→→→رد و غ→→→→بار غ→→→→فلت از خ→→→→دا و م→→→→حروميẃت از ط→→→→عام 
^ تيره و تاري− و ضعيف و  ẃ↨ اهللا» است ت→بديل ب→ه م→وجود م→خصوصش ك→ه «م→عرف↨ اهللا» و «م→حب
^ ت→حقير و ت→وهين ب→ه ان→سان ب→لكه خ→→يانت ب→ه ان→→سان است  ن→→اتوان گ→→→شته است و اي→→ن ن→→→هايت درج→→ه

كه در لباس تجليل و تكريم و خدمت به انسان نشان داده م∂شود.  
أن به منزل خود دعوت  ẃت بسيار عظيمالشẃدرست م→ثل اين است كه شما از ي− شخصي
ك→نيد و او ه→م س→وار ب→ر م→ركب خ→ود ك→ه م→ثالҐ چارپاي∂ است وارد منزل شما شود،آنگاه شما آن 
ز جا بدهيد، تخته  ẃل و مجهẃاو را ب→ا ك→مال اح→ترام ب→بريد در ي− اص→طبل ب→سيار مجل ^ االغ س→وار
پ→→هن ن→→رم ب→→رايش ب→→گستران→→يد و ان→→واع و اق→→→سام خ→وراك→∂ م→ناسب او از ك→اه و ي→ونجه و ج→و م→قابلش 
^ ت→نگ  →أن را ب→بريد در م→يان دخ→→مها ẃت ع→ظيمالشẃب→→گذاري→→→د ول∂ خ→→ود آن م→→رد ب→زرگوار و ش→خصي
^ زب→→→ر و  ^ ت→→→خته س→→→نگها ن ج→→→→ا ب→→→→دهيد و ت→→→شنه و گ→→→رسنهاش ن→→→گه داري→→→د، رو ẃو ت→→→→اري− و م→→→→تعف
خ→→→شن ب→→→خواب→→→→انيد، آي→→→ا اي→→→ن رف→→تار ش→→ما ن→→سبت ب→→ه آن م→→رد ب→→زرگ ان→→→صافاҐ ت→→جليل و ت→→كريم است ي→→ا 

اҐ خيانت و جنايت است.  ẃبدترين نوع تحقير و توهين، بلكه جد
ن كنون∂  ẃمتمد ^ انحراف وحشتنا∑ دنيا

سات م→درن فرهنگ∂ و صنعت∂ و پزشك∂اش كه  ẃن ك→نون∂ ب→ا ت→مام م→ؤس ẃم→تمد ^ ح→ال دن→يا
ف∂ ك→رده است در ح→ال∂ ك→ه روح و جان  ẃب→شر ب→→هوجود آورده و خ→ود را خ→دمتگزار او م→عر ^ ب→را
^ عفونت بار غفلت از خدا و ب∂اعتناي∂ به روز حساب  ب→شر را ب→ه ان→زوا ك→شيده و در ظلمتكده

و جزا جايگزينش ساخته است!  
در واق→→→ع ك→→→ارش ن→→→ظير ه→→→مان ت→→→جليل و ت→→→كريم از االغ و ت→→→حقير و ت→→→وهين ب→→→ه ص→→احب االغ 
 ^ ^ خ→→→→ودمان دچ→→→→ار چ→→→→نين ك→→→→ار ن→→→ابخردان→→→→ها است و لذا الزم است م→→→→ا م→→→→راقب ب→→→→اشيم ك→→→→ه درب→→→→اره
^ اي→ن ت→ن خ→اك∂ ك→ه ب→ه  ن→→شده ب→→اشيم ك→→ه ب→→ا ت→→مام ق→→وا در پ→→∂ ت→→أمين ه→مهگونه وس→ايل آس→ايش ب→را
^ االغ س→→→→→واري→→→→→مان است از خ→→→→→→ورا∑ و پ→→→→→وشا∑ و م→→→→→سكن و م→→→→→ركب ب→→→→اشيم، ول∂ روح و  م→→→→→نزله
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ت م→→→→هلت ع→→→→مرґ م→→→→وقẃت ب→→→ايد او را در  ẃت اص→→→→ل∂ خ→→→→ودمان است و در اي→→→→ن م→→→→دẃج→→→→انمان را ك→→→→ه ه→→→→وي
م→→سير ت→→قرẃب ب→→ه خ→→دا ح→→ركت ب→→دهيم ت→→ا در ع→→→الم پس از م→→رگ ب→→ه ح→→يات ج→→اودان→→→هاش ب→رسانيم ب→ه 
^ از روز ح→→→→→ساب و  ^ ه→→→→→ولنا∑ غ→→→→→→فلت از خ→→→→→دا و ب→→→→→→∂خبر ح→→→→→ال خ→→→→→ودش ره→→→→→ا ك→→→→→نيم ك→→→→→ه در واد
ج→→زا، ب→→ا ب→→→∂پرواي→→∂ در ارت→→كاب گ→→ناه و ط→→غيان ب→→ر خ→→دا اي→→ن ع→مر ب→سيار پ→ربها را ب→ه پ→ايان ب→رساند و 

^ قرآن كريم:  آنگاه به فرموده
 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∂→→→ ґ؛۱ ج�∂ґيات џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџل
 ^ ^ ك→→→ه زم→→ين در ه→→→م ك→→وبيده ش→→ود و ف→→رمان خ→→دا ص→ادر گ→ردد، ف→رشتگان ب→را روز
اط→→→→اعت ف→→→→رمان، ص→→→→→ف در ص→→→→→ف ب→→→→ايستند و ج→→→هنẃم ب→→→ه ص→→→حنه آورده ش→→→ود، آن روز 
^ ب→→→→→ه ح→→→→ال او ن→→→→خواهد  →→→→→ا آن ب→→→→→ه خ→→→→ود آم→→→→دن دي→→→→گر س→→→→ود ẃان→→→→سان ب→→→→ه خ→→→→ود م→→→→→∂آيد ام
^ زن→→دگيم [از  ^ ك→→→اش ب→→را داشت، آن→→→جاست ك→→→ه از ع→→مق ج→→ان ف→→→رياد ب→→→ر م→→→∂آورد ا

^ پيش فرستاده بودم.  دنيا] چيز
^ زن→→→→→→دگ∂ او  ^ ع→→→→→→→جب! او اص→→→→→→→→الҐ در دن→→→→→→→يا زن→→→→→→→دگ∂ ن→→→→→→كرده و دن→→→→→→يا ج→→→→→→ا آن روز م→→→→→→→∂فهمد ا
 ^ ت ع→→→→→مرش را ب→→→→→ه االغپ→→→→→رور ẃاالغ س→→→→→وار＾اش ب→→→→→وده و او ت→→→→→مام م→→→→→د ^ ن→→→→→→بوده، ب→→→→→لكه اص→→→→→طبل∂ ب→→→→→را
گ→→ذران→→ده است و اك→→نون ب→ا روح→∂ س→ياه و آلوده ب→ه ان→واع ق→اذوراتґ آتشاف→روز ج→هنẃم ب→ه زن→→دگ∂ 

اصل∂اش رسيده است.  
اد�هشيار＾بخش غافالن  ẃكلمات امام سج

 ^ اجدين�در شبها ẃدالسẃاين جمالت حزنانگيز تكاندهنده را از مواليمان امام سي
ماه مبار∑ رمضان بشنويم كه از زبان ما بندگان گنهكار خدا به خدا م∂گويد: 

 ^ ґرẂبџق ∂џلґا ∂ґحال ґلẂث ґل∂ مџع ẀتẂلґقẀا نџ نґẃ∂ اґنẂ اџن ґم Ґحاال џأџو Ẃسџا ẀونẀك→ џي Ẃنџمџله→∂...فґا)
 ∂ґكẂبџال ا ∂ґما لџف ∂ґتẂع џج џضґل ґحґال ẃالص ґلџمџعẂالґب Ẁه Ẃش ẀرẂفџا Ẃمџل џو ∂ґت џدẂق џرґل Ẁه Ẃدґẃه→џمẀا Ẃمџل џو
 ґ↨џمẂل→→→→Ẁظґل ∂ ґك→→→→Ẃبџا ∂ ґسẂف→→→→џن ґوج Ẁر→→→→ Ẁخґل ∂ ґك→→→→Ẃبџا...＾ ґير ґص→→→→џم ẀونẀك→→→→→ џم→→→→→ا ي Ẅ∂لґا ^ ґر Ẃدџال ا џو
 ∂ґك→→→→→→Ẃبџا џ^ يẃ→→→→→→ا ґير＃ ا ґك→→→→→→џن џر＃ وџكẂن→→→→→→Ẁم ґؤال→→→→→→ Ẁسґل ∂ ґك→→→→→→Ẃبџا ^ ґد→→→→→→ Ẃحџل ґيق→→→→→→→ ґضґل ∂ґك→→→→→→→Ẃبџا ^ ґرẂب→→→→→→→џق

                                                        
^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۱۹

 Ẃن џع Ґ↕ ￍر џم ẀرẀظ→Ẃنџا ^ ґرẂه→џظ Ẅ∂ل→ џع ∂ґلẂق→ ґث Ґال ґح→ام Ґيالґل џذ Ґيانا Ẃر→ Ẁع ^ ґرẂب→џق Ẃن→→ џع ∂ ґجẀرو→→ Ẁخґل
مالґ∂)؛۱  ґش Ẃنџع Ẅ^ џر ẂخẀا џو ∂ґمينџي

^ م→عبود م→ن، چ→ه ك→س∂ پريشانحالتر از من خواهد بود اگر با همين  ^ خ→دا و ا ا
^ ق→→→→برم ب→→→رده ش→→→وم، در ح→→→ال∂ ك→→→→ه آن را ب→→→→ا ع→→→مل  ح→→→→ال∂ ك→→→→→ه اك→→→→نون ه→→→→ستم ب→→→→→ه خ→→→→انه
^ خ→وابگاهم ن→ساختهام، پس چ→→ه شده بر من و چه  ص→الح ف→رش ن→كرده و آم→اده ب→را
آف→→ت∂ ب→→→ه ج→انم رس→يده ك→→ه ب→→ه ح→ال خ→ود ن→گريم و ح→ال آن→→كه ن→م∂دانم ب→→ه ك→جا ك→→ارم 
^ تنگ∂ و تاريك∂ قبرم،  ^ ج→ان دادن→م، ب→→گريم ب→را م→نته∂ خ→واهد ش→د؟ ب→گريم ب→را
^ پ→→→→رسش از  ^ اله→→→→→∂ ب→→→→را ^ آن لح→→→→→ظه ك→→→→→→ه ن→→→→→كير و م→→→→→نكر آن دو ف→→→→→رشته ب→→→→→گريم ب→→→→→را
^ ك→→→ه از ق→→برم ب→رم∂خيزم در ح→ال∂ ك→ه ب→رهنه  ^ روز ع→→قايدم آم→→دهاند، ب→→گريم ب→→را
ت ح→→يرت  ẃس→→نگين از گ→→→ناهان ب→→→ر دوش م→→→∂كشم از ش→→د ^ و خ→→وار و ذلي→→→لم ك→→ولهبار

و بيچارگ∂ گاه به سمت راستم م∂نگرم و گاه به سمت چپم. 
^ از رحمت حق  شرايط برخوردار

^ حيرت و بيچارگ∂ پيش نيامده است،  ت مهلت منقض∂ نشده و آن صحنه ẃپس ت→ا م→د
گوش به پند و اندرز مواليمان عل∂ẃ امير�باشيم كه م∂فرمايد: 

 џو џن→→Ẃيџا ∂→→ ґف џو џن→→Ẃيџا Ẃن→→ ґم џرￍك→→џف џو ґه ґس→→Ẃم џرґل ￍدџعџت→→→ Ẃاس џو ґه ґسẂف→→→џنґل ￍد→→→ џعџا Ґء џر→→→Ẃام Ẁاهللا џم→→→ ґح џر)
)؛  џنẂيџا Ẅ∂џلґا

 ^ ^ خودش كار كند و توشه آن ان→سان∂ مشمول رحمت حق است كه تا زنده است برا
^ ان→→→ديشمند  ^ ق→→→برش س→→→ازد،آخر ان→→→→سان است و م→→→وجود ^ خ→→→→انه راه ب→→→→ردارد و خ→→→ود را آم→→→اده ب→→→را
 ∑ẃم→→→تحر ^ ^ خ→→→ودش ب→→→ينديشد ك→→→ه م→→→ن در اي→→→نكه م→→→وجود است ب→→→→ايد ب→→→→يش از ه→→→→مه چ→→→يز درب→→→اره
∂ ن→يست و اي→ن ن→يز م→سلẃم است  ẃم→∂روم ش→ك ^ ه→ستم و از م→بدأي∂ ح→ركت ك→رده و رو ب→ه م→قصد
 ^ ^ و از وض→ع∂ ب→ه وض→ع دي→گر ك→→ه ه→→ر م→→تحرẃك∂ م→حرẃك∂ دارد ك→ه او را از ح→→ال∂ ب→ه ح→→ال دي→گر

م∂چرخاند و م∂گرداند. 
ل ب→→ه ن→→طفه ك→→رده و آن  ẃم→→→ن ك→→→يست ك→→→ه م→→→ن را ك→→→ه خ→→→اك∂ ب→→→ودم م→→بد ∑ẃح→→→ال آي→→→ا آن م→→→حر
 ^ ^ دارا ن→→→→طفه را پس از گ→→→→→ذران→→→→دن از م→→→→راح→→→→ل گ→→→→وناگون ب→→→→ه ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه اك→→→→نون ه→→→ستم م→→→وجود

                                                        
^ ابوحمزه ثمال∂.  ـ بحاراالنوار،جلد۹Ｑ،صفحه＾۸۹ و مفاتيح الجنان،دعا ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۲Ω

چ→→شم و گ→→وش و ع→→قل و ه→→وش و اع→→ضا و ج→→وارح گ→→وناگون از داخ→→ل و خ→→ارج رس→انده است و 
ر كرده است و م∂خواهد از آن مراحل  ẃه→م پس از اين برايم مقر ^ پ→يداست ك→ه م→راح→ل دي→گر

ر و در∑ آن ناتوانم برساند.   ẃعبورم داده به مقصد اعالي∂ كه الحال از تصو
^ به اين تحوẃالت دارد و م∂فرمايد:  ^ مؤمنون اشارها در سوره

→→→∂ قџ→→→رار＃  ґف Ґ↨џفẂط→→→Ẁن ẀناهẂل џع→→→ џج ￍم→→→Ẁث � →→→ين＃ ґط Ẃن→→→ ґم ＃↨џالل→→→→ Ẁس Ẃن→→→→ ґم џسان→→→→Ẃن Ẃا اإلџنẂقџل→→→→ џخ Ẃد→→→→џقџل џو�
 Ґظاما→ ґع џ↨џغ Ẃض→ẀمẂا الџنẂقџل џخ→џف Ґ↨џغ Ẃض→Ẁم џ↨џقџل→ џعẂا الџنẂقџل џخ→џف Ґ↨џقџل џع џ↨џفẂط→ا النџنẂقџل џخ ￍم→Ẁث � ين＃ ґك→џم
�؛۱  џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџف џر џآخ ҐقاẂل џخ Ẁأناه џشẂأن ￍمẀث Ґما Ẃحџل џظام ґعẂا الџن Ẃو џسџكџف
^ در ق→→→→→→رارگاه  →→→→→→→ل آف→→→→→→ريديم و س→→→→→→پس آن را ن→→→→→→طفها ґاز گ ^ →→→→→→صارها Ẁم→→→→→→→ا ان→→→→→→→سان را از ع
غه  Ẃض→→→→→ Ẁقه را مџل→→→→→→ џ[رحم] ق→→→→→→رار دادي→→→→→→م،سپس ن→→→→→→طفه را ع→→→→→→لقه[خون ب→→→→→→سته] و ع∂ẃم→→→→→→طمئن
[ش→→→→→→→→بيه گ→→→→→→→→وشت ج→→→→→→→→ويده] و م→→→→→→→→ضغه را اس→→→→→→→→تخوانهاي∂ س→→→→→→→اختيم و ب→→→→→→→→ر اس→→→→→→→تخوانها 
^ ب→→→→→→→→→→خشيديم، پس ب→→→→→→→→→→زرگ و  گ→→→→→→→→→→وشت پ→→→→→→→→→→وشانديم و س→→→→→→→→→→→پس او را آف→→→→→→→→→→→رينش ت→→→→→→→→→→ازها

پربركت است خداي∂ كه بهترين خلق كنندگان است. 
�؛۲  џونẀث џعẂبẀت ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ẂمẀكￍإن ￍمẀث � џونẀتґẃي џمџل џ−ґذل џدẂعџب ẂمẀكￍإن ￍمẀث�

سپس شما بعد از آن م∂ميريد و سپس در روز قيامت برانگيخته م∂شويد! 
→مџلẀ ص→الґحاҐ فґ→يما  Ẃأع ∂ґẃ →ل џعџل � ґونẀع ґج Ẃار ґẃب џر џق→ال ẀتẂو→→ џمẂال ẀمẀه џد→→ џأح џإذا ج→→اء ∂ￍت→→ џح�

�؛۳  џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџي Ẅ∂إل ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џها وẀلґقائ џوẀه ẁ↨џمґلџها كￍإن ẃالџك ẀتẂك џرџت
^ پ→→→→→→→→روردگار م→→→→→→→→ن، م→→→→→→→→را  زم→→→→→→→→→ان∂كه م→→→→→→→→رگ ي→→→→→→→→ك∂ از آن→→→→→→→→→ها ف→→→→→→→→را رس→→→→→→→→د، م→→→→→→→→→∂گويد ا
ب→→ازگردانيد ش→→ايد در آن→→چه ت→→ر∑ ك→→رده[يا از خ→ود ب→→اق∂ گ→ذاشتهام] ع→مل ص→الح∂ 
ان→→→→→→→→→جام ده→→→→→→→→→→م و ج→→→→→→→→→بران م→→→→→→→→→افات ن→→→→→→→→مايم. ب→→→→→→→→→ه او پ→→→→→→→→اسخ داده م→→→→→→→→→∂شود ن→→→→→→→→ه، ه→→→→→→→→رگز راه 
ب→ازگشت∂ در كار نيست! اين سخن∂ است كه او به زبان م∂گويد و پشت سرشان 

^ كه برانگيخته شوند.  برزخ∂ است تا روز
آن روز هم: 

 ẀهẀي→→→→ن ґواز→→→→џم Ẃتￍف→→→→ џخ Ẃن→→→→џم џو � џون ẀحґلẂف→→→→ ẀمẂال Ẁم→→→→ Ẁه џ−ґولئẀا→→→→џف ẀهẀي→→→→ن ґواز→→→→џم ẂتџلẀق→→→→→џث Ẃنџم→→→→→џف�
                                                        

^ مؤمنون،آيات۱۲تا۱℮.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۱Ｑو⅛۱.  ۲

 .۱ΩΩـ همان،آيات۹۹و ۳
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�؛۱  џون Ẁدґخال џمￍن џه џج ∂ґف ẂمẀه џسẀفẂوا أن Ẁر ґس џخ џين ґذￍال џ−ґولئẀاџف
^ س→→→→نجش اع→→→→مالشان س→→→نگين است آن→→→ان رس→→تگارانند و آن→→ها ك→→ه  آن→→→ان ك→→→→ه ت→→→رازوها
^ وج→→→ود خ→→→ود را از  ^ اع→→→ماشان س→→→ب− است ك→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→→→ه س→→→رمايه ت→→→→رازوها

^ هميشه ماندن∂ خواهند بود!  دست داده و در جهنẃم برا
آنجاست كه خطاب توبيخآميز خدا به گوششان م∂رسد كه:  

�؛۲   џونẀب ґẃذџكẀها تґب ẂمẀتẂنẀكџف ẂمẀكẂيџل џع ﾲẂتẀت ∂ґآيات ẂنẀكџت Ẃمџأ ل�
آي→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→ن ش→→→→→→ما ن→→→→→→بوديد ك→→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ آي→→→→→→ات م→→→→→→→ن ب→→→→→→→ر ش→→→→→→ما خ→→→→→→وانده م→→→→→→∂شد ت→→→→→→كذيبش 

م∂كرديد و با ب∂اعتناي∂ از كنارش م∂گذشتيد؟! 
^ ش→→علهور ج→→هنẃم  آن ب→→→يچارهها ك→→→ه ت→→→ازه ب→→→ه گ→→→مراه→→→∂ خ→→→ود پ→→→∂ ب→→→ردهان→→→د، از م→→يان آتشه→→ا

فرياد م∂كشند: 
�؛۳  џونẀمґا ظالￍإنџنا ف ẂدẀع Ẃإنџها فẂن ґنا م Ẃج ґر Ẃنا أخￍب џر�

^ پ→روردگار م→ا، م→→ا را از اي→ن آتش سوزان نجات ده، اگر باز [آن بدعمل∂ها را]  ا
از س→→ر گ→→رفتيم، در آن ص→→ورت است ك→→ه ظ→→→الم خ→→واهيم ب→ود[و اس→تحقاق ع→ذاب را 

خواهيم داشت]. 
ار ش→→→→→ديدالع→→→→→→قاب ب→→→→→ه آن→→→→→→ها داده  ẃخ→→→→→→→داون→→→→→د ق→→→→→ه ^ آن→→→→→→جاست ك→→→→→→ه پ→→→→→→اسخ∂ ذلẃتب→→→→→→→ار از ن→→→→→→احيه

م∂شود كه: 
�؛℮  ґونẀمґẃلџكẀال ت џيها وґا ف Ẁؤ џس Ẃاخ џقال�

الل و خاموش شويد در ميان جهنẃم، ديگر با من حرف نزنيد.  
→→خ»در ف→ارس∂ است ك→ه وق→ت∂ سگ ك→ثيف ن→جس ب→ه  ґچ» ^ » در ع→رب∂ م→عنا Ẃأ џس→ Ẃخ ґك→→لمه＾«ا
ان→→→→→سان ن→→→→زدي− م→→→→∂شود، او م→→→→∂گويد: چ→→→خ، ي→→→→عن∂ ب→→→رو و از م→→→ن دور ش→→→و. پ→→→→ناه ب→→→ر خ→→→دا ك→→→ه آدم 
ج→→هنẃم∂ آن→→چنان از درگ→→اه رح→→مت ح→→ق ط→→رد و رد م→→∂شود ك→→ه ه→→مانند سگ، ف→→رمان از م→ن دور 

شو دربارهاش صادر م∂گردد.آنگاه م∂فرمايد: 
                                                        

 .۱Ω۳۱وΩ۲مؤمنون،آيات ^ ـ سوره ۱
 .۱ΩＱ＾ـ همان،آيه ۲
 .۱Ω۷＾ـ همان،آيه ۳
 .۱Ω۸＾ـ همان،آيه ℮
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 џتẂأن џنا وẂم→ џح Ẃار џنا وџل ẂرґفẂاغ→џا فￍن→џنا آم→ￍب џر џونẀولẀق→ џي ^ ґباد→ ґع Ẃن→→ ґم ẁيق ґر→→џف џك→→ان Ẁه→→ￍإن�
 ẂمẀهẂن ґم ẂمẀتẂن→Ẁك џو ^ ґرẂك ґذ ẂمẀكẂو џسẂأن ∂ￍت→ џا حￎي ґر Ẃخ ґس ẂمẀوهẀمẀت Ẃذ џخￍات џف � џين ґم→ ґاح ￍالر ẀرẂي→ џخ

�؛۱  џون ẀزґفائẂال ẀمẀه ẂمẀهￍوا أن Ẁرџب џما صґب џمẂوџيẂال ẀمẀهẀتẂي џز џج ∂ґẃ �إن џونẀك џح Ẃضџت
→→→ن در م→→→يان ش→→ما ب→→ودند ك→→→ه ب→→→ا م→→→ن در  ي→→→ادتان رف→→→ته ك→→→→ه در دن→→→يا گ→→→روه∂ از ب→→→ندگان م
^ پ→→→→→→روردگار م→→→→→→ا، م→→→→→→→ا را ب→→→→→يامرز و م→→→→→شمول رح→→→→→متت  ارت→→→→→→باط ب→→→→→→ودند و م→→→→→→→∂گفتند ا
گ→→ردان؛ ش→→ما آن→→→ها را ب→→→ه ت→→مسخر م→→∂گرفتيد و ب→→ه رف→تار و گ→→فتارشان م→→∂خنديديد! 
ح→→→→→ال ام→→→→→روز م→→→→→→ن ب→→→→→→ه آن→→→→→ها در م→→→→→قابل ص→→→→→بر و ش→→→→→→كيباي∂ ك→→→→→→ه از خ→→→→→ود ن→→→→→شان دادن→→→→→د و 
ل ك→→ردند، پ→→اداش م→→→∂دهم و اع→→→الم م→→→∂كنم ك→→→ه آن→→→ها ه→مان  ẃحم→→ ^ ش→→ما را ت اه→→انتها

گروه رستگارانند. 
^ زيانرسان گذرا  ^ فريبنده امان از دنيا
 باز گوش به هشدار خدا م∂دهيم كه: 

 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�
�؛  Ẁور ẀرџغẂال ґاهللاґب

 ^ ^ ف→→→→→→ريبنده ^ اي→→→→→→ن دن→→→→→→يا ^ خ→→→→→→→دا ح→→→→→→→ق است، ن→→→→→→→كند ك→→→→→→→ه ج→→→→→→→لوهگر＾ها ^ م→→→→→→→ردم! وع→→→→→→→ده ا
^ ب→→→ه خ→→ود ب→→ياييد ك→→ه ه→→مه چ→→يز از دس→→تتان  ن→→→اپايدار گ→→→ولتان ب→→→زند و از خ→→→→دا غ→→→افلتان س→→→→ازد ت→→→ا روز
^ ج→→→→انتان ب→→→→اق∂ ن→→→→مانده  ^ در ف→→→→ضا رف→→→→→ته و ج→→→→→ز آه و ن→→→→→اله و ح→→→→→سرت و اف→→→→→سوس ب→→→→→ر گ→→→→ذشته، چ→→→→يز
^ ب→→→→→→→→→→→→سيار ك→→→→→→→→→→→→وتاه و در ع→→→→→→→→→→→→ين ك→→→→→→→→→→→→وتاه∂ ب→→→→→→→→→→→→سيار پ→→→→→→→→→→→→رمحتوا از م→→→→→→→→→→→→واليمان ام→→→→→→→→→→→→ام  است. اي→→→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→→→→مله

اميرالمؤمنين عل∂�را به خاطر بسپاريم و پيوسته در آن بينديشيم كه م∂فرمايند: 
)؛۲  رẀمџت џو ر Ẁضџت џو رẀغџا تџيẂن الد)

دنيا فريب م∂دهد و زيان م∂زند و م∂گذرد. 
ب→→ا ن→→→شان دادن ج→→مال پ→→ول و م→→قام و زن ب→→ه آدم→→∂ چ→→شم− م→→∂زند و دل م→→∂برد و خ→ود را 
ب→→ه دام→→ن او م→→∂اف→كند،آنگاه س→مẃ و زه→ر م→هل− خ→ود را ب→ه ج→ان او م→∂ريزد و از او ج→دا م→→∂شود 

^ هميشه م∂سوزاند.  و آن بيچاره را به آتش محروميẃت از جمال خدا برا
                                                        

^ مؤمنون،آيات۱Ω۹تا۱۱۱.  ـ سوره ۱
 .℮۱Ｑفيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۲
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بخش پنجم: 

ـ گفتار نوزدهم: باور به حقايق دين 
ـ گفتار بيستم: معرفت خدا 

^ مذموم  ـ گفتار بيست و يكم: دنيا
م: قلب سليم  ẃـ گفتار بيست و دو

م: تهذيب نفس  ẃـ گفتار بيست و سو
ـ گفتار بيست و چهارم: آداب ديندار＾ 
ـ گفتار بيست و پنجم: محبوب حقيق∂ 
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گفتار نوزدهم: باور به حقايق دين 
 
 
 

نقش باور در تكامل انسان 
 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. 
^ ك→→→→ه در  د ẃش→→→→ريفه ع→→→→رض ش→→→→د ك→→→→ه خ→→→→→داون→→→→د ح→→→→→كيم ب→→→→ا آي→→→→→ات م→→→→تعد ^ ^ اي→→→→→ن آي→→→→→ه درب→→→→→→اره
د دارد ب→→→→→→→→ر اي→→→→→→→→نكه ب→→→→→→→→→ندگانش اع→→→→→→→→→تقاد ج→→→→→→→→ازم ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→تميẃت وق→→→→→→→→وع  ẃگ→→→→→→→→→ذشته خ→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→ديم اص→→→→→→→→→رار م→→→→→→→→→ؤك
وع→→دههايش داش→→ته ب→→اشند آن→→گونه ك→→ه اي→→ن اع→→تقاد، در ع→→مق ج→→انشان ب→→نشيند و از ت→→مام اع→→ضاء و 
ج→→→وارح→→→شان در ت→→→مام ح→→→االت و رف→→→تار و گ→→فتارشان ب→→→ارز گ→→ردد، ن→→ه ت→→نها آن را ب→→ه زب→→→ان ب→→→ياورند و 
م ي−  ẃر و ت→فه ẃظ و ت→صو ẃرشان ب→→گنجانند ك→→ه ت→→نها ت→→لف ẃم→→عنا و م→→فهوم آن را در ظ→→رف ف→→هم و ت→→صو
 ґصف گ→→شتنẃ ق ي→عن∂ م→ت ẃام→→ر اع→تقاد＾، در س→→اخته ش→→دن ان→سان ن→قش ث→مربخش∂ ن→دارد! ب→لكه ت→حق

^ الزم است.   جان به حقيقت آن امر اعتقاد
^ خ→دا پ→ايان م→→∂پذيرد و زن→دگ∂  ي→→عن∂ آدم→→∂ ب→→اورش ب→→شود اي→ن زن→دگ∂ دن→→يا، ط→بق وع→ده
^ انسان در عوالم پس از مرگ آغاز م∂گردد و در آن عوالم هر چه جلوتر م∂رويم  جاودانه
^ م→→ا آن→→جا ب→→→يشتر و  ع→→→الم الح→→→ق ن→→→سبت ب→→ه ع→→→الم س→→ابقش ه→→م وس→→يعتر م→→∂شود و ه→→م ن→→يازمند＾ها
^ اج→→→→→→→مال∂  ^ زن→→→→→→→→دگ∂ در آن→→→→→→→جا ف→→→→→→→راوانت→→→→→→→ر و گ→→→→→→→فتيم ش→→→→→→→ما ي− م→→→→→→→قايسه ه→→→→→→→→م ج→→→→→→→→هازات الزم ب→→→→→→→→را
ب→→→فرماييد ب→→→ين ع→→→→الم دن→→→→يا ك→→→ه اك→→→نون ه→→→ستيم و ع→→→الم رح→→م م→→ادر ك→→ه پ→→يش از اي→→ن ب→→ودهاي→→م. م→→ا ب→→ايد 

شش منزل ط∂ كنيم تا به مقصد اصل∂ از خلقت خود نائل شويم:  
                                                        

 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
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ـ صلب پدر.  ۱
ـ رحم مادر.  ۲

ـ دنيا كه هم اكنون در حال ط∂ẃ آن هستيم.  ۳
^ قرآن:  ـ عالم برزخ كه به فرموده ℮

�؛۱   џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџإل∂ ي ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џو...�
^ كه برانگيخته شوند.  ...از پشت سرشان برزخ است تا روز

ـ محشر كه:  Ｑ
�؛۲   џونẀل ґسẂن џي Ẃم ґهґẃ ب џإل∂ ر ґداث Ẃج Ẃاأل џن ґم ẂمẀإذا هџف ґور الص ∂ґف џخґفẀن џو�

 ^ →→→→→→→→ردهها] از ق→→→→→→→→برها ب→→→→→→→→رم∂خيزند و ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→و Ẁدر ص→→→→→→→→→ور دم→→→→→→→→→يده م→→→→→→→→→→∂شود و آن→→→→→→→→→→ها [م
پروردگارشان م∂شتابند. 

ـ آخرين منزل كه بهشت يا جهنẃم خواهد بود:  ⅛
�؛۳  ґير ґع ￍالس ∂ґف ẁيق ґرџف џو ґ↨ￍن џجẂال ∂ґف ẁيق ґرџف...�

...گروه∂ در بهشت و گروه∂ در جهنẃم مسكن م∂گزينند.  
^ ما به تناسب نيازها  وسعت منازل بعد

م→ا دو م→نزل از اي→ن شش م→نزل را ك→ه ص→لب پ→در و رح→م م→ادر ب→وده ط→∂ẃ ك→ردهايم و اكنون 
م ك→→→ه دن→→→ياست م→→→∂باشيم و چ→→→→نانكه گ→→→فتيم ه→→→ر چ→→→ه در اي→→ن م→→نازل ج→→لوتر  ẃم→→→نزل س→→→و ẃ∂→→→در ح→→→→ال ط
م→→→∂رويم، م→→→نزل الح→→→ق ن→→سبت ب→→ه م→→نزل س→→ابق وس→→يعتر م→→∂شود. رح→→م م→→ادر ن→→سبت ب→→ه ص→→لب پ→→→در 

وسيعتر بوده و اكنون دنيا را م∂بينيم كه نسبت به رحم مادر بسيار وسيعتر است.  
 Ґس→→→→→→ه ج→→→→→→نين دارد اگ→→→→→رچه اخ→→→→→يرا Ґت گ→→→→→→نجايش ي− ي→→→→→→ا دو ج→→→→→→نين و ن→→→→→→ادراẃرح→→→→→→م م→→→→→→ادر ظ→→→→→→رفي
→→→→ا اك→→→→نون ش→→→→كم دن→→→→→يا  ẃم→→→→→شاهده ش→→→→→ده ك→→→→→ه ي− زن ۹ ج→→→→نين از ي− ش→→→→كم ب→→→→ه دن→→→→يا آورده است!! ام
^ داده است ك→→ه وس→→عتش ن→سبت ب→ه وس→عت رح→م م→ادر  ق→→ريب ب→→ه شش م→→يليارد آدم در خ→→ود ج→→ا
اص→→→الҐ ق→→ابل م→→→قايسه ن→→م∂باشد! اي→→نجا ن→→→يازمند＾هايمان ن→→يز ب→→ا آن→→جا ب→→ه ق→→ياس در ن→م∂آيد. آن→جا ب→ا 
→→→→→ا اي→→→→نجا ي− ديگ آش رش→→→→ته و ي−  ẃچ→→→→→ند ق→→→→→طره خ→→→→→ون ك→→→→→ه ب→→→→ه م→→→→ا م→→→→∂رسيد اش→→→→باع م→→→→∂شديم ام

                                                        
 .۱ΩΩ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱

 .Ｑ۱＾يس،آيه ^ ـ سوره ۲
^ شور＾،آيه＾۷.  ـ سوره ۳
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يد م∂زنيم.   ґزџم Ẃنґم Ẃل џبريان در ي− نشست نيز سيرمان نم∂كند و داد ه ^ ه ẃبر
^ و دو  ^ ه→زار م→تر →→ا اي→→نجا ي− خ→→انه ẃن→→داش→→تيم، ام ^ آن→→جا ب→→ه ب→→يش از ي− وجب ج→→ا ن→→ياز
^ س→→→→→→ر ب→→→→→→ه ف→→→→→→ل− ك→→→→→→شيده،ييالقها و ق→→→→→→شالقها و ي− ش→→→→→→هر و ي−  ^ ب→→→→→→→رج و ب→→→→→→اروها ه→→→→→→→زار م→→→→→→→تر
^ ب→→→→ه اي→→→→ن م→→→→ملكت و آن م→→→→ملكت و اگ→→→→ر ب→→→→توان→→→→يم ب→→→→ه  م→→→→→ملكت ه→→→→→م ب→→→→→سمان ن→→→→→يست و دستان→→→→→→داز

كرات باال همانند ماه و مريخ و زحل نيز م∂نماييم.  
از اي→→ن ب→→ايد ب→→فهميم ك→→ه م→→نزل ب→→→عديمان ك→→ه ع→→الم ب→→رزخ ن→→اميده م→∂شود ب→ه م→راتب وس→يعتر 
^ ب→→سيار زي→→ادتر و ان→→حاء ج→→هازات و اب→زار زن→دگ∂  از م→→نزل ك→→نون∂ م→→ا خ→→واه→→د ب→→ود، ب→→ا ن→→يازمند＾ها
ر ك→→→مẃ و ك→→→يف آن ن→→→اتوان→→→يم، آن→→→چه ك→→ه ب→→ر م→→ا الزم است درب→→ارهاش  ẃم→→→ا از ت→→→صو Ґك→→→املتر ك→→→ه ف→→→عال

بينديشيم تا به ي− حقيقت بسيار عال∂ پ∂ ببريم.  
اي→نكه م→→∂بينيم در رح→م م→ادر ب→ه ما ابزار و وسايل فراوان از چشم و گوش و دست و پا و 
زب→→→→ان و اع→→→ضا و ج→→→وارح دي→→→→گر از داخ→→→ل و خ→→ارج ب→→دن دادهان→→د ك→→ه در آن→→جا ه→→يچ ك→→دام از اي→→→نها 
اص→→→→→الҐ م→→→→ورد ن→→→→ياز م→→→→ا ن→→→→بوده است؛آن→→→گونه ك→→→ه اگ→→→ر م→→→∂توان→→→ستيم، اع→→→تراض ك→→→رده م→→→∂گفتيم آخ→→→ر 
^ از م→→ن  ال∂ ب→→→∂جهت چ→→ه درد ẃاي→→→نها ك→→→ه ب→→→ه م→→ن دادهاي→→د چ→→ه ن→→→فع∂ ب→→ه ح→→ال م→→ن دارن→→د و ج→→ز ح→→م

درمان م∂كنند؟  
در ج→→واب ب→→ه م→→ا م→∂گفتند س→اكت ب→اش، ت→و م→ال اي→نجا ن→يست∂،اي→نجا گ→ذرگاه ت→وست و ب→ه 
^ ك→ه ن→امش دنياست بايد برو＾؛آنجا احتياج به اين وسايل و ابزار پيدا م∂كن∂ و  ^ دي→گر ج→ا

^ تا آنجا بتوان∂ سالم زندگ∂ كن∂.  ز به اين وسايل بشو ẃاينجا بايد مجه
نقش دين در تكامل مؤمنين 

ح→→ال آن ح→→→قيقت ع→→→ال∂ ك→→ه ب→→ايد از ان→ديشيدن در اي→ن ج→ريان ب→ه آن پ→∂ ب→بريم، اي→ن است 
ـ در ح→→→→ال ع→→بور از اي→→ن گ→→→ذرگاه   ^ ^ رس→→→→يدن ب→→→ه ع→→→الم دي→→→گر ـ ب→→→را ك→→→ه دن→→→→يا گ→→→ذرگاه م→→→است و م→→→ا 
^ آس→مان∂ «دي→ن» ان→حاء ج→هازات م→ربوط ب→ه زن→دگ∂ در آن ع→→الم را  م→→∂باشيم و ب→→ايد ط→بق ب→رنامه
از اي→→→→→→نجا ب→→→→→→ه دست آوري→→→→→→م،اگ→→→→→→رچه ب→→→→→رخ∂ از دس→→→→→تورات دي→→→→→ن∂ ب→→→→→ر ح→→→→→سب ظ→→→→→اهر ن→→→→→→فع∂ ب→→→→→ه ح→→→→→ال 

زندگ∂ دنياي∂ ما نداشته باشد.  
ه→مانگونه ك→ه چ→شم و گ→وش و دست و پا و زبان و دهان و بين∂ نفع∂ به حال زندگ∂ ما 
 ^ ر(فرشته ẃґو џص→→→→→→ Ẁم −џل→→→→→→ џم→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→ه زن→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→ياي∂ ب→→→→→→ود. آن→→→→→→جا م Ґدر رح→→→→→→→م م→→→→→→→ادر ن→→→→→→→داشت و ك→→→→→→→→ال
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ص→→→→ورتگر)از ج→→→→انب خ→→→→دا م→→→→أمور ش→→→→د ب→→→ه م→→→ا اع→→→→ضا و ج→→→وارح از داخ→→→ل و خ→→→→ارج ب→→→→دن داد و م→→→ا را 
ز ب→→→ه ج→→→هازات زن→→→دگ∂ در ع→→→الم دن→→يا ن→→مود؛ در ع→→الم دن→→يا ن→→يز رس→→ول خ→→دا�م→→انند م→→ل−  ẃم→→→جه
ر از ج→→→→→→→→→→→انب خ→→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→أموريẃت دارد ب→→→→→→→→→→ا دس→→→→→→→→→→تورات آس→→→→→→→→→→مان∂اش راج→→→→→→→→→→ع ب→→→→→→→→→→ه اع→→→→→→→→→→→تقاديẃات و  ẃم→→→→→→→→→→→صو

ز به جهازات زندگ∂ در عالم آخرت بنمايد.   ẃعمل∂، ما را مجه ^ اخالقيẃات و برنامهها
ز ب→→ه  ẃب→→→→دن م→→→ا ك→→→→ار ك→→→رده و س→→→اختمان ب→→→→دن را م→→جه ^ ^ ص→→→ورتگر رو →→→م ف→→→رشته ґحџدر ع→→→الم ر
^ روح و ج→→→→→→→→→→→→ان م→→→→→→→→→→→ا  ج→→→→→→→→→→→هازات الزم ك→→→→→→→→→→→رده است؛ در ع→→→→→→→→→→→الم دن→→→→→→→→→→→يا رس→→→→→→→→→→→ول اهللا االع→→→→→→→→→→→ظم�رو

ز به جهازات الزم م∂نمايد.  ẃم∂كند و ساختمان روح را مجه ^ صورتگر
^ ب∂خبر از حقايق و ناآگاه از نظم و ترتيب عوالم و سرگرم اشباع تمايالت  ح→ال اف→راد
^ عمل∂ كه در دين  و اه→واء ن→→فسان∂ ، پ→يش خ→ود م→∂گويند اع→تقاديẃات و اخالقيẃات و برنامهها
آم→ده است چ→ه ن→فع∂ ب→ه ح→→ال م→ا دارد؟ م→ا در زن→دگ∂ خ→ود ن→→ياز به خورا∑ و پوشا∑ و مسكن 
^ ب→→→→ه ح→→→→ال م→→→→ا خ→→→→واه→→→→د  و م→→→→→ركب و...داري→→→→→م، اص→→→→→→الҐ ن→→→→→→ماز و روزه و ح→→→→→جẃ و...اگ→→→→→ر ب→→→→→اشد چ→→→→ه س→→→→ود

داشت و اگر نباشد چه زيان∂ به ما خواهد زد؟  
^ ن→→اآگاه،اش→تباه ب→زرگ و ن→قص اس→اس∂  ^ ان→سانها اي→نجاست ك→ه ب→ه آن→ها گ→فته م→→∂شود ا
^ خ→ود ن→ينديشيده و خ→ود را ن→شناختهاي→د ت→ا بفهميد كه اين  ش→ما اي→ن است ك→ه ش→→ما ه→نوز درب→→اره
^ اص→ل∂ ش→ما ن→يست، اي→نجا گ→ذرگاه و م→قصد اص→ل∂ ش→→ما عالم پس از مرگ  دن→يا م→سكن و م→أوا
∂ پيدا م∂كنيد كه آنها را بايد در همين دنيا با عمل به  ẃاست، آن→→جا ن→ياز ب→ه اب→زار و وسايل خاص
دس→→→→تورات آس→→→→→مان∂ دي→→→→ن ب→→→→ه دست آوري→→→→د.آنجاست ك→→→→ه م→→→→→∂فهميد ي− رك→→→→عت ن→→→→→ماز ش→→→ما در 
^ از  دن→→→→→يا، چ→→→→→ه درج→→→→→→ات غ→→→→→رق در ن→→→→ور و س→→→→رور ب→→→→هشت∂ ب→→→→→هوجود آورده و ي− ن→→→→ماز ف→→→→وت ش→→→→ده

شما، چه دركات ظلمان∂ غرق در عذاب را باعث شده است. 
^ عالم پسين  عمل به تعاليم دين سرمايه

^ ع→مل∂ دي→ن در دن→→يا جهازات زندگ∂ در عالم  ^ اع→تقاديẃات و اخ→→القيẃات و ب→رنامهها آر
آخ→→→رت است. ه→→→مانگونه ك→→→ه اع→→→→ضا و ج→→→وارح ب→→→دن م→→ا در ع→→الم رح→→م،جهازات زن→→دگ∂ در ع→→→الم 

دنيا بوده است.  
آن→→→→→ها را از آن→→→→→جا آوردهاي→→→→م و اي→→→→نجا ب→→→→ا آن→→→→ها زن→→→دگ∂ م→→→→∂كنيم؛ ب→→→ا اي→→→ن ت→→→فاوت ك→→→ه در ع→→→→الم 
رح→م، م→ا در پ→ذيرفتن اع→ضا و ج→وارح ب→دن م→ختار ن→بودهاي→م، ب→لكه بدون اراده و اختيار از جانب 
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ـ كه جهازات زندگ∂ ما  ^ دين∂ را  م→ا، آنها را به ما دادهاند؛ ول∂ در عالم دنيا پذيرفتن برنامهها
ـ ب→→→ه اراده و اخ→→→تيار م→→→ا گ→→→→ذاش→→→تهان→→→د. اگ→→→ر ب→→→ا ع→→→→قل و اراده و اخ→→→تيار آن→→ها را  در ع→→→الم آخ→→→رت است 
پ→ذيرفتيم، ب→هشت∂ خ→واه→يم ش→→د، در غ→ير اي→ن ص→ورت جهنẃم∂ خواهيم بود و به بيان ديگر، ما در 
لґم ب→اشيم ب→ه  Ẃس→ Ẁو ت→→كوين∂، ول∂ در ع→→الم دن→→يا ب→→ايد م ^ لґم ب→→وديم ب→→ه اس→→→الم اض→→طرار Ẃس→→ Ẁع→→الم رح→→م م

^ و تشريع∂ كه:  اسالم اختيار
...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

حقيقت دين [سعادتآفرين] نزد خدا اسالم است [و تسليم شدن] ... 
در ع→→الم رح→→→م، ت→→سليم ب→وديم ب→دون اراده و اخ→→تيار، ول∂ در ع→الم دن→يا ب→ايد ت→→سليم ب→→اشيم ب→ا 

اراده و اختيار. 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۲  ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

م→→ا راه را [در دن→→→يا] ن→شان [ان→سان] دادهاي→م، اي→ن− [ب→ه راه اف→تادن و پ→ذيرفتن و] ش→اكر 
شدن يا [از راه منحرف گشتن و نپذيرفتن و] كافر شدن [در اختيار خود اوست]. 

آنگاه پايان كار را هم با صراحت و قاطعيẃت تمام فرموده است: 
 џونẀب џر Ẃش→→ џي џرار→→Ẃب Ẃاأل ￍإن �Ґيرا ґع→→ џس џو Ґالال→→ Ẃأغ џو џل ґالس→→ џس џين ґرґكاف→→→Ẃلґنا ل Ẃدџت→→→ Ẃا أع→→→→ￍإن�

ها كافẀورا�Ґ؛۳  Ẁزاج ґم џأس＃ كانџك Ẃن ґم
^ ك→افران غ→→ل و زن→→جيرها و آتش ش→علهور آم→اده ك→ردهايم و ب→ه  ب→ه ط→ور ح→تم م→→ا ب→را

^ خوشگوار بهشت∂ م∂نوشند.   ^ پر از نوشابهها يقين، نيكوكاران از جامها
^ بين عالم سابق و عالم الحق  مقايسها

ح→→→اصل اي→→→نكه ع→→→والم س→→→ر راه ان→→→سان از ص→→→لب پ→→→→در ت→→ا س→→ران→→جام ب→→هشت و ج→→→هنẃم ، ه→→ر ع→→الم 
^ اجمال∂ بين عالم دنيا و  الح→ق وس→يعتر و پ→ر ماجراتر از «عالم سابق» است و لذا ي− مقايسه

^ نيز آمده است:  ^ مولو ^ روشن∂ از اين جريان است. در مثنو عالم رحم مادر، نمونه
ب→→→→ودґ او را ب→→→→ود از خ→→→→ون، ت→→→→ار و پ→→→→ود� چ→→ون ج→→نين ب→→ود آدم→→∂ خ→→ونخوار بود� 
وز ف→→→→→→→→→→→طام ش→→→→→→→→→→→ير، لق→→→→→→→→→→مه گ→→→→→→→→→→ير ش→→→→→→→→→→د� از ف→→→→طام خ→→→→ون، غ→→→→ذايش ش→→→ير ش→→→د� 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۲
 .Ｑـ همان،يات℮و ۳
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ه از ش→→ير. ج→→→نين ك→ه غ→→ذايش در رح→م خ→ون ب→ود؛ او را از خ→وردن  ẃف→→طام ي→→عن∂ ب→→ازگرفتن ب→→چ
^ كه م∂خواستند  ا روز ẃخ→ون ب→از داش→تند و ب→هتر از خ→ون ك→ه ش→ير است در ع→وض به او دادند، ام
^ ب→→از دارن→→→د و ب→→ه دن→→→يايش ب→→ياورند و ب→→ا پ→→ستان پ→ر از ش→ير آش→نايش س→ازند، او دل  او را از خ→→ونخوار

^ رحم بيرونش راند.   ل سيل∂ به صورتش نواخت و از فضا ^ مẀوџك√ نẂد تا فرشته џنم∂ك
^ مادر چسبيد تا  او گ→ريهكنان ب→ه دن→يا آم→د و ذائ→قهاش ب→ا شير آشنا شد و محكم به سينه
^ چ→→رب و ن→→رمتر آش→→نايش س→ازند؛ ب→از  ^ ك→→ه خ→→واس→→تند از ش→→ير ه→→م ب→→ازش دارن→→د و ب→→ا غ→→ذاه→→→ا روز
^ ب→→→→→ه س→→→→→ر پ→→→→→ستان م→→→→→→ادر  ها ẃلع→→→→→→اب ت→→→→→لخ م→→→→→ز Ґد و داد و ف→→→→→→رياد م→→→→→→→∂زد، اح→→→→→→→ياناẂن џه→→→→→→م دل از ش→→→→→→ير ن→→→→→→م∂ك
 ^ م→→→→∂ماليدند ت→→→→ا ب→→→→ه ذائ→→→قهاش ت→→→لخ آي→→→د و آن را ره→→→ا ك→→→ند؛ ع→→→اقبت از ش→→→ير ج→→→→دا ش→→→د و ب→→→ا لق→→→مهها
چ→→→→رب و ن→→→→رم و ش→→→→يرين آش→→→→نا ش→→→→→د؛ دل ب→→→→ه آن→→→→→ها ب→→→→ست و اي→→→→→ن− م→→→→ناديان اله→→→→∂ و م→→→→ربيẃان آس→→→→مان∂ 
^ روح→→→ان∂ و  ^ ف→→→ريبنده و گ→→→ولزن ج→→→دايش ك→→→→نند و ب→→→ا غ→→→ذاه→→→→ا م→→→→∂خواه→→→→ند او را از اي→→→→ن لق→→→→مهها
^ از م→→→→→→عرفت و م→→→→→→حبت خ→→→→→→دا و اولي→→→→→اء خ→→→→→→دا ك→→→→→ه س→→→→→عادت ج→→→→→اودان→→→→→→هاش در گ→→→→→رو آن→→→→→هاست  م→→→→→→عنو

آشنايش سازند، او داد و فرياد عجيب م∂زند و غوغا م∂كند. آر＾: 
ب→→→→→→ودґ او را ب→→→→→→ود از خ→→→→→→ون ت→→→→→→ار و پ→→→→→ود� چ→→ون ج→→نين ب→→ود آدم→→∂ خ→→ونخوار بود� 
وز ف→→→→→→→→→→→→→طام ش→→→→→→→→→→→→ير لق→→→→→→→→→→→→مه گ→→→→→→→→→→→→ير ش→→→→→→→→→→→→د� از ف→→→طام خ→→→ون غ→→ذايـش ش→→ير ش→→د � 
ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→الب آن ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→نهان∂ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→ود� از ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→طام لق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه لق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مان∂ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود� 

^ رس→→→→اندن ب→→→ه چ→→→ه م→→قصد ب→→زرگ∂ او را  و راس→→→ت∂ ك→→→ه چ→→→قدر ب→→→زرگ است اي→→→ن ان→→→→سان و ب→→→را
آف→→→→→→ريدهان→→→→→→د؛ ول∂ ي→→→→→→الالسف ك→→→→→ه او پ→→→→→∂ ب→→→→→ه ع→→→→→ظمت ارزش خ→→→→→ود ن→→→→→برده و خ→→→→→ود را ارزان ف→→→→→روخته 
^ تمام م∂فرمايد:  ^Ẅ را چسبيده است! خدا هم با گلهمند و џاست. خدا را از دست داده و ه

ذџ إلهџهẀ هџواهẀ...�؛۱  џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�
^ خدا گرفته و آن را مطاع  ^ نفس خود را به جا ^ آن كس را ك→ه ه→وا آي→→ا دي→دها

محبوب خود قرار داده است... 
امام العارفين عل∂ اميرالمؤمنين�نيز م∂فرمايد: 

الￍ بґهџا)؛۲  ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґال...إџا)
 ب→→→ه ه→→وش ب→→اشيد... ك→→ه ش→→→ما ب→→→هاي∂ ج→→ز ب→→هشت و رض→وان خ→دا ن→داريد، اي→ن− خ→ود 

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

 .℮Ｑ⅛فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۲
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را جز به آن نفروشيد. 
^ ن→→م∂شناسد؛ م→→ا  ^ ن→→→م∂فهمد و از ع→→→الم دن→→يا چ→→يز ج→→→نين در رح→→→م م→→→ادر، ج→→→ز خ→→→ون چ→→→يز
 ^ ^ ن→→→م∂فهميم و از ع→→→→الم خ→→→→دا و آخ→→→→رت چ→→→يز ^ چ→→→→يز ẃه→→→→م در رح→→→→م دن→→→→→يا ج→→→→ز ه→→→→مين لذائ→→→→ذ م→→→→اد
^ ك→→→ه چ→→→ه ع→→→اقبت ش→→→وم∂ دام→→→نگير م→→→ا  اه از اي→→→→ن ج→→→→هل و ب→→→→→∂خبر Ẅف→→→→ џس џواا џاله و→→→→→Ẃي џن→→→→م∂شناسيم. ف→→→→واو

^ خواهد انداخت.  ^ عذابانگيز خواهد ساخت و ما را به دامن چه محروميẃتها
→→→→→→→→→→→→م�  ґحџه→→→→→→→→→→→ست ب→→→→→→→→→→→يرون ع→→→→→→→→→→→الم∂ بس م→→→→→→→→→→نتظم� گ→→→→→→→→→→→→→ر ج→→→→→→→→→→→→→نين را كس ب→→→→→→→→→→→→گفت∂ در ر
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ياء�  ґها�۱ آس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مان بس ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لند و پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر ض→→→→→→→→→→→→→→ Ẁآف→→→→→→→→→→→→→→تاب و م→→→→→→→→→→→→→→→اهتاب و ص→→→→→→→→→→→→→→د س 
م∂ ب→→→→→→→→→ا ع→→→→→→→→→رض و ط→→→→→→→→→ول�  ẃك→→→→→→→→ول�۲ ي− زم→→→→→→→→→→ين خ→→→→→→→→→→ر Ẁان→→→→→→→→→در او بس ن→→→→→→→→→عمت و چ→→→→→→→→→ندين ا
تها � ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وهها و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→حرها و دشته→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا�  Ẃش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وستانها ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اغها و ك
^ آن�  ^ در ام→→→→→→→تحان� در ص→→→→→→→→→→→→→→فت ن→→→→→→→→→→→→→→→ايد ع→→→→→→→→→→→→→جائبها ت→→→→→→→→و در اي→→→→→→→ن ظ→→→→→→→لمتچها
^ در چ→→→→→→→→ار م→→→→→→→→يخ ت→→→→→→→→نگنا�  →→→→→→→→→→→→→نا℮� خ→→→→→→→→→ون خ→→→→→→→→ور џجاس۳ و ع→→→→→→→→→→→→→→Ẃن џس اẂب→→→→→→→→→→→→→→ џدر م→→→→→→→→→→→→→→يان ح
Ẁ→→→→→د＾�  ^� او ب→→→→→→ه ح→→→→→كم ح→→→→→ال خ→→→→→ود م→→→→→نكر ب رґضＱ و ك→→→→→→افر ش→→→→→→د Ẃع→→→→→→ Ẁزي→→→→→→→ن رس→→→→→→الت م 

به دنيا دل نبندد غير نادان 
^ خ→→→→→→داست ك→→→→→ه زي→→→→→ر گ→→→→→وش م→→→→→ا خ→→→→→وابرف→→→→تگان در ش→→→→كم م→→→→ادر دن→→→→→يا  ح→→→→→ال اي→→→→→ن ق→→→→→رآن ن→→→→→دا
 ґاهللا→→ґب Ẃم Ẁن√ك ر√ Ẁغ→ џال ي џيا و→Ẃن →يا↕Ẁ الد∫ џحẂال Ẁم Ẁن√ك ر√ Ẁغ→→џ →ق≈ فџ→→ال ت џح ґاهللا џد→ Ẃعџإن√ و Ẁا الن√اس џط→نينان→داز است ك→ه:�يا أي∫→ه
^ خدا حق است  �؛ا م→ردم،فريب دن→يا را ن→خوريد و آخ→رت را ف→رام→وش ن→كنيد ك→ه وع→ده Ẁور Ẁر→ џغẂال

و بدانيد 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 ґث Ẃر→ џحẂال џو ґعامẂن Ẃاأل џو ґ↨џمￍو џس→ ẀمẂال ґلẂي→ џخẂال џو ґ↨ ￍض→ґفẂال џو ґبџه ￍالذ

�؛⅛  ґآبџمẂال Ẁن Ẃس Ẁح Ẁه џدẂن ґع Ẁاهللا џيا وẂن الد
^ ع→→→→→→→قل و  ^ آزم→→→→→→→→ودن ن→→→→→→→يرو ^ ام→→→→→→→→تحان و آزم→→→→→→→→→ايشگاه آدم→→→→→→→→→يان است ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→را دن→→→→→→→→يا ص→→→→→→→→حنه

                                                        
ها: اجرام درخشان.  Ẁـ س ۱

ـ اẀكول: خوراك∂ها.  ۲
ـ اџنجاس: پليد＾ها.  ۳
ـ عنا: رنج و تعب.  ℮

ـ مẀعرض: رويگردان.  Ｑ
^ آل عمران،آيه＾۱℮.  ـ سوره ⅛
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^ ف→→→→→→→→→→راوان و  ^ م→→→→→→→→→→→شتهيات و دلب→→→→→→→→→→→خواهه→→→→→→→→→→→ايشان از زن→→→→→→→→→→→ان و ف→→→→→→→→→→رزندان و پ→→→→→→→→→→ولها دراي→→→→→→→→→→→تشان ج→→→→→→→→→→→→مله
^ رهوار و... در نظرشان زينت داده شده است و در عين حال خدا آگاه∂ داده كه:  مركبها

�؛۱  Ґالџمџع Ẁن џس Ẃأح ẂمẀهأي ẂمẀهџوẀلẂبџنґها لџل Ґ↨џين ґز ґض ẂرџالẂ لẂنا ما عџلџ∂ ا џع џا جￍإن�
^ زم→ين ه→ست آرايش ك→رده و آن را زينت زمين قرار  م→ا، خ→ودمان آن→→چه را ك→ه رو

ص سازيم.  ẃدادهايم تا آدمزادهها را بيازماييم و خوشعملترين آنها را مشخ
زا�Ґ؛۲  Ẁر Ẁج Ґيدا ґع џها صẂيџل џما ع џونẀل ґجاعџا لￍإن џو�

^ فريبنده دوام∂ نخواهد داشت بلكه سرانجام ما تمام [آنچه]  الب→تẃه اي→→ن زي→نتها
] ت→بديل ب→→ه خ→ا∑ [م→→∂كنيم و  Ґدا ẃرا ك→→→ه از خ→ا∑ ب→رداشته [و زي→نتش دادهاي→م، م→جد

^ زمين را خا∑] ب∂گياه∂ م∂سازيم.  قشر رو
 Ẃن→→ ґم ^ ґر Ẃج→→џت ẁاتￍن→→ џج Ẃم ґه→→ґẃ ب џر џدẂن→→ ґوا عџق→→ￍات џين ґذ→→ￍلґل Ẃم→→Ẁكґذل Ẃن→→ ґر＃ مẂي џخ→→ ґب ẂمẀكẀئґẃب→→→џن Ẁأ ا Ẃل→→→Ẁق�

...�؛۳  ґاهللا џن ґم ẁوان Ẃض ґر џو ẁ↕ џرￍهџطẀم ẁواج Ẃأز џيها وґف џين ґدґخال ẀهارẂن Ẃا األџهґت Ẃحџت
^ رس→→→→→→ول م→→→→→→→ا ب→→→→→گو ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→ردم دن→→→→→→يا] آي→→→→→→ا م→→→→→→∂خواهيد آگ→→→→→اهتان س→→→→→ازم از ي−  [ا
^ ك→→→→→ه ب→→→→→هتر از اي→→→→ن زن→→→→دگ∂ [زودگ→→→→ذر دن→→→→يا＾] ش→→→ماست، ب→→→دانيد ك→→→ه  زن→→→→دگ∂ دي→→→→گر
^ ك→سان∂ ك→→ه ت→قوا پيشه كنند؛ باغها  پ→روردگار ش→→ما در ج→وار [رح→مت] خ→ود ب→را
و ب→وستانهاي∂ ج→اودانه آماده كرده كه نهرها از زير درختانشان در جريان است 
^ خ→ودش [كه  و ه→مسران∂ پ→ا∑ از ه→رگونه آلودگ→∂ و م→خصوصاҐ رض→ا و خ→شنود

ر نم∂گنجد] ...  ẃجاللت آن در تصو
^ زيانبار＾!  چه معامله

^ غ→→→→رق در ن→→→→ور و  →→→→→قџالي∂ است ك→→→→→ه ان→→→→→→سان، آن زن→→→→→دگ∂ ج→→→→→اودان→→→→→ه Ẁاي→→→→→ن ع Ґح→→→→→ال آي→→→→→ا ان→→→→→صافا
^ توأم با انواع تلخ∂ها و رنج و محنتها از  س→رور و ب→هجت را ب→ه خ→اطر اي→ن زن→دگ∂ چند روزه
^ ب→→→→→ا  →→→→→ي∫وم» را از دست دادن و ع→→→→→مر џق ẃґ∂→→→→→ џح ґالج→→→→→→مال ẃالك→→→→→→مال و ك→→→→→ل ẃك→→→→→ل» ґدست ب→→→→→→دهد؟ خ→→→→→→داون→→→→→د
ج→مادات و م→ردهها ع→شق ورزي→دن و س→ران→جام م→حكوم ب→ه ع→ذاب ج→اودان→∂ گشتن آيا سفاهت℮ 

                                                        
^ كهف،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۸ .  ۲
 .۱Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۳

ـ سفاهت: ب∂خرد＾.  ℮
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ن→→→يست؟ ب→→→→ايد اي→→→ن خ→→→طاب از ج→→→انب خ→→→دا ت→→كان در ج→→ان ان→→→سان ب→→يفكند و او را از زم→→ين ك→→نده ب→→ه 
آسمانش برساند كه م∂فرمايد: 

�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
^ و آخ→→→→راالمر او را  ^ خ→→→→دايت م→→→→→∂رو ^ ان→→→→→سان، ت→→→→→و ب→→→→→ار س→→→→→فر ب→→→→سته و رو ب→→→→→ه س→→→→و ا

مالقات خواه∂ كرد. 
^ ت→→→→وأم، م→→→→را ب→→→→ا دي→→→→گران م→→→→بادله ن→→→→كن ك→→→ه ض→→→رر  م→→→→طلوب م→→→→حبوب اص→→→→ل∂ ت→→→→و م→→→→نم ك→→→→ه خ→→→→→دا
اجدين�در مناجاتالعارفين از مناجات خمس عشره به خدايش  ẃدالسẃخ→واه∂ كرد. امام سي

عرض م∂كند: 
 ґق→→→→ ґدائ→→→→ џح ∂→→→→→ ґف џ−Ẃيџلґا ґقẂو→→→→→ ￍالش Ẁجار→→→→→ Ẃشџا Ẃت џخ ￍس џر→→→→→џت џي→→→→→ن ґذￍال џن→→→→→ ґنا مẂل џع Ẃاج→→→→→џله→→→→→∂ فґا)

)؛۲  Ẃم ґه ґور Ẁد Ẁص
 ^ خ→→→→دايا، م→→→→→ا را از ك→→→سان∂ ق→→→رار ده ك→→→→ه درخ→→→تان اش→→→تياق دي→→→دار ت→→→و، در ب→→→اغستانها

سينههايشان ريشه كرده. 
 џو ẂمẀهẀنẀي→→ Ẃعџا Ẃم ґهґوبẀب Ẃح→→џم Ẅ∂لґا ґرџظￍالن→→ ґب Ẃتￍر→→џق џو Ẃم ґه ґصار→→→Ẃبџا Ẃن→→→ џع Ẁطاء→→→ ґغẂال џف ґش→→→Ẁك Ẃد→→→џق)

)؛  ẂمẀهẀت џجارґت ґ↕ џر ґاالخґيا بẂن الد ґعẂيџب ∂ґف Ẃت џحґب џر
پ→→→→رده از م→→→→→قابل دي→→→→دگانشان ك→→→→نار رف→→→→ته و چ→→→شمانشان ب→→→ا ن→→→گاه ب→→→→ه م→→→→حبوبشان روش→→→ن 

گشته و تجارتشان در فروختن دنيا به آخرت، سود فراوان كرده است. 
^ ماست كه م∂فرمايد:  اين خطاب نيز از جانب خدا

ادґ التￍقẂو＾...�؛۳  ￍالز џرẂي џخ ￍإنџوا ف Ẁدￍو џزџت...�
^ خ→→→→→→→→→دا] ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→هترين ت→→→→→→→→→وشه  ^ م→→→→→→→→→سافران رو ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→و ^ راه ب→→→→→→→→→→رداريد [ا ...ت→→→→→→→→→→وشه

تقواست... 
مردن، خاموش شدن چراغ جان نيست 

^ دلسوزانه را هم از مواليمان امام اميرالمؤمنين عل∂�بشنويم:  اين ندا
 ẂمẀك ґẃرџم→→џم Ẃن→→ ґوا م Ẁذ Ẁخ→→џرار＃ ف→→џق Ẁار џد Ẁ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џاز＃ و џج→→џم Ẁار џا دџي→→Ẃن ا الدџم→→→ￍن ґإ Ẁاس→→→ￍا النџه→→→أي)

                                                        
^ انشقاق،آيه＾⅛ .  ـ سوره ۱

 .۱ＱΩ＾ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه ۲
^ بقره،آيه＾۱۹۷.  ـ سوره ۳
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)؛  ẂمẀك ґẃرџق џمґل
^ م→→→ردم، ب→→→ه ه→→وش آي→→يد ك→→ه دن→يا گ→ذرگاه است و آخ→رت دار ق→رار، ح→ال از  ه→→ان ا

^ قرارگاهتان توشه برگيريد.  گذرگاهتان برا
)؛۱  ẂمẀكẀان џدẂا أبџهẂن ґم џج џر ẂخẀت Ẃأن ґلẂبџق Ẃن ґم ẂمẀكџوبẀلẀا قџيẂن الد џن ґوا م Ẁج ґر Ẃأخ)

پ→→→→→→يش از اي→→→→→→نكه ب→→→→→→دنهايتان را از دن→→→→→→→يا ب→→→→→→يرون ب→→→→→→برند، خ→→→→→→ودتان دله→→→→→ايتان را از آن 
بيرون كنيد. 

(مẀوتẀوا قџبẂلџ اџنẂ تџمẀوتẀوا)؛۲ 
پيش از اينكه [به مرگ اضطرار＾] بميريد خودتان [به مرگ اختيار＾] بميريد. 
→→يẂرґها  џغґل џو ẂمẀ ت ẂرґبẀ →→ت Ẃا اخ џيه ґفџدل از ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه غ→→ير خ→→داست ب→→ر ك→→→نيد، ت→→نها ب→→ه خ→→دا ب→→پيونديد.(ف

^ خلق شدهايد. در دنيا مورد آزمايش قرار گرفتهايد.  ^ عالم ديگر )؛شما برا ẂمẀ ت Ẃقґل Ẁخ
)؛۳  نẂ دار＃ اґلẄ∂џ دار＃ ґم џونẀلџق ẂنẀما تￍنґا)

^ ديگر منتقل م∂شويد.  به تحقيق از سراي∂ به سرا
اين چراغ∂ است كزين خانه به آن خانه برند. 

 ^ ^ دن→→→→يا ب→→→→ه خ→→→→انه م→→→→→ردن ،خ→→→→→اموش ش→→→→→دن چ→→→→→راغ ج→→→→→ان ن→→→→→يست ب→→→→→لكه ان→→→→→→تقال چ→→→→راغ از خ→→→→→انه
آخرت است. از عالم مẀل− كنده شدن و به عالم ملكوت پيوستن است. 

يџ→→→م از عـالم خـا∑ �  ґقـف→→→→→→→س∂ س→→→→→→→اختـهان→→→→→→→د از بـدن→→→→→→م� مـرغ بــاغ مـلـكـوتـم نـ ^ چـن→→→→→→→→د روز
^ چو من خوش الحان∂ است�  روم ب→→→→ه گ→→→→لشن رض→→→→وان ك→→→→ه م→→→→رغ آن چ→→→→منم� چنين قفس نه سزا
^ خــراب→→→→→→→→→→→→→→→→→→اتيـان بـود وط→→→→→→→→→→→→→→→→→نم� م→→را كـه مـن→→ظر حـور است مــس→كـن و مـأوا�  چـرا بـه كــو
دريـغ و درد ك→→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→افل ز ك→→→→→→→→→ار خ→→→→→→→→→→ويشتنم� ع→→يـان نـش→→د كـه چـرا آمــدم، كــج→ا ب→ودم؟� 

ه قبل از مرگ  ẃضرورت تلقين عقايد حق
ه را ك→→ه ي− ع→→مر ب→→ا زح→→مت ب→→ه دست آوردهاي→→د پ→→يوسته ب→→ه  ẃب→→ه م→→ا گ→→فتهان→→د اي→→ن ع→→قايد ح→→ق
خ→→→→→ود ت→→→→→لقين ك→→→→→نيد؛ از زب→→→→→→ان خ→→→→→ودتان ب→→→→→→ا گ→→→→→وش خ→→→→→ودتان ه→→→→→مه روز ب→→→→→شنويد ت→→→→→ا در ع→→→→مق ج→→→→انتان 
^ ج→واب دادن ب→ه س→ؤال ف→رشتگان در ع→الم ق→برتان ب→شويد! ت→نها ب→ه ان→→تظار اي→ن  ب→→نشيند و آم→→→اده ب→→را

                                                        
^ فيض،خطبه＾۱۹℮.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۱⅛،صفحه＾۳۱۷.  ۲

ـ همان،صفحه＾۲℮۹.  ۳



 

۲۳Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ آن ب→→→ريزند،  ن→→→→نشينيد ك→→→→ه وق→→→→ت∂ ب→→→→→دن ب→→→→→∂روحتان را م→→→→يان ق→→→→بر گ→→→ذاش→→→تند و خ→→→واس→→→تند خ→→→ا∑ رو
ه را ب→→→→→→ه ش→→→→→→→ما ت→→→→→→لقين ك→→→→→→→ند. خ→→→→→→ودتان ك→→→→→→ه اك→→→→→→نون  ẃك→→→→→→→س∂ ب→→→→→→→يايد ك→→→→→→→نار ق→→→→→→→برتان ب→→→→→→→نشيند و ع→→→→→→→→قايد ح→→→→→→ق

زندهايد، عقايدتان را به خودتان تلقين كنيد.  
فرمودهاند: هر روز به هنگام طلوع فجر و سپيدهدم به نام خدا آغاز كنيد و بگوييد: 

 ҐقاẂل→→→→→→→→→→ џخ ґهґت џم Ẃح џر→→→→→→→→→→→ ґب ґهارￍالن→→→→→→→→→→→ ґب џج→→→→→→→→→→→اء џو ґهґت џر ẂدẀق→→→→→→→→→→→џب ґلẂيￍالل→→→→→→→→→→→ ґب џبџه џذ ^ ґذￍال ґهẃلґمدل џحẂلџا)
ديداҐ)؛۱  џج

ش→→→كر و س→→→→پاس از آن خ→→→داي∂ است ك→→→→ه شب را ب→→→→ا ق→→→درت خ→→ود ب→→رد و روز ن→→و را ب→→→ا 
رحمت خويش آورد. 

ل ب→→ر ث→→بت و  →→→لџ− مẀ→→→→وџك√ џآن→→→→گاه ب→→→ه س→→→مت راست و چپ خ→→→ود ن→→→گاه ك→→→نيد و خ→→→→طاب ب→→→ه دو م
ضبط اعمالتان بگوييد: 

)؛۲  ґنẂيџبґكات Ẃن ґم Ẁا اهللاџمẀاهẃي џح џو ґنẂيџظґحافẂالґب Ґبا џح Ẃرџم)
 ^ ^ دو ن→→→→→ويسنده ^ دو ن→→→→→→گهبان م→→→→→→→ن و ت→→→→→→حيẃت خ→→→→→→دا ب→→→→→→ر ش→→→→→ما ب→→→→→اد ا خ→→→→→→وش آم→→→→→→ديد ا

اعمال من. 
^ اع→مال شب ب→ه ه→→نگام ط→لوع ف→جر  از پ→يامبراك→رم�نقل ش→ده ك→ه دو م→→ل− ن→ويسنده
^ اع→→→→→مال روز ب→→→ر ان→→→سان وارد م→→→→∂شوند.در ق→→→رآن ك→→→ريم اش→→→اره ب→→→ه  م→→→→∂روند و دو م→→→→ل− ن→→→→ويسنده

اين مطلب شده كه م∂فرمايد: 
�؛۳  ẁيد ґعџق ґمال ґẃالش ґنџع џو ґين ґمџيẂال ґنџع ґيانґẃ تџلџق ẀمẂال ∂ￍقџلџت џي Ẃإذ�

^ ع→→→→مل از س→→→→مت راست و چپ ان→→→→سان ن→→→→شستهاند و اع→→→→مالش را ث→→→بت و  دو گ→→→→يرنده
ضبط م∂كنند. 

تẀبا» يعن∂ بنويسيد آنچه من م∂گويم:  Ẃك Ẁپس از خوشامدگوي∂ به آن دو مل− م∂گوييد: «ا ^ بار
 џو Ẃهџل џ−ري џال ش Ẁه џد Ẃح џو Ẁاهللا ￍالґا џلهґال ا Ẃنџا Ẁدџه Ẃشџا ∂ẃنґحيم ا ￍمن الر Ẃح ￍالر ґاهللا ґم Ẃس→ґب) ẀثџعẂب→ џي џاهللا ￍنџا џف→يها و џبẂي џال ر ẁ↨џي→→ ґآت џ↨џاع→→ ẃالس ￍنџا џه وẀول→→ Ẁس џر џو Ẁه ẀدẂب→→ џع Ґداￍم џح→→Ẁم ￍنџا

)؛℮  ґورẀبẀقẂال ∂ґن فџم
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۸۳ ،صفحه＾۱℮۱.  ۱
ـ همان.  ۲

^ ق،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۳
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾⅛۳۱.  ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۳⅛

ب→→→ه ن→→→ام خ→→→داوند رح→→→مان رح→→→يم م→→→→ن ش→→→هادت م→→→→∂دهم ك→→→ه خ→→→دا م→→→عبود ي→→→گانه است و 
^ او و رس→ول اوست و ق→يامت آم→دن∂ است و  د� ب→→نده ẃش→→ريك∂ ن→دارد و م→→حم

∂ در آن نيست و خدا تمام مردگان را از قبرها برم∂انگيزد.  ẃشك
اهللا)؛  џشاء Ẃنґا ẀثџعẂبẀا џ−ґذل Ẅ∂џلџع џو ẀوتẀمџا ґهẂيџل џع џو Ẅ∂џي Ẃحџا џ−ґذل Ẅ∂џلџع)

م→→→ن ب→→→→ا ه→→→مين ع→→→→قيده زن→→→ده م→→→∂مانم و ب→→→ا ه→→→مين ع→→قيده م→→→∂ميرم و ب→→→ا ه→→→مين ع→→قيده از 
قبر برم∂خيزم اґن شاءاهللا. 

الم)؛۱  ￍالس ґ∂ґẃ ن ґم Ẁهџآل џو Ґداￍم џحẀم Ẃء џرẂاق ￍمẀهￓللџا)
د و آلش برسان.  ẃبارالها، سالمم را به محم

ق قلب∂ حقايق  ẃكسب سعادت در گرو تحق
ẃه م→→→→∂دان→→→يم ك→→→ه ت→→→نها ت→→→لفẃظ ب→→→ه اي→→→ن الف→→→اظ، س→→عادتبخش ب→→ه ان→→→سان ن→→→يست ب→→لكه ت→→حقẃق  الب→→→ت

قلب به اين حقايق الزم است؛ چنانكه قرآن كريم با قاطعيẃت تمام م∂فرمايد: 
�؛۲  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�

 ґك→→→→ه ن→→→ه م→→→ال∂ ن→→افع خ→→واهد ب→→ود و ن→→→ه ف→→رزندان∂. آن روز، س→→عادت ت→→نها از آن ^ روز
كس∂ است كه با قلب∂ سليم بر خداوند وارد شود. 

تنها كس∂ در روز جزا رستگار است كه با قلب∂ سليم وارد بر خدا گردد. 
يẃه و س→→→→→يẃئات  ґق Ẃل→→→→→ Ẁو ت→→→→→→رديد در ع→→→→→→قايد دارد، ي→→→→→→ا ج→→→→→انش آلوده ب→→→→→ه رذائ→→→→→ل خ ẃ−آدم→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ش
→→الم ك→ه ج→→ايگاه  ẃق→→→لب∂ ب→→يمار است و ب→→ديه∂ است ك→ه ب→يماردالن را ب→ه دارالس ^ ع→→مليẃه است، دارا
پ→اكدالن است راه ن→م∂دهند و ي→→الالسف ك→ه م→ا اك→ثراҐ در ف→كر تأمين سالمت خود نم∂باشيم و 
 ^ يẃه از ك→→→→بر و ع→→→→جب و ري→→→→ا و ح→→→رص و ب→→→خل و ح→→→→سد را ب→→→ه ع→→→نوان ب→→→يمار＾ها ґق Ẃل→→→→ Ẁرذائ→→→→ل خ Ґاس→→→→اسا
م→→→→→هل− ق→→→→→لب ب→→→→→ه ح→→→→→→ساب ن→→→→→م∂آوريم و اح→→→→→→ياناҐ م→→→→→مكن است از ارت→→→→→كاب گ→→→→→→ناهان ع→→→→→مل∂ پ→→→→→رهيز 
ك→→→→نيم و اع→→→→مال خ→→→→→وب از ن→→→→ماز و روزه و ح→→→→جẃ و ان→→→→→فاقات م→→→→ال∂ ه→→→م داش→→→ته ب→→→→اشيم ول∂ از اب→→→تال ب→→→ه 

^ اخالق∂ اصالҐ باك∂ نداشته باشيم.   بيمار＾ها
ẃ∂ ع→الم و  ^ از ف→رائ→ص و ن→واف→ل ب→اشد و ح→ت از ب→→→اب م→→ثال ك→→س∂ م→→قيẃد ب→→ه ان→→حاء اع→→→مال ع→→باد

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸۳ ،صفحه＾⅛۲℮.  ۱

^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۳۷

 ^ ج اح→كام دي→ن∂ ن→يز ب→ه ش→مار آي→→د، ول∂ م→بتال ب→ه ب→يمار ẃخ→→وشبيان و خ→→وشقلم م→→رو ^ دان→→شمند
م→→→→→→→→هل− ح→→→→→→→→سد ب→→→→→→→→اشد؛ ي→→→→→→→عن∂ از اي→→→→→→→نكه ه→→→→→→→مكار و ه→→→→→→→→مطرازش در زن→→→→→→→→دگ∂ از او ج→→→→→→→لوتر اف→→→→→→→تاده و 
^ ش→كست او را دارد و  ^ پ→→يدا ك→→رده است رن→ج م→∂برد و در دل آرزو م→→حبوبيẃت م→→ردم∂ ب→→يشتر
 ^ ت م→→→→→→→∂كند. اي→→→→→→ن آدم م→→→→→→بتال ب→→→→→→ه ب→→→→→→يمار ẃت اج→→→→→→تماع∂ او اح→→→→→→ساس لذẃهدار ش→→→→→→→→دن ش→→→→→→→خصي→→→→→→→→ ẃاز لك
 Ẁار→→→→→→→→→ẃالن Ẁل Ẁأك→→→→→→→→џ →→→→→→→→ما ت џك ґنات џس→→→→→→→→ џحẂال Ẁل Ẁأك→→→→→→→→ џي џد џس→→→→→→→→→ џحẂن√ ال ґم→→→→→→→→→هل− ح→→→→→→→→→سد است ك→→→→→→→→→ه در رواي→→→→→→→→→→ات آم→→→→→→→→→ده:(ا

)؛۱و در روايت∂:  џب џط џحẂال
)؛۲  џبџط џحẂال Ẁارẃالن ẀلẀأكџما تџك џااليمان ẀلẀأكџي џد џس џحẂال ￍنґا)

^ زشت ح→→سد [ت→→مام ح→→سنات و ب→→لكه  ه→→→مانگونه ك→→→ه آتش ه→→يزم را م→→→∂خورد، خ→→و
اصل] ايمان انسان را م∂خورد! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ شرح نهجالبالغه،جلد۱،صفحه＾۳۱۷.  ۱

 .۳Ω⅛＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۲
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گفتار بيستم: معرفت خدا 
 
 
 

^ خدا حق است  وعدهها
 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. 
^ اي→→ن  ^ ش→→→→ريفه ع→→→رض ش→→→د: ك→→→ه خ→→→داون→→→د ح→→→كيم در ق→→رآن ك→→ريمش رو ذي→→→ل ه→→→مين آي→→→→ه
 ^ ^ خ→→→→دا ح→→→ق است و ت→→→خلẃفناپذير، اع→→→مẃ از وع→→→دهها ر دارد ك→→→ه وع→→→دهها ẃح→→→→قيقت ت→→→→أكيد م→→→كر
^ رزق و  ^ م→→→→→→ربوط ب→→→→→→ه زن→→→→→→دگ∂ در آخ→→→→→رت. م→→→→→ثالҐ در م→→→→→سأله م→→→→→→ربوط ب→→→→→→ه زن→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→يا و وع→→→→→→دهها

روز＾، هم اصل رزق را به عهده گرفته و فرموده است: 
قẀها...�؛۲  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂا ∂ґف ＃↨ￍاب џد Ẃن ґما م џو�

^ خداست...  ^ در زمين نيست، مگر اينكه رزقش بر عهده هيچ جنبندها
و هم شكر را سبب افزايش نعمت و كفر را موجب عذاب شديد دانسته كه: 
�؛۳  ẁيد ґد џشџل ∂ґذابџع ￍإن ẂمẀت Ẃرџفџك Ẃنґئџل џو ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل...�

...اگ→→→→ر ش→→→اكر ب→→→اشيد، ب→→→→ر ن→→→عمتهايتان م→→→→∂افزاييم و اگ→→→ر ك→→→افر ش→→ويد، ع→→ذاب م→→→ن 
شديد است. 
همچنين فرموده است: 

 џو ґماء→→→→ ￍالس џن→→→ ґكات＃ مџر→→→џب Ẃم ґهẂيџل→→→ џنا ع Ẃحџت→→→џفџا ل Ẃوџق→→→ￍات џوا وẀن→→→џآم Ẅ^ џر→→→ẀقẂال џل→→→ Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�
                                                        

 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ هود،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲

^ ابراهيم،آيه＾۷.  ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۳۹

�؛۱  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو ґض ẂرџالẂ ا
^ بركات فراوان  اگ→ر اهل آباد＾ها ايمان آورده و تقوا پيشه م∂كردند، ما درها
از آس→→مان و زم→→ين ب→→ر آن→→ها م→→→∂گشوديم، ول∂ آن→→ها آي→ات م→→ا را ت→كذيب ك→ردند، م→→ا 

^ اعمالشان رسانديم.  هم آنها را به سزا
^ م→→رگ و پ→→يش آم→→→دن ع→والم پس از م→رگ است  ^ ح→→تم∂ خ→→دا وع→→→ده از ج→→مله وع→→دهها

كه م∂فرمايد: 
 ґمґع→→→→ال Ẅ∂إل џون د џر→→→→Ẁت ￍم→→→→Ẁث ẂمẀيكґالق→→→→Ẁم Ẁهￍإن→→→→џف ẀهẂن→→→→ ґم џون رґف→→→→→џت ^ ґذￍال џت Ẃو→→→→→ џمẂال ￍإن Ẃل→→→→→Ẁق�

�؛۲  џونẀل џمẂعџت ẂمẀتẂنẀما كґب ẂمẀكẀئґẃب џنẀيџف ґ↕ џهاد ￍالش џو ґبẂيџغẂال
ب→→→گو ب→→→→ه اي→→→نان آن م→→→رگ∂ ك→→→→ه ش→→→ما از آن ف→→رار م→→→∂كنيد، ب→→→ه ط→→ور ح→→تم ب→→→ا ش→→ما دي→→دار 
^ خ→→→→→→→داوند ع→→→→→→→الم غ→→→→→→→يب و ش→→→→→→→هادت ب→→→→→→→از گ→→→→→→→ردانده  خ→→→→→→→→واهد ك→→→→→→→→رد و س→→→→→→→→پس ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→و

م∂شويد و او شما را از آثار [بد و خوب] اعمالتان آگاه م∂سازد. 
^ پ→→→→→→→→→يش م→→→→→→→→→→∂آيد از ب→→→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→→→حشر و ك→→→→→→→→→تاب و  آن→→→→→→→→→→→گاه ع→→→→→→→→→→والم و وق→→→→→→→→→→→ايع ح→→→→→→→→→تم∂ دي→→→→→→→→→گر

حساب،ميزان و صراط و بهشت و جهنẃم. 
...�؛۳  ẀهارẂنџا االџهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџات＃ تￍن џج ґنات ґم ẂؤẀمẂال џو џينґن ґم ẂؤẀمẂال Ẁاهللا џدџع џو�

 џن→→→→→→→→ار џارￍف→→→→→→→→ẀكẂال џو ґقاتґناف→→→→→→→→ ẀمẂال џو џينґقґناف→→→→→→→→ ẀمẂال Ẁاهللا џدџع џو... џينґن ґم Ẃؤ→→→→→→→→ ẀمẂال Ẁاهللا џد→→→→→→→→→ џع џو�
...�؛℮  џمￍن џه џج

 ^ ^ ب→→هشت و ب→→→ه م→→ردان و زن→ان م→→نافق، وع→ده خ→→دا ب→→ه م→→ردان و زن→→→ان ب→→اايمان وع→→ده
آتش جهنẃم داده است. 

�؛  ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍإن Ẁاسￍا النџهيا أي�
^ خدا حق است [و حتماҐ واقع خواهد شد].  ^ مردم [باور كنيد كه] وعده ا

ا از نوع ضعيف آن  ẃايمان داريم ام
ح→→→ال، م→→مكن است م→→ا پ→→يش خ→→ود ب→→گوييم م→→ا ك→→ه ب→→حمداهللا اي→→→مان ب→→ه ح→→تميẃت اي→→ن ح→→→قايق 

                                                        
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱
^ جمعه،آيه＾۸ .  ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۳

ـ همان،آيه＾۸⅛.  ℮
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^ خ→→→→→→→→ود  داري→→→→→→→→→→م؛ ه→→→→→→→→→م ق→→→→→→→→→لباҐ م→→→→→→→→عتقديم و ه→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ه زب→→→→→→→→→ان اق→→→→→→→→رار م→→→→→→→→∂كنيم و ه→→→→→→→→م در وص→→→→→→→→يẃت ن→→→→→→→→امهها
م∂نويسيم من شهادت م∂دهم به وحدانيẃت خدا و نبوẃت انبياء و امامت امامان� . 

م→→→∂دان→→→م ك→→→ه م→→رگ ح→→ق است و ب→→رزخ و م→→حشر و م→→يزان و ص→→راط و ب→→هشت و ج→→هنẃم ح→→ق 
است، ح→→ال ك→ه م→ا اي→مان و اعتقاد به حق بودن اين حقايق داريم، پس اين همه اصرار و تأكيد 
^ خ→→→→→→→دا ح→→→→→→→ق است و ه→→→→→→→رگز  ^ م→→→→→→→ردم! ب→→→→→→→اور ك→→→→→→→→نيد ك→→→→→→→ه وع→→→→→→→ده ^ چ→→→→→→→يست ك→→→→→→→ه ا ر ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→→را ẃم→→→→→→→كر

تخلẃفپذير نخواهد بود. 
�؛۱...به يقين، خدا خلف وعده نم∂كند.  џيعاد ґمẂال Ẁفґل ẂخẀال ي џاهللا ￍإن...�

ا  џل ك→نيد ك→ه م→∂فرمايد:�ي→ا أي∫→هẃاي→ن آي→ه ت→أم ^ در ج→→واب ع→رض م→∂شود: ش→ما ان→دك∂ رو
^ كسان∂ كه ايمان آوردهايد، ايمان بياوريد.  نẀوا...�؛۲ا ґوا آمẀن џآم џين ґال√ذ

بانگيز است، زيرا مخاطبين اگر ايمان نياوردهاند پس چرا م∂فرمايد  ẃاي→ن ب→ه ظاهر تعج
^ ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→ه اي→→→→→مان آوردهاي→→→→د و اگ→→→→ر اي→→→→→مان آوردهان→→→→→د، پس چ→→→→را م→→→→∂فرمايد اي→→→→مان ب→→→→ياوريد.  ا
 ^ اي→→→→نكه ب→→→→ه ق→→→→ول آق→→→→ايان ط→→→→→الẃب، ت→→→→حصيل ح→→→→اصل و آن از م→→→→حاالت ع→→→→→قليه است ك→→→ه ب→→→گوييم ا

مؤمن، مؤمن شو. 
 ^ ^ م→→→→→→→→راتب است و م→→→→→→→→مكن است ك→→→→→→→→س∂ واج→→→→→→→→د م→→→→→→→→رتبه پس م→→→→→→→→→علوم م→→→→→→→→→∂شود اي→→→→→→→→مان دارا
^ آن ب→→اشد، در اي→ن صورت صحيح است كه به او گفته  ^ ع→اليه ^ از اي→مان و ف→اقد م→رتبه ن→ازله
^ پ→→→→→→ايين را ب→→→→→→ه دست آوردها＾، اي→→→→→→ن در ت→→→→→أمين س→→→→→عادتت  ^ ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه اي→→→→→→مان در درج→→→→→→→ه ش→→→→→→ود ا
^ از آن را به دست آور تا نائل به سعادت گرد＾. همانگونه كه  ^ باال كاف∂ نم∂باشد! درجه

قرآن كريم م∂فرمايد: 
 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�

...�؛۳  ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل
^ پ→→→يامبر ب→→ه آن→→→ها] ب→→گو اي→→مان ن→ياوردهايد، ب→لكه  ب→→اديهنشينان گ→→فتند اي→→→مان آوردي→→م[ا

^ شما راه نيافته است...  بگوييد اسالم آوردهايم،زيرا هنوز ايمان به داخل قلبها
وا  Ẁدџج→→→→→اه џوا وẀتاب Ẃر→→→→→ џي Ẃمџل ￍم→→→→→→Ẁث ґهґ →→→→→→ول Ẁس џر џو ґاهللا→→→→→→ ґوا بẀن→→→→→→ џآم џي→→→→→→ن ґذￍال џونẀن ґم Ẃؤ→→→→→→ ẀمẂا الџم→→→→→→ￍإن�

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾⅛۱۳.  ـ سوره ۲

^ حجرات،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳
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�؛۱  џونẀق ґاد ￍالص ẀمẀه џ−ґولئẀا ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف Ẃم ґه ґسẀفẂأن џو Ẃم ґهґوالẂأمґب
ه→→→→مانا م→→→→ؤمنان ك→→→→سان∂ ه→→→→ستند ك→→→→→ه اي→→→→مان ب→→→→→ه خ→→→→دا و رس→→→→ولش آوردهان→→→د و ه→→→يچگاه 
حالت ش−ẃ و ريب در ايمانشان پيدا نشده و با مال و جانشان به جهاد در راه خدا 

^ اينانند كه صادق در ايمانشان م∂باشند.  پرداختهاند، آر
^ خ→→دا داري→→م از  ^ ح→→تميẃت وع→→دهها ^ ك→→ه م→→ا ب→→ه زع→→م خ→→ود درب→→→اره ح→→→ال، اي→→→مان و اع→→تقاد
^ از اي→→→مان و اع→→→تقاد  ^ ن→→ازله ^ رزق و م→→→رگ و ع→→→والم پس از م→→→رگ، م→→→مكن است درج→→ه م→→→سأله
→→→ا ب→→→ه  ẃم→→→→∂شود ام ^ ^ روي→→→→ين ق→→→→لب اف→→→→تاده ب→→→→ر زب→→→→ان ج→→→→→ار ^ پ→→→→رده ^ س→→→→طح∂ رو ب→→→→اشد ك→→→→ه ب→→→→ه گ→→→→ونه

^ آن راه نيافته است.   ^ زيرين قلب و سويدا پرده
مشكل اصل∂ ما كمبود معرفت به خدا 

اي→→→ن م→→طلب ب→→ايد ب→→اورمان ب→→→شود ك→→ه م→→شكل اص→→ل∂ م→→→ا، ن→→قصان و ك→→مبود م→→عرفت ن→→سبت ب→→ه 
ẃ↨ اهللا و سپس اطاع↨ اهللا. اين جمله  خ→داست ك→ه ه→دف اص→ل∂ از خ→لقت، م→عرف↨ اهللا است و م→حب

از امام اميرالمؤمنين عل∂�منقول است: 
 џن ґم ґه→ґب џونẀك ґẃر џح→Ẁم→→ا ت ẂمẀكџعџفẂن→→ џي Ẅ∏ￍت→→ џح џدونẀبẂع→→џم→→ا ت џ↨џف ґرẂع→→џم ẂمẀك ґسẀف→→Ẃن џأ ∂→→ ґوا فẀن ґẃك→→ џس)

فẀون)؛۲  ґرẂعџت Ẃنџم ґ↕ џباد ґعґب ґح ґوار џجẂال
اب→→→→تدا م→→→→عرفت آن→→→→چه را ك→→→→ه ع→→→بادتش م→→→→∂كنيد در ج→→→انتان ب→→→نشانيد ت→→→→ا اع→→→مال∂ ك→→→→ه ب→→→→ا 
اع→ضا و ج→وارح خ→ويش ان→جام م→→∂دهيد، ت→حت ع→نوان عبادت معبود شناخته شده 

نافع به حالتان گردد. 
ي→→→→→→→عن∂ آن ع→→→→→→→بادت∂ اث→→→→→→→رگذار در س→→→→→→→عادت ان→→→→→→→سان است ك→→→→→→→ه م→→→→→→→عبودش ش→→→→→→→→ناخته ش→→→→→→→ده ب→→→→→→اشد و 
معاالسف ما معبود خود را آنچنانكه بايد و ممكن است، نشناختهايم.خودش هم فرموده است: 

...�؛۳  ґه ґر Ẃدџق ￍق џح џوا اهللا Ẁر џدџما ق џو�
آنها خدا را آنچنان كه حقẃش است نشناختهاند... 

^ ش→→ناختن دي→→گر م→→وجودات از ج→→مادات و ن→→→باتات و  اه→→→تمام و س→→ع∂ و ت→→→الش∂ ك→→ه م→→ا ب→→را
^ اف→→تخار خ→→ود در ع→→→الم ع→→لم و دانش م→→∂دان→→يم،  ح→→→يوان→→→ات از خ→→→ود ن→→→→شان م→→→∂دهيم و آن را م→→ايه

                                                        
 .۱Ｑ＾حجرات،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ تحف العقول،صفحه＾۲۲۳.  ۲
^ انعام،آيه＾۹۱.  ـ سوره ۳
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اند∑ґ قابل اعتناي∂ از آن اهتمام و سع∂ و تالش را در شناختن خدا از خود نشان نم∂دهيم.  
 ^ سات، م→→→تمركز گ→→→شته رو ẃت م→→→→ؤسẃالي ẃع→→→→لم است و ص→→→→نعت؛ ت→→→→مام ف→→→→ع ^ اك→→→→نون دن→→→→→يا، دن→→→→يا
^ تأمين موجبات رفاه زندگ∂  ش→ناختن ان→واع م→وجودات و ب→→هوجود آوردن ان→حاء م→صنوعات برا
 ^ ^ انديشه درباره ^ كنون∂ از قلم افتاده است و مجال∂ برا ^ ك→ه در دنيا ^ ب→شر! ت→نها چ→يز ẃم→اد
 Ґآن در دله→→→→→→→ا ب→→→→→→→اق∂ ن→→→→→→→مانده، ه→→→→→→→→مان خ→→→→→→→دا و آف→→→→→→→ريدگار ج→→→→→→→→هان است ت→→→→→→→ا آن→→→→→→→جا ك→→→→→→ه گ→→→→→→وي∂ اص→→→→→→→ال
ـ و ت→قرẃب  ـ م→نبع ك→لẃ ك→→ماالت  ن→→فهميدهان→→د ك→→ه ه→→→دف از آم→→دن ان→سان ب→ه اي→ن دن→→يا ش→ناختن خ→دا 
^ در  ^ او و ن→يل ب→ه س→عادت اب→د ^ ت→→شرẃف ب→→ه لق→ا ج→→ستن ب→→ه س→→→احت ق→→دس او و آم→→→اده گ→→شتن ب→→را
^ پس از م→→→→→→→→→→رگ است!! ن→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→دف، ت→→→→→→→→→نها ش→→→→→→→→→→ناختن زم→→→→→→→→→ين و آس→→→→→→→→→مان، ت→→→→→→→→→شريح س→→→→→→→→→اختمان  س→→→→→→→→→→را
ج→→→→→→سمان∂ گ→→→→→→ياهان و ج→→→→→→انوران از م→→→→→→ورچه و زن→→→→→→بور و ع→→→→→نكبوت و ف→→→→→رضاҐ ت→→→→→شريح ب→→→→→دن و اع→→→→→→ضا و 

جوارح انسان و پ∂ بردن به علل بيمار＾ها و يافتن راه درمان آنها!  
^ ش→ناختن ان→واع ك→ائنات  ر و ت→حقيق درب→→اره ẃدر اي→ن ن→يست ك→ه ت→فك ^ ẃه ش−ẃ و ت→رديد الب→ت
 ^ ^ ك→→ه در ن→→ظام آف→→رينش آن→→→ها ب→→ه ك→→ار رف→→ته است، از راهه→→→ا و پ→→→∂ ب→→→ردن ب→→→ه اس→→→رار ش→→→گفتان→→→گيز
^ ع→→ليم ح→كيم ج→→هان و در ح→دẃ خ→ود ع→بادت∂ ب→سيار عظيم  ^ ش→ناخت آف→ريننده ب→سيار روش→ن ب→را
^ ن→→→→→شان دادن ج→→→→→→مال  ^ آي→→→→→→ينه و م→→→→→→رآت∂ ب→→→→→→را →→→→→→→ا ب→→→→→→ه ش→→→→→→رط اي→→→→→→نكه آدم→→→→→→∂ آن→→→→→→ها را ب→→→→→→ه گ→→→→→→ونه ẃاست، ام
^ خ→→→→دايش  ^ او ب→→→→ه س→→→→و ه خ→→→→→ود ق→→→→→رار ده→→→→→د ت→→→→→ا راه→→→→→گشا ẃح→→→→→ضرت خ→→→→→→الق ع→→→→→ليم ح→→→→→كيم م→→→→→ورد ت→→→→→وج
گ→ردند، ن→ه اي→نكه ش→→ناختن خ→ود آن→ها را م→ستقالҐ هدف بداند كه در اين صورت او را به بنبست 
 ^ م→∂رسانند و راه→زنش م→∂شوند و در عالم پس از مرگ او را به جرم تضييع و اتالف سرمايه

عمر عزيز جهنẃم∂اش م∂سازند. 
تشخيص اشتباه در شناخت مطلوب فطر＾ 

 Ґن→صبالع→ين ان→سان ع→اقل ب→اشد ك→ه م→ن انسانم و انسان فطرتا Ґب→ايد اي→ن ح→قيقت دائ→ما ^ آر
ع→→→→→شق ب→→→→→ه ك→→→→مال و ج→→→→مال دارد، آن ه→→→→م ك→→→→→مال و ج→→→→→مال پ→→→→ايانناپذير و او م→→→→نحصراҐ ذات اق→→→→دس 
 Ґو حصر نم∂باشد و ذاتا ẃحد ^ ح→ق است ك→ه در وج→ود و ح→يات و ع→لم و قدرت و ثروت، دارا

^ انسان است.   جمال و كمال مطلق و همو مطلوب فطر
م→→نتها ان→→سان ب→→ر اث→→ر ن→→→ديدن ت→→ربيت ص→→حيح، از ت→شخيص راه رس→يدن ب→ه م→طلوب و م→حبوب 
ف→طر＾اش ع→اجز م→انده ب→ه ب→يراه→ه اف→تاده است. هر جا رشحها＾۱ از جمال اعمẃ از جمال صورت 

                                                        
^ اند∑.  ـ رشحه: نمونه ۱
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^ اوست دن→→→بالش  و ج→→→مال ع→→→لم و ق→→→درت و ث→→→→روت ب→→→بيند ب→→→ه خ→→→→يال اي→→→نكه او ه→→→→مان م→→→حبوب ف→→→طر
 ^ م→→→→→∂رود و دل م→→→→→∂دهد ول∂ وق→→→→ت∂ م→→→→∂بيند او را اش→→→→→باع ن→→→→كرد ره→→→→ايش م→→→→→∂كند و دن→→→→بال دي→→→→گر
وام ب→ه اي→ن و آن دل م→∂دهد و  ẃم∂ م→→∂رود و ع→ل∂الد ẃم→→∂رود؛ او ه→→م س→→يرش ن→→م∂كند دن→→بال س→→و
نها ب→ه پ→ايان م→→∂رسد و م→رگش ف→را م∂رسد  џند→→ џد ت→ا ع→مرش ب→ا ه→مين دل دادن و دل كџن џدل م→→∂ك
^ ه→→ميشه  و خ→→→ود را م→→→∂يابد ك→→→ه ب→→→ايد در آتش ف→→→راق و م→→→حروم م→→→اندن از م→→حبوب ف→→طر＾اش ب→→را

بسوزد و بگدازد كه سوزانندهترين آتشها آتش فراق و دور افتادن از محبوب است. 
�؛۱  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�

آن شاعر هم گفته است: 
^ نــبـود بـيـش  ^ حـيـات دو روز افـسانه

 آن هم كليـم با تـو بگـويم چـسان گـذشت  
ي− روز صرف بستن دل شد به اين و آن 

ندنґ دل زيـن و آن گـذشت  џدگـر بـه ك ґروز
^ انسان، مراقب حال و مقام خود باش  ا

ẃه دادن ان→→→→→→→→→→سان و ب→→→→→→→→→ازداش→→→→→→→→→تن او از ك→→→→→→→→→→جرو＾ها  ^ ت→→→→→→→→→نب آر＾، خ→→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→د رح→→→→→→→→→→يم ك→→→→→→→→→→ريم ب→→→→→→→→→را
^ انسان! ارزش خود را  �؛۲ا ґيه→ ґالق Ẁم→џف Ґحا Ẃد→→ џك џ−ґẃ ب џر Ẅ∂إل ẁح ґك→→اد џ−√إن Ẁسان→→Ẃن Ẃا اإل џم→∂فرمايد:�يا أي∫ه
^ خدايت هست∂ و سرانجام به ديدار  ب→شناس و خ→ود را ارزان ن→فروش؛ ت→و در ح→→ال پرواز به سو
^ ك→→→→املنما و  ^ ن→→→→اقصها ^ ف→→→→ريبنده او خ→→→→→واه→→→→→∂ رس→→→→→يد. اي→→→→→→ن− م→→→→راقب ب→→→→اش اي→→→→ن ج→→→→لوهگر＾ها

^ مقصد اعال بازت ندارند:  ^ زيبانما فريبت ندهند و از حركت به سو زشتها
 џب џج→→→→→ Ẃث＃ أعẂي→→→→→ џغ ґلџث џمџك.... ẁ↨џي→→→→→ن ґز џو ẁو→→→→→ Ẃهџل џو ẁبґعџيا ل→→→→→Ẃن الد Ẁ↕يا→→→→→ џحẂا الџم→→→→→→ￍوا أنẀمџل→→→→→→ Ẃعґا�

طاماҐ...�؛۳  Ẁح ẀونẀكџي ￍمẀا ث ￎرџف ẂصẀم Ẁراهџتџف Ẁيج ґهџي ￍمẀث ẀهẀباتџن џارￍفẀكẂال
^ و س→→→→→→→→→رگرم∂ و آرايش است....ه→→→→→→→→مچون ب→→→→→→→→اران  ب→→→→→→→→→دانيد اي→→→→→→→→→ن زن→→→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→→→→يا، ب→→→→→→→→→→از
م م→→→→→→∂شود و ك→→→→→شاورزان را  ẃرويش گ→→→→→→ياهان س→→→→→→رسبز و خ→→→→→ر ^ ^ ك→→→→→→ه وس→→→→→→يله ش→→→→→→ديد
خ→→وشحال و م→→سرور م→→→∂سازد، ول∂ اي→→→ن ط→→راوت و ش→اداب∂ آن ب→اغ و ب→وستان دوام 

                                                        
 .۱Ｑ＾فين،آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۱
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲
 .۲Ω＾حديد،آيه ^ ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲℮℮

چ→→→ندان∂ ن→→م∂آورد و دن→→→بالش ف→→صل خ→→زان م→→→∂رسد و آن را م→→→∂خشكاند و ت→→بديل 
به كاه∂ م∂نمايد... 

�؛۱  Ґالџمџع Ẁن џس Ẃأح ẂمẀهأي ẂمẀهџوẀلẂبџنґها لџل Ґ↨џين ґز ґض ẂرџالẂا ∂џلџنا ما عẂل џع џا جￍإن�
^ زمين است زينت آن قرار دادهايم، از خا∑ تيره، چشم و  م→ا خودمان آنچه را كه رو
ر آدم→→→→→→→→يان  џظẂن→→→→→→→→ џو م Ẅ∂ئ Ẃر→→→→→→→→ џزي→→→→→→→→→با و دلرب→→→→→→→→→→ا، م→→→→→→→→→ال و ج→→→→→→→→اه و م→→→→→→→→قام ف→→→→→→→→ريبا ب→→→→→→→→→هوجود آورده و در م ^ اب→→→→→→→→→رو

نشاندهايم تا امتحانشان كنيم. 
زا�Ґ؛۲  Ẁر Ẁج Ґيدا ґع џها صẂيџل џما ع џونẀل ґجاعџا لￍإن џو�

و ما خودمان نيز بار ديگر اين زينتها و آرايشها را تبديل به خا∑ تيره م∂نماييم.  
م→→نتها م→→ا ب→→ه آدم→→يان ع→→قل و اراده و اخ→→تيار دادهاي→→م و ب→→ا ف→رستادن پ→يامبران و روش→ن ن→مودن 
 Ẁناه Ẃي џد џمشعل فروزان وح∂ بر سر راهشان، از هدف اصل∂ اين نظام آگاهشان ساختهايم.�إن√ا ه
^ را ن→شانشان دادهاي→م ان→تخاب آن  �؛۳راه رس→→يدن ب→ه س→→عادت اب→د Ґورا Ẁف→→ џا ك→→ راҐ وџ إم√ ґا ش→→→اك→→ →→بґيلџ إم√ الس√
^ از  راه و ان→→→حراف از آن را ه→→→م ب→→→ه اخ→→→تيار خ→→→ودشان ن→→هادهاي→→م، ح→→ال اي→→ن خ→→ودشانند ك→→ه ب→→ا پ→→يرو
^Ẅ و هوس، سعادت را تبديل به شقاوت م∂كنند و جهنẃم را ترجيح بر بهشت م∂دهند.   هو

^ از راه نماز  شناخت محبوب مطلوب فطر
^ زم→→→→→→→→ان∂ م→→→→→→→عيẃن دس→→→→→→→تور ن→→→→→→→ماز  س در ه→→→→→→→ر ش→→→→→→→بانهروز چ→→→→→→→→ندين ب→→→→→→→ار در ف→→→→→→→اصلهها ẃدي→→→→→→→ن م→→→→→→→قد
^ ب→→ا خ→→→دا ي→→→عن∂ م→→حبوب م→→طلوب ف→→طريشان و  ^ م→→واج→→→هه و گ→→فتگو م→→→∂دهد ي→→عن∂ ان→→سانها را ب→→را
ع→رض ن→ياز ب→ه درگ→اه او دع→→وت م→∂كند و ب→ا تعليم ذكر مبار∑ «اهللاكبر» اهللا را بزرگتر از همه 
^ دل دادن و دل  ف∂ ك→رده ب→ه ان→سان م→∂فهماند كه تنها كس∂ كه شايسته ẃچ→يز و ه→مه كس م→عر
وعال است و بس! ك→ه او كمال مطلق است و هميشه باق∂ است و ديگران  ẃب→ستن است «اهللا» ع→ز

هر كه و هر چه كه هستند، همه و همه، هم ناقصند و هم فان∂: 
)؛  ẁلґزائ џ↨џحالџعيم＃ ال مџن ￍلẀك џو ẁل ґباط ґاهللا џال џء＃ ما خ Ẃ∏ џش لẀال كџا)

توجẃه!همه چيز جز خدا ذاتاҐ باطل و هر نعمت∂ سرانجام محكوم به زوال است. 
ن→→→ماز ب→→→ا «اهللاك→→بر»شروع م→→→∂شود و ب→→→ا «اهللاك→→→بر» خ→→اتمه م→→→∂يابد. در ان→→تقال از ه→→ر ح→→ال∂ ب→→→ه ح→→ال 

                                                        
^ كهف،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۸ .  ۲
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۳



 

۲℮Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

ديگر نماز نيز «اهللاكبر» وارد است.  
ه ق→→لب∂ ان→→سان ب→→ه ع→→ظمت و ج→→→اللت خ→→→داست ول∂ ي→→→الالسف  ẃت→→مرين ت→→وج ^ اي→→→نها ه→→→مه ب→→را
^ ه→م ك→ه در ج→ان و ق→لب اكثر ما نمازخوانها جا نيفتاده است همان «اهللاكبر» است.  ت→نها چ→يز
^ در  اگر جا افتاده بود، اكنون زندگ∂ ما از هر جهت دگرگون شده بود و جز فرمان خدا چيز
 ^ ^ ان→صاف و ص→دق و ص→فا داور ظ→اهر و ب→اطن اف→كار و اع→مال م→ا ح→اكم ن→بود. اآلن ش→ما از رو
 Ẅ^ ب→فرماييد: آي→ا در س→راس→ر ش→ئون زن→دگ∂ ما اهللاكبر حاكم است يا الپول اكبر. «اهللاكبر» يا الهو
^ آن  →→→→واهẀ ...�؛۱آي→→→→ا دي→→→→دها џه Ẁه→→→→ џإله џذ џخ→→→→→√ →→→→نґ ات џم џتẂأيџر→→→→ џو اله→→→→وس اك→→→→بر. خ→→→→→دا ه→→→→م ف→→→→رموده است:�أ ف Ẅ^ ^ خدا اطاعت از هو ك→س∂ را ك→ه ه→وا و دلخ→واه خ→ود را معبود و مطاع خود قرار داده و به جا

م∂كند؟ در نتيجه خدا هم به كيفر اين ترجيح نابخردانه: 
...�؛۲  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂џلџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق џو ґه ґعẂم џس Ẅ∂џلџع џمџت џخ�

مẀهر بر گوش و قلبش نهاده و پرده مقابل چشمش افكنده است.  
دي→→گر آن→→چه را ك→→ه ب→→→ايد ب→→→بيند ن→→م∂بيند و آن→→چه را ك→→ه ب→→ايد ب→→شنود ن→م∂شنود و آن→چه را ك→ه 

بايد بفهمد، نم∂فهمد.  
افسوس كه نماز ما روح ندارد! 

^ را نقل م∂كند كه:  ^ زنان مصر ه ẃيوسف خدا قص ^ در سوره
...�؛۳  ￍنẀهџي ґدẂأي џنẂعￍطџق џو Ẁهџن ẂرџبẂأك ẀهџنẂأي џا رￍمџلџف...�

...ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه ي→→→→→وسف را دي→→→→→دند آن→→→→چنان [م→→→→جذوب ج→→→→مالش ش→→→→دند و] در ن→→→→ظرشان 
^ م→→→→يوه]  ^ ك→→→→→ه دس→→→→تشان ب→→→→ود ب→→→→→ه ج→→→→ا ب→→→→→زرگ آم→→→→→→د ك→→→→→ه خ→→→→ود را ب→→→→اختند و [ب→→→→→ا ك→→→→ارد

^ خود را بريدند [و احساس درد نكردند]...  دستها
^ ن→→→بود؛ ك→→→لẃ الج→→→مال و   در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه ي→→→→وسف� ج→→→ز م→→→خلوق∂ از م→→→خلوقات خ→→→دا چ→→→يز
ر ب→→→ر روح و ق→→→لب آن→→→→ان ش→→د ك→→ه ب→→ه زب→→ان ح→→ال  ґطẂي џس→→→ Ẁالك→→→→مال ك→→→ه ن→→→بود و در ع→→→ين ح→→→ال آن→→→چنان م ẃك→→→ل
^ ترنج، انگشتان دست خود را بريدند و نفهميدند. حال  خ→ويش «اليوسف اكبر» گفتند و به جا
آي→→→→ا ق→→→→مر ب→→→→هتر، ي→→→→ا آن→→→→كه ق→→→مر س→→→ازد خ→→→وب∂ ش→→→كر ب→→→هتر ي→→→→ا آن→→→كه ش→→→كر س→→→ازد؟ ي→→→وسف اگ→→→ر اي→→→نچنين 

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
^ يوسف،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳
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زي→باست پس ب→بين ي→وسفآفرين چ→→قدر زي→→باست ك→ه ن→ماز و شعار آسمان∂ اهللاكبر اين شيفتگ∂ 
^ هميشه م∂خواهد در عمق جان ما زنده و ثابت نگه دارد.   به آن جميل عل∂ االطالق را برا

ه∂ ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→قيقت ع→→→→ليا ن→→→→→داري→→→→م و اف→→→→عال∂ خ→→→→ش− و  ẃت→→→→وج Ґول∂ م→→→→→عاالس→→→→→ف ك→→→→→ه م→→→→ا اك→→→→ثرا
ه دل ب→ه زب→→ان م→∂آوريم.آنگاه  ẃب→→∂روح ب→→ه ص→→ورت ن→→→ماز ان→جام م→∂دهيم و الف→اظ∂ خ→ال∂ از ت→وج
اي→→ن ه→→مه ب→→∂پرواي→∂ در م→خالفت ب→ا اوام→ر و ن→واه→∂ پ→روردگار را از خ→ود ص→ادر م→→∂كنيم. آي→ا اي→ن 

^ بسيار روشنґ عمل∂ با «اهللاكبر» را چگونه بايد توجيه كنيم؟!  ناسازگار
^ عمر خود در حال جنابتند  كسان∂ كه همه

س ف→رموده است: ان→سان ب→ر اث→ر آميزش جنس∂ جنب م∂شود و با حال جنابت  ẃش→ارع م→قد
ج→→→→→ايز ن→→→→→→يست ن→→→→→ماز ب→→→→→خوان→→→→د ي→→→→ا داخ→→→→ل مس→→→→جد و ح→→→→رم م→→→→عصومين�گردد و ي→→→→ا ت→→→→ماس ب→→→→دن∂ ب→→→→ا 
ك→→→تابت ق→→→رآن پ→→يدا ك→→ند، اب→→تدا ب→→→ايد غ→→→سل ك→→→ند، ي→→عن∂ ت→→مام ب→→→دن را ب→→ا آب ب→→ه ن→→يẃت غ→→سل ش→→ستشو 

دهد تا بتواند نماز بخواند و مسجد برود و مسẃ كتابت قرآن كند.  
ت ح→→→→يوان→→→→∂، از خ→→→→دا دور  ẃاي→→→→ن ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→ه ان→→→→سان ب→→→→ا ي− لح→→→→ظه غ→→→→رق ش→→→→دن در لذ
م∂شود، بيگانه و اجنب∂ از خدا م∂گردد و اهليẃت حضور در پيشگاه خدا و انس گرفتن با او 

را از دست م∂دهد. 
ات زن→دگ∂  ẃاز لذ ^ ذات و ب→رخوردار ẃب→→نابراي→→ن ك→→سان∂ ك→→ه ت→→مام ع→→مرشان م→→ستغرق در ت→لذ
^ رسيدن به آنها از هيچ گناه  ^ از پ→ولدوست∂ و ج→اه و م→قام و ش→هرتطلب∂ م∂باشند و برا ẃم→اد
^ و ك→سب و ك→ار ح→رام اج→تناب ن→م∂ورزند! اي→نان در ت→مام ع→مرشان  و خ→→طا از رب→ا و رش→وهخوار
^ ورود ب→→→→ه ح→→→→ريم ق→→→→دس ن→→→→→ماز و  ^ از خ→→→→دا ه→→→→ستند و ه→→→→يچگاه اج→→→→ازه در ح→→→→→ال ج→→→→نابتند و ب→→→→يگانه

تماس روح∂ با حقيقت قرآن نم∂يابند.  
آدم رب→→→→اخوار اگ→→→→ر س→→→→الها در م→→→→سجدالح→→→رام ب→→→ر گ→→→رد ك→→→عبه ط→→→واف ك→→→ند و شب و روز در 
 ^ ح→→→→ال س→→→→جده و ن→→→→ماز ب→→→→اشد و ه→→→ر روز و ه→→→ر شب خ→→→تم ق→→→رآن ك→→→→ند، او در ح→→→→ال ج→→→→نابت و پ→→→ليد
^ از خ→→داست ن→ه ب→ه ح→ريم ن→→ماز راهش م→→∂دهند و نه با نورانيẃت قرآن و مسجد  روح→∂ و ب→→يگانه
^ واق→→→ع∂ درآي→→د و ب→→→ا آب ت→→وبه و  و ب→→→يت اهللا الح→→→رام آش→→→نايش م→→→→∂سازند؛ م→→→گر اي→→→نكه از در ت→→→وبه
 ^ ^ ورود به فضا ^ روح→∂ را از ان→دام ج→انش زائل سازد تا اجازه اس→تغفار، ح→ال ج→نابت و پ→ليد
روح→→→→ان∂ ن→→→ماز و ق→→→رآن و م→→→سجد درب→→ارهاش ص→→→ادر ك→→نند ب→→لكه م→→دال پ→→راف→→تخار م→→حبوبيẃت در ن→→زد 
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خدا را به سينهاش بچسبانند و بفرمايند: 
�؛۱  џين ґرґẃهџطџت ẀمẂال ب ґحẀي џو џينґاب ẃوￍالت ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�

...به يقين خدا توبهكاران و پا∑شدگان را دوست م∂دارد. 
^ واق→ع∂، ط→هارت و پ→→اكيزگ∂ روح را س→بب م→∂شود و آدم∂ را محبوب خدا  ي→عن∂ ت→وبه

م∂گرداند.  
س ف→→→رموده است: اگ→→→ر ان→→→سان ب→→→دنش ب→→→ا ب→→→→دن م→→يẃت ت→→ماس پ→→→يدا ك→→ند،  ẃه→→→مچنين ش→→→ارع م→→→قد
ت ع→→مرشان ب→ا م→ردهها ت→ماس دارن→د چ→ه ب→ايد  ẃت ك→→ند. پس آن→→ان ك→→ه ت→→مام م→→دẃم→→ي ẃب→→ايد غ→→سل مس
ب→→→كنند؟ پ→→→ول م→→→رده است، خ→→→انه و م→→→اشين و م→→→غازه، پ→→→ست و م→→→قام و ري→→است م→→رده است، اك→→ثر م→→ا 
م→→→→ردم ب→→→→ا ان→→→واع و اق→→→سام م→→→ردهها ت→→→ماس روح→→→∂ ب→→→سيار ش→→→ديد داري→→→م و ه→→→ر چ→→→ه زودت→→→ر ب→→→→ايد ب→→→ا آب 

^ حقيق∂ راهمان دهند.  توبه، غسل مسẃ ميẃت كنيم تا به آستان اقدس زنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲℮۸

^ مذموم  گفتار بيست و يكم: دنيا
 
 
 

^ خدا را باور كنيم  حق بودن وعدهها
^ اي→→ن  د در ق→→رآن ك→→ريمش، ت→→أكيد ب→→→سيار رو ẃع→→→رض ش→→→د ك→→→ه خ→→→→داون→→→→د ح→→→كيم ب→→→ا آي→→ات م→→تعد
م→→طلب دارد ك→→→ه ب→→ندگان، اع→→تقاد و اي→→مان راس→→خ ب→→ه ح→→تم∂الوق→→وع ب→→ودن وع→دههايش داش→ته ب→اشند و 
^ و اخرويشان تأمين گردد.   ^ رسيدن به آن وعدهها آماده سازند تا سعادت دنيو خودشان را برا
ه قرآن كريم بوده ول∂ از  ẃـ مورد توج ـ از دنيا و آخرت  ẃه ح→يات هر دو جهان∂ انسان  الب→ت
^ ان→→سان است كه زندگ∂ جاودانه محسوب م∂شود.  دي→دگاه ق→رآن اص→الت از آنґ ح→→يات اخ→رو
^ تأمين  ل∂۱ و ت→بع∂ دارد كه در سايه ẃت→طف ^ زن→دگ∂ ان→→سان در دن→→يا ه→م م→وقẃت است و ه→م ج→نبه
^ ف→→→→→اطر  ^ لق→→→→→→مان ش→→→→→→بيه ه→→→→→→مين آي→→→→→→ه ك→→→→→→ه در س→→→→→→وره زن→→→→→→دگ∂ آخ→→→→→→→رت ت→→→→→→أمين م→→→→→→∂گردد. در س→→→→→→وره

^ را نشان م∂دهد و م∂فرمايد:  ^ آمده كه اصالت حيات اخرو م∂خوانيم با اضافها
هґ وџ ال  ґدџل џو Ẃن→→ џع ẁدґوال ^ ґز Ẃج→→ џال ي ҐماẂو→→ џا ي Ẃو џش→→→ Ẃاخ џو ẂمẀك→→→→ￍب џوا رẀق→→→ￍات Ẁاس→→→ￍا النџه→→→ي→→→ا أي�
 џيا وẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ẀمẀكￍن ￍرẀغџال تџف ￒق џح ґاهللا џدẂع џو ￍإن ҐئاẂي џش ґه ґدґوال Ẃنџج→از＃ ع џو Ẁه ẁودẀل Ẃو→џم

�؛۲  Ẁور ẀرџغẂال ґاهللاґب ẂمẀكￍن ￍرẀغџال ي
→→→→→→→سبت ب→→→→→→→→ه پ→→→→→→→روردگارتان ب→→→→→→→∂پروا ن→→→→→→باشيد و  ^ م→→→→→→→ردم! ت→→→→→→→قوا را رع→→→→→→→ايت ك→→→→→→→→نيد و ن ا
^ از دوش ف→→→رزندش ب→→ردارد و ن→→→ه  ^ م→→→∂تواند ب→→ار ^ ك→→→ه ن→→→ه پ→→در ب→→→ترسيد از آن روز
^ از دوش پ→→→→درش و ه→→→→→يچ ك→→→→دام ن→→→فع∂ ب→→→→ه ح→→→ال ي→→→كديگر ن→→→خواهند داشت،  ف→→→→رزند

بلكه از هم فرار خواهند كرد... 
�؛۳  ґيهґنџب џو ґهґتџب ґصاح џو � ґيهґأب џو ґهґẃمẀا џو � ґيه ґأخ Ẃن ґم Ẁء ẂرџمẂال رґف џي џمẂوџي�

                                                        
^ بودن.  ـ تطفẃل: تابع چيز ۱
^ لقمان،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۲

 .۳Ｑعبس،آيات۳۳تا ^ ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲℮۹

^ ك→→ه ه→→ر ك→→س∂ از ب→→رادر و م→→ادر و پ→→در و ه→→مسر و ف→رزندانش ف→رار م→∂كند ك→ه م→بادا  روز
^ ح→→قوق ت→→ضييع ش→→دهشان از ي→→كديگر ب→رخيزند. آن→گاه  گ→→ريبان ي→→→كديگر را ب→→گيرند و ب→→ه م→→طالبه
^ خ→→دا(راج→→ع ب→→ه وق→→→ايع م→→حشر) ح→→ق است.ب→→نابراي→→ن م→→راقب ب→→اشيد ك→→ه  م→→→∂فرمايد ك→→→ه ي→→→قيناҐ وع→→ده

زندگ∂ دنيا فريبتان ندهد و شيطان فريبكار از راه خدا بيرونتان نبرد.  
ـ ح→يات پس از  ـ ي→→عن∂ م→قصود اص→ل∂ ب→ودن  ^ اص→الت  ^ ف→جر ه→م ب→ا ب→يان دي→گر در س→وره

مرگ را نشان م∂دهد: 
 џا� و→→ￎف џا صￎف→ џص Ẁ−џل џمẂال џو џ−ب џر џج→اء џا� و→→ￎك џا د→→ￎك џد Ẁض ẂرџالẂا ґتￍك Ẁإذا د ẃال→→џك�
→→قẀولẀ ي→→ا  џر＾� ي→→Ẃكґẃالذ Ẁهџل Ẅ∂→→→ￍأن џو Ẁسان→→→Ẃن Ẃاإل Ẁرￍك џذџت→→→ џذ＃ يґئџمẂو→→→ џي џمￍن џه џج→→→ ґذ＃ بґئџمẂو→→→ џي џء∂→→→ ґ؛۱ ج�∂ґيات џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџل
ن→→ه، ه→→رگز چ→→نان ن→يست[كه م→→نكران روز ج→زا م→→∂پندارند ب→→لكه] ه→نگام∂ ك→→ه زم→ين 
در ه→→م ك→وبيده ش→ود ك→وبيده ش→دن∂ م→→حكم و ف→رمان خ→دا ص→ادر گ→ردد و ف→رشتگان 
^ اط→→→→→اعت ف→→→→→رمان ص→→→→→→ف در ص→→→→→فẃ ب→→→→→ايستند و آن روز ج→→→→→هنẃم ب→→→→→ه ص→→→→→حنه آورده  ب→→→→→را
م→→→∂شود و آن روز ان→→→سان ب→→→ه خ→→→ود م→→→→∂آيد! امẃ→→→→ا آن ب→→→→ه خ→→→ود آم→→دن چ→→ه ن→→فع∂ ب→→→ه او 
 ^ خ→→→→واهد داشت[آن→→→→جاست ك→→→→ه ب→→→→ا ن→→→دامت و ح→→→سرت و اف→→→سوس ت→→→→مام]م∂گويد ا

^ فرستاده بودم.  ^ زندگ∂ام از پيش چيز كاش من برا
^ قرآن∂ دقẃت فرماييد  به اين لطيفه

^ م→→→→→حشر  ^ در ص→→→→→→حنه در ت→→→→→→عبير دق→→→→→→يق آي→→→→→→ه دقẃت م→→→→→→∂فرماييد ك→→→→→→ه ان→→→→→→→سان ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود آم→→→→→→ده
^ پيش فرستاده بودم   ^ زن→دگ∂ام چيز ^ ك→اش ب→را →→ياتґ∂�؛...ا џحґل ẀتẂم џنґ∂ قџ→د√ م→∂گويد: �...ي→ا لџيẂ→→ت

^ پيش فرستاده بودم.  ^ آخرتم چيز ^ كاش برا رџتґ∂)؛ا ґخ ґال ẀتẂم џن∂ قџد√ ت Ẃيџو نم∂گويد:(يا ل
^ پ→→→→→→→→يش ف→→→→→→→→رستاده ب→→→→→→→→ودم. ي→→→→→→→→عن∂ آن روز  ^ زن→→→→→→→→دگيم چ→→→→→→→→يز ^ ك→→→→→→→→اش ب→→→→→→→→را ب→→→→→→→→→لكه م→→→→→→→→→∂گويد ا
م→→→→→→→→∂فهمد ك→→→→→→→→ه در دن→→→→→→→→→يا اص→→→→→→→→→الҐ زن→→→→→→→→دگ∂ ن→→→→→→→→→داش→→→→→→→→→ته است و زن→→→→→→→→دگ∂اش ت→→→→→→→→→ازه آن→→→→→→→جا ش→→→→→→→روع ش→→→→→→→ده و 
ي→→الالسف ك→→ه از وس→→→ايل زن→→دگ∂ ك→→ه الزم ب→→ود از دن→→→يا پ→→يش ب→→فرستد، ه→→يچ چ→→يز ن→فرستاده است و 
رџكات جهنẃم، مسكن و مأواي∂ و جز  џاك→نون ت→ه∂دست و ب→→دبخت و بيچاره مانده است و جز د

                                                        
^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲ＱΩ

۳ جهنẃم طعام و شراب∂ ندارد.   ґاق ẃميم۲ و غس џم۱، ح ẃقوџز
^ دق→→→→يق ق→→→→رآن∂ خ→→→→يل∂ ت→→→→كان ده→→→نده و ب→→→→يدارك→→→ننده است ك→→→ه اي→→→ن ت→→→وقẃف چ→→→هل  اي→→→→ن ن→→→→كته
^ ان→→→→→سان در دن→→→→→يا، در ن→→→→ظر ان→→→→→سان ق→→→→يامت∂ اص→→→→→الҐ ب→→→→ه ح→→→→ساب زن→→→→دگ∂  پ→→→→→نجاه ي→→→→→ا ه→→→→فتاد،هشتاد س→→→→→اله
 Ґج→نين در رح→م م→→ادر در ن→ظر ان→سان دن→→ياي∂ اصال ^ گ→ذاش→ته ن→م∂شود آن→گونه ك→ه ت→وقẃف ۹ م→اهه

به حساب زندگ∂ گذاشته نم∂شود.  
ت ع→→→مر م→→→ا را ب→→→پرسند م→→→∂گوييم در ف→→→→الن روز از ف→→→الن س→→→→ال از م→→→ادر م→→→تولẃد  ẃاگ→→→ر از م→→→ا م→→→د
ش→دهام و ام→روز دقيقاҐ مثالҐ هشتاد و دو سال و چهار ماه از عمرم م∂گذرد و هيچگاه آن نẀه ماه 
 Ґماẃه م→اه ه→م م→سل→Ẁ ت ن ẃدوران ج→→نين∂ در رح→→م م→→→ادر را ب→→ه ح→→→ساب ن→→م∂آوريم و ح→→ال آن→→كه آن م→د
ج→→→زء ع→→→مر م→→→ا ب→→→وده و ت→→→مام اب→→→زار و وس→→→ايل زن→→→دگ∂ در ط→→→ول ه→→→شتاد س→→→ال دن→→ياي∂ از ب→→ركات ه→→مان 
دوران ج→→نين∂ است ك→→ه ه→مه را از آن→→جا آوردهاي→م و اي→نجا ب→ا آن→→ها زن→دگ∂ م→∂كنيم ول∂ در ع→ين 

حال آن دوران را به حساب عمر خود نم∂گذاريم. 
ح→ال ان→سان ق→يامت∂ ه→م پس از ت→ولẃد از رح→م م→→ادر دن→→يا ك→ه چ→شمش ب→از م∂شود و وسعت 
و ع→ظمت و ج→→اللت آن ع→→الم را م∂بيند آنچنان مقهور و مجذوب واقع م∂شود كه خود را در 
لي→ن روز ورود ب→ه ح→→يات و زندگ∂اش مشاهده م∂كند و با حسرت و افسوس تمام م∂گويد  ẃاو
^ از پ→→→→→يش ف→→→→→رستاده ب→→→→→ودم. ي→→→→→عن∂ در ع→→→→→ين اي→→→→→نكه دوران  ^ ح→→→→→يات و زن→→→→→→دگيم چ→→→→→يز ^ ك→→→→→→اش ب→→→→→را ا
^ دن→→→→يا را ب→→→→ه ح→→→→ساب زن→→→→دگ∂اش ن→→→→م∂گذارد در ع→→→→ين ح→→→→→ال م→→→→∂فهمد ك→→→→ه ت→→→→مام وس→→→→→ايل  گ→→→→ذشته
زن→→→→→→→دگ∂ اص→→→→→→→ل∂ و ح→→→→→→→يات واق→→→→→→→ع∂اش را الزم ب→→→→→→→ود از دن→→→→→→يا ه→→→→→→مراه خ→→→→→→ود ب→→→→→→ياورد و ن→→→→→→→ياورده است و 

^ ندارد!  اكنون جز سوختن در آتش حسرت و افسوس و ندامت راه و چارها
^ ح→يات  ب→نابراي→ن م→ا ك→ه ه→م اك→نون داري→م دوران دن→ياي∂ خ→ود را م∂گذران→يم و رو ب→ه س→و
^ ب→→→→→→→→يدارك→→→→→→→→ننده و  اص→→→→→→→→→ل∂ و زن→→→→→→→→→دگ∂ ج→→→→→→→→→اودان→→→→→→→→→∂ خ→→→→→→→→→ود پ→→→→→→→→يش م→→→→→→→→∂رويم، ش→→→→→→→→ديداҐ ن→→→→→→→→→يازمند ن→→→→→→→→داه→→→→→→→→ا
^ خ→→→→→→→دا م→→→→→→∂باشيم ك→→→→→ه ام→→→→→ام ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂�  ^ ق→→→→→→رآن و اولي→→→→→→→ا ^ ت→→→→→→كان ده→→→→→→→نده ه→→→→→→شداره→→→→→→→ا

ẃه م∂داد و موعظه م∂فرمود:  راҐ با اين جمالت تنب ẃاصحاب خود را مكر
نẂيџا  الد ∂џلџع џ↨ џج Ẃر→ ẀعẂوا الل→ ґأق џو ґيل ґح ￍالر→ґب ẂمẀيك ґف џ^ ґودẀن Ẃدџق→џف Ẁاهللا ẀمẀكџم ґح џوا ر Ẁزￍه џج→џت)

                                                        
م: خورا∑ جهنẃميان.  ẃـ زقو ۱
ـ حميم: آب داغ سوزان.  ۲

اق: مايع بدرنگ بدبو.  ẃـ غس ۳



 

۲Ｑ۱                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 џل ґازџنџم џو ҐوداẀئџك Ґ↨џبџق џع ẂمẀكџام→џأم ￍن ґإ→џف ґاد ￍالز џن ґم ẂمẀكґت џر Ẃض џح→ґا ب→џم ґحґال џص→ґوا بẀبґلџق→Ẃان џو
هџا)؛۱  џدẂن ґع ґوفẀقẀوẂال џا وџهẂيџل џع ґود Ẁر ẀوẂال џن ґم ￍدẀال ب Ґ↨џولẀهџم Ґ↨џوف Ẁخџم

^ ك→وچ ك→→ردن  خ→→دا ش→→ما را ب→يامرزد، وس→ايل س→فر آخ→رت را آم→اده س→ازيد ك→→ه ن→دا
از دن→→→→→يا در م→→→→يان ش→→→ما داده ش→→→ده است ت→→→وقẃف در دن→→→→يا را ك→→→→م ب→→→شماريد [و دل ب→→→ه آن 
ن→→→→بنديد] ت→→→→وشه و زاد الزم در اي→→→→→ن س→→→→فر را ك→→→→ه ه→→→→→م اك→→→→نون در دس→→→→ترستان ه→→→ست از 
^ صعبالعبور  ط→اعت و بندگ∂ خدا همراه خود برداريد كه سر راهتان گردنهها
^ ح→→→→→→→ساب و  ^ ت→→→→→→→رسآور ه→→→→→→→ولنا∑[از ق→→→→→→→بر و ع→→→→→→→الم ب→→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→وقفها و م→→→→→→→نزلها
ص→→→→→راط و م→→→→→يزان]وجود دارد ك→→→→→ه ن→→→→اگزير ب→→→→ايد ب→→→→→ر آن→→→→ها وارد ش→→→→ده و در آن→→→→ها ن→→→→گه 

داشته شويد. 
^ رسيدن به حيات واقع∂ آخرت  ^ برا مها ẃدنيا مقد

^ دو چ→→→→→شم است. ه→→→→→م  گ→→→→→→فته ش→→→→→→→د: اي→→→→→→نكه م→→→→→→∂گويند اس→→→→→→→الم ذوالع→→→→→→ينين است، ي→→→→→عن∂ دارا
→→ا ن→→ه ب→→ه اي→→ن م→→عن∂ ك→→ه  ẃه ح→→→رف درس→→ت∂ است، امẃ چ→→→شم دن→→→→يابين دارد و ه→→→م چ→→→شم آخ→→→رتبين. الب→→→ت
^ داش→→ته ب→→اشد آن→گونه ك→ه  ^ م→→ستقل ج→→دا از دي→→گر ^ ه→→ر ك→→دام از دن→→→يا و آخ→→→رت ي− ب→→رنامه ب→→را
س اسالم  ẃه→يچ ارت→باط∂ ب→ه ي→كديگر ن→→داش→→ته ب→اشند ن→ه اي→ن ط→ور ن→يست ب→لكه دن→→يا از ن→ظر دين مقد
م دي→ن∂ در  ẃم→نظ ^ ^ زن→→دگ∂ ان→سان در آخ→رت است ك→ه ع→مل ط→بق ب→رنامه مه و زم→→ينهساز ب→را ẃم→→قد
^ ج→اودان→ه در آخ→→رت م→∂باشد  دن→→يا م→→وجب ب→→→هوجود آم→دن ح→→يات ط→يẃبه و زن→دگ∂ س→→عادتمندان→→ه
س ق→→→رآن له→→→و است و لعب؛ ب→→→ازيچه و  ẃم→→→→ستقل ج→→→→دا از آخ→→→→رت در ن→→→→ظر آي→→→ين م→→→قد ^ وگ→→→→رنه دن→→→→يا
 ^ ب ب→ودن ان→سان ب→ه ع→→ذابه→→ا ẃاز س→→→عادت و م→عذ ^ س→→رگرم∂ و س→→ران→→جام م→→وجب م→→حروميẃت اب→→د

^ در آخرت است كه قرآن كريم م∂فرمايد:  ابد
 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 ك→→ه  ^ ن→يست و ب→→ه ي→→قين س→را اي→→ن زن→→دگ∂ دن→→يا، ج→→ز له→→و و لعب چ→يز
^ ك→→→→اش اي→→→→ن ف→→→→رورفتگان در خ→→→واب غ→→→فلت اي→→→→ن  ^ واق→→→→ع∂ است. ا ح→→→→يات ب→→→→ه م→→→→عنا

                                                        
 .۲Ω℮＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱

^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ｑ۲

حقيقت را م∂فهميدند. 
ẃه دادن به دنياگرايان غافل فرمودند:  در شب معراج خطاب به رسول اكرم�بهمنظور تنب
فџرґ وџ اґذا  Ẃصџ Ẃاال џو ґر џض Ẃخџ Ẃاال ∂џلґا џرџظџذا نґا ґẃ∂ґب ￍالص џلẂث ґم џونẀكџت Ẃنџر ا џذ Ẃحґا Ẁدџم→ Ẃحџي→ا ا)

)؛۱  ґهґب ￍرџت Ẃغґا ґضґحامẂال џو ґوẂل ẀحẂال џن ґم ҐئاẂي џش џ∂ ґطẂعẀا
^ ب→→→بيند و ت→→رش و  ه ن→→→باش∂ ك→→→→ه وق→→→ت∂ س→→→بز و زرد ẃاح→→→مد م→→→راقب ب→→→→اش م→→→انند ب→→→چ ^ ا

شيرين∂ داده شود، به آن گول م∂خورد. 
^ زرد طال و چشيدن  هها ẃاسكناس سبز و كبود و قرمز و سك ^ آن→→ان ك→ه با ديدن بستهها
نџند و خ→ود را ب→ه آغ→وش  џط→→عم ج→→اه و م→→قام و ري→→است و ش→→هرت، دل از خ→→→دا و دي→→ن خ→→دا ب→→ر م→∂ك

^ فان∂ م∂افكنند.   ^ دنيا اهواءنفسان∂ و جلوهگر＾ها
^ م→→→∂كنند،  در پ→→→→يشگاه خ→→دا ه→→مانند ك→→ودكان ب→→∂ ع→→قل و ت→→ميزند ك→→→ه ب→→ا ع→→روس− دن→→يا ب→→از
^ ه→→→→→→→م  ^ ع→→→→→→→روس− ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→م م→→→→→→→→∂پرند و ب→→→→→→→ر س→→→→→→→→ر و ك→→→→→→→لẃه ^ پ→→→→→→→→نج شش س→→→→→→→→اله گ→→→→→→→→اه∂ ب→→→→→→→را هها ẃآن ب→→→→→→→→چ
^ رس→→→→→→يدن ب→→→→ه ث→→→→روت و ق→→→→درت دن→→→→يا ب→→→→بينيد  ^ ش→→→→→→صت ه→→→→→فتاد س→→→→→اله ه→→→→→م ب→→→→→را هها ẃم→→→→→∂كوبند. اي→→→→→ن ب→→→→→چ
^ ه→م م→→∂كوبند و ج→→معيẃتها به خا∑ و خون م∂كشند.  چ→گونه ب→→ه ه→م م→→∂پرند و ب→ر س→ر و ك→لẃه

آيا اينان واقعاҐ مردند؟ خير، اينها از ديدگاه قرآن كود∑صفتان∂ هستند كه فرموده: 
�؛۲  џونẀب џعẂل џي Ẃم ґه ґضẂو џخ ∂ґف ẂمẀه Ẃر џذ...�

^ كنند.  ...رهاشان كن در ميان اوهامشان باز
�؛۳  Ґيالґب џس ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك ẃإال ẂمẀه Ẃإن...�

... اينان بسان چارپايان و بلكه پستتر از چارپايانند.  
صفات مردان اله∂ 

^ اين صفات باشند:  از نظر قرآن كسان∂ مردند و انسانند كه دارا
 ґإي→→→تاء џو ґ↕ال→→→→ ￍالص ґإق→→→→ام џو ґاهللا ґر→→→→Ẃك ґذ Ẃن→→→→ џع ẁعẂي→→→→џال ب џو ẁ↕ џجار→→→→ ґت Ẃم ґيه ґهẂل→→→→Ẁال ت ẁج→→→→ال ґ؛℮ �ر� ẀصارẂب Ẃاأل џو ẀوبẀلẀقẂال ґيهґف Ẁبￍلџقџتџت ҐماẂوџي џونẀخافџي ґ↕كا ￍالز

                                                        
ـ ارشادالقلوب ديلم∂،جلد۱،صفحه＾۱۹۹.  ۱

^ انعام،آيه＾۹۱.  ـ سوره ۲
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳
^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ℮



 

۲Ｑ۳                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ دن→→يا، آن→→ها را از ي→اد خ→دا و ب→→ه پ→→ا داشتن  م→ردان∂ ك→→ه ك→سب و ك→ار و س→وداگر＾ها
^ دارن→د ك→ه آن  ^ زك→→ات غ→→افل ن→→م∂سازد پ→→يوسته در دل، ت→→رس از روز ن→→ماز و ادا

روز دلها و چشمها دگرگون م∂شوند. 
ه م→→→∂فرماييد ك→→→ه ن→→→فرموده: م→→→ردان خ→→→دا ك→→→سان∂ ه→→ستند ك→→ه دست از ك→→سب و ك→→ار و  ẃت→→→وج
^ خزيده و جز ذكر و ورد و دعا و نماز  وام در گوشها ẃت ب→رداشتهاند و عل∂الدẃالي ẃت→جارت و ف→ع
�؛آن→ها اه→ل  ґاهللا ґر→ Ẃك ґذ Ẃن џع ẁعẂيџ ґ→→جارẁ↕џ وџ ال ب مẂ ت ґيه ґه Ẃل→→Ẁ ^ ن→→دارن→→د، ب→→لكه ف→→رموده است:�ال ت و روزه ك→→ار
اليẃتند ه→→→→رگز اه→→→→ل ان→→→→زوا و اش→→→→خاص گ→→→→وشهگير و ت→→→→نبل و ب→→→→يكار و  ẃك→→→→→سب و ك→→→→→ار و ت→→→→جارت و ف→→→→ع
ه  ẃتوج ^ ب→يعار ن→يستند ت→نها ش→اخصهشان اي→ن است ك→ه در ه→مه حال و در عين اشتغال به هر كار
ق→→→→→لب∂ ب→→→→→ه خ→→→→→دا دارن→→→→→→د و ام→→→→→ر و ن→→→→→ه∂ خ→→→→دا را در ت→→→→مام ك→→→→ارها م→→→→يزان ق→→→→رار م→→→→∂دهند و ه→→→→رگز ع→→→→زم و 
^ خ→دا ب→ه دل راه ن→م∂دهند و ع→مل∂ ج→ز ام→تثال ف→رمان خ→دا ن→دارن→د.  ت→→صميم∂ ج→ز ت→حصيل رض→ا
^ واق→→→ع∂  ^ ق→→→لبشان دور ن→→→م∂شود و م→→→عنا ت→→→→رس از ح→→→→ساب و ك→→→→تاب روز ج→→→→زا، ه→→→→يچگاه از ف→→→ضا

ذكر و ياد خدا نيز همين است كه آيه م∂فرمايد: 
�؛  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت�

هرگز خريد و فروش و كسب و كار و تجارت، آنها را از ياد خدا غافل نم∂سازد.  
ن√ اهللا  ґس اس→→→→→→→→الم م→→→→→→طرود است.(ا ẃدر دي→→→→→→→ن م→→→→→→→قد ^ آن→→→→→→→→ها از ي− س→→→→→→→و م→→→→→→→→∂دان→→→→→→→ند ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→يكار
)؛خداوند جوان بيكار را نه تنها دوست ندارد بلكه دشمنش م∂دارد و از  џغ ґاب√ الفار ẃالش ẀضґغẂ يẀب
^ آن→→→→→گونه ك→→→→ه ام→→→→ر و ن→→→→ه∂ خ→→→→دا و ح→→→→→الل و ح→→→→رام خ→→→→دا در  دي→→→→→گر س→→→→→و ن→→→→→يز م→→→→→∂دان→→→→→→ند ك→→→→→ه پ→→→→→ر ك→→→→→→ار
ه ق→رار ن→گيرد، آدم→∂ را م→حروم از س→عادت و م→بتال ب→ه ش→قاوت  ẃم→ورد ت→وج Ґت اص→→الẃالي ẃف→→ع ^ ص→→حنه
اليẃت در  ẃدائ→→→م م→→→∂گردان→→→د. از اي→→→نرو رج→→→→ال دي→→ن∂ و م→→ردان اله→→∂ در ع→→ين اش→→→تغال ب→→ه ه→→ر ك→→→ار و ف→→ع

^ دينشان، از ياد خدا و حساب روز جزا غفلت نم∂ورزند.   محدوده
^ مذموم در قالب ي− مثال  تصوير دنيا

^ افتخارآميزترين دستورات قرآن∂ ما همين است كه م∂فرمايد:  از جمله
...�؛۱  ＃↕ￍوẀق Ẃن ґم ẂمẀت Ẃعџطџت Ẃا اسџم ẂمẀهџوا ل د ґأع џو�

فيد ت→→→ا م→→→∂توانيد [در س→→طح وس→→يع ج→→هان] ت→→حصيل ن→يرو در  ẃت اس→→→الم∂ م→→وظẃش→→ما ام
                                                        

 . ⅛Ω＾انفال،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ｑ℮

[تمام ابعاد] آن بنماييد... 
 ^ ^ ن→→→→→→→→يرو اط→→→→→→→→→الق ج→→→→→→→→امع∂ دارد ك→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→امل ت→→→→→→→→مام اب→→→→→→→→عاد از ن→→→→→→→يرو ↕�به م→→→→→→→→عنا ẃك→→→→→→→→لمه＾�ق→→→→→→→→و 
ف→→→→رهنگ∂، اق→→→→تصاد＾، س→→→→ياس∂ و ن→→→→→ظام∂ م→→→→∂شود ت→→→→ا از ه→→→→ر ج→→→→هت در ح→→→→دẃ اس→→→→تغناء و خ→→→ودكفاي∂ 
...�؛۱  Ẃم Ẁو√ك Ẁد џع џو ґو√ اهللا Ẁد џع ґهґب џونẀ ب ґه ẂرẀ ب→اشيد و ه→يچگاه اح→→ساس نياز به ديگران ننماييد. بلكه:�...ت
→→→→→بџت در دل دش→→→→منان خ→→→→→دا ك→→→→ه  Ẃهџت و ن→→→→يرو، ت→→→→رس و وح→→→→شت و رẃب→→→→→ا در دست داش→→→→تن ه→→→→رگونه ق→→→→و

^ ديگر فرموده است:  دشمنان شما نيز هستند ايجاد نماييد. در آيه
�؛۲  џينґن ґم ẂؤẀم ẂمẀتẂنẀك Ẃإن џنẂوџل Ẃع Ẃاأل ẀمẀتẂأن...�

اگ→→→ر ش→→→ما در م→→→سير اي→→→مان [ب→→→ا ع→→مل ب→→→ه دس→→تورات آس→→مان∂ خ→→دا ح→→ركت ك→→→نيد، اط→→مينان 
^ زمين] خواهيد بود.   ^ رو داشته] باشيد كه اعل∂ الملل [و برجستهترين امẃتها

خ→→→→→→الصه اي→→→→نكه از دي→→→→دگاه ق→→→→رآن آن دن→→→→ياي∂ م→→→→ورد م→→→→ذمẃت ق→→→→رار گ→→→→رفته ك→→→→ه ه→→→→دف اص→→→→ل∂ 
^ واق→→→→ع  اليẃت دن→→→→→يو ẃان→→→→→→سان از زن→→→→→دگ∂اش واق→→→→→ع ش→→→→→ده و آخ→→→→→رت را از ي→→→→→→ادش ب→→→→→رده ب→→→→→اشد وگ→→→→رنه ف→→→→ع

^ نه تنها مذموم نيست بلكه عبادت نيز محسوب م∂شود.  ^ در مسير زندگ∂ اخرو شده
^ م→ذموم م∂آورند و م→∂گويند در  ^ دن→→يا ^ خ→→ود م→→ثال∂ ب→را ^ اخ→→→الق در ك→→→تابها ع→→لما
ن→→ظر ب→ياوريد ك→س∂ را ك→ه ط→ناب ب→ه ك→مرش ب→سته و او را م→يان چ→→اه∂ ان→داخ→ته و آن س→ر ط→ناب را 
^ ميخ∂ بر زمين كوبيدهاند، دو تا موش سفيد و سياه هم در لب چاه،  ^ چاه به وسيله هم باال
وام م→شغول ج→ويدن ت→→ار و پ→ود آن ط→ناب م→→∂باشند، در ت→ه چاه  ẃك→نار آن ط→ناب ن→→شسته و ع→→ل∂الد
ه→→→م اژده→→→→اي∂ م→→→هيب ده→→→→ان ب→→→از ك→→→رده و ه→→→ر آن→→→∂ م→→→نتظر است ك→→→ه ط→→→→ناب پ→→→اره ش→→→ود و آن آدم ب→→→ه 

دهان او بيفتد.  
^ چاه را كه مشغول جويدن و پاره  ^ باال ^ ب→→دبخت ه→م با اينكه هم موشها آن ب→يچاره
^ ده→→→→→→ان ب→→→→از ك→→→→رده در ت→→→→ه چ→→→→اه را، در ع→→→→ين ح→→→→→ال از ه→→→→ر دو،  ك→→→→→ردن ط→→→→→نابند م→→→→→∂بيند و ه→→→→→م اژده→→→→→ا
^ چ→→→→اه م→→→→→اليده ش→→→→ده و  ^ ع→→→→→سل ك→→→→→ه ب→→→→→ر دي→→→→→واره چ→→→→→شم پ→→→→→وشيده و ب→→→→→ا ج→→→→→دґẃ ت→→→→→→مام رف→→→→→ته س→→→→→راغ م→→→→→قدار

^ فراوان در اطراف آن جمع شدهاند.   زنبورها
^ زن→→بوران، ب→→ا دست و زب→→انش ب→→هره از آن  ل ن→→يشها ẃو ت→→→الش م→→∂كند ب→→ا ت→→حم ẃاو ه→→→م ت→→قال
^ ب→→→عد آن ط→→→→ناب پ→→→اره  ^ چ→→→اه ب→→→رگيرد، غ→→→افل از اي→→→نكه چ→→→ند دق→→→يقه ^ دي→→→واره ع→→→→سل خ→→→ا∑ آلوده

                                                        
 . ⅛Ω＾انفال، آيه ^ ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۱۳۹.  ـ سوره ۲



 

۲ＱＱ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

م∂شود و او به دهان اژدها م∂افتد. 
اي→ن م→ثال ان→صافاҐ ن→مودار روش→ن∂ است از زندگ∂ انسان در دنيا كه طناب عمر بر كمرش 
^ م→هيبґ م→رگ ده→ان ب→از  كرده و هر آن انتظار اين را دارد كه طناب عمر آدم∂ پاره شود و او در دهانش بيفتد.  ب→→سته و در م→→→يان چ→→→اه دن→→→يا آوي→→ختهان→→د؛ در ح→→→ال∂ ك→→ه در ت→→ه چ→→اه، اژده→→→ا
وام م→→→شغول ج→→→ويدن ط→→→→ناب ع→→→مر  ẃشب و روز ه→→→→م م→→→→انند دو م→→→→وش س→→→→فيد و س→→→→ياه، ع→→→→ل∂الد
^ از آن ط→→→→→→→ناب پ→→→→→→اره م→→→→→→∂شود و  آدم→→→→→→∂ م→→→→→→∂باشند و ه→→→→→→ر روز و شب ك→→→→→→ه م→→→→→→∂گذرد، ت→→→→→→ار و پ→→→→→→ود
^ غ→→→→فلت  ^ م→→→→→رگ ن→→→→→زدي−تر م→→→→→∂گردد و ع→→→→→جيب آن→→→→كه اي→→→→ن ب→→→→يچاره اف→→→→→تادنش ب→→→→→ه ده→→→→→→ان اژده→→→→→→ا
^ ع→→→→مر آگ→→→→اه است و ه→→→→م از در ك→→→→مين  ^ ب→→→→→ينوا ب→→→→→ا اي→→→→→نكه ه→→→→→م از ج→→→→→ريان گ→→→→→→ذشت ش→→→→→بانهروز زده
ن→→→→شستن م→→→→رگ، در ع→→→→ين ح→→→→ال از ه→→→→ر دو م→→→→طلب چ→→→→شم پ→→→→وشيده و ب→→→→ا ج→→→→دẃ ت→→→→مام رف→→→→ته س→→→راغ ع→→→سل 
 ^ ^ از آن ب→→→→ا زن→→→→بورها ^ ب→→→→هرهگير ات زودگ→→→→ذر و ب→→→→را ẃخ→→→→→→ا∑آلود دن→→→→→يا از م→→→→→ال و ج→→→→→اه و ان→→→→حاء لذ
^ كه از همه طرف به آن عسل هجوم آوردهاند گالويز شده است و با هر نوش∂ كه  نيشدار
م→→→→→→→∂چشد، ص→→→→→→→دها ن→→→→→→→يش م→→→→→→→∂خورد؛ در ه→→→→→→→→مان ح→→→→→→ال، ن→→→→→→→اگهان ط→→→→→→ناب ع→→→→→→مر پ→→→→→→اره م→→→→→→∂شود و آن 
^ دردن→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→→حشر  ^ م→→→→→→→→→رگ اف→→→→→→→→تاده، م→→→→→→→→بتال ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ذابه→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→دبخت ب→→→→→→→→→ه ده→→→→→→→→→→ان اژده→→→→→→→→→→ا
^ ع→→→جب! م→→→ن  →→→ياتґ∂�؛ا џحґل Ẁت Ẃم џنґ∂ قџ→→→د√ →→→→ت Ẃيџم→→→→∂گردد؛آنجاست ك→→→→ه ف→→→→ريادش ب→→→→لند م→→→→→∂شود:�...يا ل
ي− ع→→مر راه م→→رگ م→→∂پيمودم و خ→→يال م→→∂كردم ك→→ه زن→→دگ∂ م→→∂كنم. اك→→نون زن→→→دگ∂ام ش→→روع 

شده و من ته∂دست بينوا آمدهام.  
ẃه پ→→→يدا ن→→موده، و از خ→→واب  ب→→→نابراي→→→ن م→→→ا ك→→→ه اي→→→ن س→→→خنان را م→→→→∂گوييم و م→→→∂شنويم ب→→→ايد ت→→→نب
^ م→رگ  ^ ط→→→ناب ع→مرمان پ→اره ن→شده و ب→ه ده→→ان اژده→→ا غ→→فلت ب→→يدار ش→→ويم و ت→→ا ت→→مام ت→→→اروپودها
^ زن→→→→→→دگ∂ پس از م→→→→→→رگمان ب→→→→→→نماييم ك→→→→→→ه آه و  ^ ب→→→→→→را ن→→→→→→يفتادهاي→→→→→→م، ان→→→→→→دك∂ ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ب→→→→→→→ياييم و ف→→→→→→كر

^ فراوان خواهيم داشت:  نالهها
ت→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→→→→كلẃ∂ ن→→→→→→→→→→→→→→→→→گذرد ايẃ→→→→→→→→→→→→→→→→→ام ك→→→→→→→→→→→→→→→→شت� ه→→ين م→→گو ف→→ردا ك→→ه ف→→رداه→→ا گ→→ذشت� 
غرض از عبادت،نورانيẃت قلب است 

^ ك→ه  ه داش→→ته ب→→اشيم اي→ن است ك→ه م→نظور اص→ل∂ از اع→مال ع→باد ẃم→→طلب∂ ه→→م ك→→ه ب→→→ايد ت→→وج
ب→→ه م→→ا دس→→تور دادهان→→د، ت→→طهير روح و ج→→ان از آلودگ→→∂ ب→→ه حبẃ غ→→ير خ→→دا و ت→نوير آن ب→ه ن→→وران→يẃت 

حبẃ خداست كه فرموده است: 



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ｑ⅛

�؛۱  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�
مقصود من از آفريدن جنẃ و انس اين بوده كه عبادتم كنند. 

 ^ ^ واق→→→ع∂اش ح→→→ركت دادن ان→→→سان است، روح و ج→→→ان خ→→→ود را ب→→→ه س→→→و ع→→→بادت ه→→→م م→→→عنا
ع→→→→الم ق→→→→رب خ→→→→→دا ك→→→→ه ك→→→→→مال م→→→→طلق است و ف→→→وق او ك→→→مال∂ ن→→→يست! اگ→→→ر دس→→→تور ن→→→ماز و رك→→→وع و 
^ در روح و ق→→→لب  ^ اث→→→رگذار س→→→→جود و ان→→→→فاق م→→→→ال و ان→→→→جام م→→→ناس− ح→→→جẃ و...دادهان→→→د ت→→→ماماҐ ب→→→را

...�؛۲  Ẁه Ẁعџف Ẃر џي Ẁحґال لẀ الص√ џم џعẂال џو Ẁبґẃي لґمẀ الط√ џكẂال Ẁد џع Ẃص џي ґهẂيџآدم∂ است كه:�...إل
^ خ→→→→دا ص→→→عود م→→→∂كند و ب→→→ه او ن→→→زدي− م→→→∂شود ك→→→لم ط→→→يب و ج→→→وهر پ→→→ا∑  آن→→→→چه ب→→→→ه س→→→و

قلب انسان است.  
^ اع→→→→ضا و ج→→→→وارح ت→→→ن ان→→→جام م→→→∂پذيرد ب→→→→سان ن→→→ردبان∂  اع→→→→مال ص→→→→الح∂ ه→→→→م ك→→→→ه ب→→→→ه وس→→→→→يله
ر ب→ه ن→ور ف→ضائل را ب→اال م→∂برد وگرنه تنها اعمال  ẃرذائ→ل و م→نو ^ ر از پ→ليد ẃاست ك→ه آن ق→لب م→طه
ن→ي− از نماز و روزه و حجẃ و انفاقات مال∂، اوراد و اذكار و دعا و زيارت و... در صورت∂ كه 
^ زشت از ري→→→→ا و  ^ خ→→→→وها ^ در روح و ق→→→→لب ان→→→→سان ن→→→→→گذارد و ج→→→→وهر ج→→→→ان را از پ→→→→→ليد ه→→→→→يچ اث→→→→→ر
^ از خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→∂گردد ت→→→→→→→→طهير ن→→→→→→→كند ت→→→→→→→→نها  ك→→→→→→→→بر و ب→→→→→→→→خل و ح→→→→→→→→رص و ح→→→→→→→→سد و...ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→وجب دور
^ ك→ه از اي→ن اع→→مال ع→ائد ان→سان م→∂شود، اي→نكه او م→حكوم ب→ه ع→ذاب ج→هنẃم ن→م∂گردد و  ف→ايدها

لو↕ و مانع الزẃكا↕» و روزه نگير و حجẃ نرفته نم∂برند.   ẃاو را به جايگاه افراد «تار∑ الص
^ ب→→سيار ب→→زرگ است ول∂ ك→→اف∂ در س→→→عادت ان→→→سان ن→→يست،زيرا ت→→نها  ẃه اي→→ن ه→→م ف→→ايدها الب→→→ت
ج→→هنẃم ن→→رفتن ك→→ه ك→→مال ن→→→يست. م→→ا م→→→∂خواه→→يم از ب→→ركات ح→→ركت در م→→سير ع→→→بادت خ→→دا ب→هشت∂ 
بان درگ→→اه خ→→دا ه→م ج→وار و ه→م  ẃب→→شويم و از درج→→ات اع→→→ال و ارف→→ع ب→→هشت∂ ب→→اال رف→ته، ب→ا اولي→ا و م→قر
مجلس شويم و اين شرف و اين مكرمت در انحصار پاكدالن و دارندگان قلب سليم است. 

�؛۳  لґيم＃ џب＃ سẂلџقґب џاهللا ∂џأت Ẃنџم ẃإال � џونẀنџال ب џو ẁمال ẀعџفẂن џال ي џمẂوџي�
^ اخ→→→→الق∂ و س→→→يẃئات ع→→مل∂ ب→→هبود ي→→افته و م→→زيẃن ب→→ه  آن ق→→→لب∂ ك→→→ه از ه→→→مه گ→→→ونه ب→→→يمار＾ها
^ از اع→→→مال ب→→→دن∂ ش→→→ده است، در م→→→حضر  خ→→دا ح→→اضر گ→→ردد، خ→ود ع→مل ان→سان از ه→ر ق→بيل ك→ه ب→اشد، در ح→دẃ ذات خ→ود ن→ه ح→سنه است و زي→→→→ور اخ→→→→→الق ف→→→اضله و ح→→→سنات روح→→→∂ґ ت→→→وليد گ→→→شته

                                                        
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۲
^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۳



 

۲Ｑ۷                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 ẃ∂كه از آن عمل در قلب پيدا م∂شود اگر مرض ^ نه سيẃئه، نه ثواب دارد و نه عقاب؛ بلكه اثر
و م→ورد پ→سند خدا بود، تحت عنوان حسنه و عبادت ثبت م∂گردد و مستحقẃ ثواب م∂باشد و 
اگ→→→→→ر ن→→→→→امرض∂ẃ و ن→→→→→اپسند خ→→→→→دا ب→→→→→ود، ت→→→→→حت ع→→→→→نوان س→→→→→يẃئه و گ→→→→→→ناه ب→→→→→ه ح→→→→ساب م→→→→∂آيد و م→→→→ستوجب 

عقاب م∂گردد. در مورد حيوان∂ كه به عنوان قربان∂، كشته م∂شود م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẂمẀكẂن ґم ^ نẂ يџنالẀهẀ التￍقẂو ґلك џها و Ẁماؤ ґال د џها وẀوم ẀحẀل џاهللا џنالџي Ẃنџل �

ه→→رگز گ→→وشت و خ→→ون آن ن→→زد خ→→دا م→→ورد ق→→بول واق→→→ع ن→→م∂شود ت→→نها ت→→قوا و ت→→وجẃه 
قلب∂ شماست كه ارزشمند در نزد خدا م∂باشد... 

^ خ→→→→→دا ص→→→→عود م→→→→∂كند و آن ج→→→→ان و روح پ→→→→ا∑ و ن→→→→وران→→→→∂  →→→→→لمґ ط→→→→→يẃب است ك→→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→و џك Ẁل џم→→→→→→ џعẂال џو Ẁبґẃ →→→→→→ي →→→→→→لґمẀ الط√ џكẂال Ẁد џع Ẃص→→→→→→ џي ґهẂيџان→→→→→→→→سان است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ن→→→→→→→ردبان ع→→→→→→→مل ص→→→→→→→الح ب→→→→→→اال م→→→→→→∂رود.�...إل
...�؛وگرنه ج→→→→→ان آلوده و ظ→→→→→لمان∂ ان→→→→→→سان، ب→→→→→ا ن→→→→→ردبان ه→→→→→يچ ع→→→→→مل∂ اگ→→→→→رچه ن→→→→→ماز و  Ẁه Ẁعџف Ẃر→→→→→ џي Ẁحґال→→→→→ الص√
الم و جايگاه پاكدالن و روشندالن راه يابد.  ẃباشد نم∂تواند باال برود و به دارالس ẃروزه و حج

ترس واقع∂ در قلب متẃق∂  
^ �انẃ→→→→→→ما� ك→→→→→→ه داللت ب→→→→→→ر ان→→→→→→حصار دارد  ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→→ا ك→→→→→→→مال ص→→→→→→راحت و ق→→→→→→اطعيẃت وب→→→→→→ا ك→→→→→→لمه

م∂فرمايد و اعالم م∂كند: 
�؛۲  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

...خدا اعمال ني− را منحصراҐ از دارندگان تقوا م∂پذيرد! 
تￍقґينџ مџفازا�Ґ؛۳  ẀمẂلґل ￍإن�

^ [و نيل به مقام قرب اله∂] تنها از آن تقواپيشگان است.  به يقين فوز و رستگار
�...وџ الẂعاقґبẀ↨џ لґلتￍقẂو＾�؛℮ 

^ است ك→→ه  ^ رادع→→ه ا →→لџكه џپ→→→ايان ن→→→ي−، اخ→→→تصاص ب→→→ه ت→→→قوا دارد، ت→→→قوا ه→→م ك→→ه م→→→∂دان→→يم م
در ج→→ان و روح ان→سان ب→ر اث→ر م→راق→بت دائ→م در اط→اعت ام→ر و ن→ه∂ خ→→دا ب→→هوجود م→→∂آيد و آدم→∂ 
^ ب→ه ان→جام وظ→ايف و پ→رهيز از م→عاص∂ وا م→∂دارد. اي→ن ج→مله  را ب→→دون ه→→رگونه ت→→كلẃف و دش→→وار

                                                        
،آيه＾۳۷.  ẃحج ^ ـ سوره ۱

^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲
^ نبأ،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳

^ طه،آيه＾۱۳۲.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲Ｑ۸

اد�منقول است:  ẃاز حضرت امام سج
 Ẁه Ẁز Ẁج Ẃحџي ẁع џر џو Ẁهџل ẂنẀك→ џي Ẃمџم→ا ل ẀهẀوعẀم Ẁد Ẃتџر→ џج џو Ẅ∂џك→џب Ẃنџم џوف џخ Ẁوف→ џخẂال џسẂيџل)

)؛۱  ẁب ґكاذ ẁوفẀخ џ−ґما ذلￍنґا ґم ґحارџمẂال ґنџع
ت→→→رس از خ→→→دا، ت→→→رس آن آدم→→→→∂ ن→→→يست ك→→→ه گ→→→→ريه ك→→→ند و اش→→كش ب→→ريزد،مادام ك→→→ه 
ورع و ت→→→→→→→قواي∂ ك→→→→→→→ه او را از گ→→→→→→ناهان ب→→→→→→از دارد در روحش پ→→→→→→يدا ن→→→→→→شده ب→→→→→→اشد، اي→→→→→→ن 

ترس،ترس∂ دروغين است. 
^ ه→ستند ك→ه رق→يقالق→→لب و دل ن→ازكند و ك→وچ−ترين س→خن ت→رسآور ك→ه بشنوند  اف→راد
→ا ه→مينان وق→ت∂ ب→ه ح→ال  ẃت→→رسان→→گيز ك→→ه ب→→بينند، ت→نشان م→∂لرزد و اش→كشان م→→∂ريزد ام ^ و ص→→حنه

^ خود برگردند، از هيچ گناه∂ پرهيز نم∂كنند.   عاد
^ ت→→→قوا و  اد� م→→→→∂فرمايد: ت→→→→رس واق→→→→ع∂ از خ→→→→دا، آن است ك→→→ه از ق→→→لب دارن→→→ده ẃام→→→→ام س→→→→ج
ورع ن→→→→شأت گ→→→→يرد و آدم→→→→∂ را از ارت→→→→كاب گ→→→→ناه و ع→→→→صيان خ→→→→دا ب→→→→از دارد، وگ→→→رنه ت→→→كان خ→→→وردن 
^ از م→→→→خالفت ف→→→رمان خ→→→→دا، خ→→→وف  س→→→→طح ق→→→→لب و ري→→→→ختن اش− چ→→→→شم ب→→→→→دون پ→→→→رهيز و خ→→→→وددار

كاذب و ترس دروغ است.اين جمله هم از رسول خدا�منقول است: 
 ґن→→→→→→→→→ џع ґẃفџالك→→→→→→→→→ ґب ẃالґا Ẁاالي→→→→→→→→→→مان ẀلẀمẂك→→→→→→→→→→ џال ي џو ґ↕ џرџمￍالث→→→→→→→→→→ ґب ẃالґا Ẁ↕ џر џج→→→→→→→→→→ ￍالش ẀلẀمẂك→→→→→→→→→→џال ت)

)؛۲  ґم ґحارџمẂال
درخت ب→ه ح→دẃ ك→مال خ→ود ن→م∂رسد، م→گر ب→→ا م→يوه دادن و ايمان هم به كمال خود 

نم∂رسد مگر با پرهيز از گناهان. 
اي→→→ن آي→→→ات ق→→→رآن و اي→→→ن ه→→→م ب→→يانات م→→عصومين�كه ه→→مه س→→خن از ت→→قوا و ورع ب→→ه م→→يان 
ẃر در س→→عادت ان→→→سان م→→→∂دان→→ند ك→ه ه→مراه ب→ا ت→قوا و ورع ب→اشد؛ ول∂  آورده و ع→→→بادات را وق→→ت∂ م→→ؤث
^ تمام م∂گوييم خدا كريم و رحيم و عل∂ هم ول∂ẃ و شفيع است؛دل خوش  م→ا ب→ا س→هلان→گار
^ آلودگ∂ها بهشت∂ هستيم، آن هم در اعال درجات بهشت∂! قرآن  دار و غ→م م→خور ك→ه با همه

هم م∂گويد: 
�؛۳  џين ґر ґخاسẂال џن ґم ẂمẀت Ẃحџب Ẃأصџف ẂمẀداك Ẃأر ẂمẀكґẃب џرґب ẂمẀتẂنџنџظ ^ ґذￍال ẀمẀكنџظ ẂمẀكґذل џو�

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۹Ω،صفحه＾۳۳Ｑ، با اندك∂ تفاوت.  ۱

ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۱،صفحه＾۲Ω۹، با اندك∂ تفاوت.  ۲
لت،آيه＾۲۳.  ẃفص ^ ـ سوره ۳



 

۲Ｑ۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ خ→دايتان ب→ردهايد و ه→→مين گ→مان  اي→ن گ→مان∂ است ك→→ه ش→ما از پ→يش خ→ود درب→اره
از پ→→يش خ→→ود س→→اخته است ك→→→ه ش→→ما را ب→→ه ه→→الكت اف→كنده و س→→ر از م→يان زي→انكاران 

در آوردهايد.  
خطاب به رسول گرام∂اش� فرموده است:  

�؛۱  Ẁيمґل Ẃاأل ẀذابџعẂال џوẀه ∂ґذابџع ￍأن џو � Ẁيم ґح ￍالر ẀورẀفџغẂا الџأن ∂ґẃ ^ أن ґباد ґع Ẃئґẃ �نџب
^ مهربانم و به طور مسلẃم عذاب  ^ م→ن، آمرزنده ب→ندگانم را آگ→اه ك→→ن ك→→ه م→ن، آر

^ عذاب من، عذاب∂ دردنا∑ است!  من، آر
^ عذاب  ^ دارا ∂ غ→فور و رح→يم و ه→مچنين در ش→راي→ط ديگر ẃي→عن∂ م→ن در ش→راي→ط خ→اص
^ م→ن از پ→يش خ→ود ط→بق دلب→خواه خ→ود ص→فات∂ نتراشيد و تكليف برايم معيẃن نكنيد و  الي→مم. ب→را

^ از حكمت و لغو و عبث جلوه ندهيد.   احكام آسمان∂ و حالل و حرام مرا عار
امان از نوش و نيش دنيا 

^ قرآن بدهيم كه:  ^ باز هم گوش به ندا آر
 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�

�؛  Ẁور ẀرџغẂال ґاهللاґب
^ خ→→→→دا ح→→→→ق است و آن→→→→چه ك→→→→ه راج→→→→ع ب→→→ه ك→→→يفر و پ→→→اداش  ^ م→→→→ردم! ب→→→→اور ك→→→→نيد ك→→→→ه وع→→→→ده ا
ق خ→واه→د ي→افت و تخلẃف نخواهد داشت.  ẃم→ربوط ب→ه اخ→→الق و اع→مالتان وع→ده ك→رده است، ت→حق
ار  ẃدن→→يا ف→ريبتان ن→→دهد و ش→يطان م→ك ^ ^ ف→ريبنده ب→→نابراي→→ن ش→→→ديداҐ م→→راقب ب→→اشيد ك→→ه ج→→→لوهگر＾ها

وسوسهگر گولتان نزند.  
^ خ→→وب∂ دارد، از دور خ→ود را زي→با و دلرب→ا ن→شان م→∂دهد؛ آدم→∂ را ب→ه ه→وس  دن→→يا دورن→→→ما
→→→→ا ه→→→→مين ك→→→→ه آدم→→→→∂ خ→→→→ود را ب→→→→ه او رس→→→→→اند در ق→→→→بال ان→→→→د∑  ẃخ→→→→→ود ج→→→→→ذب م→→→→→∂كند ام ^ آورده، س→→→→→و
→→→→شنده ب→→→ه ج→→→انش م→→→→∂ريزد آن→→→گونه ك→→→ه ان→→→سان  Ẁك ґن→→→وش∂ ك→→→ه ب→→→ه ذائ→→→قهاش م→→→→∂چشاند، ص→→→→دها ن→→→يش
ف→ريب دن→يا خورده؛ عالوه بر رنجها و ناماليمات دنيو＾اش، در روز جزا چنان به عذاب مبتال 

م∂شود كه فرياد م∂زند: 
...�؛۲  ґنẂيџق ґر ẂشџمẂال џدẂعẀب џ−џنẂيџب џو ∂ґنẂيџب џتẂيџيا ل...�

                                                        
 .ＱΩحجر،آيات۹℮و ^ ـ سوره ۱

^ زخرف،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲⅛Ω

^ ب→→→→→→ين م→→→→→→شرقين [م→→→→→→شرق و  ^ ب→→→→→→→ين م→→→→→→ن و ت→→→→→→→و ه→→→→→→مچون ف→→→→→→اصله ^ ك→→→→→→→اش ف→→→→→→→→اصله ...ا
مغرب] بود...  

و اصالҐ دستم به تو نم∂رسيد و امروز اينچنين بدبخت و محروم از سعادت نم∂شدم. 
^ عبرتآموز قارون  ماجرا

 ^ ^ زياد ـ آم→ده ك→ه خ→دا درب→→اره ـ ث→روتمند م→عروف ب→ن∂اس→رائ→يل  در ق→رآن داس→تان ق→ارون 
ثروتش م∂فرمايد: 

...�؛۱  ґ↕ￍوẀقẂال ∂ґولẀا ґ↨џب ẂصẀعẂالґب ẀواẀنџتџل Ẁه џحґفاتџم ￍما إن ґوزẀنẀكẂال џن ґم ẀناهẂيџآت џو...�
...م→→→→→ا [آن ق→→→→در] ام→→→→وال و گ→→→→نجها و ذخ→→→→→اير از ان→→→→واع ج→→→واهرات گ→→→رانقيمت ب→→→→ه او 
^ آنها، ي− گروه از مردان  ^ آن→ها ي→→ا حمل] كليدها دادي→م ك→→ه ح→مل [ص→ندوقها

زورمند را به زحمت م∂انداخت... 
...�؛۲  ґهґتџين ґز ∂ґف ґه ґمẂوџق Ẅ∂لџع џج џر џخџف�

او ب→ا ت→مام زي→نت و ث→روت خ→ود در ب→راب→ر ق→ومش خ→ارج ظ→اهر ش→د و ت→ا آن→جا كه در توانش 
ب→ود، ث→روت و م→كنت خود را در ميان مردم به نمايش گذاشت. در اين صحنه طبيع∂ است كه 
^ از  اف→→راد م→→الدوست دن→→ياپرست از دي→→دن آن ه→→مه زي→→نت و زي→ور دل م→→∂بازند و ن→يل ب→ه گ→وشها

آن را آرزو م∂كنند كه خدا م∂فرمايد: 
 Ẁه→ￍإن Ẁون Ẁق→ار џ∂→ґوتẀم→ا ا џلẂث→ ґن→ا مџل џتẂيџيا ي→ا ل Ẃن الد џ↕يا→ џحẂال џون Ẁيد ґر→Ẁي џي→→ن ґذￍال џق→→ال...�

�؛۳  يم＃ ґظџع ＃ẃظ џو ح Ẁذџل
^ كاش ما هم مثل آنچه به قارون داده  ...ك→سان∂ ك→ه ط→الب زن→دگ∂ دن→→يا ب→ودند گفتند: ا

^ عظيم∂ از نعمتها برخوردار است.   شده است داشتيم، بهراست∂ كه او از بهره
ẃر را ب→→→→→ه ك→→→→→يفر  ^ ك→→→→→ه خ→→→→→→دا م→→→→→صلحت در اي→→→→→ن دي→→→→→د آن آدم م→→→→→غرور م→→→→→تكب ت→→→→→ا رس→→→→→يد آن روز
ẃه س→→→→→→ازد دس→→→→→→تور داد زم→→→→→→ين ده→→→→→→→ان ب→→→→→→از ك→→→→→→ند و او را ب→→→→→→ا ت→→→→→→مام  دن→→→→→→→يو＾اش رس→→→→→→→انده، دي→→→→→→→گران را م→→→→→→→تنب

ثروتش در كام خود فرو كشد كه م∂فرمايد: 
                                                        

^ قصص،آيه＾⅛۷.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۷۹.  ۲

ـ همان.  ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۱⅛۲

...�؛۱  џض ẂرџالẂ هґ ا ґدارґب џو ґهґنا بẂف џس џخџف�
ما زمين را شكافتيم و او را با خانهاش در آن فرو برديم... 

→→لџيẂنا  џع Ẁاهللا ￍن→→џم Ẃال أن Ẃوџل.... џونẀولẀق→→→ џي ґسẂم Ẃاأل→→→ ґب Ẁهџكان→→→џا م Ẃوￍن џم→→→џت џي→→→ن ґذￍال џحџب→→→ Ẃأص џو�
فџ بґنا...�؛۲  џس џخџل

^ فرو رفتن  ^ ق→→ارون باشند وقت∂ صحنه آن→ها ك→→ه دي→روز، آرزو داش→تند ك→→ه ب→→ه ج→ا
 ^ او و ت→→→→→مام خ→→→→→انه و زن→→→→→دگ∂اش را در ق→→→→→عر زم→→→→→ين دي→→→→→دند، ت→→→→كان خ→→→→→ورده،از آرزو
دي→→روزشان ن→ادم ش→دند.... و گ→فتند: راس→ت∂ اگ→ر خ→دا ب→ر م→ا م→نẃت ن→گذارده ب→ود، م→→ا 

را هم مثل او به قعر زمين فرو برده بود... 
دو عامل غرور 

^ دن→→→→→يا دورن→→→→→→ماي∂ دلرب→→→→→ا و ه→→→→→وسان→→→→→→گيز و س→→→→→ران→→→→→جام∂ ن→→→→→يز چ→→→→→نين وح→→→→→شتزا و ه→→→→→ولان→→→→→→گيز  آر
دارد!اگر در اين سرا هم نداشته باشد در آخرت به طور مسلẃم خواهد داشت كه فرموده است: 

↨＃ وџ عџذاباҐ ألґيما�Ґ؛۳  ￍصẀذا غ Ґعاماџط џو �Ґيما ґح џج џو ҐكاالẂنا أنẂي џدџل ￍإن�
ب→→ه ط→→ور ق→→طع و ي→→→قين، ن→→زد م→→ا غ→→ل و زن→→→جيرها و آت→ش∂ ش→علهور و غ→ذاي∂ گ→لوگير و 

عذاب∂ دردنا∑ هست. 
نẂ→→→→→يا وџ ال  →→→→→يا↕Ẁ الد∫ џحẂال Ẁم Ẁن√ك ر√ Ẁغ→→→→→џ →→→→→→ق≈ فџ→→→→→→ال ت џح ґاهللا џد→→→→→→ Ẃعџإن√ و Ẁاس→→→→→ ا الن√ џم→→→→→→ورد ب→→→→→حث:�يا أي∫→→→→→ه ^ در آي→→→→→→→ه
�؛دو چ→يز س→بب پ→→يدايش ح→→الت غ→رور در ان→→سان ن→شان داده ش→ده ك→ه ي→ك∂  Ẁور Ẁر→→ џغẂال ґاهللا→→→ґ مẂ ب Ẁن√ك ر√ Ẁغ→→ џي
^ ه→→→وسان→→گيز آن و دي→→گر ش→→يطان وس→→واس خ→→نẃاس ك→→ه ك→→ارش  زن→→→دگ∂ دن→→→→يا ي→→→→عن∂ ج→→→لوهگر＾ها
^ ش→→ريفه ت→→→عبير ب→→ه  ^ آدم است و از او در آي→→→ه →→→اره ẃن→→فس ام ^ ت→→→زيين و آرايش ك→→→ردن خ→→واس→→تهها

رور» فرق دارد.   џرور» با «غ Ẁه «غẃ رور» شده است. البت џغ»
→→→→→→رور آن ح→→→→→التґ «خ→→→→→ود ك→→→→→املبين∂» است ك→→→→→ه در آدم→→→→→∂ پ→→→→→يدا م→→→→→∂شود و خ→→→→→ود را از ه→→→→→ر  Ẁغ

جهت كامل عيار م∂بيند و از هيچ جهت در خود احساس نقص و كمبود نم∂كند.  
^ است ك→ه ك→ارش فريب دادن و ايجاد حال غرور در انسان است و  →رور آن م→وجود џا غ→ ẃام
→→→→→→→→→اره» است ك→→→→→→→→ه از  ẃن→→→→→→→→فس ام» ^ او «از خ→→→→→→→→→ارج» وج→→→→→→→→→ود ان→→→→→→→→سان «ش→→→→→→→→يطان» است و از داخ→→→→→→→→ل وج→→→→→→→→ود و

                                                        
^ قصص،آيه＾۸۱ .  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۸۲ .  ۲
^ مزمẃل،آيات۱۲و۱۳.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲⅛۲

^ گ→وناگون آدم→∂ را اغ→وا م→∂كند و ب→ه ان→حراف از ص→راط مستقيم حق وا م∂دارد و در عين  راهه→ا
 ∂ẃ ح→→ال او را م→→عتقد ب→→ه اي→ن م→→∂سازد ك→ه ص→راط م→ستقيم ح→ق ه→→مان راه→∂ است ك→ه او م→∂رود و ح→ت
^ ام→ثال ب→→نده را ك→ه ب→ه زع→م خويش از طريق محراب و منبر خدمت به اسالم و  م→مكن است اف→راد

قرآن م∂كنند و اشتغال به ارشاد و هدايت مردم دارند اغوا كرده و اعمالشان را تباه سازد.  
^ فوقالعاده استاد است و خوب م∂داند هر كس∂ را از چه راه∂ م∂توان  او در اغواگر
ف→→ريبش داد و م→→غرورش س→→اخت. او ه→→يچگاه ام→→ثال م→→ن را دع→→وت ب→→ه ش→→رب خ→مر و ق→مار و رب→ا و 
ر و وضع و حال و  ẃ۱ و خ→يانت در م→عامالت ن→م∂كند؛ چ→ه آن→→كه م→∂دان→د ط→رز ت→فك ẃرش→وه و غش
→→ا از اي→ن راه وارد م→→∂شود ك→ه ك→→ارم را ت→حت ع→نوان ارش→اد  ẃك→→ار م→→ن ت→→ناسب ب→ا آن ك→ارها ن→→دارد، ام
و ه→→→→→→دايت م→→→→→→ردم از ع→→→→→→ال∂ترين خ→→→→→→دمات ب→→→→→→ه اس→→→→→→→الم و ق→→→→→→رآن ن→→→→→→→شان داده و آن را در ن→→→→→ظرم م→→→→→زيẃن 
^ ج→→ذب  ^ س→ع∂ ك→ن ب→را ه م→ردم ق→رار گرفتها ẃم→→∂سازد و آن→→گاه م→→∂گويد: اي→→ن− ك→→ه م→→ورد ت→وج
ب→يشتر م→ردم م→طالب ع→→ال∂ و ت→ازه و ن→و ب→گوي∂، ب→ه آي→ات و اخ→→بار و اش→عار و امثال، استناد بنماي∂ 
ـ ك→→→ه  ^ اص→→→ل∂ را  و م→→→→ستمعين خ→→→→ود را ب→→→→ه ج→→→→ا ب→→→→خندان→→→→∂ و ب→→→→ه ج→→→→ا ب→→→→→گريان∂، در ن→→→→→تيجه آن س→→→رمايه

^ مهل− غرور م∂گرداند!!  ـ از دستم م∂گيرد و مبتال به بيمار اخالص در عمل است 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
: خيانت.  ẃـ غش ۱
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گفتار بيست و دوẃم: قلب سليم 
 
 
 

قلب اله∂، رفتار اله∂ 
 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. 
د در ق→رآن  ẃش→→→ريفه ع→→رض ش→→د ك→→ه خ→→داون→→د ح→→→كيم، ب→ا ب→→يانات م→تعد ^ ق→→بالҐ ذي→→ل ه→→مين آي→→→ه
^ اي→→→ن م→→→طلب ت→→→أكيد ب→→→سيار دارد ك→→→ه ان→→→→سان، ب→→→اورش ب→→→شود ت→→→مام آن→→→چه خ→→→دا وع→→ده  ك→→→ريمش رو
ك→رده است ح→ق است و ت→خلẃفناپذير؛ حال آن وعدهها چه مربوط به اين دنيا و چه مربوط به 
ع→→الم پس از م→→رگ ب→→اشد، اي→→ن ب→→اور ب→→→ايد ب→→ه ص→→ورت ي− اع→→تقاد ق→طع∂ راس→خ در ق→لب او گ→ردد 
^ اع→→→ضا و ج→→→وارح او ب→→→→ارز ش→→→ود.چون  ل در ه→→→مه ẃل س→→→→ازد و آث→→→ار ت→→→حو ẃآن→→→→گونه ك→→→→ه ق→→→→لب را م→→→→تحو
^ ان→→سان از چ→شم و گ→وش و زب→→ان  ل ي→افت و اله→∂ ش→د، ق→هراҐ ت→مام ن→واح→∂ وج→ود ẃق→→لب وق→→ت∂ ت→→حو

در تمام ابعاد زندگ∂ از معامالت و معاشراتش اله∂ خواهد شد. 
^ خ→دا داري→م لي→كن اي→ن  ẃه م→→ا ك→→ه م→→ؤمن ب→→ه ق→→رآن ه→→ستيم، اع→→تقاد ب→→ه ح→→ق ب→→ودن وع→دهها الب→→ت
اع→تقاد اك→نون ب→ر س→طح روي→ين ق→لب ما افتاده است و هنوز به عمق جان نفوذ نكرده و راسخ در 

ل سازد.   ẃآن نشده است تا آن را متحو
محبẃت به اوالد در طول محبẃت به خدا 

^ و ت→→هذيب اخالق و  س، ه→دف اص→ل∂اش از دع→وت ب→ه ت→حكيم اص→ول اع→تقاد ẃدي→ن م→قد
 ^ ^ و س→→→عادت ج→→→اودان→→→→ه ^ ح→→→→يات اب→→→→د اص→→→→→الح اع→→→→→مال اي→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→ه ب→→→شر ب→→→فهماند ت→→→نها م→→→ايه

                                                        
 .Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲⅛℮

نس ب→→→→ا خ→→→→داست و ع→→→→رض ش→→→→د ك→→→→ه ان→→→→→سان ف→→→طرتاҐ ع→→→شق ب→→→ه  Ẁان→→→→→سان م→→→→عرفت اهللا و ش→→→→ناخت خ→→→→→دا و ا
^ از ج→→→→→→→→→→مال و ك→→→→→→→→→مال ب→→→→→→→→→بيند، دوس→→→→→→→→→تدار او م→→→→→→→→→→∂شود و  ^ رش→→→→→→→→→→حها ك→→→→→→→→→→مال دارد؛ در ه→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→وجود
^ ج→→→→→→مال و ك→→→→→→→مال ن→→→→→→امحدود است ذات  ^ ك→→→→→→ه ذات→→→→→→اҐ دارا م→→→→→→جذوب او م→→→→→→∂گردد و ت→→→→→→نها م→→→→→→وجود
ـ م→→→→∂باشد و دي→→→→گر م→→→→وجودات از ه→→→→ر ق→→→→بيل اگ→→→→ر ج→→→مال و  ـ ج→→→→لẃ ج→→→→→الله و ع→→→→ظم ش→→→→أنه  اق→→→→دس اهللا 
^ ندارند.  ^ از نور آن جميل عل∂االطالق قرار گرفتهاند و ذاتاҐ جاذبها كمال∂ دارند در پرتو
س م→→→→→→∂خواه→→→→د ان→→→→→سان را ك→→→→ه ف→→→→طرتاҐ دوس→→→→→تدار ج→→→→→مال است ب→→→→ا خ→→→→دا ك→→→→ه  ẃاز اي→→→→→ن رو دي→→→→→ن م→→→→→قد
 ^ ^ زي→→→→→→بانما و ن→→→→→اقصها ج→→→→→→مال و ك→→→→→→مال م→→→→→طلق است آش→→→→→→نا س→→→→→ازد و او را از دام و ك→→→→→مند زشته→→→→→→ا
 ^ ك→→→املنما ب→→→رهاند و م→→→عرفت اهللا را در ع→→→مق ج→→ان او ب→→→نشاند و او را م→→جذوب اهللا ك→→ه م→→حبوب ف→→طر
اوست ب→→→→→گردان→→→→→د و ب→→→→→ه دن→→→→→→بال اي→→→→→ن م→→→→عرفت و م→→→→حبẃت است ك→→→→ه ان→→→→→سان ب→→→→ه ط→→→→ور ط→→→→بيع∂ س→→→→ر ت→→→→سليم و 

^ م∂گردد.  اطاعت در مقابل فرمان محبوب معبود خود فرود آورده و نائل به سعادت ابد
ẃه م→→ا ط→→بق دس→→تور دي→→ن، ن→→→سبت ب→→ه والدي→→ن و ه→→مسر و اوالد و ارح→→ام و ه→→مچنين ن→→سبت ب→→ه  الب→→ت
عاع محبẃت به خداست. محبوب  ẃت تحتالشẃت داريم؛ ول∂ اين محبẃم→ال و جاه و مقام خود محب
اص→→→→ل∂ م→→→→ا ه→→→→مان ك→→→→س∂ است ك→→→ه م→→→ا را آف→→→ريده و در ت→→→مام م→→→راح→→→ل و دورانه→→→ا از ص→→→لب پ→→→در،رحم 
^ ب→→→ا م→→→ا ب→→→وده و ه→→→مهگونه وس→→→ائل ح→→→يات از داخ→→ل و خ→→ارج وج→→ود م→→ا  م→→→ادر،كودك∂، ج→→→وان→→→∂ و پ→→→ير

^ ما فراهم ساخته و اكنون نيز با ما هست و در عوالم پس از مرگ نيز با ما خواهد بود.   برا
^ اذن  ^ ت→→نها اوست ك→→ه م→→حبوب اص→→ل∂ م→→است و غ→→ير او ه→→ر چ→ه ه→→ست، در م→حدوده آر
او م→→→→→→→→→→ورد حبẃ م→→→→→→→→→→ا ق→→→→→→→→→→رار م→→→→→→→→→→∂گيرند.آدم∂ ي− دل ب→→→→→→→→→→→يشتر ن→→→→→→→→→→→دارد و آن ي− دل ه→→→→→→→→→م ج→→→→→→→→→ز ي− 

محبوب بيشتر نم∂تواند در خود جا بدهد كه خالقش فرموده است: 
...�؛۱  ґهґفẂو џج ∂ґف ґنẂيџبẂلџق Ẃن ґل＃ م Ẁج џرґل Ẁاهللا џلџع џما ج�

^ در درونش دو دل قرار نداده است...  ^ احد خدا، برا
دل فقط حرم خداست 

و آن م→→→→→→→حبوب واح→→→→→→→د ه→→→→→→→م ج→→→→→→→ز خ→→→→→→→دا ك→→→→→→→س∂ ن→→→→→→→م∂توان→→→→→→→د ب→→→→→→→اشد ك→→→→→→→ه «الاله االẃ اهللا وح→→→→→→ده ال 
شري− له» است. 

)؛۲  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا ґم џر џح ∂ґف Ẃن ґك ẂسẀال تџف ґاهللا Ẁم џر џح ẀبẂلџقẂلџا)
                                                        

^ احزاب،آيه＾℮.  ـ سوره ۱
 .۲Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه ۲



 

۲⅛Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ [شأن انسان] است.  دل حرم خداست،در حرم خدا غير خدا را نشاندن نه شايسته
^ ص→→→حبت اغ→→→→يار�  دي→→→→→→و چـو بـي→→→→→→رون رود، فـرشـت→→→→→ه درآيـد� خ→→→→لوت دل ن→→→يست ج→→→→ا

اي→ن آيه از قرآن را كه با صراحت تمام محبوب واحد را نشان م∂دهد بخوانيم و بشنويم و 
^ ك→نيم ك→ه  در آن ب→→ينديشيم و ب→→بينيم ب→→ا وض→→ع ق→→لب و ج→→ان م→ا چ→ه ن→سبت∂ دارد،آن→→گاه م→ا خ→ود داور

^ چه گروه∂ قرار گرفتهايم؟ خداوند خطاب به پيامبراكرم� م∂فرمايد:  در زمره
 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∂ґتẂا џي ∂ￍت џوا ح Ẁصￍب џرџتџف ґهґيلґب џس ∂ґهاد＃ ف ґج џو ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا џن→ ґم ẂمẀك→Ẃيџإل

�؛۱  џينґق ґفاسẂال џمẂوџقẂال ^ ґدẂهџال ي Ẁاهللا
ب→→→گو ب→→→ه م→→→ردم[حاالت روح→→→∂ خ→→→ودتان را م→→→ورد ب→→→ررس∂ ق→→رار ب→→دهيد و ب→→بينيد]اگر 
^ ش→ما و ام→وال و اشياي∂ كه  پ→دران و ف→رزندان و ب→رادران و ه→مسران و ق→وم و ق→بيله
^ آن ب→→يم داري→د و م→ساكن م→رفẃه∂ ك→ه  ^ ك→→ردهايد و ت→→جارت∂ ك→ه از ك→ساد ج→→معآور
^ ش→→→→→→ماست[اگر اي→→→→→→نها]در ن→→→→→→ظرتان م→→→→→→حبوبتر از خ→→→→→→دا و رس→→→→→→ول او و  م→→→→→→ورد ع→→→→→→→القه
ج→هاد در راهش م→→∂باشد[در اي→ن ص→ورت بدانيد كه از مسير ايمان واقع∂ منحرفيد 
^ ف→→→→→→اسقان ق→→→→→→رار گ→→→→→→رفتهايد و از اي→→→→→→ن ج→→→→→→هت]در ان→→→→→→تظار اي→→→→→→→ن ب→→→→→→اشيد ك→→→→→→→ه  و در ج→→→→→→رگه
^ خ→دا ب→ر شما نازل شود و خدا گروه فاسقان را  ^ از ن→احيه م→جازات و ك→يفر ش→ديد

^ محرومشان م∂سازد].  هدايت نم∂كند [و آنها را از نيل به سعادت ابد
شكايت قرآن از امẃت اسالم 

آر＾، از م→ا خ→واستهاند كه قرآن را بخوانيم و در فرامين و دستوراتش بينديشيم و آنها را 
^ زن→→→دگ∂ خ→→→ويش اع→→→مẃ از ح→→→االت درون→→→∂ و ب→→يرون∂ م→→ورد ع→→مل ق→→رار ده→→يم، اي→→ن ق→→رآن  در ف→→→ضا
→→→فالẀها�؛۲آي→→→ا  Ẃوب＃ أقẀل→→→ Ẁل∂ ق→→→ џع Ẃأم џآنẂر→→→ ẀقẂال џون Ẁر√ ب џدџ →→→ت џال ي→→→→џآن ب→ينديشند است ك→→→→ه ب→→→ا لح→→→ن∂ ت→→→وبيخآميز م→→→∂گويد:�أ ف ^ ران ق→رآن، در ب→ه دست آوردن م→قاصد ع→→اليẃه ẃن→→بايد اي→ن ق→اريان و ح→افظان و م→فس
^ تربيت∂ انسانساز آن را در  و م→عارف حياتبخش آن را در اعماق جانها بنشانند و برنامهها

                                                        
^ توبه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱

د،آيه＾۲℮.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲⅛⅛

^ گ→→→وناگون زن→→→دگ∂ م→→→ورد ع→→→مل ق→→→رار ده→→→ند ت→→→ا ي− امẃت واق→→→عاҐ ق→→→رآن∂ در ن→→→زد خ→→→دا ب→→ه  ص→→→حنهها
حساب آيند؟  

 ^ ^ در ب→→سته و ق→→فلزده ش→→ده ب→→ا ق→→رآن م→→واج→→ه ش→→ويم و درґ خ→انه آخ→→ر ت→→ا ك→→∂ ب→→→ايد ب→→ا دله→→ا
^ دل راه ن→→دهيم؟! آي→ا اي→ن درست  ^ ق→→رآن ن→→گشاييم و آن پ→→→يامآور اله→∂ را ب→ه خ→انه دل را ب→→ه رو
است ك→→→→→ه ت→→→→→نها از پ→→→→→شت در ب→→→→→ا لح→→→→→ن و آه→→→→→→نگ زي→→→→→با ب→→→→ه او خ→→→→وشامد ب→→→→گوييم و ق→→→→ربان ص→→→→دقهاش 
 ^ →→→ا در ص→→→حنهها ẃس→→→ر ب→→→گذاري→→→→م، ام ^ ^ ق→→→در م→→→اه رم→→→ضان ج→→→→لد و اوراقش را رو ب→→→→رويم و شبه→→→→ا
ع→→مل ه→→يچ اع→→تناي∂ ب→ه ف→رمانهايش ن→نماييم و ه→→مه چ→يز را ع→مالҐ م→حبوبتر از او و م→حبوبتر از 
 џ∂ґت Ẃا→ џي ∂√ →ت џوا ح Ẁص√ ب џرџ ف→رستنده و آورن→دهاش ن→→شان ب→دهيم. اي→نجاست ك→ه ب→ا ق→هر ت→مام م∂ف→رمايد:�فџت
�؛اي→ن− در ان→→تظار ب→اشيد ك→ه م→جازات→∂ ش→ديد از ج→انب  џين ґق ґف→اسẂال џم Ẃو→ џقẂال ^ ґد Ẃه џال ي Ẁاهللا џو ґه ґر Ẃأم→ґب Ẁاهللا

^ ديگر هم فرموده است:  خدا دامنگيرتان گردد. در آيه
بوا  џحџت→→ Ẃاس ґإن џي→→اءґل Ẃأو ẂمẀك→→→џوان→→→ Ẃإخ џو ẂمẀك џوا آب→→→اء Ẁذ ґخￍت→→→џوا ال تẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍا الџه→→→ي→→→ا أي�

�؛۱  џونẀمґالￍالظ ẀمẀه џ−ґولئẀاџف ẂمẀكẂن ґم ẂمẀهￍل џوџت џي Ẃنџم џو ґااليمان ∂џلџع џرẂفẀكẂال
^ ك→→سان∂ ك→→→ه اي→→مان آوردهاي→→→د در ص→ورت∂ ك→→ه پ→دران و ب→رادران ش→ما ك→فر را ب→ر  ا
[و  ẃ∂اي→مان ت→رجيح ده→ند[و راه ن→افرمان∂ خ→دا را در زن→دگ∂ پيش گيرند] آنها را ول
ي→ار و ي→اور و تكيهگاه] خود در زندگ∂ قرار ندهيد و كسان∂ از شما كه آنها را به 
^ و دوس→→ت∂ خ→→ود ب→→رگزينند از س→→تمگران م→→حسوب م→→→∂شوند [و س→تمگران ه→م  ي→→ار

ر در كالم خدا قرار گرفتهاند].  ẃم∂دانيم كه مورد لعن مكر
)؛۲  џمينґالẃالظ ґومџقẂال ∂џلџاهللا ع Ẁ↨џن Ẃعџال لџا)

ب→→→نابراي→→→ن اگ→→→ر م→→→ا ان→→→دك∂ ب→→→ه خ→→→ود ب→→→→ياييم و ب→→→خواه→→→يم آي→→→ات ق→→→رآن را ب→→→ا زن→→→دگ∂ خ→→→ود ت→→→طبيق 
^ و  ك→→نيم، خ→→واه→→يم دي→→د ك→→ه خ→→يل∂ از ق→→رآن ف→→اصله گ→→رفتهاي→→م آن→چنانكه گ→وي∂ اص→→الҐ ق→رآن چ→يز
فبار  ẃاست و ب→→→→ا ه→→→→م ه→→→→يچگونه ارت→→→→باط∂ ن→→→→→دارن→→→→د. اي→→→→ن س→→→→خن ت→→→→أس ^ زن→→→→→دگ∂ م→→→→→ا ه→→→→→م چ→→→→يز دي→→→→گر

^ فرقان م∂فرمايد:  تهديدآميز را از خود خداوند حكيم بشنويم كه در سوره
ورا�Ґ؛۳  ẀجẂهџم џآنẂرẀقẂا ال џوا هذ Ẁذ џخￍات ∂ ґمẂوџق ￍإن ґẃب џيا ر Ẁول Ẁس ￍالر џقال џو�

                                                        
^ توبه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۲۸۹.  ۲
 .۳Ω＾فرقان،آيه ^ ـ سوره ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۷⅛۲

^ ق→→→→→→→→→→→رآن ب→→→→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→→→كايت از امẃت ب→→→→→→→→→→→رم∂خيزد و]  [روز ق→→→→→→→→→→→→→يامت] رس→→→→→→→→→→→→ول [آورن→→→→→→→→→→→→ده
^ خدا امẃت من اين قرآن را مهجور و مترو∑ قرار دادند!  م∂گويد: ا

→→→ستند و آن را ب→→→ه داخ→→→ل زن→→دگ∂شان راه ن→→دادن→→د و راس→→ت∂ آن→→→ان ك→→ه گ→→وش  Ẁج ^ از آن دور
ا  џذ Ẅوا ه Ẁذ џخ√ مґ∂ ات Ẃوџإن√ ق ґ ẃبџج→انشان ب→از است، ه→م اك→نون ف→رياد پيامبر�را م∂شنوند كه:�يا ر
^ خ→→→→→→→→دا! ب→→→→→→→بين اي→→→→→→→ن امẃت ب→→→→→→→ه ق→→→→→→→ول خ→→→→→→ود م→→→→→→سلمانґ پ→→→→→→يرو ق→→→→→→رآن، ب→→→→→→ا ق→→→→→→رآن چ→→→→→→ه  �؛ا Ґورا Ẁج Ẃه→→→→→→→→џم џآنẂر→→→→→→→ ẀقẂال
اليẃت ق→→→→رآن∂ از ت→→→→عليم و ت→→→→علẃم و ت→→→→فسير و ح→→→→فظ و  ẃسات ف→→→→ع ẃم→→→→∂كنند. در ع→→→→ين داش→→→→تن ان→→→→واع م→→→→ؤس
^ ب→→ينالم→→→لل∂ و اع→→→طاء ج→→واي→→ز و...  ت→→→جويد در ق→→→رائت ب→→→ه الح→→→ان گ→→→وناگون و ت→→شكيل ن→→→مايشگاهها
^ ب→ا داش→تن اي→ن ه→مه رواب→ط ب→ه ظ→→اهر چ→شمگير ب→ا قرآن، عجيب اينكه از مقصد اصل∂ قرآن  آر
ك→ه اله→∂ س→اختن دله→ا و ج→لوهگر ن→مودن اح→كام آسمان∂ خدا در سراسر زندگ∂ انسانهاست 
آن→→→→گونه ف→→→اصله گ→→→رفتهان→→→د و ب→→→يگانه ش→→→دهان→→→د ك→→→ه گ→→→→وي∂ ه→→→يچگاه آش→→→ناي∂ ب→→→ا ق→→→رآن ن→→→داش→→→تهان→→→د ن→→→ه 
وض→ع زن→دگ∂ خ→→انوادگ→→∂شان از لح→اظ رع→ايت ح→جاب و ح→دود م→حرم و ن→امحرم با قرآن منطبق 
است و ن→→→→ه وض→→→→ع ك→→→→→سب و ك→→→→→ار و م→→→→عامالت ب→→→→ازارش→→→→ان از لح→→→→→اظ رع→→→→ايت ح→→→→→الل و ح→→→→رام و رب→→→ا و 
ت→→→→→→→→→→→→→دليس۱ و ت→→→→→→→→→→→→→طفيف۲ م→→→→→→→→→→→→→طابق ب→→→→→→→→→→→→→ا دس→→→→→→→→→→→→→تورات ق→→→→→→→→→→→→→رآن است، ن→→→→→→→→→→→→ه ادارات و ن→→→→→→→→→→→→ه آم→→→→→→→→→→→→وزشگاهها و 
كارگاههايشان از لحاظ اختالط مرد و زن با قرآن سازگار است نه در مجالس عروس∂شان به 
^ ق→→رآن م→→→∂گذارن→→→د و  ^ اس→→→رافك→→اران→→→هشان ج→→→اي∂ ب→→را ق→→→رآن راه م→→→∂دهند و ن→→→ه در ك→→→→نار س→→→فرهها
^ ن→→→→فس و  خ→→→→→→الصه در ه→→→→→مه ج→→→→→ا و ت→→→→→مام ش→→→→→ئون زن→→→→→دگ∂ اي→→→→→ن امẃت ق→→→→→رآن دوست ق→→→→→رآن ج→→→→→و، ه→→→→→وا

^ است كه خدا م∂فرمايد:  دلبخواهها حاكم است و قرآن منزو
 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→џأ ف�

...�؛۳  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ ن→فس و دلب→خواه خ→ود را مẀ→→طاع خ→ود گ→رفته[و  ^ آن ك→→س∂ را ك→→ه ه→وا آي→→→ا دي→→دها
در ه→مه ج→→ا و در همه حال سر در مقابل فرمان او فرود آورده] و خدا هم او را به 
ح→→→→→→→ال خ→→→→→→→ود واگ→→→→→→→ذاشته و او ق→→→→→→→→هراҐ ب→→→→→→→ه گ→→→→→→مراه∂ ادام→→→→→→→ه داده و خ→→→→→→دا ب→→→→→→ه ك→→→→→→يفر اي→→→→→→→ن 

نافرمان∂، مẀهر بر گوش و قلبش نهاده و مقابل چشمش پرده افكنده است... 
                                                        

ـ تدليس: فريبكار＾.  ۱
ـ تطفيف: كم فروش∂.  ۲

^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲⅛۸

در ن→→→تيجه او ن→→→ه ص→→→داي→→→∂ از ب→→→اطن ع→→→الم ب→→ه گ→→وشش م→→∂رسد و ن→→ه ق→→لبش ح→→قيقت∂ را در∑ 
^ پ→يشين ك→ه  ^ را م→∂بيند.در م→ذمẃت امẃته→→ا ^ م→→عنو م→→∂كند و ن→→ه چ→→شمش ج→→مال∂ از ج→→→مالها

نسبت به كتاب آسمان∂ خود جفاكار بودهاند م∂فرمايد: 
 ẀهџونẀمẀتẂك→→џال ت џو ґاسￍل→→→نґل ẀهￍنẀن ґẃيџب→→→Ẁتџل џتاب→→→ ґكẂوا ال→→→ẀوتẀا џي→→→ن ґذￍال џيثاق→→→ ґم Ẁاهللا џذ→→→ џأخ Ẃإذ џو�

...�؛۱  Ẃم ґه ґورẀهẀظ џراء џو Ẁوه Ẁذџبџنџف
[ب→→→→ه ي→→→→اد آوري→→→→د] آن زم→→→→ان∂ را ك→→→→ه خ→→→داوند از اه→→→ل ك→→→→تاب پ→→→→يمان گ→→→رفت ك→→→→ه آي→→→→ات 
^ م→→→→ردم آش→→→→كار س→→→ازند و ه→→→يچگاه آن را ك→→→تمان ن→→→كنند، ول∂ آن→→→ها [ب→→→→ه  ك→→→→تاب را ب→→→→را
اين پيمان اله∂ خيانت كردند و حقايق كتاب آسمان∂ را كتمان نمودند و] كتاب 

] پشت سرشان انداختند [و آن را به دست فراموش∂ سپردند]...  Ґخدا را [عمال
ح→ال آي→ا م→ا ه→يچ ن→م∂ترسيم ك→ه م→شمول اي→ن آي→ه ش→ده ب→اشيم و ع→مالҐ كتاب خدا را مورد 
ب→→→→→→→∂اع→→→→→→→تناي∂ ق→→→→→→→رار داده و آن را پ→→→→→→→شت س→→→→→→ر ان→→→→→→→داخ→→→→→→ته و دس→→→→→→تورات س→→→→→→→عادتآفرينش را ب→→→→→→ه دست 

مالґنا».  Ẃع џا ґئاتґẃي џس Ẃنґم џنا و ґس ẀفẂن џا ґرور Ẁش Ẃنґنا اهللا م џعاذ џفراموش∂ سپرده باشيم؟«ا
^ اصل∂ ما تحصيل قلب سليم  وظيفه

م→→قصود از ق→→لب در ق→→رآن، ح→→قيقت روح و ج→→وهر ج→→ان آدم→→∂ است ك→ه م→نبع ت→صميمات 
و گ→رايشه→ا اع→مẃ از ن→→ي− و ب→د است ك→ه گ→اه∂ رو ب→ه خ→دا و پ→→شت ب→ه ش→→يطان و گ→اه∂ پشت به 
 ^ خ→→→→→→→دا و رو ب→→→→→→→ه ش→→→→→→→يطان ح→→→→→→ركت م→→→→→→∂كند و ت→→→→→→نها راه اص→→→→→→→الح آن ن→→→→→→يز، رع→→→→→→ايت ك→→→→→→امل ب→→→→→→رنامهها
 ^ ه و اخالق فاضله و تقوا ẃق џتربيت∂ انسانساز قرآن كريم است كه با به دست آوردن عقايد ح
ẃصف ب→→ه ق→→لب س→→ليم م→→∂شود و آم→→اده  ر ب→→ه ن→→ور اله→→∂ و م→→ت ẃآن، ج→→ان ان→→→سان م→→نو ^ ع→→→مل∂ در س→→→ايه

...�؛۲  Ẁرџ ب Ẃأك ґاهللا џنґم ẁوان Ẃضґبهشت∂ كه:�...ر ^ ^ صعود و عروج به مقامات عاليه برا
ب→→→→→نگر ك→→→→ه ت→→→→ا چ→→→→ه ح→→→→دẃ است م→→→→كان آدم→→→→يẃت� رس→→د آدم→→∂ ب→→ه ج→→اي∂ ك→→ه ب→→ه ج→→ز خ→دا ن→بيند� 

جسم فربه و روح الغر! 
＾، از  ẃم→→→→اد ^ ^ دن→→→→→يا ^ ف→→→→→ريبنده فانه م→→→→→ا ب→→→→→ر اث→→→→→ر ش→→→→→يفتگ∂ در ب→→→→→راب→→→→→ر ج→→→→→لوهگر＾ها ẃول∂ م→→→→→تأس
^ اي→ن ت→ن و ب→دن  ه را ب→ردهاي→م رو ẃق→→لب و ح→→قيقت خ→→ود غ→→افل گ→→شته و ت→→مام ت→وج ^ ر درب→→اره ẃت→→فك

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۸۷.  ـ سوره ۱

^ توبه،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۹⅛۲

^ م→→→→→ار و م→→→→→ور خ→→→→→واه→→→→→د ش→→→→→د؛  ^ زي→→→→→ر خ→→→→→→ا∑ رف→→→→→ته و ط→→→→→عمه گ→→→→→→وشت و پ→→→→→→وست∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ه→→→→→مين زود
^ آن را بشناسيم و  وام م∂كوشيم اين بدن را چاق و چلẃه و فربه نگه داريم، بيمار＾ها ẃع→ل∂الد
^ از  ^ درم→→→→→ان∂ آن→→→→→ها را ب→→→→→ه دست آوري→→→→→م و ه→→→→→مچنان ي− ع→→→→مر ب→→→→ا ح→→→→→ال غ→→→→فلت و ب→→→→→∂خبر راهه→→→→→ا
ح→قيقت خ→→ويش ب→ه س→ر م∂بريم و س→رانجام با قلب∂ بيمار و جان∂ آلوده و كثيف به انواع رذائل 

خلق∂ مẀسانخ۱ با جهنẃم وارد عالم برزخ و محشر م∂شويم.  
ه و  ẃرف→تن ب→ه م→ك ^ џل آدم→∂ است ك→ه ب→را →ث џل م→ا در پ→روران→→دن ج→سم و ره→ا ك→ردن ج→ان، مџ →ث џم
 ^ هش رف→ته رو ẃچ→→→ارپا و االغ→∂ خ→ريده و آن را ب→ه ط→ويله ب→سته و ت→مام ت→وج ، ẃان→→جام م→→ناس− ح→→ج
چ→→اق و ف→→ربه ن→→گه داش→→تن آن االغ؛پ→→يوسته م→→∂كوشد ك→→اه و ي→→ونجه و ع→→لوفهاش را ف→→راه→م س→ازد و 
^ ح→→جẃ و ي→→→اد  ^ ت→→ازه ب→→ه پ→→اهايش ب→→كوبد و اص→→→الҐ م→→سأله ^ دوشش ب→→→گذارد و ن→→علها پ→→→االن ن→→→و رو
ẃي−  گ→رفتن م→سائل مربوط به آن فراموشش شده؛موسم حجẃ فرارسيده و حاجيان در ميقات، لب
 ^ ^ خ→→→→انهاش ب→→→ه االغپ→→→رور ه ش→→→→دهان→→→→د و آن ب→→→→يچاره ه→→→→نوز در ط→→→→ويله ẃگ→→→→فته اح→→→→رام ب→→→→سته وارد م→→→→ك

مشغول است!! 
 ^ ^ م→→→→→→→→→→→→→بتال ش→→→→→→→→→→→→→دهاي→→→→→→→→→→→→→م، ب→→→→→→→→→→→→→يمار ^ ش→→→→→→→→→→→→→رمآور ^ م→→→→→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→→→→→يز اك→→→→→→→→→→→→→ثراҐ ب→→→→→→→→→→→→→ه ي− چ→→→→→→→→→→→→→نين ب→→→→→→→→→→→→→يمار آر
^ خ→ود  ^ خ→ود را ب→ه ج→ا ^ خ→ودنشناس∂ ك→ه االغґ س→وار ^ ك→→→→→→مر ب→→→→→→ه خ→→→→→→دمت او ب→→→→→→سته و خ→→→→→→ود را در م→→→→→→يان ان→→→→→واع آلودگ→→→→→→∂ها و «خ→→ودفرام→→وش∂» ي→→ا ب→→ه ع→بارت ب→هتر، ب→يمار ع→→→→→→وض∂ گ→→→→→→رفتهاي→→→→→→م و ع→→→→→→مر

^ آفريدگار ما بلند است كه:  ناكام∂ها رها كردهايم؛ در حال∂ كه ندا
�؛۲  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џإل∂ ر ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ ع→→→→→→→قل و ش→→→→→→→عور و وج→→→→→→→دان∂،آيا ت→→→→→→→و ه→→→→→→→نوز  ^ ان→→→→→→→سان[آخر ت→→→→→→→و ان→→→→→→→سان∂، دارن→→→→→→→ده ا
^ رس→→→→اندن ب→→→→ه م→→→قام ق→→→رب  ^ ك→→→→ه]من ت→→→→و را ب→→→→را ^ و ن→→→→فهميدها خ→→→→ودت را ن→→→→شناختها

خودم آفريدهام. 
^ خ→→دايت در ح→ركت∂، اي→ن  ت→→و ي− م→→سافر آس→→مان∂ ه→→→ست∂ ك→→ه ب→→→ار س→→فر ب→→سته، رو ب→ه س→و
ب→دن و اين تن جسمان∂ را به عنوان ي− مركب به تو دادهام كه در طول عمر دنياي∂ات تحت 
^ و  ^ پ→→يامبرم به دستت سپردهام به سير و حركت ارتقاي∂ بپرداز م∂ ك→ه ب→ه وس→يله ẃم→نظ ^ ب→رنامه
ف خ→→ودت را و ه→→دف و م→→قصد اص→ل∂  ẃخ→→ود را ب→→ه ع→→الم ق→→رب م→→ن ب→→رسان∂، ول∂ ت→→و ب→→ا ك→→مال ت→→أس

                                                        
ـ مسانخ: همسنخ و مناسب.  ۱
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۷Ω

^ پرداختها＾!   در خلقتت را به طاق نسيان نهاده و با جدẃ تمام به مركبپرور
ر ق→رآن ك→ريم و ام→امان م→عصوم�  ẃم→كر ^ ب→→نابراي→→ن م→→ا ش→→ديداҐ ن→ياز ب→ه ب→انگ ب→→يدارب→اشها
داري→→م ت→ا ب→ه خ→ود ب→ياييم و خ→ود را و ه→→دف و م→قصد اص→ل∂ از خ→→لقت خ→ود را ب→شناسيم و ب→فهميم 
^ اوẃل ش→→→→→→ناختن آف→→→→→ريدگار ع→→→→→ليم ق→→→→→دير ح→→→→→كيم است و  ^ م→→→→→ا در رت→→→→→به ^ ح→→→→→→يات اب→→→→→→د ك→→→→→ه س→→→→→رمايه
م س→→→→→ر ت→→→→→سليم و اط→→→→→اعت در م→→→→→قابل  ẃس→→→→→و ^ س→→→→→→پس م→→→→→→حبẃت او را در ع→→→→→→مق ج→→→→→ان ن→→→→→→شاندن و در رت→→→→→به
^ آس→→→→→→→مان∂ او ف→→→→→→رود آوردن و ط→→→→→بق دس→→→→→توراتش ع→→→→→مل ك→→→→→ردن و ن→→→→→تيجتاҐ ب→→→→→ا ق→→→→→لب∂ س→→→→→ليم  ف→→→→→→رمانها
^ ب→→سيار  ر ب→→ه ن→→ور ف→→ضايل وارد ع→→الم ب→→رزخ گ→→شتن! و اي→→ن رس→→تگار ẃرذائ→→→ل و م→→→نو ^ ر از ه→→→مه ẃم→→→طه

^ عالم م∂شود.  بزرگ∂ است كه نصيب انسانها
^ حقيق∂ ذكر، مطيع فرمان خدا بودن  معنا

س م→→→→الحظه م→→→→∂فرماييد ك→→→ه در ت→→→مام س→→→اعات ش→→→بانهروز در ه→→→مه ج→→ا و ه→→مه  ẃدر دي→→→ن م→→→قد
^ آن است  ẃات و اوراد و اذك→ار ف→راوان داري→م. اي→ن ب→را ^ از واج→→→بات و م→ستحب ح→→ال اع→→مال ع→→→باد
^ ه→→→ميشه خ→→→ود را ت→→حت ن→→ظر و م→→راق→→بت خ→→دايش ب→→→دان→→د و ه→→رگز ع→→مل∂ از رف→→تار و  ك→→→ه ان→→→→سان ب→→→را

^ خدا از او صادر نشود كه فرموده است:  گفتارش بدون رضا
�؛۱  ẁير ґصџب џونẀلџمẂعџما تґب Ẁاهللا џو ẂمẀتẂنẀما ك џنẂأي ẂمẀكџعџم џوẀه...�

...او با شماست، هر جا كه باشيد[طبعاҐ] نسبت به اعمال∂ كه انجام م∂دهيد بيناست. 
^ واق→→→ع∂اش ه→→→مين ق→→→لباҐ ب→→→ه ي→→→اد خ→→→دا ب→→→ودن و ع→→→→مالҐ اط→→→اعت ف→→→رمان او  و ذك→→→ر خ→→→→دا ب→→→ه م→→→عنا
ẃب ب→ه زب→→ان  سمآبان، ت→→سبيح∂ ب→ه دست ب→گيرد و م→رت ẃن→→مودن است، ن→→ه اي→→نكه م→→انند ب→→رخ∂ از م→→قد
الح→→→→→→→مدهللا و س→→→→→→→بحان اهللا ب→→→→→→→گويد در ح→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→ه ق→→→→→→→لباҐ ي→→→→→→→اد خ→→→→→→→داست و ن→→→→→→→ه ع→→→→→→→مالҐ م→→→→→→→→طيع ف→→→→→→→رمان 

حضرتش. به چنين آدم∂ بايد گفت: 
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
ت→→→→∂ از ذك→→→→ر دوست �  ẃت→→→→→→ا ك→→→→→→ن∂ ي→→→→→→→اد خ→→→→→→ود و س→→→→→→ود و زي→→→→→→ان� خ→→→→ود ن→→→→ياب∂ لذ

ẃه وق→→ت∂ ان→→سان ب→→هراس→ت∂ ب→ه ي→→اد خ→→دا ب→ود، ب→ه ط→ور م→سلẃم خ→→دا ه→م ب→ه ي→اد او خ→واه→د ب→ود  و الب→→ت
                                                        

^ حديد،آيه＾℮.  ـ سوره ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۷۱

...�؛۱ش→→→→ما م→→→→را ي→→→→اد ك→→→→نيد ت→→→→ا م→→→ن ه→→→م ش→→→ما را ي→→→اد ك→→→نم و  Ẃم ẀكẂر→→→→ Ẁك Ẃأذ ∂ґون Ẁر Ẁك Ẃاذ→→→→ џك→→→→ه ف→→→→رموده است:�ف
ب→→→→→→ديه∂ است آن كس ك→→→→→→ه خ→→→→→→دا او را ي→→→→→→اد ك→→→→→→ند، ان→→→→→→واع الط→→→→→→اف و ع→→→→→→نايات اله→→→→→→∂ ش→→→→→امل ح→→→→→→الش 
→ا آدم→∂ ك→ه چشم دل از خدا بردارد و خدا را به فراموش∂ بسپارد، خدا هم به  ẃخ→واه→د گ→شت؛ ام
^ م→→∂كند ك→ه او خ→ودش را ف→رام→وش م∂كند و از ت→شخيص راه خ→ير و  ك→→يفر اي→→ن ن→→اسپاس∂ ك→→→ار

شرẃ عاجز م∂گردد كه فرموده است: 
...�؛۲  ẂمẀه џسẀفẂأن ẂمẀساهẂأنџف џوا اهللا Ẁسџن...�

^ ك→→→→→→→رد ك→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→ها خ→→→→→→→ودشان را  ...آن→→→→→→→→ها خ→→→→→→→→دا را ف→→→→→→→→راموش ك→→→→→→→→ردند، خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→→مكار
فراموش كردند... 

^ خود بينديشند و بفهمند ابتدا چه بودهاند  و اص→→الҐ م→جال اي→ن را پ→يدا نكردند كه درباره
و اك→→نون چ→→ه ه→→ستند و آي→→نده چ→→ه خ→→واه→→→ند ش→→د؟ درست ي− زن→→دگ∂ ك→→امل ع→→يار ح→يوان→∂ دارن→د 
ك→→→ه ج→→→ز اش→→→باع غ→→→رائ→→ز و ارض→→اء ت→→مايالت ن→→→فسان∂ و از چ→→→نگ ه→→م ق→→اپيدن و ي→→كديگر را دري→→→دن، 

^ خود نم∂كنند.   ^ برا احساس وظيفها
^ خ→→→→→ودفرام→→→→→وش∂ م→→→→→∂شود و آدم→→→→→∂ را از م→→→→→رز  ^ خ→→→→→→دا ف→→→→→→رام→→→→→وش∂ م→→→→→نشأ ب→→→→→يمار ^ ب→→→→→→يمار آر

^ قرآن كريم م∂شود:  انسانيẃت بيرون كرده، وارد مرز بهيميẃت م∂كند و به فرموده
→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...�

�؛۳  џونẀلґغافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك џ−ґولئẀها اґب џونẀعџم Ẃسџي
^ از ح→→→→→قايق ع→→→→الم در∑  ...آن→→→→→ها دله→→→→→اي∂ دارن→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→→ا آن ن→→→→→م∂انديشند و [چ→→→→→يز
∂كنند] چ→→→→شمهاي∂ دارن→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→ا آن ن→→→→→م∂بينند و گ→→→→وشهاي∂ دارن→→→→→د ك→→→→ه ب→→→ا آن  ن→→→→م
ن→م∂شنوند و آن→ها ه→مچون چ→ارپايانند ب→لكه گ→مراه ت→ر، اي→نان ه→→مان غ→فلتزدگانند 

^ مهل− غفلت از خدا گرفتارند.   كه به بيمار
^ انسانها  منشأ كجرو

ع→→→→لẃ↨ الع→→→→لل ت→→→→مام ان→→→→حراف→→→→ات ب→→→→شر، غ→→→→→فلت از خ→→→→دا و ب→→→→→∂خبر اف→→→→تادن از خ→→→→→داست ك→→→→ه ت→→→→مام 
                                                        

 .۱Ｑ۲＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ حشر،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲

^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۳



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۷۲

 ^ ^ م→حسوسات از ج→ماد و ن→بات و ح→يوان قرار م∂گيرد و هيچ روزنها ادراك→اتش در م→حدوده
به باطن عالم نم∂يابد. چنانكه 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 زندگ∂ دنيا را م∂دانند و از آخرت[كه باطن زندگ∂ دنياست] در حال غفلتند و  ظاهر
＾، م→بتال ب→ه  ẃن→اپايدار زن→دگ∂ م→اد ^ ب→→ر اث→ر ه→مين ف→ريفتگ∂ و خ→ودباختگ∂ در ب→راب→ر ج→لوهگر＾ها
^ ج→→سم∂ و روح→→∂ م→→∂گردند. آدم ب→→→∂اي→→مان ب→→→∂خبر از خ→→دا ك→→ه  ان→→→واع آلودگ→→→→∂ها و ن→→→اپاك∂ها
چ→→→→→شم دلش ك→→→→→→ور است و چ→→→→شم س→→→→رش ب→→→→از، ن→→→→→گاه م→→→→∂كند چ→→→→شم و اب→→→→روي∂ زي→→→→→با و ق→→→→امت∂ رع→→→→نا 
^ ع→→ال∂،  م→→∂بيند، دل م→→∂دهد دن→→بالش م→→∂رود و ص→→دها ن→→→نگ و رس→→واي→→∂ ب→→ه ب→ار م→∂آورد. خ→انه
 ^ ^ ب→→→→ه دست آوردنش دزد ل م→→→→∂بيند، ه→→→→وس م→→→→∂كند و ب→→→→را ẃات→→→→→ومبيل لوكس و زن→→→→→دگ∂ پ→→→→→رتجم
م→→→→→∂كند، رب→→→→→ا م→→→→→∂خورد، ان→→→→→واع و اق→→→→→→سام خ→→→→→→يانتها و ج→→→→→→نايتها م→→→→→رتكب م→→→→→∂شود؛ چ→→→→→را؟ چ→→→→→ون: 

^ را م∂بينند و از عوالم پشت پرده و آخرت در حال غفلتند.   ẃاز زندگ∂ ماد ^ ظواهر
 ^ →→→→→→→→ا ان→→→→→→→→→سانها ẃف→→→→→→→→ريب ظ→→→→→→→→اهر را م→→→→→→→→∂خورند و ب→→→→→→→→ه دام م→→→→→→→→∂اف→→→→→→→→تند و آلوده م→→→→→→→→∂شوند. ام Ґق→→→→→→→→هرا
^ اين ظاهر، باطن∂ بسيار زيباتر و  ^ ج→اودان→∂ آخرت، در پشت پرده خ→داش→→ناس م→ؤمن ب→ه س→را
^ ع→→→الم ب→→ا  ع→→→ال∂تر م→→→∂بينند دل ب→→→ه آن م→→→∂دهند و اع→→→تناي∂ ب→→→ه ظ→→→→اهر ن→→→م∂كنند. آر＾، ي→→وسفها

^ دنيا م∂زنند و م∂گويند:   ^ زليخا كمال قوẃت دل دست ردẃ به سينه
...�؛۲  џ^ نџ مџثẂوا џس Ẃأح ∂ґẃ ب џر Ẁهￍإن ґاهللا џعاذџم�

^ ن→→→→گارين�  →→نع خ→→دا را� چ→→→→→شم ك→→→→→وته ن→→→→→ظران ب→→→→ر ورق رو Ẁخ→→→ط ه→→→م∂ ب→→يند و ع→→ارف ق→→لم ص
 �� ^ ^ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→خص م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂نگر →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نع ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زدان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يم�� ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يما Ẁم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا در آث→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار ص

غرور در كمين دينداران 
ẃه اي→→ن ه→→م ك→→→ار آس→→→ان∂ ن→→يست، ت→→شخيص ح→→ق از ب→→اطل دادن و آن→→گاه از ظ→اهر زي→→با دل  الب→→ت
^ اح→→→→→ياناҐ م→→→→وفẃق ب→→→→ه ان→→→→جام  ^ ه→→→→ر ك→→→→س∂ ب→→→→ر ن→→→→م∂آيد. اف→→→→راد ك→→→→→ندن و دل ب→→→→→ه ب→→→→→اطن دادن، از ع→→→→→→هده
^ س→→→→اعت آخ→→→ر شب،  ẃ∂، ب→→→→يدار ^ م→→→→ستحب ^ م→→→→∂شوند از ن→→→→ماز و روزهه→→→→→ا ب→→→→عض∂ از اع→→→→→مال ع→→→→→باد
^ ي− شب م→→→→→سجد ج→→→→→مكران و م→→→→→اه∂ ي− ب→→→→→ار زي→→→→→ارت ام→→→→→ام رض→→→→→ا� و  ل م→→→→→اه، ه→→→→→فتها ẃن→→→→→→ماز او

                                                        
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲
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س→→→ال∂ ي− ب→→ار ان→→جام ع→→مره و...از ط→→رف∂ ه→→م در م→→يان م→→ردم ب→→ه ن→→ي−نام∂ و زه→→د و ق→→دس و ت→→قوا 
شناخته شده و مورد مدح و ثنا و تعظيم و تكريم قرار م∂گيرند.  

از اي→→→→ن ج→→→→→هت دچ→→→→→ار ن→→→وع∂ غ→→→رور م→→→∂شوند و پ→→→يش خ→→→ود ف→→→كر م→→→∂كنند ك→→→ه راس→→→ت∂ ي− 
م→→→→رد اله→→→→∂ ب→→→→اطن ب→→→→ين ش→→→→دهان→→→→→د و دي→→→→گر اي→→→→ن ظ→→→واه→→→ر ف→→→ريبنده ن→→→م∂توان→→→د دل∂ از آن→→→→ها ب→→→ربايد؛ ول∂ 
^ پ→→→→→يش پ→→→→→ايشان ب→→→→→از م→→→→∂شود دف→→→→ع↨Ґ چ→→→→شم ب→→→→اطنشان ض→→→→عيف و چ→→→→شم  ^ لغ→→→→→زندها ن→→→→→اگهان ص→→→→→حنه

ظاهرشان تيز م∂گردد و مجذوب ظاهر م∂شوند و از پا در م∂آيند. 
^ عرفان و حقيقتبين∂ داشت و به قول خود تمام دنيا و مافيها در  عا ẃاد ^ ن→قل ش→ده مرد
ن→→→→→→ظرش ك→→→→→→ش− و پ→→→→→→شم∂ ب→→→→→→ه ح→→→→→→ساب م→→→→→→→∂آمد. از ه→→→→→→مه چ→→→→→→يز و ه→→→→→→مه كس ب→→→→→→ريده در م→→→→→→يان غ→→→→→ار 
^ ك→→→→وه∂ ب→→→→ه ع→→→→بادت خ→→→→→دا م→→→→شغول ب→→→→ود و چ→→→→نين م→→→→∂نمود ك→→→→ه م→→→ا ج→→→ز ج→→→مال خ→→→→دا ب→→→ه ه→→→يچ  دام→→→→نه
 Ґفاقا→→→→→→ẃ ^ زي→→→→→با و دلرب→→→→→اي∂ ن→→→→→م∂توان→→→→→د از م→→→→→ا دل ب→→→→→ربايد. ات ج→→→→→→مال∂ ع→→→→→→شق ن→→→→→→م∂ورزيم و ه→→→→→يچ م→→→→→نظره
^ زيباي∂ افتاد، دل  ^ از ك→وه پ→ايين آم→د و داخ→ل ش→هر ش→د، در گ→ذرگاه چشمش به چهره روز
ب→→ه ب→→رش زي→→ر و زب→→ر ش→→د و ب→→يهوش ن→→قش ب→→ر زم→→ين گ→→شت. م→→ردم از اط→→راف ك→ه او را م∂شناختند، 
 ^ بكنان گ→→→→→→فتند: از ع→→→→→→شق خ→→→→→→→دا اي→→→→→→→نچنين ش→→→→→→ده است، در آي→→→→→→ينه ẃدورش ج→→→→→→→مع ش→→→→→→→دند و ت→→→→→→عج

^ زيبا جمال خدا را ديده و هوش از سرش پريده است.   چهره
م∂ كرد و گفت:  ẃمرد عارف واقعبين∂ كه از آنجا م∂گذشت؛ از جريان آگاه شد. تبس
^ ج→→→نس∂ و ط→→→غيان ش→→→هوت ح→→→يوان→→→∂ ب→→→ه اي→→→ن  ت ه→→→→يجان غ→→→→ريزه ẃاش→→→→تباه ن→→→→كنيد، اي→→→→ن ب→→→→يچاره از ش→→→→د

حال افتاده است.  
^ ح→بس ش→ده م→انند آتش زي→ر خ→→اكستر ب→ا دي→دن ي− م→نظر زيبا و مهيẃج، شعلهور  غ→ريزه
گ→→→→→شته و آتش ب→→→→→ه خ→→→→→رمن ص→→→→→بر و ش→→→→كيباي∂اش زده و ه→→→→وش از س→→→→رش رب→→→→وده است وگ→→→→رنه خ→→→→دا 
^ اي→→→→→ن ص→→→→→ورت زي→→→→→با ت→→→→→جلẃ∂ ك→→→→→رده است. ه→→→→مه چ→→→→يز در ه→→→→مه ج→→→→ا ج→→→→لوهگاه  م→→→→→گر ف→→→→→قط در آي→→→→→→ينه

جمال خداست. 
در ت→→→→→→جلẃ∂ است ي→→→→→ا اول∂ االب→→→→→→صار� ي→→→→→→→→→→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ پ→→→→→→→→→→→→→→→→رده از در و دي→→→→→→→→→→→→→→→→وار � 

ما كجا و سر حدẃ يقين كجا؟ 
^ گ→→→→وناگون از ج→→→→مال خ→→→→دا  ^ چ→→→→شمداران، چ→→→→شم دل ب→→→→از ك→→→→نيد ت→→→→ا در ه→→→→مه ج→→→→ا ج→→→→لوهها ا

ببينيد كه خودش فرموده است: 
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 џو � Ẃتџعґف Ẁر џفẂيџك ґماء ￍالس ∂џإل џو � Ẃتџقґل Ẁخ џفẂيџك ґل ґب Ẃاإل ∂џإل џون ẀرẀظẂن џال يџأ ف�
�؛۱  Ẃت џح ґط Ẁس џفẂيџك ґض ẂرџالẂ � وџ إلџ∂ ا Ẃتџب ґصẀن џفẂيџك ґبال ґجẂال ∂џإل

آي→→→→ا ن→→→گاه ب→→→→ه ش→→→تر ن→→→م∂كنند ك→→→→ه چ→→گونه آف→→→ريده ش→→ده و آس→→مان چ→→گونه ب→→رافراشته 
گشته و كوهها چگونه استوار و زمين چگونه گسترده شده است. 

^ ص→ورت زي→با دي→ده  اي→→ن آدم اگ→→ر راس→→ت∂ چ→شم∂ پ→→يدا ك→رده ك→ه ج→→مال خ→→دا را در آي→ينه
^ آس→→→→مان و م→→→→اه و خ→→→→ورشيد ف→→→→روزان و  و غش ك→→→→→رده، پس چ→→→→را از دي→→→→دن ج→→→→→مال خ→→→→دا در آي→→→→→ينه

ستارگان درخشان و كوه و دريا و دشت و بيابان غش نم∂كند؟ 
رد � چ→→→→→→→را ط→→→→→→→فل ي− روزه ه→→→→→→وشش ن→→→→→→برد�  Ẁنع ب→→ودن چه بالغ چه خ→→ Ẁك→→ه در ص

ط→→→→→→→→→→→→فل ن→→→→→→→→→→→→وزاد ك→→→→→→→→→→→→ه لط→→→→→→→→→→→→→ائف و ظ→→→→→→→→→→→→رائ→→→→→→→→→→→→ف ص→→→→→→→→→→→→نع اله→→→→→→→→→→→→∂ در س→→→→→→→→→→→→→اختمان وج→→→→→→→→→→→ودش دق→→→→→→→→→→→يقتر و 
ع∂ عرفان نم∂برد. امامالعارفين  ẃآن، هوش از سر آن مرد مد ^ اعجابانگيزتر است، چرا تماشا
ح→→→ضرت ع→→→ل∂�را ب→→→نگر ك→→→ه چ→→→گونه ص→→→نع خ→→→→دا را در م→→→رآت وج→→→ود م→→→ورچه و ع→→نكبوت و زن→→بور 
^ واض→ح و روش→ن ن→→شان م→∂دهد ك→ه دل و ج→→ان انسان را به طرب م∂آورد و مجذوب  ع→سل ط→ور

^ سحر ماه مبار∑ رمضان يادمان دادهاند كه بگوييد:  خدا م∂سازد. در دعا
)؛  ẁميل џج џ−ґمال џج لẀك џو ґهґل џم Ẃجџاґب џ−ґمال џج Ẃن ґم џ−Ẁل џأ Ẃسџا ∂ґẃ (اџللẃهẀمￍ اґن

خ→→وشا ب→→ه ح→→ال آن→→ان ك→→ه چ→→شم دلش→→ان ب→→→از ش→→ده و در ه→→مه ج→→ا و ه→→مه چ→→يز ج→→لوه از ج→→مال 
خدا م∂بينند و به زبان دل م∂گويند: 

ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه دري→→→→→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→نگرم دري→→→→→→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→ينم� ب→→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→→حرا ب→→→→→→→→→نگرم، ص→→→→→→→→→حرا ت→→→→→→→→و ب→→→→→→→→ينم� 
^ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينم� ب→→→→ه ه→→→ر ج→→→ا ب→→→→نگرم ك→→→وه و در و دشت�  ^ زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→با ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شان از رو

 
 
 
 

                                                        
 .۲Ωغاشيه،آيات۱۷تا ^ ـ سوه ۱



 

۲۷Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

گفتار بيست و سوẃم: تهذيب نفس 
 
 
 

يẃت خاصẃ تهذيب نفس  ẃاهم
^ ش→→→→مس ت→→→→→الوت ش→→→د ك→→→ه خ→→→داون→→→د ح→→→كيم در آن  ^ م→→→→باركه در گ→→→→ذشته آي→→→→ات∂ از س→→→→وره

آيات بعد از «يازده قسم» كه دنبال هم آورده، فرموده است: 
اها�؛۱  ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

ب→→→→→ه ط→→→→→ور ي→→→→→→قين، آن ك→→→→س∂ رس→→→→تگار است ك→→→→→ه ن→→→→فس و ج→→→→ان خ→→→→ود را از آلودگ→→→→∂ها 
پ→→ا∑ ك→→رده و ب→→→ه ط→→ور ح→→→تم آن ك→→س∂ ب→→دبخت و م→→→حروم و ن→→اكام است ك→→ه ن→فس و 

جان خود را به گناهان آلوده كرده است.  
^ اث→→بات م→طلب∂ ي→ازده ق→سم دن→بال  ران ف→→رمودهان→→د: م→→ا در ق→→رآن ن→→ديديم ك→→ه ب→را ẃآق→→ايان م→→فس
^ ن→→→فس از دي→→→دگاه  ^ ت→→→زكيه يẃت م→→→سأله ẃه→→→→م آم→→→→ده ب→→→→اشد ج→→→→ز ه→→→→مين م→→→→طلب و اي→→→→→ن، دلي→→→→ل ب→→→→ر اه→→→م

^ اعل∂ نيز اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفته كه:  خداوند حكيم است. در سوره
�؛  Ẅ∂ẃك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

به يقين، آن كس∂ رستگار است كه[از آلودگ∂ به گناهان]پا∑ گشته باشد. 
^ تربيت∂ آن حضرت نشان داده و فرموده است: آن→→→→→→جا ك→→→→→→ه ه→→→→→دف از ب→→→→→عثت رس→→→→→ول گ→→→→→رام→→→→→∂ґ خ→→→→→ود را ب→→→→→يان م→→→→→∂كند «ت→→→→→زكيه» را ي→→→→→ك∂ از س→→→→→ه  برنامه
 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�

...�؛۲  џ↨џمẂك ґحẂال џو џتاب ґكẂال ẀمẀهẀمґẃل џعẀي џو Ẃم ґيهґẃك џزẀي џو ґهґآيات
خ→دا، م→نẃت ب→ر م→ؤمنان گ→ذاشت ك→ه در م→→يانشان از خودشان رسول∂ برانگيخت تا آيات 

خدا را بر آنان تالوت كند، تزكيهشان بنمايد و كتاب و حكمت تعليمشان دهد... 
                                                        

^ شمس،آيات۸ و۹.  ـ سوره ۱
^ آل عمران،آيه＾℮⅛۱.  ـ سوره ۲
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م ب→ر ت→زكيه است! اب→تدا ب→→ايد ان→→سان را ب→ه  ẃو ط→→بيع∂، ت→→عليم م→→→قد ^ ^ ج→→ريان ع→→→اد ب→→ا اي→→نكه رو
 ^ ^ ت→زكيه ع→الґم و آگ→اه س→اخت و س→پس از او خواست كه به آن راهها برود. ول∂ در آيه راهه→ا

م بر تعليم ذكر شده است.   ẃشريفه م∂بينيم كه تزكيه مقد
م» ب→→ر «ت→→→عليم» دارد ك→→ه اگ→→ر  ẃت→→→قد» Ґ↨ت ام→→ر ت→→زكيه م→→∂دهد ك→→ه رت→→بẃي ẃت اه→→م ẃاي→→ن ن→→→شان از ش→→د
ق ن→→يابد، ت→→نها ت→→عليم، ارزش→→∂ ن→→خواه→→د داشت ان→→→سان از لح→→اظ س→→→اختمان خ→→→لقتش ف→وقالع→اده  ẃت→→حق
^ و ارت→→→قاي∂اش اع→→→جابان→→→گيز است و ه→→→م در س→→→ير ن→→زول∂ و  ع→→→جيب است، ه→→→م در س→→→ير ص→→→عود

Ẁهتآور كه خالقش فرموده است:  انحطاط∂اش ب
�؛۱  џينґلґساف џلџف Ẃأس Ẁناه Ẃد џد џر ￍمẀث � يم＃ ґوẂقџت ґن џس Ẃأح ∂ґف џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џخ Ẃدџقџل�

ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم م→→ا ان→سان را در ن→يكوترين ش→كل و ص→ورت و ن→ظام آف→ريديم و س→پس 
او را به پايينترين پايينها بازگردانديم. 

علم تهذيب نفس الزمترين علوم 
آر＾، ان→→→→→→→→سان اگ→→→→→→→ر در م→→→→→→→كتب ان→→→→→→→بياء�تحت ت→→→→→→→ربيت اله→→→→→→→∂ ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→رفته ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→هذيب و 
^ نفس خود بپردازد، در مسير صعود ال∂ اهللا و تقرẃب به خدا به اعال علييẃن نائل م∂شود  ت→زكيه
و اگ→→ر از م→→كتب ان→→→بياء�ان→→حراف پ→→يدا ك→→رده و ت→سليم اه→واء ن→فسان∂ گ→شته و ب→ه دام→ن ش→هوات 
ح→→→→→يوان→→→→→∂ ب→→→→→يفتد، در س→→→→→راش→→→→→يب∂ س→→→→→قوط و دور اف→→→→→تادن از خ→→→→→→دا چ→→→→→نان پ→→→→→ايين م→→→→∂رود ك→→→→ه ب→→→→ه اس→→→→فل 

...�؛۲  ل∫ џأض Ẃم Ẁه Ẃلџ نẂعامґ ب Ẃاأل џك џ−ґولئ Ẁسافلين م∂رسد و م∂شود:�...ا
→→→→→→→→→→→→→رفџه م→→→→→→→→→→→→→عجون∂ است�  Ẁك→→→→→→→→→→→→→ز ف→→→→→→→→→→→→رشته س→→→→→→→→→→→→رشته وز ح→→→→→→→→→→→→يوان� آدم→→→→→→→→→→→→→يزاد ط
ґ→→→→هẂ از آن� گ→→→→→ر ك→→→→ند م→→→→يل اي→→→→ن، ش→→→→ود ك→→→→م ازي→→→→ن�  ور ك→→→→ند م→→→→يل آن، ش→→→→ود ب

غفلت عميق انسان از گوهر جان 
^ پرمحتوا نيز از امام اميرالمؤمنين عل∂� منقول است:  اين جمله

هẀ فџال يџطẂلẀبẀها)؛۳  џسẂفџن ￍل џضџا Ẃدџق џو Ẁهџتￍضال Ẁد ґشẂنẀي Ẃنџمґل ẀتẂب ґجџع)
→→→→→ا  ẃدارد، دن→→→→→بالش م→→→→→→∂گردد، ام ^ م→→→→→→ن ت→→→→→→عجẃب م→→→→→→→∂كنم از ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه اگ→→→→→ر گ→→→→→مشدها

                                                        
 .Ｑتين،آيات℮و ^ ـ سوره ۱

^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۱
ـ غررالحكم،صفحه＾۲۳۳.  ۳
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خودش را گم كرده دنبالش نم∂گردد. 
^ ع→قل و ش→عور و درايت است، اگ→ر ك→فش  بآور است آدم→∂ ك→ه دارا ẃراس→→ت∂ ك→→ه ت→→عج
و ك→→الهش ي→ا ك→يف پ→ر از پول و ماشينش گم شده باشد، آرام نم∂نشيند و از طرق مختلف به 
→ا ع→جيب اي→نكه همين آدم عاقل باشعورґ بادرايت، سالهاست كه  ẃآن ب→ر م→∂خيزد ام ^ ج→ستجو
^ اش→→ياء خ→ارج از خ→ود از ج→مادات و ن→باتات  گ→وهر فوقالع→→اده گ→ران→قدر ج→→ان خ→ود را در الب→→هال
و ح→→→يوان→→→ات، از پ→→→ول و خ→→→انه و م→→→اشين و آه→→→ن و س→→→يمان گ→→→م ك→→→رده است و اص→→→→الҐ خ→→بر ن→→→دارد آن 
ب→→→→→→→→→يچاره در م→→→→→→→→يان چ→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→نداب→→→→→→→→∂ از ش→→→→→→→→هوات ح→→→→→→→→يوان→→→→→→→→∂ دست و پ→→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂زند و چ→→→→→→→→ه وض→→→→→→→→ع و ح→→→→→→→→→ال 
^ خواهد پوسيد به  ^ ب→ه خ→ود گ→رفته است! اي→ن ت→ن جسمان∂ خود را كه به همين زود ن→كبتبار
وام ب→→ه ت→→ر و خ→→ش− ك→→ردن آن م→→→شغول است و ج→→ز  ẃگ→→→وهر ج→→→ان، ع→→وض∂ گ→→رفته و ع→→ل∂الد ^ ج→→→ا
 ґبيل→→ џس Ẃن→→ џع џد Ẁع→→→→џ هẀ ب џس Ẃف→→→џ رґفẂ ن Ẃع→→→ џي Ẃمџل Ẃنџخ→→→ود ن→→→م∂شناسد. از اي→→→→نرو ف→→→رمودهان→→→د:(م ^ ^ ب→→→را آن وظ→→→يفها
^ ج→→→هل و ض→→→→اللت  →→→→جا↕)؛۱ك→→→→س∂ ك→→→→ه خ→→→→ودش را ن→→→→شناسد، از راه ن→→→→جات دور م→→→→∂اف→→→→تد در واد الن√

متحيẃر و سرگردان م∂ماند و راه به جاي∂ نم∂برد. 
تџقџها)؛۲  Ẃعџاџف Ẁه џسẂفџن џف џرџع Ẃنџم ẀفґعارẂلџا)

^ واق→ع∂ ك→س∂ است ك→→ه خ→ود را ب→شناسدآنگاه خ→ود را [از اس→ارت  ع→→ارف ب→→ه م→→عنا
و قيد و بند شهوات] آزاد سازد. 

^ خ→→→→ود ن→→→→برده و از م→→→→بدأ و م→→→→نتها و م→→→→قصد اص→→→→ل∂ خ→→→لقت  آدم→→→→∂ ك→→→→ه پ→→→→∂ ب→→→→ه ارزش وج→→→→ود
خ→ود ن→اآگاه است، ط→بيع∂ است ك→ه در اس→ارت ان→واع ش→هوات ن→→فسان∂ ق→رار م∂گيرد و ه→ر دم به 
→→ا وق→→ت∂  ẃم خ→→الد م→→∂رود. امẃش→→يطان∂ ك→→شيده م→→∂شود و رو ب→→ه ج→→هن ^ ^ از ج→→اذبهها ^ ج→→اذبها س→→→و
 Ґخ→ود ش→د و م→بدأ و م→نتها و م→قصد اص→ل∂ خ→لقت خ→ود را ش→ناخت، ط→→بعا ^ آگ→اه از ارزش وج→ود
ب→→ه اي→→ن ف→→كر م→→∂اف→→تد ك→→ه خ→→ود را از اس→→ارت ش→→هوات ش→→يطان∂ ب→رهاند و رو ب→ه ع→الم ق→رب خ→داون→د 

رحمانґ منẃان حركت كند و سر از جنẃات و رضوان خدا برآورد.  
ام→روز م→ردم∂ ت→حت ع→نوان آزاد＾، ي− ع→مر در اس→ارت ش→هوات ح→يوان→∂ ب→ه سر م∂برند 
^ ن→→→نگين ن→→→يز م→→→∂بالند و ه→→→يچ ن→→→م∂فهمند ك→→→ه آر＾، از ق→→→→يد و ب→→ند ع→→قل و اي→→→مان و  و ب→→→ه اي→→→ن آزاد
→ا در دام و ك→مند ش→هوات ش→يطان∂ اس→ير و گ→رفتارند و اص→→الҐ ف→راموششان شده كه  ẃت→قوا آزادن→د، ام

                                                        
ـ غررالحكم،صفحه＾۲۳۳.  ۱

ـ همان،صفحه＾۲۳۹.  ۲
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ان→→→→سانند و ان→→→→سان ت→→→وان→→→اي∂ پ→→→رواز ب→→→ه آس→→→مان ق→→→رب خ→→→دا دارد ب→→→ه ش→→رط اي→→نكه پ→→ا＾بند ش→→هوات را از 
^ عقل خود باز كند.  پا

ران مـــرغ ديـــد＾، تــــو ز پــا＾بــنـد شــهــوت  џـ يـ џط
^ تـا بـبين∂ طـيران آدمـيẃت  بـه درآ

خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت 
حيـوان خبر ندارد، ز جهان آدميẃت  

رســد آدمـــ∂ بــه جــايـ∂ كــه بــه جــز خــدا نـبيـند  
بنگر كه تا چه حدẃ است مكان آدميẃت 

دلبستگ∂ به دنيا، مشكل نوع بشر 
^ ك→→→ه از م→→→ادر م→→→تولẃد ش→→→ده و چ→→→→شم ب→→→→ه اي→→→→ن دن→→→→يا  م→→→شكل ب→→→زرگ م→→→ا اي→→→ن است ك→→→ه م→→→ا از روز
گ→→→شودهاي→→→م پ→→→يوسته غ→→→ير خ→→→ود را دي→→→دهاي→→→م و اص→→→→الҐ خ→→ودمان را ن→→→ديدهاي→→م. اب→→تدا پ→→ستان م→→ادر و ب→→→عد 
^ ك→فش و ك→→اله و ك→يف و كتاب  ^ و ع→روس− و در م→راح→ل ب→عد آغ→وش پ→در و ب→عد اس→بابباز
و دوست و رف→→يق و ه→→مچنان زن و ف→→رزند و م→→سكن و م→→ركب و م→→→ال و ج→→اه و م→→قام، اي→نها ه→مه غ→ير 
ẃ∂ اي→ن ت→ن و اي→ن ب→دن ك→ه چ→سبيدهتر از ه→مه چ→يز ب→ه م→ن است،  م→→ن ه→→ستند و خ→→ود م→→ن ن→→يستند؛ ح→ت
^ آس→مان∂ ه→→ستم ك→→ه  در واق→→ع اي→→ن ه→م غ→ير م→ن است و خ→ود م→ن ن→يست! م→ن آن گ→وهر ب→لند م→رتبه

خالق من از او تعبير به «روح∂» كرده و به فرشتگان سماوات دستور داده كه: 
�؛۱  џين ґد ґساج Ẁهџوا لẀعџقџف ∂ ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو ẀهẀتẂي ￍو џإذا سџف�

وق→ت∂ م→ن س→اختمان ب→دن∂ ان→سان را تسويه و تعديل نمودم و از روح خودم در آن 
دميدم شما در برابر او به سجده بيفتيد. 

џم از عــالم خـا∑�  يـ ґق→→→→→→→→→→→فس∂ س→→→→→→→→→→→اختهان→→→→→→→→→→→د از ب→→→→→→→→→→→دنم � مـرغ بــاغ مـلـك→→→→→→→→وتـم نـ ^ چ→→→→→→→→→→→ند روز
^ چو من خوش الحان∂ است�  روم ب→→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→→لشن رض→→→→→→→→→→وان ك→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→رغ آن چ→→→→→→→→→→منم� چنين قفس، نه سزا
در قرآن كريمش نيز فرموده است: 

 ґمẂل ґعẂال џن→ ґم ẂمẀيت→ ґوتẀما ا џو ∂→→ґẃ ب џر ґر→→Ẃأم Ẃن→→ ґم Ẁوح الر ґل→→Ẁق ґوح الر ґن→→ џع џ−џونẀلџئ Ẃس→→ џي џو�

                                                        
^ حجر،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱
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�؛۱  Ґيالґلџق ẃإال
^ پ→→يامبر]راجع ب→→→ه روح س→→ؤال م→→→∂كنند. ب→→گو روح از ع→→الم ام→ر پ→روردگار  از ت→→و[ا
م→→→ن است و ب→→→ه ش→→→ما ج→→→→ز ان→→دك∂ از ع→→لم داده ن→→شده است[ت→→وانا ب→→→ر دان→→ستن ه→→مه چ→→يز 

نم∂باشيد]. 
^ ك→→→→→ه چ→→→→→شم ب→→→→→ه اي→→→→→ن دن→→→→→يا  ح→→→→→→اصل اي→→→→→→نكه، م→→→→→→شكل ب→→→→→→زرگ م→→→→→ا ه→→→→→مين است ك→→→→→ه م→→→→→ا از روز
گ→→شودهاي→→م، اش→→ياء غ→ير خ→ود را دي→دهاي→م و ب→ا اش→→ياء غ→ير خ→ود آش→نا گ→شته و در پ→∂ ش→ناختن خ→ود 

در حدẃ امكانش هم نبودهايم از طرف∂ هم فرمودهاند: 
)؛۲  Ẁهￍب џر џف џرџع Ẃدџقџف Ẁه џسẂفџن џف џرџع Ẃنџم)

^ خود را خواهد شناخت.  هر كس خودش را بشناسد خدا
 ^ ي→→→→عن∂ آدم→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→→ودش را چ→→→→نانكه ه→→→→ست ن→→→→شناخته است ك→→→→ه چ→→→→گونه م→→→ظهر و م→→→جال
ẃت او  ^ خ→ودش را ه→م ن→خواه→د ش→→ناخت و م→حب ج→مال خ→→دايش م→∂باشد، ط→بيع∂ است ك→ه خ→→دا

^ او نخواهد رفت.   را در دل نخواهد گرفت و رو به سو
^ نفس  ^ تزكيه دشوار

^ ان→صاف ب→ايد اع→تراف ك→نيم ك→ه در ط→ول ع→مر خ→ود، آن→چه را ك→ه دي→ده  ب→نابراي→ن م→ا از رو
^ ب→ه دست آوردن آن  و ش→→ناخته و ب→ا آن در ارت→باط ب→وده و م→حبẃت آن را در دل گ→رفتهاي→م و ب→را
س→→ع∂ و ت→→الش ك→→ردهاي→→م و م→→∂كنيم، اش→→→ياي∂ غ→→ير خ→→→دا از زن و ف→→رزند و پ→→ول و خ→→انه و م→→اشين و 
^ و گ→→هگاه∂  ج→→→اه و م→→→قام و... ب→→→وده است اگ→→→ر ارت→→→باط∂ ه→→→م ب→→→ا خ→→→دا داش→→→تهاي→→→م، ارت→→→باط ح→→→اشيها
^ ب→→→→→ه خ→→→→→دا زده و ب→→→→ا گ→→→→فتن  ^ ب→→→→→ه ص→→→→→→ورت ن→→→→→ماز، س→→→→→ر ب→→→→→وده ك→→→→→ه در ظ→→→→→رف ش→→→→→بانهروز چ→→→→→ند دق→→→→→يقها
�ايẃ→→→→ا∑ ن→→→عبد و ايẃ→→→→ا∑ ن→→→ستعين� از او ح→→→ال∂ پ→→→رسيدهاي→→→م و ت→→→→ازه در ه→→→مان چ→→→ند دق→→→يقه ه→→→م ك→→ه ب→→ه 
زبان با خدا صحبت م∂كنيم، به دل مجذوب غير خدا بوده با غير خدا سرگرم صحبتيم.  

^ ج→→→انم ب→→→ه ت→→صرẃف غ→→ير خ→→دا درآم→→ده و در آن،  ف ب→→→اشيم ك→→→ه خ→→→→انه ẃاز اي→→→ن رو ب→→→ايد م→→→تأس
^ خدا باق∂ نمانده است با اينكه بزرگان دين به من هشدار داده بودند كه:  جاي∂ برا

)؛۳  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا ґم џر џح ∂ґف Ẃن ґك ẂسẀال تџف ґاهللا Ẁم џر џح ẀبẂلџقẂلџا)
                                                        

 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۳۲.  ۲

ـ همان،جلد۷⅛،صفحه＾۲Ｑ و آخر جامع االخبار صدوق(ره).  ۳
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^ [مخصوص] خدا، غير خدا را ننشان.  ^ مختصẃ به خداست در خانه دل، خانه
^ خ→→→→→دا را ب→→→→ه  ^ ب→→→→→ر م→→→→→ن ك→→→→→ه چ→→→→→ه خ→→→→→يانت ب→→→→→سيار ب→→→→→زرگ∂ م→→→→→رتكب ش→→→→→دهام ك→→→→→ه خ→→→→→→انه پس وا
ت→صرẃف غ→ير خ→دا داده و خ→ود را م→ستحقẃ ع→ذاب خ→الدґ ج→هنẃم س→→اختهام. الح→→ال كه به خود آمده 
^ قلبم را از هر چه كه غير خداست تخليه كنم و خانه را به صاحبش بسپارم،  م→∂خواه→م خانه
 ^ ^ دل زن→→→→م ح→→→→كومت م→→→→∂كند، در گ→→→وشه ^ است؛در ي− گ→→→→وشه م→→→→∂بينم ك→→→→ار ب→→→→→سيار دش→→→→→وار
^ در ب→→→ان− ق→→رار گ→→رفته و  ^ ان→→باشته ^ پ→→ولها ^ از آن ت→→حت س→→يطره دي→→گرش ف→→رزندان→→م، ن→→احيها
اس م→→→→قام و ري→→→است  ẃح→→→س ^ ^ و ي→→→يالق∂ و پ→→→ستها ل ش→→→هر ẃپ→→→ر ت→→→جم ^ ^ دي→→→→گرش خ→→→→انهها ن→→→→احيه
^ الزم است ك→ه دل از  ا ẃ^ ^ ف→وقالع→اده ق→و اҐ ق→→درت اي→→مان∂ و ت→وحيد ẃو... در چ→→نين ش→راي→ط∂ ج→د
)؛۱ت→→ا روز  џ−Ẃيџل ґا ґطاع ґق→→Ẃن ґاال џمال→→→ џك ∂ґل Ẃب џه→→∂ هџل ґاي→→نها ك→→نده و ي→→كجا ب→→ه خ→→→دا ب→→پيوندد ك→→ه:(ا ^ ه→→→مه

خروج از اين دنيا با قلب∂ سليم وارد بر خدا گردد كه فرمودهاند: 
واهẀ)؛۲  ґس ẁد џحџا ґيهґف џسẂيџل џو Ẁهￍب џر Ẅ∂џقẂل џي ^ ґذￍال Ẁيمґل ￍالس ẀلبџقẂلџا)

^ ج→→ز او در آن  ق→→لب س→→→ليم ق→→لب∂ است ك→→→ه خ→→دا را م→→→القات ك→→ند در ح→→ال∂ ك→ه اح→د
وجود ندارد. 

 ∂ẃ ẃه ق→→بالҐ ع→رض ش→د ك→ه م→قصود اي→ن ن→يست ك→ه ان→→سان ن→سبت ب→ه همسر و فرزندان و حت الب→ت
ẃت ن→→داش→→→ته ب→→اشد، اي→→نكه ش→→دن∂ ن→→يست.  ن→→→سبت ب→→→ه م→→→→ال و ج→→→اه و م→→→قام و دي→→گر ش→→ئون زن→→دگ∂ م→→حب
^ واحد يكتا باشد و  ب→لكه م→قصود اي→ن است ك→ه م→حبوب اص→ل∂ و اص→يل ان→→سان م→ؤمن بايد خدا
عاع محبẃت به خدا باشد و  ẃت به آنها بايد تحتالشẃس→اير م→وجودات از هر قبيل كه هستند، محب
^ ق→→→→→→→→لب آدم→→→→→→→→∂ گ→→→→→→→→ردند و ب→→→→→→→→ا اذن ص→→→→→→→→→احبخانه ك→→→→→→→→ه  ^ اذن خ→→→→→→→→→دا وارد خ→→→→→→→→→انه ه→→→→→→→→مه در م→→→→→→→→حدوده
ẃه چ→→→→→نانكه گ→→→→→→فتيم اي→→→→→ن ك→→→→→ار آس→→→→→ان∂ ن→→→→يست و اح→→→→تياج ب→→→→ه  ن∂Ẅ گ→→→→→زينند و الب→→→→→ت Ẃك→→→→→ Ẁخ→→→→→داست در آن س
 ẃش→ديد ب→ا اه→واء ن→فسان∂ دارد و اس→تمداد از ع→→نايات ح→ضرت رب ^ ^ ط→والن∂ و م→بارزه م→جاهده

كريم رحيم كه فرموده است: 
بẀلџنا...�؛۳  Ẁس ẂمẀهￍن џي ґدẂهџنџينا لґوا ف Ẁدџجاه џين ґذￍال џو�

^ خود را نشانشان م∂دهيم...  ^ در [راه] ما بپردازند، ما راهها آنان كه به مجاهده
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۹۸.  ۱
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾⅛۱.  ۲

^ عنكبوت،آيه＾۹⅛.  ـ سوره ۳
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ب→→→→→→→نابراي→→→→→→→ن چ→→→→→→→ه خ→→→→→→→ردمندان→→→→→→→→هتر از اي→→→→→→→نكه ان→→→→→→→سان در س→→→→→→→نين ج→→→→→→→وان→→→→→→→∂ ب→→→→→→→ه ج→→→→→→→هاد در راه خ→→→→→→دا و 
^ دل راه ن→→دهد ك→→ه در س→→نين پ→→ير＾، خ→→ال∂  ^Ẅ ب→→→ه پ→→→ا خ→→→يزد و غ→→→ير خ→→دا را ب→→ه خ→→انه ^ ب→→→ا ه→→→و م→→→بارزه
 ^ ^ دل از غ→ير خ→→دا ب→سيار دش→وار و اح→→ياناҐ غ→ير قابل امكان خواهد شد. اين وسوسه ك→ردن خ→انه
ات دوران ج→→وان→→∂ ب→→رخوردار  ẃش→→→يطان است ك→→→ه ب→→→ه ج→→→وان م→→→∂گويد ت→→→و ه→→نوز ج→→وان→→∂ و ب→→ايد از لذ
^ و خ→→→→→→داون→→→→→د غ→→→→→فورґ رح→→→→→يم ه→→→→→م ت→→→→→وبهات را  ^ ت→→→→→→وبه ك→→→→→→ار م→→→→→→→∂شو ش→→→→→→و＾، آن زم→→→→→→ان ك→→→→→→ه پ→→→→→→ير ش→→→→→→د
^ ش→يطان است ك→ه  م→→∂پذيرد. اك→→نون خ→→وش ب→→اش و خ→ود را ب→ه رن→ج و ت→عب م→ينداز. اي→ن وس→وسه
 ^ ج→وان را از خ→دايش دور م∂كند و به دامن هوايش م∂افكند و سرانجام او را از سعادت ابد

محروم و به شقاوت دائم مبتاليش م∂سازد.  
^ دل ب→→→→ه ك→→→→لẃ∂ از خ→→→→→دا  ^ ع→→→→جب! خ→→→→انه ^ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ه→→→→→وش م→→→→∂آيد، م→→→→→∂بيند ا در س→→→→→نين پ→→→→→ير
^ در آن دي→→→→→→ده ن→→→→→→م∂شود و ج→→→→→→ز اف→→→→→→تادن ب→→→→→→ه  ^ ش→→→→→→→يطان چ→→→→→→يز خ→→→→→→→ال∂ گ→→→→→→→شته و ج→→→→→→→ز ش→→→→→→→يطان و اي→→→→→→→اد
^ ان→→سان م→→ؤمن ع→اقل آن است ك→ه  ^ پ→→يش پ→→→ايش ب→→از ن→→م∂باشد! آر س→→راش→→يب∂ ج→→هنẃم، راه دي→→گر
از اب→→→تدا م→→راقب ح→→ال خ→→ود ب→→اشد ت→→ا ب→→ه ه→→→نگام ارت→→حال از اي→→ن دن→→→يا ب→→ا آرامش خ→→اطر ب→دون ه→رگونه 

ẃي− اجابت گويد.  ^ جناب عزرائيل�لب دغدغه و اضطراب به ندا
بكوشيم اينگونه باشيم 

ẃق∂ ي→→قين  از ي→→→ك∂ از ب→→→زرگان اه→→ل م→→عرفت پ→→رسيدند اگ→→ر ش→→ما از ي− ط→→ريق م→→عتمد و م→→وث
^ عمر  پ→يدا ك→رديد ك→ه ب→يش از ي− ه→فته از ع→مر ش→ما ب→اق∂ ن→مانده و اي→ن ه→فته، آخ→رين روزها
ش→→→→ماست، آي→→→→ا در اي→→→→ن ي− ه→→→→فته چ→→→→ه اع→→→مال∂ ان→→→جام م→→→∂دهيد؟ آن م→→→رد ب→→→زرگ ج→→→واب داد: در 
^ نم∂پردازم. اگر  اي→ن ص→ورت ن→يز زائ→د ب→ر اع→مال∂ ك→ه ه→مه روز ان→جام م→→∂دادهام ب→ه ك→ار دي→گر
 ^ م→→→→→→→علẃم ب→→→→→→→ودم ه→→→→→→→ستم، م→→→→→→→درẃس ب→→→→→→→ودم ه→→→→→→→→ستم، ت→→→→→→→اجر و ك→→→→→→→اسب ب→→→→→→ودم ه→→→→→→ستم، چ→→→→→→ون م→→→→→→ن از اب→→→→→→→تدا
 ∂ ẃدي→ن ب→يرون ن→→گذارم و حق ^ ج→وان→→∂ام م→راقب ب→ودم ك→ه در ت→مام ش→ئون زن→دگ∂ام پ→ا از م→حدوده
از ح→→قوق خ→→دا و ب→→→ندگان خ→→→دا را ض→→ايع ن→→كنم ك→→ه ب→→ه ه→→نگام م→→ردن گ→→رفتار ب→اشم و لذا ه→م اك→نون 

^ مرگم.   آماده
وگ→رنه آدم→∂ كه ب∂پروا و ب∂اعتنا به احكام حالل و حرام دين زندگ∂ كرده و عالوه بر 
ح→→→→→→→→قوق خ→→→→→→→→دا، ح→→→→→→→→قوق ب→→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→→دا از والدي→→→→→→→ن و ه→→→→→→→مسر و ف→→→→→→→رزندان و ارح→→→→→→→ام و ه→→→→→→→مسايگان و 
رض∂ ضايع  ґاز حقوق مال∂ و ع ẃك→سان∂ ك→ه ب→ا او معامله يا معاشرت داشتهاند حقوق همه را اعم
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^ آخر عمرش چه م∂تواند بكند و  →هاش مديون آنها شده است حال در ي− هفته ẃك→رده و ذم
چگونه از زير بار اين همه حقوق ضايع شده م∂تواند تخلẃص پيدا كند؟  

آي→→ا م→→→∂شود از ب→→اب م→→ثل ب→→ا اع→→تكاف ت→→مام اي→ن ي− ه→فته در م→سجد ج→مكران ي→ا در ح→رم 
ر ح→→ضرت ام→→ام رض→→ا�و ن→ماز و دع→ا و اش− و آه و ن→اله و اف→→غان ب→→ار خ→ود را س→ب− ك→رده  ẃم→→طه
و راحت ش→ود؟ خ→ير، اي→ن ك→اف∂ ن→يست؛ زي→را ف→رضاҐ خ→داون→د ك→ريم از ح→قẃ خودش راجع به نماز 
→→اس»  ẃح→→→قالن» ^ →→ا م→→سأله ẃف→→وت ش→→ده ب→→گذرد و ت→→وبهاش را ب→→→پذيرد ام ^ و روزه و س→→→اير اع→→→مال ع→→باد
^ ح→→→→ق ب→→→→ه ص→→→→احبان ح→→→→ق و ت→→→→حصيل رض→→→→ايت آن→→→ها ن→→→دارد؛ آن ه→→→م در ظ→→→رف  ^ ج→→→→ز ادا راه ت→→→→وبها

^ امكانپذير نم∂باشد.  ي− هفته به صورت عاد
^ دوران جوان∂، تحت تربيت صحيح دين∂ قرار  ب→نابراي→ن خ→وشا به حال آنان كه از ابتدا
 ^ گ→→→→→رفته و اف→→→→→كار و اخ→→→→→→الق و اع→→→→→مالشان را ت→→→→→حت م→→→→→راق→→→→بت ك→→→→امل ق→→→→رار دادهان→→→→د و آن→→→→چنان ن→→→→امه
^ ق→رآن  ^ م→حشر ب→ه فرموده اع→→مالشان روش→→ن و اف→تخارآميز است ك→ه در م→جمع ع→موم∂ ص→حنه
^ دست م→→→→→→∂گيرند و ب→→→→→→ه ه→→→→→→مه ن→→→→→→شان م→→→→→→∂دهند ك→→→→→ه ب→→→→→→نگريد م→→→→→ن ي−  ^ اع→→→→→→→مال خ→→→→→→ود را رو ن→→→→→→امه

^ خود ندارم.   ^ سياه شرم آور در نامه نقطه
بهشتيان از نگاه قرآن 

^ قرآن است كه م∂فرمايد:  اين آيه
�؛۱  Ẃهџيґتاب ґا ك Ẁؤ џرẂاق Ẁم Ẁهاؤ ẀولẀقџيџف ґهґين ґمџيґب Ẁهџتاب ґك џ∂ґوتẀا Ẃنџا مￍأمџف�

^ دست  ^ ع→ملش ب→ه دست راس→تش داده ش→ود [آن را ب→→ر رو →→ا آن ك→→س∂ ك→→→ه ن→→امه ẃام
^ اهل محشر! بياييد و  ^ ت→مام] م∂گويد هان ا م→∂گيرد و ب→→ا خ→وشحال∂ و س→ربلند
م∂  ẃن→→→→امهام را ب→→→خوانيد [و ب→→→→بينيد در دن→→→يا چ→→→ه اف→→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→مال پ→→→→ا∑ و م→→→نظ

داشتهام]. 
�؛۲اي→→→→→ن دقẃت در ن→→→→→ظم و پ→→→→→→ا∑ ن→→→→→گه  Ẃهџيґساب→→→→→ ґالق＃ ح→→→→→→ Ẁم ∂→→→→→→ґẃ →→→→→→نџنẂتẀ أن џظ ∂→→→→→→ґẃ آن→→→→→→→گاه م→→→→→→∂گويد: �إن
^ به طور مسلẃم پيش خواهد  ^ اي→ن ب→ود ك→ه م→ن ب→اورم ش→ده ب→ود ك→ه چ→→نين روز داش→تن ع→مل، ب→را
^ ع→→→→→ملم را ب→→→→ه دس→→→→تم  آم→→→→→د و ب→→→→→ا ك→→→→→مال دقẃت ب→→→→→ه ح→→→→→→ساب اع→→→→→مالم رس→→→→→يدگ∂ خ→→→→واه→→→→→ند ك→→→→رد و ن→→→→امه

                                                        
^ حاقẃه،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

 .۲Ω＾ـ همان،آيه ۲
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^ داشتم و لذا با كمال دقẃت مراقب  خ→واه→ند داد. آن روز، اي→مان و اع→تقاد ب→ه آم→دن چنين روز
^ رس→→→→واي→→→∂ در م→→→يان اه→→→ل  ^ از م→→→ن ص→→→ادر ن→→→→شود ك→→→ه م→→→ايه اع→→→مالم ب→→→ودم ك→→→ه ك→→→ار ن→→→نگين ش→→→رمآور

محشر گردد، از اين رو خدا هم او را مورد تقدير و تكريم قرار م∂دهد و م∂فرمايد: 
�؛۱  ẁ↨џيґها دانẀوفẀطẀق � ＃↨џيґعال ＃↨ￍن џج ∂ґف � ＃↨џي ґراض ＃↨ џيش ґع ∂ґف џوẀهџف�

پس او در ي− زن→→→→دگ∂ ك→→→→→امالҐ رض→→→→→ايتبخش در ب→→→→هشت∂ ب→→→→لندمرتبه ق→→→رار م→→→→∂گيرد 
^ درختانش بدون هرگونه زحمت∂ در دسترس است.  كه ميوهها

به آنها گفته م∂شود: 
�؛۲  ґ↨џيґخالẂال ґامￍي Ẃاأل ∂ґف ẂمẀتẂفџل Ẃما أسґب Ґيئاґنџوا هẀب џر Ẃاش џوا وẀلẀك�

ب→→→خوريد و ب→→→ياشاميد،گوارا ب→→→اد ب→→→ر ش→→→ما در ب→→رابر اع→→مال∂ ك→→→ه در ايẃ→→ام گ→→ذشته پ→→يش 
فرستادهايد. 

تب→→→→→→→→→→→→→خش است آن لط→→→→→→→→→→→→ف و ع→→→→→→→→→→→→نايت∂ ك→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→يزبانґ ك→→→→→→→→→→→ريم، ح→→→→→→→→→→→ضرت  ẃو راس→→→→→→→→→→→→ت∂ چ→→→→→→→→→→→→ه لذ
�الع→→المين، ن→→سبت ب→→ه م→→يهمانان ب→→هشت∂اش اب→→راز ك→→ند و ب→فرمايد: ب→خوريد و ب→ياشاميد، گ→وارا و  ẃرب
^ من كه به پاداش اعمالتان در اختيارتان قرار گرفته است.  نوش جانتان باد اين همه نعمتها

وصف جهنẃميان در قرآن 
^ كه مطرود از درگاه و محكوم به عذابند چه وضع∂ دارند.  →ا گ→روه ب→→دبخت سيهروز ẃام

^ آنها فرموده است:  درباره
 Ẃمџل џو � Ẃهџيґتاب→→→ ґك џوتẀا Ẃمџل ∂ґنџت→→→Ẃيџي→→→ا ل ẀولẀقџي→→→џف ґهґمال ґش→→→ ґب Ẁهџتاب→→→ ґك џ∂→→→ ґوتẀا Ẃن→→→џا م→→→→ￍأم џو�
 џ−џلџه � Ẃهџيґمال ∂ґẃ ن џع Ẅ∂џنẂم→ا أغ � џ↨џي ґق→اضẂال ґتџها ك→انџت→Ẃيџي→ا ل � Ẃهџيґساب→ ґم→ا ح ґر Ẃأد

�؛۳  ẂهџيґطانẂل Ẁس ∂ґẃ ن џع
و امẃ→→ا ك→س∂ ك→→ه ن→امهاش ب→→ه دست چ→پش داده م∂شود[با شرمندگ∂ تمام]م∂گويد 
^ ك→اش  ^ ك→→اش اي→→→ن ن→→→امهام ب→→→ه دس→→تم داده ن→→م∂شد و از ح→→سابم آگ→→اه ن→→م∂شدم؛ ا ا
^ دوا ك→→→→→→→رد و ن→→→→→→→→ه  ^ را ن→→→→→→→→م∂ديدم؛ ن→→→→→→→→ه ث→→→→→→→روتم از م→→→→→→→→ن درد م→→→→→→→→∂مردم و چ→→→→→→→→نين روز

قدرتم از من دفع بالي∂ نمود! 
                                                        

^ حاقẃه،آيات۲۱تا۲۳.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۲℮.  ۲

ـ همان،آيات۲Ｑتا۲۹.  ۳
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ار شديدالعقاب م∂رسد:  ẃدر اين هنگام فرمان از جانب خداوند قه
�؛۱  Ẁوهل џص џيم ґح џجẂال ￍمẀث � ẀوهلẀغџف Ẁوه Ẁذ Ẁخ�

بگيريد و به زنجيرش بكشيد و ميان آتش شعلهورش بيفكنيد. 
�؛۲  ґيم ґظџعẂال ґاهللاґب Ẁن ґم ẂؤẀال ي џكان Ẁهￍإن�

او در دنيا به خداوند عظيم ايمان نياورده بود. 
^ داري→م  ^ خ→ود ب→ينديشيم: آي→ا در چ→ه م→سير ح→→ال ان→→دك∂ م→→ا ب→→→ايد ب→→ه خ→→ود ب→→ياييم و درب→اره
پ→→→→→يش م→→→→→∂رويم و س→→→→→ر از چ→→→→→ه پ→→→→→→ايان∂ در م→→→→→∂آوريم، آي→→→→→ا در راه اي→→→→→مان ب→→→→→ه خ→→→→→→داون→→→→→د اف→→→→→تادهاي→→→→→م و 
^ لط→→→→→فآميز م→→→يزبان  ت م→→→→∂رسيم و آن→→→→جا ن→→→→دا џج Ẃه→→→→џ →→→→رور و ب Ẁس→→→→ران→→→→جام ب→→→→ه ع→→→→الم∂ س→→→→راس→→→→ر ن→→→→ور و س
ك→→ريم خ→→ود را م→→∂شنويم ك→→ه خ→→وش آم→ديد، اي→→ن− ب→خوريد و ب→ياشاميد و ن→وش ج→انتان ب→اشد ي→ا 
الع→→→→→→→ياذباهللا در ك→→→→→→ورهراه ت→→→→→اري− پ→→→→→ر از خ→→→→→ار و س→→→→→نگالخ اف→→→→→تادهاي→→→→→م و ع→→→→→اقبت ب→→→→→ه ع→→→→→→الم∂ س→→→→→راس→→→→→ر 
ار ب→→ه گ→→وشمان م→→∂رسد ك→→ه  ẃق→→→هرآميز خ→→→داون→→د ق→→ه ^ ظ→→→لمت و ن→→→كبت و ع→→→ذاب م→→→∂رسيم و ص→→→دا

بگيريد او را به زنجيرش بكشيد و در ميان جهنẃمش بيفكنيد!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ همان،آيات۳Ωو۳۱.  ۱

ـ همان،آيه＾۳۳.  ۲
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گفتار بيست و چهارم: آداب ديندار＾ 
 
 
 
 
 

در يك∂ از جلسات، اين حديث از امام اميرالمؤمنين عل∂�نقل شد كه فرمود: 
)؛۱  ґهґب ẀلџمџعẂال џو ґمẂل ґالع Ẁبџلџط ґين ґẃالد џمالџك ￍنџوا اẀمџل Ẃعґا Ẁاسẃا النџهيџا)

^ م→→→ردم، اي→→→→ن م→→→طلب را ب→→→دانيد ك→→→ه ك→→→→مال دي→→→ن، ت→→→حصيل ع→→→→لم ب→→→ه دس→→→تورات دي→→→ن  ا
است و سپس عمل به آن. 

^ ي− ديندار كامل  وظيفه
→→→→الع از اح→→→→كام دي→→→→ن، ق→→ادر ب→→ر ع→→مل ب→→ه آن ن→→خواه→→→د ب→→ود.  ẃب→→→ديه∂ است ك→→→ه آدم ج→→→اهل ب→→→∂ اط
ي− دي→→ندار ك→→امل ك→→س∂ است ك→→ه اوẃالҐ ع→→الم ب→ه اح→→كام دي→ن ب→اشد و ث→انياҐ ع→امل ب→ه ع→لم خ→ود و لذا 

اين حديث مشهور از رسول خدا� را اكثراҐ شنيدهايم و حفظ داريم كه فرموده است: 
)؛  لґم＃ ẂسẀم ґẃلẀك Ẅ∂لџع ẁ↨ џريضџف ґمẂل ґعẂال Ẁبџلџط)

به دنبال تحصيل علم رفتن، بر هر فرد مسلمان [اعمẃ از مرد و زن] واجب است. 
^ وج→→→→→→→→وب ع→→→→→→→ين∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر ت−ت− اف→→→→→→→راد م→→→→→→سلمان واجب است، ن→→→→→→ه ب→→→→→→ه  آن ه→→→→→→→م ب→→→→→→→ه گ→→→→→→→ونه
^ ي→→ا گ→→روه∂ آن را ان→→جام دادن→→د از دي→→گران س→→اقط گ→→ردد.  ^ وج→→→→وب ك→→→→فاي∂ ك→→ه اگ→→ر ف→→رد گ→→→ونه
ص در  ẃت اسالم∂ واجب است ك→ه ب→ايد دان→→شمندان م→تخصẃآن→→چنانكه ت→→حصيل س→→→اير ع→لوم ب→ر ام

^ علم∂ كه مورد نياز جامعه است داشته باشند، اين دستور قرآن است:  تمام رشتهها
 ￍو Ẁد→ џع ґه→→ ґب џونẀب ґه Ẃر→→Ẁت ґلẂي→→ џخẂال ґب→→اط ґر Ẃن→→ ґم џو ＃↕ￍو→→Ẁق Ẃن→→ ґم ẂمẀت Ẃعџطџت→→ Ẃا اس→→џم Ẃم→→ Ẁهџوا ل د→→ ґأع џو�

...�؛۲  ẂمẀكￍو Ẁدџع џو ґاهللا
^ پ→→→→→يروان اس→→→→→→الم و ق→→→→→رآن، ت→→→→→ا م→→→→→∂توان→→→→→يد در م→→→→→قابل دش→→→→→منان خ→→→→دا ك→→→→ه دش→→→→منان ش→→→→→ما ه→→→→م  ا

                                                        
 .۳Ω＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۱
 .⅛Ω＾انفال،آيه ^ ـ سوره ۲
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ز ب→→→→ه ت→→→→مام ج→→→→هازات، از ه→→→→ر ج→→→→→هت س→→→→ازيد ت→→→→ا دست ن→→→→→ياز از ه→→→→يچ ج→→→هت ب→→→ه  ẃه→→→→ستند خ→→→→ود را م→→→→جه
^ ديگران دراز نكنيد.   سو

تفاوت واجب عين∂ با واجب كفاي∂ 
ẃه ب→ديه∂ است ك→ه ت→حصيل اي→ن ع→لوم ب→ر امẃت، واجب ك→فاي∂ است ن→ه واجب ع→ين∂ كه  الب→ت
ب→ر ت−ت− اف→راد امẃت، ت→حصيل آن علوم واجب باشد كه هم طبيب و جرẃاح باشند و هم دكتر و 
مهندس، بلكه همين قدر كه گروه∂ قيام به تحصيل آن علوم كردند، از بقيẃه ساقط است. 

^ زم→→→→ين است، ن→→→→→ماز ب→→→→ر آن ج→→→→نازه ب→→→→ر ه→→→→مه  از ب→→→→→اب م→→→→ثل ك→→→→س∂ ك→→→→ه م→→→→رده و ج→→→→نازهاش رو
واجب ك→→→→→فاي∂ است، ي→→→→عن∂ ه→→→→مين ك→→→→ه ي− ن→→→→فر اي→→→→ستاد و ب→→→ر او ن→→→ماز خ→→→→وان→→→→د، از دي→→→→گران س→→→اقط 
^ ي→→→وميẃه م→→→ثل ن→→→ماز ص→→→بح و ظ→→→هر و م→→→غرب، واجب ع→→→ين∂ است ك→→→ه ب→→→ر ف→→→ردفرد  است ول∂ ن→→→مازها
^ ي→→→→ا گ→→→→روه∂، م→→→→وجب س→→→قوط از اف→→→راد  م→→→→سلمانان از م→→→→رد و زن واجب است و ان→→→→جام آن از ف→→→→رد
دي→→→→→→گر ن→→→→→→م∂شود. ت→→→→→→حصيل ع→→→→→→لم دي→→→→→→ن ن→→→→→يز در ح→→→→→→دẃ ش→→→→→ناخت اص→→→→→ول ع→→→→→قايد و اح→→→→→كام ع→→→→→مل∂، ب→→→→→ر 
^ اج→→تهاد  ẃه ت→→→حصيل آن، ت→→→ا ن→→→يل ب→→→ه رت→→→به ف→→→ردفرد م→→→سلمانان از م→→→رد و زن واجب ع→→→ين∂ است، الب→→→ت

^ به تحصيل آن از ديگران ساقط م∂شود.   آن هم واجب كفاي∂ است و با قيام افراد
 ẃاج→→تهاد و اس→→تنباط اح→→كام از م→بان∂ خ→→اص ^ زي→→را ن→→يل ب→→ه آن م→→رتبه از ع→→لم دي→→ن ك→→ه م→→رتبه
د از ص→→→رف و  ẃت→→→وان ه→→→→مه كس ن→→→يست. آن اح→→→تياج ب→→→ه ت→→→حصيل ع→→→لوم م→→→تعد ẃآن م→→→→→∂باشد، در ح→→→د
ن→→حو و م→→نطق و م→→عان∂ و ب→→يان، ت→→ا ب→→رسد ب→→ه ع→→لم اص→ول و ف→قه و رج→→ال و دراي→ه و...دارد ك→ه ب→عد از 
^ اج→تهاد و اس→تنباط اح→→كام از كتاب و سنẃت را به  چ→هل س→ال و پ→نجاه س→ال اش→→تغال دائ→م، م→لكه
 ^ دست آورده، ف→→→توا ب→→ه ح→→→الل و ح→→رام در ام→→ور زن→→دگ∂ امẃت م→→→سلمان ب→→→دهد، اي→→ن ك→→→ار از ع→→هده
^ ان→→→→جام اي→→→→ن ك→→→→ار م→→→→→∂شوند و اح→→→كام دي→→→ن را از م→→→بان∂  ẃه→→→→ر كس س→→→→اخته ن→→→→يست، ج→→→→→مع∂ م→→→→تصد

خاصẃ آن استنباط م∂كنند و در اختيار ديگران م∂گذارند.  
^ كامالҐ عاقالنه  تقليد، شيوها

در اي→→→→ن ص→→→→ورت ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه دي→→→→گران ك→→→→ه آگ→→→→→اه∂ از اح→→→→كام دي→→→ن ن→→→دارن→→→→د، ب→→→→ايد در 
ـ ك→→→→ه در اص→→→→طالح م→→→→سلمين ب→→→→ه ع→→→→نوان ف→→→→قيه و م→→→→جتهد ش→→→→ناخته  ب→→→→→→هدست آوردن اح→→→→→→كام ب→→→→ه آن→→→→ها 
ـ م→راج→عه ك→نند و از آن→→ها ف→توا بگيرند و طبق آن عمل كنند و اين كار يعن∂ رجوع هر  م→∂شوند 
 ^ ج→→اهل در ه→→ر ف→→نẃ∂ ب→ه ع→الم در آن ف→نẃ ك→ه دس→تور و ح→كم ع→قل است و راه و رس→م ت→مام ع→قال
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عالم!در اصطالح مسلمانان به عنوان تقليد ناميده م∂شود.  
^ ه→→ر ف→→رد ن→→اآگاه از ه→→ر ف→→نẃ و ع→لم∂ ب→ه ف→رد آگ→اه از آن ف→ن و ع→لم و  ت→→قليد ي→→عن∂ م→→راج→→عه
، ب→→ايد ب→ه  ẃع→→→الم است. ف→→قيه ب→→يمار ن→→اآگاه از ع→→لم طب ^ اي→→ن ح→→كم ع→→قل است و راه و رس→→م ع→→قال

طبيب مراجعه كند.  
^ صحيح و منطق∂  ط→بيب ن→اآگاه از اح→→كام دي→ن ن→يز ب→ايد ب→ه فقيه مراجعه كند و اين معنا
 ^ ^ س→→الم∂ ب→→ر ه→→مين پ→→→ايه اس→→توار است. ح→→ال، اف→→راد ت→→→قليد است ك→→→ه ن→→→ظام اج→→→تماع∂ ه→→→ر ج→→امعه
ج→→→→→→→→→→→اهل ن→→→→→→→→→→اآگاه از ح→→→→→→→→→→قايق و ي→→→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→→→يطان ص→→→→→→→→→→فتان∂ م→→→→→→→→→→زدور اج→→→→→→→→→→انب ك→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→ارشان ت→→→→→→→→→→شكي− و 
ش→→→→→→→→→بههاف→→→→→→→→→كن∂ در اذه→→→→→→→→ان س→→→→→→→→ادهدالن ن→→→→→→→→→سبت ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→سائل دي→→→→→→→→ن∂ است، اي→→→→→→→→نجا ه→→→→→→→→م ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→∂رسند 
م→→→∂گويند: ت→→→قليد ي→→→عن∂ قџ→→→→الẃده ب→→→ه گ→→→ردن ب→→→زغاله اف→→→كندن و دن→→بال خ→→ود ك→→شيدن و اي→→ن ت→→→ناسب ب→→ا 

شأن انسان ندارد.  
ص  ẃم→→نطق∂اش رج→→وع ه→→ر غ→→ير م→→تخص ^ در ص→→→ورت∂ ك→→ه گ→→فتيم م→→قصود از ت→→قليد ب→→ه م→→عنا
^ ع→→الم و اس→→اس زن→دگ∂  ص در آن ف→→نẃ است و اي→ن راه و رس→م ت→مام ع→قال ẃب→→ه م→→تخص ∂ẃدر ه→→ر ف→→ن

هر اجتماع سالم∂ است. 
^ واجد شرايط  ^ فقها ويژگ∂ها

^ ع→→→→→→قل∂ و ع→→→→→قالي∂ ه→→→→→مين است ك→→→→→ه ب→→→→→ايد  در م→→→→→سائل م→→→→→ربوط ب→→→→→ه اح→→→→→كام دي→→→→→→ن ن→→→→→يز ب→→→→→رنامه
ص ف→نẃ∂ م→ربوط ب→ه اج→تهاد و اس→→تنباط اح→→كام از كتاب و سنẃت  ẃگ→روه∂ در م→سير ت→حصيل ت→خص
^ نيز كه  ^ ديگر ^ اه→ليẃت فتوا دادن برسند و گروهها ل زح→مات ب→→سيار ن→→مايند ت→ا ب→ه م→رتبه ẃت→حم
ص  ẃص ف→→→→→ن∂ م→→→→→∂باشند، در ب→→→→→ه دست آوردن اح→→→→كام دي→→→→ن ب→→→→ه آن گ→→→→روه م→→→→تخص ẃف→→→→→اقد اي→→→→→ن ت→→→→→خص
سه ام→→→→→→→→→→→→→→→→ام ع→→→→→→→→→→→→→→→→صر  ẃم→→→→→→→→→→→→→→→→→قد ^ ^ است ك→→→→→→→→→→→→→→→→→ه از ن→→→→→→→→→→→→→→→→→احيه م→→→→→→→→→→→→→→→→→راج→→→→→→→→→→→→→→→→→عه ن→→→→→→→→→→→→→→→→→مايند و اي→→→→→→→→→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→→→→→→→→→مان دس→→→→→→→→→→→→→→→→→تور
دبن عثمان رسيده است كه:  ẃمشان جناب محم ẃريف ضمن توقيع نايب دو ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃعج

 ∂ґت ￍج→→→→→ Ẁح ẂمẀهￍن ґا→→→→→џنا فґديث→→→→→ џح ґ↕وا Ẁر Ẅ∂لґيها ا→→→→→ ґوا فẀع ґج Ẃار→→→→→→џف Ẁ↨џع→→→→→→ ґالواق Ẁث ґواد→→→→→→→ џحẂا ال→→→→→→ ￍمџا џو)
)؛۱  Ẃم ґهẂيџل џع ґاهللا Ẁ↨ ￍج Ẁا حџ ن џا џو ẂمẀكẂيџل џع

در ج→→→→→→→→ريانات∂ ك→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→يش م→→→→→→→→→∂آيد [و اح→→→→→→→→تياج ب→→→→→→→→→ه آگ→→→→→→→→→اه∂ از اح→→→→→→→→كام خ→→→→→→→→دا در آن 
ج→→ريانات پ→→يدا م→→∂كنيد] ب→ه راوي→ان ح→ديث م→→ا رج→وع ك→→نيد ك→→ه آن→ها ح→جẃت م→ن ب→ر 

                                                        
 .۱۸Ω＾صفحه،Ｑ۳ـ بحاراالنوار،جلد ۱
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شما هستند و من هم حجẃت خدا بر آنها م∂باشم. 
^ آن راويان حديث بيان شده كه فرموده است:  در روايت∂ هم از امام صادق�شرايط ويژه
 Ẁواه→→ џه Ẅ∂ل→→ џع Ґفاґخال→→Ẁم ґهґي→→ن ґدґل Ґظاґح→→اف ґه ґسẂف→→џنґل Ґناґص→→ائ ґهاءџق→→→ẀفẂال џن→→→ ґم џك→→→ان Ẃن→→→џا مￍمџا→→→џف)
 ґهاءџق→→→→Ẁف џضẂع→→→→џب ẃالґا ẀونẀك→→→→ џال ي џ−ґذل џو Ẁوه Ẁدґẃلџق→→→→Ẁي Ẃنџا ґوامџعẂلґل→→→→џف Ẁواله→→→→џم ґر→→→→→ Ẃمџ ґال Ґطيعا→→→→→ Ẁم

)؛۱  ẂمẀهẀميع џال ج ґ↨џيع ẃالش
آن ك→→س∂ از ف→→قها ك→→ه خ→→ويشتندار ب→اشد[و م→قهور ش→هوات ن→فس ن→باشد] دي→→ن خ→ود 
را ح→→فظ ك→→ند[و آن گ→→وهر گ→→رانبها را ب→→ا م→→→تاع ان→→د∑ دن→→→يا م→→عاوضه ن→→نمايد] م→خالف 
^ ن→→فسان∂ خ→→ويش و م→→طيع و ف→→رمانبردار م→→وال[و پ→→روردگار]خود ب→→اشد[در  ه→→→واها
اي→→→→→→ن ش→→→→→→رايط است ك→→→→→→ه] ع→→→→→→وام م→→→→→→ردم م→→→→→→→∂توانند از او ت→→→→→→قليد ك→→→→→→نند[و ب→→→→→→→ايد ت→→→→→وجẃه 
^ آنها.  ^ شيعه م∂باشند نه همه داشت] كه دارندگان اين شرايط، بعض∂ از فقها

ضرورت تحصيل علم دين 
^ ام→→اميẃه ح→→رفمان اي→→ن است ك→→ه م→→ا از آن ن→→ظر ك→ه م→سلمانيم و ط→بق دس→تور  و لذا م→→ا ش→→→يعه
ف ب→→ه ت→→حصيل  ẃ؛موظ( لґم＃ Ẃس→→ Ẁم ґẃل→→→ Ẁك Ẅ∂ل→→ џع ẁ↨ џريض→→џف ґم Ẃل→→ ґعẂال Ẁبџل→→→ џپ→→→يامبراك→→→رم� ك→→→ه ف→→→رموده است:(ط
 Ẃتџ ب ґر→→→→ Ẁض ∂ґحاب→→→→ Ẃص џن√ ا џا Ẁت Ẃد ґد џوџع→→→→→لم دي→→→→ن ه→→→→ستيم و ح→→→→ضرت ام→→→→ام ص→→→→→ادق� ه→→→→م ف→→→→رموده است:(ل
)؛۲من دوست داش→تم ك→ه ب→ا ت→ازيانه ب→ر سر اصحابم زده  ґي→ن ґ ẃالد ∂→ґوا ف Ẁه ق√ џفџ →ت џي Ẅ∂ẃ →ت џح ґياط ґẃالس→→ґم ب Ẁه→→ ẀسẀؤ Ẁه در دين م∂پرداختند و احكام دين را م∂آموختند.  ر ẃم∂شد تا به تفق
^ اج→→→→→→تهاد و اس→→→→تنباط  ه در دي→→→→→ن ه→→→→→م ك→→→→→ه گ→→→→→فتيم دو راه دارد، ي−: ت→→→→→حصيل م→→→→→لكه ẃو ت→→→→→فق
رايط  ẃجامعالش ^ م: ت→قليد از دارن→دگان آن م→لكه كه آقايان فقها ẃآن و دو ẃاح→كام از م→→نابع خ→→اص
م→→→→∂باشند و لذا م→→→→∂گوييم م→→→ا ك→→→ه در زم→→→ان غ→→→يبت ام→→→ام (ارواح→→→→نا ف→→→داه)ه→→→ستيم و خ→→→ودمان واج→→→د 
^ ت→→حصيل ع→→لم ب→ه اح→→كام دي→ن، ج→ز ت→قليد از آق→→ايان  ^ اج→→تهاد ن→→م∂باشيم، ه→→يچ راه→→∂ ب→→را م→→لكه
^ ه→م  ^ دي→گر →→ا وظ→يفه ẃم→→ربوط ب→→ه اح→→→كام است، ام ^ →→راي→→ط ن→→داري→→م؛ اي→→ن وظ→→يفه ẃج→→امعالش ^ ف→→قها

راجع به تهذيب نفس و اصالح اخالق داريم كه امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 
هẀ)؛۳  џسادџف џ−џل џرџهẂظџا џو џ−ґبẂلџق ґالح џص Ẅ∂لџع џ−ￍل џما د џ−џل ґمẂل ґعẂال Ẁم џزẂلџا)

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۸۸ .  ۱

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۱.  ۲
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۲،صفحه＾⅛⅛۱.  ۳
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^ ت→→و، آن ع→→لم∂ است ك→→→ه ت→→→و را ب→→→ا م→→وجبات ص→→→الح ق→→لبت آش→→نا  الزمت→→رين ع→→لم ب→→را
^ تو آشكار سازد.  گرداند و عوامل فساد آن را برا

يẃت تحصيل علم دين  ẃاهم
^ او در اي→→→→→ن دن→→→→→→يا است  ẃه ع→→→→→لوم دي→→→→→گر ـ ك→→→→→ه م→→→→→ربوط ب→→→→→ه اي→→→→→ن ت→→→→→ن ان→→→→→سان و زن→→→→→دگ∂ م→→→→→ادẃ الب→→→→→ت
ـ الزم است، ول∂ ب→→→→→→ديه∂ است آن ع→→→→→لم∂ ك→→→→→ه م→→→→→ربوط ب→→→→→ه روح و ج→→→→→→ان ان→→→→→→سان و  ت→→→→→→حصيل آن→→→→→→ها 
^ اولويẃت ب→→→→→→سيار  ^ او در ع→→→→→→→الم پس از م→→→→→→رگ است، ت→→→→→→حصيل آن در درج→→→→→→→ه زن→→→→→→→دگ∂ ج→→→→→→→→اودان→→→→→→→→ه

^ تحصيل آن علم است كه فرمودهاند:  روشن قرار گرفته است. درباره
 ґوض→→ џخ џو ґجџه→→ ẀمẂال ґ−Ẃف џس→→ ґب Ẃوџل џو ẀوهẀبџل→→џطџل ґمẂل→→ ґعẂال ґبџل→→џط ∂→→→ґم→→→ا ف Ẁاس→→→ẃالن Ẁمџل Ẃع→→→ џي Ẃوџل)

)؛۱  ґج џجالل
اگ→→→→→→ر م→→→→→→ردم ب→→→→→→دانند در رف→→→→→→تن ب→→→→→→→ه دن→→→→→→بال ع→→→→→→→لم چ→→→→→→→ه ب→→→→→→ركات ع→→→→→→ظيم∂ ه→→→→→ست، دن→→→→→بالش 

م∂روند اگرچه با ريختن خون دلها و غوطهور گشتن در ميان گردابها باشد. 
اي→→ن ب→→→يان ن→→→شان م→→∂دهد ك→→ه م→→راد از آن ع→→لم، ع→→لوم دن→→ياي∂ م→ربوط ب→ه اي→ن ب→→دن ن→→يست، زي→را 
وق→→→ت∂ ان→→→سان در راه ت→→→حصيل آن پ→→→يش از اي→→→نكه ب→→→ه آن ب→→→رسد خ→→→ون دلش ري→→خته و در م→→→يان ام→→واج 
^ عائدش نخواهد شد! ول∂ علم مربوط به دين خدا و حيات پس از مرگ  دري→ا غرق شد، چيز
است ك→→→ه ن→→وران→→يẃت آن در ج→→ان ن→شسته و پس از ري→خته ش→→دن خ→ون دل و غ→رق ش→دن در دري→ا ه→م 

^ او سعادتآفرين خواهد شد.  ^ آخرت برا باق∂ است و در سرا
^ عالم ب∂عمل  دو تعبير بسيار اهانتبار برا

 ґمẂل ґالع Ẁبџل џين ط ґẃالد џمال џن√ ك џوا ا Ẁمџل Ẃع ґا Ẁاسẃا الن џي∫ه џح→اصل اينكه امام اميرالمؤمنين�فرمود:(ا
الҐ در م→→قام ت→→حصيل  ẃم→→→ردم، اي→→→ن را ب→→→دان→→→يد ك→→ه دي→→ن ك→→امل آن ك→→س∂ دارد ك→→ه او ^ )؛ا ґه→→→ґ لẀ ب џم→→→ џعẂال џو
^ از ع→→→→لم خ→→→→ود ن→→→→خواه→→→→د داشت، ب→→→→لكه ب→→→→ار  ع→→→→→لم ب→→→→→ه آن ب→→→→→رآيد و ث→→→→انياҐ ع→→→→الم ب→→→→∂ ع→→→→مل ه→→→→→م، ب→→→→هرها
س→نگين∂ از م→سئوليẃت ب→ر دوش خ→ود خ→واه→د ك→شيد و در عالم پس از مرگ هم به عذاب∂ عظيم 

مبتال خواهد شد. 
џل ب→سيار ت→ند و زن→→نده آم→ده ك→ه هر دو راجع به عالم ب∂ عمل است،  →ث џدر ق→رآن ك→ريم دو م

^ جمعه فرموده است:  مار» و«االغ» است كه در سوره ґل«حџ يك∂ مџث
                                                        

 .۳Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۹Ω

 Ẁل ґم Ẃح→→→→→→→→ џي ґمار→→→→→→→→ ґحẂال ґلџث џم→→→→→→→→џوها كẀل ґم Ẃح→→→→→→→→ џي Ẃمџل ￍم→→→→→→→→Ẁث џ↕را Ẃو→→→→→→→→ￍوا التẀل ґẃم→→→→→→→→ Ẁح џي→→→→→→→→→ن ґذￍال Ẁلџث→→→→→→→→→ џم�
فاراҐ...�؛۱  Ẃأس

ك→→سان∂ ك→→→ه ك→→تاب آس→→→مان∂ ت→→→ورات ب→→→ر آن→→ها ن→→ازل ش→د و [م→كلẃف ب→→ه ع→مل ب→→ر اح→كام 
→→→ثџل االغ و درازگ→→→وش∂ است ك→→→ه  џلشان مџ →→→→ث џآن گ→→→→شتند] ول∂ ع→→→→مل ب→→→→→ه آن ن→→→→كردند، م

كتابهاي∂ بر دوش خود حمل م∂كند... 
^ نم∂كند.  آن حيوان از بار آن كتابها جز سنگين∂ احساس چيز

كــه بـر او ه→→→→→→→→يزم است يـا دفـت→→→→→→→→ر� آن ت→→→→→→ه∂ م→→→→→غز را چ→→→→→ه ع→→→→→لم و خ→→→→→بر� 
 ґم ب→اعورا ع→المџع Ẃل→→џ ^ اع→→راف اش→→اره ب→→ه داس→→→تان ب џل دي→→گر، م→→ثل«سگ» است ك→→ه در س→→وره →→ث џم

يẂطانẀ فџكانџ فريبґ شيطان خورده فرموده است:  ￍالش ẀهџعџبẂأتџها فẂن ґم џخџل џسẂانџنا فґآي→ات ẀناهẂي→џآت ^ ґذￍأ الџب џن Ẃم ґهẂيџل→ џع Ẁل→Ẃات џو�
�؛۲  џين ґغاوẂال џن ґم

^ آن ك→→→→س∂ را ك→→→→→ه م→→→→→ا آي→→→→ات خ→→→→ود را ب→→→→→ه او دادي→→→→→م[و از  ه ẃم→→→→ردم ق→→→→ص ^ ب→→→→→خوان ب→→→→→را
^ ش→→→→يطان  ع→→→→→لوم آس→→→→→مان∂ آگ→→→→→→اهش س→→→→→اختيم]ول∂ او س→→→→→رانجام م→→→→→بتال ب→→→→→→ه وس→→→→وسهها

گشت و از گمراهان گرديد. 
...�؛۳  џ−ґذل ẂثџهẂل џي ẀهẂك ẀرẂتџت Ẃأو ẂثџهẂل џي ґهẂيџل џع Ẃل ґم Ẃحџت Ẃإن ґبẂلџكẂال ґلџث џمџك ẀهẀلџث џمџف...�

...او ه→→→→→→مانند سگ است ك→→→→ه اگ→→→→→ر ب→→→→→ه او ح→→→→→مله ك→→→→ن∂، ده→→→→انش ب→→→→از و زب→→→→انش ب→→→→يرون 
است و اگر او را به حال خود واگذار＾، باز دهانش باز و زبانش بيرون است... 
＾، ي− ح→→→→→الت ع→→→→طش دائ→→→→م∂ ب→→→→ه خ→→→→ود گ→→→→رفته و  ẃات م→→→→اد ẃي→→→→→عن∂ او ب→→→→→ر اث→→→→→ر دل ب→→→→→ستن ب→→→→ه لذ

هيچگاه از دنيا سير و سيراب نم∂گردد. در پايان آيه هم م∂فرمايد: 
�؛  џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل џص џصџقẂال ґص ẀصẂاقџف...�

^ آن ب→→ينديشند[و ب→→ه  ^ م→→→ردم] ب→→→→ازگو ك→→→ن، ش→→ايد درب→→اره ...اي→→→ن داس→→→تانها را [ب→→→را
گمراه∂ نيفتند]. 

^ ق→رآن است و نشان م∂دهد كه انسان  ^ ع→جيب و ت→كان ده→→نده داس→تان ب→→لعم از داس→→تانها
                                                        

 .Ｑ＾جمعه،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱۷Ｑ＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾⅛۱۷.  ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۹۱

^ دست ش→→→يطان ق→→رار گ→→يرد و  ب→→→ه ه→→→ر م→→رحله از م→→راح→→→ل ع→→لم∂ ه→→م ك→→ه ب→→رسد، ب→→از م→→مكن است م→→لعبه
نا  Ẃئ→→→ ґش Ẃوџل џل ك→→→→ند ك→→→ه ه→→→مدوش ب→→→→ا سگ، ن→→→جسترين ح→→→يوان→→→ات گ→→ردد ك→→ه م→→→∂فرمايد:�و ẃآن→→→چنان ت→→→نز
ґ→→→→→→ها...�؛۱اگ→→→→→→ر او در پ→→→→→→رتو ن→→→→→→ور ه→→→→→→مان ع→→→→→→لوم و آي→→→→→→→ات آس→→→→→مان∂ ك→→→→→ه ب→→→→→→ه او داده ب→→→→→وديم م→→→→→سير  ناهẀ ب Ẃع→→→→→→ џف џرџل
^ ن→→→→فسش  ^ از ه→→→→وا ^ دن→→→→يا را ن→→→→م∂خورد و پ→→→→يرو ع→→→→→بادت م→→→→→ا را ط→→→→∂ م→→→→→∂كرد و ف→→→→ريب ج→→→→لوهگر＾ها
 џو ґضẂر

џ
Ẃال →→→→لџدџ إلџ∂ ا Ẃأخ Ẁن√ه→→→ ґلك џاز ق→→→رب خ→→→ود م→→→→∂رسانديم.�...و ^ ن→→→→م∂نمود او را م→→→→→ا ب→→→→ه م→→→→→قامات رف→→→→يعه

 ^ ^ دنيا را خورد و دل به زمين و زمينيان داد و از هوا ...�؛۲ولكن او فريب جلوهگر＾ها Ẁواه џه џعџ √→ب ات
ن→→→فس خ→→ود ت→→بعيẃت ك→→رد و در ن→→→تيجه از اوج ع→→زẃت و رف→→عت ق→→رب اله→→∂ ب→→→ه ح→→ضيض ذلẃت و ن→→كبت و 
م→طروديẃت ت→نزẃل ك→رد و ه→مطراز ب→→ا سگ ش→د و لذا ب→ايد در همه حال انسان از خدا استعاذه كند كه 

اره مصون نگه دارد.   ẃشيطان و نفس ام ^ در پناه خويش او را از شرẃ وسوسهها
^ نفس در كمين ماست  دشمن∂ چون هوا

)؛۳دش→→منترين دش→→منان ت→→و،  џ−Ẃيџ ب Ẃن→→ џج џنẂي→→џ ґ→→→∂ ب −џ ال√ت Ẁس Ẃف→→→џ ∑џ ن ґ ẃو Ẁد→→→ џع Ẅ^ џد→→→ Ẃع џف→→رمودهان→→د:(ا ^ آر
^ وج→ود ت→وست ك→ه خ→دا خ→→طاب ب→ه رس→ولش  ه→→مان ن→→فس ب→→دان→ديش ت→وست ك→ه ح→→اكم ب→ر س→راپ→ا
^ آن ك→س∂  �؛℮آي→ا دي→دها Ґيال→ ґكџو ґهẂيџل→ џع Ẁون→→ Ẁكџ →→واهẀ أ فџ→→أنẂتџ ت џه Ẁه→→ џإله џذ џخ→→√ →→نґ ات џم џتẂأيџخاذ ك→→→رده است، آي→→→ا ت→→→و م→→→∂خواه→→→∂ او را ت→→حت ف→→رموده است:�أر→→→→ẃ ^ خ→→→ود را م→→→عبود و م→→→طاع خ→→→ويش ات را ك→→→ه ه→→→وا
اخ→تيار خ→ود ق→رار داده ب→ه راهش ب→ياور＾، ي→عن∂ ان→→سان ت→ا خ→ود ب→ا اراده و اخ→→تيار خود دست ردẃ به 
^ ن→→فس خ→→ود ن→→گذارد و ط→→ردش ن→→كند، ت→→نها گ→→فتار پ→→→يامبر او را ب→ه راه ن→خواه→د آورد.  ^ ه→→وا س→→ينه
^ تشريع شده از جانب خدا و سپس عمل  ^ خدا، ابتدا علم به برنامهها ت→نها راه ح→ركت به سو
 Ẁبџل→ џي→ن ط ґẃالد џمال→ џن√ ك џوا ا Ẁمџل→→ Ẃع ґا Ẁاس→→ ẃا الن џي∫→→ه џم→→ا ف→→رموده است:(ا ^ ب→→ر ط→→بق آن ب→→رنامههاست ك→→ه م→→وال
الҐ در مقام تحصيل علم به  ẃم→ردم، ب→دان→يد دي→→ندار ك→امل ك→س∂ است ك→ه او ^ لẀ بґ→→ه)؛ا џم→ џعẂال џو ґمẂل→→ ґالع џع→→مل ظ→→→اهر س→→ازد. ق→رآن ه→م م→∂فرمايد:�و ^ اح→→كام دي→→ن ب→→رآيد و آن→→گاه آن ع→→لم را در م→→رحله
→→→أو＾�؛Ｑراه ب→→→هشت∂  џمẂال џ∂→→→ ґه џ↨√ن→→→→ џجẂإن√ ال→→→ џف � Ẅ^ →→→→و џهẂال ґن→→→→ џع џس Ẃالن√→→→→ف ∂ џه→→→→→џ � وџ ن ґهґẃ ب џر џقام→→→→→џم џخ→→→→اف Ẃن→→→→ џا م→→→→ أم√

                                                        
^ اعراف،آيه＾⅛۱۷.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾℮⅛.  ۳

^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ℮
^ نازعات،آياتΩ℮تا℮۲.  ـ سوره Ｑ



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۹۲

^ ه→→وا ب→→از دارد. از  ش→→→دن اي→→→ن است ك→→→ه ان→→→سان از م→→قام ع→→دل خ→→دا ب→→ترسد و ن→→فس خ→→ود را از پ→→يرو
رسول خدا�نقل شده: 

 Ẅ^ џو→→ џهẂا ال→→ￍمџا ґل→→→џمџ Ẃاال Ẁول→→→Ẁط џو Ẅ^ џو→→→ џهẂال Ẁباع→→→ґẃت ґا ∂ґت→→→ￍمẀا ∂џل→→→ џع Ẁخ→→→افџم→→→ا ا џفџو→→→ Ẃخџا ￍنґا)
)؛۱  џ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ ґسẂنẀيџف ґلџمџ Ẃاال ẀولẀا طￍمџا џو ґẃق џحẂال ґنџع د Ẁصџي Ẁهￍن ґاџف

^ ن→→→فس است و  →→→تم ب→→→→ه آن م→→→→∂ترسم، ه→→→وا ẃام ^ ^ ك→→→→ه م→→→ن از اب→→→→تال ت→→→→رسناكترين چ→→→→يز
^ ن→→→→→→فس، آدم→→→→→→→∂ را از راه ح→→→→→→ق ب→→→→→→از م→→→→→→→∂دارد و  →→→→→→→ا ه→→→→→→→وا ẃط→→→→→→→والن∂ داش→→→→→→→تن، ام ^ آرزو

^ دراز، آخرت را به فراموش∂ م∂سپارد.  آرزو
از ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين�نيز ه→→مين م→→ضمون ب→→ا ان→→دك∂ ت→→→فاوت در ع→→بارت ن→→قل ش→→ده است. م→ا 
ه→→→→→م اگ→→→→→→ر م→→→→→نصفانه در ش→→→→→ئون زن→→→→→دگ∂ خ→→→→→ود از اف→→→→→كار و اخ→→→→→→الق و اع→→→→→مال ت→→→→أمẃل ك→→→→نيم، اي→→→→→ن ح→→→→قيقت 
^ و تسليم بودن در  ẃباعالهو ^ ان→حراف از ص→راط م→ستقيم ح→ق، ات ب→اورمان م→→∂شود ك→ه ع→امل ع→مده
ه آن  ẃخ→ودمان ن→يز م→توج Ґك→ه اك→ثرا ^ ^ دل و اه→→واء ن→→→فسان∂ است، آن ه→→م ب→→ه گ→ونها م→→قابل خ→→واس→→تهها

نم∂باشيم و آن را، اصل تديẃن و خداپرست∂ هم م∂پنداريم.  
اهر از حكيم سناي∂ است:  ẃاين ابيات هم عل∂الظ

^ ت→→→→→→→→→→→→→→→و خ→→→→→→→→→→→→→→→→دا ان→→→→→→→→→→→→→→→گيز�  ^ ه→→→→→→→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→→→→→→→→ا ^ خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→داي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دا آزار� ا و
→→→→→→→→→→→→→→م�  Ẁاز آن→→→→→→→→→→→→→→→∂ گ ^ ^ از آن→→→→→→→→→→→∂ خ→→→→→→→→→→→وار� ره ره→→→→→→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→→→→→→→ردها ع→→→→→→→→→→→→زẃ ن→→→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→→→ستها
ґ→→→→هẂ ب→→→ود ص→→→د ب→→→ار� ع→→→→→→→→→→→→→لم ك→→→→→→→→→→→→ز ت→→→→→→→→→→→→و ت→→→→→→→→→→→→و را ن→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→ستاند�  ج→→→→هل از آن ع→→→→لم ب
^ ك→→→→→→ردار� غ→→→→→→→→ول ب→→→→→→→→اشد ن→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→الم آن→→→→→→→كه از او�  ^ گ→→→→→→→فت و ن→→→→→→نگر ب→→→→→→→شنو
→→→→→→→→→→ياع و ع→→→→→→→→قار� ده ب→→→→→→→→→ود آن ن→→→→→→→→→ه دل ك→→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→→در و＾�  ґگ→→→→→→→→→او و خ→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→اشد و ض
سگ ز در دور و ص→→→→→→→→→→ورت از دي→→→→→→→→→وار� ك→→→→→→→→→→→→→→∂ درآي→→→→→→→→→→→→→→د ف→→→→→→→→→→→→→→رشته ت→→→→→→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→→→→→كن∂� 
^ ك→→→→→ان ن→→→→ه دي→→→→ن ن→→→→هد ب→→→→ر س→→→→ر�  خ→→→→واهџش اف→→→سر ش→→→مار و خ→→→واه اف→→→→سار� اف→→→→سر
ґ→→→→→→→→→هẂ ز اخ→→→→→→→→→بار� س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ائق و ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ائد ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→راط الي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه�  ґ→→→→→→→→→→هẂ ز ق→→→→→→→→→→رآن م→→→→→→→→→→دان و ب ب

^ در امر ازدواج  گسترش فحشاء به سبب سختگير
ش→→→ما ه→→→مين م→→سائل م→→ربوط ب→→ه ازدواج را در م→→يان م→→ا م→→سلمانان م→→الحظه م→→∂فرماييد ك→→ه ب→→ه 
س اس→→→الم از  ẃچ→→→ه وض→→ع دش→→وار ك→→مرشكن∂ درآم→→ده است؟ در ص→→ورت∂ ك→→ه ازدواج در دي→→ن م→→قد

                                                        
يعه،جلد۲،صفحه＾℮۳۸.  ẃـ وسائل الش ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۹۳

 ^ ^ ح→→→فظ ع→→فاف از لح→→→اظ ف→→رد و اج→→تماع ارائ→→ه گ→→شته و دس→→تور ب→→رگزار ض→→→رور＾ترين ام→→→ور ب→→را
آن با سادهترين مراسم و كمترين هزينه داده شده است.  

^ ن→فس و رق→→ابت و چ→شم و  ẃ→باع ه→وا ^ از اس→→الم، ب→ر اث→ر ات عيان پ→يرو ẃول∂ م→→عاالس→→ف م→→ا م→د
ل خ→→→واه→→→∂، ب→→→ا ب→→→→هوجود آوردن ي− س→→→لسله م→→راس→→م س→→اختگ∂ ه→→وسمندان→→ه و  ẃه→→→مچشم∂ و ت→→→جم
^ پ→→ر  ^ س→→→نگينتر ب→→→ر پ→→→در ع→→→روس و ولي→→→مهها ^ س→→→نگين ب→→→ر دام→→→اد و ج→→→هيزيهها ت→→→حميل م→→→هريẃهها
^ ب→→→→زرگ و  ẃدر پ→→→→يشگاه خ→→→→دا، س→→→→بب ش→→→→دهاي→→→→م ك→→→→ه س→→→→د ẃ∂خ→→→→→رج ت→→→→→وأم ب→→→→→ا اس→→→→→راف و ت→→→→بذير ن→→→→امرض
^ ازدواج ك→→→→→→شيده ش→→→→→→ده و در ن→→→→→→تيجه ب→→→→→→اعث  ن→→→→→→→شكن ب→→→→→→→ر س→→→→→→→ر راه دخ→→→→→→→تران و پ→→→→→→→سران ج→→→→→→→وان آم→→→→→→اده

^ گسترش فساد و فحشاء آماده گشته و روزافزون گردد.   شدهايم كه زمينه برا
 ^ ^ از خ→واس→ته ^Ẅ و پ→يرو ẃ→باع ه→و آي→→ا راس→→ت∂ اي→→ن روش، ي→→ك∂ از م→→صاديق ب→→سيار روش→ن ات
^ اين  دل و ب→→∂اع→تناي∂ ب→ه ف→رمان خ→داون→د ع→ليم ح→كيم ن→م∂باشد آن→گاه آي→ا ج→ا ندارد كه درباره

دو آيه از قرآن بينديشيم كه: 
 џو � Ẅ^ →→أو џمẂال џ∂→→ ґه џيم ґح→→ џجẂال ￍإن→→џيا� ف→→Ẃن الد џ↕يا→→ џحẂال џر→→џآث џو � Ẅ∂غ→→→џط Ẃن→→→џا مￍأم→→→џف�
 џ∂→→→ ґه џ↨ￍن→→→ џجẂال ￍإن→→→џف � Ẅ^ →→→و џهẂال ґن→→→ џع џسẂف→→→ￍالن ∂џه→→→џن џو � ґهґẃ ب џر џقام→→→џم џخ→→→اف Ẃن→→→→џا م→→→→→ￍأم

�؛۱  Ẅ^ الẂمџأو
آن كس ك→→→→→ه ط→→→غيان ك→→→ند و زن→→→دگ∂ دن→→→يا را ت→→→رجيح ده→→→د،آتش ج→→→ايگاهش خ→→→واهد 
→→→→→→→→→ا آن كس ك→→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→→قام [ع→→→→→→→→→دل] خ→→→→→→→→→دا خ→→→→→→→→→ائف ب→→→→→→→→→اشد و ن→→→→→→→→→فس خ→→→→→→→→ود را از  ẃش→→→→→→→→→د، ام

خواستهاش باز دارد، جايگاهش بهشت خواهد بود. 
^Ẅ اف→→تاده و رو ب→→ه  ẃ→→باع ه→و ه ب→→اشيم در م→→سير ط→→غيان ب→ر خ→→دا و ات ẃن→→كند م→→ا ب→→→دون اي→→نكه خ→→ود م→→توج
جهنẃم م∂رويم و خيال م∂كنيم از دينداران واقع∂ هستيم و رو به بهشت خدا پيش م∂رويم. 

^ عمل به احكام دين  ^ فقط در سايه نجات اخرو
^ كوه صفا ايستاد و فرمود:  ه رو ẃرسول اكرم�بعد از فتح مك

 ẁيقґف→→→ џش ∂→→→ґẃ →→→ولẀ اهللاґ إلџيẂ→→→كẀمẂ وџ إن Ẁس џر ∂→→→ґẃإن ґبґلￍط→→→ ẀمẂال ẀدẂب→→→ џع ∂ґن→→→џا ب→→→ џم＃ ي ґاش→→→ џه ∂ґن→→→џا ب→→→ џي)
 ẂمẀك ґرẂي џغ Ẃن ґال م џو ẂمẀكẂن ґم ∂ґائџيґل Ẃا أوџم ґاهللا џال وџا فￍن ґم Ґداￍم џحẀم ￍوا إنẀولẀقџال ت ẂمẀكẂيџل→ џع

)؛  џونẀقￍت ẀمẂال ẃإال ґبґلￍطẀمẂال ẀدẂب џع ∂ґنџا بџي
                                                        

^ نازعات،آيات۳۷تا℮۲.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۹℮

^ شما هستم،  لب، م→→ن رسول خدا به سو ẃف→رزندان ع→بدالمط ^ ^ ف→رزندان ه→اشم، ا ا
^ ما به  د از ماست[و همين خويشاوند ẃم→ن ن→سبت به شما مهربانم، نگوييد كه محم
^ ن→→→جات م→→→است] ب→→→→ه خ→→→دا ق→→→سم دوس→→→تان م→→→→ن چ→→→ه از ش→→→ما و چ→→→ه از غ→→→ير  او ك→→→اف∂ ب→→→را

شما، منحصراҐ دارندگان تقوا م∂باشند. 
)؛  ẂمẀكџنẂيџب џو ∂ґنẂيџا بџيمґف ẂمẀكẂيџإل Ẁت Ẃر џذẂأع Ẃدџق ∂ґẃ (أџال إن

 ^ ^ ب→→→→اق∂ ن→→→→گذاشتم[آنچه ك→→→→→ه وظ→→→→يفه آگ→→→→اه ب→→→→اشيد ك→→→→→ه م→→→→ن ب→→→→ين خ→→→→ود و ش→→→→ما ع→→→→ذر
گفتن آن را داشتم به شما گفتم]. 

(وџ إنￍ لґ∂ عџمџلґ∂ وџ لџكẀمẂ عџمџلẀكẀم)؛۱ 
آن→→→چه ك→→→ه ن→→→افع ب→→→→ه ح→→→ال م→→→→ن است ع→→مل م→→→ن است و آن→→چه ك→→→ه ن→→افع ب→→→ه ح→→ال ش→→ماست 

^ با من، نفع∂ به حال شما نخواهد داشت].  عمل شماست[تنها خويشاوند
^ آخرين وداع با امẃت به مسجد  ^ برا ^ آخ→ر ع→مر ش→ريفش ك→ه ب→ا ح→ال ب→يمار در روزه→→ا

^ منبر نشست، ضمن مواعظش فرمود:  آمد و رو
قґẃ نџبґيẃاҐ ال  џحẂالґب ∂ґنџث џعџب ^ ґذￍال џو ＃ẃنџمџتẀم Ẅ∂ￍنџمџت џال ي џع＃ و ￍدẀع∂ م ￍد→ џال ي Ẁاس→ẃا النџه→يџا)

)؛۲  ẀتẂغџلẂبџا Ẃلџه ￍمẀهẃللџا ẀتẂي џوџهџل ẀتẂي џصџع Ẃوџل џو ＃↨џم Ẃح џر џعџم ẁلџمџع ẃالґا ∂ ґجẂنẀي
^ ب∂ جا در سر نپروراند، قسم به  ^ ب→∂ اس→اس نكند و آرزو ع→ا ẃم→ردم، ك→س∂ اد ^ ا
^ ن→→جاتبخش ان→→سان ن→خواهد  خ→→داي∂ ك→→ه م→→را م→→بعوث ب→→→ه ح→→ق ف→→رموده است، چ→→يز
ب→→→ود ج→→→ز ع→→→مل ت→→→وأم ب→→→ا رح→→→مت خ→→→دا، م→→→→ن ه→→→م اگ→→→ر م→→عصيت ك→→نم، س→→قوط م→→→∂كنم، 

خدايا شاهد باش كه من پيام تو را به مردم رساندم. 
به دخترش م∂فرمود: 

−)؛  ґسẂفџنґل ∂ґلџمẂعґا ، Ẁ↨џم ґيا فاط)
^ خ→→→ودت ك→→→→ار ك→→→ن[نگو ك→→→→ه م→→→ن دخ→→→تر پ→→→يغمبرم و ه→→→مين ش→→→رافت  ^ ف→→→→اطمه، ب→→→→را ا

^ من كاف∂ است].  نسب برا
 

                                                        
ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه＾۱۸۲، با اندك∂ تفاوت.  ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۲۲،صفحه＾⅛⅛℮.  ۲



 

۲۹Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

گفتار بيست و پنجم: محبوب حقيق∂ 
 
 
 

ي− دل و ي− دلدار 
^ س→→→عادت ان→→سان در ع→→→الم پس از  الҐ ب→→→ه ب→→→شر ن→→شان م→→∂دهد آن→→چه ك→→ه م→→→ايه ẃدي→→→ن اس→→→→الم، او
^ ش→→→→قاوت و  م→→→→رگ است، م→→→→عرفت و م→→→→حبẃت خ→→→→دا و انس ب→→→ا خ→→→→دا در دن→→→→ياست و آن→→→چه ك→→→ه م→→→ايه
ات دن→→→يا و دلب→→ستگ∂ ب→→ه  ẃت دن→→→→يا و انس ب→→ه لذẃان→→→سان در آن س→→→را خ→→→واه→→→د ش→→→د، م→→→حب ^ ب→→→دبخت∂ اب→→→د
 џلџع џت در ي− دل نم∂گنجد. قرآن كريم فرموده است:�ما جẃش→هوات دنياست. اين دو محب
^ ك→س∂ دو دل ق→رار نداده است و آن ي− دل هم  ...�؛۱خ→دا ب→را ґه→ґف Ẃو→ џج ∂→ґف ґنẂيџ ب Ẃل→џق Ẃن→ ґل＃ م→→ Ẁجџرґل Ẁغير خدا اهللا ^ ج→ز ي− دلدار ن→م∂توان→د در خود بگنجاند. آن محبوب اگر خدا بود، ديگر جا برا

^ خدا باق∂ نم∂ماند.   باق∂ نم∂ماند و اگر غير خدا بود، ديگر جا برا
منظور از محبẃت دنيا 

ه ب→→→ه اي→→→ن ح→→→قيقت ن→→→يز الزم است ك→→→ه م→→→نظور از دن→→→يا ك→→ه در آي→→ات و رواي→→→ات آن→→چنان  ẃت→→→وج
^ م→قابل حبẃ خ→→دا م→عرẃف∂ شده است،  م→ورد ذمẃ و ن→كوهش ق→رار گرفته ك→ه م→حبẃت آن در ن→قطه
م→→→نظور اي→→→ن زم→→→ين و آس→→مان ي→→ا آب و ه→→وا ي→→ا ج→→ماد و ن→→→بات و ح→→يوان و ان→→سان ن→→→يست،زيرا اي→→نها و 
^ خ→→→→دا  ت→→→→مام ك→→→→ائنات از ه→→→→ر ق→→→→بيل ك→→→→ه ه→→→→ست، ج→→→→ملگ∂ م→→→→خلوقات خ→→→→دا و آث→→→→ار ص→→→نع ح→→→كيمانه
^ ص→→→→فات ك→→→مال خ→→→دا م→→→→∂باشند، از ن→→→ظر  ه→→→→ستند و از آن ج→→→→هت ك→→→→ه در ح→→→دẃ خ→→→ود ن→→→شان ده→→→→نده
^ خ→→→→→→دا م→→→→→→ورد ت→→→→→→كريم واق→→→→→→ع ش→→→→→ده و م→→→→→حبوبيẃت دارن→→→→→د و حبẃ آن→→→→→ها، حبẃ خ→→→→→دا ب→→→→→ه ح→→→→→ساب  اولي→→→→→→ا

م∂آيد و عاشقانه م∂گويند. 
م از اوست  ẃم از آنم كه جهان خر ẃبه جهان خر

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 
                                                        

^ احزاب،آيه＾℮.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۲۹⅛

اقسام محبوبها 
و ط→بيع∂ است ك→ه انسان نسبت به هر چه كه احساس نياز كند، دوستدار او م∂شود و از 
ت م→→∂برد،ما از آن لح→→ظه ك→ه چ→شم ب→→ه اي→ن دن→→يا گ→شودهاي→م، ب→ه دام→ن اي→ن م→وجودات  ẃوص→→ال او لذ
و م→→→خلوقات خ→→→دا اف→→→تاده و از آن→→→→ها ب→→→هره ب→→→رده و دوس→→→تدارش→→→ان گ→→→شتهاي→→→م. از آغ→→وش م→→ادر و دام→→ن 
ẃه  پ→→→در س→→→پس دوست و رف→→→يق و ه→→→مسر و ف→→→رزند و پ→→→ول و م→→→قام اي→→→نها ه→→→مه م→→→حبوب م→→→→ا ش→→→دهان→→→د. الب→→→ت

ه داشت كه محبوب دو قسم است:  ẃعيب∂ هم ندارد و بايد هم باشد، منته∂ بايد توج
ـ محبوب اصل∂ و اوẃل∂.  ۱
џبџع∂ و ثانو＾.  ـ محبوب ت ۲

^ ه→→→→→مين است ك→→→→ه پ→→→→يروان م→→→→→كتب اله→→→→∂  ẃم→→→→→رز ج→→→→→داي→→→→→∂ ب→→→→→ين م→→→→→كتب اله→→→→→∂ و م→→→→→كتب م→→→→→اد
ـ م→→∂دان→→ند و غ→→ير او را  ـ ج→→لẃ ج→→→الله  ل∂ را م→→→نحصر در ذات اق→→→→دس ح→→→ق اهللا  ẃم→→→حبوب اص→→→ل∂ و او
^ او ب→→ه خ→→ود راه م→→∂دهند،  ^ اذن و رض→→ا →→→عاع م→→حبẃت او و در م→→حدوده ẃه→→→ر چ→→→ه ه→→→ست ت→→→حتالش
＾، ه→→→مين م→→→وجودات م→→→حسوس و م→→→لموس را ك→→ه م→→تعلẃق ن→→يازشان ه→→ست  ẃا پ→→→يروان م→→→كتب م→→→اد→→→ ẃام
 Ґن→→م∂كنند و اص→→→ال ^ م→→→حبوب اص→→→ل∂ خ→→→ود م→→→∂شناسند و در راه رس→→يدن ب→→ه آن→→ها، اب→→ا از ه→→يچ ك→→ار

^ با خدا و امر و نه∂ خدا ندارند.   كار
دي→→ن ن→→م∂گويد دن→→يا و ام→→ور م→→ربوطه ب→→ه دن→→يا را دوست ن→→داش→ته ب→اش، اي→نكه ش→دن∂ ن→→يست؛ 
زي→را م→ا ت→ا در دن→يا هستيم، محتاج به تمام امور مربوط به زندگ∂ در دنيا م∂باشيم، يعن∂ خدا ما 

را نيازمند به اينها آفريده است و طبعاҐ دوستدار اينها خواهيم بود.  
ب→االخره خ→ود را و پ→در و مادر و همسر و فرزند و ارحام و مال و مقام خود را دوست داريم 
و ب→ايد ه→م داش→ته ب→→اشيم و آن→چه ك→ه دي→ن م∂گويد، اين است كه اينها را محبوب اصل∂ خود قرار 
ت، تأمين  ẃن→ده آن→گونه ك→ه خ→→دا را از دل ب→يرون كن∂ و تنها اينها را در مركز جان بنشان∂ و تمام هم

^ قرآن است:  ^ خداپرست∂ هواپرست∂ بنماي∂. اين آيه رضايت اينها باشد و به جا
ذџ إلهџهẀ هџواهẀ...�؛۱  џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�

^ ن→فس خ→ود را م→→عبودґ م→طاع خ→ود ق→رار داده [و  ^ آن ك→→س∂ را ك→→→ه ه→وا آي→→→ا دي→→دها
^ نم∂باشد]...  ^ دل به فكر چيز جز تأمين خواستهها

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۲۹۷

 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...�
...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ

و خ→دا او را ب→ه رغ→→م دان→ش∂ ك→→ه داشت گمراه كرد و بر گوش و قلب او مẀهر زد و 
بر چشم او پرده كشيد[كه از ديدن حقايق محروم باشد]. 

ه ب→→→ه ان→→→حراف از  ẃاي→→→→ن ه→→→واپ→→→رست∂ اي→→→ن ش→→→ده ك→→→ه خ→→→دا او را ب→→→ا داش→→→تن ع→→→لم و ت→→→وج ^ و ن→→→→تيجه
صراط مستقيم حق به حال خودش واگذاشته و سرانجام به كيفر اين گمراه∂ґ آگاهانه مهر بر 
^ از  گ→→→وش و ق→→→لبش ن→→→هاده و پ→→→رده ب→→→ر چ→→→شمش اف→→→كنده است،آن→→→گونه ك→→→ه دي→→→گر، ن→→→ه ب→→→ا دل چ→→→يز
^ از ن→→غمات ح→→ق را م→→∂شنود و ن→→ه چ→→شم  ح→→→قايق ع→→الم را در∑ م→→∂كند و ن→→ه گ→→وش دلش ن→→غمها

^ را مشاهده م∂نمايد.  ^ معنو دلش جمال∂ از جمالها
هواپرست∂، رمز بدبخت∂ بشر 

س اس→→→→الم م→→→ورد ذمẃ و ن→→→كوهش ق→→→رار گ→→→رفته و  ẃدن→→→→→يا ك→→→→ه در لس→→→→→ان دي→→→→ن م→→→→قد ẃآن حب ^ آر
 ^ ^ ان→→سان، ن→→شان داده ش→ده است، ه→مين ه→واپ→رست∂ است ك→ه آدم→∂ ه→وا رم→→ز ب→→دبخت∂ ج→→اودان→→→ه
^ نم∂كند و  ^ دل اعتنا به چيز ن→فس خ→ودش را م→عبود و م→طاع خ→ود قرار داده و جز خواستهها

امر و نه∂ خدا را در شئون زندگ∂اش به حساب نم∂آورد!  
اي→→→ن است آن آدم→→→∂ ك→→→ه دن→→→يا را م→→حبوب اص→→يل و اص→→ل∂ خ→→ود ق→→رار داده و آن را اق→→امتگاه 
→→→ا ان→→→سان  ẃدائ→→→→م∂ خ→→→→ويش پ→→→→نداش→→→→→ته است و ب→→→→ا ت→→→→مام ق→→→وا در راه ت→→→حصيل ام→→→تعه＾۲ آن م→→→∂كوشد.ام
 ^ ^ ه→→→→→مه ^ دن→→→→→يا ك→→→→ه آف→→→→ريننده ^ ج→→→→مالها ^ در م→→→→→كتب دي→→→→ن، ج→→→→مال∂ ف→→→→وق ه→→→→مه ت→→→→→ربيت ش→→→→→ده
ـ م→شاهده ك→رده و م→حبẃت او را در م→ركز ج→ان نشانده است  ـ ج→→لẃ ج→→الله  ج→مالهاست ب→ه ن→→ام اهللا 
^ زن→دگ∂اش  ^ خ→→دا پ→→ذيرفته و ب→→ه ف→ضا ^ اذن و رض→→ا ^ دل را در م→→حدوده ^ خ→→واس→→→تهها و ه→→مه
راه داده است.او دن→→يا را گ→→ذرگاه و ع→→الم پس از م→رگ را اق→امتگاه دان→سته و آن→چه سع∂ و تالش 

دارد، در راه تأمين موجبات رفاه در اقامتگاهش به كار برده است و م∂برد.  
اهداف تربيت∂ دستورات دين∂ 

س ك→→ه ه→→دفش ت→→ربيت ان→→→سان است، اب→→تدا او را ب→→ا م→→بدأ و م→→عاد ج→→هان  ẃاز اي→→→ن رو دي→→→ن م→→→قد
                                                        

^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
ـ امتعه: متاعها.  ۲
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^ را ب→→ه او ن→→→شان م→→→∂دهد و آن→→گاه ب→ا دس→تورات  ^ ح→→→يات اب→→د آش→→نا م→→→∂سازد و راه ح→→ركت ب→→ه س→→و
^ ع→→→→→بور از گ→→→→→→ذرگاه دن→→→→→→يا، از ت→→→→→يرگ∂ها و  گ→→→→→→وناگونґ ش→→→→→بانهروز＾اش م→→→→→→∂كوشد در اي→→→→→ن م→→→→→رحله
آلودگ→→→∂ها م→→صون و م→→حفوظش ب→→دارد و ب→→ه زي→→→ور ف→→ضايل و م→→كارم ب→→ياراي→→د ت→→ا روز ان→→تقال از اي→ن 
^ اق→→→→امت در ج→→→→نẃت و  ع→→→→→الم، م→→→→→انند ي− خ→→→→ورشيد درخ→→→→شان وارد ع→→→→الم ب→→→→رزخ ش→→→→ود و آم→→→→اده ب→→→→را
ه ب→→ه اس→→رار دي→→ن∂ خ→→ود داش→→ته ب→→→اشيم، م→∂فهميم ك→ه  ẃرض→→وان خ→→→دا گ→→ردد و لذا اگ→→ر م→→ا ان→→دك∂ ت→→وج
 ^ فانه از آن→→→ها ج→→ز ظ→→واه→→ر ẃس چ→→ه ه→→دف ت→→ربيت∂ از دس→→تورات خ→→ود دارد، ول∂ م→→ا م→→تأس ẃدي→→→ن م→→→قد

خش− ادرا∑ نم∂كنيم. 
^ وضو  آداب زيبا

از ب→→→→→اب م→→→→ثال دس→→→→تور داده ك→→→→ه در ف→→→→واص→→→→ل س→→→→اعات ش→→→→بانهروز＾، چ→→→ندين ب→→→ار، ك→→→→نار آب 
ب→→→→→نشين و وض→→→→و ب→→→→گير و دست و ص→→→→ورت خ→→→→ود را ب→→→→شو＾؛ چ→→→→ون دل در اي→→→→ن چ→→→→→ند س→→→→اعت ب→→→→ر اث→→→→ر 
برخورد با مظاهر دنيا آلودگ∂ پيدا كرده و گرد و غبار غفلت از خدا بر چهرهاش نشسته، بايد 
^ ح→→واسẃ ظ→→اهر ان→→سان ص→→ورت اوست،  ت→→→طهير ش→→→ود.اوẃل ص→→→ورت را ب→→شو＾، چ→→ون م→→جمع ع→→مده
^ چ→شم و گ→وش،  ات دن→يا در ص→ورت ج→مع است، از دري→چه ẃي→→عن∂ ق→→و＾ترين ع→→وام→→ل در∑ لذ
ب→→→→→→ين∂ و ده→→→→→→→ان و زب→→→→→→→ان است ك→→→→→→ه دي→→→→→دن∂ها و ش→→→→→نيدن∂ها، ب→→→→→→وييدن∂ها و خ→→→→→وردن∂ها و گ→→→→→فتن∂ها 

صادر م∂شود، دل را دگرگون كرده و خدا را از ياد م∂برد و دنيا را به ياد م∂آورد.  
لذا الزم است ك→→ه ان→→سان م→→سلمان، ه→→ر چ→→→ند س→→اعت ي− ب→→ار ص→→ورت خ→ود را ب→شويد ول∂ 
→→ه ب→→اشد ك→→ه ه→→دف اص→→ل∂ از اي→→ن ش→→ستن ت→نها ت→نظيف ص→ورت ظ→اهر ب→دن  ẃم→→وقع ش→→ستن آن م→→توج
^ ج→→ان از آلودگ→→∂ غ→→فلت از خ→→دا و روز ج→→زاست؛ ب→→ه ه→→مين  ن→→→يست ب→→→لكه ه→→دف ت→→طهير چ→→هره

جهت دستور استحباب∂ دعا داده شده كه به هنگام شستن صورت بگو: 
 ضџيẂب→џت џوم→ џي ∂ ґه→→ Ẃج џو Ẃد ґẃو џس→→Ẁال ت џو Ẁوه→→ ẀجẀوẂال ґيه→→ ґف دџو Ẃس→→џت џوم→→ џه∂ ي→→ Ẃج џو Ẃضґẃ (اџللẃ→→هẀمￍ بџ→→ي

وه)؛  ẀجẀوẂال ґفيه
خ→دايا، رو س→فيدم كن آن روز كه روهاي∂ سياه خواهند شد و روسياهم نكن آن 

روز كه روهاي∂ سفيد خواهند شد. 
^ اگ→ر ب→ا اي→ن روس→ياه∂ از دن→يا ب→روم ك→ه در  ^ ج→→انم س→→ياه ش→ده وا ي→→عن∂: خ→→→داي→→ا م→→ن چ→→هره
روز ج→→زا در ص→→ف س→→يهرويان خ→→واه→م ب→ود،آنگاه دسته→ا را ك→ه آن→→ها ه→م از ع→وام→ل ج→لب م→نافع 
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^ و هنگام شستن دست راست بگو:  ^ است بشو دنيو
 ∂ґنẂب ґو ح→→→اس ^ ґار џسџي→→→ ґب ґنان→→→ ґجẂال ∂→→→ ґف џدẂل→→→ ẀخẂال џو ∂ґين ґمџي→→→→ ґب ∂ґابџت→→→→ ґك ∂ґن ґط→→→→ Ẃأع ￍمẀه→→→→ￍالل)

يراҐ)؛  ґسџي Ґسابا ґح
^ ع→→→→ملم را ب→→→→ه دست راس→→→تم ب→→→ده و ج→→→واز خ→→→لود در ب→→→هشتت را ب→→→→ه دست  خ→→→→دايا ن→→→→امه

چپم بسپار و حسابرس∂ام را به آسان∂ برگزار. 
و به هنگام شستن دست چپ بگو: 

عџلẂهџا  Ẃج→→→→→→→џال ت џو ^ ґرẂه→→→→→→→џظ ґراء џو Ẃن→→→→→→→ ґال م џو ∂ґالџم ґش→→→→→→→ ґب ∂ґابџت→→→→→→→ ґك ∂ґن ґطẂع→→→→→→→Ẁال ت ￍمẀه→→→→→→→→ￍالل)
)؛  ґان џيرґẃالن ґاتџعￍطџقẀم Ẃن ґم џ−ґب ẀوذẀأع џو ∂ґقẀن Ẁع Ẅ∂џإل Ґ↨џولẀلẂغџم

→→→→رґسان و دس→→→→تم را ب→→→→→ه  џع→→→→→→ملم را ب→→→→→→ه دست چ→→→→→پم م→→→→→ده و از پ→→→→→شت س→→→→رم م ^ ن→→→→→امه خ→→→→→دايا 
^ آتش سوزان مرا ميفكن.  گردنم مبند و ميان پارهها

و حين مسح سر كه مركز افكار و تصميمات است بگو: 
)؛  џ∑ґوẂفџع џو џ−ґاتџك џرџب џو џ−ґتџم Ẃح џرґب ∂ґن ґẃشџغ ￍمẀهￍالل)

^ فراگير رحمت و بركات و عفوت بپوشان.  خدايا مرا در پرده
^ است ب→→→→→ا  ẃج→→→→→لب م→→→→→نافع م→→→→→اد ^ ^ ح→→→→→ركت در راهه→→→→→ا ^ ب→→→→→را س→→→→→→پس پ→→→→→→اها را ك→→→→→→ه اب→→→→→→زار دي→→→→→گر

^ از آب وضو مسح كن و بگو:  رطوبت باق∂مانده
عẂيґ∂ فґيمџا  џس Ẃلџع Ẃاج џو Ẁام џدẂق Ẃاأل ґيهґف ل ґزџت џمẂوџي ґاطџر→ ґẃالص ∂џل џع ￍ∂џم џدџق Ẃتґẃ (اللￍ→هẀمￍ ثџ→ب

كرام)؛۱  ґالجالل و اال џيا ذ ∂ґẃ ن џع џ−ي ґض ẂرẀي
^ ص→راط م→→∂لغزد، ت→و ث→ابتم ن→→گه دار و تمام سع∂ و  ^ ك→→ه ق→دمها ب→→ر رو خ→دايا روز
^ پ→→→روردگار ص→→احب  ^ خ→→→ودت ق→→→رار ده ا ت→→→→الشم را در راه ج→→→لب رض→→→→ا و خ→→→شنود

جاللت و اكرام. 
اي→→ن− ب→اور م→∂فرماييد اگ→ر انسان مسلمان كه در هر شبانهروز چند بار وضو م∂گيرد و 
^ م→→∂كند و ب→→ه ي→→→اد روز ج→→زا و ح→→→ساب و  در ه→→→ر ب→→→ار اي→→→ن دع→→→اها را ب→→→ا ح→→→ضور ق→→→لب ب→→→ه زب→→→ان ج→→ار
ك→→→→→تاب و ص→→→→→راط و ب→→→→→هشت و ج→→→→→هنẃم م→→→→→→∂اف→→→→تد و از خ→→→→→داون→→→→د رح→→→→يم و رح→→→→→مان م→→→→→∂خواه→→→→د ك→→→→ه در 
^ اي→ن م→راحل او را از لغزش نگه دارد و مشمول لطف و عنايتش سازد و طبيع∂ است كه  ه→مه

                                                        
ـ فقيه،جلد۱،صفحه＾℮۱.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳ΩΩ

^ در ق→→→لبش م→→→∂گردد و  ^ راس→→→خه →→→لџكه џه ب→→→→ه آخ→→→→رت و پ→→→→رهيز از گ→→→→ناه و م→→→عصيت، م ẃح→→→→الت ت→→→→وج
^ مهل− غفلت در امان م∂ماند.   ^ حقيق∂ م∂شود و از بيمار اҐ ذاكر به معنا ẃجد

س، اك→→→→تفا ب→→→ه ي− س→→→لسله  ẃدي→→→→ن م→→→قد ^ ول∂ ي→→→→→الالسف ك→→→→ه م→→→→ا از اي→→→→ن ه→→→→مه ت→→→→عاليم س→→→→ازنده
^ روح∂ كه بايد  ^ معنو ه م∂نماييم و آن بهرهها ẃاز ح→→ال ح→ضور و توج ^ ظ→واه→ر خ→ش− ع→ار

از آنها بگيريم نم∂گيريم.  
هنگام نماز، جسم و روح هر دو به سمت خدا 

لẂتґفات»  ґالت نماز «ا ґطẂ ^ دي→گر اي→نكه م→ا ح→تماҐ ش→→نيدهاي→م و م∂دانيم كه از جمله مẀب ب→از ن→مونه
است؛ ي→عن∂ ش→خص نمازگزار در حال نماز، پشت به قبله كند يا صورت خود را به سمت راست 

يا به سمت چپ بچرخاند و از قبله منحرف شود؛ در اين صورت نمازش باطل است.  
^ ان→→→→→→سان ن→→→→→مازگزار، ه→→→→→→مانگونه ك→→→→→ه  ^ ب→→→→→→دن∂ ي− پ→→→→→يام روح→→→→→∂ ه→→→→→م دارد ك→→→→→ه ا اي→→→→→→ن م→→→→→→سأله
ص→→ورت ب→→دنت در ح→→ال ن→→ماز ب→→→ايد رو ب→→ه س→→مت ك→→عبه ب→→اشد و از ن→→گاه ب→ه س→مت چپ و راست و 
ر  ẃه و ت→فك ẃپ→→شت س→→ر ب→→پرهيزد، ص→→ورت ق→→لب و روحت ن→→يز ب→→ايد رو ب→→ه س→→مت خ→→دا ب→→اشد و از ت→وج
^ غ→→ير خ→→دا از زن و ف→→رزند و ك→→سب و ك→ار و م→سكن و م→ركب و م→ال و م→قام ب→پرهيزد ك→ه  درب→→→اره
→→→→→→ا روح در ح→→→→→→ال  ẃدر اي→→→→→→→ن ص→→→→→→→ورت ب→→→→→→→→دن در ح→→→→→→→→ال اس→→→→→→→تقبال است و رو ب→→→→→→→ه س→→→→→→→مت ك→→→→→→→عبه است. ام
^ ك→→عبه است و ن→→مازت در ع→→الم م→عنا، ب→اطل است،اگ→رچه  الت→→→فات است و پ→→شت ب→→ه س→→مت خ→→دا

در عالم ظاهر درست است.  
نماز حقيق∂، نماز قلب است 

اين حديث از رسول اكرم�منقول است: 
)؛۱  مار＃ ґح џه Ẃج џو Ẁهџه Ẃج џو Ẁاهللا џل ґẃو џحẀي Ẃنџا ґ↕لو ￍالص ∂ґف Ẁهџه Ẃج џو Ẁل ґẃو џحẀي Ẃنџم Ẁخافџما يџا)
آي→→→ا ك→→س∂ ك→→→ه در ح→→ال ن→→ماز، ص→→→ورت خ→→ود را از ق→بله ب→ر م→→∂گرداند، ن→م∂ترسد از 

اينكه خدا صورتش را به صورت االغ برگرداند. 
ل ب→ه  ẃاي→→ن ح→→→ديث م→→∂گويد اگ→ر ك→س∂ در ح→ال ن→ماز از ق→بله م→نحرف ش→ود، ص→ورتش م→بد
^ را ك→→→→→→ه در ح→→→→→→ال ن→→→→→ماز از ق→→→→→بله  ص→→→→→→ورت االغ م→→→→→→∂شود و ح→→→→→→ال آن→→→→→→→كه م→→→→→→ا ف→→→→→→راوان دي→→→→→→دهاي→→→→→→م اف→→→→→→راد
→→→→ا ت→→→→ابحال ن→→→→ديده و ن→→→→شنيدهاي→→→→م ك→→→→ه ك→→→→س∂ از آن→→→→→ها ب→→→→ه ص→→→→ورت االغ درآم→→→→ده  ẃم→→→→→نحرف ش→→→→→دهان→→→→→د ام

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۸۱ ،صفحه＾۲۱۱.  ۱
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ب→→اشد.پس م→→علوم م→→∂شود م→→قصود از اي→→ن ص→→ورت، ص→→ورت ظ→→اهر ن→→يست، ب→→لكه ص→→ورت ق→→لب و 
روح است چ→ون ح→قيقت ان→→سان، جوهر قلب و روح اوست و نماز حقيق∂ هم نماز قلب است 

ه و حضور در پيشگاه خداست.   ẃكه حال توج
^ كه اخصẃ حاالت انسان نسبت به  ح→ال اگ→ر ك→س∂ ب→ه ن→→ماز اي→ستاده است، آن ه→م نماز
^ كليم اللẃه∂ او با خداست و با خدا سرگرم صحبت است،  خ→دا و م→عراج مؤمن است و مرتبه
در اي→→→ن ح→→→ال اگ→→→ر ق→→→لب از خ→→→دا ب→→→رگردد و رو ب→→ه دن→→يا ب→→→ياورد و اي→→ن الت→→فات از خ→→دا ب→→ه دن→→→يا ت→→كرار 

شود، در نماز و غير نماز از شئون ديگر زندگ∂ ادامه پيدا كند.  
خ م→∂گردد و ص→ورت حيوان∂ به خود م∂گيرد  Ẃس→џم Ґب→ديه∂ است ك→ه چ→نين ق→لب∂ ت→→دريجا
و االغ م→∂شود، ي→عن∂ ه→مانگونه ك→ه ي− االغ از م→→عارف آس→مان∂ و ع→لوم اله→∂ ب→→∂خبر است و 
از ف→→→→→→→→هم ح→→→→→→→→قايق ع→→→→→→→الم م→→→→→→→حروم و ت→→→→→→→نها در ش→→→→→→→→ناخت ج→→→→→→→و از ك→→→→→→→اه و ي→→→→→→→ونجه و ع→→→→→→→لف م→→→→→→→اهر است، 
اي→→→نچنين ق→→لب∂ ه→→م ك→→ه در م→→رز الت→→→فات از خ→→→دا ب→ه دن→يا ق→رار گ→رفته و از خ→دا ب→→يگانه گ→شته است، 
از م→→→→→→→→عارف و ع→→→→→→→لوم آس→→→→→→→مان∂ ان→→→→→→→سان∂ ب→→→→→→→→∂خبر است و از ف→→→→→→→هم ح→→→→→→→→قايق ع→→→→→→→→الم م→→→→→→→حروم و ت→→→→→→→نها در 
^ ب→وقلمون ب→ريان و خ→→ورش ف→سنجان اس→تاد و م→اهر است، از اي→ن  ش→ناخت ط→عم ران م→رغ و س→ينه
^ االغ ك→→→رده در روز  ل ب→→→ه چ→→→هره ẃق→→→→لبش را م→→→بد ^ →→→→مار» خ→→→→→دا چ→→→→هره ґه ح→→→→ Ẃجџه و џج→→→→→هџو Ẁاهللا џل ẃو→→→→ џرو «ح

جزا هم به شكل االغ محشور خواهد شد. 
 ^ ^ م→سلمان! ب→كوش ك→ه چ→هره پس پ→يام رس→ول خ→دا�ب→ا اي→ن ح→→ديث اي→ن ش→د ك→ه: ا
ق→لبت در ح→ال ن→ماز رو ب→ه ق→بله ب→اشد ك→ه الت→فات و ان→حراف از قبله موجب بطالن نماز است نه 

راط المستقيم�.   ẃا∑ نستعين�صادق خواه∂ بود و نه در �اهدنا الصẃا∑ نعبد و ايẃدر�اي
ضرورت تطهير قلب از آلودگ∂ 

از حضرت امام صادق�منقول است: 
 ґاهللا ґن→→→→ џع џ−Ẁلџغ Ẃش→→→→ џل＃ ي ґش→→→→اغ ґẃل→→→→Ẁك Ẃن→→→→ ґم џ−џبẂل→→→→→џق Ẃغ ґرẂفџت Ẃاس→→→→→џف џ↨џلẂب→→→→→ ґقẂال џتџلџبẂقџت→→→→→ Ẃا اس џذґا)

تџعال∂)؛۱ 
س→→ع∂ ك→→ن ك→→→ه ق→→لبت ف→ارغ گ→ردد از ه→→ر چ→→ه ك→→ه  وق→→ت∂ رو ب→→→ه ق→→بله ب→→→ه ن→→→ماز اي→→ستاد＾، 

تو را از خدا منصرف كرده و به خود مشغول سازد. 
                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد℮،صفحه＾۹Ｑ، با اندك∂ تفاوت.  ۱
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^ نمازمان سع∂ م∂كنيم  ^ مسلمان! ببين ما برا ي→ك∂ از ب→زرگان ع→لم اخ→→الق م→∂گويد: ا
ك→→→→ه لب→→→→اس و ب→→→→دن و م→→→→كان ن→→→مازمان پ→→→ا∑ ب→→→اشد ك→→→ه ن→→→→ماز در لب→→→اس و ب→→→→دن و م→→→كان ن→→→جس ب→→→اطل 
اس و اح→→→→→→→→ياناҐ م→→→→→→→بتال ب→→→→→→→ه وس→→→→→→→واس ه→→→→→→م  ẃاست و در پ→→→→→→→→ا∑ ن→→→→→→→گه داش→→→→→→→تن اي→→→→→→→ن س→→→→→→→ه ن→→→→→→→→احيه ب→→→→→→→→سيار ح→→→→→→→س
^ پ→→→→→→→ا∑ ن→→→→→→→→گه داش→→→→→→→تن ق→→→→→→→لب از رذائ→→→→→→→ل اخ→→→→→→→→الق و ع→→→→→→→مل، اح→→→→→→ساس ه→→→→→→يچ  →→→→→→→ا چ→→→→→→→را ب→→→→→→→را ẃم→→→→→→→∂شويم، ام
م→→→سئوليẃت∂ ن→→→م∂كنيم و ن→→→جس ب→→→ودن ق→→لب را اص→→→الҐ م→→ضرẃ ب→→ه ح→→→ال ن→→ماز ن→→م∂شناسيم و ح→→ال آن→→كه 
ه آن ب→ه خ→دا،  ẃپ→→وست است و ق→لب و ح→→ال ت→وج ^ لب→→→اس و م→→كان و ب→→→دن ن→→سبت ب→→ه ن→→→ماز، ب→→ه م→→نزله

لبẃ و مغز نماز است.  
→→→→→→→ا ت→→→→→→نجيس و  ẃآي→→→→→→→ا ت→→→→→→طهير و پ→→→→→→ا∑ ك→→→→→→ردن پ→→→→→→وست از خ→→→→→→ون و ب→→→→→→ول وغ→→→→→→ائط واجب است، ام
ليẃه از كبر و بخل و حرص و حسد  џم џه و عẃئات خلقيẃآلوده س→اختن م→غز ب→ه ان→حاء ن→جاسات از سي

ẃباع شهوات هيچ اشكال∂ ندارد!   و ات
→→ا آن→→چه را  ẃآن→→→چه را ك→→→ه چ→→→شمان→→→داز م→→→خلوق است(ب→→→→دن) پ→→→ا∑ و ن→→ظيف ن→→گه م→→→∂داري→→→م، ام
ك→→ه چ→→شمان→→→داز خ→→→الق است(روح و ج→→→ان) ن→جس و آلودهاش م→∂سازيم.آيا خ→دا را (الع→ياذباهللا) 
رين» ب→→→→ه ح→→→→ساب م→→→→∂آوريم؟ از اي→→→→ن گ→→→→→ستاخ∂ روح→→→→∂ و ب→→→→∂  ґاظ→→→→→ẃالن Ẁن џو→→→→→ Ẃه џعين» و «اґل →→→→→ط√ ẀمẂف∫ ال→→→→→→ џخ џا»

معرفت∂ به خدا پناه م∂بريم و از خودش توفيق تحصيل معرفت م∂طلبيم. 
اين حديث را هم كه از رسول خدا�نقل شده است بشنويم كه فرموده است: 

 ẂمẀكґد→→→ џحџا ґب→→→اب Ẅ∂џل→→→ џع ( Ẁرџه→→→→ￍالن џو→→→→ Ẁه џو) ґẃ^ ґر→→→→ ￍالس ґلџث џم→→→→џك ẂمẀيك→→→→ ґف ґ↕لو→→→→ ￍالص Ẁلџث→→→→ џما م→→→→ￍن ґا)
 џعџم Ẁن џر ￍالد џقẂب џي Ẃمџلџات＃ فￍرџم џسẂم џخ Ẁنه ґم Ẁل ґسџتẂغџي ґ↨џلẂي→ￍالل џو ґوم→џيẂال ∂→ґف ґه→Ẃيџل ґا Ẁج Ẁر Ẃخ→ џي

)؛۱  مẂسџ مџرￍات＃ џلو↕ خ ￍالص џعџم ẀوبẀن الذ џقẂبџت Ẃمџل џات＃ وￍرџم џسẂم џخ ґل ẂسџغẂال
 ^ →→ثџل ن→→هر آب→→∂ است ك→→ه از درґ خ→→انه џل ن→→→→ماز در ب→→→ين ش→→→ما، ه→→مچون مџث→→→ џح→→→قيقت اي→→→نكه م
ي→ك∂ از ش→ما م∂گذرد و او در هر شبانهروز پنج بار ميان آن نهر آب م∂رود و خود 
را م→→→∂شويد، ط→→بيع∂ است ك→→ه ب→ا پ→نج ب→ار ش→ستشو دادن ب→دن، چ→رك∂ در آن ن→م∂ماند. 
در هر شبانهروز، پنج بار نماز هم چرك∂ از گناهان در روح انسان باق∂ نم∂گذارد. 
 Ẁت Ẃه ^ پ→→→نج ب→→→→ار رو ب→→→ه خ→→→دا م→→→→∂اي→→ست∂ و م→→∂گوي∂:�...وџج√ ^ م→→→سلمان ت→→→و ك→→→ه روز ي→→→عن∂ ا
^ پنج بار خود را به منبع طهارت  ...�؛۲يعن∂ روز Ґيفاґن џح џضẂرџ Ẃال ماواتґ وџ ا رџ الس√ џط→џف ^ ґذ ∂џ لґل√ ґه→ Ẃجџو

                                                        
↨ البيضاء،جلد۱،صفحه＾۳۳۹.  ẃـ المحج ۱

^ انعام،آيه＾۷۹.  ـ سوره ۲
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ẃصل م→→→→→→→→→∂كن∂، آي→→→→→→→→ا دي→→→→→→→→گر م→→→→→→→→مكن است ب→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→ال ب→→→→→→→→از آلودگ→→→→→→→→∂ از گ→→→→→→→→→ناهان در روحت  م→→→→→→→→→ت
^ كار خود نشده باش∂ و راست∂  ه به معنا ẃم خ→ير، م→گر اي→نكه م→توجẃب→اق∂مانده ب→اشد ب→ه ط→ور م→→سل
اگ→ر م→ا ان→دك∂ ب→ه خود بياييم و پ∂ به ارزش كار خود ببريم، بايد هر صبح و ظهر و شب كه به 
ت  џهج→→→→→→џ →→→→→→رور و ب Ẁاز ط→→→→→→→هارت و ق→→→→→→لب س→→→→→→رشار از س ẃدرب→→→→→→→→ار ق→→→→→→→دس اله→→→→→→∂ راه م→→→→→→∂يابيم،با ج→→→→→→→ان م→→→→→→ملو
^ بينواي∂ به دربار سلطان كريم∂  ^ عالم سراغ داريد كه ي− گدا ب→رگرديم آي→ا ش→ما در كجا

^ برهنه برگردد.   دعوت بشود و با دست خال∂ و پا
^ ع→→→→رض اح→→→→ترام و ادب و رع→→→ايت ش→→→ئون س→→→لطنت، ج→→→فت− ب→→→يندازد و ك→→→لẃه م→→→علẃق م→→→→گر اي→→→→نكه آن گ→→→→→دا آدمґ رذلґ ب→→→→→∂ادبґ پ→→→→ست ف→→→طرت∂ ب→→→اشد ك→→→ه وق→→→ت∂ ب→→→ه ح→→→ضور س→→→لطان  رس→→→→يد، ب→→→→ه ج→→→→ا
^ ج→→→→→واب ب→→→→→ه س→→→→→ؤاالت س→→→→→لطان، ب→→→→→ا ن→→→→→وكرها و  ب→→→→→→زند و ع→→→→→→رض و ط→→→→→→ول ك→→→→→→اخ را ق→→→→→→دم ب→→→→→→زند و ب→→→→→ه ج→→→→→ا
ك→→→→→→لفتها س→→→→→→رگرم ص→→→→→→حبت ش→→→→→→ود. در اي→→→→→→ن ص→→→→→ورت چ→→→→→نين آدم رذل ب→→→→→→∂ادب ن→→→→→ه ت→→→→→نها اس→→→→→تحقاق 
اح→→→→→→سان و ان→→→→→عام ن→→→→دارد، ب→→→→لكه ب→→→→ايد ي− پس گ→→→→ردن∂ م→→→→حكم ب→→→→ه او ب→→→→زنند ك→→→→ه م→→→→علẃقزنان از ك→→→→اخ 

سلطان بيرون برود تا حدẃ خود را بشناسد و آدم بشود! 
ب∂ ارزش بودن نماز بدون حضور قلب 

^ ب→→→→→ندگان خ→→→→→→دا م→→→→→ا گ→→→→→→داي→→→→→ان ب→→→→→→ينوا را ه→→→→→م خ→→→→→داون→→→→د ح→→→→كيم و ق→→→→دير دع→→→→وت ك→→→→رده و  ح→→→→→ال ا
 ^ ^ تكبيرات افتتاحيẃه ^ افضل و اعظم انبيايش فرستاده است. در دعا ^ دع→→وت به وسيله ن→امه
)؛يعن∂: خ→→→→→داي→→→→ا، م→→→ن م→→→يهمان  ґ↨ џمґالق→→→→ائ ґ↕لو→→→→ ẃ→→→→امґ↨џ وџ الص√ ↕ґ الت џو→→→→ Ẃع هґ الد√ ґب√ ه→→→→ذџم√ ر Ẁه→→→→→ẃلل џن→→→→ماز م→→→→∂خوان→→→→يم:(ا
ـ ج→→لẃ ج→→→الله  ن→→→اخوان→→→ده ن→→→يستم، ب→→→لكه ت→→→و دع→→→وتم ك→→→ردها＾،آم→→دهام. پس م→→يزبان، ذات اق→→→دس اهللا 
^ از  ها ẃـ است ك→ه اگ→ر ب→ه ه→ر ب→ندهاش ت→مام آس→مانها و زم→ين را ب→دهد، ذر فџ→→يẃاض ع→→ل∂ االط→→→الق 

مل− و داراي∂اش كم نم∂شود.  
→→→→ا م→→→→يهمان ك→→→→→يست؟ م→→→→ا گ→→→→→داي→→→→→ان ب→→→→ينوا س→→→→راپ→→→→ا غ→→→→رق در ف→→→→قر و ن→→→→ياز ك→→→ه ب→→→ه  ẃاو م→→→→يزبان است ام
دع→وت خ→ودش ب→ه در خ→انهاش آم→دهاي→م. ح→ال آي→ا م→مكن است آن م→يزبان ك→ريم اين ميهمانان 
^ ب→→→→رهنه از خ→→→→→انهاش ب→→→يرون  س→→→→راپ→→→→ا ف→→→→قر و ن→→→→يازґ دع→→→→وت ش→→→→دهاش را ه→→→→مچنان ت→→→→ه∂دست و س→→→→روپا
^ رذل ب→→→→∂ادب، وق→→→ت∂ ب→→→ه ح→→→ضور  ك→→→→ند؟ ه→→→→رگز م→→→→مكن ن→→→→يست.مگر اي→→→→نكه م→→→→ا ه→→→→م م→→→→ثل آن گ→→→دا
س→لطان رس→→يده ب→ه ن→ماز اي→→ستاديم، موقع گفتن�ايẃا∑ نعبد�به فكر غير خدا بيفتيم و قلباҐ با زن و 
ف→→رزند و رف→→يق و دوست ه→→م ص→→حبت ش→→ويم. اسب ب→→فروشيم و االغ ب→→خريم و در پ→→→ايان ب→گوييم: 
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→→الم ع→ليكم و رح→→م↨ اهللا ،اي→نجاست ك→ه س→زاوار پس گ→ردن∂ و بيرون راندن از بارگاه خواهيم  ẃالس
^ از ش→→→→→ئون زن→→→→دگ∂  ^ پس گ→→→→→ردن∂ خ→→→→→وردن را ه→→→→→م در ب→→→→→سيار ب→→→→→ود و ب→→→→→دبختانه ع→→→→→اليم و ن→→→→→شانهها

خود مشاهده م∂نماييم.  
^ لطف و رحمت خدا  اين بليẃات نشانه

^ و خ→→انوادگ→∂ و اج→تماع∂ ك→ه  اي→→ن ف→→قر و گ→→ران→→∂ و ن→→اام→→ن∂ و ان→→واع ب→→ليẃات در زن→→دگ∂ ف→→رد
^ ما در حضور سلطان است.   م∂بينيم، آثار ب∂ادب∂ها

^ خ→→→→→→ود ب→→→→→→رگرديم و م→→→→→ورد لط→→→→→ف و  ^ خ→→→→→→دا ẃه ش→→→→→→ويم و ب→→→→→→ه س→→→→→→و ẃه م→→→→→→ا را م→→→→→→→∂زنند ت→→→→→→ا م→→→→→→تنب الب→→→→→→ت
ع→→→→→→نايتش ق→→→→→→رار گ→→→→→→يريم. اگ→→→→→→ر ف→→→→→→رزند ش→→→→→ما س→→→→→ر ط→→→→→غيان پ→→→→→يش گ→→→→→رفت و از م→→→→→سير م→→→→→ورد پ→→→→→سند ش→→→→→ما 
^ در پ→→→→يش م→→→→∂گيريد؟ ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه او را ت→→→حت  م→→→→نحرف ش→→→→د، ش→→→→ما درب→→→→ارهاش چ→→→→ه رف→→→→→تار
ẃه  ف→→شار ق→→رار م∂دهيد و پ→ول در اخ→→تيارش ن→م∂گذاري→د و اح→→ياناҐ ب→ه خ→→انه راهش ن→م∂دهيد ت→ا م→تنب

شود و به راه درست برگردد. 
اي→→→→→→ن ب→→→→→→ليẃات ك→→→→→→ه از زم→→→→→→ين و آس→→→→→→مان ب→→→→→→ر س→→→→→→رґ م→→→→→→ا ري→→→→→→خته م→→→→→∂شود و م→→→→→ا را ت→→→→→حت ف→→→→→شار ق→→→→→رار 
^ ق→→→→→هر و غ→→→→ضب خ→→→→داست، از دي→→→→گر س→→→→و، ع→→→→→المت لط→→→→ف و  م→→→→→∂دهد، در ع→→→→→ين ح→→→→→ال ك→→→→→ه ن→→→→→→شانه
رح→مت اوست ك→ه م→→∂خواهد ما را بيدار كند تا به خود بياييم و به جهل و عجز خود پ∂ ببريم 

و رو به درگاهش برويم.  
ا دل بيدار كجاست؟  ẃفراوان،ام Ẃدل

م→→نته∂ ب→→يداردالن→→∂ ب→→→ايد، ت→→ا از اي→→ن ج→→→ريانات ع→→برت گ→يرند و ب→ه س→رنوشت خ→ود ب→ينديشند 
كه قرآن م∂فرمايد: 

�؛۱  ẁيد ґه џش џوẀه џو џعẂم ￍالس ∂џقẂأل Ẃأو ẁبẂلџق Ẁهџل џكان Ẃنџمґل Ẅ^ џرẂكґذџل џ−ґذل ∂ґف ￍإن�
رات و] ي→ادآور＾ها ب→يداركننده است امẃ→→ا نسبت به كس∂ كه قلب∂  ẃك џذ→ Ẁاي→ن [ه→مه م

ا∑ و گوش∂ شنوا و حاضر در محضر دارد.   ẃدر
اين دل غافل كه ما داريم، حيوانات هم دارند، دل انسان كو تا بيدار شود؟ 

^ دل م→→→كن ك→→→ه ج→→→ز غ→→→م ح→→→ق�  ẃار� دع→→→→و نـيـست انـدر حـريــم دل ديـ
وџد آن نـه دل كـه انـدر و＾�  Ẁـ →→→→→قار � ده ب џگ→→→→→او و خ→→→→→ر ب→→→→اشد و ض→→→→→ياع و ع
                                                        

^ ق،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
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از قرآن بپرسيد كه ما با دل خود چه كردهايم، م∂فرمايد: 
� وџ إذا  џونẀفẂوџت Ẃس→→→→→ џي ґاس→→→→→ￍالن ∂џل→→→→→→ џوا عẀتال→→→→→→Ẃا اك џإذ џي→→→→→→ن ґذￍال � џين→→→→→→ ґفґẃفџطẀم→→→→→→Ẃلґل ẁل→→→→→→Ẃي џو�

�؛۱  џون Ẁر ґس ẂخẀي ẂمẀوهẀن џز џو Ẃأو ẂمẀوهẀكال
^ ب→→→ر ح→→→ال ك→→→→مفروشان ك→→→→ه ب→→→→ه ه→→→نگام گ→→→رفتن ح→→→قẃ خ→→→ويش از دي→→→گران، ب→→→→ه ت→→→مام  وا

ا به هنگام دادن حقẃ ديگران، كم م∂گذارند.  ẃكمال م∂گيرند، ام
^ ب→→ه دست آوردن چ→→→ند ت→→ومان پ→→ول و  اي→→ن ب→→→هراس→→ت∂ س→→فاهتґ روش→→ن∂ است ك→→ه ان→→سان ب→→را
چ→→ند م→→تر زم→→ين، ج→→نẃت و رض→→وان خ→→→دا را از دست ب→→دهد و خ→دا را ب→ا دن→→يا م→عاوضه ن→مايد. ب→رادران 
 џي→→→→→وسف، ي→→→→→وسف ب→→→→→ه آن زي→→→→→باي∂ را ب→→→→→ه چ→→→→→ند دره→→→→→م ب→→→→→→∂ارزش ف→→→→→روختند ك→→→→ه خ→→→→دا م→→→→∂فرمايد:�و
...�؛۲ب→→→→→ر ح→→→→→سب ن→→→→→قل ب→→→→→عض ت→→→→→فاسير، او را ب→→→→→ه ي→→→→→ازده دره→→→→→م  ＃↕ џود Ẁد Ẃع→→→→→ џم џم→→→→→ ґراه џس＃ د Ẃخ→→→→→→џ ن＃ ب џمџ ґ→→→→→→ث هẀ ب Ẃو џر→→→→→→ џي→→→وسف آف→→→رين را ف→→→روختيم! آي→→→ا اي→→→ن ش ^ ف→→→→روختند. ح→→→→ال اگ→→→→ر آن→→→→→ها ي→→→→وسف را ف→→→→روختند، م→→→→ا خ→→→دا

^ نيست؟  ^ بلكه ب∂خرد سفاهت و كمخرد
فين م∂فرمايد:  ẃمطف ^ ^ آيات سوره در ادامه

 ґẃبџرґل Ẁاس→→ￍالن ẀومẀق→→ џي џمẂو→→ џي � يم＃ ґظ→→ џم＃ عẂو→→џيґل � џونẀوثẀعẂب→→џم ẂمẀه→→→ￍأن џ−ґولئẀا نẀظ→→→ џأ ال ي�
�؛۳  џين ґمџعالẂال

آي→→ا اي→→ن ك→→مفروشان دن→→يادوست، ب→اور ن→دارند و ح→تẃ∂ ظ→نẃ و گ→مان هم نم∂برند كه 
روز ب→→زرگ∂ در پيش دارند كه آن روز از قبرها برانگيخته م∂شوند و در پيشگاه 

خداوند جهانيان م∂ايستند؟ 
^ در آن روز بر حال تكذيبكنندگان.  �؛℮وا џينґب ґẃذџكẀمẂلґذ＃ لґئџمẂوџي ẁلẂي џو�

 Ｑ؛� ґين ґẃالد ґمẂوџيґب џونẀب ґẃذџكẀي џين ґذￍال �
همانها كه روز قيامت را دروغ م∂دانند و باور نكردهاند. 

�؛⅛  تџد＃ أثґيم＃ ẂعẀم لẀك ẃإال ґهґب Ẁب ґẃذџكẀما ي џو�
                                                        

فين،آيات۱تا۳.  ẃمطف ^ ـ سوره ۱
 .۲Ω＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۲

فين،آيات℮تا⅛.  ẃمطف ^ ـ سوره ۳
 .۱Ω＾ـ همان،آيه ℮
ـ همان،آيه＾۱۱.  Ｑ
ـ همان،آيه＾۱۲.  ⅛
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و تنها گنهكاران تجاوزگرند كه روز جزا را دروغ م∂پندارند. 
�؛۱  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀل∂ قџع џران Ẃلџب ẃالџك�

ن→ه چ→نين ن→يست ك→ه اي→نان خيال كردهاند، قيامت دروغ نيست، آنچه كه سبب شده اينها 
^ ب→→→→→→→ر  ^ آن→→→→→→→→→هاست ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مچون زن→→→→→→→گار ق→→→→→→→→يامت را م→→→→→→→→نكر ش→→→→→→→→وند، اع→→→→→→→→مال زشت و گ→→→→→→→→→نهكار＾ها
^ از  ^ را از آن→→→ها گ→→رفته است.از اي→→نرو پ→→رتو ^ ق→→→لبشان ن→→→شسته و آن ص→→→→فا و لط→→→افت ف→→→طر ص→→→فحه
^ ق→→لب پ→→→اكان ت→→ابيده است، ب→→ر ق→→لب س→→ياه اي→→ن ن→→اپاكان  ن→→→ور آف→→→تاب ح→→→ق و ح→→→قيقت ك→→ه ب→→ر آي→→ينه
�؛۲ه→→→→→→→→→→→مينانند ك→→→→→→→→→→→ه روز ق→→→→→→→→→→→يامت ن→→→→→→→→→→→يز از  џونẀ وب Ẁج Ẃح→→→→→→→→→→→→ џمџذ＃ لґئ џم Ẃو→→→→→→→→→→→→ џي Ẃم ґه→→→→→→→→→→→ґẃ ب џر Ẃن→→→→→→→→→→→→ џع Ẃم Ẁه→→→→→→→→→→→√ الẃ إن џن→→→→→→→→→→→م∂تابد.�ك

^ خواهند شد.   پروردگارشان در حجاب خواهند بود و مبتال به عذاب حرمان ابد
آيا وقت آن نرسيده كه كم∂ به خود آييم؟ 

اي→→→→→→ن− م→→→→→ا ب→→→→→ه خ→→→→→ود ب→→→→→ياييم و ب→→→→→بينيم م→→→→→ا ب→→→→→ر س→→→→→ر ق→→→→→لب خ→→→→→ود چ→→→→→ه آوردهاي→→→→→م، اع→→→→→→مال زشت و 
^ ق→لب م→ا ن→→شانده ك→ه از اي→مان ب→ه روز ج→زا آن→چنانكه  ^ ب→ر ص→فحه ^ م→→ا چ→→ه زن→→گار گ→→نهكار＾ها

شايسته و بايسته است محروم گشتهايم.  
^ و خ→انوادگ→∂ و اج→تماع∂ خ→ود ن→سبت ب→ه ح→قẃ خ→→دا و ب→→ندگان  م→→ا ه→م اگ→ر در زن→دگ∂ ف→رد
→→→ل اله→→→∂  Ẃي џفين و ك→→→→مفروشان م→→→حسوب خ→→→واه→→→يم گ→→→→شت و م→→→شمول و ẃخ→→→دا ك→→→م ب→→→گذاري→→→م، از م→→→طف
^ م→بتال ش→ده ب→اشيم و خ→ود  خ→→واه→→يم ب→→ود و ن→→ستجيرباهللا الغ→→فور الرẃح→يم ك→ه ب→ه چ→نين ذلẃت و خ→وار

^ ما اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است:  ه نباشيم.موال ẃمتوج
الￍ بґهџا)؛۳  ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґإ)

ح→→→→قيقت اي→→→→نكه ج→→→ان و روح ش→→→ما، ب→→→هاي∂ ج→→→→ز ب→→→هشت خ→→→دا ن→→→دارد، اي→→→ن− ب→→→ه ه→→→وش 
باشيد و آن را جز به بهشت خدا نفروشيد. 

^ ه→→→→→→ر دو ج→→→→→→هان∂�  چـه كـن→→→→→→م قـدر خـود ن→→→→→مـ∂دان→→→→→∂! � ت→→→→→→و ب→→→→→→ه ق→→→→→→يمت ورا
 
 

                                                        
ـ همان،آيه＾۱℮.  ۱

 .۱Ｑ＾فين،آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۲
 .℮Ｑ⅛فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۳
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^ بندگ∂  بنا
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بخش اوẃل: 

ل: توبه  ẃـ گفتار او
م: ماه رجب  ẃـ گفتار دو

^ طالي∂  م: فرصتها ẃـ گفتار سو
^ دل  ـ گفتار چهارم: احيا
ـ گفتار پنجم: ارزش فكر 

 ـ گفتار ششم: راز غيبت امام زمان
^ شعبان  ـ گفتار هفتم: اهميẃت شب نيمه
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گفتار اوẃل: توبه 
 
 
 

^ قلب∂  ق توبه ẃتحق ^ نحوه
^ ي→→→كشنبه م→→→اه ذي→→→قعده  ^ ت→→→→وبه و چ→→→→گونگ∂ خ→→→وان→→→→دن ن→→→→ماز ت→→→وبه در روزه→→→→ا در گ→→→→ذشته درب→→→→→اره

^ اين بحث را دنبال م∂كنيم.  صحبت شد و حال ادامه
^ گ→→→→→نهكار از راه م→→→→→عصيت ب→→→→→ه راه اط→→→→→اعت، از پ→→→→→→شت ب→→→→→ه خ→→→→→→دا  ت→→→→→→وبه ي→→→→→عن∂ ب→→→→→ازگشت ب→→→→→نده
^ ن→→→واح→→→∂ وج→→→ود ان→→→→سان  ك→→→→ردن ب→→→ه رو ب→→→ه خ→→→→دا آوردن و اي→→→ن ح→→→قيقت اگ→→→ر ح→→→اصل ش→→→ود در ه→→→→مه
^ قلب»  ^ بدن. «توبه ^ زبان و ديگر اعضا ^ قلب و هم در ناحيه ب→روز م→∂كند، هم در ناحيه
ع→بارت است از ن→→دامت و پ→شيمان∂ ان→→سان از گ→ناه∂ ك→ه م→رتكب ش→ده است آن ه→م ن→→دامت∂ كه 

سراسر وجود او را در بر بگيرد.  
ه ب→→→→ه اي→→→→نكه گ→→→→ناه در ع→→→→→الم پس از  ẃر از گ→→→→→ناه در او پ→→→→→يدا ش→→→→ود. از ت→→→→وج ẃي→→→→عن∂ ي− ح→→→→الت ت→→→→نف
^ خ→واه→د داشت و چ→ه اث→ر ظ→لمان∂ در قلب او به جا خواهد گذاشت  م→رگ چ→ه اث→ر ع→ذابان→گيز
 ^ ه∂، آت→→→ش∂ در درون آدم م→→→→∂اف→→→روزد و او را م→→→∂سوزان→→→د و اش→→→كش را ج→→→ار ẃچ→→→→نين ت→→→وج Ґو ي→→→→قينا
^ واق→ع∂ است ك→ه زب→ان را ه→م ب→ه حركت آورده  م→∂كند. اي→ن ح→→الت، ه→مان ن→دامت ق→لب∂ و ت→وبه
^ دي→→گر ب→→→دن را ن→→يز ب→→→ه پ→رهيز از ارت→كاب گ→ناه  ẃ→→→∂ و ات→→وب الي→→ه» و اع→→→ضا و م→→∂گويد: «اس→→تغفراهللا رب
^ ق→لب∂ و زب→ان∂ ع→→مل∂ است ك→ه در س→ه ن→احيه از ن→واح→→∂ وج→ود ان→→سان انجام  وام→∂دارد. اي→ن ت→وبه
ẃ→→∂ و ات→→وب الي→→ه» ب→→دون ن→→→دامت ق→→لب∂ و پ→→رهيز ب→→دن∂ از  م→→∂پذيرد، وگ→→رنه، ت→→نها گ→→فتن «اس→→→تغفراهللا رب

^ به حساب نخواهد آمد!  ارتكاب گناه، ارزش∂ نخواهد داشت و توبه و استغفار
لطف خاصẃ پروردگار به گنهكار توبهكار  

^ ان→→سان، ت→وẃاب در م→ورد خ→دا  ^ خ→→دا آم→→ده است و ه→م ب→را ص→→فت ت→→وẃاب در ق→→رآن ه→→م ب→→را
^ خ→→→→→دا آم→→→→→ده است:  ^ ت→→→→→→وبهكار است. درب→→→→→→اره ^ ت→→→→→→وبهپذير و در م→→→→→→ورد ان→→→→→→→سان ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا
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^ انسان آمده:  �؛۱ب→ه ي→قين، خ→→دا ت→وبهپذير م→هربان است و درب→اره Ẁيم→→ ґالر√ح Ẁاب ẃو√ →وџ الت Ẁه џأن√ اهللا...�
...�؛۲به يقين خدا توبهكاران را دوست م∂دارد.  џينґاب ẃو√ ب∫ الت ґحẀي џإن√ اهللا...�

اي→→ن لط→→ف ب→سيار ب→زرگ∂ است ك→ه خ→→داون→د م→تعال گ→نهكارґ ت→وبهكار را م→حبوب خ→ود ق→رار 
 ^ داده است و ج→→→الب اي→→→نكه ت→→→وبه از خ→→→→دا ش→→→روع م→→∂شود و ب→→ه خ→→دا ه→→م پ→→ايان م→→→∂پذيرد و ت→→وبه
^ خ→→→دا ق→→→رار م→→→∂گيرد. اوẃل خ→→→دا ت→→→وبه م→→→∂كند، ي→→→عن∂ از خ→→→شم∂ ك→→→ه ب→→→ر  ان→→→→→سان در م→→→→→يان دو ت→→→→وبه
^ از گ→ناه  ^ گ→→نهكار خ→→ود دارد ب→→ه لط→→ف و ع→→نايت ن→سبت ب→ه او ب→از م→∂گردد و ت→وفيق ت→وبه ب→→نده

به او م∂دهد. 
^ گ→→→→→نهكار از م→→→→سير ط→→→غيان ب→→→ر خ→→→دا ب→→→از م→→→→∂گردد و ب→→→ا ق→→→لب∂  در اي→→→→ن م→→→→وقع است ك→→→→ه ب→→→→نده
ن→→→ادم و پ→→→→شيمان، از خ→→→→دايش آم→→→رزش و م→→→غفرت م→→→→∂طلبد و در اي→→→ن ص→→→ورت است ك→→→ه خ→→→داون→→د 
^ گ→→→نهكار ن→→ادم را م→→→∂پذيرد؛ در ن→→تيجه چ→→نانكه  ^ ب→→→نده داҐ ت→→وبه م→→∂كند؛ ي→→عن∂ ت→→وبه ẃك→→→ريم م→→جد
^ خ→→→دا ق→→→رار م→→→∂گيرد. اب→→→تدا ت→→→وفيق ت→→→وبه ب→→→ه ان→→→سان و س→→→پس  ^ ان→→→→→سان م→→→→يان دو ت→→→→وبه گ→→→→فتيم، ت→→→→وبه

پذيرش توبه از انسان.  
^ توبه  مراحل سه گانه

 ^ ^ ت→→→وبه را در ي− ج→→→مله ه ف→→→→رماييد ك→→→→ه چ→→→→گونه ه→→→ر س→→→ه م→→→رحله ẃاي→→→→→ن− ب→→→→ه اي→→→→ن آي→→→→ه ت→→→→وج
كوتاه آورده است. 

�؛۳  Ẁيم ґح ￍالر Ẁاب ẃوￍالت џوẀه џاهللا ￍوا إنẀوبẀتџيґل Ẃم ґهẂيџل џع џتاب ￍمẀث...�
^ خدا باز  ...آن→گاه خ→دا ت→وبه ك→رد ب→→ر آن→ها[گنهكاران] ت→ا آن→ها ت→وبه كنند[و به سو

^ او توبهپذير مهربان است.  گردند] چه آنكه خدا،آر
^ «ت→→→→وفيق ت→→→→وبه» است ك→→→→ه از ج→→→انب خ→→→دا ب→→→ه ان→→→→سان  ج→→→→مله＾�ت→→→→→اب ع→→→→ليهم� ن→→→→شان ده→→→→→نده
^ از گ→ناه است كه از انسان گنهكار  ^ �لي→توبوا� م→ربوط ب→ه ت→وبه گ→نهكار ع→طا م→→∂شود و ج→مله
�اشاره به پذيرش توبه است كه از خداوند  Ẁيم ґالر√ح Ẁابẃو√ وџ الت Ẁه џص→ادر م→→∂شود و جمله＾�إن√ اهللا

مهربان نسبت به گنهكار توبهكار انجام م∂گيرد.℮  
                                                        

 .۱Ω℮＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۱۱۸.  ـ سوره ۳

^ لطيف از تفسير شريف الميزان جلد℮ از صفحه＾۲Ｑ۳تا۱⅛۲ استفاده شده است(عل∂ مولẃفه الرẃحم↨ و الرẃضوان).  ـ اين نكته ℮
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زوال در∑ انسان بر اثر گناه 
ر است اينكه انسان مؤمن بايد اين حقيقت را پيوسته به خاطر  ẃح→ال آن→چه ك→ه ش→ايان ت→ذك
^ ق→→→→→→لب و روح و ج→→→→→→→ان آدم→→→→→→∂ را ت→→→→→→يره و ت→→→→→→اري− م→→→→→→∂سازد و  داش→→→→→→ته ب→→→→→→اشد ك→→→→→→ه گ→→→→→→→ناه ه→→→→→→م آي→→→→→→ينه

تواناي∂ در∑ حقايق معارف را از او سلب م∂كند آنگونه كه خدا 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→џأ ف�

...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ دردن→→→→→→ا∑ م→→→→∂گردان→→→→د و  ^ م→→→→→ملوẃ از ع→→→→→ذابه→→→→→→ا و ه→→→→→م ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ را ظ→→→→→لمتكدها

^ را تبديل به هال∑ دائم م∂سازد آنگونه كه باز خدا فرموده است:  حيات ابد
�؛۲  Ẅ∂ي Ẃحџال ي џيها وґف ẀوتẀمџال ي ￍمẀث � Ẅ^ لџ∂ النￍارџ الẂكẀبẂر Ẃصџي ^ ґذￍال�

[گناهكار]وارد آتش بزرگ∂ م∂شود كه ميان آن، نه م∂ميرد و نه زنده م∂باشد! 
^ او ت→وبه  بґ واج→→بات درب→اره џج Ẃو џو راس→→ت∂ ان→→سان ع→→اقل∂ ك→→ه اي→→→مان ب→→ه اي→ن ح→قيقت دارد؛ ا
و ب→→→→ازگشت از م→→→→سير ط→→→→غيان است و ح→→→→ركت در م→→→→سير ص→→→راط م→→→ستقيم اط→→→اعت از ف→→→رام→→→ين خ→→→الق 
ر ن→→→سازد، اع→→→مالش م→→→قبول  ẃس→→→→بحان، زي→→→را آدم→→→∂ ت→→→ا ج→→→ان خ→→→ود را از ق→→→ذارت گ→→→ناهان پ→→→→ا∑ و م→→→طه
ر ب→ه ن→ور م→عرفت و  ẃدرگ→→اه خ→→→دا واق→ع ن→م∂شود و خ→دا او را ب→ه ع→الم ق→رب خ→ود راه ن→م∂دهد و م→نو

محبẃت خود نم∂سازد! تطهير جان، زمينهساز تنوير به نور معرف↨ اهللا است.  
^ ي−  ر ك→→→→→→→ه رو ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا ح→→→→→→ركت م→→→→→→∂كند، ك→→→→→→مترين ع→→→→→→مل ع→→→→→→باد ẃاز ج→→→→→→→→ان پ→→→→→→→→ا∑ و م→→→→→→→طه
ا  ẃ؛۳ام� џين ґر ґẃه џطџ →ت ẀمẂب∫ ال ґح→Ẁي џو џين→ґاب ẃو√ ب∫ الت ґح→Ẁي џس→جده و ي− ي→ا «اهللا» ه→م ن→ورآفرين است.�...إن√ اهللا
آدم آلوده ب→→ه گ→→ناه ك→→ه پ→→شت ب→→ه خ→→دا ح→→ركت م→→∂كند، دائ→→ماҐ در ح→→→ال س→جده و در ح→ال ط→واف 

^ خوش∂ از خدا نم∂بيند.  ف∂ نم∂بندد و رو Ẃر џكعبه هم باشد، ط
 ẁذابџع ẂمẀهџل џو Ẃم ґيهґẃك џزẀال ي џو ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẃم ґهẂيџإل ẀرẀظẂن џال ي џو Ẁاهللا ẀمẀهẀمґẃلџكẀال ي...�

�؛℮  ẁيمґأل
...خ→→→→→→→→→→دا روز ق→→→→→→→→→→يامت ب→→→→→→→→→→ا آن→→→→→→→→→→ان س→→→→→→→→→→خن ن→→→→→→→→→→م∂گويد و ب→→→→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→→→→ها ن→→→→→→→→→→گاه ن→→→→→→→→→→م∂كند [از 

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

^ اعل∂،آيات۱۲و۱۳.  ـ سوره ۲
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۳

^ آل عمران،آيه＾۷۷.  ـ سوره ℮
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آلودگ∂ها] پاكشان نم∂سازد و عذاب دردناك∂ خواهند داشت. 
^ قلب انسان  گناه،ميراننده

ر↕» از زبان  џش џس ع Ẃم џائبين از مناجات «خ→ẃ →→اجدين�در م→ناجات الت ẃدالسẃح→ضرت ام→ام س→ي
بندگان گنهكار خدا به خدا عرضه م∂دارد: 

 џب→→→→→اسґل џ−Ẃن→→→→→ ґم ẀدẀباع→→→→→→ￍالت ∂ґنџلￍل→→→→→→ џج џو ∂ґتￍل џذ→→→→→→ џم џب Ẃو→→→→→→џطايا ث→→→→→→ џخẂال ∂ґنẂت џس→→→→→→џبẂلџله→→→→→→∂ اґا)
 џل∂ و→→→→ џمџي→→→→ا ا џ−Ẃن→→→→ ґم ＃↨џوبџت→→→→ ґب ґهґحيџا→→→→џف ∂ґتџناي→→→→ ґج Ẁظيم→→→→ џع ∂ґبẂل→→→→→џق џم→→→→→اتџا џو ∂ґتџنџك Ẃس→→→→→џم

بẀغẂيџتґ∂)؛۱ 
^ از ت→→و خ→ا∑نشينم ك→رده و  ^ ذلẃت ب→→→ر م→→ن پ→وشانده و دور خ→→دايا! گ→→ناهان، ج→→→امه
^ ن→→هايت آرزو و م→طلوبم!  ^ خ→→دا، ا ج→→نايت ب→→→زرگم، ق→→لبم را م→→→يرانده است، ح→→ال ا

با توبه و بازگشت به رحمت و لطف و عنايتت قلب مردهام را زنده كن. 
اي→ن ب→يان از ام→ام�اي→ن ح→قيقت را ب→ا كمال وضوح اثبات م∂كند كه گناه، قلب آدم را 
^ ص→→→→حيح، آن ق→→→→لب م→→→→رده را زن→→→→ده م→→→→∂كند. آن→→→→چه ب→→→→ر م→→→ا دوس→→→→تداران خ→→→→اندان  م→→→→∂ميران→→→→د و ت→→→→وبه
^ م→→→→→عارف ك→→→→ه ب→→→→ه ع→→→نوان ادع→→→يه و م→→→ناجات از  ع→→→→صمت� الزم است اي→→→→نكه از اي→→→→ن گ→→→→نجينهها
^ اخ→→→الق∂ و ت→→ربيت∂ ب→→بريم و ت→→نها اك→→→تفا ب→→ه ق→→رائت الف→→→اظ  ^ ه→→→→د＾�به م→→→ا رس→→يده، ب→→هرهها ه ẃائ→→→م

آنها ننماييم!  
^ م→أثوره از م→عصومين�را ب→ه ق→صد ث→واب ب→ردن از ق→رائت آنها  فانه م→ا اك→ثراҐ دع→اها ẃم→تأس
^ است ك→→ه از ب→→يرون ب→→ه م→ا م→∂رسد؛ در ص→ورت∂ ك→ه  م→→∂خوان→→يم،آنگونه ك→→ه گ→→وي∂ ث→→واب، چ→→يز
ل∂ است ك→→→→→ه از درون ان→→→→→سان و روح و ق→→→→→لب و ج→→→→→ان ان→→→→سان ب→→→→ا ازدي→→→→اد  ẃث→→→→→واب: ع→→→→→بارت از ت→→→→→حو
^ خدا بهوجود م∂آيد و اين در صورت∂ حاصل م∂شود كه  معرفت و محبẃت به خدا و اوليا
ẃر و بهمنظور تعليم و درس  ر و تدب ẃاز م→عصومين�با تفك ^ ^ رس→يده م→ا ب→ا ادع→يه و م→ناجاتها
اҐ ب→خواهيم و بكوشيم كه آن  ẃان آس→مان∂ ارت→باط داش→ته ب→اشيم و ج→دẃمان و م→ربيẃگ→رفتن از آن م→عل
ق گ→→ردان→→يم ت→→ا در روز  ẃاف→→→كار و اخ→→→الق و اع→→→مالمان م→→تحق ^ م→→→فاهيم و م→→→قاصد ع→→→اليه را در ن→→→→احيه

جزا نيز از ثمرات پايانناپذير آنها برخوردار گرديم.  
^ ح→قيق∂ «ث→واب» است ك→ه در دن→→يا ب→ا ان→جام اع→→مال ع→باد＾، در زم→ين ج→→ان خ→ود  اي→→ن م→عنا

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۱℮۲.  ۱
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اد�كه  ẃب→→→ذراف→→→شان∂ م→→∂كنيم و در روز ج→→زا م→→حصول آن را ب→→ر م→→∂داري→→م.ول∂ از ب→→يان ام→→ام س→→ج
ت∂» اس→→→→→تفاده م→→→→→∂شود ك→→→→ه ق→→→→لب ان→→→→سان گ→→→→→نهكار پ→→→→شت ب→→→→ه خ→→→→دا  џناي→→→→→→ ґج Ẁظيم→→→→→ џع ∂ґب Ẃل→→→→→ џق џم→→→→→ات џف→→→→→رمود:«ا
 Ґك→رده، م→رده است و موجود مرده هم بديه∂ است كه قادر بر انجام كار خود نم∂باشد و طبعا
ẃت ب→→ه خ→→→داست ن→→خواه→→د ب→→ود و لذا  ق→→لب م→→رده ه→→م ق→→ادر ب→→ه ان→→جام ك→→→ارش ك→→ه م→→عرفت خ→→دا و م→→حب
ل∂ در  ẃا تحو ẃم→∂بينيم م→ا ش→بانهروز چ→→ندين بار نماز م∂خوانيم و دعا و مناجات فراوان داريم، ام
^ خ→→دا ن→→م∂يابيم و  ẃت ن→→سبت ب→→ه خ→→دا و اولي→→ا روح و ج→→→→ان خ→→→ويش از اف→→→زودن ب→→→ر م→→→عرفت و م→→→حب

^ قلب خود در∑ نم∂كنيم!  ^ واقع∂، در فضا ثواب به معنا
^ از گناهان از واجبترين واجبات  توبه

 ^ ^ م→→→→→→ا چ→→→→→→نانكه گ→→→→→→→فتيم ت→→→→→→وبه است، آن ه→→→→→→م ت→→→→→→وبه ب→→→→→→ه م→→→→→عنا بґ واج→→→→→→→بات ب→→→→→→را џج Ẃو џب→→→→→→نابراي→→→→→→ن ا
اد�فرمود: ق→→لب وق→→ت∂ زن→→ده و رو ب→→ه  ẃم→→ا را زن→→ده ك→→ند ك→→ه ام→→ام س→→ج ^ ح→→→قيق∂اش ت→→→ا ق→→→لب م→→→رده
^ ان→→→→→سان در دن→→→→يا از ن→→→ماز و دع→→→ا و م→→→→ناجات  خ→→→→دا ش→→→→د، در آن م→→→→وقع است ك→→→→ه ت→→→→مام اع→→→→مال ع→→→→باد

و...بذر جنẃات عالم آخرت خواهد شد و محصول ب∂پايان بهشت∂ به بار خواهد آورد. 
ول∂ قلب انسان گنهكار پشت به خدا كه مرده است تمام اعمالش كه در ارتباط با غير 

^ زقẃوم جهنẃم خواهد گشت كه خدا فرموده است:  خدا انجام م∂شود بذر شجره
�؛۱  ґيمґث Ẃاأل Ẁعامџط � ґومق ￍالز џ↕ џر џج џش ￍإن�

به يقين، درخت زقẃوم طعام آدم گنهكار است! 
اجدين�كه فرموده است:  ẃدالسẃامام سي ^ اين− به فرموده

 џو ∂ґلџم→→→→→→→→ џع ґوء→→→→→→→→ Ẁس Ẃن→→→→→→→→ ґه→→→→→→→→فاه مџوال џضاح∂ وґت→→→→→→→→→Ẃاف џو ∂ґتџل Ẃج→→→→→→→→→ џخ Ẃن→→→→→→→→→ ґم Ẁفاه→→→→→→→→→ џسџوا ا→→→→→→→→→џف)
∂)؛۲  ґراحґت Ẃاج

^ ك→→ه چ→→→ه اس→→فبار خ→→واهد ش→→د ش→رم و خ→جالت و رس→واي∂ م→→ن[ در ع→الم پس  پس وا
^ ب→→→→→→→→→→دعمل∂ها و  از م→→→→→→→→→→→→رگ] و چ→→→→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→→→مانگيز و دردن→→→→→→→→→→ا∑ خ→→→→→→→→→→واهد ب→→→→→→→→→→ود پ→→→→→→→→→→→يامدها

^ جاويدان.  ^ من در آن سرا زشتكار＾ها
^ ب→→→ر  ^ و ص→→→د وا اگ→→→→ر ب→→→→ا ه→→→→مين ك→→→→ولهبار گ→→→→ناهان از دن→→→→يا ب→→→→روم و ت→→→→وبهكار ن→→→→→شده ب→→→→اشم، وا

                                                        
ان،آيات۳℮و℮℮.  ẃدخ ^ ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۱℮۲.  ۲
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 ^ ام→→ثال م→→ا ك→→ه ب→→ه زع→→م خ→→ود ت→→داومب→→خش ك→→→ار ان→→بياء�م∂باشيم و م→→∂خواه→→يم م→→ردم را ب→ه س→و
^ است ك→ه ب→ا  ^ آس→→مان∂ خ→→→دا دع→→وت ك→→→نيم و ب→→ر اي→→ن اس→→اس، ع→مر خ→→دا و ع→→مل، ط→→بق ب→→رنامهها

آيات قرآن و احاديث امامان�سر و كار داريم.  
آن→→ها را م→∂خوان→يم، م→∂نويسيم و م→∂گوييم؛ ول∂ م→وقع ان→تقال از اي→ن دن→يا به خود بياييم و 
^ ع→جب! دس→تمان ب→ه ك→لẃ∂ خ→→ال∂ از آث→→ار و ب→ركات ق→لب∂ و روح→∂ آن ه→مه ك→ه گ→فتهايم  ب→بينيم ا

^ نبردهايم! از اين روست كه فرمودهاند:  و نوشتهايم م∂باشد و هيچ بهرها
 џ↕وẄل ￍالص џو џهادґت Ẃج ґ Ẃاال џو џع џر џوẂال ẀمẀكẂن ґم Ẃوا џرџيґل ẂمẀكґتџن ґسẂلџا ґرẂيџغґب ґاسẃل→نґل Ґ↕ع→ا Ẁوا دẀون→Ẁك)

)؛۱  ẁ↨џي ґداع џ−ґذل ￍن ґاџف џرẂي џخẂال џو
م→→→→→→ردم را ب→→→→→→→ا غ→→→→→→ير زب→→→→→انتان دع→→→→→وت[به ح→→→→→ق] ك→→→→→نيد ت→→→→→→ا م→→→→→ردم از ش→→→→→ما راس→→→→→ت∂ و درس→→→→→ت∂ و 

^ واقع∂ مردم.  ^ و كوشش در بندگ∂ را ببينند كه اين است دعوتكننده پرهيزگار
ن→→→→→→ه اي→→→→→→نكه از ش→→→→→→ما ت→→→→→→→نها ح→→→→→→رف ب→→→→→→→شنوند و ع→→→→→→مل ن→→→→→بينند ه→→→→→→ر آن→→→→→چه را ك→→→→→ه ب→→→→→ا زب→→→→→ان ب→→→→→ه گ→→→→→وش م→→→→→ردم 
م∂رسانيد، همان را در عمل هم نشان مردم بدهيد. تنها از زبان خود و گوش مردم مايه نگذاريد. 

چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وي∂ زان اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن و زان او{ ش→→→→→→اه گ→→→→→→فت اك→→→→→→نون از آن خ→→→→→→ود ب→→→→→گو{ 
رẃ آوردها＾؟ { ت→→→→و چ→→→→ه دار＾، چ→→→→ه ح→→→→اصل ك→→→→ردها＾{  Ẁدري→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه د ґاز ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه 
→→→→→→نџد۲ {  џح→→→→→→→د ك→→→→→→ين چ→→→→→→شم را خ→→→→→→ا∑ آكџه→→→→→→→→→→ست آن→→→→→→→→→→چه گ→→→→→→→→→ور را روش→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→ند؟ { در ل  
رџد {  џرد{؟{ آن زم→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→اين دست و پ→→→→→→→ايت ب→→→→→→→ر دџ بـال و پ→→→→→→→رẃت ه→→→→→→→ست ت→→→→→→ا ج→→→→→→→ان ب→→→→→→رپ

سه گروه∂ كه در آسياب جهنẃم خرد م∂شوند 
^ ه→ست∂  در ع→الم پس از م→رگ ك→ه زن→ده ه→ست∂ و ح→→يات ب→رزخ∂ دار＾، ه→م ن→→يازمند ن→ور
^ ت→→→ا ج→→→انت ب→→→ه پ→→→رواز درآي→→→→د و ت→→و را ب→→ه  ^ الزم دار ك→→→ه راه را ب→→→رايت روش→→→ن ك→→→ند و ه→→→م ب→→→ال و پ→→→ر

عالم قرب برساند.  
از امام اميرالمؤمنين عل∂� نقل شده كه فرمود: در جهنẃم آسيابهاي∂ هست كه آرد 

م∂كنند،آنگاه فرمود: از من نم∂پرسيد كه چه چيز را آرد م∂كنند؟ بعد خودش فرمود: 
)؛۳  Ẁ↨џمџلￍالظ Ẁراءџم Ẁاال џو Ẁ↨џق џسџفẂال Ẁاء ẃرẀقẂال џو Ẁ↕ џر џجџفẂال Ẁماءџل ẀعẂلџا)

                                                        
 .ـ سفي↨ البحار،جلد۲،صفحه＾۳℮⅛(ورع)، از امام صادق ۱

ـ خا∑آكندن: خا∑ پر كردن.  ۲
 .۱Ω۷＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۳
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عالمان بدعمل و قاريان فاسق و زمامداران ستمگر. 
^ ج→→→→→هنẃم آن→→→→→→ها را خ→→→→→رد م→→→→→∂كنند.حاصل اي→→→→→نكه،گناه و  اي→→→→→→ن س→→→→→→ه گ→→→→→→روهند ك→→→→→→ه آس→→→→→→→يابها

^ واقع∂» آن را زنده م∂كند.   معصيت خدا دل را م∂ميراند و «توبه
^ ح→→→قيق∂» ب→→→ه م→→→ا ع→→نايت  ب→→→نابراي→→→ن از ص→→→ميم ق→→→لب ب→→→ايد از خ→→→دا ب→→→خواه→→→يم ك→→→ه ت→→→وفيق «ت→→→وبه
^ ننماييم.  كند تا با قلب∂ زنده از اين دنيا برويم و اين عمر زودگذر را با بطالت و غفلت سپر

^ پرمحتوا نيز از حضرت امام جواد�منقول است:  اين جمله
 Ẃنￍم→ ґال م џو џل ґسџك џو џ∂ґق џش Ẃنￍم→ ґنا مẂل џع Ẃج→џال ت џو џل ґمџع→џف Ẅ^ џو→→џن Ẃنￍم→→ ґنا مẂل џع→→ Ẃاج ￍمẀه→→ẃللџا)

)؛۱  Ẁل ґكￍتџل＃ يџمџع ґرẂي џغ Ẅ∂џلџع
خ→دايا! م→→ا را از ك→سان∂ ق→رار ب→ده ك→→ه ه→→م ق→لباҐ ت→صميم ب→→ر ع→مل ن→ي− م→→∂گيرند و ه→→م 
ق م→→→→→→∂بخشند و م→→→→→ا را از ك→→→→→سان∂ ق→→→→→رار ن→→→→→ده ك→→→→→ه ه→→→→→→م  ẃع→→→→→→مل ب→→→→→→→ه آن ت→→→→→حق ^ در م→→→→→→رحله
^ ع→→مل و ن→→→ه از ك→→سان∂  ^ ق→→→لب دارن→→د و ه→→→م ك→→سالت در م→→رحله ش→→→قاوت در م→→→رحله
 ẃ∂ع→→→→→→→→→→ل ẃكال و دلگ→→→→→→→→→→→رم∂ ب→→→→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→→ير ع→→→→→→→→→→مل دارن→→→→→→→→→→د و ت→→→→→→→→→→نها ك→→→→→→→→→→رم خ→→→→→→→→→→دا و حب→→→→→→→→→→→→ẃك→→→→→→→→→→→ه ات

^ خود م∂دانند.  مرتض∂�را كاف∂ در نجات اخرو
^ وقت ب→→→اق∂ است  ^ ج→→→→وان→→→→∂ و اي→→→→نكه ت→→→→ا س→→→نين پ→→→ير ^ ه→→→→ستند ك→→→→ه ب→→→→ه دلگ→→→→رم∂ ن→→→→يرو اف→→→→راد
^ م→∂شوند؛ در ص→ورت∂ ك→ه م→رگ  ^ در گ→نهكار ^ از گ→→→ناه را ب→→ه ت→→أخير ان→→→داخ→→ته و ب→→∂پروا ت→→وبه

ر يكسان است.   ẃمرگ مقد ^ ^ برا سنẃ معيẃن∂ ندارد، جوان∂ و پير
ان→→→→سان ع→→اقل ب→→ايد در ه→→ر س→→نẃ∂ ك→→ه ه→→→ست، ف→→رصت ت→→وبه را از دست ن→→دهد و در زن→→ده ن→→گه 
ـ در سنẃ جوان∂  ـ كه دل كندن از زندگ∂ آلوده است  ^ واقع∂  داشتن قلب كوشا باشد و توبه
^ است؛ زي→را آدم→∂ ك→ه ش→→صت ه→فتاد سال عادت به زندگ∂ آلوده كرده و  آس→انتر از س→نẃ پ→ير
دلب→→→→ستگ∂ ب→→→ه خ→→انه و م→→غازه و م→→اشين و...پ→→→يدا ك→→رده است، دل ك→→ندن از اي→→نها ب→→ه س→→ادگ∂ ب→→رايش 
ا جوان عالوه بر اينكه در تصميمگير＾ها نيرومند است، دلبستگ∂ها هم  ẃر ن→خواهد بود، ام ẃم→يس
در وجودش ريشهدار نشده است و به آسان∂ م∂تواند از آنها دل بر كند و توبهكار شود. 

^ جوان گناهكار  چگونگ∂ پذيرفته شدن توبه
^ پيشين نقل شده باشد، به هر حال آموزنده است:  ه شايد ضمن گفتهها ẃاين قص

                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۷،صفحه＾℮℮℮، با اندك∂ تفاوت.  ۱
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ـ از اص→→→→حاب ام→→→→ام ص→→→→ادق�ـ گ→→→→فته است: م→→→→ن دوس→→→→ت∂ داش→→→→تم در  ع→→→→→ل∂ ب→→→→→ن اب→→→→→∂ ح→→→→→مزه 
دس→→→→→تگاه ح→→→→→كومت ب→→→→→ن∂ام→→→→→يẃه ك→→→→→ه م→→→→→نش∂ و ن→→→→ويسنده ب→→→→ود و زن→→→→دگ∂ م→→→→رفẃه∂ از راه ح→→→→رام ب→→→→ه دست 
^ ن→→زد م→→ن آم→→د و گ→→فت: م→→ن ت→→مام زن→→دگ∂ام آلوده  آورده ب→→ود، ت→→وفيق اله→→∂ ن→→صيبش ش→→د و روز
^ م→→→ن وقت  است، اك→→→→نون م→→→→→∂خواه→→→→م پ→→→→ا∑ ش→→→→وم،چه ك→→→→نم؟ آي→→→→ا م→→→∂شود از ام→→→ام ص→→→ادق�برا

^ من بگذارد؟   ^ پا ^ كه آقا راه∂ جلو مالقات بگير
ع→→ل∂ ب→→ن اب→→∂ ح→→مزه م→→∂گويد م→→ا در ك→→وفه ب→وديم و ام→ام ص→ادق�در م→دينه. در ي→ك∂ از 
س→فرها ك→ه ب→ه م→دينه رفتم،خدمت امام صادق� رسيدم و جريان را گفتم، امام وقت مالقات 
دادن→د و م→ن ب→ا دوس→تم رف→تيم و خ→دمت ام→ام�م→شرẃف ش→→ديم. م→رد وض→ع زندگ∂اش را خدمت 
ام→ام م→شروحاҐ ب→يان ك→رد. ام→ام�ابتدا او را توبيخ كرد و فرمود: امثال شماها هستيد كه دستگاه 
^ م→→أمور اخ→→ذ  ح→→→كومتґ ج→→→ور را ت→→→قويت م→→→∂كنيد، ي→→→ك∂ وزي→→→ر و ي→→→ك∂ وك→→يل م→→∂شويد، دي→→گر
→→ت∂ م→→∂شويد و ط→اغيان را ب→ر دوش م→ردم م→∂نشانيد و در  ẃم→→اليات و س→→رباز ف→→→داك→→ار و س→→ران→→جام ام

نتيجه هم خود را و هم آنها را به آتش قهر خدا م∂سوزانيد. 
م→→→→رد از ش→→→→رم و ح→→→→يا س→→→→ر ب→→→ه پ→→→ايين ان→→→داخ→→→ته ب→→→ود و گ→→→وش م→→→∂كرد. در ج→→→واب گ→→→→فت: آق→→→ا و 
^ م→→→ن! ش→→→ما ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه م→→→∂فرماييد درست است و م→→→ا م→→سئول اع→→مال خ→→ود ه→→ستيم، اي→→ن−  م→→→وال
م→→→ن پ→→→شيمان آم→→→دهام، م→→→∂ف→→رماييد چ→→ه ك→→ار ك→→نم ك→→ه زن→→دگ∂ام پ→→ا∑ ش→→ود؟! ام→→ام�فرمود: اگ→→ر 
^ ه→مين ك→→ار از ك→وفه ب→ه م→دينه آمدهام كه مطابق  ب→گويم ع→مل م→→∂كن∂؟مرد گ→فت: ب→له،من ب→را
 ^ ^ زي→→→ارت م→→→ن اي→→→ن ه→→→مه راه آم→→→دها دس→→→→تور ش→→→→ما ع→→→→مل ك→→→→نم.ام→→→ام�نفرمود: ه→→→مين ك→→→ه ت→→→و ب→→→را
 ^ ^ ك→→→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→→→→ادر م→→→→→→→→→→→تولẃد ش→→→→→→→→→→→دها ك→→→→→→→→→→→→اف∂ است و ت→→→→→→→→→→→→مام گ→→→→→→→→→→→→→ناهانت ب→→→→→→→→→→→→خشيده ش→→→→→→→→→→→→د و م→→→→→→→→→→→→انند روز

آسودهخاطر به سر كار و زندگ∂ات برگرد!! 
آن→→→→گونه ك→→→→ه م→→→→ردم ن→→→→→اآگاه از ح→→→→→دود دي→→→→ن و م→→→→قهور ش→→→→هوات ن→→→→فس خ→→→→ود م→→→→∂پندارن→→→→→د ان→→→واع 
^ ي− ب→→ار ب→ه آس→→تان ب→وس∂  گ→→ناهان را م→→رتكب م→→∂شوند و دلش→→ان ب→ه اي→ن گ→رم است ك→ه ه→ر چ→→ند
^ ام→→→→→→→→ام ح→→→→→→→سين� گ→→→→→→→ريه م→→→→→→→→∂كنيم و از  ام→→→→→→→→ام رض→→→→→→→→ا�مشرẃف م→→→→→→→∂شويم و در م→→→→→→→جلس روض→→→→→→→→ه
→→→ا ام→→→ام ص→→ادق� ب→→ه آن م→→رد گ→→→نهكار اي→→نچنين ن→→فرمود، ب→→لكه ف→→رمود:  ẃگ→→→ناهان پ→→→ا∑ م→→∂شويم.ام
ت→→→→→نها راه پ→→→→→→ا∑ ش→→→→→دن ت→→→→→و و ت→→→→→وبهات اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ب→→→→ايد از اي→→→→ن زن→→→→دگ∂ ك→→→→ه از راه ح→→→→رام ب→→→→ه دست 
^ ب→→→يرون ب→→→ياي∂ و ام→→→وال م→→→ردم را ب→→→ه ص→→→احبانش [و اگ→→→ر م→→→ردهان→→→د ب→→→ه ورẃاث→→→شان] ب→→رگردان→→→∂ و  آوردها
اگ→ر آن→→ها را ن→م∂شناس∂، از ط→رف آن→→ها ب→→ه ع→نوان ص→دقه و ردẃ م→ظالم به فقرا برسان∂. تو اگر چنين 
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كه گفتم عمل كن∂، من ضامن م∂شوم كه خدا گناهانت را ببخشد و بهشت∂ات گرداند. 
م→رد ك→ه اي→ن دس→تور را از ام→ام�شنيد، ح→الش دگ→رگون شد و سر به پايين انداخت و به 
ẃه ح→ق ب→ا او ب→ود،زيرا آدم→∂ ك→ه س→الها ت→→الش  ^ س→→كوت ك→→رد. الب→→ت ت م→→ديد ẃف→→كر ف→→رو رفت و م→→د
ك→→→→رده و خ→→→→ون دله→→→ا خ→→→ورده و زن→→→دگ∂ وس→→→يع م→→→رفẃه∂ ب→→→ه دست آورده است ح→→→→ال ي→→→كباره از آن 
زن→→→→دگ∂ ب→→→→يرون آم→→→→→دن و از ه→→→→مه چ→→→→يز دل ك→→→→→ندن و ب→→→→ه دي→→→→گران دادن، ك→→→→ار ب→→→→→سيار دش→→→→وار و م→→→انند 
ت∂ ان→→→→→→→ديشيدن س→→→→→→→ر ب→→→→→→→رداشت و گ→→→→→→→فت: آق→→→→→→ا، ق→→→→→→بول ك→→→→→→ردم،  ẃج→→→→→→→ان دادن است. ول∂ او پس از م→→→→→→→د
دم ه→→→→مانگونه ك→→→ه ف→→→رموديد ع→→→مل ك→→→نم. اي→→→ن را گ→→فت و از ج→→ا ب→→رخاست و ب→→ا ام→→ام� وداع  ẃم→→→تعه

كرد و بيرون آمديم.  
^ خود رفتيم، من  ع→ل∂ẃ ب→ن اب→∂ ح→مزه م∂گويد: با هم به كوفه آمديم و هر ي− به خانه
^ دي→→→→→دم  ^ ن→→→→→→داش→→→→→تم. روز ^ ش→→→→→→خص∂ خ→→→→→→ودم م→→→→→شغول ب→→→→→ودم و از او خ→→→→→بر ^ ب→→→→→→ه ك→→→→→→ارها چ→→→→→→ند روز
ك→→→س∂ را ف→→→رستاده ك→→→ه ب→→→يا م→→→ن ب→→→ا ت→→→و ك→→ار دارم. ب→→ه در خ→→انهاش رف→→تم،ديدم در ن→→يمه ب→→از است و او 
ب→رهنه و ب→∂لباس پشت در نشسته است!! گفت: عل∂ بن اب∂ حمزه من به دستور امام� عمل 
ẃ∂ لب→→→اس ت→→نم را ه→→م  ك→→→ردم و ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه از ام→→→وال در اخ→→→تيارم ب→→→ود از زن→→→دگ∂ام ب→→→يرون ك→→→ردم، ح→→→ت
ẃر ش→→→دم و رف→→تم از دوس→→تان و آش→→→نايان  دادهام و اآلن ب→→→→∂لباس پ→→→شت در ن→→→شستهام، م→→→ن ب→→→سيار م→→→تأث

^ كسب و كار دادم.  پول∂ جمع كردم و ضروريẃات زندگ∂اش را فراهم نموده و سرمايه
پس از چ→→→→→→ند روز دي→→→→→→دم ب→→→→→→از ك→→→→→→س∂ را ف→→→→→→رستاده ك→→→→→→ه ب→→→→→→يا از م→→→→→→ن ع→→→→→→يادت ك→→→→→→ن. رف→→→→→→تم دي→→→→→دم 
م→→ريض ش→→ده و ك→→س∂ ك→→→نارش ن→يست، ب→ه پ→رستار＾اش پ→رداخ→تم. ح→الش رو ب→ه وخ→امت رفت ت→ا 
^ ب→ه ص→ورت من زد و گفت: آقا به  ب→ه ح→→ال اح→تضار اف→تاد. در آن م→وقع چ→شم ب→از ك→رد و لب→خند

وعدهاش عملكرد. اين را گفت و چشم بر هم نهاد و جان داد. 
 џش→→يرين دارد.�...إن√ اهللا ^ →→ا ن→→تيجه ẃواقع→→→∂ است، اگ→→→ر چ→→→ه ب→→→سيار ت→→لخ است ام ^ اي→→→ن ت→→→وبه
^ ش→→→→→→يرينتر از م→→→→→→قام  �؛چه م→→→→→→→قام∂ ع→→→→→→ال∂تر و چ→→→→→→ه م→→→→→→يوها џي→→→→→→→ن ґر ґẃه џطџ →→→→→→→→ت ẀمẂب∫ ال ґح→→→→→→→Ẁي џو џين→→→→→→→→ґ اب ẃو→→→→→→→√ ب∫ الت ґح→→→→→→→Ẁي
ẃ→∂ و ات→→وب  م→→حبوبيẃت خ→→داست ك→→ه ن→→صيب ان→→→سان ت→وبهكار م→→∂شود وگ→رنه ص→د ب→ار «اس→→تغفراهللا رب

اليه» گفتن و دنبال كار هميشگ∂ خود رفتن كه توبه و استغفار نيست.  
 ＾از امام هاد ^ موعظها

ه ب→→→→→→نا ب→→→→→→ر ن→→→→→→→قل∂ روز م→→→→→→يالد ام→→→→→→ام ده→→→→→→م، ام→→→→→→ام ه→→→→→→اد＾� است و اي→→→→→→ن  ẃروز پ→→→→→→→→انزدهم ذي→→→→→→حج
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 џو ẁم Ẃو→→→ џف→→→يها ق џح→→→ґب џر ẁوق→→→ Ẁيا س→→→→Ẃن لد∫ џن→→→وران→→→∂ را از آن ام→→→ام ب→→→زرگوار ب→→→شنويم ك→→→ه ف→→→رموده است:(ا ^ ج→→→مله
^ است و آدم→→→→→يان در آن اش→→→→→→تغال ب→→→→→ه ك→→→→→سب و ت→→→→جارت دارن→→→→د و لذا  ون)؛۱دنيا ب→→→→→→ازار Ẁر→→→→→ џآخ џر ґس→→→→→ џخ
 ^ ^ از اي→ن ب→→ازار ب→يرون م→∂روند و در ب→→هشت اب→د گ→روه∂ ب→ا ب→ه دست آوردن س→ود ف→راوان اخ→رو
^ عمر را  ^ گرانبها ^ خ→ود م→∂گردند و گ→روه∂ سرمايه ب→رخوردار از م→نافع ك→→سب و ك→→ار دن→يو
ات ح→→يوان→→∂ ت→لف ك→ردهان→د و ب→ا زي→ان و خ→سران غ→ير  ẃدر راه اش→→باع ش→→هوات ن→→فسان∂ و الت→→ذاذ از لذ

^ دردنا∑ جاودان گشتهاند.  قابل جبران بيرون رفته و مبتال به عذابها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷Ｑ،صفحه＾⅛⅛۳.  ۱
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گفتار دوẃم: ماه رجب 
 
 
 

لџ− داع∂ در ماه رجب  џبشارتآميز م ^ ندا
ح→→ديث «م→→→ل− داع→→∂» از ب→→→شارات ب→→زرگ∂ است ك→→ه رس→→ول خ→دا�ب→ه امẃت خ→ود داده 
و ف→→→→→رموده است: در آس→→→→→مان ه→→→→→فتم خ→→→→→→دا م→→→→→لك∂ را ن→→→→→صب ك→→→→→رده ك→→→→→ه ب→→→→→ه او «م→→→→→→ل− داع→→→→→→∂» گ→→→→فته 
^ دعوتكننده و او وقت∂ ماه رجب فرا م∂رسد در هر شب از آن ماه از  م→∂شود، ي→عن∂ فرشته

اوẃل شب تا به سحر ندا م∂كند: 
 Ẃن→→→→џم ẁليس→→→→ џا ج→→→→џنџعال∂: ا→→→→џت Ẁاهللا ẀولẀق→→→→→ џي ، џعينґائẃل→→→→→طґل Ẅ∂џوب→→→→→Ẁط ، џرين→→→→→ ґاك ẃل→→→→→ذґل Ẅ∂џوب→→→→→Ẁط)
 џو ^ ґرẂه→→→ џش ẀرẂه→→→ ￍلشџا ،∂ґن џرџفẂغџت→→→ Ẃاس ґن→→→џم ẁرґغ→→→اف џو ∂ґنџط→→→اعџا Ẃن→→→→џم ẁطيع→→→→Ẁم џو ∂ґن џسџج→→→→ال
 Ẃن→→џم џو ẀهẀتẂب→→ џجџا ґرẂه→→ ￍا الش џه→→ذ ∂→→ґف ∂ґع→→ان џد Ẃنџم→→џف ∂ґتџم→→ Ẃح џر Ẁ↨џم→→ Ẃح ￍالر џو ^ ґدẂب→→→ џع ẀدẂب→→→ џعẂال
 џو ∂ґنẂي→џب Ґالџب→ џح џرẂه→ ￍا الش џه→ذ ẀتẂلџع→ џج џو ẀهẀتẂي џد џه ∂→ґدانџهџت→ Ẃاس ґن→џم џو ẀهẀتẂيџط→→ Ẃعџا ∂ґنџلџأ→→ џس

)؛۱  ￍ∂џلґا џل џص џو ґهґب џم џصџتẂاع ґنџمџف ^ ґباد ґع џنẂيџب
خوشا ب→ه ح→ال ك→سان∂ ك→ه ذك→→ر و ي→اد خ→دا ك→نند، خ→وشا به حال كسان∂ كه اطاعت 
ف→→→→→→رمان خ→→→→→→دا ن→→→→→→مايند، خ→→→→→→داوند م→→→→→→تعال م→→→→→→→∂فرمايد: م→→→→→→→ن ه→→→→→→→منشين ك→→→→→→س∂ ه→→→→→ستم ك→→→→→→ه 
^ ك→س∂ هستم  ه→منشين م→ن ب→اشد، م→طيع ك→س∂ ه→ستم ك→→ه م→طيع م→→ن ب→اشد، آم→رزنده
^ م→→→ن است و رح→→مت،  ك→→ه از م→→→ن ط→→لب آم→→→رزش ن→→→مايد، م→→اه، م→→اه م→→→ن و ب→→نده، ب→→نده
رح→→→→→مت م→→→→→ن؛ ه→→→→→ر ك→→→→→ه در اي→→→→→ن م→→→→اه م→→→→را ب→→→→خواند، ج→→→→وابش م→→→→→∂دهم و ه→→→→→ر ك→→→→ه از م→→→→ن 
^ ب→→→→خواهد، ع→→→→طايش م→→→→→∂كنم و ه→→→→→ر ك→→→→→ه از م→→→→ن ط→→→لب ه→→→دايت ك→→→→ند، ه→→→دايتش  چ→→→→يز
م→→∂نمايم و اي→→→ن م→→اه را م→→→ن ري→→سمان∂ ب→→ين خ→→ود و ب→→ندگانم ق→→رار دادهام، پس ه→→→ر ك→→ه 

چنگ به آن زند، به من م∂رسد. 
                                                        

 .Ｑ۳Ｑ＾ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۷،صفحه ۱
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^ خ→→→دا، در ه→→ر شب از م→→اه رجب، ب→→→ندگان خ→→→دا را ب→ر خ→وان ان→→عام و اح→سان خ→→دا  اي→→ن م→→ناد
^ حضور در كنار اين سفره اعالم نمايند.   دعوت م∂كند تا چه كسان∂ اهليẃت خود را برا

^ سال  چهار شب ممتاز در ميان شبها
^ س→→→ال، چ→→→هار شب م→→متاز داري→→م ك→→ه از ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين�نقل ش→→ده  در م→→→يان شبه→→→ا
^ ك→→ارها ف→→ارغ س→→اخته؛  ك→→→ه ف→→→رموده است: م→→ن دوست دارم خ→→ودم را در اي→→ن چ→→→هار شب از ه→→مه
^ ش→→عبان، شب ع→→يد ف→→طر و  ب→→→ه ذك→→→ر و م→→→ناجات ب→→→ا خ→→→دا ب→→→پردازم؛ شب اوẃل م→→→اه رجب، شب ن→→يمه
غ→→→→ائب» م→→→→عروف است،  ẃلي→→→→→ن شب ج→→→→→معه از اي→→→→→ن م→→→→→اه ه→→→→→م ك→→→→ه ب→→→→ه ن→→→→ام «لي→→→→ل↨ الر ẃشب ع→→→→→يد ق→→→→→ربان. او
^ اه→→→→→→→→ل ذك→→→→→→→→ر و دع→→→→→→→→ا و ع→→→→→→→→بادت است. اي→→→→→→→ن ح→→→→→→→ديث ن→→→→→→→يز از رس→→→→→→→ول  ∂ ب→→→→→→→→را ẃت خ→→→→→→→→اصẃم→→→→→→→→وقعي ^ دارا

خدا�نقل شده كه فرموده است: 
 џ↨џل→→→→→→Ẃيџل Ẁ↨џكґالئ→→→→→→ џمẂها الџي ґẃم џس→→→→→Ẁت ẁ↨џل→→→→→→Ẃيџها لￍن ґا→→→→→џف ẀهẂن→→→→→→ ґم ＃↨џعẂم→→→→→ Ẁج ґل ￍوџا ґ↨џل→→→→→Ẃيџل Ẃن→→→→→ џوا عẀلẀفẂغ→→→→→џال ت)
 џو ґماوات ￍالس ∂ґف ẁ−џل→џم Ẅ∂џبق→ џل ال يẂي→ￍلẂال ẀثẂل→Ẁث Ẅ∂ џض→џذا مґا Ẁه→→ￍن џا џ−ґذل џو ґبґغ→ائ ￍالر
 Ẃم→ Ẁهџل ẀولẀقџي→џف Ẃم ґهẂيџل→ џع Ẁاهللا Ẁعґلￍط→ џي џها و→Ẃيґوال→→ џح џو ґ↨џب Ẃع→→џكẂال ∂→→ґف џونẀع ґمџت Ẃج→→ џي ẃالґا ґض Ẃرџاال
ب＃  џج џر ґامẃو→→ Ẁصґل џرґفẂغ→→џت Ẃنџنا اẀت џنا ح→→اج→→ￍب џر џونẀولẀقџي→→џف ẂمẀتẂئ→→ ґم→→ا ش ∂ґونẀل→→ џس ∂ґتџكґالئ→→→џي→→→ا م

)؛۱  џ−ґذل ẀتẂلџعџف Ẃدџق ￍل џج џو ￍزџع Ẁاهللا ẀولẀقџيџف
غ→→ائب»  ẃرجب غ→فلت ن→كنيد ك→→ه آن شب را م→→الئكه، «لي→ل↨ الر ^ لي→→→ن شب ج→→معه ẃاز او
^ آس→→مانها  م→→→∂نامند؛ در آن شب وق→→→ت∂ ي− ث→→→لث از شب گ→→ذشت، ت→→مام م→→→الئكه
→→→وش آن ج→→→مع م→→→→∂شوند، در آن م→→→وقع خ→→داوند ن→→ظر  џول و ح→→→ џو زم→→→ين در ك→→→عبه و ح
^ م→ن، آن→چه م→→∂خواهيد  ^ م→→الئكه لط→→ف و ع→نايت∂ ب→→ه آن→ها م→→∂كند و م→→∂فرمايد: ا
^ پ→→→روردگار م→→→ا، ح→→→اجت م→→→→ا اي→→→ن است ك→→→ه  از م→→→→ن ب→→→خواهيد، آن→→→ها ه→→→→م م→→→→∂گويند: ا
روزهداران م→→اه رجب را م→→شمول غ→→فران خ→→ود گ→→ردان∂، خ→→داوند ت→بار∑ و ت→→عال∂ 

هم م∂فرمايد: اين كار را كردم. 
س→→پس رس→→ول اك→→رم�راج→→ع ب→→ه ن→→ماز م→→خصوص آن شب ت→→وضيح∂ دادن→→د ك→ه م→رحوم 
ث ق→→م∂ در م→→فاتيحالج→→نان آن را ن→→قل ك→→رده است و م→→ا ت→→وفيق ان→→جام آن را از خ→→→دا م→→سئلت  ẃم→→→حد
داري→→م و راس→→ت∂ خ→→وشا ب→→ه ح→ال ك→سان∂ ك→ه اه→ل ذك→ر و دع→ا و م→ناجات، ب→→ا خ→دا ه→→ستند و پ→يوسته 

                                                        
يعه،جلد۸ ،صفحه＾۹۸.  ẃـ وسائل الش ۱
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اس ع→→→→بادت از ايẃ→→→→ام و لي→→→→ال∂ س→→ال م→→∂گردند و از لح→→ظات ع→→مر گ→→ران→→قدر خ→→ود  ẃدن→→→بال م→→→واق→→→ع ح→→→س
^ ب→→ه خ→→واب غ→→فلت رف→→تهها ج→→داست ك→→ه  ب→→→هرهها م→→→∂برند. آن→→→ها ح→→→سابشان از ح→→→ساب ام→→→ثال ب→→→نده
وا)؛م→ردم در خوابند، آن دم كه مردند، بيدار م∂شوند و از  Ẁهџ џب Ẁوا انẂ→→ت ذا م→ات ґا ẁيام→ґن Ẁاس→ẃلن џف→رمودهان→د:(ا
^ از پ→→→يش ن→→→م∂برند و لذا ق→→→رآن ك→→→ريم ب→→ا  ع→→→مق ج→→→ان ف→→→رياد ي→→→→احسرتا س→→→ر م→→→∂دهند و دي→→→گر ك→→→ار

فبار م∂فرمايد:  ẃلحن∂ تأس
�؛۱  џون Ẁض ґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂاق�

م→→ردم، ح→→سابشان ن→→زدي− ش→→ده است و آن→→→ها در غ→→فلت∂ ع→→جيب ب→→→ه س→→ر م→→∂برند و از 
حسابشان روگردانند. 

� داللت ب→ر ع→ميق ب→ودن خ→واب غ→فلت  ب→ه اص→طالح اه→ل ادب، ت→نوين ت→نكير در�ف→∂ غ→فل↨＃
مردم م∂كند كه به اين سادگ∂ از اين خواب بيدار نخواهند شد. دنبال همين آيه م∂فرمايد:  
 Ґ↨џي ґاله � џونẀب џعẂل џي ẂمẀه џو ẀوهẀعџمџت Ẃاس ẃث＃ إال џد ẂحẀم Ẃم ґه→ґẃ ب џر Ẃن ґر＃ مẂك ґذ Ẃن→ ґم Ẃم ґيهґأت→ џم→ا ي�

...�؛۲  ẂمẀهẀوبẀلẀق
^ پروردگارشان به آنها م∂رسد، آن  ^ كه از سو ^ نو و تازها ه→ر ذكر و يادآور
^ م→→→→→→∂شنوند و ب→→→→→→ا ق→→→→→لب∂ س→→→→→رگرم ب→→→→ه م→→→→طالب دي→→→→گر آن را  را ب→→→→→→ا ح→→→→→ال لعب و ب→→→→→ازيگر

استماع م∂كنند... 
فرق بين سمع و استماع 

اس→→→تماع ب→→→ا س→→→مع فرق دارد، س→→مع ي→→عن∂ ش→→نيدن و اس→→تماع ي→→عن∂ گ→→وش دادن. آدم→→∂ ك→→ه 
^ ق→→→→رائت ق→→→رآن از داخ→→→ل م→→→سجد ب→→→ه گ→→→وشش  در خ→→→→يابان از م→→→→قابل در م→→→→سجد م→→→→∂گذرد و ص→→→→→دا
^ ب→→→→→ه ق→→→→→صد ش→→→→→ركت در م→→→→→جلس خ→→→→→تم ي→→→→→ك∂ از  →→→→→→ا دي→→→→→گر ẃم→→→→→→∂رسد، اي→→→→→→ن س→→→→→→مع است و ش→→→→→→نيدن؛ ام
 ^ ^ قرآن و وعظ واعظ باال ن→زديكانش وارد م→سجد م→∂شود و م→∂نشيند و گ→وش به قرائت قار
م→→→→→→→→نبر م→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن اس→→→→→→→→تماع است و گ→→→→→→→→وش دادن. ول∂ ه→→→→→→→→مين آدم م→→→→→→→→مكن است در ع→→→→→→→→ين 
اس→تماع و گ→وش دادن، دل ب→ه آي→ات قرآن و وعظ واعظ ندهد و فكرش در همان حال سرگرم 

^ است، م∂خرد، م∂فروشد، دستور صادر م∂كند، تملẃق م∂گويد و...  با مطالب ديگر
                                                        

^ انبياء،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۲و۳.  ۲
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محروميẃت خفتهدالن از مواهب روحان∂ 
^ ت→ازه ب→ه ت→ازه و ن→و ب→ه ن→و  خ→→داون→د م→نẃان، در ط→ول ايẃ→ام و لي→→ال∂ س→ال، ذك→رها و ي→ادآور＾ها
 ẃواجب و مستحب ^ پ→يش م→∂آورد؛ در هفته، شب و روز جمعه و در شبانهروز اوقات نمازها
و ت→→→→→أكيد و ت→→→→→رغيب ب→→→→→رتداوم ت→→→→→الوت آي→→→→→→ات ق→→→→رآن، ف→→→→را رس→→→→يدن م→→→→اه رجب و ش→→→→عبان و رم→→→→ضان و 
 ^ ^ ق→→→در و ع→→→يد ف→→→طر و ق→→→ربان و ع→→→→يد غ→→دير، ايẃ→→→ام م→→وسم ح→→جẃ و شب و روز ع→→رفه و ده→→ه شبه→→→ا
 Ẃم ґه→→→→→→→→→→→→→ґẃ ب џر Ẃن→→→→→→→→→→→→→→ ґر＃ م Ẃك ґفه و...ك→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→→مه از م→→→→→→→→→→→→→صاديق�ذ ẃع→→→→→→→→→→→→→→اشورا و ارب→→→→→→→→→→→→→عين و زي→→→→→→→→→→→→→ارات م→→→→→→→→→→→→→شاهد م→→→→→→→→→→→→→شر
^ بندگان خدا دنبال هم م∂آيند و م∂روند.  ^ بيدار نگه داشتن دلها �م∂باشند و برا ث＃ џد ẂحẀم
...�؛  Ẃم ẀهẀ →→→لẀوب Ẁق Ґ↨џي→→→→ ґاله � џونẀ ب џع Ẃل→→→→ џي Ẃم→→→→ Ẁه џو ẀوهẀع џمџ →→→→ت Ẃق→→→→رآن:�...اس ^ ول∂ ي→→→→→الالسف ك→→→→ه ب→→→→ه ف→→→→رموده
∂ م∂كنند و پس از ي− عمر  ẃيا سرگرم∂ تلق ^ اي→ن ب→ندگان خ→فتهدل ي→ا م→ردهدل، آن→→ها را به باز
ẃه از حيث تقيẃد به ظواهر  ف∂ نم∂بندند. البت Ẃر џاز آنها نم∂برند و ط ^ س→روكار داشتن با آنها بهرها
 ẃم→→→→→→→سجد و م→→→→→→→حراب و م→→→→→→→نبر، روزه و ن→→→→→→→ماز و ع→→→→→→→مره و ح→→→→→→→ج ^ ش→→→→→→→→عائر دي→→→→→→→→ن∂، اك→→→→→→→ثراҐ خ→→→→→→→وبند و دارا
و...م→→→→→→∂باشند ول∂ از آن→→→→→چه ك→→→→→ه ه→→→→→دف اص→→→→ل∂ است ي→→→→عن∂ اث→→→→ر ب→→→→رداش→→→→تن ق→→→→لب از ظ→→→→واه→→→→ر اع→→→→مال 
وا  Ẁذ џخ→→→→√ ي→→→→نџ ات ґال√ذ ґر џذ џق→→→→→رآن ك→→→→ريم:�و ^ دي→→→→→ن∂، ب→→→→→→سيار م→→→→→حرومند؛ ت→→→→→ا آن→→→→→جا ك→→→→→ه گ→→→→→وي∂ ب→→→→→ه ف→→→→→رموده
^ و  سات دي→ن∂ خ→ود و اح→كام اله→∂ را ب→ه ب→از ẃيا...�؛۱م→قد→→Ẃن →→→يا↕Ẁ الد∫ џحẂال Ẁم ẀهẂ ت →→ر√ џغ џو Ґوا→→ Ẃهџل џو Ґبا→→→ ґعџل Ẃم Ẁهџي→→ن ґد
^ ق→→→→→رار دادهان→→→→→د و  ẃن→→→→→يل ب→→→→→ه اه→→→→→→داف م→→→→→اد ^ س→→→→→رگرم∂ گ→→→→→رفتهان→→→→→د و ت→→→→→قيẃد ب→→→→→ه ظ→→→→→واه→→→→→ر آن→→→→→→ها را وس→→→→→يله
^ آن→→→→→ها را ت→→→→حت س→→→→يطره و  ^ زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→يا آن→→→→→ها را ف→→→→ريب داده و دله→→→→→ا ^ ف→→→→→ريبنده ج→→→→→لوهگر＾ها
 ^ ح→→→→→اكميẃت خ→→→→→ود ق→→→→→رار داده است. اي→→→→→ن دله→→→→→ا ه→→→→→→ستند ك→→→→→ه در ن→→→→ظر ق→→→→رآن ك→→→→ريم م→→→→بتال ب→→→→ه ب→→→→يمار

هستند و فرموده است: 
ضاҐ...�؛۲  џرџم Ẁاهللا ẀمẀه џزادџف ẁضџرџم Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂ґف�

^ آن→→→→ها  اي→→→→→نها ب→→→→→يماردالن∂ ه→→→→→ستند و خ→→→→→دا ه→→→→→→م ب→→→→→ر اس→→→→→اس س→→→→→نẃت رب→→→→→وبيẃتش، ب→→→→→ر ب→→→→يمار
م∂افزايد... 

امداد اله∂ به دنبال انتخاب ما 
ـ ه→ر راه→∂ را ك→ه ب→رگزيند، اع→مẃ از ك→فر و  ـ ب→→ر ح→→→سب داش→→تن ع→→قل و اراده و اخ→→تيار ان→→→سان 

                                                        
 .۷Ω＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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ايمان، خدا از آن نظر كه ربẃ است او را در همان راه پيش م∂برد و به او مدد م∂رساند. 
در اين آيات تأمẃل بفرماييد: 

 Ẁهџنا لẂل џع→→ џج ￍم→→Ẁث Ẁيد ґر→→Ẁن Ẃن→→ џمґل Ẁشاء→→→џيها م→→→ا ن→→→ ґف Ẁهџنا لẂل ￍج→→→ џع џ↨џل ґع→→→اجẂال Ẁيد ґر→→→Ẁي џك→→→ان Ẃن→→→џم�
 џها وџيẂع џه→ا سџل Ẅ∂џع→ џس џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل џأراد Ẃن→џم џو �Ґورا Ẁح Ẃد→џم ҐوماẀم Ẃذ→џالها م Ẃص→џي џمￍن џه→→ џج
 Ẃن→→ ґم ґالء Ẁؤ→→ џه џو ґالء Ẁه→→ؤ د ґم→→Ẁن ￎال→→Ẁك �ҐوراẀك Ẃش→→џم ẂمẀهẀي Ẃع→→ џس џك→→ان џ−ґولئẀا→→џف ẁن ґم Ẃؤ→→Ẁم џو→→ Ẁه

ظẀورا�Ґ؛۱  Ẃحџم џ−ґẃب џر Ẁطاءџع џما كان џو џ−ґẃب џر ґطاءџع
＾]را م→→→∂طلبد، م→→→ا آن م→→قدار از آن  ẃم→→اد ^ آن كس ك→→→→ه ت→→→نها زن→→→دگ∂ زودگ→→→ذر[دنيا
را ك→→ه ب→خواهيم ب→→ه او م∂دهيم و سپس جهنẃم را نصيب او م∂سازيم و آن كس كه 
^ آن ب→→→→→→ه ك→→→→→ار اف→→→→→كند در  ^ آخ→→→→→رت را ب→→→→→طلبد و س→→→→→ع∂ و ك→→→→→وشش خ→→→→→ود را ب→→→→→را س→→→→→→را
^ خ→دا پ→اداش داده م→→∂شود.  ح→→ال∂ ك→→→ه اي→→مان داش→→ته ب→→اشد س→→ع∂ و ت→→الش او از س→و
^ پ→→روردگارت ب→→رخوردار م→→→∂سازيم و ب→→→ه  م→→→ا ه→→→→ر ي− از اي→→→→ن دو گ→→→روه را از ع→→→طا
هر دو گروه در راه∂ كه پيش گرفتهاند مدد م∂رسانيم[ منته∂ پايان هر دو راه 

را به هر دو گروه اعالم م∂كنيم كه]:  
يرا�Ґ؛۲  ґع џس џو ҐالالẂأغ џو џل ґالس џس џين ґرґكافẂلґنا ل Ẃدџت Ẃا أعￍإن�

^ سوزان آماده كردهايم.[ول∂]:   ^ كافران، غل و زنجيرها و شعلهها ما برا
→→ها  ґب Ẁبџر Ẃش→→ џي ҐناẂي→→ џع �ҐوراẀها ك→→اف→→ Ẁزاج→→ ґم џأس＃ ك→→ان→→→џك Ẃن→→→ ґم џونẀب џر Ẃش→→→ џي џرار→→→Ẃب Ẃاأل ￍإن�

يرا�Ґ؛۳  ґجẂفџها تџون Ẁر ґẃجџفẀي ґاهللا Ẁباد ґع
^ كه بندگان  ن→يكان از ج→ام∂ م→→∂نوشند ك→ه ب→ا ع→طر خ→وش∂ آم→يخته است، از چ→شمها

^ م∂سازند.  خاصẃ خدا از آن م∂نوشند و از هر جا كه بخواهند آن را جار
نا  Ẃدџت→→ Ẃا أع→→ￍإن ẂرẀفẂكџيẂل→→џف џش→→اء Ẃن→→џم џو Ẃن ґم ẂؤẀيẂل→→џف џش→→اء Ẃنџم→→џف ẂمẀك→→ґẃب џر Ẃن→→ ґم ق→→ џحẂال ґل→→→Ẁق џو�
 ґلẂهẀمẂال→→→џماء＃ ك→→→ ґوا بẀغاث→→→Ẁوا يẀيث ґغџت Ẃس→→→→ џي Ẃإن џها و→→→→Ẁق ґراد→→→→ Ẁس Ẃم ґه→→→→ ґب џأح→→→→اط Ґن→→→→ارا џين ґمґالￍل→→→→ظґل

تџفџقا�Ґ؛℮  ẂرẀم Ẃت џساء џو Ẁراب ￍالش џسẂئґب џوه ẀجẀوẂال ^ ґو Ẃشџي
                                                        

 .۲Ωاسراء،آيات۱۸تا ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾℮.  ۲

ـ همان،آياتＱو⅛.  ۳
^ كهف،آيه＾۲۹.  ـ سوره ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۲⅛

^ پ→→روردگارتان، ح→ال ه→ر كس م→→∂خواهد اي→→مان ب→→ياورد  ب→→گو اي→→ن ح→→ق است از س→→و
و اي→→→→ن ح→→→→قيقت را ب→→→پذيرد و ه→→→ر كس م→→→→∂خواهد ن→→→سبت ب→→→ه آن ك→→→→افر گ→→→ردد و آن را 
^ س→→→تمگران آت→→→ش∂ آم→→→اده ك→→→ردهايم ك→→→→ه س→→راپردهاش آن→→ها را از ه→→ر  ن→→→پذيرد. م→→→ا ب→→→را
 ẃآن→→ها م→→→∂آورند ه→→مچون ف→→لز ^ س→→→و اح→→→اطه ك→→→رده است و اگ→→→ر آب ب→→→طلبند، آب→→→→∂ ب→→را
گداخته كه صورتها را بريان م∂كند، چه بد نوشيدن∂ و چه بد جايگاه∂ است. 

مقصود قرآن، اله∂ شدن قلب انسان 
^ «ق→→→→→→→لب ان→→→→→→→سان» است ك→→→→→→ه ت→→→→→→مام ه→→→→→→→ويẃت و  ه آي→→→→→→ات ق→→→→→→رآن، رو ẃح→→→→→→اصل اي→→→→→→نكه ت→→→→→→مام ت→→→→→→وج
 ^ ^ ق→→→→→→رآن م→→→→→→∂كوشد ق→→→→→→لب ان→→→→→→سان را در ط→→→→→ول ع→→→→→مر ش→→→→→صت ه→→→→→فتاد س→→→→→اله ش→→→→→→خصيẃت اوست. آر
الك→→→→→→مال و  ẃدن→→→→→→ياي∂اش در م→→→→→→كتب ت→→→→→→→عليم و ت→→→→→→ربيت آس→→→→→→مان∂اش ب→→→→→→ا «خ→→→→→→دا» م→→→→→بدأ ه→→→→→ست∂ ك→→→→→ه ك→→→→→ل
 ^ الج→→→مال است آش→→→نا س→→→ازد؛ چ→→→شم∂ ب→→→ه او ب→→→→دهد ك→→→ه ج→→→→مال خ→→→دا را ب→→→بيند، گ→→→وش∂ ك→→→ه ن→→→دا ẃك→→→ل
خ→دا را ب→→شنود و از ه→ر چ→ه ك→ه غ→ير خ→→داست رو ب→رگرداند و ي− سر رو به خدا برود و سرانجام 
عẀ م→→→الẁ وџ ال  џفẂن→→ џال ي џم Ẃو џدر آن راه ن→→دارد؛ وارد ب→→ر خ→→→دا گ→→ردد.�ي ^ ب→→→ا ق→→لب∂ س→→ليم ك→→ه ج→→ز خ→→دا اح→→→د

�؛۱  لґيم＃ џب＃ سẂل џقґب џاهللا ∂џ � إالẃ مџنẂ أت џونẀنџ ب
اقسام قلبها 

اين روايت از حضرت امام باقر�منقول است: 
 џو ґرґاف џكẂال ẀبẂل џق џو Ẁه џو ґرẂي џخẂال џن ґم ҐئاẂي→ џش ∂ґع џال ي ẁوسẀكẂن→џم ẁبẂل→→џق ẁ↨џالث→→џث ẀوبẀل→→ẀقẂال)
 џبџلџغ ẀهẂن ґم Ẃتџانџا كџمẀهأيџف ґان џجґلџت Ẃع џي ґيهґف ر ￍالش џو ẀرẂي џخẂالџف Ẁاء џدẂو џس ẁ↨џتẂك→Ẁن ґيه→ґف ẁبẂل→џق
 џو ґ↨џامџي→ ґقẂال ґمẂو→ џي Ẅ∂џإل Ẁه ẀورẀن ẀاџفẂط→Ẁال ي џو Ẁرџه Ẃز→џت Ẁيحґاب џص→џم ґيه→ґف ẁوحẀتẂف→→џم ẁبẂل→→џق џو ґهẂيџل→→ џع

)؛۲  ґن ґم ẂؤẀمẂال ẀبẂلџق џوẀه
^ در آن ق→→→→→رار  ق→→→→→→لبها س→→→→→→ه گ→→→→→ونهان→→→→→د: ي→→→→→ك∂ ق→→→→→لب م→→→→→نكوس، ي→→→→→عن∂ وارون→→→→→ه ك→→→→→ه ه→→→→→يچ خ→→→→→ير
^ وارون→ه ك→ه ه→يچ چ→يز در آن ن→م∂ماند و آن قلب آدم كافر است كه  ن→م∂گيرد و م→انند ك→اسه
^ ب→→→ه آن راه ن→→→م∂يابد، در ص→→→ورت∂ ك→→→ه ان→→→سان، ب→→→ر ح→→→سب  پ→→→→شت ب→→→→ه خ→→→→دا ش→→→ده و ه→→→يچ ن→→→يẃت خ→→→ير
لي→→→→→هاش رو ب→→→→ه خ→→→→→دا آف→→→→ريده ش→→→→ده است، ي→→→→عن∂ ع→→→→شق ب→→→→ه ج→→→→مال و ك→→→→مال در  ẃف→→→→طرت و س→→→→رشت او

                                                        
^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾℮۲۳.  ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۲۷

^ از ج→→مال و ك→→مال ب→→بيند، ب→→ه س→→مت آن ك→→شيده  ف→→→طرت او ن→→→هاده ش→→→ده از اي→→نرو ه→→ر ج→→ا، رش→→حها
م∂شود و مجذوب آن م∂گردد.  

^ ج→→→→→→→→→→مال و ك→→→→→→→→→→مال م→→→→→→→→→→طلق، م→→→→→→→→→→نحصراҐ ذات اق→→→→→→→→→→→دس اهللا است ك→→→→→→→→→ه  از ط→→→→→→→→→→رف∂ ه→→→→→→→→→→م دارن→→→→→→→→→→ده
آف→→→→ريدگار ه→→→→ر ج→→→→مال و ك→→→→مال∂ است و غ→→→→ير او ه→→→→ر چ→→→→ه ه→→→→ست در ح→→→دẃ ذات خ→→→ود ف→→→اقد ه→→→رگونه 
لي→→→→هاش رو ب→→→ه خ→→→دا آف→→→ريده ش→→→ده و  ẃج→→→→مال و ك→→→→مال است؛ ب→→→→→نابراي→→→ن، ان→→→سان ب→→→ر ح→→→سب س→→→رشت او

فطرتاҐ خداجو و خداطلب است.  
^ آس→→→→→→مان∂ خ→→→→→→ود آم→→→→→→→ده ان→→→→→→د ك→→→→→→ه او را در ه→→→→→مين م→→→→→سير ت→→→→→وحيد  ان→→→→→→بياء� ه→→→→→→م ب→→→→→→→ا ب→→→→→→رنامهها
ف→طر＾اش م→دد برسانند تا او بتواند از دامها و كمندهاي∂ كه شيطان اغواگر سر راهش گسترده 
^ را در ن→→→→ظر او م→→→→طلوب و م→→→→حبوب ن→→→→→شان داده است ب→→→→ه  ẃم→→→→اد ^ ^ دن→→→→→يا ^ ف→→→→ريبنده و ج→→→→→لوهگر＾ها
^ خدا كه محبوب و مطلوب اصل∂ اوست نائل گردد.   سالمت عبور كند و به سعادت لقا

ول∂ م→→→→→→→عاالس→→→→→→→ف اي→→→→→→→ن ان→→→→→→→سان ب→→→→→→→ا داش→→→→→→→تن چ→→→→→→→نين س→→→→→→→رشت پ→→→→→→→اك∂ و ف→→→→→→→طرت ص→→→→→→→اف∂، ب→→→→→→→ر اث→→→→→→ر 
^ زندگ∂ پست زودگذر  ^ جلوهگر＾ها ^ آسمان∂ انبياء�در جاذبه ب→∂اع→تناي∂ به برنامهها
^ ق→→→رار گ→→→رفته و پ→→→شت ب→→→ه خ→→→→دا م→→→∂كند و ق→→→لبش، ق→→→لب م→→→نكوس و وارون→→ه م→→→∂گردد؛  ẃم→→→اد ^ دن→→→يا
آنگونه كه هيچگاه به ياد خدا كه محبوب اصل∂ اوست نم∂افتد. اعاذنا اهللا من شرور انفسنا 
م→→∂ ق→→لب  ẃام→→ام ب→→اقر�در روايت م→→زبور ف→→رمود: ق→→لب م→→نكوس، ق→→لب آدم ك→→افر است، دو
^ آن چ→→راغه→→اي∂ ن→→→وراف→→شان∂  ^ آس→→مان ب→→از است و در ف→→ضا م→→→فتوح است ك→→ه پ→→يوسته رو ب→→ه س→→و
م→→→∂كنند و ت→→→ا روز ق→→→يامت ن→→→ورشان خ→→→اموش ن→→م∂شود و آن، ق→→لب ان→→سان م→→ؤمن است ك→→ه ب→→ر اث→→ر 
ر و ك→انون اف→كار پ→→ا∑ و اخ→→الق فاضله  ẃه→ميشه م→نو ^ داش→تن اي→→مان و ع→مل ب→ه وظ→→ايف دي→ن∂ ب→را

است و هيچگاه از ذكر و ياد خدا غفلت نم∂ورزد. 
ـ قلب∂  ف ب→ايد اع→تراف ك→نيم م→ا اكثراҐ مبتال به آن هستيم  ẃـ ك→ه ب→ا ك→مال ت→أس →ا ق→لب س→وẃم  ẃام
 ^ ^ ام→→→ام ب→→→اقر�بر اث→→ر ب→→∂پرواي→→∂ و ب→→∂مباالت∂ در اخ→→→الق و ع→→مل، ن→→كتها است ك→→→ه ب→→→ه ف→→→رموده
س→→ياه و ظ→→لمت∂ خ→→اصẃ در آن پ→→→يدا ش→→ده ك→→ه ح→→ال ث→→ابت∂ ن→→دارد و اف→→كار ن→→ي− و ب→→د در آن ت→وارد۱ 
^ را بيرون كرده و خود متصرẃف  م→∂كنند و ب→ا ه→م گ→→الويز م∂شوند، هر ي− م∂كوشد ديگر

قلب آدم∂ گردد.  
                                                        

ـ توارد: داخل و خارج شدن.  ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۲۸

^ م→→تضادẃ از خ→ير و ش→رẃ ق→رار م→∂گيرد،  در آن م→→وقع است ك→→ه ان→→→سان ت→→حت ت→→أثير ج→→اذبهها
م→→→→∂ رو ب→→→ه خ→→→→دا رف→→→ته، ح→→→→ال دع→→→ا و ذك→→→ر و م→→→ناجات در او م→→→→شاهده م→→→→∂گردد و اع→→→→مال ن→→→ي− از  џد
^ ن→→فس،  م دي→→→گر، پ→→شت ب→→ه خ→→دا و رو ب→→ه ه→→وا џع→→→بادات ب→→→دن∂ و ان→→→→فاقات م→→→ال∂ ان→→→جام م→→∂دهد و د
انحاء گناهان و سيẃئات اخالق∂ و عمل∂ از او بروز م∂كند تا سرانجام، پناه بر خدا كه سياه∂ 

^ قرآن م∂شود قلب محجوب از خدا.  و ظلمت تمام قلب او را فرا م∂گيرد و به فرموده
�؛۱  ґيم ґح џجẂوا الẀصالџل ẂمẀهￍإن ￍمẀث� џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�

آن روز آن→→ها از پروردگارشان در پرده و در حجاب قرار م∂گيرند و عاقبت سر 
از ميان آتش شعلهور جهنẃم در م∂آورند. 

 Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂ل џع џران Ẃلџ الẃ ب џت آن را خود قرآن نشان م∂دهد:�كẃح→ال چ→را چ→نين م∂شوند؟ عل
يẂن و چر∑ بر دلهايشان نهاده و آنها را از ديدار  џر Ґ؛۲اع→مال زشتشان تدريجا� џونẀ ب ґس Ẃك→→ џوا يẀم→ا ك→ان

خدا محرومشان ساخته است.  
فيم  ẃب→نابراي→ن ما كه ايمان به آيات قرآن و بيانات معصومين� داريم، به حكم عقل موظ
^ اعمال  شديداҐ مراقب حاالت قلب خود باشيم و با جدẃ تمام به زدودن چر∑هاي∂ كه از ناحيه
ام  ẃي− ب→→ار خ→→ودمان را ب→→ه ح→→م ^ ^ ق→→لبمان ن→→شسته است ب→→پردازي→→م، آن→→گونه ك→→ه ه→→→فتها ب→→→د ب→→→ر ص→→فحه
^ ي− بار هم خود را به محافل وعظ  اقل هفتها ẃم→∂رسانيم و چر∑ها را از تنمان م∂زداييم، حد
^ ق→→→→لب و ج→→→→→انمان را ك→→→→ه در ش→→→→بانهروز از  و ن→→→→→صيحت ب→→→→→رسانيم و ب→→→→→ا آب ت→→→→وبه و اس→→→→تغفار چ→→→→ر∑ها

نواح∂ مختلف به روحمان م∂رسيد بزداييم.  
^ جان دفع شرẃ موش كن  اوẃل ا

^ فراوان بر سر راه  م→ا ب→ايد ب→ه هوش باشيم كه در شرايط زندگ∂ كنون∂ ما، شيطان دامها
^ بسيار در آنها پاشيده است.   ^ فريبنده ما گسترده و دانهها

^ فراوان∂  ^ بيابان دانهها م→رغ ح→ريص در آس→مان در ح→→ال پرواز م∂بيند در ي− گوشه
^ و دام→∂ در ك→ار ب→اشد. ب→ا ح→رص ت→مام  ري→→خته ش→→ده است، ف→كر ن→م∂كند ك→ه ش→→ايد آن→جا ص→يẃاد

از آسمان فرود آمده به دام م∂افتد.  
                                                        

فين،آيات۱Ｑو⅛۱.  ẃمطف ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱℮.  ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۲۹

^ ح→→→→→→→→→→ريص در ح→→→→→→→→→ال پ→→→→→→→→→رواز در آس→→→→→→→→→مان زن→→→→→→→→→دگ∂ ه→→→→→→→→→ستيم ك→→→→→→→→→ه  اي→→→→→→→→→→→ن− م→→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→→مان م→→→→→→→→→رغها
 ^ ^ گ→→→→وناگون از پ→→→→ول و ج→→→→اه و م→→→→→قام و ش→→→→هرت و... در م→→→→قابلґ م→→→→ا ج→→→→لوهگر ^ ف→→→→ريبنده ص→→→→حنهها
^ ش→→→يطان∂ ب→→→اشيم، ب→→ا ح→→رص  ه دامه→→→→ا ẃم→→→∂كنند و از م→→→ا دل م→→→∂ رب→→→→ايند. م→→→ا ه→→→م ب→→→دون اي→→→نكه م→→→توج

^ دانهها م∂شتابيم و به دام م∂افتيم. آر＾:  تمام به سو
^ خ→→→→دا {  م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رغان ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ريص ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينوا{ ص→→→→د ه→→→→زاران دام و دان→→→→ه ه→→→ست ا
^ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→∂نياز { م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂رهان∂ ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا را و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→از {  ^ دام→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ م→→→→→→→→→→→→→→→→→∂رويم ا س→→→→→→→→→→→→→→→→→و

وام از اي→→→→ن دام ب→→→→ه آن دام م→→→→∂اف→→→تيم و ه→→→يچگاه از دام ش→→→يطان در ام→→→→ان ن→→→م∂مانيم،  ẃع→→→→ل∂الد
مگر خدا عنايت∂ بفرمايد و هشيارمان سازد. 

→→→→م م→→→→∂كنيم{ م→→ا در اي→→ن ان→→بار، گ→→ندم م→∂كنيم {  Ẁگ→→→→ندم ج→→→→مع آم→→→→ده را گ
ش→→صت،هفتاد س→→ال است ن→→ماز م→→∂خوان→→يم، روزه م→→∂گيريم، ح→→جẃ م→→∂رويم، ان→واع اع→→مال 
^ ج→→→→→→ان خ→→→→→ود  →→→→→→ا ه→→→→→→يچ ص→→→→→→فا و ن→→→→→وران→→→→→يẃت∂ از آن ه→→→→→مه ع→→→→→→بادات در ف→→→→→ضا ẃان→→→→→→جام م→→→→→→→∂دهيم ام ^ ع→→→→→→باد
^ در ان→→→بار ج→→→→ان، وق→→ت∂ درґ ان→→→بار را ب→→از  ن→→→م∂بينيم ب→→→→عد از ه→→→فتاد س→→→ال، ان→→→باشتن گ→→→ندم اع→→→→مال ع→→→باد
^ در ان→→→→→بار ج→→→→→→انمان  ^ از آن ه→→→→→→مه گ→→→→→→ندم اع→→→→→مال ع→→→→→باد ^ ع→→→→→→جب! ه→→→→→يچ اث→→→→→ر م→→→→→→∂كنيم م→→→→→→∂بينيم: ا
^ راه ب→ه ان→بار پ→→يدا ك→رده كه هر چه ما از اين طرف  وج→ود ن→دارد. پس م→علوم م→∂شود موش دزد

م∂ريزيم، او از آن طرف به غارت م∂برد. 
→→→→→→ل س→→→→→اله ك→→→→جاست{ گ→→→→→ر ن→→→→→ه م→→→→→وش دزد در ان→→→→→بار م→→→→است {  ґگ→→→→→ندم اع→→→→→→مال چ
^ ج→→→→→→ان دف→→→→→→ع ش→→→→→→رẃ م→→→→→→وش ك→→→→→ن {  ل ا ẃب→→→عد از آن در ج→→→مع گ→→ندم ك→→وش ك→→ن { او

ت گ→→ماشت. ت→ا  ẃم→→وش را ب→→ست و س→→پس ب→→ه ان→→باشتن ان→→بار از گ→→→ندم ه→م ^ اب→→تدا ب→→→ايد درґ الن→→→ه
^ م→→ا از ع→→→بادات→→مان را  ^ ق→→لب م→→ا رخ→→نه ك→→رده است، ت→→مام دس→→→تاوردها ^ ن→→فس در ف→→ضا م→→وشґ ه→→وا

خواهد ربود و ما را ته∂دست و بينوا خواهد گذاشت.  
^ پ∂درپ∂ قرآن،دليل∂ بر عظمت تهذيب جان  قسمها
^ شريفه از كالم خدا را به خاطر بسپاريم:  اين آيه

 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→џأ ف�
...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۳Ω

^ ن→→فس خ→→ود را م→→طاع خ→→ود ق→رار داده و خ→دا ه→→م او را [ب→→ه  آي→→→ا دي→→دها＾ آن ك→→س∂ را ك→→→ه ه→→وا
ك→→يفر ن→→افرمان∂هايش] ب→→→ه ح→→ال خ→→ود ره→→→ا ك→→رده و او ه→→→م [ط→→بعاҐ] ب→→ه گ→→→مراه∂ اف→تاده است، در ن→تيجه 
→→→→→هر ب→→→→→→ر گ→→→→→وش و ق→→→→→لبش ن→→→→→هاده و پ→→→→→رده م→→→→قابلش چ→→→→شمش اف→→→→→كنده است... ك→→→→ه ن→→→→ه ح→→→→قيقت∂ از  Ẁخ→→→→→دا م
^ را م→→→شاهده  ^ م→→→عنو ح→→→→قايق ه→→→→→ست∂ را آن→→→→چنانكه ب→→→→ايد در∑ م→→→→→∂كند و ن→→→→ه ج→→→→→مال∂ از ج→→→→مالها
^ از ن→غمات اله→∂ ب→ه گ→وشش م∂رسد. ب→ه اي→ن ف→رمان ق→اطع ق→رآن ن→يز گ→وش  م→∂نمايد و ن→ه ن→غمها

^ شمس بعد از يازده قسم به دنبال هم م∂فرمايد:  فرا دهيم كه در سوره
اها�؛۱   ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق... �و نџفẂس＃

ب→→→→→ه ط→→→→→ور ح→→→→→تم، آن ك→→→→→س∂ رس→→→→تگار است ك→→→→ه ن→→→→فس و ج→→→→ان خ→→→→ود را از آلودگ→→→→∂ ب→→→→ه 
گ→→→→→→ناهان [از لح→→→→→→اظ اخ→→→→→→→الق و ع→→→→→→مل] پ→→→→→ا∑ ك→→→→→رده است و ب→→→→→→ه ط→→→→→ور ح→→→→→تم آن ك→→→→→س∂ 
م→حروم و ب→→∂نصيب از س→عادت است ك→→ه ن→فس و ج→ان خود را [به گناهان از لحاظ 

اخالق و عمل] آلوده نموده است. 
^ اث→→→بات ح→→→قايق∂ ق→→سم ي→→اد  ـ ب→→را د از ق→→رآن ك→→ريم  ẃـ در م→→واض→→ع م→→تعد م→→∂دان→→يم ك→→ه خ→→داون→→→د
يẃت و  ẃاث→→→→→بات م→→→→→طلب∂، ع→→→→→→الوه ب→→→→→ر اي→→→→→نكه اه→→→→→م ^ ك→→→→→→رده است و م→→→→→→∂دان→→→→→يم ك→→→→→ه ق→→→→→سم ي→→→→→→اد ك→→→→→ردن ب→→→→→را
^ ق→→→→→سم ي→→→→→→ادكننده را در اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه  ẃت ج→→→→→دẃارزش→→→→→→مند ب→→→→→→ودن آن م→→→→→→طلب را ن→→→→→→شان م→→→→→→∂دهد، ق→→→→→→اطعي
ران م→∂گويند: در  ẃت آن م→→طلب ن→→يز اع→→→الم م→→→∂نمايد، ح→→ال اه→→ل ت→→حقيق از م→→فسẃت و ق→→طعيẃح→→تمي
^ اث→→بات ح→→تميẃت آن ي→→ازده ق→→سم ب→→ه دن→→بال ه→→م آورده  ق→→→رآن ن→→→ديدهاي→→→م م→→وضوع∂ را ك→→ه خ→→دا ب→→را
باشد جز همين موضوع نفس و جان آدم∂ از لحاظ معيار سعادت و شقاوتش كه م∂فرمايد: 
 џها� و ẃال→→→→→ џإذا ج ґهار→→→→→→ￍالن џالها� و→→→→→џإذا ت ґرџم→→→→→џقẂال џحاها� و→→→→→ Ẁض џو ґسẂم→→→→→→ ￍالش џو�
 џحاها� و→→→џم→→→→ا ط џو ґض ẂرџالẂ →→→→ماءґ وџ م→→→→ا بџ→→→→ناها� وџ ا ￍالس џشاها� وẂغ→→→→ џإذا ي ґلẂي→→→→ￍالل

ها وџ تџقẂواها�؛۲  џور ẀجẀها فџمџهẂألџاها� ف ￍو џما س џس＃ وẂفџن
ق→→→→سم ب→→→→→ه خ→→→ورشيد و زم→→→ان گ→→→سترش ن→→→ورش، ق→→→سم ب→→→→ه م→→→اه آن ه→→→نگام ك→→→→ه پ→→→شت س→→→ر 
خ→ورشيد درآي→د، ق→سم ب→→ه روز و ق→سم به شب، قسم به آسمان و كس∂ كه آن را بنا 
ك→رد، ق→سم به زمين و كس∂ كه آن را گسترانيد و قسم به نفس و جان انسان و آن 
]را ب→ه  ẃم س→→اخته و س→→پس ف→→جور و ت→→قوا [ت→→شخيص راه خ→→ير و ش→ر ẃكس ك→→ه او را م→→نظ

                                                        
 .۱Ωشمس،آيات۷تا ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيات۱تا۸ .  ۲
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او الهام كرده است. 
^ مهم و پ∂درپ∂، به بيان مقصد اصل∂ از كالم پرداخته و م∂فرمايد:   بعد از اين سوگندها

اها�؛  ￍس џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� وￍكџز Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�
ب→ه ط→ور ي→→قين، آن ك→س∂ رس→تگار و س→عادتمند است ك→→ه نفس و جان خود را تزكيه 
ك→→→→رده و آن را از آلودگ→→→→→∂ها پ→→→→ا∑ گ→→→→رداند و ب→→→→ه ط→→→ور ي→→→قين آن ك→→→س∂ م→→→حروم و 
نوميد و بدبخت است كه نفس و جان خود را [با ارتكاب گناهان] آلوده سازد.  
^ چه  ^ از قرآن، الزم و واجب است، اينكه ببينيم قرآن برا عيان پيرو ẃآن→چه ك→ه ب→ر م→ا مد
 ẃت و ارزش ق→ائل ب→اشيم و ب→ا ج→دẃي ẃآن اه→م ^ يẃت و ارزش ب→سيار ق→ائل ش→ده، م→ا ه→م ب→را ẃم→→طلب∂ اه→م
 ^ ق ب→→→→→→خشيم، چ→→→→→→را ك→→→→→→ه م→→→→→→ا ق→→→→→→رآن را ن→→→→→سخه ẃت→→→→→→مام ب→→→→→→كوشيم ب→→→→→→ه آن در س→→→→→→راس→→→→→→ر زن→→→→→→دگ∂ خ→→→→→→ود ت→→→→→→حق
^ روح→∂ و اخ→→الق∂ ان→→سان  ^ ع→→→الج ه→→مهگونه درد و ب→→يمار ش→→فابخش آس→→مان∂ م→→→∂دان→→يم ك→→ه ب→→را

از جانب خالق عالميان نازل شده است. چنانكه خودش م∂فرمايد: 
...�؛۱  џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل ẁ↨џم Ẃح џر џو ẁفاء ґش џوẀما ه ґآنẂرẀقẂال џن ґم Ẁل ґẃزџنẀن џو�

^ مؤمنان است...  ما قرآن را نازل م∂كنيم كه شفا و رحمت برا
امام اميرالمؤمنين عل∂�نيز در اينباره فرموده است: 

 Ẃن→→ ґم Ґاءџف→→ ґش ґيه→→ ґف ￍن ґإ→→џف ẂمẀك→→ ґائ џوџأل Ẅ∂џل→→ џع ґه→→→ ґوا بẀين ґعџت→→→ Ẃاس џو ẂمẀك→→→ ґائ џو Ẃأد Ẃن→→→ ґم ẀوهẀف Ẃشџت Ẃاس→→→џف)
)؛۲  Ẁالل ￍالض џو ∂џغẂال џو Ẁاقџفґẃالن џو ẀرẂفẀكẂال џوẀه џو ґاء ￍالد ґرџبẂأك

 ẃح→→→→ل ^ ^ خ→→→→ود ش→→→→فا ب→→→→جوييد و ب→→→→را ^ ب→→→→يمار＾ها از اي→→→→→→ن ك→→→→→→تاب ع→→→→→ظيم آس→→→→→مان∂ ب→→→→→را
^ ب→→→→→→→طلبيد، چ→→→→→→→را ك→→→→→→→→ه در اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→تاب، درم→→→→→→ان ب→→→→→→→زرگترين  م→→→→→→→شكالتتان از آن ي→→→→→→→ار

دردهاست، درد كفر و نفاق و گمراه∂. 
 ^ ^ شفابخش اله∂ در مقام بيان معيار سعادت و شقاوت ابد اي→→ن− م→∂بينيم اين نسخه
 Ґقا ẃاها�؛محق س√ џد Ẃنџم џخاب Ẃدџق џاها� و نẂ زџك√ џم џحџل→ Ẃأف Ẃد→џان→→سان ب→ا ي→ازده س→وگند پ→ياپ∂ م→∂فرمايد:�ق
^ آدم→→→→∂، در گ→→→→رو ت→→→→زكيه و پ→→→→→ا∑ ك→→→→ردن گ→→→→وهر ج→→→→→ان از آلودگ→→→→∂  ^ ج→→→→اودان→→→→→ه ف→→→→الح و رس→→→→تگار
℮ و آلوده  ẃس џآدم→→→→→∂ ن→→→→→يز م→→→→→علول د ^ →→→→→→يẂبџت۳ و م→→→→→→حروميẃت و ن→→→→→→اكام∂ ج→→→→→→اودان→→→→→→ه џگ→→→→→→ناهان است و خ

                                                        
^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱

^ فيض،خطبه＾⅛۱۷.  ـ نهجالبالغه ۲
يبت: محروميẃت.  џـ خ ۳
: آلوده ساختن.  ẃس џـ د ℮
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^ گناهان است.   ساختن گوهر جان به قذارت و پليد
مبارزه با اهواء نفسان∂ تنها راه قرآن∂ شدن 

ـ اي→→→→→→ن آي→→→→→→ات ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن  ـ م→→→→→→ردمґ ب→→→→→→ه ق→→→→→→ول خ→→→→→→ود ق→→→→→→رآن∂  آي→→→→→→→ا ان→→→→→→→صافاҐ اي→→→→→→ن درست است ك→→→→→→ه م→→→→→→ا 
ص→→→→راحت و ق→→→→اطعيẃت خ→→→→داون→→→→د س→→→→ريعالح→→→→ساب و ش→→→→→ديدالع→→→→قاب را ب→→→→شنويم و ب→→→→خوان→→→→يم و ت→→→→نها ب→→→ه 
^ از ك→→نارشان  خ→→→وان→→→→دن و گ→→→فتن و ش→→→→نيدن آن→→→→ها اك→→تفا ك→→نيم و ب→→ا ك→→→مال ب→→→∂تفاوت∂ و س→→هلان→→گار
ب→→گذريم و ك→وچ−ترين ق→دم∂ در راه ت→زكيه و ت→هذيب ن→فس خ→ود ك→ه ه→دف اص→ل∂ و م→قصود 
اس→→→اس∂ از ن→→→زول ق→→→رآن است ب→→ر ن→→→داري→→م و ب→→لكه م→→نẃت∂ ه→→م ب→→ر س→→ر خ→→دا و پ→→يامبر و ق→→رآن ب→→→گذاري→→م 
ك→→→→ه م→→→ا ق→→→اريان خ→→→وشلحن و خ→→→وشآهنگ و ح→→→افظان ق→→→رآن، ف→→→راوان داري→→→م، م→→→سابقات ح→→→فظ و 
^ ب→→→→→→→→ينالم→→→→→→→→لل∂ ق→→→→→→→→رآن ب→→→→→→→→رگزار م→→→→→→→→∂كنيم و اح→→→→→→→→ياناҐ ب→→→→→→→رنده ه→→→→→→→م م→→→→→→→∂شويم و  ق→→→→→→→→رائت و ن→→→→→→→→مايشگاهها

^ هم به دست م∂آوريم.   جوايز
 ^ ^ ب→ه ط→بيب حاذق مراجعه كرده و نسخه اي→ن درست م→ثل اي→ن است ك→ه ش→خص ب→يمار
^ اي→→نكه ط→بق آن ن→سخه ب→ه ت→→ناول دارو و پ→رهيز از  ^ خ→→ود را گ→→رفته و آن→→→گاه ب→→ه ج→ا درم→→ان∂ ب→→يمار
∂ زي→→→با ن→→وشتهان→→→د و آن را در ق→→اب گ→→رانب→→هاي∂  ẃاق→→دام ك→→ند، آن ن→→سخه را داده ب→→ا خ→→ط ẃم→→ضر ^ غ→→ذا
^ س→ر ب→ستر ب→يمار＾اش آويختهاند و او سر ساعات معيẃن از روز و شب آن را با  ج→ا داده و ب→اال
^ ه→→→→م ي− روز از س→→→→اير  آه→→→→→→نگ∂ خ→→→→وش ت→→→→الوت م→→→→∂كند و م→→→→يان ب→→→→ستر از درد م→→→→→∂نالد و ه→→→→فتها
ب→→→يماران دع→→→وت م→→→→∂كند ت→→شكيل ج→→لسه م→→→∂دهند و آن ن→→سخه را ب→→ه ن→→→وبت م→→∂خوان→→ند و ه→→ر ي− 

كه زيباتر خواند، تحسينش م∂كنند و جايزه هم به او م∂دهند.  
^ ع→→→→الم چ→→→گونه ب→→→ايد ت→→→وجيه ش→→→ود، آي→→→ا ج→→→ز اي→→→ن است ك→→→ه آن→→→ها  آي→→→ا اي→→→ن ك→→→ار از ن→→→ظر ع→→→→قال
^ ب→→→يمارستان ب→→→→ايد ب→→ه ت→→يمارستان ب→→رده ش→→ود ت→→ا ع→→قل و ش→→عورش  خ→→→واه→→→ند گ→→→فت اي→→→ن ب→→→يمار ب→→→ه ج→→→→ا

تحت معالجه قرار گيرد. 
^ ق→→→→→→→→→اريان و ح→→→→→→→→→افظان ق→→→→→→→→→رآن، اي→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→د ع→→→→→→→→ليم ق→→→→→→→→دير ح→→→→→→→→كيم  ^ م→→→→→→→→→سلمانان، ا ح→→→→→→→→→ال ا
^ م→→→→ردم ع→→→→اقل! آخ→→→→ر  ^ ق→→→→→رآن است ك→→→→ه ب→→→→ا ق→→→→اطعيẃت ت→→→→مام ف→→→→رياد ب→→→→ر س→→→→رتان م→→→→∂كشد: ا ف→→→→→رستنده
ب→بينيد م→ن از شما چه م∂خواهم و شما چه تحويل م∂دهيد، من م∂گويم قسم به تمام حقايق 
بيẃت ن→→→زد خ→→→ودم ق→→→رار دادهام،  ẃع→→→→الم ه→→→→ست∂ آن→→→→چه م→→→→ن از ش→→→→ما م→→→→∂خواه→→→م و آن را ت→→→نها س→→→بب م→→→قر
^ ن→→فس و پ→→→ا∑ ك→ردن گ→وهر ج→→ان از آلودگ→∂ ب→ه گ→→ناهان است و آن→چه ش→ما ت→حويل م→ن  ت→→زكيه
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^ زي→→→ر و ب→→→م ت→→→وأم ب→→→ا  م→→→→∂دهيد، ت→→→→جويد ق→→→→رائت آي→→→→ات ق→→→→رآن است ب→→→→ه ان→→→→حاء گ→→→وناگون از ص→→→داه→→→→ا
^ حافظه و باليدن به  ه ẃاب و زي→با و ان→باشتن آي→ات و سور در ظرف قو ẃج→ذ ^ الح→→ان و آه→→نگها
^ ان→واع گ→→ناهان، ب→ا ب→→∂اع→تناي∂ ب→ه  آن و م→→→عالوص→→ف آلوده س→→اختن گ→→وهر ج→→ان ب→→ه ق→ذارت و پ→ليد
اع→→الم ت→هديدآميز ق→رآن ك→ه ب→ه ط→ور ح→تم محروم از سعادت قرب خدا خواهد بود آن كس كه 

جان خود را آلوده به قذارت گناهان كرده است. 
ح→→اصل اي→نكه ق→رآن∂ ش→دن، ي→عن∂ آي→→ات و اح→كام آس→مان∂ ق→رآن را ح→→اكم ب→ر ت→مام ش→ئون 
 ^ ^ دائم∂ با شهوات و پا رو زن→دگ∂ خ→ود س→اختن ك→ار ساده و آسان∂ نيست احتياج به مبارزه

اهواء نفسان∂ نهادن دارد كه فرمودهاند: 
عẀ النẃاس مџنẂ غџلџبџ هџواهẀ)؛۱  џج Ẃشџا)

^ نفس خود غالب گردد!  شجاعترين مردم، آن كس∂ است كه بر هوا
^ خ→ودش پ→يروز ش→ود. در س→نين ج→وان∂ كه طبعاҐ شيطان  و در م→يدان ج→نگ ب→ا دلب→خواهه→→ا
^ در  ^ وج→→→ود ان→→سان ن→→يرومندتر است ش→→جاعت ي− ج→→→وان ت→→ربيت ي→→افته ه→→→وا و ه→→→وس در ح→→→ومه
 ^ →اره ẃاي→مان ب→ه م→قابله ب→ا ش→هوات ن→فس ام ^ ẃ→→كاء ب→ه ن→يرو ت ґم→→كتب ق→→رآن آن→→جا ب→→ارز م→→∂شود ك→→ه ب→→ا ا
ط→→غيانگر خ→→ود ب→→رخيزد و آن ح→→ريف ق→و＾پنجه را ب→ه زان→و درآورد و در اي→ن م→يدان ج→هاد ب→زرگ 
ẃه هر چند  ك→ه رس→ول خدا�از آن تعبير به «جهاد اكبر» فرموده است پيروز گردد و اين البت
→→→ا ن→→→شدن∂ ن→→→يست، ش→→→اهدش ه→→مين ك→→ه در ه→→ر زم→→ان∂ در م→→يان ت→→مام اص→→→ناف اه→→ل  ẃدش→→→وار است، ام

^ اميرالمؤمنين عل∂�:  ẃق∂ فراوان بودهاند و هستند كه به فرموده ايمان افراد صالح مت
 Ẃم→→→→ Ẁهџا لџه ￍر џس→→→→ џي ẁ↨ џحґب Ẃر→→→→Ẁم ẁ↕ џار џج→→→→ ґت Ґ↨џيل ґو→→→→џط Ґ↨→→→→ џاح џر ẂمẀهẂتџبџق→→→→ Ẃأع Ґ↕ џير ґص→→→→џق Ґاما→→→→ￍوا أي Ẁرџب→→→→ џص)

)؛۲  ẂمẀهب џر
^ نفس نهادن  ^ هوا ^ جگر فشردن و پا رو ^ را ب→→ا دندان رو ايẃ→ام ان→د∑ زودگ→ذر
^ ك→→ردند و پ→→يامد آن، آس→→ايش∂ ط→والن∂ و ت→→جارت∂ پẀ→رسود دس→تاوردشان ش→د  س→→پر

كه پروردگارشان برايشان آماده كرده بود. 
                                                        

ـ فقيه،جلد℮،صفحه＾۳۹℮.  ۱
^ فيض،خطبه＾۱۸℮.  ـ نهجالبالغه ۲
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^ مؤمنان، تحصيل علم دين و تهذيب جان  وظيفه
^ ج→→→→→وان→→→→→ان ع→→→→→زيز ك→→→→→ه ع→→→→→شق ب→→→→→ه ق→→→→→رآن∂ ش→→→→→دن داري→→→→→د، دس→→→→→تورالع→→→→→مل از خ→→→→→ود ق→→→→→رآن  ح→→→→→→ال ا
→→→اها�؛تنها راه ن→→يل ب→→ه ف→→→الح و س→→→عادت ت→→زكيه است. ت→→ا  →→→لџحџ مџ→→→→نẂ زџك√ Ẃأف Ẃد→→→џب→→→گيريد ك→→→ه م→→→→∂فرمايد:�ق
ر از  ẃم→→→→∂توان→→→يد خ→→→ود را از آلودگ→→→∂ ب→→→ه گ→→→ناه و م→→→عصيت دور ن→→→→گه داري→→→د ت→→→ا ب→→→ا ج→→→ان∂ پ→→→ا∑ و م→→→طه
^ واق→→→ع∂ و ت→→→حصيل  ^ ب→→→ه م→→→عنا ر ب→→→→ه ف→→→→ضايل وارد ب→→→→ر خ→→→→دا گ→→→رديد ك→→→ه از م→→→ا دي→→→ندار ẃرذائ→→→→ل و م→→→→نو
^ ق→→لب∂ و ع→→مل∂ خ→→واس→→تهان→→د ن→→ه ي− س→→→لسله اذك→ار و اوراد لف→ظ∂ و اح→→ياناҐ س→اختگ∂ ك→→ه در  ت→→قوا

شرايط كنون∂ زمان ما، بازار گرم∂ هم پيدا كرده است.  
گ→→→→اه∂ ب→→→→رخ∂ از ج→→→→وان→→→→ان پ→→→→اكدل م→→→→→∂پرسند: م→→→→ا چ→→→→ه ك→→→→نيم ك→→→→ه ام→→→→ام زم→→→ان�را ب→→→بينيم؟ م→→→ا 
ع→→→رض م→→→∂كنيم م→→→گر م→→ا اي→→ن وظ→→يفه را داري→→م ك→→ه ب→→ايد ام→→ام زم→→ان�را ب→→بينيم، ام→→ام زم→→→ان�اي→→ن 
ت∂ ط→→→→والن∂ ك→→→→→ه  ẃخ→→→→دا ت→→→→ا م→→→→د ^ وظ→→→→→يفه را دارد ك→→→→→ه ب→→→→→ايد ب→→→→→ر ح→→→→→سب ت→→→→قدير و ص→→→→→الحديد ح→→→→كيمانه
^ ج→→→→→ز خ→→→→→→دا آن را ن→→→→→م∂دان→→→→→د از دي→→→→→دگاه م→→→→→ردم پ→→→→→نهان و از دس→→→→ترس آن→→→→ان خ→→→→ارج ب→→→→اشد. اي→→→→ن  اح→→→→→→د
ـ  ـ ارواحنا له الفداء ^ اصالح∂ امام  ẃفاق∂ نبوده است بلكه اساساҐ جزء برنامه غيبت تصادف∂ و ات

بصار غايب باشد تا زمان ظهور باهرالنẃورش فرا رسد.  џت∂ بس دراز از ا ẃاست كه بايد تا مد
^ در زم→→ان غ→→يبت ب→→ر ح→→سب م→→صالح∂ م→ورد لط→ف و ع→نايت  ح→→ال اگ→→ر اف→→راد خ→→→اصẃ ن→→ادر
 ^ ^ پ→→→يدا ك→→→نند، آن ي− ج→→→→نبه ـ ق→→→رار گ→→→رفته و ت→→→وفيق ت→→→شرẃف ح→→→ضور ـ ارواح→→→→→نا ف→→→داه  خ→→→→ود ام→→→→ام 
^ ع→→→→→موم∂ اه→→→→→ل اي→→→→→→مان اي→→→→→ن ب→→→→→اشد ك→→→→→ه در زم→→→→→ان غ→→→→→يبت از ط→→→→→رق  اس→→→→→تثناي∂ دارد ن→→→→→ه اي→→→→→نكه وظ→→→→→يفه
گ→وناگون ب→ه س→ع∂ و ت→→الش ب→پردازن→د و م→ثالҐ چ→لẃهنشين∂ ك→نند ت→ا ام→ام را ببينند. خير، اين وظيفه را 

اهل ايمان ندارند.  
^ امام� چه نفع∂ به حال  ^ قد و باال ^ نوران∂ امام� و تماشا ح→ال آي→ا ديدن چهره
ك→→س∂ دارد؟! آي→→ا س→→بب ب→→هشت∂ ش→→دنش خ→واه→د ب→ود؟ در ص→ورت∂ ك→ه ت→اريخ ق→طع∂ اس→→الم ن→→شان 
 ^ ^ ام→→→→امان�را دي→→→→دند و ب→→→→ا آن→→→→→ها ح→→→→شر و ن→→→→شر ش→→→→بانهروز داده ك→→→→→ه ط→→→→∂ẃ ت→→→→قريباҐ س→→→→ه ق→→→→رن اف→→→→راد
داشتند و باالتر از امامان با رسول خدا� پيوسته مالزم و جزء اصحاب آن حضرت بودند 
 ^ و دخ→→تر ب→→ه او دادن→→د و پس از م→→ردن ه→→م ك→→→نار ق→→بر پ→→يامبر�دفن ش→دند و ه→مانها س→ر دس→ته

الґمين؛  ẃالظ ґومџقẂال ∂џل џاهللا ع Ẁ↨џعنџال ل џم∂ها شدند.اẃم→→→ا در زم→→→ان غ→→→يبت ام→→→ام�است، اب→→→→تدا ت→→حصيل ع→→لم ب→→ه اح→→كام دي→→ن جهن ^ آن→→→چه ك→→→ه وظ→→→يفه
خ→→دا از ط→→ريق اس→→تفتاء از آق→→→ايان ف→→قها و س→→پس ت→→قيẃد ع→→مل∂ ب→→ه آن اح→→كام و ت→هذيب گ→وهر ج→ان 
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^ ج→ان پ→→يدا م→→∂شود و م→ورد لط→ف و ع→نايت  از آلودگ→→∂ ب→→ه گ→→ناهان ك→ه ط→→بعاҐ ن→وران→→يẃت∂ در چ→هره
ـ ق→رار م→∂گيرد و رو ب→ه ع→الم ق→رب خ→دا ب→اال م→∂رود ك→ه خ→دا خ→→طاب  ـ ارواح→نا ف→داه  خ→اصẃ ام→→ام 

به پيامبرش� فرموده: 
...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẂبґب ẂحẀي ∂ґونẀعґبￍاتџف џاهللا џونب ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

[ب→→→→ه م→→→→ردم] ب→→→→گو: اگ→→→→ر راس→→→→ت∂ ش→→→→ما دوس→→→→تدار خ→→→دا ه→→→ستيد [و م→→→→∂خواهيد ب→→→→ه خ→→→دا 
^ ن→ماييد در اين صورت است  ن→زدي− ب→شويد] از م→→ن [ك→ه رس→ول او ه→ستم] پ→→يرو

كه خدا هم دوستدار شما خواهد شد... 
^ ج→→وان→→→ان ع→→زيز، اگ→→ر  ^ ش→→ريفه خ→→يل∂ روش→→ن راه را ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→ه ش→→→ما ه→→م ا اي→→ن آي→→→ه
راس→→ت∂ دوس→تدار ام→ام زم→انتان ه→ستيد و م→∂خواه→يد ب→ه او ن→زدي− ب→شويد، از رس→ول خ→دا�و 
مات و ت→→→هذيب  ẃت→→→→مام در ان→→→→جام واج→→→بات و ت→→→ر∑ م→→→حر ẃك→→→→→نيد و ب→→→→ا ج→→→→د ^ آي→→→→ين آس→→→→→مان∂ او پ→→→→يرو
گ→→→وهر ج→→→ان ك→→→وشا ب→→→اشيد ت→→→ا م→→→ورد لط→→→→ف و ع→→→نايت خ→→→اصẃ ام→→→امتان ق→→→رار گ→→→يريد و گ→→→فتيم ف→→→راوان 
^ داشتهاند، ول∂ سر  ب→ودهان→د ك→→سان∂ ك→ه ب→ا پيامبر و امامان�مصاحبت و مالزمت شبانهروز
ت  ẃس ق→رن∂ را ه→م داش→تهاي→م ك→ه در ت→مام م→دẂي џو Ẁم خ→الد درآوردهان→د؛ از آن ط→رف ام→ثال اẃاز ج→هن
→→→→ا آن→→→چنان م→→ورد لط→→ف و ع→→نايت آن ح→→ضرت ب→→ود  ẃع→→→مرش ي− ب→→→ار ه→→→م پ→→→يامبر� را ن→→→ديد، ام
ك→→→ه رس→→→ول اع→→→ظم خ→→→دا�اظ→→→هار اش→→→تياق دي→→→→دارش م→→→∂كرد و در ج→→→مع اص→→حابش م→→∂فرمود: 
^ اويس ق→→→→رن!روز ق→→→→يامت  →→→→→رџن)؛۲چقدر اش→→→→→تياق دي→→→→→→دارت را دارم ا џالق џيس џو Ẁي→→→→→ا ا џ−Ẃيџل ґا Ẁوقاه→→→→→ џواش)

^ بزرگ عرب بهشت∂ خواهند شد.  هم به شفاعت او دو قبيله
 
 
 
 
 

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

 .۱ＱＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۲℮،صفحه ۲
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^ طالي∂  گفتار سوẃم: فرصتها
 
 
 

مغتنم شمردن اين فرصتها 
 ^ ت→→→→وجه داش→→→→ته ب→→→→اشيم س→→→→ه م→→→→اه رجب، ش→→→→عبان و رم→→→→ضان ف→→→→رصت ب→→→→سيار م→→→غتنم∂ است ب→→→را
^ پس از م→→→→→رگ م→→→→→عتقد ه→→→→→→ستند و  ه دارن→→→→→→د و ب→→→→→ه ح→→→→→→يات اب→→→→→→د ẃك→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ه→→→→→→دف خ→→→→→→لقت ت→→→→→→وج
^ آن زندگ∂ لوازم∂ مورد نياز  م→∂دان→ند ك→ه در آن ع→→الم ه→م زن→دگ∂ داريم و باور دارند كه برا
^ راه م∂خواه→يم. آن→جا خ→واه→يم دي→د ك→ه خيل∂ از  ^ اي→ن زن→دگ∂ ج→→ديد خ→ود ت→وشه است. م→ا ب→را
ك→→→→→ارهاي∂ را ك→→→→→ه در دن→→→→→→يا ب→→→→→→ايد ان→→→→جام م→→→→∂دادي→→→→م و ان→→→→→جام ن→→→→→دادهاي→→→→م چ→→→→گونه م→→→→وجب ن→→→→اراح→→→→ت∂ م→→→→ا 
خ→→واه→→د ش→→د و آن→→جاست ك→→ه اف→→سوسها خ→→واه→→يم خ→→ورد!از ف→→رصتهاي∂ ك→→ه از دست دادهاي→→م و 

اعمال∂ كه م∂شد انجام بدهيم غفلت كردهايم. 
→→→→→→→→مẂ ال  Ẁه џو ＃↨џلẂف→→→→→→→→ џغ ∂→→→→→→→→ ґف Ẃم→→→→→→→→ Ẁه џو Ẁر→→→→→→→→Ẃم Ẃاأل џ∂ ґض→→→→→→→→Ẁق Ẃإذ ґ↕ џر Ẃس→→→→→→→→→ џحẂال џمẂو→→→→→→→→→ џي ẂمẀه Ẃر ґذ→→→→→→→→→Ẃأن џو�

�؛۱  џونẀن ґم ẂؤẀي
ان→→→→→ذار ك→→→→ن م→→→→ردم را و ه→→→→شدارشان ده ك→→→→→ه ي− روز ح→→→→سرت∂ در پ→→→→يش دارن→→→→د و آن 
روز آگ→→→→→اه م→→→→→∂شوند ك→→→→ه ك→→→→ار گ→→→→ذشته و آن→→→→ها در غ→→→→→فلت∂ زي→→→→→انبار زن→→→→دگ∂ ك→→→→رده و 

ايمان نياوردهاند. 
ه∂ ب→→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→→يا  ẃآن روز، روز ح→→→→→→→→→→سرت،روز اف→→→→→→→→→→سوس، روز ت→→→→→→→→→غابن۲ است ك→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→طف ت→→→→→→→→→وج
^ ع→→→→→→→جب! ع→→→→→→→مر ت→→→→→→→لف ش→→→→→→→ده و س→→→→→→→رمايه ز ك→→→→→→→ف رف→→→→→→→ته و آن→→→→→→→ها ب→→→→→→→ه رب→→→→→→→ح∂۳  م→→→→→→→→∂كنند و م→→→→→→→∂بينند ا
...�؛ اي→→→→→→→ن  ґحاب→→→→→→→ →→→→→→→ر√ الس√ џر∫ م Ẁم→→→→→→→џ ن√ها ت ґا→→→→→→→ џف џرص→→→→→→→ ẀفẂوا ال Ẁمґنџ →→→→→→→ت Ẃغ ґن→→→→→→→→رسيدهان→→→→→→→→د. اك→→→→→→→→نون ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→ا م→→→→→→→∂گويند:�...ا
^ س→رتان رد م→∂شوند و  ^ از ب→→اال ^ زودگ→→ذر را م→→غتنم ب→→شماريد ك→→ه ه→→مچون اب→→ر ب→→هار ف→→رصتها

                                                        
^ مريم،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱

ـ تغابن: زيانكار＾.  ۲
ـ ربح: سود،منفعت.  ۳
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^ سرتان رد شده و از باران  ^ ن→م∂بريد و وق→ت∂ ب→ه خ→ود م→∂آييد ك→ه اب→ر از ب→اال ش→ما از آن ب→هرها
رح→→→→مت آن ن→→→→صيب∂ ب→→→→ه ظ→→→→رف ج→→→→انتان ن→→→→رسيده است! اك→→→→نون ك→→→→ه م→→→→اه رجب ف→→→را رس→→→يده، ف→→→رصت 
^ ان→→→→→→→→→→سانهاي∂ ك→→→→→→→→→ه دل∂ ب→→→→→→→→→يدار و ع→→→→→→→→→قل∂ رش→→→→→→→→→→يد دارن→→→→→→→→→د و ق→→→→→→→→→در و ارزش اي→→→→→→→→→ن  م→→→→→→→→→→غتنم∂ است ب→→→→→→→→→را

^ اله∂ را م∂شناسند و از بركات آنها بهرهمند م∂گردند.  نعمتها
فضيلت ماه رجب 

^ ب→→ه ن→→ام «م→→ل− داع→→∂» از  در ف→→ضيلت م→→اه رجب، ح→→→ديث پ→→رمحتواي→→∂ رس→→يده ك→→ه ف→→رشتها
^ م→اه رجب از اوẃل شب ت→ا ب→ه س→حر بندگان خدا را  ج→انب خ→→دا م→أمور م∂شود ك→ه ت→مام شبه→ا
 Ẅ∂وب→→→→→→→→→→→ Ẁط ، џعينґائ ẃل→→→→→→→→→→→طґل Ẅ∂وب Ẁك→→→→→→→→→→→→ريمشان دع→→→→→→→→→→→→وت م→→→→→→→→→→→→→∂كند ك→→→→→→→→→→→ه:(ط ẃب→→→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→→→→بادت و م→→→→→→→→→→→→ناجات ب→→→→→→→→→→→→ا رب

)؛ خوشا به حال اطاعت كنندگان،خوشا به حال ذاكران. خدا م∂گويد:  џرين ґاك ẃلذґل
ن∂ اџنا مẀطيعẀ مџنẂ اџطاعџنґ∂)؛  џسџجال Ẃنџم Ẁليس џا جџنџا)

م→ن ه→منشين ب→→ا ك→س∂ ه→ستم ك→→ه ه→→منشين م→→ن ب→اشد؛ م→→ن م→طيع ك→س∂ هستم كه مطيع 
من باشد. 

اي→→→→ن ج→→→→مالت چ→→→→ه لط→→→→ف و ع→→→→→نايت∂ دارد ك→→→→ه م→→→→∂فرمايد م→→→→ن م→→→→طيع ب→→→→ندگان خ→→→→ودم ه→→→ستم. 
 ^ ر Ẃه џش Ẁر Ẃه لش√ џماه رجب با من باشد و به مناجات و راز دل گفتن با من بنشيند.(ا ^ ي→عن∂ شبها
^ م→ن و رح→مت ه→م  تґ∂)؛۱اي→→ن م→→اه، م→→اه م→ن است و ب→نده ه→م ب→نده џم→→ Ẃحџر Ẁ↨ џم→→ Ẃالر√ح џو ^ ґدẂ →→ب џع ẀدẂ →→→ب џعẂال џو

رحمت من است.آنگاه م∂گويد: 
)؛  Ẁهџل џرґفẂغџأџف ∂ґن џرџفẂغџت Ẃأسџر＃ فґفẂغџت ẂسẀم Ẃن ґم Ẃلџه)

آيا هست كس∂ كه از من طلب مغفرت كند و من هم مغفرتم را شامل حالش كنم. 
)؛۲  ￍ∂џلґا ẀوبẀتџب＃ يґتائ Ẃن ґم Ẃلџه)

^ من بياورد و  ^ كه از كردههايش پشيمان گشته و رو به سو آي→→ا ه→ست گ→نه ك→ار
توبهكار شود [و من هم توبهاش را بپذيرم]؟ 

جودґ خدا، محتاج گدا 
^ ط→→→→الب ب→→→→يا{  ج→→ود، م→حتاج گ→داي→→ان چ→ون گ→دا{ ب→→→→→انگ م→→→→∂آيد ك→→→→ه ا

                                                        
 .Ｑ۳Ｑ＾ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۷،صفحه ۱

يعه،جلد۷،صفحه＾۹⅛، با اندك∂ تفاوت.  ẃـ وسائل الش ۲
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ب∂ ن→→يست، او ن→يازمند است و ك→ارش ه→مين  ẃب→خواه→د، ت→عج ^ گ→→دا در ب→→ه در ب→→گردد و چ→يز
^ را ب→→→→→→→جويد ت→→→→→→→ا  ب آن→→→→→→→→جاست ك→→→→→→→→ه دولت→→→→→→→→مندґ ب→→→→→→→→ا س→→→→→→→خا درب→→→→→→→ه در ب→→→→→→→گردد و ح→→→→→→→→اجتمند ẃاست. ت→→→→→→→→عج

حاجتش را برآورد. 
ص→→→→→→→→يد از پ→→→→→→→∂ ص→→→→→→→يẃاد دوي→→→→→→→→دن م→→→→→→→زه دارد{ ص→→→يẃاد پ→→→∂ ص→→→→يد دوي→→→دن ع→→جب∂ ن→→→يست{ 

ات خ→ود  ẃب→→→الذ ẃ∂ك→→→ريم غ→→ن ẃرب ^ ^ س→→راپ→→ا ن→→→ياز دست ح→→اجت ب→→→ه س→→و ^ ب→→→ينوا ح→→ال اگ→→ر ب→→نده
ب آن→→جاست ك→→ه  ẃب∂ ن→→→→يست. ت→→→عج ẃاه» ب→→→گويد و رف→→→ع ح→→→اجت ب→→→→طلبد ت→→→عج→→→ẃ دراز ك→→→رده «ي→→→→ا اهللا» «ي→→→ا رب
لẂ من  џس→راپ→ا نيازش دراز كرده « ه ^ ^ ب→→نده ربẃ غ→ن∂ẃ رح→يم ك→ريم، دست لط→ف و ع→→نايت ب→→ه س→و
» بگويد كه بيا آنچه م∂خواه∂ از من بخواه تا حاجتت روا كنم. آر＾:  لẂ مґنẂ داع＃ џه џل＃ وґط→→→→→→الب ب→→→→→→يا{ سائ ^ ج→→→ود، م→→→حتاجґ گ→→→داي→→→→ان چ→→ون گ→→دا{ ب→→→→→→انگ م→→→→→→∂آيد ك→→→→→→ه ا

^ خ→ود را ب→ريزد و  راه و رس→م ك→ريمان ه→مين است، آن→→ها روا ن→م∂بينند ك→ه م→ستمند، آب→رو
^ م→ستمندґ آب→رومند م→→∂روند ه→م ح→اجتش  ^ ب→→خواه→→د ب→→لكه آن→→→ها خ→ودشان در خ→انه از آن→→→ها چ→→يز

را بر م∂آورند و هم آبرويش را حفظ م∂كنند. مرام و مسل− آنها همين است كه: 
ج→→→→→ود، م→→→→→حتاج گ→→→→→داي→→→→→→ان چ→→→→→ون گ→→→→→دا. از اي→→→→→ن ط→→→→→رف گ→→→→دا، م→→→→حتاج ج→→→→ود خ→→→→دا است،از آن 

طرف هم جود خدا محتاج گداست! 
→→→→→→→عاف{  ґه→→→→مچو خ→→→وبان ك→→→آينه ج→→→ويند ص→→→اف{ ج→→→→→→→ود م→→→→→→→∂جويد گ→→→→→→→داي→→→→→→ان و ض

 ^ ي− ان→→→→→سان خ→→→→→وشصورت دن→→→→→→بال آي→→→→→ينه م→→→→→→∂گردد ك→→→→→ه ص→→→→→ورت خ→→→→→ودش را در ص→→→→فحه
ت ب→→→→→برد.چون آي→→→→→ينه ص→→→→اف است و لط→→→→→يف و زي→→→→→با را زي→→→→→باتر ن→→→→شان  ẃآي→→→→→ينه ب→→→→→بيند و از دي→→→→→دن آن لذ
^ زي→→با ك→→ه  م→→→∂دهد، گ→→→دا ه→→→م م→→→قابل آدم ث→→→روتمند ب→→→اسخا ه→→→مچون آي→→→ينه است در م→→قابل چ→→هره
 ^ ^ ح→→→→→اجت خ→→→ود ن→→→شان م→→→∂دهد و او از دي→→→→دن چ→→→هره ^ او را در ص→→→→فحه ج→→→→مال ث→→→→→روت و س→→→→خا

ت م∂برد.  ẃفقرا خوشحال م∂شود و لذ ^ ^ خود در آيينه ^ سخا زيبا
→→→→→→→عاف{  ґه→→→→مچو خ→→→وبان ك→→→آينه ج→→→ويند ص→→→اف{ ج→→→→→→→ود م→→→→→→→∂جويد گ→→→→→→→داي→→→→→→ان و ض
^ زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→با ش→→→→→→→→→→→→→→→→→ود{  ^ زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→با ز آي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينه ^ اح→→→→→→→→→→→→→→→→→سان از گ→→→→→→→→→→→→→→→→→دا پ→→→→→→→→→→→→→→→→يدا ش→→→→→→→→→→→→→→→→ود{ رو رو

هدار نشود.  ẃآيينه لك ^ ول∂ مراقبت بسيار الزم است كه صورت زيبا در صفحه
^ ج→→→ود است ه→→→→ان{  ^ آي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ينه زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان{ چ→→→→ون گ→→→دا آي→→→ينه م ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر رو џد

اس. ي− نفس انسان به آن برسد،  ẃآي→ينه، خ→يل∂ ص→→اف و لط→→يف است و ح→س ^ چ→ون رو
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تيره و تارش م∂كند.  
مبادا محتاج احساس حقارت كند 

اس و زودرن→→→ج است و  ẃه ك→→→→ه آدم ح→→→→اجتمند آب→→→→رومند، روحش لط→→→→يف و ح→→→→س ẃح→→→→ال، ت→→→→وج
^ دلش را م→→→→→→∂شكند و اح→→→→→→→ساس ح→→→→→→→قارت  ك→→→→→→→مترين ب→→→→→→→→∂اع→→→→→→تناي∂ و ك→→→→→→→مترين م→→→→→→نẃت ب→→→→→→ر او ش→→→→→→يشه

هدار م∂گردد.  ẃشما لك ^ ^ سخا ^ زيبا م∂كند و از اين رو چهره
 Ẅ}∂ح د ب→→→→→→→→→ر گ→→→→→→→→دا{ زين سبب فرمود حق در وџالض∫ ẃم→→→→→→→→→حم ^ ب→→→→→→→→→انگ ك→→→→→→→→→م زن ا

^ ضح∂ خطاب به رسول اكرم�م∂فرمايد:  خدا در سوره
�؛۱  ẂرџهẂنџال تџف џلґائ ￍا السￍأم џو � ẂرџهẂقџال تџف џيمґتџيẂا الￍأمџف�

^ سخت مراقب باش] بر يتيم ب∂پناه خشم  اي→ن− [ك→→ه به قدرت و مكنت رسيدها
مكن و بر سائل بينوا بانگ مزن و او را از در خانهات مران. 

ائґلџ فџ→→ال  ا الس√ رش ب→ايستيد و ب→گوييد:�وџ أم√ ẃف ش→ديد م→قابل ض→ريح م→طهẃب→→ه م→→دينه ك→→ه م→شر
^ پ→يامبر! س→ائل درخ→واست ك→ننده را از درگاه خود مران.يا رسول اهللا! من گدا بر  →ا ا ẃ؛ و ام� Ẃر џهẂن→џ ت
^ از خ→→→ود  ^ درґ خ→→→→انهات را ب→→→→هتند در خ→→→→→انهات اي→→→→ستادهام. خ→→→→→دايت ب→→→→ه ت→→→→و دس→→→→تور داده ك→→→ه گ→→→دا

^ بينوا را هم از در خانهات محروم مگردان.  ^ رسول محبوب خدا! اين گدا مران. حال ا
 Ẃمџل Ẃن→џم ∂ґطẂع→Ẁي Ẃن→џه ي→ا مџلџأ→ џس Ẃن→џم ∂ґطẂع Ẁي Ẃن→џي→ا م џليلџقẂال→ ґب џثير→џكẂال ∂ ґطẂع→→Ẁي Ẃن→→џي→→ا م)

مџ↨)؛۲  Ẃح џر џو ẀهẂن ґم Ґنان џحџت ẀهẂف ґرẂعџي Ẃمџل Ẃنџم џو ẀهẂلџأ Ẃسџي
^ كس∂ كه م∂بخش∂  ^ ب→سيار را ب→→ا ان→د∑ ع→بادت∂ م∂بخش∂ و ا ^ ك→س∂ ك→ه ع→طا ا
^ ك→→→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂بخش∂ ب→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→ه  ب→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→→→ه درخ→→→→→→→→→واست م→→→→→→→→→→∂كند و ا
 ^ درخ→واست ن→م∂كند و ه→→ست∂ م→→∂بخش∂ ب→→ه ك→س∂ ك→→ه معرفت∂ به تو ندارد از رو

مهربان∂ و محبẃت. 
^ بخواهد به او م∂دهد و اگر كس∂ هم از او  خ→دا ك→س∂ است ك→ه اگ→ر كس∂ از او چيز
ẃ∂ ك→→→س∂ ك→→→ه  ـ ب→→→از ب→→→ه او م→→→∂دهد. ح→→→ت ـ ول∂ م→→→∂دان→→→د ك→→→ه او ب→→→ه چ→→→ه م→→→حتاج است  ^ ن→→→خواه→→→→د چ→→→يز
^ ف→راوان  اص→→→الҐ ق→→بولش ن→→دارد و م→→نكر رب→→وبيẃت و الوه→→يẃت اوست،در ع→→ين ح→→→ال او را از ن→عمتها

                                                        
 .۱Ωضح∂،آيات۹و ^ ـ سوره ۱

 .۲۹Ω＾۹،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۲
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اي→→→→→ن دن→→→→→→يا ب→→→→→رخوردار م→→→→→→∂سازد. ه→→→→→ر چ→→→→→ند در ع→→→→→الم آخ→→→→→رت، ب→→→→→ه خ→→→→→اطر ن→→→→→→داش→→→→تن اي→→→→→مان از ب→→→→هشت 
جاودان محرومش م∂گرداند. 

غائب»  ẃليل↨ الر» ẃفضيلت و امتياز خاص
غ→→→→→→→→→ائب»۱ است. آن شب ه→→→→→→→→→م از لح→→→→→→→→→اظ ف→→→→→→→→ضيلت  ẃل م→→→→→→→→→اه رجب «لي→→→→→→→→→ل↨ الر ẃاو ^ شب ج→→→→→→→→→معه
ر  ẃف→→→→→→→وقالع→→→→→→→→اده ع→→→→→→→ظيم∂ م→→→→→→→قر ^ ^ ع→→→→→→→→→بادت در آن شب اج→→→→→→→رها ∂ است و ب→→→→→→→→را ẃام→→→→→→→→تياز خ→→→→→→→→اص ^ دارا
ليل» ع→→→مل ان→→→د∑ را از م→→→ا م→→→∂پذيرند و اج→→→ر و  џالق→→→ґ →→→→→ثيرџ ب џالك ∂ ґعط→→→→Ẁن ي→→→→ џف→→→→رمودهان→→→→د و ب→→→→ه ح→→→→كم «ي→→→→ا م

ثواب بسيار بزرگ عنايت م∂فرمايند.  
 ^ ب→→→نابراي→→→ن ب→→→→سيار ب→→→→∂ان→→→→صاف∂ و در واق→→→ع ت→→نبل∂ و ب→→∂حال∂ است ك→→ه از ان→→جام ع→→مل س→→ادها
∂ كه فرمودهاند دريغ بورزيم  ẃخاص ^ ه→مچون دو رك→عت ن→→ماز در ه→ر شب اين ماه با دستورها

و به خود ستم روا داريم. 
م→→→→ا وق→→→→ت∂ م→→→→∂شنويم ك→→→→ه در شب رغ→→→ائب دس→→→تور دادهان→→→د دوازده رك→→→عت ن→→→→ماز ب→→→ا اج→→→زاء و 
∂ خ→→→وان→→ده ش→→ود از خ→→وان→→→دن آن اح→→→ساس س→→نگين∂ ف→→وقالع→→اده م→→∂كنيم و رغ→بت∂ از  ẃش→→راي→→ط خ→→اص
ل ق→→→→→→→→برمان را اص→→→→→→→→→الҐ ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→ساب  ẃشب او ^ خ→→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→→شان ن→→→→→→→→→م∂دهيم و آن ه→→→→→→→→→مه اج→→→→→→→→→ر و ث→→→→→→→→→واب ب→→→→→→→→→را
^ ب→→گويد: ام→شب از  ن→→م∂آوريم و ح→→ال آن→→→كه اگ→→ر ي− ص→→→احب م→→قام و م→→نصب∂ ب→→ه ي− س→→رباز
^ م→→→→→ن ب→→→→→→ايست و ن→→→→→گهبان∂ ك→→→→→ن م→→→→→ثالҐ پ→→→→→نجاه ه→→→→→زار ت→→→→→ومان ي→→→→→ا خ→→→→→ير  اوẃل شب ت→→→→→→ا ب→→→→→ه س→→→→→حر در خ→→→→→انه
ص→→→دهزار ت→→→ومان ب→→→ه ت→→→و م→→→∂دهم، ب→→→ه ط→→→ور م→→→سلẃم م→→→∂اي→→→ستد و ب→→→سيار ه→→→م خ→→→وشحال م→→∂شود چ→→ون 

^ آن صاحب مقام و منصب را باور كرده است.   ارزش پول را فهميده و وعده
→اياللعجب و ي→الالسف ك→ه خ→→داون→د ذوالج→→الل و االك→رام مال− بهشت جاودان دستور  ẃام
^ ب→ندگان م→ؤمنґ به صدق گفتار من، ي− شب يا فرضاҐ هر شب ساعت آخر شب را  م→∂دهد ا
^ م→→→ن ب→→→ايست و ب→→→ا م→→→ن ص→→→حبت و ع→→→رض ن→→→ياز ك→→→ن. م→→→ن ب→→→ه ت→→و  اخ→→→تصاص ب→→→ه م→→→ن ب→→→ده و درґ خ→→→انه
^ بهشت جاودان در اختيارت بگذارم كه در  وع→ده م→∂دهم كه به پاداش اين كار تو، غرفهها

قرآن كريمش فرموده است: 
...�؛۲  يẀن＃ Ẃأع ґ↕ ￍرẀق Ẃن ґم ẂمẀهџل џ∂ґف ẂخẀما ا ẁسẂفџن Ẁمџل Ẃعџال تџف�

                                                        
ـ  ليل↨الرغائب: شب رغبتها و درخواستها.  ۱

^ سجده،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۲
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^ آنان [كه ساعت∂ از شب را بپاخيزند و به عبادت خدا  ك→س∂ ن→م∂داند كه خدا برا
پردازند] چه چيزهاي∂ كه سبب روشن∂ چشم آنها گردد، ذخيره كرده است!  

پشيمان∂ ب∂پايان از اين تنبل∂ و كراهت 
ق→→→→ع∂ ب→→→→ه اي→→→→ن گ→→→فتار خ→→→دا ن→→→م∂نهيم و خ→→→واب س→→→اعت  џت→→→→نبل∂ و ب→→→→→∂حال∂، و ^ ول∂ م→→→→ا از رو
آخ→→→→→→ر شب را ب→→→→→→ه ه→→→→→→يچ ق→→→→→→يمت∂ از دست ن→→→→→→م∂دهيم و اي→→→→→→ن از آن ج→→→→→→→هت است ك→→→→→→ه پ→→→→→→∂ ب→→→→→ه ارزش 
ب→هشت خ→دا ن→بردهاي→م و ي→→ا(معاذاهللا)خ→→دا را ص→→ادق در گفتارش نم∂دانيم و به هر حال اين نماز 
^ روز پنجشنبهاش شرط كمال  ẃه، روزه دوازده رك→عت∂ كه در شب رغائب وارد شده است البت
ت ك→ه اگر روزه نگرفت، عبادت شبش صحيح نباشد و همچنين بين نماز  ẃاست ن→ه ش→رط ص→ح
^ رسيدن به جماعت  ت كه اگر برا ẃم→غرب و ع→شاء ب→ودنش ن→يز ش→رط ك→مال است ن→ه شرط صح
ن→→→→→ماز ع→→→→→شاء آن ن→→→→→ماز را ب→→→→→→عداҐ ب→→→→→خوان→→→→د ن→→→→→مازش درست ن→→→→→باشد. خ→→→→ير اي→→→→ن ط→→→→ور ن→→→→يست ث→→→→واب ن→→→→ماز 
^ احساس نياز به اعمال  ج→ماعت ب→→يشتر از ث→واب س→اير اعمال مستحبẃ است! تنبل∂ نكنيم روز

^ زودگذر م∂كنيم و خود را دست خال∂ م∂بينيم:  ساده
 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  џر＾� ي→→Ẃكґ ẃالذ Ẁهџل ∂→→→ￍأن џو Ẁسان→→→Ẃن Ẃاإل Ẁرￍك џذџت→→→ џذ＃ يґئџمẂو→→→ џي џمￍن џه џج→→→ ґذ＃ بґئџمẂو→→→ џي џء∂→→→ ґج

ياتґ∂�؛۱  џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџل
چ→نان نيست كه شما خيال م∂كنيد[كه حساب و كتاب و ثواب و عقاب∂ در كار 
ت در ه→→م ك→→وبيده ش→→ود و ف→رمان پ→روردگار  ẃن→→باشد]در آن ه→→→نگام ك→→→ه زم→→ين ب→→ه ش→→د
^ ف→→رمان خ→دا  ^ اج→→را ف→→را رس→→د و ف→→رشتگان ص→→فẃ در ص→→فẃ ح→→اضر ش→→وند[و آم→→اده
ر م→→→∂شود[و ب→→ه  ẃم را ح→→اضر ك→→نند، آن روز ان→→سان م→→تذكẃگ→→ردند]و در آن روز ج→→هن
^ ب→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→ال او ن→→→→→→→→→→→خواهد  ر س→→→→→→→→→→→ود ẃا چ→→→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→→→ايده ك→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→→→ذك ẃخ→→→→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→→→→∂آيد]ام
^ زن→دگ∂ام  ^ ك→→اش ب→را داشت!آن→→جاست ك→→ه ف→→→ريادش ب→→→لند م→→→∂شود و م→→→∂گويد ا

^ فرستاده بودم.  از پيش چيز
^ ت→→→→→→ازه م→→→→→∂فهمد آن→→→→→چه ك→→→→→ه در دن→→→→→يا داش→→→→→ته است،اص→→→→→→الҐ زن→→→→→دگ∂ ن→→→→→بوده است. زن→→→→→دگ∂  آر
^ بوده كه ديده و اكنون  ه→مين است ك→ه تازه آغاز شده است. دنيا خواب شصت هفتاد سالها

                                                        
^ فجر،آيات۲۱تا۲℮.  ـ سوره ۱
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بيدار شده است.قرآن هم م∂فرمايد: 
 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
^ ن→→→→يست! ح→→→→يات و زن→→→→دگ∂  ^ دي→→→→گر ^ چ→→→→يز اي→→→→→ن زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→يا ج→→→→→→ز س→→→→رگرم∂ و ب→→→→از

حقيق∂، حيات آخرت است اگر م∂دانستند!! 
^ ج→سم∂ و روح→∂  ^ ح→كم ع→قل است ك→ه ان→→سان ت→مام ن→يرو ح→→ال آي→→ا ان→→صافاҐ اي→ن م→قتضا
خود را صرف اين خواب شصت هفتاد ساله كند و وقت∂ بيدار شد؛ دستش از همه چيز خال∂ 
^ خدا كجا رفتند آن بيداردالن بيدارگر  ب→اشد؟! اي→ن ب→ه ط→ور م→سلẃم سفاهت است و حماقت. ا

^ خود ما خفتگان در بستر غفلت را بيدار كنند.   ^ تكان دهنده كه با ندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
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^ دل  گفتار چهارم: احيا
 
 
 

^ غبار روح∂  ضرورت شستشو
ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�ض→من وصيẃت∂ كه به فرزند بزرگوارشان امام مجتب∂�دارند 

م∂فرمايند: 
)؛۱قلب خودت را با [شنيدن] موعظه زنده كن!  ґ↨џظ ґعẂوџمẂالґب џ−џبẂلџق ґ∂ Ẃأح)

ẃه آن پ→در و پ→سر ك→ه ه→ر دو ام→امند و م→عصومند. اين مخاطب قرار دادن امام∂، امام∂  الب→ت
ه دادن دي→گران ب→ه ارزش موعظه است و م∂خواهند بفهمانند كه اين دل انسان نيز  ẃت→وج ^ را ب→را
^ م→→→→وعظه ب→→→→نشيند و از ب→→→→→يداردالن  ^ زن→→→→→ده ك→→→→→ردن و زن→→→→→ده ن→→→→→گه داش→→→→تن آن ب→→→→→ايد پ→→→→ا م→→→→→∂ميرد و ب→→→→→را

موعظه بشنود. ما در زندگ∂ كنون∂ خودمان موجبات مرگ دل فراوان داريم.  
ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ط→→→→→→رف ك→→→→→→ه ن→→→→→→گاه م→→→→→→∂كنيم از خ→→→→→→→انواده و اج→→→→→→تماع، از ك→→→→→→وچه و ب→→→→→→ازار و خ→→→→→→يابان،از 
آم→وزشگاهها و ك→→ارگاهها و... م→وجبات مرگ دل را مشاهده م∂كنيم. از آن سو زندهدالن دل 
زن→→→→ده ك→→→→ن ه→→→→م ب→→→→سيار ك→→→م داري→→→م و راس→→→ت∂ از اي→→→ن ج→→→هت ف→→→وقالع→→→اده ف→→→قير و ت→→→ه∂دستيم. م→→→ا اگ→→→ر 
^ ش→→هر راه ب→→رويم، ك→→فش م→→ا گ→→رد و خ→→ا∑ م→→→∂گيرد، ب→→ه خ→→انه  ^ اي→→ن خ→→→يابانها ي− س→→→اعت ت→→→و

كه رسيديم بايد تنظيفش كنيم. 
^ ه→وسان→گيز ض→→اللتبار در  ـ ب→→ا م→واج→ه ش→دن ب→ا ص→حنهها آي→→ا اي→→ن ق→→لب و روح لط→→يف م→→ا
^ ن→→→دارد؟ ب→→ا اي→→نكه  ـ گ→→→رد و خ→→→→ا∑ ن→→→م∂گيرد و اح→→→تياج ب→→→ه ت→→نظيف و گ→→ردگير ام→→→اكن گ→→→وناگون 
^ ما  ^ ما را آسفالت كردهاند و دستاندازها را گرفتهاند، در عين حال باز كفشها خيابانها
 ^ ^ ما در دستاندازها گير م∂كنند! پس وا ^ ماشينها گرد و خا∑ م∂گيرد و الستي−ها
^ آن آس→→فالت ن→كردهان→د،  ^ م→ا ك→ه ن→ه ت→نها خ→→يابانها و گ→→ذرگاهها را ب→را ب→→ر ح→→ال ق→→لبها و دله→→→ا

                                                        
^ فيض،نامه＾۳۱.  ـ نهجالبالغه ۱
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ب→→→→→لكه پ→→→→→ر از خ→→→→→→ا∑ و گ→→→→→ل و س→→→→→→نگ و خ→→→→→ار ن→→→→→مودهان→→→→→د. ت→→→→→ا ق→→→→→دم ب→→→→→ر م→→→→→∂داري→→→→→م، م→→→→→يان س→→→→→نگالخ و 
خ→ارستان گ→ير م→→∂كنيم و ه→يچگاه ه→م به فكر پا∑ كردن دل از آلودگ∂ و نجات دادن آن از 
ه نداريم كه قلب  ẃتوج Ґس→نگالخها و دستان→→دازه→ا ن→م∂اف→تيم و ب→→دبخت∂ دردنا∑تر اينكه اصال
 Ґا ẃلط→افت خ→ود گ→رد و خ→→ا∑ م→∂گيرد ظ→لمان∂ و ت→يره و ت→ار م∂شود و ج→د ẃو روح م→→ا ه→م در ح→د

احتياج به تنظيف دارد. 
^ خ→→→→انههايمان چ→→→قدر وس→→→ايل ت→→→نظيف ف→→→راه→→→م ك→→→ردهاي→→→م؟آنگونه ك→→→ه اج→→→ازه ن→→م∂دهيم  م→→→ا ب→→→را
^ م→→→→ا دوده ب→→→→گيرد و دس→→→→تشوي∂ م→→→→ا ان→→→→دك∂ آلوده گ→→→→ردد. پس واوي→→→→ال ك→→→ه اي→→→ن  ح→→→→ت∂ دي→→→→وار آش→→→→پزخانه
^ ي− لن→→→→→→→گه ك→→→→→→→فش و دي→→→→→→→وار  ج→→→→→→→→ان و روح م→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→ه ح→→→→→→→قيقت ان→→→→→→→سان∂ م→→→→→→→ا است در ن→→→→→→→ظر م→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه ان→→→→→→→دازه
يẃت∂ ندارد كه به فكر تنظيف و تطهيرش باشيم؛ بلكه  ẃآش→پزخانه و ك→ف دس→تشوي∂ هم ارزش و اهم
روز به روز آن را آلودهتر م∂نماييم و عوامل توليد فساد بيشتر به خانه و زندگ∂ خود راه م∂دهيم. 

^ شديد كسان∂ كه با موسيق∂ و مطرب∂ مأنوسند  گرفتار
^ ك→→ودكان و ن→→وجوان→→→ان و  ^ ت→→→لويزيون∂ در خ→→→→انوادهه→→→ا چ→→→ه ب→→→دآموز＾ها ب→→را ه→→→مين ف→→→يلمها
^ ه→مراه دخ→تران و پ→سران  ج→وان→→ان دارن→د ت→ا ب→رسد ب→ه م→اهوارهه→ا و اي→→نترنتها و م→خصوصاҐ ت→لفنها
و... آي→→→→→ا ب→→→→→ا اي→→→→→ن وض→→→→ع آلوده و ف→→→→ساداف→→→→زون زن→→→→دگ∂، دي→→→→گر روح و ج→→→→→ان پ→→→→ا∑ رو ب→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→اق∂ 

م∂ماند و يا كس∂ به فكر تنظيف جان م∂افتد؟ خدايا به فريادرس. 
^ { ن→→→→→→→→گه دارم ب→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→ندين اوس→→→→→→→تاد＾{  چ→→→→راغ→→→∂ را در اي→→→ن ط→→→وفان ب→→→اد

^ شده كه اصالҐ گناه و معصيت خدا مفهوم خود را در اجتماع كنون∂ ما از دست  طور
ل∂ و ع→قبماندگ∂ ب→ه ح→ساب آم→ده و در م→حفل روش→نفكرمآبان خ→→ندهدار ش→ده است  م∫ Ẁداده و ا
ك→→→ه گ→→→→ناه ي→→→عن∂ چ→→→ه و م→→→عصيت خ→→→دا چ→→→ه م→→→→عناي∂ دارد؟ در ص→→→ورت∂ ك→→→ه از اب→→→وبصير از اص→→→حاب 

امام صادق�نقل شده كه: 
^ آم→→د و گ→→→فت: ي→→ابن رس→→ول اهللا! در ه→→مسايگ∂ م→→ن ك→→سان∂  م→→→ن خ→→→دمت ام→→→ام ب→→ودم، م→→رد
ه→→→→→→→ستند ك→→→→→→→ه م→→→→→→طرب و آوازهخ→→→→→→وان م→→→→→→∂آورند، م→→→→→→ن گ→→→→→→اه∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه دس→→→→→→تشوي∂ ك→→→→→→ه پ→→→→→→شت دي→→→→→→وار 
^ آوازهخ→وان را م→→∂شنوم و ب→يش از م→قدار الزم آن→→جا ت→وقẃف  ه→→مسايه ق→→رار گ→→رفته م→→∂روم، ص→→دا
ت م→→→→→∂برم،آيا اي→→→→→ن ك→→→→→→ار م→→→→→ن ن→→→→→اپسند است؟ ام→→→→→ام ص→→→→→→ادق�  ẃم→→→→→→∂كنم و از ش→→→→→→نيدن آن ص→→→→→→دا لذ
ف→رمود: اي→ن ك→ار را م→كن. م→رد گ→فت:آقا م→ن ك→ه ن→ه خ→ودم ب→ه م→جلس آن→ها م→→∂روم و ن→ه آن→ها را به 



 

۳℮Ｑ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ آن→ها را در دس→تشوي∂ خ→انهام م→→∂شنوم. ام→ام ف→رمود: آي→ا اي→ن  ^ خ→→ود م→→∂آورم، ت→→نها ص→→دا خ→→انه
آيه از قرآن را نخواندها＾: 

�؛۱  Ґال Ẁؤ Ẃسџم ẀهẂن џع џكان џ−ґولئẀا لẀك џؤادẀفẂال џو џر џصџبẂال џو џعẂم ￍالس ￍإن...�
...چشم و گوش و دل همه در روز جزا مورد سؤال قرار م∂گيرند.  

ب→→→→ه چ→→→→شم م→→→→∂گويند: چ→→→→را ن→→→→گاه ك→→→رد＾؟ ب→→→ه گ→→→وش م→→→∂گويند چ→→→را گ→→→وش ف→→→را داد＾؟م→→→رد 
گ→→فت: ي→→→ابن رس→ول اهللا! اي→ن آي→ه را گ→→وي∂ ت→ا ب→ه ح→ال ن→شنيده ب→ودم، اي→ن− در م→حضر ش→ما از اي→ن 
گ→→ناه اس→→تغفار م→→∂كنم و ت→صميم م→∂گيرم ك→ه دي→گر اي→ن گ→ناه را م→رتكب ن→شوم. ام→ام فرمود: ب→رو 
غ→→→سل ت→→→وبه ك→→→ن و چ→→→ند رك→→→عت ن→→→→ماز ب→→خوان،ب→→عد از ن→→→ماز اس→→→تغفار ك→→ن و از خ→→دا ب→→خواه ك→→ه ت→→و را 
ب→→→يامرزد و اگ→→ر ب→→ا آن ح→→→ال م→→∂مرد＾، چ→→ه گ→→رفتار＾ها ك→→ه داش→→ت∂! آن ك→→ار را ب→→ه اه→→لش واگ→→→ذار 

^ اهل∂ دارد. شما اهل اينچنين كارهاي∂ نبايد باشيد.  كه هر كار
كيفر دلها و بدنها 

دباقر�  ẃل م→→→اه رجب ب→→→نا ب→→→ر ن→→→→قل∂ س→→→الروز والدت ام→→→ام پ→→→نجم ح→→→ضرت ام→→→ام م→→حم ẃروز او
م م→→→→→→→→→اه رجب روز والدت  ẃا روز دو→→→→→→→→→ ẃم م→→→→→→→→→→اه ص→→→→→→→→→فر است ام ẃاست. اگ→→→→→→→→→→رچه ن→→→→→→→→→→قل م→→→→→→→→→→→شهور روز س→→→→→→→→→→و
م  ẃم م→→→→اه ه→→→م روز ش→→→هادت آن ح→→→ضرت است. ي→→→→عن∂ روز دو ẃح→→→→ضرت ام→→→→ام ه→→→→اد＾� و روز س→→→→و
م رجب از س→ال ℮۲Ｑ ش→هادتشان ب→وده است. ب→ه ه→ر  ẃم→→اه رجب از س→→ال ۲۱۲ والدت→→→شان و روز س→→و
^ از ح→→→→ضرت ام→→→→ام ب→→→→اقر�به  ^ اط→→→→هار�دارد.ح→→→→ال جم→→→→لها ه ẃح→→→→→ال م→→→→اه رجب ان→→→→تساب ب→→→→ه ائ→→→→م

عرض م∂رسد كه فرموده است: 
 ∂→→→ ґف ẁه→→→ن џو џو ґ↨ џعيش→→→ џمẂال ∂→→→ ґف ẁ−Ẃن→→→→ џض ґدان→→→→Ẃبџاال џو ґوبẀل→→→→ ẀقẂال ґﾭ ＃وباتẀق→→→→ Ẁع ґه→→→→ẃلґل ￍنґا)

)؛۲  ґ↕ џباد ґعẂال
^ ب→→→دنها دارد،ك→→يفر ب→→دنها[بر  ^ دله→→→→ا و ك→→→يفرهاي∂ ب→→→را خ→→→داوند ك→→→يفرهاي∂ ب→→→را
^ در زن→دگ∂ است و ك→يفر دله→ا س→ست∂  اث→→ر گ→→ناهان∂ ك→→ه م→رتكب ش→دهاند]دشوار

در امر عبادت است. 
^ غ→→يرقابل ح→→لẃ م→→∂شود و  →→→ن− م→→عيشت» ي→→عن∂ زن→→→دگ∂ پ→→ر از دش→→وار＾ه→→ا و م→→شكلها џض»

                                                        
^ اسراء،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۱

ـ تحف العقول،صفحه＾⅛۲۹.  ۲
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→→ا خ→وش∂ و آس→ايش در  ẃم→→ردم∂ در ع→→ين ح→→ال ك→→ه پ→ول ف→راوان و م→ركب و م→سكن ع→ال∂ دارن→د، ام
→نẂ− در م→عيشت» شده است كه با  џض» ґزن→دگ∂ ن→→دارن→د ك→ه ه→م اك→نون دن→يا گ→رفتار ه→مين ع→قوبت
^ آه و ن→→→→→→→اله و اف→→→→→→→غان ب→→→→→→ه گ→→→→→→وش  داش→→→→→→→تن ه→→→→→→→مه گ→→→→→→ونه وس→→→→→→→ايل رف→→→→→→اه در زن→→→→→→→دگ∂، از ه→→→→→→→مه ج→→→→→→ا ص→→→→→→دا
ا كيفر و  ẃم→∂رسد ك→ه در اث→ر ارت→كاب گ→ناهان و ط→غيان ب→ر خدا به چنين بالي∂ مبتال شدهاند و ام
ع→قوبت روح→∂ و ق→لب∂ ك→ه ب→ه مراتب بدتر از كيفر بدن∂ است، عبارت از وهن و سست∂ در امر 
ع→→→→→→بادت است ك→→→→→→ه ه→→→→→يچگونه اش→→→→→تياق و رغ→→→→→بت∂ ب→→→→→ه ن→→→→→ماز و دع→→→→→ا و م→→→→→ناجات ب→→→→→ا خ→→→→→دا ن→→→→→دارن→→→→→د و ب→→→→→ه 

^ قرآن:  فرموده
...�؛۱  Ẅ∂سالẀوا كẀقام ґ↕ال ￍالص ∂џوا إلẀإذا قام џو...�

...وقت∂ به نماز م∂ايستند، با كسالت و ب∂حال∂ و ب∂رغبت∂ م∂ايستند... 
قساوت قلب دردنا∑ترين كيفر 

)؛۲  ґبẂلџقẂال ґ↕џو Ẃسџق Ẃن ґم مџظẂعџا ＃↨џوبẀقẀعґب ẁدẂب џع џبґر Ẁما ض џو)
^ به كيفر و عقوبت∂ دردنا∑تر از قساوت قلب مجازات نشده است.  هيچ بندها
ت  ẃدر آن اث→→→→→→→ر م→→→→→→∂كند و ن→→→→→→ه از ع→→→→→→بادت∂ لذ ^ دل وق→→→→→→→ت∂ س→→→→→→→نگين ش→→→→→→→د، دي→→→→→→→گر ن→→→→→→→ه م→→→→→→→وعظها
م→→→∂برد و ن→→→ه ش→→→وق و رغ→→→بت∂ ب→→→ه دع→→→ا و م→→→ناجات ب→→→ا خ→→→→دا در خ→→ود م→→شاهده م→→∂كند. چ→→نانكه ق→→رآن 

كريم م∂فرمايد: 
...�؛۳  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�

^ ق→→→ساوت  ^ ش→→→ما م→→→→بتال ب→→→ه ب→→→يمار پس از اي→→→→→ن [ن→→→→→افرمان∂ها ك→→→→ه از خ→→→→ود ن→→→→شان دادهاي→→→د] دله→→→→ا
^ ك→وهستان] و بلكه از آن نيز سختتر و سنگينتر شده است كه با  گ→شته و م→انند ت→→خته س→نگ[ها
ه→→→→→يچ م→→→→→وعظه از آي→→→→→ات ق→→→→→رآن و اح→→→→→اديث ام→→→→→امان� ت→→→→→كان∂ در ش→→→→ما پ→→→→→يدا ن→→→→م∂شود و ان→→→→→قالب 

حال∂ در جانتان بهوجود نم∂آيد.  
لي→→→→→→→ن  ẃم∂ ع→→→→→→→امل ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→لمش ن→→→→→→→باشد، اوґدر روايت آم→→→→→→→ده ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→دا ف→→→→→→→رموده است اگ→→→→→→→ر ع→→→→→→→ال
 ^ ع→→→→→قوبت∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه او م→→→→→∂دهم اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ح→→→→→الوت و ش→→→→يرين∂ م→→→→ناجات ب→→→→ا خ→→→→ودم را از ذائ→→→→قه

ت عبادت و مناجات با خودم محرومش م∂گردانم.   ẃجانش بر م∂دارم و از لذ
                                                        

^ نساء،آيه＾۱℮۲.  ـ سوره ۱
ـ تحف العقول،صفحه＾⅛۲۹.  ۲

^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۳
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راه تنبẃه،توقẃف كنار قبر مردگان 
ي− جمله هم از حضرت امام هاد＾�بشنويم كه م∂فرمايد: 

)؛۱  џون Ẁر џآخ џر ґس џخ џو ẁمẂوџفيها ق џح ґب џر ẁوق Ẁيا سẂن لدџا)
^ است ك→→→→ه گ→→→روه∂ در آن ب→→→هره و س→→→ود ف→→→راوان ب→→→→ه دست آوردهان→→→د و  دن→→→يا ب→→→ازار

^ در آن زيان و خسران نصيبشان شده است.   گروه ديگر
آن→→→→ها ك→→ه اه→→ل ع→→لم و ع→→مل ب→→ودهان→→→د، از اي→→ن ب→→ازار دن→→→يا ب→→ا دست پ→→ر از اع→→مال ص→→الح خ→→ارج 
^ عمر را تلف كرده و ربح∂  ^ از حقايق هست∂ سرمايه ش→دهاند و آنان كه با غفلت و ب∂خبر
ه و اع→مال ص→الحه و اخ→→الق ف→اضله ت→حصيل ن→كردهان→د، ب→ا دست خال∂ از اين بازار  ẃاز ع→قايد ح→ق
^ دردن→→→→ا∑ ع→→→→الم پس از م→→→→رگ گ→→→→شتهان→→→→د. ام→→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين  ب→→→→يرون رف→→→→ته و م→→→→بتال ب→→→→ه ع→→→→ذابه→→→→→ا

عل∂�ضمن وصيẃتشان به امام مجتب∂�م∂فرمايند: 
)؛۲  Ẃم ґه ґورẀبẀق Ẅ∂لџع Ẃفґق ￍمẀث)

^ م→→ردگان و در  ^ ت→→→نبẃه و ب→→يدار گ→→شتن دل از ح→→ال غ→→→فلت] ك→→→نار ق→→برها آن→→→گاه [ب→→→را
دل خا∑ خفتگان بايست.  

^ راه و م→→→شكالت دي→→گر از زي→→ارت اه→→ل ق→→بور ه→→م م→→حروميم  م→→→ا ك→→→ه در ت→→→هران ب→→→ر اث→→→ر دور
ẃه ب→اشد و آدم→∂ را ب→ه ي→→اد م→رگ و  →نџب Ẁر و م ґẃذك→Ẁت→→ازه آن→→جا ه→→م دي→→→گر از ص→→ورت ق→→برستان∂ ك→ه ب→ايد م

آخرت بيفكند خارج شده و صورت گلستان به خود گرفته است.  
م ك→→ه ان→→سان ب→→ا دي→→→دن  ẃس→→رسبز و خ→→ر ^ ^ ج→→الب و درخته→→→ا ^ م→→→فروش و لوس→→ترها ات→→→اقها
 ^ آن→→→→ها ب→→→يشتر ب→→→ه ي→→→اد دن→→→يا م→→→→∂اف→→→تد ت→→→ا ب→→→ه ي→→→→اد م→→→رگ و آخ→→→رت! آن→→→گونه ك→→ه ي→→→ادش م→→∂رود ف→→اتحها
^ اي→→→ن داده ش→→→ده ك→→→ه آدم→→∂  ^ ام→→→وات ب→→→خوان→→→د در ص→→→ورت∂ ك→→→ه دس→→→تور زي→→→ارت اه→→→ل ق→→→بور ب→→→را ب→→→را
^ ف→→→را رس→→يدن  ح→→→الت زه→→→د و ب→→→→∂رغبت∂ ن→→→سبت ب→→→ه دن→→→→يا در روحش پ→→→يدا ش→→→ود و خ→→→ود را آم→→→→اده ب→→→را

مرگ بنمايد. 
^ پ→نجشنبه  ل ب→وديم، موفẃقيت∂ داش→تيم. ق→در م→سلẃم ع→صر روزه→→ا ẃم→→ا زم→→ان∂كه در ق→→م م→حص
→→→→→→→→لوعين ت→→→→→→→شرẃف ب→→→→→→→ه زي→→→→→→ارت اه→→→→→→ل ق→→→→→→بور ح→→→→→→اصل م→→→→→→→∂شد، چ→→→→→→ون  ẃب→→→→→→→ين الط Ґدي→→→→→→→گر غ→→→→→→→→البا ^ و روزه→→→→→→→ا
 ẃخ→→→→اص ^ ^ ف→→→→→يضيه و ق→→→→→برستان م→→→→→رحوم ح→→→→→اج ش→→→→→يخ (رض)ك→→→→→ه ح→→→→→ال و ه→→→→→وا ^ ب→→→→→ين م→→→→→درسه ف→→→→→اصله

                                                        
ـ تحف العقول،صفحه＾℮۸۳.  ۱

ـ همان،صفحه＾۸⅛.  ۲
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^ داشت، ش→→→→ايد ده دق→→→يقه ه→→→م ن→→→م∂شد. ول∂ اي→→→نجا س→→→→ال ب→→ه س→→→ال ه→→م م→→وفẃق ب→→ه زي→→ارت اه→→ل  م→→→عنو
ق→→→→→→بور ن→→→→→→م∂شويم و اي→→→→→→ن ه→→→→→→م م→→→→→→حروميẃت∂ است ك→→→→→→ه در ت→→→→→→هران دام→→→→→→نگير م→→→→→→ا ش→→→→→ده است. ب→→→→→له،ام→→→→→→ام 

اميرالمؤمنين عل∂�فرمود: 
 Ẁ↨џق ґẃرџفџت→→→ ẀمẂال Ẁضاء→→→ Ẃعџ Ẃاال џو Ẁ↨џيґب→→→الẂال Ẁساد→→→ Ẃجџا االџهẀت→→→→→ￍيџأ ẂلẀق→→→→џف Ẃم ґه ґورẀب→→→→Ẁق Ẅ∂ل→→→→ џع Ẃف→→→→ ґق ￍم→→→→Ẁث)

ارџ الￍتґ∂ أџنẂتẀمẂ بґها)؛۱  ẃالد ẀمẀت Ẃد џج џو џفẂيџك
^ از ه→→→م پ→→راكنده  ^ اع→→ضا ^ اج→→→ساد پ→→→وسيده و ا ك→→→نار ق→→→بور آن→→→ان ب→→→→ايست و ب→→→گو: ا

گشته! چگونه يافتيد آن سراي∂ را كه اكنون در آن هستيد؟ 
)؛  Ẃم ґه ґد џحџأџك џتẂر ґص Ẃدџليل＃ قџق Ẃنџع џ−ￍنџأџك џو ￍ∂џنẀب ^ (أ

^ ف→→→→→→رزند ع→→→→→→زيزم! گ→→→→→→وي∂ ك→→→→→→→ه ت→→→→→→و ه→→→→→→→م پس از زم→→→→→→→ان ان→→→→→→دك∂ م→→→→→→انند ي→→→→→ك∂ از آن→→→→→ان  ا
خواه∂ شد. 

)؛۲  џ∑ياẂن Ẁدґب џ−џت џر ґآخ Ẃع ґبџال ت џو џ∑واẂثџم Ẃحґل Ẃصџأџف)
پس جايگاهت را صالح ساز و آخرتت را به دنيايت مفروش. 

و فرمودهاند: 
 џتẂأل→→→→→→ џس џ−ￍأن→→→→→→џك џو ẀولẀم Ẃح→→→→→→ џمẂال џتẂأن џ−ￍأن→→→→→→џك ẂنẀك→→→→→→џف Ґ↕ џازџن→→→→→→→ џج џتẂلџم→→→→→→→ џح џتẂا أن џإذ)

)؛۳  ẀفґنẂأџت Ẃسџا ت џاذџم ẂرẀظẂانџف џلџعџفџا فџيẂن الد ∂џإل џوع Ẁج الر џ−ￍب џر
^ را ب→→→→ر دوش گ→→→→رفته ب→→→→ه ق→→→→برستان م→→→→→∂بر＾، ف→→→كر ك→→→→ن ك→→→→ه ت→→→→و ه→→→→مان  وق→→→→ت∂ ج→→→→نازها
^ ك→→ه ت→→و را ب→→ه دن→يا ب→رگرداند و اج→ابتت كرده  ج→نازه ه→ست∂ و از خ→دايت خ→واستها
^ و اعمال ني− انجام بده∂.  است،حال بنگر كه چگونه م∂خواه∂ از سر بگير

^ عمر خود باشيم  قدردان اين لحظات باق∂مانده
در قرآن كريم آمده است: 

 Ґحاґص→→→ال Ẁلџم→→→ Ẃأع ∂ґẃل→→→ џعџل � ґونẀع→→→ ґج Ẃار ґẃب џر џق→→→ال ẀتẂو→→→ џمẂال ẀمẀه џد→→→ џأح џإذا ج→→→→اء ∂ￍت→→→→ џح�
...�؛  ẀتẂك џرџيما تґف

^ من! مرا برگردانيد تا در  ^ خدا وقت∂ يك∂ از آنها مرگش فرا رسيد م∂گويد: ا
                                                        

ـ تحف العقول،صفحه＾۸⅛.  ۱
ـ همان.  ۲

 .۲Ｑ۸＾ـ كاف∂،جلد۳،صفحه ۳
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آنچه كه از خود باق∂ گذاشتهام اعمال ني− انجام بدهم... 
ول∂ جواب م∂شنود:  

�؛۱  џونẀثџعẂبẀي ґمẂوџي Ẅ∂إل ẁخ џز Ẃرџب Ẃم ґهґرائ џو Ẃن ґم џها وẀلґقائ џوẀه ẁ↨џمґلџها كￍإن ẃالџك...�
...ن→→→ه، ه→→→رگز چ→→→→نين ن→→→خواهد ش→→→د، اي→→→ن س→→→خن∂ است ك→→ه او ب→→→ه زب→→ان م→→→∂گويد.پشت 

^ كه برانگيخته شوند.  سر آنها برزخ∂ است تا روز
^ ك→→نده ب→→ود و ه→→ر  ^ خ→→ودش در خ→→انهاش ق→→بر →→→اد م→→عروف ن→→→قل ش→→ده ك→→ه ب→→را ẃاز ي→→ك∂ از زه

^ ي− روز داخل آن م∂رفت و م∂خوابيد و بعد م∂گفت:  روز يا هر هفتها
...�؛  ẀتẂك џرџيما تґف Ґحاґصال ẀلџمẂأع ∂ґẃل џعџل � ґونẀع ґج Ẃار ґẃب џر...�

^ من! مرا برگردانيد تا عمل صالح انجام بدهم...  خدا
ب→→عد ب→→ه خ→→ودش م→∂گفت: خ→→دا اج→ابتت ك→رد و ت→و را ب→ه دن→يا ب→رگردان→يد،حال ب→نگر ك→ه چ→ه 
م→∂خواه→∂ ب→كن∂؟ از ق→بر ب→يرون م→→∂آمد ت→ا ي− ه→→فته ح→ال ع→بادت و ي→اد آخرت در دلش زنده 

بود. فرمودهاند: 
 Ẃم→→→→→ Ẁه џو Ẁح→→→→→يل ￍالر Ẁم ґف→→→→→يه џ^ ґود→→→→→Ẁن ￍم→→→→→Ẁث Ẃم ґه ґر→→→→→ ґآخ Ẃن→→→→→ џع Ẃم→→→→→ ẀهẀل ￍوџا џسґب→→→→→→ Ẁوم＃ ح→→→→→→џقґل ẁب џج→→→→→→ џع)

)؛۲  џونẀبџعẂل џي
^ م→→→→→→→→لحق ش→→→→→→→→دن آي→→→→→→→→ندگان ن→→→→→→→→گهشان  ت→→→→→→→→→عجẃب از م→→→→→→→→ردم∂ ك→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→ذشتگانشان را ب→→→→→→→→را
^ ك→→→وچ ك→→→ردن در م→→→→يانشان داده ش→→→ده است و در ع→→→ين ح→→→ال اي→→→نان  داش→→→→تهاند و ن→→→دا

سرگرم باز＾اند! 
^ را ك→→→ه در  ب→→→ه ه→→→ر ح→→→ال م→→→اه رجب را ف→→→رصت م→→→غتنم∂ ب→→→شماريم و اع→→→→مال ب→→→ه ظ→→→اهر س→→→ادها
^ اي→→ن م→→اه دس→تور دادهان→د ان→جام ب→دهيم و از لط→ف و ك→رم پ→روردگارمان آم→رزش  شب و روزه→→ا
 џثير→→→ џالك ∂ ґعط→→→Ẁگ→→→→ناهان و رس→→→→اندن ب→→→→ه م→→→→→قامات ع→→→→اليه از ق→→→→رب خ→→→→ودش را خ→→→واس→→→تار ب→→→اشيم ك→→→ه او «ي

ليل» عمل اند∑ را م∂پذيرد و اجر عظيم عنايت م∂فرمايد.  џالقґب
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 
                                                        

 .۱ΩΩمؤمنون،آيات۹۹و ^ ـ سوره ۱
 .۳۸Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۳،صفحه ۲
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→→→ام م→→→→∂رسيم ب→→→ايد ب→→ه س→→ه  ẃه→→→فتم م→→→اه رجب ن→→→يز مب→→→عث رس→→→ول اك→→→رم�است. م→→→ا وق→→→ت∂ ب→→→ه اي→→→ن اي
ه كنيم:   ẃچيز توج

^ خدا.   ^ شناخت و معرفت خدا و اوليا اوẃالҐ مسأله
^ 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
ف→→طرت ان→→→سان ن→→يز ه→→→مين است؛ ي→→عن∂ ان→→→سان ب→→ر ح→→سب س→رشت اوليẃ→→هاش، ع→شق ب→ه ج→مال و ك→→مال 
^ 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

بدهد و او را بيازارد و خشم او را نسبت به خودش برانگيزد.  
ẃصف ب→→→ه ص→→→→فات ك→→→→مال ش→→→ناخت،  ^ خ→→→دا را م→→→ت از اي→→→نرو م→→→→∂گوييم آدم→→→∂ ك→→→ه خ→→→دا و اولي→→→ا
^ خ→→→دا م→→→∂شود. ح→→→ال  ط→→→بعاҐ دوس→→→تدار خ→→→→دا و اولي→→→→ايش م→→→→∂گردد و ق→→→هراҐ م→→→طيع ف→→→رمان خ→→→→دا و اولي→→→ا
اگ→ر دي→ديم اط→اعت در ك→ار ن→يست، م→→∂فهميم م→حبẃت در ك→→ار ن→→يست و پ→∂ م→→∂بريم ك→→ه شناخت 
ق ن→→→→دارد وگ→→→→رنه چ→→→→نانكه گ→→→→فتيم، اي→→→→→ن س→→→→ه چ→→→→يز ي→→→عن∂ م→→→عرفت و م→→→حبẃت و اط→→→اعت  ẃو م→→→→عرفت ت→→→→حق
^ م→ا ام→→ام  ق م→→∂يابند. از اي→→ن ج→→هت است ك→→ه م→وال ẃو ط→→بيع∂ دارن→→→د و دن→→بال ه→→م ت→→حق ^ ẃب ق→→هر ت→→رت

اميرالمؤمنين عل∂�فرموده است: 
 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)

فẀون)؛۱  ґرẂعџت Ẃنџم ґ↕ џباد ґعґب ґح ґوار џجẂال
ش→→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 
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؟ 
                                                        

ـ تحف العقول،صفحه＾۲۲۳.  ۱



 

۳Ｑ۱                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ مجالس مربوط به 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

بان درگاه خدا م∂پردازيم.   ẃم∂دهيم و به ذكر فضايل و مناقب آن مقر
 ^ س→→→وهها Ẁت ب→→→ه آن اẃ ^ از م→→→→حب ẃه ب→→→سيار ك→→→ار خ→→→→وب∂ است و در ح→→→دẃ خ→→→ود ن→→→شانها اي→→→→ن ك→→→→ار الب→→→ت
ه ب→→→ه آن در اي→→نگونه  ẃا آن→→→چه ك→→→ه ت→→→وج→→→ ẃت است، امẃت→→→وحيد و ع→→→دل و اي→→→مان و ش→→→رف و ك→→→رامت ان→→→ساني
م→→→→جالس ب→→→→ر م→→→→ا الزم است اي→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→دان→→→يم م→→→قصود اص→→→ل∂ از ذك→→→ر ف→→→ضايل و م→→→→ناقب خ→→→→اندان 
^ م→→→→→→عرفت و ش→→→→→ناخت آن ان→→→→→وار آس→→→→→مان∂ و ره→→→→→گشايان در م→→→→→سير  رس→→→→→→الت� اف→→→→→→زودن ب→→→→→→ر درج→→→→→→→ه
ẃت ب→ه  ^ آن م→عرفت، اف→زايش م→يزان م→حب ^ ق→→هر ^ ع→→الم ق→→رب اله→→∂ است ك→→ه الزم→→→ه ح→→ركت ب→→ه س→→و
^ ع→→→اطف∂ و ع→→→→قالن∂ اي→→→ن  ^ آدم→→→→∂ خ→→→→واه→→→→د ب→→→ود و ن→→→تيجه آن ه→→→→اديان راه ن→→→→يل ب→→→→ه س→→→→→عادت ج→→→→→اودان→→→→→ه
^ اط→→اعت از ام→→ر و ن→→ه∂ آن ف→رمانرواي→ان م→→عصوم م→نصوب از  ^ ب→→را ẃت ن→→يز، س→→ع∂ و ت→→الش ج→→دẃ م→→حب
ـ ك→ه ن→خستين  ج→انب ح→ضرت ربẃ الع→→المين م→∂باشد و ب→→ديه∂ است ك→ه ب→ه دست آوردن م→عرفت 
ر و ان→→→→ديشيدن دارد از آن ن→→ظر ك→→ه ان→→سان  ẃـ اح→→→تياج ب→→→ه ت→→→فك ^ اي→→→ن س→→→ير و س→→→لو∑ ارت→→→قاي∂ است  پ→→→لẃه

ر است.  ẃتفك ^ ر و انديشمند است و امتيازش از ساير حيوانات به همين نيرو ẃمتفك ^ موجود
^ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رادر ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→ديشها＾{  ^ { ا م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ق∂ ت→→→→→→→→و اس→→→→→→→→تخوان و ري→→→→→→→→شها
→→→→→→→→→→→→ل گ→→→→→→→→→→→→لشن∂{  Ẁلخن∂{ گ→→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→→ود ان→→→→→→→→→→→→→ديشه ات گ→→→ Ẁگ ^ ^ ت→→→و ه→→→يمه ور ب→→→→ود خ→→→ار

 
 
 
 
 
 
 



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳Ｑ۲

ر  ẃگفتار پنجم: ارزش تفك
 
 
 

ر است  ẃارزش عبادت به تفك
ر م∂كند و م∂فرمايد:  ẃتحريض و ترغيب به تفك Ґرا ẃقرآن كريم مكر

�؛۱  џون Ẁرￍكџفџت џم＃ يẂوџقґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
�؛۲  џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل...�

اين حديث از امام ابوالحسن الرẃضا�نقل شده: 
 ґر→→Ẃمџا ∂→→ ґف ґركџف→→→ￍالت Ẁ↕ џرẂث→→џك Ẁ↕ џباد→→→ ґعẂما ال→→→→ￍنґا ґ↕لو→→→ ￍالص џو ґيام→→→ ґẃالص џ↕ џرẂث→→→џك Ẁ↕ џباد→→→ ґعẂال ґت џس→→→Ẃيџل)

)؛۳  ґاهللا
^ 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]. 
^ «انẃما» كه  ẃر است ك→ه امام�با كلمه ر»، آن→چنان در ب→اال ب→ردن ارزش ع→بادت م→ؤث ẃت→فك»
ر چيز  ẃر ن→شان داده ك→ه گ→وي∂ عبادت جز تفك ẃح→صر م→∂كند ع→بادت را م→نحصر در ت→فك ^ 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 در 
 ^ 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 

                                                        
^ رعد،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

^ اعراف،آيه＾⅛۱۷.  ـ سوره ۲
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۱۱،صفحه＾۱۸℮.  ۳



 

۳Ｑ۳                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 Ґاهللا)؛ع→بادت، م→نحصرا ґر→ Ẃم џا ∂→ґف ґر √→→فџك∫ ẂرẀ↕џ الت →ث ґك Ẁ↕ џباد→ ґعẂن√→ما ال ґخ→→واه→→د ب→→ود ت→→ا آن→→جا ك→ه ام→ام�فرمود: (ا
^ ام→ر ت→كوين∂ و ت→شريع∂ خ→داست كه سبب ازدياد معرفت و محبẃت و  زي→→اد ان→→ديشيدن درب→اره
^ ان→→→سان  اط→→→اعت م→→→→∂شود و ب→→→ه س→→→اير ع→→→بادات روح م→→→∂دهد و آن→→→→ها را ث→→→مربخش در دن→→→→يا و ع→→قبا

م∂گرداند و لذا فرمودهاند: 
)؛۱  ＃↨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
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)؛۲  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 ґؤمẀمẂها الẀعџم 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

                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۲،صفحه＾℮⅛.  ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۲۲.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳Ｑ℮

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 آنكه چه بسا از معارف و احكام  ^ ع→زẃ و ش→رف ب→را داش→تن آن→ها را م→ايه

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

^ به كار اندازد؛ در راه به دست آوردن مشت∂ جمادات تباه سازد؟!  سعادت سرمد
سبب اصل∂ انحراف از مسير فطرت 

ر و نينديشيدن  ẃان→حراف از م→سير س→عادت و اف→تادن در م→سير ش→قاوت، س→بب∂ جز عدم تفك
^ تربيت انسان از جانب  ^ خ→لقت خ→ود و ع→→الم ن→→دارد و لذا ق→رآن كريم كه برا در م→بدأ و م→نتها
ر و ان→→→ديشيدن در  ẃخ→→→الق س→→بحان ن→→→ازل ش→→ده است، ب→→ا ب→→→يانات گ→→وناگون آدم→→→يان را دع→→→وت ب→→ه ت→→فك

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∂ 

^ خردمندان و مغزداران است.  [روشن] برا
^ است. لẀبẃ و  →→→→→→→→→صاره و خ→→→→→→→→→الص ه→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→يز Ẁع ^ لẂب→→→→→→→→→→→اب» ج→→→→→→→→→→مع لẀبẃ است و لẀبẃ ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→عنا џا»
^ ب→→→→→→→→عد �اولوااللب→→→→→→→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�

                                                        
 .۱۹Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱



 

۳ＱＱ                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

...�؛۱  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 �اولوااللب→→→→→→اب� و ص→→→→→احبان ع→→→→→قل و ان→→→→→→ديشه است، ام
^ در∑  ^ ت→→→→مايالت ن→→→→→فسان∂ چ→→→→يز رض→→→→→→ا ґش→→→→→باع غ→→→→→راي→→→→→ز ح→→→→→يوان→→→→→∂ و ا ґع→→→→→الم س→→→→→راس→→→→→ر ح→→→→→كمت، ج→→→→→ز ا

نم∂كنند در لسان قرآن كريم�شرẃالدوẃاب� و بدترين جنبندگانند كه فرموده است: 
�؛۲  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

�؛۳  Ґيالґب џل∫ س џأض Ẃم Ẁه Ẃلџ نẂعامґ ب Ẃاأل џك ẃإال Ẃم Ẁه Ẃحيوان∂ پستترند!�...إن
ر  ẃدر گرو تفك Ґصرفا ^ ترقيẃات معنو

 ^ ^ ع→→قل و ف→كر آف→ريده ش→ده است ت→ا با نيرو ح→اصل اي→نكه 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

)؛℮  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: 
                                                        

^ آل عمران،آيه＾۱۹۱.  ـ سوره ۱
^ انفال،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۲
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۱.  ℮



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳Ｑ⅛

 џو ґهґت џرẂط→→→→→ ґف џاقџيث→→→→→ ґم ẂمẀوه Ẁأدџت Ẃس→→→→→џيґل Ẁه џاءџيґب→→→→→Ẃأن Ẃم ґه→→→→→Ẃيџل ґإ џر→→→→→џات џو џو Ẁهџل→→→→→→ Ẁس Ẁر Ẃم ґيه→→→→→→ ґف џثџعџب→→→→→→џف)
 џنґائ→→→→џف џد Ẃم→→→→ Ẁهџوا ل Ẁيرґث→→→→Ẁي џو ґيغґلẂبￍالت→→→→ ґب Ẃم ґهẂيџل→→→→ џوا ع جџت Ẃح→→→→ џي џو ґهґت џمẂع→→→→ ґن ￍ∂ ґسẂن→→→→→ џم ẂمẀوه Ẁرґẃك џذ→→→→→Ẁي

)؛۱  ґولẀقẀعẂال
[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 
^ خدا بيندازند و  ^ ف→راموش ش→ده ب→ندگ∂] وف→ادار ب→اشند و آن→ها را ب→→ه ي→اد ن→عمتها
گ→→→→→→→→→→→→نجينههاي∂ را ك→→→→→→→→→→→→→ه در س→→→→→→→→→→→→رزمين ع→→→→→→→→→→→→قلها م→→→→→→→→→→→→دفون است؛ ب→→→→→→→→→→→يرون آورده و در 

دسترس آدميان بگذارند.  
و ب→→→ه آن→→→→ها ن→→→→شان ده→→→ند ك→→→ه چ→→→ه اس→→→→تعداده→→→اي∂ خ→→→الق ان→→→→سان در وج→→→ود ان→→→→سان ق→→→رار داده ك→→→ه 
^ ف→→→→→→→كر خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار ان→→→→→→→→دازد و آن  اگ→→→→→→→→ر ت→→→→→→→→حت ت→→→→→→→→ربيت ص→→→→→→→→حيح ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→يرد و ع→→→→→→→قل و ن→→→→→→→يرو
^ از ع→→→→→الم م→→→→∂فهمد و  ^ ف→→→→→→عليẃت و ش→→→→→كوفاي∂ ب→→→→→رساند، دق→→→→→ائق و اس→→→→→رار اس→→→→→تعداده→→→→→ا را ب→→→→→ه م→→→→→رحله
ر ف→→→→→→رمان خ→→→→→→ود  ẃع→→→→→→→الم را م→→→→→→سخ ^ ^ ب→→→→→→→ه دست م→→→→→→→→∂آورد ك→→→→→→→ه ت→→→→→→مام ن→→→→→→يروها ق→→→→→→→درت ق→→→→→→→اهره و ن→→→→→→→افذها
 Ґيعا ґم→→→ џج ґضẂر

џ
Ẃال →→→∂ ا ґم→→→→ا ف џو ґماوات→→→→ →→→→∂ الس√ ґم→→→→ا ف Ẃم→→→→ Ẁكџل џر →→→→خ√ џس џم→→→→∂سازد ك→→→→ه خ→→→→→القش ف→→→→رموده است:�و

...�؛۲مهمتر از همه اينكه اهليẃتґ لقاء خدا را پيدا م∂كند كه:  ẀهẂن ґم
�؛۳  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

ب→→→→نگر ك→→→→ه ت→→→→ا چ→→→ه ح→→→دẃ است م→→→كان آدم→→→يẃت { رس→→د آدم→→∂ ب→→ه ج→→اي∂ ك→→ه ب→→ه ج→→ز خ→دا ن→بيند{ 
يات＃ 

џ
ر لك→م...� ف→رموده است:�...إن√ فґ∂ ذلџ−ґ آل ẃم→باركه �و س→خ ^ ^ ه→مين آي→→ه در ادام→→ه

�؛به ط→→ور م→→→سلẃم، در اي→→نكه ه→→مه چ→→يز ع→→الم در م→→سير خ→→دمت ب→→ه ان→→سان ق→→رار داده  џون Ẁر ك√ џفџ →→ت џم＃ ي Ẃو→→ џقґك→→→ه از ل ^ ^ ع→→→ظمت آف→→→رينش ان→→→→سان و ب→→→زرگ∂ ه→→→دف و م→→→قصد ش→→→→ده است ن→→→→شانههاي∂ است ب→→→→را
ر است ك→→ه  ẃك→→→سان∂ م→→يس ^ آف→→→رينش او م→→قصود و م→→نظور است، ول∂ پ→→∂ ب→→ردن ب→→ه آن ن→→شانهها ب→→را
^ ع→→قل 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  ن→→يرو
^ در گنداب شهوات حيوان∂ كجا و در∑ رفعت مقام  ج→هان ب→ينديشند، وگ→رنه م→ردم فرو رفته

^ قرآن:  و منزلت انسانيẃت كجا به فرموده
                                                        

^ فيض،خطبه＾۱.  ـ نهجالبالغه ۱
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۳



 

۳Ｑ۷                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

 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�
�؛۱  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 

^ انسان∂ را داشتهاند و آن را زير پا نهاده و كفران عال∂ترين نعمتها كردهاند.   سرمايه
^ دين� با عقايد خراف∂  ^ اوليا مبارزه

ر و انديشه  ẃتفك ^ س اسالم، مسأله ẃحاصل اينكه در مكتب آسمان∂ انسانساز دين مقد
^ ع→→→→الم ق→→→→رب خ→→→→→دا و ت→→→أمين  و ت→→→→حقيق در ت→→→→مام ش→→→→ئون زن→→→→دگ∂ ب→→→→→هويژه در س→→→→ير و س→→→→لو∑ ب→→→→ه س→→→→و
^ ع→→→→→قبا، ي− رك→→→→→ن اس→→→→→اس∂ ب→→→→→ه ح→→→→→→ساب آم→→→→→ده است ت→→→→→ا آن→→→→→جا ك→→→→ه ع→→→→→قايد  ح→→→→→يات و س→→→→→عادت اب→→→→→→د
^ 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  خ→→راف→→∂ ج→→اهالنه ه→ر چ→ند ض→رر
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: 
)؛۲  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
^ آن در ف→→→راق م→→→حبوب و ع→→→زيزش م→→→حزون  ^ ع→→→→اطفه است و ب→→→→ه اق→→→تضا آر＾، ان→→→→→سان دارا

                                                        
^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱

ـ فقيه،جلد۱،صفحه＾۱۷۷، با اندك∂ تفاوت.  ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳Ｑ۸

^ 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
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

عالميان بپوشاند.  
ẃه ب→→→→→→→→→→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→→→→→→→ريان س→→→→→→→→→→→→→→→→بب اف→→→→→→→→→→→→→→→زايش اع→→→→→→→→→→→→→→→تقاد و اي→→→→→→→→→→→→→→→→مان م→→→→→→→→→→→→→→→ردم ب→→→→→→→→→→→→→→→ه  الب→→→→→→→→→→→→→→→→ت
^ م→→→ردم ن→→→م∂زند ول∂ از  ^ ه→→→→م ن→→→ه ب→→→ه دن→→→يا و ن→→→ه ب→→→ه ع→→→قبا پ→→→→يامبراك→→→→رم� م→→→→∂شود و ه→→→→يچ ض→→→→رر
ر و آگاه از حقايق بار بياورند  ẃپيامبران اله∂ اين است كه مردم را عالم و متفك ^ آن→جا ك→ه م→بنا

^ جاهالنه بر حذر دارند.   و آنها را از هرگونه اعتقاد
م خ→دا�وق→ت∂ از اي→ن ش→ايعه آگ→اه ش→د ن→ه ت→نها خ→وشحال ن→→شد  ẃاز اي→→نرو آن رس→ول م→كر
از اي→→→نكه اي→→→→مان و اع→→→تقاد م→→ردم ب→→ه س→→بب اي→→ن واق→→عه 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 هم بخواهند دين خدا را با استفاده از 
^ آنها استوار سازند.   ر جاهالنه ẃجهل مردم پيش ببرند و عقيده و ايمان آنها را بر اساس تفك
^ منبر رفت و  از اي→نرو دس→تور داد در م→يان ش→هر ن→→دا در دادن→د و م→ردم اجتماع كردند رو
^ م→سلمانان! آگ→اه ب→اشيد، آف→تاب گ→رفتگ∂ ام→روز، نه به خاطر مرگ ابراهيم فرزند من  ف→رمود: ا
^ ي− ح→→ساب و ج→→ريان ط→بيع∂ است ك→ه خ→→ورشيد  ب→→وده و ن→→ه ب→→ه خ→→اطر غ→→مگين∂ م→→ن، ب→→لكه رو

∂ كه به تقدير خداوند حكيم تنظيم شده است منكسف م∂گردد.  ẃدر شرايط خاص
قضاوت آيندگان 

 ^ ∂ 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



 

۳Ｑ۹                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

� داري→→م، م→عتقديم ك→ه ول∂ẃ خ→دا ب→ه اذن خ→→دا م→تصرẃف در  Ẅ^ →→→د Ẁه ^ 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 اي→→نكه س→→بب اف→→زايش اع→→تقاد و اي→→→مان  م ج→→اهالنه ẃخ→→دا�آن روز اي→→ن ت→→وه

آنان شده است با سكوت خود امضا م∂كرد.  
ران دن→→→→→→يا ب→→→→→ر اس→→→→→اس م→→→→→وازي→→→→→ن ع→→→→→لم∂ و ب→→→→ا در دست داش→→→→تن  ẃام→→→→→روز ك→→→→→ه دان→→→→→شمندان و م→→→→→تفك
^ از ان→→→→كساف و  ẃالت ج→→→→وẃب→→→→ه ع→→→→لل و اس→→→→باب ط→→→→بيع∂ ت→→→→حو ∂ ẃت→→→→→جرب∂ و ح→→→→س ^ وس→→→→→ايل و اب→→→→→زاره→→→→→ا
 ^ م ج→→اهالنه ẃان→→→خساف خ→→→ورشيد و م→→→اه پ→→→∂ ب→→ردهان→→→د، ه→→→مان س→→كوت پ→→→يامبر� در م→→قابل ت→→وه
^ ق→→→→رار داده و م→→→→∂گفتند: او از ج→→→→هل و ن→→→→اآگاه∂ م→→→ردم س→→→وءاس→→→تفاده  م→→→→ردم آن روز را دس→→→→تاويز
^ از اي→→نگونه دس→→تاويزها  ^ ج→→لوگير ك→→رده و دي→→ن خ→→ود را پ→→يش ب→→رده است و لذا آن ح→→ضرت ب→→را
^ م→ردم آن روز را ع→لناҐ در م→جمع ع→موم∂ م→ردم ت→خطئه ك→رد و ن→شان داد ك→ه  م ج→اهالنه ẃآن ت→وه

ل و علم استوار گردد.   ẃر و تعق ẃايمان و اعتقادات دين∂، بايد بر اساس تفك
كدام عقيده ارزشمند است؟ 

 ^ )؛ان→→→بياء�برنامه ґولẀق→→→ ẀعẂال џنґائ→→→ џف џد Ẃم→→→ Ẁهџوا ل ẀيرґثẀام→→→→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

اصول عقايد بايد تحقيق∂ باشد.  
 ẃخاص ^ ^ به تناسب ظرف فكر ^ م→راتب است و هر فرد ^ اف→راد دارا ẃه ظ→رفيẃت ف→كر الب→ت
^ ب→رهان  ئ→→يس ب→→وعل∂ س→→ينا است ك→→ه ب→→ا اق→→امه ẃخ→→ودش م→→∂توان→→د ت→→حقيق ك→→ند. ي→→ك∂ م→→انند ش→→يخالر
ع→→→→→قل∂ و اس→→→→→تدالل ف→→→→→→لسف∂ اث→→→→→بات ص→→→→→انع ع→→→→→→الم م→→→→∂كند و ي→→→→ك∂ ه→→→→م م→→→→→انند آن پ→→→→يرزن پ→→→→شمريس 
^ خود گذاشته و آن را با دست خود  است ك→ه ن→→شسته ب→ود و چ→رخدست∂ ري→سندگ∂ را پيشرو
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^ آن ن→قل شد و يا داستان آن مرد  ه ẃق→ص Ґم→∂چرخانيد و پ→شمها را ت→بديل ب→ه ن→خ م→∂كرد ك→ه ق→بال
^ ب→→ود،مرد ع→→الم∂ ب→→ه او گ→→فت:اگ→→ر ك→→س∂ ب→→ه ت→→و ب→→گويد ع→→→الџم ب→→ه ط→ور  ب→→اغبان∂ ك→→ه م→→شغول آب→→يار
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 

كرد و با خشم تمام گفت: با اين بيل بر مغزش م∂كوبم.  
^ دلي→→→→ل و ب→→→→رهان ع→→→→→قل∂ ط→→→→رف م→→→→قابل را ك→→→→ه ان→→→→→كار  آن م→→→→→رد ب→→→→→اغبان ن→→→→م∂توان→→→→ست ب→→→→ا اق→→→→امه
وج→→→→ود خ→→→→دا م→→→→→∂كرد م→→→→جاب س→→→ازد، ول∂ ي→→→قين و اي→→→→مان م→→→حكم خ→→→ود را ب→→→ا ب→→→يل آه→→→ن∂ ك→→→ه ب→→→ر س→→→ر 
ر  ẃخ→→→→→ود اع→→→→→→تقاد ب→→→→→ر اس→→→→اس ت→→→→فك ẃش→→→→→خص م→→→→→نكر خ→→→→→دا م→→→→→∂ ك→→→→→وبيد ن→→→→→→شان م→→→→→∂داد و آن ه→→→→→م در ح→→→→→د

ه هم قبالҐ آمده بود)  ẃبود.(تفصيل اين قص
^ 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
^ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂رسد{ ه→→→→→→→→ر دم از اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→→اغ ب→→→→→→→ر＾۱ م→→→→→→→∂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 نم∂شد.   ẃل كه خشكيد، ديگر سبز و خرẃاو
وام ان→→→→→→→→→سانها م→→→→→→→→→∂ميرند، ح→→→→→→→→يوان→→→→→→→→ات  ẃدر اي→→→→→→→→ن درخت ب→→→→→→→→زرگ ع→→→→→→→→→الم ه→→→→→→→→م م→→→→→→→→∂بينيم ع→→→→→→→→ل∂الد
م→→→→→∂ميرند، ن→→→→→باتات م→→→→→→∂خشكند، ط→→→→→وفانها و س→→→→→يل و ص→→→→اعقهها و زلزلهه→→→→ا ه→→→→مه چ→→→→يز را دگ→→→→رگون 

م∂سازند و نابود م∂كنند ول∂ باز اين عالم با همه چيزش سرپاست.  
^ خود ثابت و باق∂  ان→→سانها ه→ستند، ح→يوان→ات ه→ستند، ن→باتات ه→→ستند و ه→مه چ→يز در جا
^ عالم بهوجود نيامده است، در صورت∂  است؛ آن→چنان ك→ه گ→وي∂ ه→يچ دگ→رگون∂ در هيچ جا
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 ح→→يات و زن→دگ∂ از 
^ زمين برچيده شده باشد و ديگر نه انسان∂ وجود داشته باشد و نه حيوان∂ و نه نبات∂.  رو

                                                        
ـ بر＾: ميوها＾.  ۱
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^ 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.  
رџد م→→→→→→→→→∂دوزد آن خ→→→→→→→→→يẃاط ك→→→→→→→→و {  џاخ۱ ك→→→→→→→→و{ م→→→→→→→→→∂د 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... 

^ است.  �؛℮...همه روزه در كار أن＃ џش ∂ґف џوẀم＃ هẂوџي ￍلẀك...�
ر  ẃايمان به سبب تفك ^ استوار

^ ش→→→→ما پ→→→→يش آم→→→→ده ك→→→→ه در  ^ 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 باشيد و جريان آب  ي− 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−  را ت→→→ماشا 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  لح→→→→→→→→→→ظه آرام ن→→→→→→→→→→→يست ول∂ ع→→→→→→→→→كس م→→→→→→→→→اه رو
^ آب جار＾، با رفتن آب از بين م∂رود،  ن→م∂رود. در صورت∂ كه بديه∂ است كه نقش رو

^ آن ثابت و باق∂ است.   ا نقش رو ẃاست كه آب در جريان است ام ^ ẃپس اين چه سر
^ آس→→→مان ب→→→بين ك→→ه اص→→ل و ص→→→احب اي→→ن  ^ ب→→→ه آس→→→مان ب→→→گير و م→→→اه را در ص→→→فحه ش→→→ما س→→→ر
^ آب ه→→→→→م  ^ آس→→→→→→مان است. ت→→→→→→ا م→→→→→→اه در آس→→→→→→مان ه→→→→→→ست ن→→→→→→قش و ع→→→→→كس رو ع→→→→→→كس در ص→→→→→→فحه
وام ج→→→→وشان و خ→→→→روشان در ج→→→→ريان است پ→→→→يوسته  ẃه→→→→ست. ح→→→→ال، اي→→→→ن س→→→→يل ع→→→→→الم ه→→→→ست∂ ع→→→→ل∂الد
م→→→→→∂جوشد و م→→→→∂خروشد و ك→→→→ائنات را ب→→→→ا خ→→→→ود م→→→→∂لغزان→→→→د و م→→→→∂برد و در ع→→→→ين اي→→→→ن ج→→→→وشيدن و 
^ خ→→→ود  خ→→→→روشيدن و ه→→→→مه چ→→→→يز را ب→→→→ا خ→→→→ود ب→→→→ردن، م→→→→→∂بينيم ك→→→→ه ب→→→→از ه→→→مه چ→→→يز از ك→→→ائنات در ج→→→→ا
ه→→→→→ست؛ آس→→→→→→مان ه→→→→→→ست و زم→→→→→ين ه→→→→→ست، م→→→→→اه و خ→→→→→ورشيد و س→→→→→تارگان ه→→→→→ست، ان→→→→→→سان و ح→→→→يوان و 

                                                        
اخ: دمنده.  ẃـ نف ۱

،آيه＾۱⅛.  ẃحج ^ ـ سوره ۲
^ يونس،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳
^ رحمان،آيه＾۲۹.  ـ سوره  ℮
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^ دارد؟   ẃجماد و نبات هست و... آيا اين چه سر
ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه   ^ �؛۱ش→→→→→→→ما س→→→→→→→ر џون Ẁد џوع→→→→→→→Ẁ مẂ وџ م→→→→→→→ا ت Ẁك→→→→→→→ Ẁق Ẃز ґر ґماء→→→→→→→→ →→→→→→→→∂ الس√ ґف џق→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→→ريم ج→→→→→→→→واب م→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→ه:�و

^ اي→ن ك→ائنات را در آس→→مان ي→عن∂ عالم ربوبيẃت اهللا جلẃ جالله  آس→مان ب→→گيريد و اص→ل و ري→شه
^ ن→→→→ظم و  ب→→→→→نگريد؛ اوست ك→→→→→ه اي→→→→→ن ن→→→→→ظام ح→→→→→يرتان→→→→→گيز ك→→→→→ائنات را ت→→→→نظيم و ت→→→→دبير م→→→→∂كند و رو
^ از ه→مان  ح→→ساب∂ ع→→جيب و دق→→يق، اف→→راد ه→→ر ن→→وع∂ از ان→→واع را م→→∂آورد و م→→∂برد و اف→→راد دي→→گر

^ آنها م∂نشاند و نظام كلẃ∂ عالم را ثابت نگه م∂دارد.  نوع را جا
�؛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. 

^ ه→→→→→→→مام {  وي→→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→→عان∂ ب→→→→→→→→→→→→ر ق→→→→→→→→→→→→رار و ب→→→→→→→→→→→ر دوام{ ق→→→→→→→→رنها ب→→→→→→→ر ق→→→→→→→رنها رفت ا
ل آب اي→→→→→ن ج→→→→→و چ→→→→ند ب→→→→ار{  ẃع→→→→كس م→→→اه و ع→→→كس اخ→→→تر ب→→→رقرار { ش→→→→→د م→→→→→بد

^ اي→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→ه  ر اي→→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→در ت→→→→→→→→→أكيد دارن→→→→→→→→→د، ب→→→→→→→→→را ẃت→→→→→→→→→فك ^ ^ م→→→→→→→→→سأله اي→→→→→→→→→→نكه 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 
^ سرش  ف ب→ه ان→جام وظ→ايف دي→ن∂اش بداند بدون اينكه شالẃق باال ẃت و م→→عاد، خ→ود را م→وظẃن→بو
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 اجبار و 
ẃه ب→ا اج→→بار و اك→راه م∂شود از مردم م→اليات گ→رفت و س→رباز ب→ه م→يدان  اك→راه ح→اصل ن→م∂شود.الب→ت
^ س→→اخت ك→→ه ب→→ا م→→يل و رغ→→بت ت→→مام، م→→ال و  →→ا ه→→رگز ن→→م∂شود آن→→ها را ط→→ور ẃج→→→نگ ف→→رستاد و... ام
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 ج→→→→→ان 
^ خ→→→→داش→→→→→ناس∂ و ت→→→→حصيل اي→→→→مان و اع→→→→تقاد ب→→→→ه  ر درب→→→→→اره ẃب→→→→→شتابند. اي→→→→→ن، ج→→→→→ز از راه ان→→→→→→ديشه و ت→→→→→فك

نبوẃت و معاد امكانپذير نم∂باشد.  
^ اعمال ني−  عامل نابود

ر و تعقẃل،  ẃت→حت تربيت انبياء�قرار گرفته و از طريق تفك ^ ẃاك→نون م→ا ب→حمداهللا ت→ا ح→د
اي→مان و اع→تقاد به توحيد و نبوẃت و امامت و معاد پيدا كردهايم، ول∂ اگر بخواهيم اين ايمان و 

                                                        
^ ذاريات،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲
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^ زي→→→→→→رين ق→→→→→لب ب→→→→→رسانيم و آن→→→→جا راس→→→→خش  اع→→→→→تقاد را از س→→→→→طح روي→→→→→ين ق→→→→→لب ع→→→→→بور داده ب→→→→→ه پ→→→→→رده
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 كه تا اهل عمل نباشيم آن بذر ايمان در زمين قلب ما رشد نم∂كند و باال 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

مات، شرط الزم و قطع∂ است.   ẃنيست؛ انجام واجبات و پرهيز از محر
^ ج→→→وان→→→→ان ع→→→زيز م→→→حترم ب→→→سيار الزم است ك→→→ه  ه ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→قيقت م→→→→خصوصاҐ از ن→→→احيه ẃت→→→→وج
^ از گ→→→ناهان، اع→→→→مال ن→→→→ي− و ع→→→بادات را ب→→→→∂اث→→→ر م→→→→∂سازد ه→→→→مانگونه ك→→→ه آدم ب→→→يمار اگ→→→ر  ن→→→اپرهيز
 ẃم→→→→ضر ^ ^ از ج→→→→→انب ط→→→→→بيب را ت→→→→ناول ك→→→→ند ول∂ از خ→→→→وردن غ→→→→→ذاه→→→→ا ^ دس→→→→→تور داده ش→→→→→ده داروه→→→→→ا

^ نخواهد ديد.   ^ بهبود پرهيز نكند داروها ب∂اثر خواهد شد و بيمار رو
بيچارگ∂ ما از روغن حبẃ دنيا 

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
^ 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

^ روح∂ مبتال هستيم.   بيمار＾ها
                                                        

 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
،آيه＾۷۷.  ẃحج ^ ـ سوره ۲
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اين روايت مشهور منقول از رسول خدا� را اكثراҐ 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 ҐياґرائẀم 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؟ 
عـمرت بـه سر آمـد و بـه سامـان نشد＾ 

دردت به لـب آمد و بـه درمان نشد＾ 
ت∂  ẂــفẀو خـطيــب و پـارســا و م ẃ∂قـاضـ

اين جـمله شد＾ ول∂ مسلـمان نشد＾ 
^ 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

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

ـ مشكا↕ االنوار،صفحه＾۹⅛۱.  ۲
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^ 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
^ جان من  نگهبان دل باش ا

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 ẃالґها 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→→→نكه ش→→→ما را ب→→→ه پ→→→ا ẃط→→→اعت پ→→→روردگارتان م→→→قد
خ→ودتان ب→ه حساب خودتان برسيد [و قبل از اينكه شما را حركت بدهند و از دنيا 
^ حركت باشيد [و از دنيا دل بركنيد]بارهايتان را  ب→يرونتان ب→برند] خ→ودتان آم→→اده
^ ص→→→→→عبالعبور ه→→→→→ست ك→→→→→→ه ج→→→→→ز س→→→→→بكباران  س→→→→→→ب− ك→→→→→→نيد ك→→→→→→ه س→→→→→→→ر راه→→→→→→تان گ→→→→→ردنها

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

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه＾۱۸۳.  ۱
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^ 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 ب→ه ح→→ال ك→س∂ ك→ه ب→عد از ه→شتاد س→ال م→جاهده در راه خدا و مبارزه با شيطان و هوا
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 

بشويم و آنجا فرياد واحسرتا از عمق جان سر بدهيم.  
→ا ش→رمآور ك→→ه ن→→ماز ن→م∂خوان→→ند و ه→يچ  ẃا ه→→→ستند ك→→ه ب→ه ظ→اهر م→→سلمانند ام→→ م→→ردم∂ در م→→يان م
^ اه→→→ل ن→→→ماز و م→سجد و م→نبر و دي→گر  ^ آف→→ريدگار خ→→ود ق→→ائل ن→→م∂باشند. م→→ردم دي→→گر ح→→رمت∂ ب→→را
^ ه→→ستند ول∂ آن ص→→فا و لط→→افت روح→→→∂ ك→→→ه ب→→ايد از ع→بادات→→شان گ→رفته ب→اشند از آن→→ها  اع→→مال ع→→باد
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 
^ جانشان ندرخشيده است.  حقيقت دين آشنا نشدهاند و نور 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
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 ґزẂن→→→џيґل ґماء→→→ ￍالس ∂→→→ ґف ẀمẂل→→→ ґعẂال џسẂيџل)

)؛  ẂمẀكџل џرџهẂظџي ∂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
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^ 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 به نور خدا م∂گرداند.   ẃمنو
در اي→→→→→→ن م→→→→→→وقع است ك→→→→→→ه ه→→→→→→يچگاه از ي→→→→→→→اد خ→→→→→→دا و روز ح→→→→→→→ساب خ→→→→→→دا غ→→→→→→افل ن→→→→→م∂گرديد و 
^ خ→→→→→دا ان→→→→→جام م→→→→→→∂دهيد. در ش→→→→→→بانهروز خ→→→→→ود،  وام س→→→→→→خن از خ→→→→→→دا م→→→→→→→∂گوييد و ك→→→→→→ار ب→→→→→→را ẃع→→→→→→ل∂الد
^ خ→لوت ب→ا خ→دا اخ→تصاص م→∂دهيد و پ→يش از م→رغ س→حر ب→انگ ب→ر م∂داريد  س→اعت∂ را ه→م ب→را

ع به درگاه ربẃ رحيم م∂بريد.  ẃو 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 ب→→ه 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 چشمه ديگر خش− شدن ندارد. 
↕ґ الẂوẀثẂق∂ ال انẂفґصامџ لџها...�؛۱  џو ẂرẀعẂالґب џ− џسẂمџت Ẃاس ґدџقџف...�

^ كميل و  م→ا اگ→ر خود را م∂بينيم كه حال دعا و مناجات با خدا نداريم، از خواندن دعا
 ^ ل روح→→→→→→∂ الزم ع→→→→ائدمان ن→→→→م∂شود؛ از خ→→→→ود، رغ→→→→بت∂ ب→→→→ه شبخ→→→→يز ẃس→→→→→مات و اب→→→→→وحمزه و... ت→→→→→حو
^ نماز و ذكر و دعا برخيزيم احساس  د نم∂يابيم و اگر شب∂ هم برا ẃخ→لوت ب→ا خ→→دا و ت→هج ^ ب→را
^ 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

غوغاي∂ به پا كند و اشك∂ بريزد.  
 ^ ^ معنو از اي→نجا ب→→ايد ب→فهميم ك→ه دس→تگاه ه→ضم ج→انمان از ك→ار اف→→تاده و از ه→ضم غ→ذاها
 ẃحب ^ ^ ك→ه س→بب از ك→ار اف→→تادن دس→→تگاه ه→ضم ج→ان ش→ده، ب→يمار ع→→اجز ش→ده است و آن ب→يمار

^ است كه فرمودهاند:  ẃقات مادẃدنيا و دلبستگ∂ به متعل
 ґوتẀكџل→→→→ џم ∂џلґوا ا Ẁرџظ→→→→џنџل џم џآد ∂ґن→→→→џب ґوبẀل→→→→Ẁق Ẅ∂ل→→→→ џع џونẀوم Ẁح→→→→ џي џين ґياط→→→→ ￍالش ￍنџو ال اџل)

)؛۲  ґماوات ￍالس
                                                        

 .۲Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد⅛Ｑ،صفحه＾۳⅛۱.  ۲
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 ^ 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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 گفتار ششم: راز غيبت امام زمان
 
 
 

ريف  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃعصر عج ẃ∂غيبت طوالن∂ حضرت ول ẃسر
^ گفته از امام صادق� شنيدم كه م∂فرمود:  به نقل مرحوم صدوق(رض) راو

)؛  ل＃ ґطẂبẀم لẀفيها ك Ẁرتابџنها ي ґم ￍدẀالب Ґ↨џبẂي џغ ґرẂمџ Ẃهذا اال ґب ґصاحґل ￍنґا)
ب→ه ي→قين ص→احب اي→ن ام→ر[امام عصر�]غيبت∂ خواهد داشت، آنچنانكه هر آدم 

باطلخواه[بهانهجوي∂]در امر امامت او به ش−ẃ و ارتياب۱ مبتال م∂گردد. 
 Ẃمџر＃ ل Ẃم џґ ^ س→→→→→→ؤال م→→→→→→∂كند ي→→→→→→ابن رس→→→→→→ول اهللا چ→→→→→→را او ب→→→→→→ايد از ن→→→→→→ظرها غ→→→→→→→ايب ب→→→→→→→اشد؟فرمود:(ال راو
)؛ما از جانب خدا مأذون نيستيم كه سرẃ اين مطلب را فاش كنيم.بعد فرمود:  ґه ґف Ẃش џك ∂ґنا فџل Ẃن џؤذẀي

ه)؛۲  ґورẀهẀظ џدẂعџب ẃالґا Ẁف ґشџكẂن џال ي џ−ґذل ∂ґف ґ↨џمẂك ґحẂال џه Ẃج џو ￍنґا)
رمز حكمت در اين مطلب بارز نخواهد شد تا وقت∂ كه خودش ظهور كند. 

آن→→→→→گاه ام→→→ام ص→→→→ادق�تشبيه ب→→→ه ج→→→ريان م→→→→القات ح→→→ضرت م→→→وس∂ ب→→→ا ح→→→ضرت خض→→→ر� 
ف→→→→→رمود ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت خ→→→→→ضر� ك→→→→→ارهاي∂ ان→→→→→→جام م→→→→→∂داد و ح→→→→→ضرت م→→→→→وس∂� ك→→→→→ه از رم→→→→ز آن 
كارها آگاه نبود اعتراض م∂كرد تا هنگام فراق و جداييشان كه رسيد جناب خضر� رموز 
^ جناب موس∂� آشكار ساخت كه سرẃ سوراخ كردن كشت∂ و كشتن آن  ك→ارهايش را ب→را

ه و مستقيم ساختن ديوار در شرف انهدام چه بوده است.   ẃپسر بچ
^ دارد ك→→→→→ه ت→→→→→ا ظ→→→→→هور ن→→→→→كرده است ع→→→→→يان  ^ غ→→→→→→يبت ط→→→→→→والن∂ ام→→→→→→ام ع→→→→→→صر�نيز راز م→→→→→→سأله

^ سخن فرمود:  نخواهد شد. سپس امام�در ادامه
 Ẃن ґم ￒر→ ґس џو Ẅ∂عال→џت ґاهللا ґر→→Ẃمџا Ẃن→→ ґم ẁر→→Ẃمџا ґر→→Ẃمџ Ẃه→→ذا اال ￍنґل(اس→→م راو＾) ا Ẃض→→џفẂال џنẂاب→→ џي)
 ￍنџا→ ґنا بẂق ￍد→ џص ẁكيم→ џح ￍل џج џو ￍز џع Ẁه→→ￍ لґمẂنا اџن џع Ẅ∂ت→џم џو ґاهللا ґبẂي→ џغ Ẃن ґم ẁبẂي→ џغ џو ґاهللا ґẃر→ ґس

                                                        
ـ ارتياب: ترديد.  ۱

ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۹۱.  ۲
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ف＃ لџنا)؛۱  ґشџكẂنẀم џرẂي џها غẀجه џو џكان Ẃنґا џو ẁ↨џمẂك ґها حلẀك ẀهџوالẂقџا џو ẀهџعالẂفџا
^ است از ام→ور مربوط  ح→قيقت اي→→نكه اي→ن ام→ر[غيبت ط→والن∂ ام→ام ع→صر�]امر
^ است از اس→→→→→رار خ→→→→دا و م→→→→طلب پ→→→→→نهان∂ است از م→→→→طالب  ẃب→→→→→ه خ→→→→→داوند ت→→→→→عال∂ و س→→→→→ر
وجلẃ ح→→→كيم  ẃپ→→→→نهان خ→→→→دا م→→→→ا وق→→→ت∂ اي→→→→ن را دان→→→ستيم و م→→→عتقد ش→→→ديم ك→→→→ه خ→→→داوند ع→→→ز
است، ت→→→→صديق م→→→→∂كنيم ك→→→→ه ت→→→→→مام ك→→→→ارها و گ→→→→فتارهايش ب→→→→ر اس→→→اس ح→→→كمت است 

^ ما روشن نباشد.  اگرچه رمز و راز حكمتش برا
ẃه  ^ خ→→دا داري→م ن→ه ع→لم ب→ه راز و رم→ز ح→كمت آن→→ها. البت م→ا اع→تقاد ب→ه اص→ل ح→كمت در ك→ارها
→ا ن→م∂توان→يم ب→ه ع→لẃت اص→ل∂ و واق→ع∂ آن  ẃاز آن پ→→∂ ب→→بريم، ام ^ م→→مكن است م→→ا ب→→ه ف→→واي→→د ح→→كيمانها
^ از ط→→→→ريق م→→→كاتبه و ارس→→→→ال ن→→→امه ب→→→ه  پ→→→→∂ ب→→→→بريم و لذا از خ→→→→ود ح→→→→ضرتش ن→→→→يز در زم→→→→ان غ→→→→يبت ص→→→→غر

سه م∂آمد.  ẃمقد ^ ^ نẀوẃاب خاص سؤاالت∂ در اين باب م∂شد و جواب از ناحيه وسيله
دبن عثمان  ẃعصر�به سؤال جناب محم ẃ∂پاسخ حضرت ول

^ از  م→→→→ين ن→→→→→ايب خ→→→→اصẃ ام→→→ام� ض→→→من ن→→→امها ẃدبن ع→→→→ثمان دو ẃاز ج→→→→مله اي→→→→نكه ج→→→→ناب م→→→→حم
→→→ا س→→→ؤال ت→→→و راج→→→ع ب→→→ه  ẃت غ→→→→يبت س→→→→ؤال م→→→∂كند و آن ح→→→ضرت در ج→→→واب م→→→رقوم ف→→→رمودهان→→→د: امẃع→→→→ل

علẃت غيبت من، بدان كه خدا فرموده است: 
...�؛۲  ẂمẀك Ẃؤ Ẁسџت ẂمẀكџل џدẂبẀت Ẃإن џياء Ẃأش Ẃنџوا عẀلџئ Ẃسџوا ال تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

 ^ ^ ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه اي→→→→مان آوردهاي→→→د! ه→→→رگز س→→→ؤال ن→→→كنيد از چ→→→يزهاي∂ ك→→→→ه اگ→→→ر ب→→→را ا
شما آشكار شود ناراحتتان م∂كند... 

^ نپرسيد كه  مطالب∂ هست كه دانستن آن مطالب به صالح شما نيست راجع به آنها چيز
^ عقل و در∑ شما قاصر از نيل به حقايق آنهاست و چه به جا گفته است اين شاعر:  نيرو

 � ＃↨џع Ẃس→→→→ ґت ґج Ẃس→→→→→џن Ẃن→→→→→ ґم џيط→→→→→ ґخ Ґيصا ґم→→→→→џق ￍنґا џ۳  و ẁر ґق→→→→→اص ґيهґعال→→→→→ џم ẂنџعҐفا Ẃر→→→→→→→ џح џرين Ẃش→→→→→→ ґع џو 
ب→→→ه ي→→→قين پ→→→يراهن∂ ك→→→→ه از ب→→→يست و ن→→→→ه ح→→→رف از ح→→→روف الف→→→با دوخ→→→ته ش→→ده است از 

^ او نارسا خواهد بود.  احاطه به مقام بلند مرتبه
^ گفته است:  ديگر

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۹۱.  ۱

 .۱Ω۱＾ـ سوره مائده،آيه ۲
ـ مفتاح الفالح،صفحه＾۳۷℮.  ۳
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 � ẀهẀالل→→→→ џج ￍل→→→→ џج ґمان Ẃح ￍل→→→→→رґل ẀمẂل→→→→→ ґعẂلџا � ẀمџغẂمџغџت→→ џي ґهґتџهال→→→ џج ∂→→→ ґف Ẁواه→→→ ґس џو 
لẀومґ وџ اџنￍ→→→ها �  Ẁع→→→→Ẃلґل џو ґرابل→→→→تґم→→→→ا ل � Ẁمџل Ẃع→→→→→→→ џال ي Ẁه→→→→→→→→ￍ لџمџ اџن Ẃع→→→→→→→џيґل Ẅ∂џع Ẃس→→→→→→→ џي 

^ ح→→→→→→→قيق∂اش از آن ذات اق→→→→→→→دس ح→→→→→→→ضرت رح→→→→→→→مان است و بس م→→→→→→→ا  ع→→→→→→→→لم ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا
^ ج→→هالت دست و پ→→→ا م→→→∂زنند. خ→→ا∑ ك→→→جا و ع→→لم و دان→اي∂  ^ او ه→→مه در دري→→ا س→→وا

كجا، او م∂كوشد تا بداند كه نم∂داند.  
ه→مين ك→ه آدم ب→فهمد ك→ه ن→م∂فهمد در ح→دẃ خ→ود ع→لم است و اي→ن نصيب هر خار و خس∂ 
^ من،  ^ خدا �؛۱...بگو ا ҐماẂل ґع ∂ґن Ẃدґز ґ ẃبџر ẂلẀه→م ن→م∂شود.به رس→ول خ→دا�خ→طاب ش→ده:�...ق
 ^ ^ صاحب «تفسير كبير» از علما اهر منسوب به فخرراز ẃب→ر ع→لمم ب→يفزا.اي→ن م→ضمون ن→يز ع→ل∂الظ
^ در م→→→→→→→سير  م→→→→→→→→عروف س→→→→→→→→نẃ∂ است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→∂گويد: پس از ه→→→→→→→→فتاد س→→→→→→→→ال س→→→→→→→→ع∂ و ت→→→→→→→→→الش ش→→→→→→→→بانهروز

تحصيل علم و دانش، تا بدانجا رسيد دانش من كه بدانم هم∂ كه نادانم. 
دبن عثمان  ẃتوقيع امام عصر�به جناب محم ^ ادامه

شان م→رقوم  ẃدبن ع→ثمان ن→ايب خ→اص ẃج→ناب م→حم ^ ^ ت→→وقيعشان ب→را ^ ام→→ام�در ادام→→→ه ب→→ار
فرمودند: 

 ґ↨ي ґط→اغґل ẁ↨џعẂي→џب ґهґقẀن→→ Ẁع ∂→→ґف Ẃتџع→→џق џو Ẃد→→џق џو ẃالґآب→→اي∂�ا Ẃن→→ ґد＃ م→→ џحџ ґال ẂنẀك→→ џي Ẃمџل Ẁه→→ￍن ґا)
نẀقґ∂)؛۲  Ẁع ∂ґف ґيت ґواغￍالط џن ґد＃ م џحџ ґال џ↨џعẂيџال ب џو Ẁج Ẁر Ẃخџا џحين Ẁج Ẁر Ẃخџا ∂ẃنґا џو ґهґمانџز
ه→→→يچي− از آب→→→→اء و پ→→→دران م→→→→ن از ام→→→امان�در زم→→→→ان خ→→→ودشان م→→→أمور ب→→ه غ→→يبت و 
ف  ẃه ك→ه پ→يش م→→∂آمد م→وظẃپ→→نهان ش→→دن از م→→ردم ن→→بودند و لذا ب→→→ر ح→→سب ش→رايط ت→→قي
م→→∂شدند ب→→ه ب→→يعت ط→→اغوت زم→→انشان گ→→ردن ن→هند.ول∂ م→ن م→أمور ب→→ه غ→→يبت و پ→نهان 
گ→→→→شتن از م→→→→ردم ه→→→→ستم ت→→→→ا وق→→→ت∂ ك→→→ه خ→→→روج م→→→→∂كنم و ظ→→→اهر م→→→→∂شوم در ش→→→رايط∂ 

^ زمان نباشم.   ^ از طاغوتها ف به گردن نهادن بر بيعت احد ẃقرار گيرم كه موظ
^ توقيع شريف فرمودهاند:  باز در ادامه

 ґن→→ џها عẂتџبￍي→→ џذا غґا ґسẂم ￍالش→→ ґب ґفاعґتẂن ґ Ẃاالџك→→џف ∂ґتџبẂي→→ џغ ∂→→ґف ∂→→ ґب ґفاعґت→→→Ẃن ґ Ẃاال Ẁه→→→ Ẃج џا و→→→ẃمџا џو)
)؛  Ẁحاب ￍالس ґصارẂبџ Ẃاال

                                                        
^ طه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۱

 .۱۸Ω＾صفحه،Ｑ۳ـ بحاراالنوار،جلد ۲
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و امẃ→→→ا چ→→گونگ∂ ب→→هرهمند ش→→دن م→ردم از وج→ود م→→ن در زم→ان غ→→يبت، ب→سان ب→هرهمند 
^ ابر از چشمها پنهان گردد.  شدن از خورشيد است هنگام∂ كه در پس پرده

ريف به آفتاب  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃوجوه تشبيه امام عصر عج
ع→→→→الẃمه م→→→جلس∂(رض) ذي→→→ل اي→→ن ب→→→يان ام→→→ام�م∂فرمايد: ت→→شبيه ام→→ام غ→→ايب ب→→ه آف→→تاب پس 
^ دارد از ج→→مله: وج→ه اوẃل اي→نكه خ→ورشيد در ع→ين ح→ال ك→ه در پس  ^ اب→ر، اش→→اره ب→ه ام→ور پ→→رده
^ خ→ود را اع→مẃ از ج→مادات و ن→باتات  ^ اب→ر از دي→دهها پ→→نهان است ت→مام م→وجودات م→نظومه پ→→رده
و ح→يوانات با اشراق نور و بذل حرارت از مركز خود تغذيه م∂كند و رشد و نموشان م∂دهد. 
^ غ→→→→يبت و از دي→→→→دهها پ→→→→نهان است، در ع→→→→ين  وج→→→→→ود اق→→→→→دس ام→→→→→ام ع→→→→→صر�نيز ك→→→→→ه در پس پ→→→→رده
^ و  ẃاز م→اد ẃف→→يض اله→→∂ است و ت→→مام ب→→ركات ه→→ست∂ اع→م ^ را Ẃج→→ џح→→ال ب→→ه اذن و ت→→قدير خ→→داون→→د، م
 ^ ^ در پ→→→→→رتو وج→→→→ود اق→→→→دس او ب→→→→ه ت→→→→مام∂ ك→→→→→ائنات اف→→→→اضه م→→→→∂گردد. اي→→→→ن ج→→→→→مله را در دع→→→→ا م→→→→→عنو

عديله م∂خوانيم: 
)؛  Ẁماء ￍالس џو Ẁض Ẃرџ Ẃاال ґتџتџبџث ґه ґود ẀجẀوґب џو Ẅ^ ر џوẂال џق ґز Ẁر ґهґن ẂمẀيґب)

^ روز＾خ→→→واران از ك→→→→ف ب→→→→ا ك→→→فايت او ب→→→ه آن→→ان م→→→∂رسد و آس→→→مان و زم→→ين ب→→→ه  روز
جود او بقا و ثبات م∂يابد. 

^ اوẃل والدتش منقول است آمده است:  ^ هم كه از خود آن حضرت در روزها در جملها
فџعẀ اهللاẀ الẂبџالءџ عџنẂ اџهẂلґ∂ وџ شيعџتґ∂)؛۱  Ẃدџي ∂ґب џو ґياء ґصẂوџ Ẃاال Ẁمџا خاتџنџا)

م→ن خاتم اوصياء و آخرين كسان∂ هستم [كه هر ي− در زمان خود، حافظ نظام 
^ اي→→→→→→ن ع→→→→→نوان و اي→→→→→→ن  ع→→→→→→الم و داف→→→→→→→ع ب→→→→→→→الها ب→→→→→→ودهاند و ب→→→→→→عد از م→→→→→→ن دي→→→→→گر ك→→→→→س∂ دارا

منصب نخواهد بود] و خدا بهوجود من از خاندان و شيعيانم دفع بال م∂كند. 
ضمن توقيع∂ هم كه به افتخار شيخ مفيد (اعل∂ اهللا مقامه) صادر شده فرموده است: 

 ẀمẀك→ґب џل џز→џنџل џ−ґال ذل Ẃوџل џو ẂمẀكґرẂكґذґل џال ن→اسين џو ẂمẀكґراع→ات Ẁمґل џلين ґمẂه→→Ẁم ẀرẂي→→ џا غ→→ẃن ґا)
)؛۲  ẀداءẂعџ Ẃاال ẀمẀكџمџلџط Ẃاص џو Ẁواء ￍألẂال

م→→→ا ه→→→يچگاه از م→→→راعات ح→→ال ش→→ما دري→→→غ ن→→م∂ورزيم و ش→→ما را ف→→راموش ن→→م∂كنيم و 
                                                        

 .۳Ω＾صفحه،Ｑ۲ـ بحاراالنوار،جلد ۱
ـ همان،صفحه＾۱۷℮.  ۲
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اگر اين نبود، از همه طرف بال بر شما نازل م∂شد و دشمنان نابودتان م∂كردند. 
وج→→→→→ه دوẃم از وج→→→→وه ت→→→→شبيه ام→→→→ام غ→→→→ائب ب→→→→ه خ→→→→ورشيد پس اب→→→→ر اي→→→→نكه آدم→→→→يان در ه→→→→ر لح→→→→ظه 
^ اب→→ر ك→→نار ب→→رود و آف→→→تاب ب→ر ه→مه ج→ا ب→تابد.  ان→→تظار دارن→→د ك→→ه ب→→ر ح→→سب ج→→ريان ط→→بيع∂ آن پ→→رده
ه→→→مچنين دوس→→تان و ش→→يعيان ام→→ام غ→→ائب� ن→→يز در ه→→مه ج→→ا و در ه→→مه ح→→→ال ان→→تظار اي→→ن را دارن→→د 
^ غ→→→→→→→→→→يبت از م→→→→→→→→→قابلشان ب→→→→→→→→→رداش→→→→→→→→→→ته ش→→→→→→→→→ود و خ→→→→→→→→→ورشيد  ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→→→سب اذن و ت→→→→→→→→→→→قدير اله→→→→→→→→→→∂ پ→→→→→→→→→→رده

ر سازد.  ẃوجود اقدس امام ظاهر گردد و عالم را با نور آسمان∂ خويش منو ^ جهانآرا
 џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґم џو ґه ґصارẂنџا џو ґهґوانẂعџا Ẃن→ ґنا مẂل џع→ Ẃاج џو џج џر→џفẂال џ−ґẃ ل لґوџلي ґẃج→ џع ￍمẀه→ẃللџا

؛  ґه ґورẀهẀظґل
^ اث→→بات وج→→ود آف→→→تاب، آدم→→∂ ج→→ز ب→ه  وج→→ه س→→وẃم از وج→→وه ت→→شبيه ام→→ام ب→→ه آف→→تاب اي→→نكه ب→→را

^ ندارد.   چشم سالم احتياج به چيز ديگر
^ رو م→→→→→تاب{ آف→→→→→→→→→→→→→→→→→تاب آم→→→→→→→→→→→→→→→→→د دلي→→→→→→→→→→→→→→→→→ل آف→→→→→→→→→→→→→→→→→→تاب {  ر دلي→→→→→→لت ب→→→→→ايد از و џا

^ از آف→→→→→→تاب ب→→→→→ر  ب→→→→→→هترين دلي→→→→→→ل ب→→→→→→ر وج→→→→→→ود آف→→→→→→تاب خ→→→→→→ود آف→→→→→→تاب است. ت→→→→→→و ه→→→→→→مين ق→→→→→→در رو
 ^ م→→گردان و چ→→شم خ→→ود را ب→→از ك→→ن آن→→→گاه خ→→واه→→∂ دي→→د ك→→ه ه→مه ج→ا ج→لوهگاه آف→→تاب است. آر

آن چشم نابيناست كه منكر آفتاب عالمتاب است.  
اح خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود است {  ẃد۱ است { م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ادح خـورش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يد م→→→→→→→→→→→→→→→→→→دџم Ẃرџك→→→→→→→→→ه دو چ→→→→→→→→→شمم روش→→→→→→→→ن و ن→→→→→→→→ام

آن كس ك→→→→ه خ→→→→ورشيد را ب→→→ه روش→→→ن ب→→→ودن م→→→∂ستايد، در واق→→→ع خ→→→ود را ب→→→ه داش→→→تن چ→→→شم∂ 
س→→→→→الم و روش→→→→→نبين م→→→→→∂ستايد، آف→→→→تاب وج→→→→ود اق→→→→دس ام→→→→ام� ن→→→→يز ب→→→→ا اي→→→→ن ه→→→→مه دالي→→→→ل روش→→→→ن از 
^ ه→→→→ر  � ب→→→→را Ẅ^ ^ ه→→→→د ه ẃق→→→→→رآن و رواي→→→→→→ات رس→→→→→يده از رس→→→→→ول خ→→→→→دا� و ائ→→→→م ^ آي→→→→→→ات ك→→→→→ريمه

انسان عاقل انديشمند منصف بهراست∂ از آفتاب آسمان بارزتر و آشكارتر است.  
^ اث→→→→بات وج→→→→ود آن ن→→→ور اق→→→دس اع→→→→ال الزم است داش→→→تن ع→→→قل و  ^ ك→→→→ه ب→→→→را و لذا ت→→→→نها چ→→→→يز
^ لج→→→اج و ع→→→ناد و اس→→→تكبار است ت→→→ا آدم→→→∂ در آي→→→→ات ق→→→رآن  ر از پ→→→→ليد ẃس→→→→الم و ق→→→→لب∂ م→→→→طه ^ ف→→→→كر
^ اه→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت� و رواي→→→→→→→→→ات ف→→→→→→→→→راوان ك→→→→→→→→→ه از ي−ي−  ك→→→→→→→→→→ريم ب→→→→→→→→→ا اس→→→→→→→→→تمداد از رواي→→→→→→→→→ات ت→→→→→→→→→فسير
^ ش→→خص وج→→ود اق→→دس ام→→ام دوازده→م�رسيده است ب→ينديشد، آن→گاه  م→→عصومين�درب→→اره
است كه تصديق خواهد كرد كه وجود آن خورشيد جهانتاب انصافاҐ از وجود آفتاب آسمان 

                                                        
ـ مردمد: چشم درد.  ۱
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ب→→→رايش ب→→→ارزتر است. از اي→→→نرو ب→→→ه آق→→ايان ج→→وان→→ان ع→→زيز م→→حترم ت→→وصيه م→→∂شود ك→→ه ك→→تاب ن→→فيس 
«م→→→→→نتخباالث→→→→→ر» را ك→→→→→ه ت→→→→→أليف ح→→→→→ضرت «آيت اهللا ص→→→→اف∂» از م→→→→راج→→→→ع ع→→→→ظام ت→→→→قليد است م→→→→→طالعه 
ف→→→→رمايند ك→→→→ه در ح→→→→→دẃ خ→→→ود ك→→→تاب ج→→→امع∂ است. اح→→→اديث∂ ك→→→ه از چ→→→هارده م→→→عصوم�راج→→→ع ب→→→ه 
^ ق→→→ائم�رسيده است ي→→→عن∂ از رس→→→ول خ→→→دا�ت→→ا خ→→ود ام→→ام دوازده→→م�در  ح→→→ضرت م→→→هد
^ ش→→→→→ده است. از خ→→→→→داون→→→→→د ت→→→→→وفيق م→→→→→طالعه و ت→→→→→حقيق در  آن ك→→→→→→→تاب ب→→→→→ه ت→→→→→رتيب خ→→→→→وب∂ ج→→→→→معآور

^ همگان خواستاريم.  معارف دين∂ را برا
^ غيبت   ^ اله∂ در مسأله رضا به قضا

ت غ→→يبت ام→→ام  ẃط→→→ول م→→→د ^ ر آن الزم است اي→→→نكه م→→→ا ب→→→→ايد م→→→سأله ẃك→→→ه ت→→→ذك ^ م→→→طلب دي→→→گر
^ اص→→→→→→الح∂ آن  ^ ح→→→→→→ضرت ح→→→→→ق و ج→→→→→زء ب→→→→→رنامهها رات ح→→→→→→تميẃه و ح→→→→→→→كيمانه ẃع→→→→→→صر�را از م→→→→→→قد
ح→ضرت «ول∂ẃ زمان» ارواحنا فداه بشناسيم و هرگز ش−ẃ و ترديد و اضطراب از اين جهت در 

دل نداشته باشيم كه پس چرا امام� ظهور و خروج نم∂كند؟!  
ب→→ا اي→→نكه ظ→→لم و ج→→ور و ف→→ساد ع→→→الم را ف→→را گ→→رفته است، آي→→ا ب→→هتر ن→بود ك→ه در اي→ن اوض→اع و 
اح→→→وال ام→→→→ام� ظ→→→اهر م→→→∂شد و دست ب→→→ه اص→→→→الح ك→→→لẃ∂ ع→→→→الم م→→∂زد؟ ن→→→ه، اي→→→نچنين ن→→ينديشيم و 
^ ن→→→سازيم. در  ^ ب→→→→ه دل راه ن→→→→دهيم و ب→→→→ه زب→→→→ان ج→→→→ار ^ خ→→→→دا دادن از خ→→→→ود چ→→→→يز ج→→→→ز رض→→→→ا ب→→→→ه ق→→→→ضا

دعاي∂ كه در زمان غيبت دستور خواندن آن را دادهاند اين جمله را م∂خوانيم: 
 Ẁهџت Ẃرџت→ џس ^ ґذￍال џ∑ґرẂمџا ґẃ∂ґل џو ґ↨џط→اع Ẅ∂ل→ џع ∂ґنẂتґẃث→ب џو... џ−ґي→ن ґد Ẅ∂ل→ џع ∂ґنẂ ґẃت (اџللẃ→هẀمￍ فџ→ثџب
 Ẅ∂џل→ џع ∂ґن Ẃرґẃ →ب џص џو... Ẁر ґظџتẂن→ џي џ∑џر→Ẃمџا џو џ−ґتￍي ґر→→џب Ẃن→→ џع џغ→→اب џ−ґن Ẃذ ґأґب→→џف џ−ґقẂل→→ џخ Ẃن→→ џع
 џمґل џولẀقџال ا џو ... џتẂل ￍجџما ع џير ґخẂأџال ت џو џتẂر ￍخџما ا џيل ґجẂعџت ￍب ґحẀال ا ∂ẃت џح џ−ґذل
)؛۱  ґر Ẃو џجẂال џن ґم Ẁض Ẃرџ Ẃاال ґت ґألџتẂام ґدџق џو ẀرџهẂظџال ي ґرẂمџاال ґẃ∂ґل џو Ẁما بال џو џفẂيџك џو
ب→ار اله→→ا م→را در دي→نت ث→ابت ن→گه دار و چ→→نانم ك→→ن ك→→ه م→طيع ول∂ẃ ام→رت باشم. همان 
^ و او ب→→→ه اذن ت→→و از ب→→ندگانت غ→→→ايب ش→→ده و  ت م→→→ستور ك→→→رد џلق→→→→ џكس ك→→→ه او را از خ
^ خدا در اين  م→نتظر ام→→ر و ف→رمان ت→و م∂باشد تا قيام به اصالح عالم بنمايد. حال ا
م→صيبت غ→يبت، به من صبر عنايت كن تا نه خواهان تعجيل آنچه كه تأخيرش را 
 ^ ر ك→→→ردها ẃب→→→→اشم و ن→→→→→ه خ→→→→واهان ت→→→→أخير آن→→→→→چه ك→→→→→ه ت→→→عجيلش را م→→→قد ^ ر ك→→→→ردها ẃم→→→→قد

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحه＾۱۸۷.  ۱
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 ^ ^ ب→خواهم و ج→→ز آن چ→يز ر ك→ردها ẃب→→اشم؛ ب→→لكه در ه→→مه ح→→ال آن→→→چه را ك→→→ه ت→→و م→قد
ن→→خواهم و ه→→رگز ن→→گويم چ→→را چ→→→نين و چ→→را چ→→→نان ش→→د، چ→→ه ش→ده ك→→ه ول∂ẃ ام→→ر ظ→هور 

نم∂كند و حال آنكه زمين پر از ظلم و جور شده است.  
^ دع→→→ا  ẃه م→→→ا وظ→→→يفه اي→→→→ن س→→→→خنان، ن→→→→شان ج→→→→→هالت و دخ→→→→الت در ك→→→ار خ→→→→دا ك→→→ردن است. الب→→→ت
^ ش→→دن است  راتґ خ→داون→د ẃدگ→رگون∂ در م→قد ґا اي→→ن، غ→→ير خ→→واس→→تار→→ ẃت→→عجيل ف→→رج داري→→م، ام ^ ب→→را

الت بدانيم.   ẃرات و تأخير معج ẃكه صالح و مصلحت را در تعجيل مؤخ
م→→→→ا در م→→→→قام دع→→→→ا از خ→→→→→دا م→→→→∂خواه→→→→يم ب→→→→ر ح→→→→→سب خ→→→→واست و م→→→شيẃت ح→→→كيمانهاش ش→→→راي→→→ط 
^ ظ→→هور و خ→→روج ام→→ام  ^ م→→ساعد ب→→را ^ پ→→→يش ب→→→ياورد ك→→ه زم→→ينه زم→→→ان را در اب→→→عاد م→→→ختلفش ط→→→ور
ع→→→→صر ارواح→→→→نا ف→→→→داه آم→→→اده گ→→→ردد. اي→→→ن غ→→→ير آن است ك→→→ه ص→→→→الح و م→→→صلحت واق→→→ع∂ ن→→→→ظام را در 

ر بدانيم.  ẃمؤخ ґر ẃمقد ґتعجيل
از وجوه تشبيه ديگر امام زمان�به آفتاب پنهان 

^ اب→ر از ن→ظر  وج→→ه چ→→هارم از وج→→وه ت→→شبيه ام→→ام غ→→ايب� ب→→ه آف→→تاب پ→→نهان در پ→→→شت پ→→رده
^ اب→→→→ر آس→→→→مان، ض→→→→خيمتر ب→→→→اشد، ق→→→→هراҐ خ→→→→ورشيد ه→→→→م از  ارب→→→→→→اب م→→→→→عرفت اي→→→→→نكه ه→→→→→ر چ→→→→→ه ت→→→→→يرگ∂ها
^ آدميان نيز سبب فاصله گرفتن امام� از  دي→دگان م→ردم م→ستورتر خ→واه→د ش→د. ت→يرگ∂ دله→ا
^ امام� از آنها  ^ م∂باشد و لذا هر چه دلها آلودهتر و تاري−تر باشد، فاصله ج→وام→ع ب→شر

بيشتر م∂شود. چنانكه ضمن توقيع∂ از توقيعات شريفهاش آمده: 
 ґدẂهџعẂالґب ґفاءџوẂال ∂ґف ґوبẀلẀقẂال џن ґم ґماعґت Ẃجґا Ẅ∂لџع ґهґت џطاعґب Ẁاهللا ẀمẀهџقￍف џنا وџياع Ẃشџا ￍنџا Ẃوџل џو)
تґنا...فџما  џدџشاهẀمґب Ẁ↕ џعاد ￍالس Ẁم Ẁهџل Ẃتџل ￍجџع→џتџل џنا وґقائґل ґب ẀنẂم→ẀيẂال ẀمẀهẂن→ џع џر ￍخџأ→џم→ا تџل Ẃم ґهẂيџل→ џع

)؛۱  ẂمẀهẂن ґم Ẁه Ẁرґث ẂؤẀال ن џو ẀهẀه џرẂكџا نẃم ґنا مґب Ẁل ґẃصџتџما ي ẃالґا ẂمẀهẂن џنا ع Ẁسџب Ẃحџي
^ ك→→ه ب→→ا ما بستهاند اتẃحاد قلب∂ داشتند،  ^ ب→ه ع→هد اگ→ر دوس→تان و ش→يعيان م→→ا در وف→ا
^ م→→→→ا زودت→→→→ر ن→→→صيبشان  از ب→→→→ركات دي→→→→دار م→→→→ا م→→→حروم ن→→→م∂شدند و س→→→عادت م→→→شاهده
م→→→→→→→∂گشت و لذا آن→→→→→→→چه ك→→→→→→→→ه م→→→→→→ا را از آن→→→→→→ها دور ن→→→→→→گه داش→→→→→→ته است، گ→→→→→→زارش اع→→→→→→مال 

^ است كه از جانب آنها به ما م∂رسد.  ناپسند
^ محبẃت بودند، هيچگاه اعمال∂ كه سبب رنجش  عا ẃي→عن∂ اگ→ر دوس→تان م→ا صادق در اد

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحه＾⅛۱۷.  ۱
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 ^ ẃت ب→ه م→عنا خ→اطر م→ا گ→ردد و م→ا را از آن→ها دور ن→→گه دارد ان→جام ن→م∂دادن→د در ص→ورت∂ ك→ه م→حب
ل∂ عجيب در روح و جان محبẃ ايجاد م∂كند.   ẃواقع∂اش، تحو

محبẃ خدا بهرهمند از الطاف بيكران خدا 
در اين روايت پرمحتوا كه از امام اميرالمؤمنين عل∂�نقل شده است دقẃت فرماييد: 

ي∂ء＃  џش Ẅ∂џلџع ẀعџلẂطџال ي ґاهللا ẀورẀن џو џق џرџت Ẃاح ẃالґء＃ ا Ẃ∂ي џش Ẅ∂џلџع رẀم→ џال ي ẁن→ار ґاهللا ب Ẁح)
 џبџهџما ت ґاهللا Ẁريح џو Ẁاهẃطџغ ẃالґا ẁ∂Ẃي џش ґهґت Ẃحџت Ẃن ґم ẀرџهẂظџم→ا ي ґاهللا Ẁماء→ џس џو џض→اءџا ẃالґا
نẂها  ґم ẀتẀبẂن џي ґاهللا Ẁض Ẃرџا џء＃ و Ẃ∂ي џش لẀك ґه ґيا ب Ẃح→ џي ґاهللا Ẁم→اء џو ẀهẂتџك ￍر џح ẃالґء＃ ا Ẃ∂ي→ џش ∂→ґف

)؛۱  ґ−Ẃل ґمẂال џو ґ−ẂلẀمẂال џن ґء＃ م Ẃ∂ي џش ￍلẀك ẀطاهẂعџا џاهللا ￍب џحџا Ẃنџمџي∂ء＃ ف џش لẀك
حبẃ خ→→→دا آت→→→ش∂ است ك→→→ه از ك→→→نار ه→→→ر چ→→→ه ب→→گذرد، آن چ→→يز م→→→حترق م→→→∂گردد [و 
خ→→→وديẃت خ→→→ود را از دست م→→→→∂دهد و ف→→→ان∂ در م→→→→حبوب م→→→∂شود] ن→→ور خ→→دا ب→→→ر ه→→→ر 
چ→→ه ب→→تابد آن را روش→→ن م→→→∂كند؛ آس→→مان رف→→عت خ→دا س→ايه ب→→ر ه→→ر چ→→ه ب→يفكند آن را 
در پ→وشش خ→ود ق→رار م→→∂دهد؛ ن→سيم [ع→نايت] خ→دا ب→→ر هر چه بوزد، آن را حركت 
^ آن زن→→→ده م→→→→∂شود و  م→→→→∂دهد؛ آب [رح→→→→مت] خ→→→→داست ك→→→→ه ه→→→مه چ→→→يز ب→→→→ه وس→→→يله
زم→→→→ين [ت→→→→→ربيت] خ→→→→داست ك→→→→ه ه→→→→مه چ→→→→يز در م→→→→يان آن م→→→→→∂رويد [و ب→→→→→ه ك→→→→→مال خ→→→→ود 
م→→→∂رسد] پس ك→→→س∂ ك→→→→ه خ→→→دا را دوست ب→→→دارد خ→→→دا ب→→→ه او ه→→→مه چ→→يز از م→→الكيẃت و 

لґكيẃت اعطا م∂كند.  џم
ب→نابراي→ن اگ→ر م→ا اي→ن ح→→قايق را در ع→مق جان خود، آنچنانكه بايد و شايد نم∂يابيم از نار 
^ خ→دا ك→ه م→نشأ  و ن→→ور و ن→→سيم و ح→→→يات و م→→رگ، م→→علوم م→→∂شود آن درج→→ه از حبẃ خ→دا و اولي→ا
ق ن→→→يافته است، ول∂ در ع→→→ين  ẃپ→→→→يدايش اي→→→→ن لط→→→ائف است؛ ه→→→نوز در روح و ج→→→ان و ق→→→لب م→→→ا ت→→→حق
وام  ẃخ→ود ط→رد ن→كردهان→د، ب→لكه ع→ل∂الد ^ ح→→ال خ→→داون→د رح→يم ك→ريم و اولي→→ايش م→ا را از درґ خ→انه
^ درگ→اه  ^ م→ا ب→ه س→و ب→→ا ت→→عليم ادع→→يه و اوراد و اذك→→ار و م→→ناجات، در م→→قام ج→→→ذب و ج→لب دله→→ا
^ م→ا غ→فلتزدگان و  رأفت و رح→→مت خ→→ود م→→∂باشند و ه→→ر چ→→ه ق→→صور و ت→→قصير ه→→ست از ن→→احيه
^ است و چه بسيار الزم است كه در  ẃاوه→ام و ح→االت زن→دگ∂ م→اد ^ غ→وطهور ش→دگان در دري→ا
^ م→→→→→عارف در  اي→→→→→→ن دع→→→→→→اها و م→→→→→ناجاتها و زي→→→→→ارتها ك→→→→→ه ي→→→→→→ادمان دادهان→→→→→د و در واق→→→→→ع گ→→→→→نجينهها

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾۲۳.  ۱
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ظ الف→→→اظ اك→→→تفا ن→→→كنيم ك→→→ه زي→→→→ان و خ→→→سران  ẃاخ→→→→تيار م→→→→ا گ→→→→ذاش→→→→تهان→→→د ك→→→م∂ ب→→→ينديشيم و ت→→→نها ب→→→ه ت→→→لف
^ م→→→→ا ب→→→→ه خ→→→→→دا  ف→→→→→راوان خ→→→→واه→→→→يم داشت.دس→→→→تور دادهان→→→→د در زم→→→→→ان غ→→→→يبت اگ→→→→ر خ→→→→واس→→→→تيد ب→→→→ه وس→→→→→يله
...)؛همان  ґهґ ẃانґ∂√ آيات ب џر џو ґاهللا џ∂ ґيا داع џ−Ẃيџل џع Ẁالم→ لس√ џس، اẄي ґآل Ẅ∂ع→ل ẁالم џب ج→وييد ب→گوييد:(سẃت→قر

كه معروف به زيارت آل يس است. تا م∂رسيم به اينجا: 
 џو џ∑ґورẀن ґ↨џمґلџك џو џ−ґتџم Ẃح џر ґẃ∂ґب→џد＃ نￍم џح→Ẁم Ẅ∂ل→ џع џ∂ґẃ ل џص→Ẁت Ẃنџا џ−Ẁلџأ→ Ẃسџا ∂→ґẃ ن ґا ￍمẀه→ẃللџا)
 џو ґاتẃي→ ґالن џور→Ẁن ^ ґرẂك→ґف џو ґي→مان ґ Ẃاال џور→Ẁن ^ ґر Ẃد→ џص џو ґقين→џيẂال џور→→Ẁن ∂ґبẂل→→џق ґ џџألẂم→→џت Ẃنџا

...)؛۱  ґلџمџعẂال џورẀن ∂ґتￍوẀق џو ґمẂل ґعẂال џورẀن ∂ ґم Ẃزџع
خ→→دايا از ت→→→و م→→→∂خواهم ك→→ه پ→→ر ك→ن∂ ق→→لبم را از ن→ور ي→→قين و س→ينهام را از ن→ور اي→→مان 
و فكرم را از نور نيẃات[پا∑] و عزمم را از نور علم و نيرويم را از نور عمل... 

^ صداوسيما  ^ اساس∂ در كيفيẃت برنامهها ضرورت بازنگر
^ ع→→→مل، خ→→ود را در م→→يان ظ→→لمتها م→→→∂بينيم  م→→→ا وق→→→ت∂ ب→→→ه خ→→→ود م→→→∂نگريم، ه→→→م در م→→→رحله
^ ق→→→→لب م→→→→ا را ف→→→→را گ→→→→رفته  ك→→→→→ه از گ→→→→→→ذرگاه دي→→→→→→دن∂ها و ش→→→→نيدن∂ها و گ→→→→فتن∂ها و خ→→→→وردن∂ها ف→→→→→ضا
^ ع→→→ميق و  ^ اخ→→→→الق از ك→→→بر و ري→→→ا و ح→→→رص و ب→→→خل و ح→→→سد ت→→→اريك∂ها است و ه→→→→م در م→→→→رحله

^ جان ما را تيره و تار و ظلمان∂ كرده است.   وسيعتر
^ آلوده و چ→→→→→→ركين غ→→→→→→رق در ظ→→→→→→لمت، ت→→→→→→وقẃع م→→→→→∂توان داشت ك→→→→→ه  ح→→→→→→ال آي→→→→→→ا ب→→→→→→ا اي→→→→→→ن دله→→→→→→ا
 ^ ^ ق→→لب خ→→ود م→→شاهده ن→→→ماييم و ن→→غمه ج→→→مال ن→→→وران→→∂ ول∂ اهللا اع→→ظم(ارواح→→→نا ف→→داه) را در آي→→ينه
آس→→مان∂ او را ب→→ه گ→→وش دل ب→→شنويم. م→→ا ن→→م∂دان→→يم ب→→ا اي→→ن م→→→سابقه ك→→ه در اف→زودن ب→ر م→ظاهر ف→ساد 
^ گ→وناگون زن→دگ∂ ب→ه پ→يش گ→رفتهاي→م، ك→ار م→ا ب→ه ك→جا م→نته∂ خواهد گشت و در  در ص→حنهها

^ خدا چه وضع و حال∂ خواهيم داشت.   پيشگاه خدا و اوليا
^ اي→ن م→ملكت در دام→ن  ش→→ما ه→→م اك→→نون ب→→ه وض→→ع خ→→انوادهه→ا ب→→نگريد و ب→بينيد ن→سل آي→نده
^ ف→→→→→سادآموز ت→→→→لويزيون∂ ك→→→→ه ت→→→→ا دورت→→→→رين ن→→→→قاط روس→→→→تاها ه→→→→م رف→→→ته است ت→→→حت ع→→→نوان  ب→→→→رنامهها
^ خ→→→→وب  ẃه م→→→→ا م→→→→نكر ب→→→→رنامهها ^ اس→→→→→→الم∂ چ→→→→→گونه آم→→→→→وزش ض→→→→→دẃ اس→→→→→→الم∂ م→→→→→→∂بينند. الب→→→→ت ب→→→→→رنامهها

مذهب∂ آن نيستيم ول∂ حرف اينجاست كه:  
^ ج→→→→→وان و ن→→→→→وجوان ك→→→→→ه م→→→→قصود اص→→→→ل∂ در ام→→→→ور ت→→→→ربيت∂ آن→→→→ها ه→→→→→ستند  اوẃالҐ :در م→→→→→يان ط→→→→→بقه

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحه＾۱۷۱.  ۱
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^ شهوتانگيز به مراتب بيشتر از ديگرانند.   طالبان برنامهها
^ ب→→دآموز و م→حرẃ∑ ش→هوت آن→چنان ج→اذبه دارند و دلرباي∂ م∂كنند كه  : ص→حنهها Ґث→انيا
^ م→→→ذهب∂ ه→→م  ت خ→→نث∂ م→→→∂سازند و چ→→ه ب→→سا ب→→رنامهها ẃدي→→ن∂ را ب→→ه س→→رعت و ش→→د ^ آث→→→→ار ب→→رنامهها
^ خ→→→→ود وارد ك→→→→نند و  ^ م→→→→→→سلمان، ت→→→→لويزيون را ب→→→→ه خ→→→→انهها ^ ش→→→→→ده است ك→→→→→ه خ→→→→→انوادهه→→→→→ا مها ẃم→→→→→قد
^ ف→سادآموز ض→دẃ اس→→الم∂ گ→ردند و لذا اگ→ر بگوييم دستگاه تلويزيون درا ين  م→بتال ب→ه ب→رنامهها
ك→شور اس→→الم∂ ب→ه ص→ورت ي→ك∂ از م→ظاهر ب→سيار روش→ن ت→هاجم ف→رهنگ∂ غرب∂ آن هم در ي− 

سطح بسيار وسيع همگان∂ درآمده است اغراق نگفتهايم. 
اح→→→→∂ ه→→→م  ẃم→→→→د ^ در شب م→→→→بعث دي→→→→دم در ت→→→→لويزيون چ→→→→→ند داي→→→→رهزن، داي→→→→ره م→→→→∂زدند و آق→→→→ا
آن→→→→→جا م→→→→دح پ→→→→→يامبر م→→→→∂خوان→→→→د. آي→→→→ا اي→→→→ن ب→→→→زرگداشت شب م→→→→بعث رس→→→→ول خ→→→→دا�است؟! آي→→→→ا 

^ شعبان تار و تنب− زدن، تجليل از شب ميالد امام زمان� است؟!   شب نيمه
^ م→→→→∂گرديم ت→→→→ا از شب  م→→→→→ا اك→→→→ثراҐ م→→→→قهور ش→→→→هوات و اه→→→→واء ن→→→→→فسان∂ ه→→→→ستيم و دن→→→→بال ب→→→→هانها
^ مراسم دين∂ آزادانه  ^ ب→زرگداشت اع→→ياد م→ذهب∂ و اج→را ^ ش→عبان ب→ه ب→هانه م→بعث و شب ن→يمه
^ دل ب→→→→→رسيم و ه→→→→→يچ ن→→→→م∂ان→→→→ديشيم ك→→→→ه ب→→→→ا اي→→→→→نگونه اع→→→→مال، آلودگ→→→→∂ و ت→→→→يرگ∂ در  ب→→→→→ه خ→→→→→واس→→→→→تهها
آس→→→→→→مان ج→→→→→→ان م→→→→→ا ب→→→→→يشتر م→→→→→∂شود و ق→→→→→هراҐ خ→→→→→ورشيد وج→→→→→ود اق→→→→→دس ام→→→→→ام زم→→→→→→ان� از م→→→→→ا م→→→→→ستورتر 
م→→→∂گردد و ف→→→اصلهاش از م→→→ا ب→→→يشتر م→→→∂شود و ح→→→ال آن→→→→كه م→→→ا در زي→→→ارت آل يس آن→→→چنان وج→→→ود 
 ^ ان→→→→→ور او را ب→→→→→ه خ→→→→→ود ن→→→→→زدي− م→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه گ→→→→→→وي∂ او را در ت→→→→مام س→→→→اعات ش→→→→بانهروز و در ه→→→→مه

حاالت از حركات و سكناتش مشاهده م∂كنيم و بر او سالم م∂كنيم و م∂گوييم: 
 џح→ين џ−Ẃيџل→ џع Ẁالم→ ￍلسџا ... џ∑ґهار→џن ґراف→→Ẃطџا џو џ−ґل→→Ẃيџل ґآن→→اء ∂→→ґف џ−Ẃيџل→→ џع Ẁالم→→ ￍلسџا)
لџ∂ґẃ وџ تџ→→→قẂنẀت،  џص→→→Ẁت џح→→→ين џ−Ẃيџل→→→ џع Ẁالم→→→ ￍلسџا... ẀدẀعẂق→→→џت џح→→→ين џ−Ẃيџل→→→→ џع Ẁالم→→→→ ￍلسџا ẀومẀق→→→→џت
 ، Ẁرґẃ ґẃلẀ وџ تẀ→كџب ل џه→Ẁت џح→ين џ−Ẃيџل→→ џع Ẁالم→→ ￍلسџد، ا Ẁج Ẃس→→џت џو Ẁعџك Ẃر→→џت џح→→ين џ−Ẃيџل→→ џع Ẁالم→→ ￍلسџا

∂...)؛۱  ґسẂمẀت џو Ẁحґب ẂصẀت џحين џ−Ẃيџل џع Ẁالم ￍلسџا
س→→الم ب→→ر ت→→و در ت→→مام س→اعات ش→بت و در ت→مام اوق→ات روزت... س→الم ب→→ر ت→→و ه→نگام 
ق→→→يامت و س→→→→الم ب→→→→ر ت→→→→و ه→→→→نگام ق→→→عودت... س→→→→الم ب→→→→ر ت→→→→و وق→→ت∂ ك→→ه ن→→ماز م→→→∂خوان∂ و 
ق→→→→→نوت م→→→→→→∂گير＾، س→→→→→→الم ب→→→→→→ر ت→→→→→→و وق→→→→→ت∂ رك→→→→وع م→→→→→∂كن∂ و ه→→→→→نگام∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→جده 

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحه＾۱۷۱.  ۱
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م→→→→∂رو＾، س→→→→→الم ب→→→→→ر ت→→→→و م→→→→وقع∂ ك→→→→→ه الاله االẃ اهللا و اهللاك→→→→بر م→→→→→∂گوي∂، س→→→→→الم ب→→→ر ت→→→→و 
^ و سالم بر تو وقت∂ كه وارد شب م∂شو＾.   وقت∂ كه وارد صبح م∂شو

ي→→→→→→عن∂ گ→→→→→→→وي∂ ك→→→→→→ه م→→→→→ا آن ام→→→→→ام م→→→→→حبوب خ→→→→→ود را در ه→→→→→مه ج→→→→→ا و در ه→→→→→→مه ح→→→→→→ال، ح→→→→→اضر در 
^ خود دانسته و از  ^ خ→ود م→∂بينيم و در تمام شئون زندگ∂ خويش او را الگو و اسوه پ→يشرو

او تبعيẃت م∂كنيم. 
مان  ẃخوش ايمانترين مردم در آخرالز

ع→→اها ك→→اذب از آب درآي→→يم و ب→→ه  ẃب→→→نابراي→→→ن ب→→→→ايد س→→خت م→→واظب ب→→اشيم ك→→ه م→→بادا در اي→→ن اد
^ م→→→→→ا لط→→→→ف و  زي→→→→→→ان و خ→→→→→سران دائ→→→→→م م→→→→→بتال گ→→→→→رديم. م→→→→→ا ه→→→→→م اك→→→→→نون خ→→→→→→دا را ش→→→→→اكريم ك→→→→→ه درب→→→→→اره
^ م→→→ا را ك→→انون حبẃ ع→→ل∂ و آل ع→→ل∂� ق→→رار  ع→→→نايت ف→→→وقالع→→→اده ع→→→ظيم م→→→بذول داش→→→→ته و دله→→→→ا
داده است.اي→→ن ح→→→ديث از رس→→ول خ→→دا� چ→→ه ب→شارتآميز و ف→رحان→گيز است ك→ه خ→→طاب ب→ه 

امام اميرالمؤمنين عل∂�فرمود: 
 ∂→→ґف џونẀونẀك→→ џي ẁمẂو→→џق Ґقينا→→ џي ẂمẀهẀمџظ→→ Ẃعџا џو Ґي→→ماناґا ґاس→→ẃالن џب џج→→ Ẃعџا ￍنџا Ẃمџل→→ Ẃعґا ∂ґل→→ џي→→ا ع)
 Ẅ∂џل→→→→ џسواد＃ ع→→→→ ґوا بẀنџآم→→→→џف Ẁ↨ ￍج→→→→ ẀحẂال ẀمẀهẂن→→→→ џع џب ґج→→→→ Ẁح џو ￍ∂ґب→→→→→ￍوا النẀق џحẂل→→→→ џي Ẃمџل ґم→→→→ان ￍالز ґر→→→→→ ґآخ

)؛۱  بџياض＃
^ ع→→ل∂ ك→→→ه خ→→وشايمانترين م→→ردم و ب→→اوردارترينشان، ك→→سان∂ ه→ستند ك→→ه  ب→→دان ا
مان م→→→→→→→∂آيند در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه پ→→→→→→يامبر را ن→→→→→→ديدهاند و ح→→→→→→جẃت ه→→→→→→→م از آن→→→→→→ها  ẃدر آخ→→→→→→رالز

^ ايمان آوردهاند.  ^ґ سفيد غايب است. تنها به سياه∂ґ رو
ي→عن∂ آن→ها ن→ه پيامبر را ديده و نه امام را، تنها راه آشناييشان به معارف دين∂، آيات قرآن 
^ اي→→→→→→ن ن→→→→→→عمت ب→→→→→سيار ب→→→→→زرگ خ→→→→→→دا ب→→→→→ر م→→→→→است، ول∂  و رواي→→→→→→ات م→→→→→→نقوله در ك→→→→→→→تب ب→→→→→→وده است. آر
^ ش→يطان لع→ين  ^ م→رگ ن→يز از دش→وارت→رين ك→ارهاست ك→ه اي→→اد ^ از اي→→ن ن→→عمت ت→ا لح→ظه پ→→اسدار

^ جان ما هستند.  در كمين ربودن اين گوهر گرانقدر از خزينه
 
 

                                                        
 .۳⅛Ｑ＾ـ فقيه،جلد℮،صفحه ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۸Ω

^ شعبان  يẃت شب نيمه ẃگفتار هفتم: اهم
 
 
 

^ خداوند  ضعف باور ما به وعدهها
^ ش→→→→→→→→→عبان ع→→→→→→→→→→الوه ب→→→→→→→→→ر اي→→→→→→→→→نكه شب م→→→→→→→→→يالد م→→→→→→→→→→بار∑ ح→→→→→→→→→ضرت ب→→→→→→→→→قيẃ↨ اهللا االع→→→→→→→→→ظم  شب ن→→→→→→→→→→يمه
^ اه→لش ك→ه اه→ل  اس∂ ب→را ẃت ب→سيار ح→سẃم→وقعي ^ →→→ريف است، در ح→→→دẃ خ→ود دارا ẃلاهللات→→عال∂فرجهالش ẃع→→ج
∂ در آن شب وارد  ẃع→→→→→بادت و اه→→→→→ل م→→→→→→ناجات ب→→→→→ا خ→→→→→→دا ه→→→→ستند م→→→→∂باشد. اع→→→→مال و ع→→→→بادات خ→→→→اص
^ از اف→→→→راد دش→→→→وار ب→→→→→هنظر م→→→→→∂رسد. از ب→→→→→اب م→→→ثل ي− ن→→→→ماز ص→→→د  ^ ب→→→→→سيار است ك→→→→ه ان→→→→جام آن ب→→→→را
^ ت→→→وحيد، ي→→عن∂ پ→→نجاه ن→→ماز دو رك→→عت∂ ك→→ه در ه→→ر رك→→عت ي− ب→→ار  رك→→→عت∂ ب→→→ا ه→→→زار م→→→رتبه س→→→وره
ل  ẃت→وحيد خ→وان→→ده ش→ود در نظر ما بسيار سنگين و غير قابل تحم ^ ^ ح→مد و ده ب→ار س→وره س→وره
^ م→→→ربوط ب→→→ه دن→→→يا ه→→→ر چ→→→ه ه→→→م س→→→خت و دش→→→وار ب→→→اشد، اگ→→→ر پ→→→ول  ب→→→→ه ح→→→→→ساب م→→→→∂آيد؛ ول∂ ك→→→→ارها
ف→→→راوان ي→→→ا م→→→تاع گ→→→ران→→→بهاي∂ دن→→→بالش ب→→→اشد، در ن→→→ظر م→→→ا آس→→→ان دي→→→ده م→→→→∂شود و ب→→→ا اش→→→تياق اق→→دام ب→→ه 

انجامش م∂نماييم!! 
آس→→→→→→انتر از آن ه→→→→→→م ي− ن→→→→→→ماز چ→→→→→→هار رك→→→→→→عت∂ ي→→→→→→→عن∂ دو ت→→→→→→ا دو رك→→→→→→عت ه→→→→→ست ك→→→→→ه در ه→→→→→ر 

^ توحيد خوانده م∂شود.   ^ حمد، صد بار سوره ركعت، بعد از سوره
^ ح→→→مد پ→→نجاه ب→→→ار  از اي→→→ن آس→→→انتر ن→→→يز دو ت→→→ا دو رك→→→عت ك→→→ه در ه→→→ر رك→→→عت، ب→→→→عد از س→→وره
^ آخ→→→→رت! دش→→→→وار  ^ دن→→→→→يا و ت→→→→نبلها ^ ام→→→→ثال م→→→→ا زرنگه→→→→→ا ^ ت→→→→→وحيد ول∂ اي→→→→→ن ه→→→→→م ب→→→→→از ب→→→→را س→→→→→وره
م→→∂نمايد و اي→→ن خ→→سران و زي→→ان غ→→ير ق→→ابل ج→→بران→→∂ است، زي→→را ك→→اشف از اي→ن است ك→ه م→ا ه→نوز 
^ داده است ب→→اور ن→كردهاي→م  ^ خ→دا را در ع→→الم آخ→رت ك→ه ب→ه ع→نوان ث→واب اع→→مال ع→باد وع→→دهها
^ است ك→→ه م→→ا ف→→عالҐ ش→→وم∂ آن را در∑ ن→→م∂كنيم، ت→→ا ب→→ميريم و  اҐ خ→→سران ه→→→الكتبار ẃو اي→→ن ج→→د
^ ب→→→ه  ^ ع→→→ظيم ع→→→مر را از دست داده و چ→→→يز آن→→→→جا م→→→→∂فهميم ك→→→→ه چ→→→ه زي→→→ان∂ ك→→→ردهاي→→→م و س→→→رمايه
 ґ↕ џر Ẃس џحẂال џم Ẃو џي Ẃم Ẁه Ẃر ґذẂأن џدست ن→ياوردهاي→م! لذا خ→دا ب→ه رس→ول گ→رام→∂اش�دستور داده كه:�و



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۸۱

�؛۱اي→→→→ن م→→→→ردم را از روز ح→→→→سرت∂ ك→→→→ه در پ→→→→يش  џونẀن ґم Ẃؤ→→→→Ẁال ي Ẃم→→→→ Ẁه џو ＃↨џل Ẃف→→→→→ џغ ∂→→→→→ ґف Ẃم→→→→→ Ẁه џو Ẁر→→→→→ Ẃم Ẃاأل џ∂ ґض→→→→→ Ẁق Ẃإذ
دارن→د، ان→→ذار ك→ن و ه→شدارشان ده كه وقت∂ به خود م∂آيند، م∂بينند كار از كار گذشته؛عمر 

خود را به غفلت گذرانده و گوهر ايمان به دست نياوردهاند.  
^ پيامبراكرم�  هشدار تكان دهنده

رسول گرام∂ خدا�هم در مقام انذار فرموده است: 
)؛۲  Ґ↨џلґبẂقẀم Ẃتџل џحџت Ẃرґا Ẃدџق џ↕ џر ґخ Ẃاآل ￍإن џو Ґ↕ џرґب ẂدẀم Ẃتџل џحџت Ẃرґا Ẃدџا قџيẂن الد ￍال إنџا)

ب→ه ه→وش ب→اشيد!دنيا پ→شت ك→رده است و م→→∂رود و آخرت رو [به ما] كرده است 
و م∂آيد! 

 ґوم→→→ џي ∂→→→ ґوا فẀونẀك→→→џن تџا − ґوش→→→Ẁي џو ґيه→→→ ґف џساب→→→ ґل＃ ال حџم→→→→ џع ґوم→→→→ џي ∂→→→→ ґف ẂمẀك→→→→ￍن ґا џال وџا)
)؛  ẁلџمџع ґيهґف џسẂيџساب＃ ل ґح

^ ه→→→ستيد ك→→ه روز ع→→مل است و ح→→ساب∂ در ك→→ار  ب→→→يدار ب→→→اشيد! ش→→→ما اك→→→نون در روز
^ ق→→رار خ→→واهيد گ→→رفت ك→→→ه روز ح→→ساب است و  ^ در روز ن→→→يست و ب→→→ه ه→→مين زود

آن روز، عمل∂ در كار نخواهد بود!  
 ^ ^ آسمان∂ و سفير بيدارگر اله∂ چه قدر تكان دهنده است و كلمه اين ندا از آن مناد
→ه ه→وش آوردن ب→→ه ك→→ار م→→∂رود در اي→→ن دو ج→مله دو ب→→ار تكرار شده  ه دادن و ب ẃت→وج ^ ال» ك→ه ب→را џا»
فانه از ه→→→→→مان خ→→→→واب رف→→→→تگانيم!  ẃو ن→→→→→→شانگر ب→→→→→ه خ→→→→→واب ع→→→→→ميق رف→→→→تن م→→→→خاطبان است و م→→→→→ا ه→→→→م م→→→→تأس
آن→→چنان خ→→واب ع→→→ميق ك→→ه ك→→مترين ت→→كان از آن ن→→دا در م→→ا پ→→→يدا ن→→م∂شود؛ ول∂ ب→→اورمان ب→→شود ك→→ه 
^ گشته و جز  ^ عظيم عمر، در خواب سپر وقت∂ از اين خواب بيدار م∂شويم م∂بينيم سرمايه

^ از آن دستگيرمان نشده است.آنگاه فرمود:  آلودگ∂ به رذائل اخالق∂ و عمل∂، چيز
 Ẃن→→ ґوا مẀونẀك→→џال ت џو ґ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل ґاءџن→→Ẃأب Ẃن→→ ґوا مẀونẀك→→→џف Ґناء→→→Ẃبџا ґ↕ џر→→→ ґالخґو ل Ґناء→→→Ẃبџا اџيẂن ل→→→دґل ￍإن)

نẂيџا)؛۳  الد ґاءџنẂأب
دن→→→→→→يا، ف→→→→→→رزندان∂ دارد و آخ→→→→→رت ه→→→→→→م ف→→→→→→رزندان∂ دارد، ش→→→→→ما از ف→→→→→رزندان آخ→→→→→رت ب→→→→→اشيد و از 
ف→رزندان دن→يا ن→باشيد و خ→ود را ب→ه دام→ن دن→→يا ن→يفكنيد! دل ب→ه ج→→ماد و ن→→بات و ح→يوان ن→بنديد! آخ→ر 

                                                        
^ مريم،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۱۳۱.  ۲
 .۱۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد℮۷،صفحه ۳
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^ دلب→→ستگ∂ ان→→→سان است، خ→→→داون→→د ان→→→سان آف→→رين است ن→→ه  ش→→→ما ان→→→→سانيد، ت→→→نها ك→→→س∂ ك→→→ه ش→→ايسته
موجودات∂ همگون انسان و يا مادون انسان! 

�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
ل رن→→→→ج م→→→→→ستمرẃ رو ب→→→→→ه خ→→→دايت  ẃو ب→→→→→ا ت→→→→حم ^ ^ ان→→→→سان، ت→→→→و ب→→→→ه ي→→→→قين، ب→→→→→ار س→→→→فر ب→→→→ستها ا

^ و سرانجام او را ديدار خواه∂ كرد.  م∂رو
هشدار خداوند حكيم 

اين نيز هشدار خداوند رحيم است: 
مџتẂ يџداهẀ وџ يџقẀولẀ الẂكافґرẀ يا لџيẂتџنґ∂ كẀنẂتẀ تẀرابا�Ґ؛۲  ￍدџما ق Ẁء ẂرџمẂال ẀرẀظẂن џي џمẂوџي...�
^ خ→→→→→→→→→→→ود را[از اخ→→→→→→→→→→→الق و اع→→→→→→→→→→→مال زشت]  ^ ك→→→→→→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→→→→→سان پ→→→→→→→→→→→يش ف→→→→→→→→→→→رستادهها ...روز
^ ك→→→→اش م→→→→→ن خ→→→→ا∑  ت ن→→→→→دامت و ح→→→→سرت] م→→→→→∂گويد: ا ẃم→→→→→∂نگرد و ك→→→→→→افر [از ش→→→→→د

^ را به خود نم∂ديدم].  بودم[ و زير پا محو و نابود م∂گشتم و چنين روز
 اي→→→→→ن ه→→→→→مه ك→→→→→ه ام→→→→→روز اط→→→→→راف م→→→→→ا ج→→→→→→معند از زن و ف→→→→→رزند و م→→→→→سكن و م→→→→ركب و دوست و 
^ ه→مه از ما جدا  ^ م→ا ش→دهان→د و س→رگرممان ك→ردهان→د، روز رف→يق و ف→اميل و دل خ→وشكنك∂ ب→را
خواهند شد و كمترين نفع∂ به حال ما نخواهند داشت! اين هم گفتار خداوند حكيم است: 

...�؛۳  ẂمẀكџنẂيџب Ẁل ґصẂفџي ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ẂمẀك ẀالدẂال أو џو ẂمẀكẀحام Ẃأر ẂمẀكџعџفẂنџت Ẃنџل�
^ ب→→ه ح→ال شما نخواهد داشت!روز قيامت بين  ه→رگز ارح→امتان و ن→→ه اوالدت→ان س→ود

شما جداي∂ م∂افكند... 
ت→نها ك→س∂ ك→ه ه→ميشه ه→مراه→→تان خ→واه→د بود، خداست! او را از خود راض∂ نگه داريد تا 

^ هميشه خوش باشيد.  برا
^ آخرت، فرصت بسيار مغتنم∂ است كه  ^ برا ^ ش→عبان» از ن→ظر توشه بردار «شب ن→يمه
^ ف→→→→→→وقالع→→→→→→اده ع→→→→→→ظيم  ^ ارزش م→→→→→→→عنو ^ اه→→→→→→→لش، دارا ت→→→→→→→مام س→→→→→→→اعات و دق→→→→→→→ايق و لح→→→→→→→ظات آن ب→→→→→→→را
^ ش→→→→عبان از ن→→→ماز و دع→→→ا و  ẃ∂ ب→→→→عض∂ از ب→→→→زرگان ف→→→→رمودهان→→→→د: اع→→→→مال∂ ك→→→→ه در شب ن→→→يمه است.ح→→→→ت
ẃ∂ شب ق→→→→→در م→→→→→اه م→→→→→بار∑  ^ س→→→→→ال ح→→→→→ت م→→→→→→ناجات ب→→→→→→ا خ→→→→→→دا رس→→→→→→→يده است، در ه→→→→→→يچ ش→→→→→ب∂ از شبه→→→→→→ا

                                                        
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
 .℮Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۲

^ ممتحنه،آيه＾۳.  ـ سوره ۳
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رمضان نيز نرسيده است!  
ول∂ ي→→الالسف ك→ه تعلẃقات و دلبستگ∂ها به شئون گوناگون دنيو＾، چنان روح و جان 
^ ع→الم باال را از جانمان برده و حال  م→ا را ط→ناب پ→يچ ك→رده ك→ه ت→وان→→اي∂ ح→ركت و ص→عود ب→ه س→و
^ را  دع→ا و مناجات با خدا را از ما سلب كرده است و لذا آن شوق و رغبت و حال و حوصلها
ك→→→→→→ه ب→→→→→→→ايد در دع→→→→→→ا و م→→→→→→ناجات داش→→→→→→ته ب→→→→→→اشيم؛ در خ→→→→→→ود ن→→→→→→م∂بينيم. زود ك→→→→→سل م→→→→→∂شويم و رو ب→→→→→ه 

خوابگاه م∂رويم!! 
دلبستگ∂ به اغيار، گسستگ∂ از پروردگار 

آر＾، م→→→→→→ا دلب→→→→→→ستگ∂ها ب→→→→→→ه غ→→→→→ير خ→→→→→دا ف→→→→→راوان داري→→→→→م؛ از اي→→→→→ن رو است ك→→→→→ه وق→→→→→ت∂ ي→→→→→ك∂ از 
م→→→→→→→→→تعلẃقات دن→→→→→→→→→ياي∂ م→→→→→→→→ا از پ→→→→→→→→ول و م→→→→→→→→قام و م→→→→→→→→سكن و م→→→→→→→→ركب از دس→→→→→→→→تمان ب→→→→→→→→رود آن→→→→→→→→چنان ن→→→→→→→→اراحت 
ه بميريم! ول∂ اگر يك∂ يا چند چيز از امور مربوط به آخرت  ẃم→∂شويم ك→ه م→∂خواه→يم از غص

و خدا از دستمان برود، اصالҐ باكمان نم∂شود و به قول معروف ككمان هم نم∂گزد.  
ẃفاق از مرد  ^ است كه اكثريẃت قريب به ات ^ ه→→الكتبار اي→ن ي− ب→يچارگ∂ و ف→قر م→عنو
 ẃخ→→اص ^ و زن، ع→→→الґم و ع→→ام∂ گ→رفتار آن ه→ستيم و خ→ود ن→يز ن→م∂فهميم. م→نتها ه→ر ك→س∂ ب→ه چ→يز
^ ه→→م  ^ م→→خصوص واب→→سته است و اح→→→ياناҐ آن واب→→→ستگ∂ را ب→→ه ح→→ساب خ→→دا و دي→→ندار و ب→→→ه گ→→→ونها
^ م→→→→→ن در  ^ ب→→→→→ه ج→→→→→→ا م→→→→→→∂گذاري→→→→→→م.از ب→→→→→→اب م→→→→→→ثل اگ→→→→→→ر ف→→→→→→ردا شب م→→→→→→ن ب→→→→→→يايم م→→→→→سجد و ب→→→→→بينم دي→→→→→گر
ت خ→→شم و غ→→ضب س→→رم گ→→يج م→→∂رود و خ→→ون  ẃم→→→حراب اي→→→ستاده ي→→→ا س→→ر م→→نبر ن→→شسته است، از ش→→د
 ^ در م→غزم ب→ه ج→وش م∂آيد ك→ه ي→عن∂ چ→ه؟! م→ن ام→ام راتب۱ اي→ن م→سجد و خ→طيب دع→→وت شده
در اي→→→→→→ن م→→→→→→جلسم! اي→→→→→ن چ→→→→→ه ك→→→→→→ار خ→→→→→→الف ش→→→→→رع و ض→→→→→دẃ ت→→→→→→ديẃن است ك→→→→→ه ان→→→→→جام دادهان→→→→→د؟! ول∂ از 
 ^ ^ ن→→→→يست ب→→→لكه ب→→→رخاسته از ه→→→→وا خ→→→→ودم چ→→→ه پ→→→نهان ك→→→ه اي→→→ن ج→→→وش و خ→→→روش از ج→→→هت دي→→→ندار
ن→→فس و دلب→ستگ∂ ب→ه م→نبر و م→حراب است ك→ه ب→ه ص→ورت دلب→→ستگ∂ ب→ه خ→→دا و دي→ن خ→دا ج→لوه 
ك→رده است! اي→نجاست ك→ه م→حراب و م→نبر م∂شود از م→ظاهر دلب→ستگ∂ ب→ه دن→يا و ام→ام ج→ماعت 
و واع→→→ظ ه→→→م م→→→∂شود آدم دن→→→→يادار!! و ب→→→دبخت∂ ب→→→زرگتر م→→→وقع م→→→ردن و ه→→→نگام ج→→→ان دادن است 
ك→ه آدم→∂ م∂بيند همه چيزش را از دستش م∂گيرند، پول و مقام و منصب و خانه و ماشين و 
^ بدن را از او م∂گيرند و  ẃ∂ چشم و گوش و زبان و كلẃ اعضا م→غازه و همسر و فرزندان و حت

                                                        
ـ راتب: هميشگ∂.  ۱
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گيرنده هم كس∂ جز خدا نيست. 
از ط→رف∂ هم طبيع∂ است كه انسان نسبت به كس∂ كه تمام داراي∂اش را از او م∂گيرد 
دش→من م→∂شود، اي→نجاست ك→ه پ→→ناه ب→ر خ→دا ح→→الت ب→غض و دش→من∂ ن→سبت به خدا در روح آدم 
џضر پ→→→→يدا م→→→→∂شود و ع→→→→اقبت ب→→→→ا ح→→→→→ال ب→→→→غض ن→→→→سبت ب→→→→ه خ→→→→دا، ج→→→→→ان م→→→∂دهد و ب→→→ه ع→→→الم ب→→→رزخ  →→→→حت Ẁم

مالґنا».  Ẃع џا ґئاتґẃي џس Ẃنґم џنا و ґس ẀفẂن џا ґور Ẁر Ẁش Ẃنґم Ẁا اهللاџن џعاذ џمنتقل م∂شود.«ا
ي− دل و ي− محبوب 

^ ب→→→→→→ه غ→→→→→→ير خ→→→→→→دا را از  و ان→→→→→→→→سان ع→→→→→→→اقل ت→→→→→→→ا ن→→→→→→مرده است، ب→→→→→→ايد اي→→→→→→ن ت→→→→→→علẃقات و دلب→→→→→→→ستگ∂ها
^ قلب بيرون كند و لذا فرمودهاند:  خانه

(مẀوتẀوا قџبẂلџ اџنẂ تџمẀوتẀوا)؛۱ 
پيش از اينكه [به مرگ اضطرار＾] بميريد، خودتان [به مرگ اختيار＾] بميريد. 
ي→عن∂ پ→يش از اي→نكه اين متعلẃقات را با اكراه و اضطرار از شما جدا كنند و شما را به درد 
ف→→→→→راق و س→→→→وز و گ→→→→داز ج→→→→دا ش→→→→دن از آن→→→→→ها م→→→→بتال س→→→→ازند، خ→→→→ودتان ب→→→→ا اراده و اخ→→→→→تيار از آن→→→→→ها ج→→→→→دا 
^ نبنديد و از عمق جان بگوييد  ـ دل به كس∂ يا چيز ـ معبود محبوب خود ش→ويد و ج→ز ب→ه خ→دا
ẃ→→→خاذ ن→→→كردهام و ب→→ه  ^ را م→→→عبود و م→→→حبوب خ→→→ويش ات ^ و چ→→→يز «ال اله االẃ اهللا» م→→→ن ج→→→ز خ→→→دا، اح→→→→د
^ ع→→→→→→→→زيزمان ام→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→ؤمنين  ^ ج→→→→→→→→→ز اهللا ج→→→→→→→→→لẃ ج→→→→→→→→→الله دل ن→→→→→→→→→بستهام. از م→→→→→→→→وال ^ ي→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→→يز اح→→→→→→→→→→د
^ دل  ^ دل ن→→→شستم و ه→→ر چ→→ه را ك→→ه غ→ير خ→دا ب→ود ب→ه خ→انه ع→→ل∂�منقول است: م→→ن ب→→ر در خ→→انه

راه ندادم. قرآن هم فرموده است: 
...�؛۲  ґهґفẂو џج ∂ґف ґنẂيџبẂلџق Ẃن ґل＃ م Ẁج џرґل Ẁاهللا џلџع џما ج�

خدا در باطن كس∂ دو دل قرار نداده است... 
ان→→→→→→→→→→→سان ي− دل ب→→→→→→→→→→يشتر ن→→→→→→→→→→دارد و آن ي− دل ه→→→→→→→→→م ج→→→→→→→→→ز ي− م→→→→→→→→→حبوب اص→→→→→→→→→يل در آن ج→→→→→→→→→ا 
^ حبẃ غير خدا باق∂ نم∂ماند و اگر  ن→م∂گيرد! و آن، وق→ت∂ از حبẃ خ→دا پر شد، ديگر جا برا

^ حبẃ خدا باق∂ نم∂ماند!  از حبẃ غير خدا پر شد، ديگر جا برا
^ ص→→→حبت اغ→→→→يار{  ديـو چـو ب→→→→→→→يـرون رود، فـرشـت→→→→→→ه درآي→→→→→د{ خ→→→→لوت دل ن→→→يست ج→→→→ا

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد⅛⅛،صفحه＾۳۱۷.  ۱

^ احزاب،آيه＾℮.  ـ سوره ۲
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ẃ∂ م→ال و  ـ از ه→→مسر و ف→رزند و والدي→ن و ارح→→ام و ح→ت ẃه م→→نظور اي→→ن ن→→يست ك→ه غ→ير خ→→دا الب→→ت
ـ را دوست ن→→→→داش→→→ته ب→→→اشيد، اي→→→ن م→→→حبẃتها ك→→→ه ط→→→بيع∂ و ش→→رع∂ است و ب→→→ايد ب→→→اشد؛ م→→نظور  م→→→قام 
→→→→→عاع آن  ẃدي→→→→→گر ت→→→→حتالش ^ اي→→→→ن است ك→→→→ه م→→→→حبوب اص→→→→ل∂ ان→→→→→سان، ب→→→→→ايد خ→→→→→دا ب→→→→اشد و م→→→→حبوبها

محبوب اصل∂ و با اذن و امر او متعلẃق حبẃ انسان قرار گيرند.  
او وق→→ت∂ اج→→ازه داد و ام→→ر ف→→رمود ك→→ه ب→→ايد ن→→سبت ب→ه والدي→ن و ه→مسر و ف→رزندان و ارح→ام و 
^ اذن و ش→ريعت  م→→ال و م→→قام م→→حبẃت داش→→→ته ب→→اشيد، م→→ا ن→→يز از ب→→اب اط→→اعت ام→ر او و در م→حدوده

^ آنان م∂باشيم و اين محبẃت را هم عبادت خدا م∂دانيم.   او دوستدار همه
وẂش خود را پر از غير خدا  џم→نتها م→ا تا چشم به اين جهان گشودهايم. اطراف و حول و ح
^ ت→→→ا زن و ف→→→رزند و م→→→→ال و م→→→قام و...و  دي→→→→ده و دل ب→→→→ه آن→→→→ها ب→→→→ستهاي→→→→م! از م→→→→ادر و پ→→→→در و اس→→→→→بابباز

ر نم∂باشد.  ẃطبيع∂ است كه دل كندن از اينها بسيار دشوار است و به اين سادگ∂ ميس
^ خ→→→→→→→دا{  م→→→→→→→→ا چـو مـرغـان حـريـص ب→→→→→→→→يـنوا { ص→→→→→→→→د ه→→→→→→→→زاران دان→→→→→→→ه و دام ا

چرا دل ته∂ از نور حق است؟ 
^ ك→→ه در ه→→وا پ→→رواز م→→∂كند، در م→→يان ب→→يابان چ→شمش ب→ه دان→→هها م→→∂اف→تد ك→ه  م→→رغ گ→→رسنها
^ ب→→→رچيدن آن دان→→→→هها ف→→→رود م→→→∂آيد، در ح→→→ال∂ ك→→→ه  ^ زم→→→ين پ→→→اشيدهان→→→د و ب→→→ا ح→→→رص ت→→→مام ب→→→را رو

خبر ندارد كنار آن دانهها دام گستردهاند و ميان دام م∂افتد.  
آر＾، م→→→→→→ا ه→→→→→→مان م→→→→→رغان ح→→→→→ريص ب→→→→→ينوا ه→→→→→ستيم ك→→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→→شق ب→→→→→رچيدن دان→→→→→→هها م→→→→→يان دامه→→→→→→ا 

افتادهايم و راه تخلẃص از آنها را نم∂يابيم. اين هم گفتار خداست: 
�؛۱  Ґالџمџع Ẁن џس Ẃأح ẂمẀهأي ẂمẀهџوẀلẂبџنґها لџل Ґ↨џين ґز ґض ẂرџالẂ لẂنا ما عџلџ∂ ا џع џا جￍإن�

^ زم→→→→→→→ين است؛ زي→→→→→→→نت آن ق→→→→→→رار دادهاي→→→→→→→م ت→→→→→→ا آن→→→→→→ها را[آدم→→→→→→يان  م→→→→→→→ا آن→→→→→→→چه را ك→→→→→→→→ه رو
را]بيازماييم كه كدامشان بهتر عمل م∂كنند. 

آر＾؛ خ→→داون→د ح→كيم، م→وجودات زم→ين∂ را ك→ه از خا∑ تيره بهوجود آمدهاند با انواع و 
اق→→→→→→سام زي→→→→→→→نتها آرايش ك→→→→→→رده و دلرب→→→→→→ا س→→→→→→→اخته است. از آن س→→→→→→و ان→→→→→→→سان را ن→→→→→→يز از ط→→→→→ريق ع→→→→→قل و 
^ ام→→→→→→→→تحان و آزم→→→→→→→→ايش است و او ب→→→→→→→→ايد در اي→→→→→→→→ن  وح→→→→→→→→→∂، آگ→→→→→→→→اه س→→→→→→→→→اخته ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→هان ص→→→→→→→→حنه
ص→→→حنهها ب→→→ا ق→→→→درت اي→→→مان و ارادهاش خ→→→ود را در م→→→قابل آن دلرب→→→→اي∂ها از لغ→→→زش ن→→→گه دارد ت→→→ا ب→→ه 

                                                        
^ كهف،آيه＾۷.  ـ سور ۱
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^ نائل گردد.   سعادت ابد
→→→→→ا از آن س→→→→→و ف→→→→→ريفتگ∂ در م→→→→قابل دلرب→→→→→ايان ن→→→→يز ف→→→→راوان  ẃم→→→→→ا اع→→→→→مال خ→→→→→→وب ف→→→→→راوان داري→→→→→م، ام
داري→→م و در لغ→→زشگاهها دم ب→→ه دم م→→∂لغزيم و ف→→رآوردهها را از دست م→→→∂دهيم. م→→ا پ→→نجاه س→ال و 
ش→→صت ه→→فتاد س→→ال است ك→→ه گ→→→ندم ب→ه ان→→بار ج→ان خ→ود م→∂ريزيم از ن→ماز و روزه و ح→جẃ و...ول∂ 
^ از آن ه→→→→مه گ→→→→ندم ك→→→→ه در آن  ^ ب→→→→→ه ان→→→→→بار ق→→→→→→لب خ→→→→→ود م→→→→→∂زنيم آث→→→→→ار ي→→→→→الالسف ك→→→→→ه اك→→→→→نون س→→→→→ر

ريختهايم، از نورانيẃت و معنويẃت در آن نم∂بينيم! 
^ ما  تقوا، تنها راه درمان دردها

و لذا قرآن حكيم م∂فرمايد: 
�؛۱...فقط خدا اعمال متẃقين را م∂پذيرد.  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

^ ك→→→→→→ه ان→→→→→→جام م→→→→→→→∂دهيد از ن→→→→→→ماز و روزه و ح→→→→→→جẃ و زك→→→→→→ات و...اگ→→→→→→ر  اي→→→→→→ن ه→→→→→→مه اع→→→→→→→مال ع→→→→→→باد
ب→خواه→يد اي→→نها رو ب→ه ع→→الم ب→اال ح→ركت ك→نند و م→قبول درگ→اه خ→→دا گردند، بايد تقوا پيشه كنيد و 
^ ق→→لب خ→→ود راه ن→→دهيد وگ→→رنه ت→→مام اع→→→مالتان ب→→→∂ثمر خ→→واه→→د ب→→ود.  م→→→وش دزد گ→→ناهان را ب→→ه خ→→انه

لتر و روشنتر بيان فرموده است:  ẃديگر اين حقيقت را مفص ^ در 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∂ґتẂا џي ∂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→→→ه م→→ردم]بگو: اگ→→ر[اينچنين ه→→ستيد ك→→→ه]پدران و ف→رزندان و ب→رادران و  [ا
 ^ ه→→مسران و خ→→ويشاوندان و ام→→والتان ك→→→ه ب→→ه دست آوردهاي→د و ت→جارت∂ ك→→ه از ك→→ساد
ب→→→ازارش ب→→→يم داري→→→→د و م→→→ساكن م→→→ورد ع→→→→القهتان ن→→→زد ش→→→ما از خ→→→دا و رس→→→ول و از ج→→→هاد در 
راهش م→→→→حبوبتر م→→→→→∂باشند، در ان→→→تظار ف→→→رارسيدن ف→→→رمان خ→→→دا ب→→→اشيد و[ب→→→دانيد ك→→→→ه] 

خدا گروه فاسقان را هدايت نم∂كند[و به هدف مطلوبشان نم∂رساند]. 
ẃه چ→→→→نانكه ق→→→→بالҐ ه→→→→م گ→→→→فته ش→→→→د، م→→→→نظور اي→→→→ن ن→→→يست ك→→→ه اي→→→ن ع→→→→ناوين را دوست ن→→→→داش→→→ته  الب→→→→ت

                                                        
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱
^ توبه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲
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ب→→اشيد. ب→→لكه م→→نظور اي→→ن است ك→→ه اگ→ر اي→→نها ن→زد ش→ما در زن→دگيتان م→حبوبتر از م→ن و ج→هاد در 
راه م→→→→ن ب→→→→اشند، ب→→→→→دان→→→→→يد ك→→→ه از ص→→→راط م→→→ستقيم ح→→→ق م→→→نحرف ش→→→دهاي→→→د و ع→→→اقبت س→→→ر از ج→→→هنẃم در 
م∂آوريد و خدا مردم فاسق منحرف از راه حق را نم∂گذارد به هدف مطلوبشان نائل شوند.  

 Ẅ^ به زبان ذكر خدا، ول∂ دل پر از هو
بان درگ→اه  ẃم→أثوره＾۱ از آن م→قر ^ آي→→→ات ق→رآن و ب→يان→→ات م→عصومين�م→خصوصاҐ دع→اها
^ از خ→→دا را ب→ا خ→دا آش→نا ك→نند و م→حبẃت او را در  خ→→دا در اي→→ن م→→قامند ك→→ه م→→ا ب→→→ندگان ج→→→دا م→انده
^ م→ا بنشانند.آنگونه كه از هر چه كه غير خداست منقطع گشته و تنها به خدا بپيونديم.  دله→ا
فانه م→ا اك→ثراҐ دل از غ→ير خ→→دا ن→م∂توان→يم ب→ركنيم و در ع→ين ح→ال در م→ناجات ش→عبانيẃه ب→ه  ẃول∂ م→تأس
^ م→ن! م→ن از ه→ر چ→ه  ^ خ→دا )؛ا џ−Ẃي џد→ џي џنẂي→→џ تẀ ب Ẃف→→џق џو џو џ−Ẃيџل ґا ẀتẂ ب џر→→ џه Ẃد џق→→џله→→∂ ف ґدروغ م→→→∂گوييم:(ا
ك→ه غ→ير تو بود گريختم، محبẃت هر چه كه در اختيارم بود از دل بيرون ريختم و با قلب∂ خال∂ 

از حبẃ همه چيز در حضور تو ايستادم.  
ẃت م→→→ال و م→→→قام و زن و  آي→→→→ا ان→→→→صافاҐ اي→→→ن ح→→→رف از ك→→→س∂ ه→→→→مچون م→→→نґ س→→→راپ→→→ا غ→→→رق در م→→→حب
^ ام→→ثال م→→ن ص→ادق است؛ اي→ن  ف→→رزند و خ→→انه و م→→اشين و م→→غازه دروغ ن→→يست؟ آن→→چه ك→→ه درب→→→اره

جمالت است: 
 ґ↕ џرẂك џس ∂→ґف ∂ґباب→ џش ẀتẂيџل Ẃبџا џو џ−Ẃن→ џع ґوẂه→ ￍالس ґ↕ ￍر ґش ∂→ґف ^ ґرẂم Ẁع ẀتẂيџن→Ẃفџا Ẃد→џله→∂ قґا)

)؛  џ−Ẃن ґم ґدẀباعￍالت
خ→→→دايا! م→→→ن ع→→→مرم را در ح→→→الت س→→هو و غ→→فلت از ت→→و ف→→ان∂ ك→→ردم و ج→→وان∂ام را در 

^ از تو به تباه∂ كشاندم.  مست∂ دور
^ خدا اينكه:  حال آنچه از تو م∂خواهم ا

)؛۲  џ−Ẃيџلґها ا ґرџظџن ґياء ґضґنا بґوبẀلẀق џصارẂبџا Ẃرґنџا џو џ−Ẃيџلґا ґطاعґقẂن ґ Ẃاال џمالџك ∂ґل Ẃبџه)
^ م→→→ن روا دار ك→→→ه از ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه غ→→ير ت→→و است ج→→دا گ→ردم و  اي→→ن ع→→→نايت را درب→→اره
ر  ẃم→→→→→→ا را ب→→→→→→ه روش→→→→→ناي∂ دي→→→→→دار خ→→→→→ودت م→→→→→نو ^ ت→→→→→→نها ب→→→→→→→ه ت→→→→→→و ب→→→→→→پيوندم و دي→→→→→دگان دله→→→→→ا

گردان. 
                                                        

ـ مأثوره: وارد شده.  ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۹۸.  ۲
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آر＾: 
^ ت→→→و ز پ→→ا＾بند ش→→هوت{  →→→يџران م→→→رغ دي→→→د џت{ طẃران آدمـي џيـ→→→→→→→→ џتـا بـب→→→→→→→→ينـ∂ ط ^ بــه در آ

ẃ↨ اهللا، خ→→→→→→→→→→→→→داش→→→→→→→→→→→→→ناس∂ و  ^ ط→→→→→→→→→→→→→يران و پ→→→→→→→→→→→→→رواز در آس→→→→→→→→→→→→→مان م→→→→→→→→→→→→→عرف↨ اهللا و م→→→→→→→→→→→→→حب آدم→→→→→→→→→→→→→→∂ را ب→→→→→→→→→→→→→را
^ ف→→راوان از ش→هوات ن→فسان∂  خ→→دادوس→→ت∂ ب→→ه اي→→ن ج→→هان آوردهان→→د! ول∂ م→→عاالس→→ف م→→ا پ→→ا＾بندها

^ عقل خود بستهايم و قدرت پرواز در آسمان خداجوي∂ را از دست دادهايم.  به پا
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بخش دوẃم: 

ـ گفتار هشتم: ماه مبار∑ رمضان(۱) 
ـ گفتار نهم: ماه مبار∑ رمضان(۲) 

ـ گفتار دهم: ماه ذيقعده 
 ẃـ گفتار يازدهم: فضيلت حج
ـ گفتار دوازدهم: عظمت غدير 

 
 
 
 
 
 



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۹Ω

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۹۱

گفتار هشتم: ماه مبار∑ رمضان(۱) 
 
 
 

ماه مبار∑ رمضان، ماه ميهمان∂ خدا 
^ م→→→اه م→→→بار∑ رم→→→ضان ه→→→ستيم، م→→→اه رح→→→→مت و ب→→→ركت، م→→اه ض→→يافت و م→→يهمان∂  در آس→→→تانه
 Ẁم ẀكẂيџل→→→→→→ џع џبґت→→→→→→→ Ẁوا كẀن→→→→→→→џآم џي→→→→→→→ن ґا ال√ذ џح→→→→→→ضرت م→→→→→→عبود ك→→→→→→ه:�يا أي∫→→→→→→ه ^ →→→→→→→الطين. ن→→→→→→→دا ẃح→→→→→→→ضرت س→→→→→→→لطان الس
...�؛۱ف→رحبخشترين ن→داست كه به گوش جان اهل ايمان م∂رسد و آنان را با شوق و  Ẁي→ام ґẃالص
ش→→عف ب→→∂پايان ب→ه اج→ابت دع→وت و ام→تثال ام→ر و اط→اعت ف→رمان وا م→∂دارد،آن→گونه ك→ه م→حبوب∂ 

^ من و بنشين در كنار من.  حبيبش را و معشوق∂ عاشقش را صدا بزند كه بيا به خانه
^ ك→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→→مان ب→→→→→→ه م→→→→→→ن آورده و دوس→→→→→→→تدار م→→→→→→ن ه→→→→→→ستيد، از ش→→→→→→ما خ→→→→→→واس→→→→→→تهام  ^ ا آر
ام→→→سا∑ ك→→→نيد از آن→→→چه ك→→→ه م→→→ن ن→→→م∂پسندم. در اي→→→ن ي− م→→→اه از ه→→→مه چ→→→يز ج→→→دا ش→→→ويد و ب→→ه م→→ن 
 ^ ب→پيونديد. اين ندا چنان نشاط و فرح در مؤمنان ايجاد م∂كند كه سر از پا نشناخته آماده برا
ل هرگونه رنج و تعب از گرسنگ∂ و تشنگ∂ و تر∑ ديگر تمايالت خود م∂گردند و به  ẃت→حم

زبان حال خويش م∂گويند: 
^ ك→→→→عبه چ→→→نان م→→→∂دوان→→→دم ب→→ه ن→→شاط{  كـه خـار مـغ→→→→→→→→→→→→→→→→يالن حـري→→→→→→→→→→→→→→ر مـ∂آي→→→→→→→→→→→→→→د{ ه→→→وا

تعبير بسيار لطيف 
)؛۲روزه م→ال م→ن است و م→ن خ→ودم ب→ه آن پ→→اداش  ґه→ґب ^ ґز→→ Ẃا أج→→→џ مẀ لґ∂ وџ أن Ẃو→→ لص√ џف→→رموده است:(ا
ومẀ لґ∂)؛روزه م→→ال م→ن است.  لص√ џل:(اẃم→∂دهم.در اي→ن ج→مله دو ت→→عبير ب→سيار لط→يف آم→ده است. او
 џ↕ال→→ ^ ن→→ماز داري→→م:�...أقґمґ الص√ در ه→→→يچي− از ع→→بادات ظ→→اهراҐ اي→→→نگونه گ→→→فته ن→→شده است. درب→→اره
＾�؛۳ن→ماز را ب→ه پ→→ا دار ك→ه ب→→ه ي→اد م→ن ب→اش∂.يعن∂ ذك→ر و ياد من، غرض اصل∂ از نماز است  ґر→ Ẃكґذґل

                                                        
^ بقره،آيه＾۱۸۳.  ـ سوره ۱

يعه،جلد۱Ω،صفحه＾۳۱۷.  ẃـ وسائل الش ۲
^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳
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^ حجẃ آمده:  و درباره
...�؛۱  ґتẂيџبẂال ج ґح ґاسￍالن ∂џلџع ґهẃلґل...�

^ خدا كعبه را زيارت كنند...  ...بر مردم [واجب] است برا
 ∂џل→→→→→→→ џع ґلو↕ لذك→→→→→→→ر＾� و در� هللا→→→→→→→ ẃل∂» ه→→→→→→→→ست در� اق→→→→→→→م الص Ẁوم→→→→→→→ ول∂ آن لط→→→→→→→افت∂ ك→→→→→→→ه در «الص√

النẃاس حجẃ البيت� نيست( ارباب ذوق اين لطافت را م∂فهمند). 
دوẃم: 

)؛من، خودم پاداش روزهدار را م∂دهم.  ґهґب ^ ґجزџا اџنџا)
م→→→→عموالҐ ش→→→→خص ع→→→→ظيمالق→→→→در ب→→→زرگ∂ ب→→→خواه→→→د اج→→→ر و م→→→زد ك→→→ارگزاران خ→→→انهاش را ب→→→→دهد، 
دس→→→→تور ب→→→→ه خ→→→→ادمان خ→→→ود م→→→∂دهد ك→→→ه اج→→→ر و م→→→زد آن→→→ها را ب→→→پردازي→→→→د و ه→→→يچگاه ش→→→خص خ→→→ودش 
مند ك→→→→ه ن→→→→م∂فرمايد  ẃاق→→→→→دام ب→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→→→ار ن→→→→→م∂كند. ول∂ ب→→→→→→ندگان روزهدار آن→→→→→چنان ن→→→→→زد خ→→→→دا م→→→→كر
دس→→→→→تور ب→→→→→ه ف→→→→رشتگان م→→→→قرẃب م→→→→∂دهم ك→→→→ه اج→→→→ر و پ→→→→→اداش آن→→→→ها را ب→→→→پردازن→→→→د ب→→→→لكه م→→→→∂فرمايد: م→→→→ن 

ـ اقدام به پاداش دادن به آنان م∂نمايم:  ـ بدون واسطه  خودم 
راباҐ طџهẀورا�Ґ؛۲  џش ẂمẀهب џر ẂمẀقاه џس џو...�

...گروه∂ از بهشتيان، خود پروردگارشان ساق∂ آنان م∂باشد. 
^ فعل معلوم باشد  ＾) به اصطالح ادب∂،صيغه ґز Ẃجџاي→ن م→عنا ب→→نا بر اين است كه كلمه＾(ا
ل  ẃاو ^ ) م→→عنا ب→→→سيار لط→يفتر از م→عنا ґه→→ґب Ẅ^ џز→→ ẂجẀا ا→→→џ ن џف→→عل م→→جهول ب→→خوان→→يم(ا ^ و اگ→→ر آن را ب→→ه ص→→يغه
خ→→→→→→→→واه→→→→→→→→د ش→→→→→→→→د، زي→→→→→→→→را م→→→→→→→→عنا اي→→→→→→→→ن م→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→ه: م→→→→→→→ن خ→→→→→→→ودم پ→→→→→→→اداش روزه م→→→→→→→∂شوم، ي→→→→→→→عن∂ م→→→→→→→تاع∂ 
ارزشمندتر و عال∂تر از لقاء و ديدار جمال خودم نيست كه به عنوان پاداش روزه به روزهدار 

بدهم؛آنگونه كه در پاداش نفس مطمئنẃه فرموده است: 
نￍتґ∂�؛۳  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو.... ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع ґج Ẃار� Ẁ↨ￍنґئ џمẂطẀمẂال ẀسẂفￍا النџهẀتￍيا أي�

^ خدايت بازگرد.... و به بهشت خودم داخل شو.  به سو
∂ از دي→→گر ج→→نẃات دارد و آن  ẃخ→→→داست، ام→→تياز خ→→اص ґت∂ ك→→ه از آنẃاي→→→ن ن→→→→شان م→→→→∂دهد ج→→ن

جنẃت لقاء و آن هدف اصل∂ از آفرينش انسان كامل است. 
                                                        

^ آل عمران،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۱
^ انسان،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲

 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۳
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انقطاع ال∂ اهللا و مراتب آن  
ه قلب∂ به غير خدا كه در  ẃكردن از توج ^ ب→ار＾، ح→قيقت روزه ام→→سا∑ است و خ→وددار
لس→→→ان ادع→→يẃه از آن،ت→→عبير ب→→ه «ان→→قطاع» ش→→ده است. در م→→ناجات ش→→عبانيẃه ك→→ه زم→ينهساز م→اه م→بار∑ 

رمضان است آمده:  
ها  ґرџظ→→→→џن ґياء ґض→→→→ ґنا بґوبẀل→→→→Ẁق џصار→→→→Ẃبџا Ẃر→→→→ ґنџا џو џ−Ẃيџلґا ґطاعґق→→→→Ẃن ґاال џمال→→→→џك ∂ґل Ẃبџله→→→→∂ هґا)
 џو ґ↨џمџظџعẂال ґن ґدẂعџم Ẅ∂џلґا џل ґصџتџف ґورالن џب Ẁج Ẁح ґوبẀلẀقẂال ẀصارẂبџا џق ґر Ẃخ→џت ∂ẃت џح џ−Ẃيџلґا

)؛۱  џ− ґس ẂدẀق ґẃز ґعґب Ґ↨џقￍل џعẀنا م Ẁرواحџا џصيرџت
^ م→→ا را ب→→ه  خ→→دايا چ→→نانم ك→→→ن ك→→→ه از ه→→مه ج→→دا گ→→شته ب→→→ه ت→→→و ب→→→پيوندم و دي→→دگان دله→→ا
^ نور را بشكافند و به  ر گردان تا ديدگان دلها حجابها ẃروش→ناي∂ ديدارت منو

معدن عظمت واصل گردند. 
ẃه اين كار  ^ نبندم. البت خ→داي→ا! به من عنايت كن كه از همه چيز بريده شوم و دل به چيز
^ ن→يست. م→ا از ه→مان لح→ظه ك→ه چ→شم ب→ه اي→ن ج→→هان گ→شودهاي→م غ→ير خدا را ديده و دل به  س→ادها
ت∂ ب→→ه پ→→ستان م→→→ادر و آغ→→وش پ→→در چ→→سبيده و در ف→→راق آن→→→ها گ→→ريستهاي→→م؛ ب→→عد از  ẃآن ب→→→ستهاي→→م. م→→د
^ را م→→حبوب خ→→ود دان→سته و س→ران→جام ب→ه زن و ف→رزند و  آن ك→→فش و ك→→يف و ك→→→اله و اس→→باب ب→→از
دب→→ارشان  ґپ→→→ول و ج→→→اه و م→→قام واب→→ستگ∂ پ→→يدا ك→→ردهاي→→م و ه→→م اك→→نون از اق→→بال آن→→→ها خ→→وشحال و از ا

محزون م∂شويم.  
ب→→→→→نابراي→→→→→ن م→→→→→ا ك→→→→→جا و ان→→→→→قطاع از غ→→→→→ير خ→→→→→دا ك→→→→جا؟! در م→→→→ناجات ش→→→→عبانيẃه الف→→→→اظ∂ را ب→→→→ه زب→→→→→ان 
^ آن را  ^ م→→→∂كنيم و اك→→→ثراҐ ن→→→م∂فهميم م→→→قصود از «ان→→→قطاع» چ→→→يست و ف→→→رضاҐ ه→→→م ك→→→ه م→→→عنا ج→→→→ار

ق گشتن جان به حقيقت آن بسيار سفر بايد تا پخته شود خام∂.  ẃبفهميم، متحق
ها  ґرџظ→→→→џن ґياء ґض→→→→ ґنا بґوبẀل→→→→Ẁق џصار→→→→Ẃبџا Ẃر→→→→ ґنџا џو џ−Ẃيџلґا ґطاعґق→→→→Ẃن ґاال џمال→→→→џك ∂ґل Ẃبџله→→→→∂ هґا)

)؛  џ−Ẃيџلґا
^ ت→وست م→نقطع ش→وم و تنها به تو بپيوندم  خ→دايا! م→وفẃقم ك→ن از ه→→ر چ→ه ك→→ه م→اسوا
ر  ẃك→→→ه در پ→→رتو آن ب→→→ه ت→→و ب→→نگريم م→→نو ∂ ẃم→→→→ا را ب→→ه روش→→ناي∂ خ→→اص ^ و دي→→→دگان دله→→→ا

گردان. 
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه＾۹۸.  ۱
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)؛  ґورالن џب Ẁج Ẁح ґوبẀلẀقẂال ẀصارẂبџا џق ґر Ẃخџت ∂ẃت џح) 
^ نور را كه ميان ما و تو حائل شده است بشكافد.  ^ دلها، حجابها تا ديده

)؛  џ− ґس ẂدẀق ґ ẃز ґعґب Ґ↨џقￍل џعẀنا م Ẁرواحџا џصيرџت џو ґ↨џمџظџعẂال ґن ґدẂعџم Ẅ∂џلґا џل ґصџتџف)
^ ما آويخته به عزẃ قدست گردد.  و به معدن عظمت واصل شده و جانها

انقطاع از غير خدا هم مراتب دارد: 
^ م→اه م→بار∑ رم→ضان از خ→وردن و آش→اميدن و دي→گر  ـ ام→→سا∑ چ→→→ند س→→اعت∂ از روزه→→ا ۱

مبطالت روزه كه انقطاع عوام مردم است. 
ـ ب→→ازداش→→تن اع→→ضا و ج→→وارح از ارت→→كاب گ→→ناه و اع→→→مال ن→→اپسند در ن→→زد خ→→→دا در ط→→ول م→→اه  ۲

مبار∑ رمضان عالوه بر امسا∑ از مبطالت روزه كه انقطاع خواصẃ بندگان است. 
ت ع→→→مر  ẃه ب→→→→ه ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه غ→→→→ير خ→→→→→داست در ت→→→→مام م→→→د ẃدل از ت→→→→وج ^ ـ خ→→→→ال∂ ك→→→→ردن خ→→→→انه ۳
ع→→→→→→→→الوه ب→→→→→→→ر ام→→→→→→سا∑ از م→→→→→→بطالت روزه در م→→→→→→اه م→→→→→→بار∑ رم→→→→→→ضان و ع→→→→→→→الوه ب→→→→→→ر ب→→→→→→→ازداش→→→→→→تن اع→→→→→→ضا و 
ج→→→→→→→وارح از ارت→→→→→→→كاب گ→→→→→→→ناهان ك→→→→→→→ه ان→→→→→→قطاع اخ→→→→→→صẃ خ→→→→→→واصẃ از ع→→→→→→باداهللا الم→→→→→→خلصين است و آن→→→→→→ها 
 ^ ^ كس∂ يا چيز ^ خال∂ از قلبشان برا ^ خدا كردهاند و هيچ جا ^ دل را ي→كجا قẀ→رẀق ب→را خ→انه
يق�به زلي→→→→→→→→→→→خا ك→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→ا  ẃغ→→→→→→→→→→→→ير خ→→→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→→→اق∂ ن→→→→→→→→→→→→گذاش→→→→→→→→→→→→تهان→→→→→→→→→→→→د آن→→→→→→→→→→→گونه ك→→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→→ناب ي→→→→→→→→→→→وسف ص→→→→→→→→→→→د
ґẃ→→→∂...�؛۱اي→→→ن  ب џر Ẁه→→→→√ ^ ع→→→→جيب م→→→∂خواست در دل او ج→→→ا ك→→→ند ف→→→رمود:�...مџعاذџ اهللاґ إن ع→→→→شوهگر＾ها
^ قلب من جا كن∂ و لذا خدا  ^ از زوايا ش→دن∂ ن→يست و ه→رگز ت→و ن→خواه→∂ ت→وان→ست در گ→وشها
 ^ �؛۲ب→→→→→ه ت→→→→→حقيق او از ب→→→→→ندگان خ→→→→→الص گ→→→→→شته џين ґصџل Ẃخ→→→→→ ẀمẂا الџ ن ґباد→→→→→ ґع Ẃن→→→→→ ґم Ẁدرب→→→→→→ارهاش ف→→→→→رمود:�...إن√ه

^ جانش، ي− جا قرقگاه ماست.   ماست و فضا
قبخش ب→→→→→ه ح→→→→→قيقت  ẃواق→→→→→ع∂ و ذك→→→→→راهللا ح→→→→→قيق∂ است و ت→→→→→حق ^ ^ اي→→→→→→ن ان→→→→→→قطاع ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا آر

^ به».  وم ال∂ و انا اجز ẃالص»
در ح→→→→→قيقت ن→→→→→يسـت∂ ذاك→→→→→ر ب→→→→→دان{ ت→→→→→ا ف→→→→→رامـوشت نـگ→→→→→ردد غ→→→→→ير ح→→→→ق{ 
^ گ→→→→→→ر چ→→→→→→ه ن→→→→→جنبان∂ زب→→→→→ان{ چ→→→→ون ف→→→رام→→→وشت ش→→→ود م→→→ادون او {  ذاكـر

                                                        
^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲℮.  ۲
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^ شعبانيẃه  بخشهاي∂ از خطبه
^ اله→→→امبخش رس→→→ول اك→→→رم�را ك→→→ه در  ^ از خ→→→طاب→→→→ه اي→→→نجا م→→→ناسب است چ→→→ند ج→→→→ملها

^ آخر ماه شعبان ايراد فرمودهاند بشنويم:  هفته
↕)؛۱  џرґفẂغџمẂال џو ґ↨џم Ẃح ￍالر џو ґ↨џك џرџبẂالґب ґاهللا ẀرẂه џم شẀكẂيџلґا џلџبẂقџا Ẃدџق Ẁهￍنґا Ẁاسẃا النџهيџا)

^ شما آورده است.  ^ مردم! به طور قطع و مسلẃم ماه خدا رو به سو ا
^ بهرهبردار＾  الف:آماده شدن برا

رر ف→→→→→→را رس→→→→→→يدن م→→→→→→اه م→→→→→→بار∑ رم→→→→→→ضان را ب→→→→→→ه م→→→→→→ردم  ẃاي→→→→→→→نكه رس→→→→→→→ول اك→→→→→→→رم�با ت→→→→→→أكيد م→→→→→→ك
 ^ ^ اي→→→→ن م→→→→طلب است ك→→→→ه آم→→→→→ادگ∂ الزم را ب→→→→را م→→→→→سلمان اع→→→→→→الم م→→→→→→∂كند، اح→→→→→تماالҐ ن→→→→→شان ده→→→→→→نده
^ از  پ→ذيرش م→اه خ→دا در م→ردم ن→ديده است. از ب→اب م→ثل ك→س∂ كه م∂داند امشب مسافر عزيز
^ پذيراي∂ از او مهيẃا نساخته است، يك∂ از نزديكانش با  س→فر ب→از م→∂گردد ول∂ خانهاش را برا
ر ب→→→ه او م→→→∂گويد: ام→→→شب م→→→→سلẃم ب→→→→دان آن ع→→→زيز از س→→→فر ب→→→از م→→→→∂گردد و ب→→→ه خ→→انهات  ẃت→→→أكيد م→→→كر
^ اس→→→→→تقبال از م→→→→→اه خ→→→→دا  ^ م→→→→→ردم ب→→→→→را ^ آم→→→→→ادهساز وارد م→→→→→∂شود. اي→→→→→نجا ه→→→→→م پ→→→→→يامبراك→→→→→رم�برا

فرموده است: 
↕)؛  џرґفẂغџمẂال џو ґ↨џم Ẃح ￍالر џو ґ↨џك џرџبẂالґاهللا ب ẀرẂه џش ẂمẀكẂيџلґل اџبẂقџا Ẃدџق Ẁهￍنґا Ẁاسẃا النџهيџا)

^ شما روآورده است.  ^ مردم! مسلẃماҐ ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت به سو ا
)؛  ґاهللا ґ↨џرامџك ґلẂهџا Ẃن ґم ґيهґم فẀتẂل ґع Ẁج џو ґاهللا ґ↨џياف ґض ∂џلґا ґيهґف ẂمẀيت ґع Ẁد ẁرẂه џش)

ماه∂ كه شما در آن به ميهمان∂ خدا دعوت شده، مورد اكرام خدا قرار گرفتهايد. 
^ و تالوت قرآن  ب: توفيق روزهدار

 џو ґه ґيام→→→ ґصґل ẂمẀكџق ґẃف џو→→→Ẁي Ẃنџا ＃↕ џر ґوب＃ ط→→→اهẀل→→→Ẁق џو ＃↨џق ґات＃ ص→→→ادẃيґن→→→ ґب ẂمẀك→→→ￍب џر џوا اهللاẀ ل џأ Ẃاس→→→→џف)
)؛  ґهґتاب ґك ґ↕ џالوґت

^ و  ح→→→→→→ال ب→→→→→→→ا ن→→→→→→يẃات∂ ص→→→→→→ادق و ق→→→→→→لبهاي∂ ط→→→→→→اهر از خ→→→→→دا ب→→→→→خواهيد ت→→→→→وفيق روزهدار
تالوت كتابش را به شما عنايت كند. 

                                                        
يعه،جلد۱Ω،صفحه＾۳۱۳.  ẃـ وسائل الش ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ۳۹⅛

ج: حفظ زبان و چشم 
كẀم)؛  џصارẂبџا Ẁرџظￍالن ґيهџل џع ل ґحџا ال يￍمџوا ع ضẀغ џو ẂمẀكџتџن ґسẂلџوا اẀظџف Ẃاح џو)

^ ن→اپسند ح→فظ ك→→نيد و چ→شمهايتان را از آن→چه ك→→ه ن→→گاه  زب→انهايتان را از گ→→فتارها
به آن حالل نيست فرو پوشيد. 

^ واق→→ع∂ ب→→اشد وگ→→رنه چ→→→ند س→→اعت∂ روزه→→ا گ→→رسنه و ت→شنه  ^ ب→→ه م→→عنا ت→→ا روزهه→→→ايتان؛ روزه
رẃґب ان→→سان ن→→→زد خ→→→دا  џق→→ Ẁواق→→ع∂ ك→→ه م ^ م→→→اندن و شبه→→→ا ب→→→ه اض→→→→عاف م→→→ضاعف ج→→بران ن→→مودن روزه

باشد نخواهد بود! 
د: دريافت جواز عبور از صراط 

 ∂џل→→→ џع ẁواز→→→ џج Ẁهџل џك→→→ان ẀهџقẂل→→→ Ẁخ ґرẂه→→→ ￍه→→→ذا الش ∂→→→ ґف ẂمẀكẂن→→→→ ґم џن ￍس→→→→ џح Ẃن→→→→џم Ẁاس→→→→ẃها الن→→→→يџا)
)؛۱  ґراط ґẃالص

^ م→→→→→→→→ردم! ه→→→→→→→→→ر ي− از ش→→→→→→→ما در اي→→→→→→→ن م→→→→→→→اه اخ→→→→→→→→القش را ن→→→→→→→يكو گ→→→→→→→رداند [و ب→→→→→→→→ا اف→→→→→→→راد  ا
^ جواز [عبور از] صراط خواهد شد.  خانوادهاش خوشرفتار باشد] دارا

زن→→→∂ روزهدار ب→→→ه خ→→→دمتكار خ→→→انهاش ن→→→اسزا گ→→→→فت،رسول خ→→→→دا� غ→→→ذاي→→→∂ ن→→زد او ف→→رستاد ك→→ه 
^ ك→→ه ب→→ه خ→→دمتكار خ→→→انهات ن→→اسزا  ب→→→خورد. او گ→→→فت: م→→ن روزه دارم، ف→→رمود ت→→و چ→→طور روزهدار

گفت∂؟! فرمودهاند: 
وعẀ وџ الظￍمџاẀ)؛۲  ẀجẂال ẃال ґإ ґه ґامџي ґص Ẃن ґم Ẁهџل џسẂيџم＃ لґائ џص Ẃن ґم Ẃمџك)

^ نم∂برد.  ^ كه جز گرسنگ∂ و تشنگ∂ از روزهاش بهرها چه بسيار روزهدار
^ تقوا   ـ : به دست آوردن ملكه ه

قرآن با كمال صراحت و قاطعيẃت فرموده است: 
�؛۳  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

...منحصراҐ خدا از تقواپيشگان [عباداتشان را] م∂پذيرد.  
�؛℮ م→→قصود  џون→→ Ẁق√ џ→→ت مẂ ت Ẁل√ك џعџل.... Ẁيام→→ ґ ẃالص Ẁم ẀكẂيџل→→ џع џبґت→→ Ẁص→→→→يام ه→→→م ف→→→رموده است:�...ك ^ در آي→→→→ه

                                                        
ـ االقبال،صفحه＾۲.  ۱

 .۱℮Ｑفيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۲
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۳

^ آل عمران،آيه＾۱۸۳.  ـ سوره ℮
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^ تقوا بوده است.   اصل∂ از واجب كردن روزه بر شما اهل ايمان، به دست آوردن ملكه
^ آن تكيه شود و مورد  ^ ع→بادات∂ كه در ماه مبار∑ رمضان شايسته است رو از ج→مله
^ لي→→→→→→→ل و ن→→→→→→→ماز شب است؛ق→→→→→→→سمت∂ از شب را ب→→→→→→→يدار ب→→→→→→ودن و ب→→→→→→ه  ه ب→→→→→→→يشتر ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→يرد، ن→→→→→→→افله ẃت→→→→→→→وج

د� است.  ẃآل محم ^ عبادت خدا پرداختن از شئون شيعه
^ Ω℮ م→ؤمن و ۷Ω اس→تغفار و ۳ΩΩ الع→فو  ل آن را از دع→ا ب→را ẃح→→ال اگ→→ر ك→س∂ ص→ورت م→فص
^ ق→→→بل از ط→→→لوع ف→→جر از ج→→ا ب→→رخيزد و ظ→→رف ده  ن→→→توان→→→ست ان→→→جام ده→→→د، ك→→→اف∂ است چ→→→→ند دق→→→يقها
^ اه→→→ل  پ→→→→انزده دق→→→→يقه چ→→→→→ند رك→→→→عت ب→→→→ه ح→→→→مد ت→→→→نها ب→→→→→دون س→→→→وره ه→→→→م ك→→→→ه ش→→→→ده ب→→→→خوان→→→→د او در زم→→→→ره

ن شاءاهللا.  ґد به حساب خواهد آمد ا ẃتهج
^ شيطان  وسوسهها

 ℮Ω ^ ẃه ش→يطان ب→ه وس→وسه ب→رم∂خيزد و م∂گويد اينكه نماز شب نم∂شود! نه دعا برا الب→ت
م→→ؤمن دارد ن→ه ۷Ω ب→ار اس→→تغفار و ن→ه ۳ΩΩ ب→ار الع→فو آن ه→م ح→→مد ت→نها ب→∂ س→وره ولش ك→ن ب→گير و 

^ خدا فرموده است:  بخواب. از تو نخواستهاند همين خواب تو عبادت است. آر
وￎا...�؛۱  Ẁدџع Ẁوه Ẁذ ґخￍاتџف ￒو Ẁدџع ẂمẀكџل џطانẂي ￍالش ￍإن�

حقيقت اينكه شيطان دشمن شماست، شما هم او را دشمن خود بشناسيد...! 
^ او ن→→→→نماييد و ب→→→→گوييد لع→→→→نت خ→→→→→دا ب→→→→ر ت→→→→و ب→→→→اد. م→→→→ن ن→→→→مازم را ب→→→→ه ه→→→→مين  اع→→→→→تنا ب→→→→ه وس→→→→وسهها

^ مهربان خويش اميد پذيرش دارم.  كيفيẃت م∂خوانم و از خدا
ت خلوت با محبوب ب∂همتا  ẃلذ

در روايت آمده خدا به حضرت موس∂�فرمود: 
نґẃ∂)؛  џع џنام ẀلẂيￍالل Ẁهￍن џذا ج ґاџف ∂ґنب ґحẀي Ẁهￍ بџ مџنẂ زџعџمџ اџن џذџك џمران ґع џنẂابџي)

^ پ→سر ع→مران! دروغ گ→فته ك→س∂ ك→→ه پنداشته مرا دوست دارد و همين كه شب  ا
فرا رسيد، از من ب∂ خبر افتاده و خواب رفته است. 

)؛  ґهґيبґب џح џ↕џوẂل џخ ب ґحẀي ＃ẃب ґحẀم لẀك џسẂيџل џا)
آيا چنين نيست كه هر محبẃ∂ خلوت با محبوبش را دوست دارد؟ 

ساعت آخر شب ساعت خلوت با خداست! 
                                                        

^ فاطر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
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 Ẃن→→ ґم џو џوع Ẁض→→ ẀخẂال џ−ґن џد→→џن ب→→ ґم џو џوع Ẁش→→ ẀخẂال џ−ґبẂل→→→џق Ẃن→→→ ґم ∂ґل Ẃبџه џمران→→→ ґع џنẂاب→→→ џي)
يباҐ)؛۱  ґرџق ∂ґن Ẁد ґجџت џس џوعẀم الد џ−ẂيџنẂي џع

^ پ→سر ع→مران! به من از قلبت؛ خشوع و از بدنت؛ خضوع و از چشمانت، اش−  ا
بده،آنجاست كه مرا نزدي− خواه∂ يافت! 

^ آخ→→→→ر ش→→→→→عبان راج→→→→ع ب→→→→ه م→→→→وقعيẃت  ^ ك→→→→ه از رس→→→→ول اك→→→→رم�در ه→→→→فته در پ→→→→→→ايان خ→→→→→طبها
عظيم ماه مبار∑ رمضان نقل شده امام اميرالمؤمنين عل∂�از جا برخاست و عرض كرد: 

)؛  ґرẂه ￍهذا الش ∂ґف ґمالẂعџاال Ẁل џضẂفџاهللا ما ا џلẀسو џيا ر)
^ رسول خدا! چه عمل∂ در اين ماه افضل اعمال است؟  ا

)؛۲  ґاهللا ґم ґحارџم Ẃنџع Ẁع џر џوẂلџاهللا: ا Ẁول Ẁس џر џقال)
رسول خدا�فرمود: پرهيز از گناهان [افضل اعمال اين ماه است]. 

^ ان→→→سان و او را ت→→ا م→→اه رم→→ضان آي→→نده  ك→→→ه ي− درس ع→→→مل∂ و ت→→→مرين روح→→→∂ م→→→∂شود ب→→را
 Ẃم Ẁل√ك џعџل.... Ẁيام ґ ẃالص Ẁم ẀكẂيџل џع џبґت Ẁاخالق∂ و عمل∂ نگه م∂دارد.�...ك ^ ر از آلودگ∂ها ẃپ→→ا∑ و مطه

^ تقوا مقصود اصل∂ از ايجاب صيام بوده است!  �؛به دست آوردن ملكه џونẀت√قџ ت
ا پرمحتوا  ẃكوتاه ام ^ دعا

^ پ→→→→ر م→→→حتواي→→→∂ ك→→→ه از ام→→→امان�رسيده اي→→→ن چ→→→ند ج→→→→مله است ك→→→ه ام→→→ام  از ج→→→→مله دع→→→→اها
^ آخ→→→→→→ر م→→→→→→اه م→→→→→بار∑ رم→→→→→ضان م→→→→→خصوصاҐ در شب  ^ ده→→→→→→→ه →→→→→→اجدين�آن را در شبه→→→→→→→ا ẃدالسẃس→→→→→→ي

راҐ م∂خواندند:  ẃ۲۷ماه مبار∑ مكر
 џو ґودẀل→→→→→→ ẀخẂال ґدار Ẅ∂џلґا џ↨џن→→→→→→→اب ґ Ẃاال џو ґور Ẁر→→→→→→→ ẀغẂال ґدار Ẃن→→→→→→→ џع џ∂ґجاف→→→→→→→ￍالت ∂ґن→→→→→→→Ẃق Ẁز Ẃار ￍمẀه→→→→→→→ẃللџا)

)؛۳  ґتẂوџفẂال ґولẀل Ẁح џلẂبџق ґوتџمẂلґل џدادẂعґت Ẃس ґ Ẃاال
^ من قرار ده كه از  خ→دايا! [اي→→ن ن→عمت را ب→→ه م→ن ارزان∂ دار و آن را] رزق و روز
^ آخرت دل ببندم  ^ جاودانه ^ دنيا، پهلو ته∂ كنم و به سرا ^ فريبنده اي→ن سرا

^ مرگ آماده سازم.  و پيش از اينكه همه چيز از دستم برود، خودم را برا
                                                        

يعه،جلد۷،صفحه＾۷۷، با اندك∂ تفاوت.  ẃـ وسائل الش ۱
ـ همان،جلد۱Ω،صفحه＾۳۱۳.  ۲

ـ بحاراالنوار،جلد۹Ｑ،صفحه＾۳⅛.  ۳



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ۳۹۹

درخواست سه نعمت بزرگ 
اد�از اي→→→→ن س→→→→ه ن→→→→عمت، ت→→→→عبير ب→→→→ه «رزق و روز＾» ف→→→→رموده است. دل ك→→→→ندن از  ẃام→→→→ام س→→→→ج
^ از ن→ظر اك→ثر م→ا م→ردم،  ^ م→رگ. رزق و روز اي→→ن دن→→→يا و دل ب→→ستن ب→→ه آخ→→رت و آم→→→اده ش→→دن ب→→را
ه→→→→→مان آب و ن→→→→→ان است و خ→→→→ورا∑ و پ→→→→وشا∑ و م→→→→سكن! در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه اي→→→→نها ه→→→→مه رزق اي→→→→ن 
ـ ك→→→→ه ه→→→→رگز ف→→→→نا ن→→→→خواه→→→→د  ^ ف→→→→→ناپذير ان→→→→→→سان است و ح→→→→→ال آن→→→→كه روح و ج→→→→→ان ان→→→→سان ن→→→→يز ẃب→→→→→دن م→→→→→→اد
^ و زن→→دگ∂ ج→→اودان→→هاش پس از م→رگ در  ∂ دارد ك→→ه ح→→يات اب→→د ẃـ اح→→تياج ب→→ه رزق خ→→اص داشت 
^ ان→→سان را  اد�آن رزق م→→عنو ẃگ→→→رو به دست آوردن و ه→→→مراه ب→→→ردن آن رزق است و ام→→→ام س→→→ج

^ كوتاه و در عين حال پرمحتوا بيان فرموده است:  در سه جمله
)؛  ґور ẀرẀغẂال ґدار Ẃنџع џ∂ґجافￍالت ∂ґنẂق Ẁز Ẃار ￍمẀهẃللџا)

خدايا! به من تجاف∂ از دار غرور را عنايت فرما. 
^ گذرا  ^ اين دنيا ^ از فريبندگ∂ها الف: دور

^ م→→→→→→→→قابل «ت→→→→→→→→علẃق» است. ت→→→→→→→→علẃق ي→→→→→→→→عن∂ دلب→→→→→→→→ستگ∂ و واب→→→→→→→ستگ∂ ب→→→→→→→ه چ→→→→→→→يز＾.  «ت→→→→→→→→جاف∂» ن→→→→→→→قطه
^ ج→→→→→→ستن از چ→→→→→→يز＾. ت→→→→→علẃق چ→→→→→سبيدن است و ت→→→→→جاف∂ ج→→→→→دا  ت→→→→→→جاف∂ ي→→→→→→عن∂ ك→→→→→→نار ك→→→→→→شيدن و دور
^ ف→→→→→→→ريبنده و ع→→→→→→→→الم گ→→→→→→→ولزن ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→مين ع→→→→→→→الم دن→→→→→→→ياست. چ→→→→→→→نانكه  گ→→→→→→→شتن. دارالغ→→→→→→→رور ي→→→→→→→عن∂ س→→→→→→→را
^ ف→→→راوان دارد. آدم خ→→→→ام ن→→→اپخته را زود گ→→→ول م→→→∂زند و ب→→→ه دام  م→→→→∂دان→→→→يم اي→→→→ن دن→→→→يا ج→→→→لوهگر＾ها
^ دنيا محكم بايستد و  م→∂اف→كند و راس→ت∂ م→رد پ→خته م∂خواهد كه در مقابل اين جلوهگر＾ها
خ→→→ود را ن→→→بازد و ب→→→ا ك→→→مال ب→→→∂اع→→→تناي∂ از آن ت→→→جاف∂ ك→→→ند و اي→→→ن ح→→→قيقت، ه→→→ميشه در ب→→راب→→ر چ→→شم 
 ^ ع→→→→→→قلش ب→→→→→→اشد و ب→→→→→→ينديشد ك→→→→→→ه ت→→→→→→مام اي→→→→→→نها ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه م→→→→→ن چ→→→→→سبيدهان→→→→→د و از م→→→→→ن دل ب→→→→→ردهان→→→→→د روز

^ از خدا م∂افكنند.  م∂رسد كه همه از من جدا م∂شوند و مرا به آتش عذاب دور
پس چ→→ه ب→→هتر ك→→ه ه→→م اك→→نون ت→→ا آن روز ف→→را ن→→رسيده م→→ن خ→→ودم پ→يشدست∂ ك→نم و از آن→→ها 
^ ت→جاف∂ از  دل ب→→ر ك→→نم و ت→→ا آن→→→ها از م→→ن ج→→دا ن→شدهان→د م→ن، خ→ودم را از آن→ها ج→→دا ك→نم!اي→ن م→عنا
^ فريب است. اين جمله  ع۱ بر شناختن دنيا به عنوان دارالغرور و سرا ẃدار غ→رور است ك→ه متفر

از سخنان نوران∂ امام اميرالمؤمنين عل∂� است: 
                                                        

ع: نتيجه و حاصل.  ẃـ متفر ۱



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ℮ΩΩ

)؛۱  رẀمџت џو ر Ẁضџت џو رẀغџا تџيẂن الد)
دنيا، فريب م∂دهد و زيان م∂رساند و م∂گذرد!! 

^ خ→→ا∑ پ→→ا∑ و  ^ ع→→الميان ف→دا و راس→→ت∂ چ→→ه زي→→با س→→خن∂ است اي→→ن س→خن!( ارواح ه→مه
^ دن→→→يا را  ^ گ→→→ذشته و ح→→→→ال و آي→→→نده ^ ك→→→وتاه پ→→→رونده م→→→→بار∑ گ→→→→ويندهاش ب→→→اشد) ب→→→ا ي− ج→→→→مله
پ→→→→يش چ→→→→شم ان→→→→سان گ→→→→شوده و او را ب→→→→ه ان→→→→ديشه واداش→→→ته و از ف→→→ريب خ→→→وردن و ه→→→→ال∑ گ→→→شتن ب→→→ر 

حذرش م∂دارد. در قرآن كريم نيز اين هشدار خداوند حكيم آمده است: 
�؛۲  Ґالџمџع Ẁن џس Ẃأح ẂمẀهأي ẂمẀهџوẀلẂبџنґها لџل Ґ↨џين ґز ґض ẂرџالẂ لẂنا ما عџلџ∂ ا џع џا جￍإن�

م→→→ا، آن→→چه را ك→→→ه ب→→→ر زم→→ين است؛ زي→→نت زم→→ين ق→→رار دادهاي→→→م ت→→→ا آدم→→يان را ب→→→يازماييم 
كه كدامشان خوشعملترند.  

عاقالن از ب∂خردان و رشيدان از سفيهان امتياز پيدا كنند. 
زا�Ґ؛۳  Ẁر Ẁج Ґيدا ґع џها صẂيџل џما ع џونẀل ґجاعџا لￍإن џو�

^ زمين را تبديل به خا∑ خش− ب∂ گياه م∂نماييم!  به يقين، ما تمام آرايشها
 ^ م→→→→ا اي→→→→ن ج→→→ريان را در دي→→→دگاه ان→→→→سانها ق→→→رار دادهاي→→→م ت→→→ا ان→→→→ديشمندان از آن→→→ها ب→→→ا م→→→شاهده
^ فريب! به همين  اي→ن ج→ريان پ∂ ببرند كه دنيا با تمام جلوهگر＾هايش دار غرور است و سرا
^ ه→→→مه چ→→يزش خ→→ا∑ و خ→→→اكش دس→→تخوش ب→→اد خ→→واه→→د ش→→د و لذا آدم ع→→اقل ن→ه ت→نها ب→ه آن  زود

دل نم∂بندد، بلكه با ب∂رغبت∂ كامل از آن تجاف∂ م∂نمايد و خود را كنار م∂كشد. 
 ^ ول∂ م→→→→→→→ا اك→→→→→→→ثراҐ چ→→→→→→→ون م→→→→→→→اهيẃت دن→→→→→→→→يا را آن→→→→→→→چنانكه ه→→→→→→ست ن→→→→→→شناختهاي→→→→→→→م و م→→→→→→غرور ج→→→→→→لوهها
ن→→→→اپايدار آن گ→→→→شتهاي→→→→م، ن→→→→ه ت→→→→نها از آن ت→→→جاف∂ ن→→→م∂كنيم، ب→→→لكه ب→→→ا م→→→يل و رغ→→→→بت ت→→→مام ب→→→ه آن دل 
ẃ∂ ب→→ا  ^ ب→→ه دست آوردن آن ب→→ا دور و ن→→زدي− و ح→→ت م→→∂بنديم و خ→→ود را ب→→ه آن م→→∂چسبانيم و ب→→را
خ→→→ويشاوندان خ→→ود ب→→ه ج→→نگ و س→→تيز ب→→رم∂خيزيم و اع→→تناي∂ ب→→ه ح→→→الل و ح→→رام خ→→دا ن→→م∂كنيم و 
^ خ→ود را ق→ربان∂ اي→ن زن→→دگ∂ م→وقẃت زودگ→ذر دن→يا م→→∂نماييم. آي→ا  ^ و س→→عادت اخ→رو ح→→يات اب→→د

^ نيست؟   اين كار انصافاҐ كار سفيهانها
                                                        

 .℮۱Ｑفيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۱
^ كهف،آيه＾۷.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾۸ .  ۳



 

℮Ω۱                                                                                                                       اهداف تربيت∂ دستورات دين

^ آخرت  ^ جاودانه ^ آوردن به سرا ب: رو
→→اجدين�از خ→دا ب→→خواه→يم:  ẃدالسẃت از ام→ام ب→زرگوارم→ان ام→ام س→يẃپس ج→→ا دارد ك→→ه ب→→ه ت→→بعي
^ من گردان اين  )؛خداي→ا! روز ґودẀل→→ ẀخẂال ґدار Ẅ∂џل ґا џ↨џ ن→→اب ґاال џو ґور Ẁر→→ ẀغẂال ґدار Ẃن→→ џع џ∂ґجاف√ →نґ∂ الت Ẃق Ẁز Ẃم√ ار Ẁه→ ẃلل џا)
^ آخ→→→→رت دل  ^ ج→→→→اودان→→→→ه ^ دن→→→→يا پ→→→→هلو ت→→→→ه∂ ك→→→→نم و ب→→→→ه س→→→→را ^ ف→→→→ريبنده ن→→→→عمت را ك→→→→ه از اي→→→→ن س→→→→را

^ مردان و رجال∂ درآيم كه خدا در مدح آنها فرموده است:  ببندم و در جرگه
 ґيهґف Ẁبￍلџقџتџت ҐماẂوџي џونẀخافџي.... ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃن→ џع ẁعẂي→џال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂل→Ẁال ت ẁج→ال ґر�

�؛۱  ẀصارẂب Ẃاأل џو ẀوبẀلẀقẂال
^ دن→→→يا آن→→→ها را از ي→→→اد خ→→→دا غ→→→افل ن→→→م∂سازد... و پ→→→يوسته  م→→→ردان∂ ك→→→→ه س→→→وداگر＾ها

^ هستند كه در آن دلها و ديدهها دگرگون م∂گردد!  نگران روز
در شب معراج به رسول خدا�نخستين مرد عالم امكان فرمودند: 

 џو ґرџف→→ Ẃصџاال џو ґر џض→→ Ẃخџاال ∂џلґا џرџظ→→џذا نґا ґẃ∂ґب→→→ ￍالص џلẂث→→ ґم џونẀك→→џت Ẃنџا Ẃر џذ→→ Ẃحґد، اџم→→ Ẃحџي→→→ا ا)
)؛۲  ґهґب ￍرџت Ẃغґا ґضґحامẂال џو џوẂل ẀحẂال џ∂ ґطẂعẀا

^ ب→بيند و ت→رش و ش→يرين∂  ه ن→→باش∂ ك→ه وق→ت∂ س→بز و زرد ẃاح→→مد! م→→راقب ب→→اش م→→انند ب→→چ ^ ا
ه از اي→→ن ف→→ريفتگ∂ها است. م→خاطب اص→ل∂  ẃه او ك→→ه م→→عصوم و م→→نزẃ داده ش→→ود گ→→ول م→→∂خورد الب→→ت
ẃه دادن او ب→→→→ه اي→→→→نكه ع→→→→اقالنه زن→→→→دگ∂ ك→→→→→ند و ه→→→→مچون  اي→→→→ن ك→→→→→الم، ع→→→→→الم ان→→→→→سان است و ه→→→→دف،تنب
^ س→→→→بز و زرد و ت→→→→رش و ش→→→→يرين دن→→→→يا ن→→→→بازد و  ك→→→→→ود∑ ب→→→→→→∂تميز؛ خ→→→→→ود را در م→→→→قابل ج→→→→لوهگر＾ها

^ نگردد. در قرآن نيز آمده است:  محروم از سعادت ابد
 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�

�؛۳  џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل
^ آخ→→رت  ^ ن→→يست! و ب→→→ه ي→→→قين س→→را اي→→ن زن→→دگ∂ دن→→يا، ج→→ز س→→رگرم∂ و ب→→ازيچه چ→→يز

است كه زندگ∂ واقع∂ است اگر اينان م∂دانستند. 
نقطه ضعف اساس∂ ما 

فانه اك→→ثر م→→ا دع→→اهاي∂ را ك→→ه از ام→→امان�رسيده است م→∂خوان→يم،ول∂ م→عان∂ آن→→ها  ẃم→→تأس
                                                        

^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
ـ ارشادالقلوب ديلم∂،جلد۱،صفحه＾۱۹۹.  ۲

^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۳
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^ ب→→→→خواه→→→→يم، م→→→→→سائل م→→→→ربوط ب→→→→ه  را خ→→→→→وب ن→→→→→م∂فهميم و اگ→→→→→ر ب→→→→→ه زب→→→→→→ان خ→→→→→ودمان ن→→→→يز از خ→→→→→دا چ→→→→يز
^ از خانه و فرش و رونق بازار و كسب و كار از خدا م∂طلبيم.   ẃزندگ∂ ماد

^ ب→→→يدار  →→اجدين�در شب م→→اه رم→→ضان ب→→را ẃدالسẃح→→ال آن→→كه ام→→→ام ب→→زرگوار م→→ا ح→→ضرت س→→ي
س→اختن م→ا غ→فلتزدگان از خ→→دا ت→جاف∂ از دار غ→رور م→→∂طلبد ك→ه خدايا! آنچنان رشد عقل∂ به 
^ گولزن را نخورم و خود را از دام  ^ گذرا ^ اي→ن دنيا م→ن ع→نايت ك→ن ك→ه ف→ريب ج→لوهگر＾ها
^ ج→اودان→ه گ→ردم و آن→جا ب→ه  ^ ان→تقال ب→ه دارالخ→لود و س→را و ك→→مند آن دور ن→→→گه دارم و آم→→اده ب→→را

^ كه خدايم برايم مهيẃا ساخته است نائل شوم.   ^ و سعادت سرمد حيات ابد
شاعر در اين زمينه سخن بسيار جالب∂ دارد و م∂گويد: 

ك→→→ار خ→→→ود ك→→→ن، ك→→→→ار ب→→→يگانه م→→كن!{ در زم→→→→→→→→→→→ين دي→→→→→→→→→→→گران خـان→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→كن!{ 
^ اوست غـم→→→→→→→→→→→→→→→ناكـ∂ ت→→→→→→→→→→→→→و{ ك→→→→→→→→→→→→يست ب→→→→→→→→→→→→→يگانه ت→→→→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→→→→اك∂ ت→→→→→→→→→→→→و{  كـز بـرا

ك→س∂ در ج→اي∂ ق→→طعه زم→ين∂ دارد و ت→صميم م→∂گيرد آن را آب→اد ك→→ند و خ→انه بسازد. آنجا 
^ ب→→→→→→→سيار اح→→→→→→→→داث ب→→→→→→→→اغ و ق→→→→→→→نات و  م→→→→→→→→صالح م→→→→→→→→∂ريزد، م→→→→→→→→عمار و ب→→→→→→→→نẃا و ك→→→→→→→→ارگر م→→→→→→→→→∂برد و ب→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→زينه
^ ك→ه م→→∂خواه→د ب→→ه آن خ→انه م→نتقل ش→ود و زن→→دگ∂  س→→اختمان م→→جلẃل و م→زيẃن م→→∂نمايد؛ ول∂ روز
^ زمين شخص  ^ ع→جب! اش→تباه بزرگ∂ شده و آن همه هزينه رو ن→وين از س→ر ب→گيرد، م→∂بيند: ا
^ ك→ه ك→→نار زم→ين او ب→وده است ري→خته ش→ده و زم→ين او آب→اد ش→ده و زم→ين خ→ودش ه→مچنان  دي→→گر
^ وجود او را م∂گيرد.   ه و اندوه عميق∂ سراپا ẃويرانه مانده است، طبيع∂ است كه چه غص

ه بيشتر به معنويẃات  ẃضرورت توج
^ انسان عاقل:  آر＾، ا

ك→→→ار خ→→→ود ك→→→ن، ك→→→→ار ب→→→يگانه م→→كن{ در زم→→→→→→→→→→→→→→ين دي→→→→→→→→→→→→→گران خ→→→→→→→→→→→→→انه م→→→→→→→→→→→→→كن{ 
^ ج→→→→→→سم∂ و روح→→→→→∂  ^ خ→→→→→→ود را از ق→→→→→→وا ^ وج→→→→→→ود ت→→→→→→و ي− ع→→→→→→مر است ك→→→→→→ه ت→→→→→→مام س→→→→→→رمايهها
^ و م→→∂كن∂!در ح→→→ال∂ ك→→ه ت→→و غ→→ير اي→→ن  ص→→→رف آب→→→اد س→→اختن زم→→ين ب→→→يگانه ي→→عن∂ اي→→ن ب→→→دن ك→→ردها
^ تبديل به  ^ از تو است و به همين زود ^ از خ→ا∑ ه→ست∂. اي→ن بدن، بيگانه ب→دن س→اخته ش→ده
 ^ ^ زن→→→→دگ∂ در خ→→→→انه ^ ه→→→→ست∂ ك→→→→ه ب→→→→را خ→→→→→→ا∑ خ→→→→واه→→→→د گ→→→→→شت! ت→→→→و خ→→→→ود ج→→→→وهر و گ→→→→وهر دي→→→→گر
ت ع→مر دن→ياي∂ات  ẃو آن خ→انه را ب→ايد ت→و در م→د ^ ^ در ع→→→الم پس از م→→رگ آف→ريده ش→دها دي→→گر
^ عمر دنياي∂ات، به  ب→ا م→صالح∂ ك→ه خ→→القت در اخ→تيارت گ→→ذاش→ته است بنا كن∂ و روز انقضا
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فانه ت→و ت→مام عمرت سرگرم آباد ساختن زمين بيگانه كه همين تن  ẃول∂ م→تأس ^ آن→جا م→نتقل ش→و
^ او ب→→→→→→→→اغ و ب→→→→→→→وستان و م→→→→→→→سكن و م→→→→→→→ركب ن→→→→→→→و ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→و ف→→→→→→→راه→→→→→→→م  خ→→→→→→→→اك∂ ت→→→→→→→→و است م→→→→→→→→∂باش∂ و از ب→→→→→→→→را
^ و اص→→الҐ به فكر آباد ساختن سرزمين خاصẃ به  ^ ك→مبودهايش را م→∂خور ه ẃو غ→ص ^ م→∂ساز
خ→ودت ك→ه ج→ان و روح خ→ودت م→∂باشد ن→يست∂ و ع→ل∂الẃدوام م→شغول چ→اق و ف→ربه ن→گه داش→تن 

^ كه:  اين بدن و چرب و شيرين خوراندن به او م∂باش∂ و هيچ خبر ندار
جــوهــر ج→→→→→→→→→→→→→→→→→ان را نـيـابــ∂ فـربــهـ∂{ ت→→→→→ا ت→→→→→و ت→→→→ن را چ→→→→رب و ش→→→→يرين م→→→→∂ده∂{ 

^ خ→→داست؛ ره→ا ك→رده و الغ→ر و م→ردن∂اش س→اختها＾؛  ج→→وهر ج→ان را ك→ه ت→شنه و گ→رسنه
^ از خ→→→→→ودت است رف→→→→→ته و ب→→→→→ا ج→→→→→→دẃ ت→→→→→→مام، خ→→→→→ورش  آن→→→→→→→گاه ب→→→→→→ه س→→→→→→راغ اي→→→→→→ن ت→→→→→→ن خ→→→→→→اك∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→يگانه
ف→→→سنجان و ب→→→وقلمون ب→→→ريان ب→→→ه خ→→وردش م→→∂ده∂ و چ→→اق و چ→→لهاش م→→→∂ساز＾. ب→→ا ادك→→لن و ع→→طر 

گل ياس، خوشبويش م∂گردان∂ و گوي∂ كه نم∂دان∂: 
→→→→ردن گـن→→→→د آن پ→→→→يـدا ش→→→→ود{ گ→→ر م→→يان مẀ→→→ش−، ت→→ن را ج→ا ش→ود{  Ẁروز م

^ ش→وند و ه→ر  ^ ب→د آن ف→رار ن گ→ردد و ب→دبو ك→ه ن→زدي−ترين ك→→سانت از ب→و ẃآن→چنان م→تعف
چه زودتر آن را از خانه بيرون برده و زير خا∑ پنهانش كنند. پس به هوش باش و: 

→→→→→ش− را ب→→→→ر ت→→→→ن م→→→→زن ب→→→→ر دل ب→→→→مال{  Ẁد ن→→→ام پ→→→→ا∑ ذوالج→→→→الل{ م џبو→→→ ґش− چ→→→→ Ẁم
ر ساز تا عالم برزخ و محشر  ẃوم� گوهر جان را معطẃالقي ∫∂ џه→و الح ẃب→ا م→ش− �اهللا ال اله اال

^ خوش و خوبش عطرآگين گردان∂.  را با بو
)؛  ґودẀل ẀخẂال ґدار Ẅ∂џلґا џ↨џناب ґ Ẃاال џو ґور ẀرẀغẂال ґدار Ẃنџع џ∂ґجافￍالت ∂ґنẂق Ẁز Ẃار ￍمẀهẃللџا)

^ ناپايدار＾!  چه محبوب رسوا كننده
ام→→→→→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→→→→→→ل∂�از ج→→→→→→→→→→→→انب اي→→→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→→→ندگان ن→→→→→→→→→→→→ادان از ح→→→→→→→→→→→→ضرت خ→→→→→→→→→→→→→الق س→→→→→→→→→→→→بحان 
^ فان∂ را چسبيدهاند و آخرت باق∂ را از دست دادهاند.  معذرتخواه∂ م∂كند كه چگونه اين دنيا
 џو Ґارا џد џتẂقџل→→→→→ џخ џ−ґقẂل→→→→→ џخ џدẂن→→→→→ ґع џ−ґالئ→→→→→џب ґن Ẃس Ẁح→→→→→ ґب ҐوداẀب Ẃع→→→→→→ џم џو Ґقاґال→→→→→→ џخ џ−џان џحẂب→→→→→→ Ẁس)
عẀو  Ẃد→→ џي Ґيا→→ ґاع џد џتẂل→→ џس Ẃأر ￍم→→Ẁث ....Ґاج→→ا џو Ẃأز џو ҐماџعẂط→→џم џو Ґبا џر Ẃش→→џم Ґ↨џب Ẁأد→→џا مџيه→→ ґف џتẂلџع→→→ џج
 ґه→→Ẃيџل ґإ џتẂقￍو→→ џا ش→→џم Ẅ∂џل ґال إ џوا وẀب→→ ґغ џر џتẂب→→ ￍغ џا رџيم→→ ґال ف џوا وẀاب→→ џأج џ∂→→ ґاع ￍال الد→→џا فџه→→Ẃيџل ґإ

بґẃهџا)؛  Ẁح Ẅ∂џلџوا ع Ẁحџلџط Ẃاص џا وџهґلẂأكґوا ب Ẁح џضџتẂاف ґدџق ＃↨џيف ґج Ẅ∂џلџوا عẀلџبẂوا أقẀاقџت Ẃاش
ه از ه→→ر ع→يب و ن→قص∂ ه→→ست∂ ك→→ه ه→م خ→→الق∂ و ه→→م م→→عبود، بر اساس  ẃخ→دايا! ت→و م→نز
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^ و در آن  ^ خ→→→→→→→→لق خ→→→→→→→→ويش آف→→→→→→→→→ريد آزم→→→→→→→→→→ايش و ام→→→→→→→→→تحانت، س→→→→→→→→راي∂[بهشت] ب→→→→→→→→را
^ ك→→→ه م→→شتمل ب→→→ر آش→→→اميدن∂ و خ→→وردن∂ و زن→→ان و خ→→دمتگزاران و  خ→→وان∂ گ→→سترد

قصرها و نهرهاست. 
^ آن  ^ ك→→→→→ه م→→→ردم را ب→→→→ه س→→→و آن→→→→گاه دع→→→→وتكننده [پ→→→→يامبراكرم�] را ف→→→→رستاد
ب→→→→→خواند، ول∂ آن→→→→→ها ن→→→→→→ه دع→→→→→وت ك→→→→→→ننده را اج→→→→→ابت ك→→→→→ردند و ن→→→→→→ه ب→→→→→→ه ن→→→→→عمتهاي∂ ك→→→→→ه 
ت→رغيب و تشويقشان نموده بود＾، اشتياق و رغبت∂ از خود نشان دادند؛ بلكه رو 
ب→→ه م→→ردار＾[دنيا] آوردن→د ك→→ه ب→→ا خ→وردن آن رس→وا گ→شتند و ب→→ر دوست داش→تن آن 

با هم توافق نمودند. 
 ґرẂي→→→→ џن＃ غẂي џع→→→→ ґب ẀرẀظẂن→→→→ џي џوẀه→→→→џف ẀهџبẂل→→→→џق џضџر→→→→→Ẃأم џو Ẁه џر џص→→→→→џب Ẅ∂ џش→→→→→ Ẃأع ҐئاẂي→→→→→ џش џق ґش→→→→→ џع Ẃن→→→→→џم џو)
 ґتџات→→џأم џو ẀهџلẂق→→ џع Ẁواتџه→→→ ￍالش ґتџق џر→→ џخ Ẃد→→џق ＃↨џيع ґم→→ џس ґرẂي→→ џن＃ غ ẀذẀا→→ ґب Ẁعџم Ẃس→→→ џي џو ＃↨ џيح ґح→→→ џص

)؛۱  ẀهџبẂلџا قџيẂن الد
^ ش→→ود، آن چ→→يز چ→→شمش را ك→→ور و دلش را ب→→يمار م→→→∂سازد  و ه→→→→ر ك→→→ه ع→→→اشق چ→→→يز
^ ك→→→→→ه ع→→→يب آن را ن→→→م∂بيند و زش→→→ت∂اش را زي→→→→با م→→→→∂بيند] در ن→→→تيجه او ب→→→→ا  [ب→→→→ه ط→→→→ور
چ→→شم∂ ن→→اسالم م→→→∂نگرد و ب→→ا گ→→وش∂ ن→→اشنوا م→→→∂شنود، در ح→→→ال∂ ك→→→ه ش→→هوات ع→قل 

او را مختل! ساخته و دنيا دلش را ميرانده است. 
^ فان∂  ^ هجرت از اين سرا ج: كسب آمادگ∂ برا

)؛  ґتẂو→→→ џفẂال ґولẀل→→→→ Ẁح џلẂ →→→ب џق ґوت џم→→→ Ẃلґل џعدادґت→→→→ Ẃس ґẂاال џم→→→→ورد ب→→→→حث اي→→→→ن است:(و ^ ^ آخ→→→→ر دع→→→→→ا ج→→→→مله
^ م→ن گ→ردان ك→ه پ→يش از اينكه همه چيز از  ي→عن∂ خ→→داي→ا! اي→ن ن→عمت و اي→ن م→وفقيẃت را ه→م روز

^ ما فرموده:  ^ مرگ باشم. موال دستم برود، آماده
)؛۲  ґهґل џأج Ẅ∂џل ґإ Ẁاهџط Ẁخ ґء ẂرџمẂال Ẁسџفџن)

ت عمرش است.  ẃمرگ و پايان مد ^ هر نفس آدم، قدم∂ به سو
از رسول خدا�نقل شده: 

بẂعين)؛  џس џين وẃت ґس џنẂيџب ∂ґتￍمẀا ґمارẂعџا ẀرџثẂكџا)
                                                        

 .۱Ω۸＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان،حكمت۷۱.  ۲
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اكثر امẃت من بين شصت و هفتاد سال عمرشان به پايان م∂رسد. 
^ ك→→→ه ع→→→مرشان از ه→→→فتاد گ→→→ذشته ب→→→اشد! ب→→نابراي→→ن م→→ا ك→→ه ع→→مرمان از  ي→→→عن∂ در اق→→→ليẃتند اف→→→راد
ه→فتاد گ→ذشته است، در واق→ع ق→اچاق∂ زن→دگ∂ م→∂كنيم! و در م→رئ∂Ẅ و م→نظر ج→ناب عزرائيل� 
^ مرگ و نسبت به  آفتاب∂ نم∂شويم و لذا انسان مؤمن عاقل آن است كه در هر لحظه آماده

آن در حال تجاف∂ باشد.  
م به جماعت ملحق  ẃاي→ن م→سئله را در ن→ماز جماعت م∂دانيم كه اگر مأموم در ركعت دو
 Ґد است و م→→→→→→→أموم م→→→→→→تجافيا ẃم ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→رداشت، ام→→→→→→→ام در ح→→→→→→→→ال ت→→→→→→→شه ẃدو ^ ش→→→→→→→ود، ط→→→→→→→بعاҐ س→→→→→→→ر از س→→→→→→→جده
ـ م→∂ ن→شيند ت→ا ب→ا ام→ام ب→ه ح→ال ق→يام درآي→→د؛از اين حال  ـ ن→يم خ→يز  ^ پ→ا  ^ پ→نجه م→∂نشيند؛يعن∂ رو
ن→→→→يم خ→→→→يز ن→→→→شستن، ت→→→→→عبير ب→→→→ه ت→→→→جاف∂ م→→→∂شود ك→→→ه ك→→→امالҐ ن→→→نشسته و ب→→→ه زم→→→ين ن→→→چسبيده است ب→→→لكه 

^ برخاستن است.  آماده
ان→→→→→سان م→→→→ؤمن ع→→→→اقل ن→→→→يز در دن→→→→يا ب→→→→ه ه→→→→مين ك→→→→→يفيẃت ت→→→→جاف∂ زن→→→→دگ∂ م→→→∂كند، ي→→→→عن∂ ب→→→ه دن→→→→يا 
ẃ→→→ي− گ→→فتن ب→→ه ج→→→ناب  ^ لب ن→→→م∂چسبد و پ→→→خش و پ→→→→ال ن→→→م∂شود؛ ب→→→لكه پ→→يوسته ن→→يم خ→→يز آم→→اده ب→→را
→→→→→اجدين�در شب م→→→→اه رم→→→→ضان ض→→→→من دع→→→→ايش از خ→→→→دا  ẃدالسẃع→→→→زرائ→→→→يل� است و لذا ام→→→→ام س→→→→ي

^ مرگ را م∂خواهد كه:  حالت استعداد و آمادگ∂ برا
 џو ґودẀل→→→→→→ ẀخẂال ґدار Ẅ∂џلґا џ↨џن→→→→→→→اب ґ Ẃاال џو ґور Ẁر→→→→→→→ ẀغẂال ґدار Ẃن→→→→→→→ џع џ∂ґجاف→→→→→→→ￍالت ∂ґن→→→→→→→Ẃق Ẁز Ẃار ￍمẀه→→→→→→→ẃللџا)

)؛  ґتẂوџفẂال ґولẀل Ẁح џلẂبџق ґوتџمẂلґل џدادẂعґت Ẃس ґاال
^ م→رگ اي→ن ن→يست ك→ه ان→→سان از زن→دگ∂ دن→يا و ك→ار و ب→ار  ẃه م→→قصود از آم→→→اده ش→→دن ب→را الب→→ت
^ م→→→→→→→→→→رگ ب→→→→→→→→→نشيند، ب→→→→→→→→→لكه از ام→→→→→→→→→ام  خ→→→→→→→→→→ود دست ب→→→→→→→→→→ردارد و در ق→→→→→→→→→→برستان ب→→→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→→→→تظار آم→→→→→→→→→→دن لح→→→→→→→→→→ظه

^ مرگ چيست؟فرمود:  اميرالمؤمنين سؤال شد كه مقصود از آماده گشتن برا
م)؛۱  ґكارџمẂالґب Ẁمالґت Ẃش ґاال џو ґم ґحارџمẂال Ẁنابґت Ẃاج џو ґضґرائџفẂال Ẁداءџا)

ت→→→→→→→→→→→→→→كاليف و وظ→→→→→→→→→→→→→→ايف واجب در دي→→→→→→→→→→→→→→→ن را ان→→→→→→→→→→→→→جام دادن و از ارت→→→→→→→→→→→→→→كاب گ→→→→→→→→→→→→→ناهان و 
مات اله∂ اجتناب نمودن و مكارم و اخالق فاضله را به دست آوردن.  ẃمحر

^ واجبات دين  گستره
ع→→→→رض ش→→→→ده است ك→→→→ه واج→→→→بات در دي→→→→ن م→→→→ا، م→→→نحصر ب→→→ه ن→→→ماز و روزه و ح→→→جẃ و خ→→→مس و 

                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۲،صفحه＾۱ΩΩ، با اندك∂ تفاوت.  ۱
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^ آن ك→→→→ار واج→→→بات  س درب→→→→اره ẃه→→→ست، دي→→→ن م→→→قد ^ زك→→→→ات ن→→→→يست! ب→→→→لكه ه→→→→ر ك→→→→س∂ در ه→→→ر ك→→→ار
دارد! در زن→→دگ∂ خ→→انوادگ→→→∂،زنان و ش→→وهران، اوالد و والدي→→ن ن→→سبت ب→→ه ي→→كديگر ح→قوق م→تقابل 
^ ب→→→ازار،  ^ ه→→ر ح→→قẃ∂ واجب است و ت→→ر∑ آن ح→→رام! در زن→→دگ∂ اج→→تماع∂ از ك→→سبه دارن→→→د و ادا
ك→→→→→→→ارمندان ادارات،پ→→→→→→→زشكان و ب→→→→→→→يماران، ران→→→→→→→→ندگان و م→→→→→→→سافران و... ه→→→→→→→→مه ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→م ح→→→→→→قوق 

متقابل دارند و بايد ادا شود.  
رايط، علم به احكام  ẃه→ر م→سلمان است ك→ه ابتدا از طريق عالمان دين∂ جامعالش ^ وظ→يفه
^ ع→مل درآورد  خ→دا را ب→ه دست آورد و س→پس در ت→مام ش→ئون زن→دگ∂اش آن ع→لم را ب→ه م→رحله
 ^ عيان ك→→→اذب در م→→سائل م→→ربوط ب→→ه دي→→ن را ن→→خورد ك→→ه ب→→ا ق→→يافهها ẃو م→→→راقب ب→→→اشد ك→→→ه ف→→→ريب م→→د

غلطانداز در هر لباس∂ فراوان شدهاند!! 
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گفتار نهم: ماه مبار∑ رمضان(۲) 
 
 
 

^ هر كس به قدر معرفتش  بهره
الع→→→→المين ك→→→ه  ẃح→→→ضرت رب ^ →→→يافه و م→→→همانسرا ẃم→→→→اه م→→→بار∑ رم→→→ضان ب→→→ه پ→→→→ايان رس→→→يد،دارالض
ش ان→→→جام  ẃپ→→→→ذيراي→→→→∂ از ب→→→→ندگان دع→→→→→وت ش→→→→دهاش ت→→→→شكيل داده ب→→→ود، ب→→→ر ح→→→→سب ام→→→تياز خ→→→اص ^ ب→→→→را
پ→→→→ذيرفت. اك→→→→نون م→→→ا ن→→→م∂دان→→→يم ك→→→ه چ→→→ه ق→→→در ت→→→وان→→→ستيم ب→→→ه ع→→→ظمت م→→→قام م→→→يزبان ك→→→ريم و ش→→→رافت 

خوان گستردهاش پ∂ ببريم و از محتويات بسيار عال∂ سفرهاش برخوردار شويم. 
^ اف→راد م→لẃت دع→وت ك→ند ك→ه  ^ خ→→وان ك→→رم ب→→گستران→→د و از ه→→مه اگ→→ر س→→لطان ي− ك→→شور
^ او ح→اضر ش→وند، ط→بيع∂ است ك→ه اف→راد و ط→بقات م→ختلف م→ردم ب→ا  در م→همانسرا و ك→نار س→فره
∂ ج→→→→ز  ẃس→→→→→لطان م→→→→→∂نشينند. گ→→→→روه∂ ش→→→→كمخوارهان→→→→د و ه→→→→م ^ ^ گ→→→→→وناگون ك→→→→→نار س→→→→→فره ان→→→→→گيزهها
ـ ن→→دارن→→د! گ→→روه  ^ دي→→گر پ→→يدا ن→→م∂شود  ^ ش→→اه ه→→ست و ج→→→ا ـ ك→→ه در س→→فره خ→→→وردن الوان غ→→→ذاه→→→ا 
^ خ→→→ود  ^ ب→→→→ه غ→→→→ذاه→→→→ا ن→→→دارن→→→د و چ→→→ه ب→→→→سا ن→→→ظير آن و ي→→→ا ب→→→هتر از آن را در س→→→فره ه زي→→→→اد ẃدي→→→→گر، ت→→→→وج
صات و ت→عيẃنات دن→ياي∂ ه→ستند؛ جاه طلبند و مقام دوستند  ẃداش→ته ب→اشند، آن→ها ع→→القهمند ب→ه ت→شخ
^ شاه نشستهاند، به خود م∂بالند و به  وẃ ب→ه دع→وت س→→لطان شدهاند و كنار سفره Ẁو از اي→نكه م→دع

ديگران فخرفروش∂ م∂كنند. 
^ خ→→وردن  ^ دارن→→→د، آن→→→ها ن→→→ه ش→→→كمخوارهان→→د ك→→ه ت→→نها ب→→را →→→ا گ→→→روه س→→→وẃم، م→→→نزلت ع→→→ال∂تر ẃام
^ س→لطان رف→ته باشند و نه جاهطلبند كه اجابت دعوت سلطان  ^ ف→راوان ب→ه خ→→انه اط→عمه و اش→ربه
 Ґص اج→→→→تماع∂ خ→→→→ود ق→→→→رار داده ب→→→→اشند، ب→→→→لكه آن→→→→→ها ص→→→→رفا ẃن و ت→→→→شخẃك→→→→سب ت→→→→عي ^ ^ ب→→→→را را، وس→→→→→يلها
 ^ خ→→ودґ س→→لطان را دوست دارن→→د و ب→→ه او ع→→شق م→→∂ورزند و ج→→ز زي→→ارت ش→→خص س→→لطان و ت→→ماشا
^ ن→→→دارن→→د و ب→→→ديه∂ است ك→→ه ق→→رب م→→نزلت اي→→ن گ→→روه  ج→→→مال و ج→→→→الل او ه→→→→دف و م→→→قصد دي→→→گر

در نزد سلطان با آن دو گروه پيشين تفاوت بسيار دارد!  
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الع→→→→→المين ن→→→→يز چ→→→→نين  ẃح→→→→→ضرت م→→→→→→ل−الم→→→→→لو∑ س→→→→لطان الس→→→→→الطين رب ^ →→→→→يافه ẃح→→→→→ال، دارالض
 ^ ^ ان→→→→→→→→→→گيزهها است و ش→→→→→→→→→→→ركت ك→→→→→→→→→→→نندگان در اي→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→همانسرا، ط→→→→→→→→→→بقات م→→→→→→→→→→ختلف ب→→→→→→→→→→ندگان دارا
^ از زن و ف→→→→رزند و خ→→→→→انه و م→→→اشين و  ẃرس→→→→يدن ب→→→→ه م→→→→نافع م→→→→اد ^ گ→→→→وناگون م→→→→∂باشند. گ→→→→روه∂ ب→→→→را
^ ب→رقرار م∂كنند و به اذكار و اوراد و  ك→سب و ك→ار ب→ا رون→ق پ→ر درآم→د و... ب→ا خ→→دا ارت→باط ع→باد
اع→→→تنا ب→→→ه اي→→→نگونه م→→→طالب ن→→→→دارن→→→→د، آن→→→ها ط→→→→الب ب→→→→هشت و   ^ خ→→→→تم ق→→→→رآن م→→→∂پردازن→→→د. گ→→→روه دي→→→گر
ت ب→→سيار  ẃم از اي→→ن م→→راح→→ل گ→→ذشتهان→→→د و آن→→ها ه→→مẃا گ→→روه س→→و→→ ẃح→→→ور و ق→→→صور در ع→→→الم آخ→→رتند. ام
اع→→→الي∂ دارن→→د و م→→∂گويند دوست م→→ا را و ه→→مه ن→→عمت ف→→ردوس ش→→ما را؛ آن→→ها ج→→ز لق→→اء و رض→وان 

خدا مطلوب∂ نم∂شناسند! 
 ^ واق→→→→→→→ع اي→→→→→→→نكه م→→→→→→→ا ن→→→→→→→م∂فهميم آن→→→→→→→چه را ك→→→→→→→ه آن→→→→→→→ها م→→→→→→→∂فهمند و لذا م→→→→→→ا ن→→→→→→م∂توان→→→→→→يم درب→→→→→→اره
→→→درџكات آن→→→ها س→→→خن∂ ب→→→گوييم و ج→→→مال و ج→→→الل∂ را ك→→ه آن→→ها از ح→→ضرت ربẃ الع→→المين ادرا∑  Ẁم
م→∂كنند ب→ه ف→كر و زب→→ان و ق→لم ب→ياوريم. م→ا ه→مين ق→در م∂بينيم كه آنها به هنگام سخن گفتن با 

خالقشان م∂گويند: 
 ^ ґذￍال џذ Ẃن→→→→џم џو Ґال џد→→→→џب џ−Ẃن→→→→ ґم џرام→→→→џف џ−ґتￍب џح→→→→џم џ↕ џالو→→→→ џح џذاق ^ ґذￍا ال џذ Ẃن→→→→→џله→→→→→∂ مґا)

)؛۱  Ґالџو ґح џ−Ẃنџع Ẅ∂џغџتẂابџف џ−ґب ẂرẀقґب џسґن џا
^ م→→عبود م→→ن! ك→→يست آن كس ك→→ه ش→يرين∂ م→→حبẃت ت→و را چ→شيده ب→اشد  ^ خ→→دا و ا ا
^ تو مطلوب خود قرار داده باشد و كيست آن كس كه با  و آن→گاه غ→ير ت→و را ج→ا

قرب تو مأنوس شده باشد و آنگاه جدا گشتن از تو را طالب باشد. 
)؛۲  џ−ґب ẂرẀق џبẂر ґش џب џذẂعџما ا џو џ−ґẃب Ẁح џمẂعџط џبџيẂطџما ا)

^ قرب تو.  خدايا چه دلنشين است طعم محبẃت تو و چه گوارا است نوشابه
لￍتґ∂)؛۳  ґع Ẁواء џد џ∑ џدẂن ґع џو ∂ґت џراح џو ∂ ґحẂو џر џ−ґناجاتẀم ∂ґف џو)

 ^ ت→→نها در م→→→ناجات ب→→ا ت→→و است ن→شاط روح و آس→ايش ج→انم و در ن→زد ت→و است دارو
بيمار＾ام. 

 ґرџظￍالن→ґب Ẃتￍر→→џق џو Ẃم ґه ґصار→→Ẃبџا Ẃن→→ џع Ẁطاء→→ ґغẂال џف ґش→→Ẁك Ẃد→→џي→→ن ق ґذẃال џن→→ ґنا مẂل џع Ẃاج→→џف ∂→→ ґهẄلґا)
                                                        

ـ مفاتيح الجنان،مناجات المحبẃين از مناجات خمس عشر↕.  ۱
ـ همان، مناجات العارفين.  ۲
ـ همان، مناجات المريدين.  ۳
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)؛۱  ẂمẀهẀنẀي Ẃعџم ا ґهґوبẀب Ẃحџم Ẅ∂џلґا
خ→→→→→→→→دايا م→→→→→→→→→ا را از ك→→→→→→→→سان∂ ق→→→→→→→→رار ده ك→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→رده از م→→→→→→→→→قابل دي→→→→→→→→دگانشان ك→→→→→→→→نار رف→→→→→→→→→ته و 

چشمانشان با نگاه به محبوبشان روشن گشته است. 
^ مأثوره  بيگانگ∂ ما از معارف عال∂ ادعيه

 ^ ^ معارف را تحت عنوان مناجات مأثوره فآور است اينكه اين گنجينهها ẃآنچه تأس
ظ ب→→→ه الف→→→اظ آن→→→→ها و  ẃج→→→ز ت→→→لف Ґاز اه→→→→ل ب→→→→يت ع→→→صمت�در اخ→→→تيار م→→→ا ق→→→رار دادهان→→→د، ول∂ م→→→ا اك→→→ثرا

^ نم∂بريم.   ر مفاهيم آنها بهرها ẃم و تصو ẃجز تفه Ґبعضا
^ اف→→→→→تتاح و ج→→→→→وشن ك→→→→→بير را  ^ اب→→→→→وحمزه ث→→→→→مال∂ و دع→→→→→→ا م→→→→→→ا م→→→→→→ناجات خ→→→→→→مس ع→→→→→→شر↕ و دع→→→→→→ا
^ آن→→→→→→ها را ه→→→→→م ح→→→→→فظ ب→→→→→اشيم،ول∂ در پ→→→→→∂ در∑ م→→→→→قاصد  ^ از ف→→→→→رازه→→→→→ا م→→→→→→∂خوان→→→→→→يم و ش→→→→→ايد ب→→→→→سيار
اق→→ل ت→→صديق ك→→نيم: اي→→ن ح→→قايق در ع→→الم  ẃت→→→وان→→→اي∂ خ→→→ود ن→→→م∂باشيم ك→→→ه ح→→د ẃآن→→→ها در ح→→→د ^ ع→→→اليه

هست و ادرا∑كنندگان∂ هم هستند، اگر چه ما تواناي∂ ادرا∑ آنها را نداريم. 
ن→→قل ش→→ده: ح→→ضرت م→→وس∂ ك→→ليم اهللا�ك→→ه چ→هل ش→→بانهروز در م→يقات م→شرẃف ب→ه ش→رف 
 џينґ џ→→الث →→وس∂ ث Ẁنا م Ẃد→→ џواع џب→→→ا خ→→→→دا ب→→→وده است، چ→→→→نانكه خ→→دا ف→→رموده است:�و ^ م→→→ناجات و م→→→كالمه
...�؛۲در اين چهل شبانهروز آنچنان مجذوب  Ґ↨џل Ẃيџل џين ґعџ ب Ẃأر ґهґẃ ب џر Ẁيقات ґم√ مџ ر＃ فџت Ẃش џعґناها ب Ẃم џمẂ →لҐ↨џ وџ أت Ẃيџل
ẃه  ^ آشاميد و نه اندك∂ خوابيد!!۳ البت ^ خورد و نه چيز ج→مال ح→ضرت م→حبوب ب→ود ك→ه ن→ه چيز

^ ما سنگين است كه مگر او بشر نبوده است؟ آر＾:  اين مطلب باور كردنش برا
...�؛℮  ￍ∂џإل Ẅ∂ џوحẀي ẂمẀكẀلẂث ґم ẁر џشџا بџما أنￍإن ẂلẀق�

بگو: من هم مثل شما بشرم ول∂ من ارتباط∂ خاصẃ با عالم ربوب∂ دارم... 
^ ه→ستم و  ^ دي→گر از اي→→ن ن→→ظر ح→→→ساب م→ن از ح→ساب ش→ما ج→داست ك→ه م→جذوب ج→ذبه

ق ندارد.  ẃشما تحق ^ آن جذبه درباره
يق�را در ب→→→→ازار م→→→صر ب→→→ه ع→→→نوان ب→→→رده در م→→عرض  ẃه→→→مچنين ن→→→قل ش→→→ده:وقت∂ ي→→→وسف ص→→→د
ف→روش گ→ذاش→تند؛اه→→ال∂ م→صر ك→ه ج→مال ب→∂ م→ثال او را دي→دند، آنچنان مجذوب او شدند كه تا 

                                                        
ـ مفاتيح الجنان، مناجات العارفين.  ۱

^ اعراف،آيه＾۱℮۲.  ـ سوره ۲
 .۲۲Ωـ المراقبات مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملك∂(رض)،صفحه ۳

 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ℮
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^ جمال او احساس گرسنگ∂ و تشنگ∂ نم∂كردند!!   ت∂ مديد بر اثر تماشا ẃمد
ن→→مونهاش را خ→→ود ق→→رآن ن→→شان داده ك→→ه وق→→ت∂ ح→→ضرت ي→→وسف� ب→→دون آگ→→→اه∂ ق→→بل∂ ب→ه 
 Ẁهџن→→ Ẃأيџا ر ^ ق→→رآن:�...فџلџم√ ـ وارد ش→→→د، ب→→ه ف→→رموده ـ ك→→→ه زلي→→→خا ت→→→شكيل داده ب→→→ود  ^ م→→→حفل زن→→→ان م→→→صر
...�؛۱ب→→→→→→ه م→→→→→→حض اي→→→→→→نكه چ→→→→→→شم زنه→→→→→→ا ب→→→→→→ه ج→→→→→→→مال ي→→→→→→وسف اف→→→→→→تاد، چ→→→→→→→نان  ن√ Ẁه џي ґد→→→→→→→Ẃأي џن Ẃع →→→→→→ط√ џق џو Ẁهџن Ẃرџ →→→→→→→ب Ẃأك
^ م→→→يوه ب→→→گذارن→→→→د،  ^ اي→→→نكه رو نده را ب→→→→ه ج→→→ا ẃدگ→→→→رگون ش→→→→دند و م→→→→جذوب او گ→→→→شتند ك→→→→ه ك→→→→ارد ب→→→→ر

^ خود را بريدند و احساس درد نكردند.   ^ خود گذاشتند و دستها ^ دستها رو
^ درمان تشويش و نگران∂  ẃر برا داروي∂ مؤث

ح→→→→ال ق→→→→رآن م→→→→∂فرمايد: ت→→→→نها ع→→→→امل∂ ك→→→→ه م→→→→∂توان→→→→د ح→→→→الت «آرامش و ط→→→مأنينه» در ق→→→لب و 
^ از دست دادن ه→→→→يچ چ→→→→يز اح→→→→ساس اض→→→→طراب و  ج→→→→→ان ان→→→→→سان ب→→→→→→هوجود ب→→→→→ياورد، آن→→→→→گونه ك→→→→ه ب→→→→را

ه روح∂» به خداست!  ẃتشويش و نگران∂ ننمايد، «توج
�؛۲  ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

...آگاه باشيد كه دلها با ياد خدا طمأنينه و آرامش م∂يابد! 
آنگاه م∂فرمايد: 

 � 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∂�؛۳  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف

^ و  ^ پروردگارت كه هم تو از او خشنود ^ ج→ان آرامش ي→→افته! ب→ازگرد به سو ا
هم او از تو خشنود است.آنگاه داخل در بندگان من شو و داخل بهشت من شو. 
^ ك→→→→→س∂ ب→→→→→سته ن→→→→→→يست، ه→→→→→ر ك→→→→→س∂ م→→→→∂توان→→→→د ب→→→→ا س→→→→ع∂ و ت→→→→→الش و  ح→→→→→اصل اي→→→→→نكه راه ب→→→→→ه رو
^ ه→→مين ب→→ه اي→→ن  ^ ص→→→عود ب→→→ه ع→→→→الم ب→→اال از خ→→ود ح→→ركت∂ ن→→شان ده→→د و اس→→اساҐ م→→ا را ب→→را تش، ب→→→را ẃه→→→م
^ او و ت→حصيل رض→وان او ب→ه  ^ ن→→يل ب→ه لق→ا دن→→يا آوردهان→→د ك→→ه خ→→→دا خ→→→الق ه→→ست∂ را ب→شناسيم و ب→را
^ ف→رحان→→گيز ب→هجتزا را ب→ه گ→وش دل ب→شنويم  ^ او ح→→ركت ك→→نيم و دم ج→ان دادن، اي→ن ن→→دا س→→و
 џو �＾ґباد→→ ґع ∂→→ ґف ∂ґل Ẁخ Ẃاد→→џف � Ґ↨√ي ґض Ẃر→→ џم Ґ↨џي→→ ґراض ґ−ґẃ ب џر Ẅ∂إل ∂ґع→→→ ґج Ẃار � Ẁ↨√نґئ џم Ẃط→→ ẀمẂال Ẁس Ẃا الن√→→ف џهẀ ك→→→ه:�يا أي√→→ت
^ و ب→ا داش→→تن م→ن ن→ه ب→ه خ→اطر به دست  →ن√تґ∂�؛تو ك→ه ي− ع→مر ب→ا ي→اد م→ن زن→دگ∂ ك→رد џج ∂ґل→→ Ẁخ Ẃاد

                                                        
^ يوسف،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲

 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۳
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^ دلخ→→→→→→ور م→→→→→→→∂گشت∂،  ^ و ن→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→اطر از دست دادن چ→→→→→→→يز ^ دلخ→→→→→→→وش م→→→→→→→∂شد آوردن چ→→→→→→→يز
اي→→→→ن− ب→→→يا پ→→→يش خ→→→ودم ك→→→ه م→→→يان ب→→→ندگان خ→→اصẃ خ→→ودم ق→→رارت م→→∂دهم و در ب→→→هشت م→→خصوص 

خودم جايگزينت م∂سازم.  
د خدا  ẃحال خوش بندگان مخلص و موح

آر＾، همان بندگان∂ كه خطاب به آنها فرمود: 
...�؛۱  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџما فات Ẅ∂لџا ع Ẃو џأسџال تẂيџكґل�

^ كه از دستتان رفته است غمگين شويد و  ^ چيز [آن→چنان با من باشيد كه] نه برا

^ كه به دستتان آمده است، خوشحال گرديد...  ^ چيز نه برا
�؛۲  џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀال ه џو Ẃم ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ ґاهللا џياءґل Ẃأو ￍأال إن�

 ^ ^ خ→→ود دارن→→د و ن→→ه ان→→دوه∂ ب→→را ^ دن→→يا ت→→→وجẃه !دوس→→تان خ→→دا، ن→→ه ت→→رس∂ از آي→→نده
^ خود.  ^ از دنيا گذشته

ر ب→→→→→→ه ت→→→→→→قدير خ→→→→→→→داون→→→→→→د رح→→→→→→يم ع→→→→→→ليم ح→→→→→→كيم  ẃت→→→→→→مام ح→→→→→→وادث ت→→→→→→لخ و ش→→→→→→يرين زن→→→→→→دگ∂ را م→→→→→→قد
م∂دانند و در همه حال از لطف عميم۳ او خوشحالند و به زبان حال خود م∂گويند: 

ات او{  ẃم→→→→ات اوي→→→م م→→→ات اوي→→→م م→→→→ات او { در ب→→→→→→→→→ال ه→→→→→→→→م م→→→→→→→→→∂چشم لذ
چه محروميẃت خسرانبار＾ 

ẃت ب→→→→→→ه خ→→→→→دا ن→→→→→يستيم و  ح→→→→→→ال اگ→→→→→→ر م→→→→→→ا خ→→→→→→ود را م→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→ه در اي→→→→→→ن ح→→→→→→دẃ از م→→→→→→عرفت و م→→→→→→حب
ن→→→م∂توان→→→يم ب→→→ا اي→→→ن وض→→→ع و ح→→→ال∂ ك→→→ه خ→→→ود در زن→→→دگ∂ ب→→→→هوجود آوردهاي→→→→م؛ آن→→→چنان ب→→→→اشيم، پس 
^ ق→→→→رآن�اولواااللب→→→→اب�نباشيم ك→→→→ه ت→→→→نها ب→→→→ه دلي→→→→ل  الاق→→→→→لẃ م→→→→→نكر وج→→→→→ود آن→→→→→چنان ك→→→→→→سان ب→→→→→ه ف→→→→→رموده
ب و غ→→→→→رور س→→→→→فيهانه است و خ→→→→ردمندان  Ẃج→→→→→ Ẁاي→→→→→نكه م→→→→→ن ن→→→→→دارم، پس دي→→→→→گران ه→→→→→م ن→→→→→→دارن→→→→→د! اي→→→→→ن ع

ه از اين نقيصهاند.   ẃعالم، منز
^ ب→→→→ه  ^ ب→→→→→ه دست آوردن ه→→→→→مه چ→→→→→يز س→→→→→ع∂ و ت→→→→→الش م→→→→∂كنيم، ول∂ ب→→→→را اي→→→→→ن م→→→→→اييم ك→→→→→ه ب→→→→→را
دست آوردن م→عرفت و م→حبẃت خ→دا، س→ع∂ و تالش∂ نم∂كنيم. به خاطر از دست دادن پول و 

                                                        
^ حديد،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
^ يونس،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۲

ـ عميم: فراگير.  ۳
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^ از دست دادن خ→→→→دا و ح→→→→ال  ه م→→→→∂خوريم ول∂ ب→→→→را ẃس→→→→كته غ→→→→ص ẃخ→→→→→انه و م→→→→→اشين و م→→→→→غازه ت→→→→→ا ح→→→→د
 ^ ^ اح→→→→→→ساس ن→→→→→م∂كنيم! و س→→→→→ران→→→→→جام ب→→→→→ه لح→→→→→ظها م→→→→→→ناجات ب→→→→→ا خ→→→→→دا ك→→→→→مترين ن→→→→→→اراح→→→→→ت∂ و ك→→→→→مبود
م→→∂رسيم ك→→ه در آن لح→→→ظه، ه→→مه چ→→يز را از دست دادهاي→م و ت→نها خ→دا م→انده است. ب→ا او ه→م ك→ه 

ارتباط∂ نداشتهايم و نتيجتاҐ با دست خال∂ از همه چيز وارد برزخ م∂شويم! 
م→→اه م→→بار∑ رم→→ضان گ→→ذشت و شب آخ→→ر م→→اه، ج→→→مع∂ خ→وشا ب→ه ح→الشان ب→→اد ك→ه ب→ا دست 
^ ح→→→→ضرت اك→→→→رم االك→→→→رمين ب→→→→يرون آم→→→→دند و  →→→→ياف↨ و م→→→→همانسرا ẃت ب→→→→ر س→→→→ر از دارالضẃپ→→→→→ر و ت→→→→→اج ع→→→→ز
ج→→مع دي→→گر ك→→ه ن→→ه م→→يزبان را ش→→→ناختند و ن→→ه پ→→∂ ب→→ه ارزش س→→فره و م→→حتويات آن ب→→ردند، ب→ا دست 
 ^ ẃم→اد ^ خ→→ال∂ و س→→راف→→كندگ∂ از ك→→→نار س→→فره ب→→رخاسته و از م→→همانسرا ب→→يرون رف→→تند و ج→→ز ب→→هرهها

^ نصيبشان نگشت.  زود گذر، چيز
�؛۱  џونẀمґلẂظџي ẂمẀه џسẀفẂأن Ẃن ґلك џو Ẁاهللا ẀمẀهџمџلџما ظ џو...�

...خدا به آنان ستم نكرد، ليكن خودشان به خود ستم م∂كنند. 
س مآبها!!  ẃبه حال نمازخوانها و مقد ^ وا

ẃ∂ در  ن→→→→→→قص ب→→→→→→زرگ م→→→→→→ا اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه م→→→→→→ا در ع→→→→→بادات خ→→→→→ود ح→→→→→ال ح→→→→→ضور ن→→→→→→داري→→→→→م و ح→→→→→ت
^ م→ا است ح→ال ح→ضور ن→داري→م. در آن چند دقيقه هم به غير از  ن→مازمان ك→ه ع→→بادت ش→→بانهروز
џعґين�؛  ت Ẃس→→џ يẃ→→→ا∑џ ن ґا џو ẀدẀ ب Ẃع→→→џ →→ا∑ ن ẃي ґخدا ب→→ا ه→→مه چ→→يز ه→→→ستيم و در ع→→ين ح→→ال ب→→ه دروغ م→→∂گوييم:�ا
 ẁلẂي џو→→→→→→→→→→ џم→→→→→→→→→→∂طلبيم و لذا ف→→→→→→→→→→رموده است:�ف ^ ^ خ→→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→→→∂پرستيم و ت→→→→→→→→→→نها از ت→→→→→→→→→→و ي→→→→→→→→→→ار ت→→→→→→→→→→→نها ت→→→→→→→→→→→و را ا

�؛۲  џون Ẁساه Ẃم ґهґ الت џص Ẃن џع Ẃم Ẁه џين ґال√ذ � џينґẃل џص ẀمẂلґل
^ ك→→ه چ→ه زي→ان و خ→سران→∂ م→∂برند اي→ن ن→ماز خ→وانه→ا! ك→→دام  ^ ب→→ه ح→→→ال ن→→مازخوانه→→ا!وا وا
ه ب→ه ن→→مازشان در غ→فلتند و ه→يچ  ẃن→ماز خ→وانه→→ا؟! آن→→ها ك→ه در ح→→ال ن→ماز ه→→م، از ي→اد خ→دا و از ت→وج
ن→→→م∂دان→→→ند چ→→→ه م→→→→∂گويند و چ→→→ه م→→∂كنند و در م→→حضر چ→→ه ك→→س∂ اي→→ستادهان→→د و ب→→ا چ→→ه ك→→س∂ در 
^ پ→→→→→→→راك→→→→→→→نده و غ→→→→→→→ير م→→→→→→→ستقرẃ دارن→→→→→→→د؛ ه→→→→→→مچون گ→→→→→→نجش− ن→→→→→→→شسته ب→→→→→→ر س→→→→→→ر درخت  ص→→→→→→→حبتند. ف→→→→→→→كر
وام از اي→ن ش→اخه ب→ه آن ش→اخه در ج→→ستوخيزند؛ از خ→→انه ب→ه م→غازه و از م→→غازه ب→ه اداره و  ẃع→→ل∂الد
^ م→→→→→→→→نبر م→→→→→→→→∂نشينند، دن→→→→→→→→بال آي→→→→→→→→ه و ح→→→→→→→→→ديث و ش→→→→→→→→عر و ق→→→→→→→→صه و داس→→→→→→→→تان  گ→→→→→→→→ردشگاه و ن→→→→→→→→اگهان رو

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۱۷.  ـ سوره ۱

 .Ｑماعون،آيات℮و ^ ـ سوره ۲
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ت ب→→→ه ي→→→→اد او  ẃالم ع→→→ليكم و رح→→→م↨ اهللا و ب→→→ركاته. ت→→→نها ك→→→س∂ ك→→→ه در ت→→→مام اي→→→ن م→→→د→→→→→ ẃم→→→→∂گردند!! الس
نبودند، همان خدا بود! آر＾: 

�؛  џونẀساه Ẃم ґهґالت џص Ẃنџع ẂمẀه џين ґذￍال � џينґẃل џصẀمẂلґل ẁلẂي џوџف�
ـ ماه رمضان بود.  ـ ت→قريباҐ چ→→هل و پ→نج س→ال پيش  ل∂ ك→ه م→ن از ق→م ب→ه ت→هران آم→دم  ẃس→ال او
^ (رحم↨ اهللا  ^ منبر قبول كردم بعد از نماز ظهر و عصر كه با اقتدا به عالم بزرگوار در م→سجد
ه در من پيدا شد كه دارم  ẃنماز اين توج ^ ع→ليه) خ→وان→ده م→→∂شد م→نبر م→∂رفتم. ي− روز در اثنا
م→→→→→طالب م→→→→→نبر را ت→→→→→نظيم م→→→→→∂كنم ك→→→→→ه ب→→→→→عد از ن→→→→→→ماز ص→→→→→حبت ك→→→→→نم! ك→→→→→→دام آي→→→→→ه و ك→→→→→→دام ح→→→→→→ديث را 
ب→خوان→م، ك→جا ش→عر و ك→جا داس→تان ب→گويم و... از اي→ن ف→كر س→خت ن→اراحت و پ→ريشان حال شدم 

كه يعن∂ چه؟! ماه رمضان است و ماه ذكر خداست.  
اي→→ن ج→→معيẃت االن ام→→اماҐ و م→→أموماҐ در ح→→ال ن→→→ماز و ي→→→اد خ→→→دا ه→→ستند و م→→ن در ح→→→ال س→→اختن 
م→→→نبر و ت→→→رتيب و ت→→→نظيم ك→→→ار خ→→→ودم ه→→→ستم. اي→→ن ك→→ار ص→→حيح∂ ن→→يست و م→→وجب خ→→سران و زي→→→ان 
^ م→اه م→بار∑  ب→→زرگ است؛ از اي→→نرو از ب→→ان∂ م→جلس ع→ذرخواه→∂ ك→ردم و ت→اكنون دي→→گر روزه→ا

رمضان منبر قبول نكردهام.  
 ẁذين هم عن صالتهم ساهون� نيست! بلكه «ويلẃين الẃحاال اين �ويل� منحصر به�مصل
^ ب→ه ح→ال  →قارئين» وا Ẃلґل ẁه و ح→ضور،«ويل ẃب→→ه ح→→ال روزهداران غ→→افل از ح→→ال ت→وج ^ ائمين» وا ẃل→→صґل
^ ب→→→ه ح→→→ال  ائفين»وا ẃل→→→→طґب→→→ه ح→→→ال ع→→→المان و دان→→→شمندان،«وي→→→ل ل ^ →→→→عالґمين» وا Ẃلґل ẁق→→→اريان ق→→→رآن،«ويل
^ ب→ه  ، وا Ẅ∂ن→ ґشعر و م→→→џب→→ه ح→→ال وق→→وف ك→→نندگان در ع→→رفات و م ^ م، وا ẃط→→واف ك→→نندگان ب→→→يت م→→حر
^ اي→→→→→→→نها ك→→→→→→→ه در ه→→→→→→→يچ ح→→→→→→→ال و ه→→→→→→→يچ ج→→→→→→→ا خ→→→→→→→ود را در ح→→→→→→→→ال ح→→→→→→→ضور در پ→→→→→→→→يشگاه خ→→→→→→→→دا  ح→→→→→→→→ال ه→→→→→→→مه
مه و  ẃاي→→→→ن ظ→→→→واه→→→→ر دي→→→→ن∂ را ه→→→→م م→→→→قد ^ ن→→→→→م∂بينند و ه→→→→→مه در ف→→→→→كر ك→→→→→ار و ب→→→→→ار خ→→→→→ود ه→→→→→ستند و ه→→→→مه

^ و اهواء نفسان∂ خود قرار دادهاند.  ẃرسيدن به مقاصد ماد ^ ^ برا وسيلها
اين سه واقعيẃت را باور كنيم! 

ه خود قرار دهد:  ẃالوقوع را پيوسته مورد توج ẃ∂ت حتمẃهر انسان مسلمان∂، بايد سه واقعي
ـ اي→نكه م→رگ ي− م→وضوع م→سلẃم و ح→تم∂ است و ن→شدن ن→دارد، م→ا چ→ه ب→خواهيم و چه  ۱
ن→→→خواه→→→يم، م→→→رگ ب→→→ه س→→→راغ→→→مان خ→→→واه→→→د آم→→→د و دن→→→→يا را ره→→→ا خ→→→واه→→→يم ك→→→رد. ف→→→رضاҐ م→→→ا ه→→م آن را ره→→ا 
ن→كنيم او ما را رها خواهد كرد! پس آدم عاقل آن است كه تا دنيا او را دور نينداخته است، او 
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^ ب→→→ميران→د  ^ ن→→ميران→→ده او خ→→ود را ب→→ه م→→رگ اخ→→تيار دن→→يا را دور ب→→يندازد و ت→→ا او را ب→→ه م→→رگ اض→→طرار
كه فرمودهاند: 

(مẀوتẀوا قџبẂلџ اџنẂ تџمẀوتẀوا)؛۱ 
ب→→ه اخ→→تيار خ→→ود ب→→ميريد [و دن→→→يا را از خ→ود ج→دا ك→نيد] پ→يش از اي→نكه [ب→االضطرار] 

بميريد[ و ناچار از دنيا جدا شويد]. 
^ ك→ه ب→رزخ و پس از آن  ـ اي→→نكه م→ا پس از م→رگ و ب→يرون رف→تن از دن→→يا، در ع→الم دي→گر ۲
زتر از ع→→الم دن→→يا زن→→دگ∂  ẃوس→→يعتر و م→→جه ^ م→→→حشر ن→→→اميده م→→→∂شود زن→→→ده خ→→→واه→→→يم ب→→ود و ب→→ه گ→→ونها

خواهيم داشت! 
^ زن→→دگ∂ در آن ع→→→الم است، ج→→وهر ج→→→ان م→→است  ^ اص→→→ل∂ م→→→ا ب→→را ـ اي→→→نكه آن→→→چه س→→→رمايه ۳

ر شده باشد به نور ايمان و تقوا چنانكه قرآن م∂فرمايد:  ẃكه منو
 џين ґدґخ→→→→ال Ẁهار→→→→Ẃن Ẃا األџهґت Ẃح→→→→џت Ẃن→→→→ ґم ^ ґر Ẃج→→→→џت ẁاتￍن→→→→→ џج Ẃم ґه→→→→→ ґẃب џر џدẂن→→→→→ ґا ع Ẃوџق→→→→→ￍات џين ґذ→→→→→ￍلґل...�

فґيها...�؛۲ 
^ ت→قواپيشگان در ن→زد پ→روردگارشان ب→اغستانهاي∂ آم→اده است ك→ه از زي→ر  ...ب→→را

درختانشان نهرها جريان دارد و جاودانه در آنها خواهند بود... 
^ حيات∂ ما در عالم برزخ  تقوا، تنها سرمايه

^ خ→→واه→→ند ب→→ود  ^ ارزش اخ→→رو ^ ه→→→م ك→→ه در دن→→يا ان→→جام م→→∂دهيم، وق→→ت∂ دارا اع→→→مال ع→→→→باد
^ ت→→→قوا ن→→→يروي∂ است ك→→→ه در ج→→→ان ان→→→سان پ→→يدا  →→→لџكه џت→→→قوا ب→→→اشند. م ^ →→→لџكه џاز م ^ ك→→→ه ن→→→شأت گ→→→رفته
م→→→→∂شود و آدم→→→→∂ را م→→→→انع از اي→→→→ن م→→→→∂شود ك→→→→ه م→→→→رتكب گ→→→→ناه گ→→→→ردد. ه→→→→ر ص→→→فت خ→→→وب ي→→→ا ب→→→د در 
^ زشت ي→ا زيبا به سهولت  ^ است در وج→ود او ك→ه ب→ا ب→ودن آن م→لكه ك→ارها ان→→سان م→ولود م→لكها

و آسان∂ از او صادر م∂شود.  
^ است ك→→→→→→→ه وق→→→→→→→ت∂ ق→→→→→→→لم ب→→→→→→→ه دست م→→→→→→→∂گيرد ب→→→→→→→ا  ^ م→→→→→→→لكها ، دارا ẃاط و خ→→→→→→→وشخط ẃآدم خ→→→→→→→ط
^ است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا  ^ م→→→→→→لكها اش دارا ẃص→→→→→→فحه م→→→→→→→∂نويسد. آدم ن→→→→→→ق ^ ك→→→→→→مال س→→→→→→هولت خ→→→→→→ط∂ زي→→→→→→با رو
^ قابل، بنẃا  ار ẃن→ج ^ ^ ت→ابلو م→∂آورد. دي→گر ان→د∑ ح→ركت دست و ق→لم ن→قش∂ ج→→الب و زي→با رو

                                                        
ـ بحاراالنوار،جلد⅛⅛،صفحه＾۳۱۷.  ۱

 .۱Ｑ＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
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ار و ج→→→→→رẃاح→→→→∂ زب→→→→ردست  ẃق→→→→→ه ^ ار و س→→→→→خنور ẃس→→→→→ح ^ ^ ك→→→→→امل، خ→→→→→يẃاط∂ م→→→→→اهر، ن→→→→→ويسندها و م→→→→→عمار
^ ملكات∂ هستند كه به سهولت توليد اعمال∂ مناسب م∂نمايند.  ^ اينها دارا و...همه

^ ت→→→قوا ن→→→يز ن→→→يروي∂ است روح→→→∂ ك→→→ه ب→→→ر اث→→→ر م→→→راق→→→بت و ت→→→كرار ان→→→جام اع→→→مال ن→→→ي− و  م→→→لكه
^ از اع→→مال ب→→د در ان→→→سان ب→→→هوجود م→→∂آيد و او را ب→→ا س→→هولت ب→→ه ان→→جام واج→→بات و ت→→ر∑  خ→→→وددار
^ ح→→→→→يات∂ م→→→→→ا در ع→→→→→→الم ب→→→→رزخ و م→→→→حشر  ^ اي→→→→→ن ن→→→→→يرو است ك→→→→→ه س→→→→→رمايه مات وا م→→→→→∂دارد. آر ẃم→→→→→حر
�؛۱  Ґفازاџم џين ґق√ ت Ẁم Ẃلґخ→واه→د ب→ود ك→ه قرآن كريم از آن سرمايه، گاه∂ تعبير به تقوا كرده كه:�إن√ ل
لẂب＃  џق→→→→ґب џاهللا ∂→→→→џ →→→→نẂ أت џم ẃإال � џونẀن→→→→џ عẀ م→→→→الẁ وџ ال ب џفẂن→→→→ џال ي џم Ẃو→→→→ џو گ→→→→→→اه∂ ت→→→→→→عبير ب→→→→→→ه «ق→→→→→→لب س→→→→→→ليم» ف→→→→→→رموده ك→→→→→ه:�ي
�؛۲ت→→→→نها ق→→→→لب∂ ك→→→ه س→→→→الم از رذائ→→→ل خ→→→لقيẃه و ع→→→مليẃه ب→→→اشد در روز ج→→→زا ب→→→رخوردار از رح→→→مت  →→→لґيم＃ џخدا خواهد بود. س
ضґ وџ ال  ẂرџالẂ →→→→→∂ ا ґف Ґا ẃوẀل→→→→→ Ẁع џون Ẁيد ґر→→→→→Ẁال ي џين ґذ→→→→→ￍلґها لẀلџع Ẃج→→→→→→џن Ẁ↕ џر→→→→→→ ґخ Ẃاآل Ẁار ￍالد џ−Ẃل→→→→→→ ґت�

�؛۳  џينґقￍت ẀمẂلґل Ẁ↨џبґعاقẂال џو Ґساداџف
^ ط→→لب ن→→→باشند و  ^ آخ→→→رت را ب→→→ه ن→→→→فع ك→→→سان∂ ق→→→رار دادهاي→→→م ك→→→ه ب→→→رتر م→→→ا اي→→→ن س→→→را

نخواهند در زمين ايجاد فساد نمايند و پايان ني− از آن تقواپيشگان است. 
...�؛℮  ẀهẀعџف Ẃرџي Ẁحґال ￍالص ẀلџمџعẂال џو Ẁبґẃ عџدẀ الẂكџلґمẀ الطￍي Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ خ→→دا ب→اال م→→∂رود، ك→لم ط→يẃب [و ج→ان پ→→اكيزه از رذائ→→ل] است و  ...آن→→چه ك→→→ه س→→و
عمل صالح آن را رفعت م∂دهد و باال م∂برد... 

ت نم∂بريم؟!  ẃچرا از مناجات خود لذ
^ پ→→→→→→شتبام و ط→→→→→→بيع∂ است اگ→→→→→→ر  ^ رف→→→→→→تن ب→→→→→→اال «ع→→→→→→→مل ص→→→→→→→الح» ه→→→→→→→مچون ن→→→→→→→ردبان است ب→→→→→→→را
^ خ→→واه→→د ب→→ود؛ اگ→→ر چ→→ه ف→→راوان ه→→م ب→→اشد.  ب→→→االرونده ك→→→س∂ ن→→→→باشد، ن→→→ردبان در خ→→→انه چ→→→يز ب→→→∂ثمر
ا كلم  ẃو زيارات و اعتكاف و... بسيار داريم ام ẃح→ال اگ→ر م→ا اع→مال صالح از نماز و روزه و حج
ط→→→→يẃب ن→→→→يست، ي→→→→عن∂ آن ق→→→→لب س→→→ليم و آن گ→→→وهر درخ→→→شان ت→→→قوا در ب→→→اطن ج→→→انمان ن→→→يست ك→→→ه ب→→→ه 
^ عالم قرب اله∂ صعود نمايد و خود را به پشتبام معرف↨  ^ ن→ردبان اعمال صالح به سو وس→يله

                                                        
^ نبأ،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱

^ شعراء،آيات۸۸ و۸۹ .  ـ سوره ۲
^ قصص،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۳
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ℮
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ت ن→→→→→م∂بريم؟ آن ش→→→→→وق و  ẃم→→→→→→∂پرسند: چ→→→→→→را م→→→→→→ا از ع→→→→→→بادات→→→→→→مان لذ Ґرا ẃاهللا ب→→→→→→رساند. م→→→→→→كر ↨ẃ اهللا و م→→→→→→حب
رغبت∂ كه بايد به مناجات با خدا داشته باشيم نداريم؟  

 ^ ^ از ب→→→→→يمار＾ها ^ ي→→→→→افته ẃق∂ ن→→→→→يستيم و آن ق→→→→→لب س→→→→→ليم ب→→→→→→هبود ع→→→→→→رض م→→→→→→∂شود: چ→→→→→→ون م→→→→→→ت
رذائ→→ل خ→→→لقيẃه از ك→→بر و ب→→خل و ح→→سد و حبẃ دن→→→يا در م→→ا ب→→→هوجود ن→→يامده و آن ك→→لم ط→يẃب و ج→ان 
 ^ پ→→→→→→ا∑ ك→→→→→ه ص→→→→→الحيẃت ص→→→→عود ب→→→→ه ع→→→→الم ب→→→→اال را دارد، در ب→→→→اطن م→→→→ا پ→→→→يدا ن→→→→شده است ت→→→→ا ب→→→→ه وس→→→→يله
ت و حالوت انس با خدا كامروا گرداند.  ẃاعمال صالح به عالم باال صعود كند و ما را از لذ

^ تقوا و قلب  ز به جهاز ملكه ẃر شده كه ما را مجه ẃماه مبار∑ رمضان از جانب خدا مقر
سليم بسازد كه فرموده 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

^ ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→ه اي→→→→→→مان آوردهاي→→→→→→→د روزه ب→→→→→→→ر ش→→→→→ما واجب ش→→→→→ده ب→→→→→ه اي→→→→→→ن م→→→→→نظور ك→→→→→→ه  ا
^ تقوا به دست آوريد!  ملكه
^ تقوا  ^ تحصيل ملكه هدف از روزهدار

^ انسان كه خدا آن را واجب  ت→نها گ→رسنه و ت→شنه م→اندن ي− م→اهه كه كمال∂ نيست برا
^ ع→→→لم ع→→→رضه ك→→→رد ك→→→ه ي→→→ك∂ از وظ→→→ايف دي→→→ن∂ م→→→ا اي→→→ن  ك→→→→رده ب→→→→اشد. آي→→→→ا م→→→→→∂شود اي→→→→ن را ب→→→→ه دن→→→→يا
است ك→→ه س→→ال∂ ي− م→→اه روزه→→ا ب→→ايد گ→→رسنه و ت→→شنه ب→→مانيم. اگ→→ر ب→پرسند آخ→ر چ→را؟ م→گر ان→→سان 

^ دارد؟  نياز به آب و غذا ندارد؟! تشنه و گرسنه نگه داشتن او چه فايدها
در ج→→→→→واب م→→→→→→∂گوييم: خ→→→→→ير، ه→→→→→دف ت→→→→→نها گ→→→→→رسنه و ت→→→→→شنه م→→→→→اندن ن→→→→→يست؛ ب→→→→→لكه اي→→→→→ن ي− 
مات خ→دا ك→ه  ẃپ→رهيز از م→حر ^ ^ ت→قوا و ن→يرو ^ ت→حصيل م→لكه ت→→مرين ع→→مل∂ ي− م→اهه است ب→را
 ^ ت و ق→→→وẃت آن ن→→→يرو ẃس→→→→ال∂ ي− ب→→→→ار آن ت→→→→مرين ع→→→→مل∂ ت→→→→كرار م→→→→∂شود و ب→→→ا ت→→→كرار آن، ب→→→ر ش→→→د
^ م→→→→اه  اق→→→→ل ه→→→→ر س→→→→ال ي→→→→ك∂ از رذائ→→→→ل خ→→→→لقيẃه ب→→→→→ا روزه ẃمات اف→→→→→زوده م→→→→→∂گردد و ح→→→→دẃپ→→→→→رهيز از م→→→→→حر
رم→→ضان از ج→→ان ي− م→→→سلمان زدوده م→→→∂شود و س→→ران→جام در پ→ايان ع→مرش ب→ا ج→→ان∂ س→راپ→ا ت→قوا و 
قلب سليم از دنيا بيرون م∂رود و به عالم برزخ منتقل م∂شود و «صعود ال∂ اهللا» م∂نمايد. 

^ ح→→→→ال ح→→→→ضور  ول∂ ي→→→→→→الالسف ك→→→→→ه م→→→→→ا ه→→→→→→مانطور ك→→→→→ه گ→→→→→فته ش→→→→د، در ع→→→→بادات خ→→→→ود دارا
                                                        

^ بقره،آيه＾۱۸۳.  ـ سوره ۱
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ن→→→→م∂باشيم و ت→→→نها اك→→→تفا ب→→→ه ظ→→→واه→→→ر م→→→∂كنيم و لذا ب→→→عد از ش→→→→صت ه→→→فتاد س→→→ال ك→→→ه ه→→→ر س→→→ال روزه 
^ ت→قوا م∂بينيم و ن→ه قلب سليم∂ به دست آوردهايم و حال  گ→رفتهاي→م، اك→نون ن→ه در خ→ود م→لكه
ر در مجالس  ẃصيام و تقوا را مكر ^ آن→كه ه→ر س→ال ك→ه م→اه م→بار∑ رم→ضان ف→را م∂رسد، اي→ن آيه

خود م∂خوانيم و م∂شنويم كه:  
 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�

�؛  џونẀقￍتџت ẂمẀكￍل џعџل ẂمẀكґلẂبџق
 و چ→→→→نان ب→→→→ا ب→→→→→∂تفاوت∂ از ك→→→→نارش م→→→→∂ گ→→→→ذريم ك→→→→ه گ→→→→وي∂ اص→→→→→الҐ اي→→→→ن آي→→→→ه ارت→→→→→باط∂ ب→→→→ه م→→→ا 
^ ش→→ريفه ب→ا آن→ها دارد س→خن م∂گويد  ^ غ→ير م→ا ه→ستند و آي→→ه ن→→دارد و م→→نظور آي→→→ه، گ→→روه دي→→گر
^ ت→قوا را از آن→→ها م∂طلبد. حاصل اينكه اين حقيقت از لسان قرآن كريم بايد  و ت→حصيل م→لكه
^ در ن→→→→→→زد  ^ م→→→→→→قبوليẃت اع→→→→→→→مال ع→→→→→→→باد ^ ت→→→→→→قوا، ش→→→→→→رط م→→→→→→سلẃم ب→→→→→→را ب→→→→→→→اورمان ب→→→→→→→شود ك→→→→→→ه داش→→→→→→تن م→→→→→→لكه
�؛۱ب→ا ك→لمه＾�انẃ→ما� ك→ه ن→شان  џين ґق√ →→ت ẀمẂال џن→→ґم Ẁاهللا Ẁل√ ب џقџ →ت џپ→→روردگار است ك→→ه ف→رموده است:�...إن√→ما ي
ح→تميẃت م→طلب است اع→→الم م→→∂فرمايد ك→ه ت→نها اع→مال ت→قواپ→يشگان است ك→ه م→قبول درگاه خدا 
ẃق∂، ص→→→→→→→→الحيẃت ارت→→→→→→→قاء ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→→الم ق→→→→→→→رب اله→→→→→→∂ ن→→→→→→دارد.  ^ غ→→→→→→→ير م→→→→→→→ت ق→→→→→→→رار م→→→→→→→∂گيرد.اع→→→→→→→مال ان→→→→→→→→سانها

^ را ب∂اثر م∂سازد!   ب∂تقواي∂ و ب∂پرواي∂ در امر گناه و معصيت، تمام اعمال عباد
ت بردن از عبادات  ẃتقواپيشگ∂ تنها راه لذ

ت ببريم؟ما هر چه عبادت  ẃبنابراين كسان∂ كه م∂پرسند ما چه كنيم كه از عباداتمان لذ
^ خ→→دا ن→م∂بينيم! ج→واب→شان ه→→مين آي→ه از قرآن است  م→∂كنيم ه→يچ ح→ركت∂ در روح خ→ود ب→ه س→و
�؛شما ت→→قوا پ→→→يشه ك→→نيد و از گ→→→ناهان ب→→پرهيزيد ت→→→ا راه ت→→قرẃب ب→→ه  џين→→ ґق√ →→→ت ẀمẂال џن→→ ґم Ẁاهللا Ẁل√ ب џقџ →→ت џك→→ه:�...إن√ما ي

^ شما باز شود.   خدا به رو
ش→→ما اگ→→ر ب→→يمار ش→→→ويد و ب→→ه ط→→بيب م→→راج→عه ك→نيد، او ب→ه ش→ما ه→م دس→تور داروي→∂ م→→∂دهد و 
→ا ب→ه  ẃح→→ال اگ→ر ش→→ما دس→تور داروي→→∂ او را خ→وب رع→ايت ك→→نيد ام . ẃم→ضر ^ ه→→م دس→→تور پ→→رهيز از غ→→→ذا
^ م→ضرẃ اع→تنا ن→كنيد، ط→بيع∂ است ك→→ه آن ن→اپرهيز＾، اث→ر داروه→ا را خ→نث∂  دس→→تور پ→رهيز او از غ→ذا

^ در خود نم∂يابيد.   ^ از آن بيمار م∂كند و هيچگاه بهبود
 ^ مات. اين ناپرهيز ẃس م→ا نيز هم دستور عبادات دارد و هم دستور پرهيز از محر ẃدي→ن م→قد

                                                        
^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱
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^ ما م∂بندد.آنگاه  مات است كه عبادات ما را ب∂اثر م∂كند و راه تقرẃب به خدا را به رو ẃاز م→حر
^ و  ^ ك→ه ب→ه ق→ول م→عروف س→وراخ دع→ا را گ→م ك→ردهان→د، م→→∂آيند و م→∂گويند آقا! ي− ذكر اف→راد

ت ببريم.   ẃبه ما ياد بدهيد كه به خدا نزدي− شويم و از مناجات با خدا لذ ^ ورد
م→→ا م→→∂گوييم: آي→→ا اي→→ن درست است ك→→ه ك→→س∂ ب→→يايد و ب→→گويد ط→→بيب ب→→ه م→→ن دس→→تور داده 
^ پرهيز كنم؟! حال از شما م∂خواهم  ẃك→ه در رژي→م غ→ذاي→∂ خ→ود از خوردن نم− به طور جد
^ ب→→ه م→ن ي→→اد ب→دهيد ك→ه آن را ب→گويم و ن→م− ب→خورم و ن→م− م→ضرẃ ب→ه ح→ال  ^ و ورد ي− ذك→→ر

من نباشد! بديه∂ است كه اين توقẃع∂ نابجا و ناسازگار با راه و رسم عاقالن است.  
^ ك→→→امل ب→→ه  ان→→→→سان ع→→→اقل ب→→→ايد ط→→→بق دس→→→تور ط→→→بيب از خ→→→→وردن ن→→→م− پ→→→رهيز ك→→→ند ت→→→ا ب→→→→هبود
^ از خ→→→وردن ن→→م−، آث→→ار ش→→→فابخش داروه→→ا را از ب→→ين خ→→واه→→د ب→→رد.  دست آورد، وگ→→→رنه ن→→→→اپرهيز
س ن→→→→→→→يز ج→→→→→→→ريان ه→→→→→→→مين است. ان→→→→→→→سانґ ع→→→→→→اقلґ آگ→→→→→→اه از دس→→→→→→تورات ت→→→→→→ربيت∂ دي→→→→→→ن ك→→→→→→ه  ẃدر دي→→→→→→→ن م→→→→→→→قد
ت ب→→→برد، ه→→→يچ  ẃب ب→→→→ه خ→→→→→دا را ب→→→→شناسد و از ع→→→→→بادات و م→→→ناجات ب→→→ا خ→→→دايش لذẃم→→→→∂خواه→→→→د راه ت→→→→قر
 Ґمات ب→پرهيزد ت→ا ت→دريجا ẃت→مام ب→→ايد از گ→→ناهان و ارت→كاب م→حر ẃج→→ز اي→→ن ن→→→دارد ك→→ه ب→→ا ج→→د ^ چ→→ارها
^ ف→→→ان∂ ب→→ه ع→→الم ب→→اق∂ ارت→→حال  ^ ت→→→قوا در ج→→→وهر ج→→→انش پ→→→ديد آي→→→د و ب→→→ا ق→→→لب∂ س→→→ليم از دن→→→→يا م→→→لكه

نشاءاهللا.  ґالعالمين گردد؛ ا ẃحضرت رب ^ ^ هميشه مشمول رحمت اليتناها يابد و برا
اقل در زندگ∂ شخص∂  ẃق تقوا حد ẃتحق

ح→→→ال ك→→→ه م→→→ا م→→سلمانيم و اع→→تقاد ب→→ه اي→→ن ح→→→قايق ب→→رگرفته از ق→→رآن و ب→→يانات م→→عصومين� 
ق  ẃفيم تحق ẃخ→ود در ن→زد خ→دا م→→∂دان→يم، م→وظ ^ داري→م و ت→قوا را ش→رط م→سلẃم م→قبوليẃت اع→مال ع→→باد
اق→→ل در زن→→دگ∂ ش→→خص∂ و خ→→انوادگ→→∂ خ→→ود ب→→يازماييم ك→→ه آي→→ا واق→→عاҐ در چ→→ند ن→→احيه از  ẃت→→قوا را ح→→د

ق بخشيم؟  ẃماست تحق ^ ^ حيات ابد نواح∂ زندگ∂ خود توانستهايم به تقوا كه سرمايه
^ م→→ا را  ^ از م→→ا م→→بتال ب→→ه آن ه→→→ستيم و ه→→مان اع→→مال ع→→باد از ج→→→مله رذائ→→→ل خ→→→لقيẃه ك→→ه ب→→سيار
→وء خ→لق» در زن→دگ∂ خ→انوادگ→∂ است! ي→→عن∂ ب→دخلق∂ و خ→شونت در  Ẁب→→∂اث→→ر م→→∂كند م→→وضوع «س
رف→→→→→→تار و گ→→→→→فتار م→→→→→يان زن→→→→→→ان و ش→→→→→وهران، اوالد و والدي→→→→→ن و س→→→→→اير اف→→→→→راد خ→→→→→انواده ب→→→→→ا ي→→→→→→كديگر. اي→→→→→ن 

حديث از حضرت امام صادق�منقول است: 
)؛۱  џل џسџعẂال ل џخẂال Ẁد ґسẂفẀا يџمџك џانџيم Ẃاإل Ẁد ґسẂفẀيџل ґقẀل ẀخẂال џوء Ẁس ￍإن)

                                                        
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۳۲۱.  ۱
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ح→→→قيقت اي→→→→نكه ب→→دخلق∂، اي→→→مان را ف→→اسد م→→→∂كند آن→→گونه ك→→→ه س→→ركه ع→→سل را ف→→اسد 
م∂كند! 

و از رسول خدا�منقول است: 
)؛  џمￍنџه џج џ∑ џر џد џلџف Ẃسџا ґهґقẂل Ẁخ ґوء Ẁس Ẃن ґم ẀغẀلẂبџيџل џدẂب џعẂال ￍنґا)

ل م→→∂يابد[و از خ→دا دور م→→∂شود] ك→ه  ẃب→→نده از ج→هت س→وء خ→لق خ→ود، آن→چنان ت→نز
كات جهنẃم م∂رسد.  џر џبه پايينترين د

^ ع→→→→بادت ب→→→→يدار  ب→→→→→ه رس→→→→→ول خ→→→→→دا�گ→→→→فته ش→→→→د ف→→→→→الن زن روزه→→→→ا روزهدار و شبه→→→→ا ب→→→→را
است ول∂ بدخلق است و با زبان خود همسايگانش را م∂آزارد!رسول خدا�فرمود: 

نẂ اџهẂلґ النẃار)؛۱  ґم џ∂ ґفيها ه џرẂي џال خ)
^ در او نيست و او از اهل آتش است[و جهنẃم∂ است].  خير

^ چهارشنبه مسجد جمكران م∂روند و روز  م→ردم∂ دلخوشند به اينكه هر هفته شبها
^ ج→→→معه  س زي→→→ارت م→→→∂كنند. شبه→→→→ا ẃض→→→ا�را در م→→→شهد م→→→قد ẃل ه→→→→ر م→→→→اه، ام→→→→ام اب→→→→والح→→→سن الرẃاو
^ ن→→→دبه و چ→→→ه ب→→→سا ه→→→ر روز زي→→→ارت ع→→→اشورا م→→→∂خوان→→→→ند و  ^ ج→→→→معه دع→→→ا ^ ك→→→→ميل و ص→→→→بحها دع→→→→→ا
^ ن→→→ابجا دارن→→→د! ب→→→ه اي→→→ن و آن  آن→→→→→گاه در داخ→→→→ل خ→→→→→انه ب→→→→ا زن و ف→→→→رزند خ→→→→ود ت→→→→ند＾ها و خ→→→→شونتها
^ ع→→→→بوس و اخ→→→→م ك→→→رده ب→→→ا آن→→→→ها ب→→→رخورد م→→→∂نمايند و زخ→→→م  پ→→→→رخاش م→→→→∂كنند و ه→→→→ميشه ب→→→→ا ق→→→→يافه
^ آن زن روزهدار و شب  زب→→→→ان م→→→∂زنند و اص→→→الҐ ي→→→ادشان ن→→م∂آيد ك→→ه رس→→ول خ→→دا�درب→→اره

زندهدار بدزبان فرمود: 
نẂ اџهẂلґ النẃار)؛  ґم џ∂ ґفيها ه џرẂي џال خ)

^ در او نيست و او از اهل آتش است[و جهنẃم∂ است].  خير
پس ب→→∂اع→→تناي∂ ب→→ه اي→→ن ح→→قايق، ي→→ا ك→→اشف از ب→→→∂اي→مان∂ ن→سبت ب→ه ح→→ساب روز ج→زاست، 
ي→→→→→→ا ك→→→→→→اشف از ب→→→→→→→∂عقل∂ است.زي→→→→→→را اي→→→→→→ن ح→→→→→→→قايق اگ→→→→→→ر م→→→→→→ورد ت→→→→→→صديق م→→→→→→ا ن→→→→→يست (الع→→→→→ياذباهللا) در 
^ ك→افران م→حسوب م→→∂شويم و اگ→ر م→ورد ت→صديق و اي→→مان م→ا هست و ب∂پروا خود را به  ج→رگه

^ عاقالن به حساب نخواهيم آمد.  آتش جهنẃم م∂افكنيم، پس در زمره
 

                                                        
ـ مستدر∑ الوسائل،جلد۸ ،صفحه＾℮۲۳.  ۱
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گفتار دهم: ماه ذيقعده 
 
 
 
 

فضيلت ماه ذيقعده 
^ حضور در  ^ و آماده شدن برا م→اه∂ ك→ه در آن ه→→ستيم م→اه ذي→→قعده است، م→اه پ→اكساز
^ و م→→اه آم→→ادگ∂  ^ خ→→→دا، ه→→مان گ→→ونه ك→→ه م→→اه ش→→عبان، م→→اه پ→→→اكساز ^ خ→→→دا و زي→→→→ارت خ→→→→انه خ→→→انه

^ خداست؛ ماه ذيقعده ماه توبه است.  ياف↨ و مهمانسرا ẃورود به دارالض ^ برا
^ يكشنبه  چگونگ∂ انجام نماز توبه در روزها

^ اي→→→→→→→→ن م→→→→→→→→اه، ح→→→→→→→→ضرت رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�وارد م→→→→→→→جلس  در روايت آم→→→→→→→→ده ك→→→→→→→→ه روز ي→→→→→→→→كشنبه
اصحابشان شده، فرمودند: آيا كس∂ از شما هست كه بخواهد توبه كند؟ گفتند: بل∂ يا رسول اهللا.  
 ^ ^ اي→→→→→ن م→→→→→اه م→→→→→وفẃق ن→→→→→شدهان→→→→→د، از ي→→→→كشنبهها ^ گ→→→→→ذشته ح→→→→→ال آن ك→→→→→سان∂ ك→→→→→ه در ه→→→→→فتهها
^ را در پ→→→→يش رو داري→→→→م ك→→→→ه ب→→→→ه اي→→→→ن  ^ اي→→→→→ن م→→→→→اه اس→→→→→تفاده ك→→→→→نند و ب→→→→→دان→→→→→→ند ك→→→→ه م→→→→ا روز ب→→→→→اق∂مانده
اع→→→→→مال ب→→→→→ه ظ→→→→اهر س→→→→اده و ك→→→→وتاه اح→→→→→ساس ن→→→→→ياز خ→→→→واه→→→→يم ك→→→→رد؛ در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه در آن م→→→→وقع دي→→→→گر 

دسترس∂ به آن نخواهيم داشت!  
^ اي→→→→→→→ن م→→→→→→→اه، غ→→→→→→سل ك→→→→→→نيد و وض→→→→→→و ب→→→→→→گيريد و  رس→→→→→→→ول اك→→→→→→→رم�فرمود: در روز ي→→→→→→→كشنبه

چهار ركعت نماز (دو تا دو ركعت∂) بخوانيد.  
^ ت→وحيد�ق→ل ه→و اهللا اح→د�ي− ب→ار  ^ ح→مد، س→ه ب→ار س→وره در ه→→ر رك→→عت ي− ب→→ار س→→وره
راهللا  ґف Ẃغџ س→→ت џن→→→اس ب→→→خوان→→→يد و ب→→→عد از ن→→→→ماز، ه→→→فتاد م→→→رتبه ب→→گوييد «ا ^ ^ ف→→→لق و ي− ب→→→→ار س→→→وره س→→→وره
^ ك→وتاه «ي→ا  ظيم» و ي− دع→→ا џعẂال ẃґ∂ґل→ џعẂاهللا ال→ґب ẃال ґا ↕ ẃو→Ẁال ق џو џول→ џي→ه» و ي− م→رتبه «ال حџل ґوب ا→→Ẁ ت џا џو ∂→ẃ ب џر
 ẃال ґوب ا→→→→Ẁ ن رẀ الذ∫ ґف Ẃغ→→→ џن√ه ال ي ґا→→→ џنات فґؤم→→→ Ẁالم џنين و ґؤم→→→ ẀمẂال ґميع→→→ џوب ج→→→→→Ẁ ن Ẁذ џو ∂ґوب→→→→→Ẁ ن Ẁذ ∂ґر ل ґف→→→→→ Ẃغ ґار، ا ẃف→→→→ џي→→→→ا غ Ẁزيز→→→→ џت» اين عمل چنانكه م∂بينيم بسيار سهل است و آسان همراه با آثار و بركات فراوان. عẂن џا
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ب→نابراي→ن نبايد ديگر تنبل∂ و كسالت گريبانگير ما گردد و شيطان وسوسه نمايد كه كار 
ت→→→و ب→→→ا اي→→→ن ح→→→رفها درست ن→→م∂شود! ب→→ه ش→→يطان ب→→→ايد ب→→→گوييم م→→ا ه→→مين ع→→مل س→→→اده را ب→→ه دس→→تور 

رسول اهللا اعظم� انجام م∂دهيم و اميد قبول از ربẃґ رحيم و كريم خود داريم. 
اصالت انسان به روح اوست 

^ دارد  ه داش→ته ب→اشد ك→ه ه→ر كدام از دستورات دين∂، ظاهر ẃان→→سان ب→ايد ب→ه اي→ن ن→كته ت→وج
و ب→→اطن∂!ارزش ظ→→اهر وق→→ت∂ ح→→اصل م→→∂شود ك→→ه در پ→→رتو ن→→ور ب→→اطن ق→→رار گ→→رفته ب→→اشد آن→چنانكه 
^ دو ب→→عد ج→سم∂ و روح→∂ است،ج→سمش وق→ت∂ ارزش→مند است ك→ه ت→حت  خ→→ود ان→سان ن→يز دارا
اش→→راف روحش ق→→رار گ→→رفته ب→→اشد، وگ→→رنه م→→رده است و ف→→اقد ارزش و لذا خ→→داون→→د ح→→→كيم وق→→ت∂ 
→لџقه و  џطفه و ع→→Ẁ رات آف→رينش ان→سان ب→ه م→يان آورده، م→راح→ل س→ير ج→سمان∂ او را از ن ẃس→→خن از ت→→طو
^ دم→→→يدن روح ب→→ه ج→→سمش. اي→→نجا ك→→يفيẃت ب→→→يان را  غه و...ب→→يان م→→∂كند ت→→ا م→→→∂رسد ب→→ه م→→رحله Ẃض→→→ Ẁم

تغيير داده و فرموده است: 
...�؛۱  џر џآخ ҐقاẂل џخ Ẁأناه џشẂأن ￍمẀث...�

^ انشا كرديم...!  ...آنگاه او را به آفرينش ديگر
و اي→→ن م→→رحله از آف→رينش ان→→سان، آن ق→در ب→زرگ است ك→ه خ→ود ذات اق→دس آف→ريننده ب→ه 

خاطر اين مرحله از خلقت انسان به خودش تبري− م∂گويد و م∂فرمايد: 
�؛۲  џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџف...�

...چه بزرگ است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است. 
→ا اهللا از آن ن→→ظر ك→ه خالق  ẃـ است. ام ـ ج→لẃ ج→→الله  ẃه خ→→الق ن→طفه و ع→→لقه و م→ضغه ه→م اهللا  الب→ت
روح ان→→→سان است ن→→→يكوترينґ آف→→→رينندگان است! از اي→→→ن م→→→→علوم م→→∂شود ك→→ه ارزش و اص→→الت در 
Ẁ→→→عد ج→→سم∂ او، م→→شتر∑ ب→→ين او و س→→→اير ح→→يوان→→ات  وج→→→ود ان→→سان، از آنґ روح ان→→سان است وگ→→رنه ب
∂ ج→→→→→→ز اش→→→→→→→باع  ẃ؛۳آن→→→→→→ان ك→→→→→→ه ه→→→→→→م�... ґعام→→→→→→Ẃن Ẃاأل→→→→→→ џك ẃإال Ẃم→→→→→→→ Ẁه Ẃق→→→→→→→رآن ك→→→→→→→ريم:�...إن ^ است و ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→رموده

تمايالت بعد جسم∂ خود ندارند،مانند چهارپايانند كه: 
                                                        

^ مؤمنون،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲

^ فرقان،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳
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...�؛۱  ẀعامẂن Ẃاأل ẀلẀأكџما تџك џونẀلẀأكџي џو џونẀعￍت џمџت џي...�
...از لذائذ حيوان∂ بهره م∂برند و م∂خورند، آنگونه كه چهارپايان م∂خورند...! 
اگ→رچه گ→وسفند م→عدهاش م→تناسب ب→ا ك→اه و ي→ونجه و ع→لف ساخته شده و از خوردن آن 
^ ان→→ساننما ن→→يز م→→→عدهاش م→→تناسب ب→→ا خ→→ورش ف→→سنجان و ب→وقلمون  ت م→→→∂برد.آن ح→→يوان دو پ→→→ا ẃلذ
ت م→→∂برد،از اي→ن ج→هت ف→رق چ→ندان∂ با هم ندارند و هر  ẃب→ريان س→اخته ش→ده و از خ→وردن آن لذ

^ جسمان∂ خود را پر م∂كنند.   دو معده
^ اصل∂اش شناخت خدا و تقرẃب جستن به او و نيل به سعادت  →ا روح ان→سان ك→ه غ→→ذا ẃام
^ رف→→→ته است! ب→→→ر ف→→→رض چ→→→نين ك→→→س∂  ج→→→→اودان است، ع→→→→اطل و ب→→→→اطل م→→→→انده، رو ب→→→→ه ه→→→→→الكت اب→→→→→د
د ب→→→اشد،  ẃم→→→تعد ^ ل دن→→→→يا و م→→→غزش ان→→→باشته از م→→→→فاهيم ع→→→لم∂ دانشه→→→ا ẃاو ^ رґ درج→→→→ه ẃم→→→تفك ґدان→→→شمند
ول∂ چ→→→→→→ون روحش ج→→→→→→دا از خ→→→→→→دا و ب→→→→→→→∂بهره از م→→→→→→عرف↨ اهللا است، پس از م→→→→→→رگ و ان→→→→→→قطاع از اي→→→→→→ن 

بدن، بدبخت و محكوم به عذاب جاودانه خواهد بود! 
كدام عمل مقبول درگاه خداست؟ 

^ و ب→→→→→→اطن∂ است  ^ دو ب→→→→→→→عد ظ→→→→→→→اهر ح→→→→→→→ال اع→→→→→→→مال م→→→→→→→ا اع→→→→→→→مẃ از ع→→→→→→→بادت و م→→→→→→→عصيت ن→→→→→→→يز دارا
^ پ→→اداش  ^ خ→→ود ن→→ه ع→→نوان ع→→بادت ب→→ر آن م→→نطبق م→→∂شود ك→→ه دارا ^ ظ→→اهر ع→→مل، ب→→ه خ→→ود ج→→→نبه
ب→→→اشد و ن→→→ه ع→→→نوان م→→→عصيت ك→→→ه م→→→ستلزم ك→→→يفر ، ب→→→لكه آن→→→چه ب→→→ه ع→→→مل، ع→→→نوان ع→→→→بادت ي→→→ا م→→→عصيت 
^ ب→→اطن∂ ع→→مل است ك→ه از آن ت→عبير ب→ه  داده؛ اس→→تحقاق ك→→يفر و پ→→اداش را س→→بب م→→∂شود، ج→→نبه

نيẃت م∂شود و فرمودهاند: 
)؛  ґاتẃي ґẃالنґب ẀمالẂعџما االￍنґا)

^ روح→→∂ و ب→→اطن∂  ^ ي→→→ا خ→→→وب∂] ع→→→مل [ب→→→سته] ب→→→→ه ن→→→يẃت [ي→→→عن∂ ان→→→گيزه م→→→نحصراҐ [ب→→→د
انسان] است.  

^ اله→→→→→→→∂» ش→→→→→→→د؛ آن ع→→→→→→→مل م→→→→→→→∂شود  ^ ان→→→→→→→→→سان در ان→→→→→→→→جام ي− ع→→→→→→→مل، «ان→→→→→→→→گيزه اگ→→→→→→→→ر ان→→→→→→→→گيزه
ع→→→→→بادت و اس→→→→→تحقاق پ→→→→اداش پ→→→→→يدا م→→→→→∂كند و اگ→→→→ر ان→→→→گيزهاش ن→→→→فسان∂ و ش→→→→يطان∂ ش→→→→د؛ آن ع→→→→مل 
م→→→→→→∂شود م→→→→→→عصيت و اس→→→→→→تحقاق ك→→→→→→يفر پ→→→→→→يدا م→→→→→→→∂كند. پس خ→→→→→→ود «ع→→→→→→مل» در ح→→→→→→دẃ ذات خ→→→→→→ود، ن→→→→→ه 
ع→بادت است و ن→ه معصيت و عاملґ آن نيز نه مستحقẃ پاداش است و نه مستحقẃ كيفر! تا ببينيم 

                                                        
د،آيه＾۱۲.  ẃمحم ^ ـ سوره ۱



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ℮۲۳

انگيزهاش در انجام آن چه بوده است. 
^ از ي− س→و ب→ه زوج→ه و ه→→مسر ش→رع∂ خود و از ديگر سو به ي− زن  از ب→→اب م→ثل، م→رد
ن→امحرم نگاه م∂كند؛ اين دو نگاه از حيث ظاهر عمل، هر دو يكسانند و عنوان حالل و حرام 
بودن بر هيچ كدام منطبق نيست. ول∂ از حيث باطن عمل چون نگاه به زوجه با تجويز خدا و 
ب→→→→→ه ق→→→→→صد ام→→→→تثال ف→→→→رمان خ→→→→داست، ح→→→→→الل و «اط→→→→اعت» و م→→→→ستحقẃ پ→→→→→اداش است؛ول∂ ن→→→→گاه ب→→→→ه زن 

نامحرم، چون به قصدґ مخالفت با نه∂ґ خداست معصيت خدا و مستحقẃ كيفر است.  
ي→ا دو ن→فر ك→نار ه→م اي→ستاده ن→→ماز م→∂خوان→→ند، ه→ر دو از حيث ظاهر عمل، ي− كار انجام 
 Ґباґج→→→ه اهللا و ط→→→→ال џوґل Ґصاґخل→→→→Ẁا از ح→→→→يث ب→→→اطن ع→→→مل ي→→→ك∂ م→→→ ẃم→→→→∂دهند و ه→→→→يچ ف→→→→رق∂ ب→→→→ا ه→→→→م ن→→→→دارن→→→د، ام
→→→→→→رẂضاتґ اهللا م→→→→→→∂خوان→→→→→→د، از اي→→→→→→ن ج→→→→→→هت ك→→→→→→ارش ع→→→→→→→بادت است و اس→→→→→→تحقاق پ→→→→→→اداش دارد. ول∂  џمґل
→→خلوق ق→→يام و رك→→وع و س→→جود م→→∂كند، از اي→→→نرو ك→→ارش  џمẂال ґ↕رضا→→ џمґل Ґري→→اكاران→→ه و ط→→البا ^ دي→→→گر
م→→→→→→→→→→عصيت و زم→→→→→→→→→→ينهساز ك→→→→→→→→→→يفر روز ق→→→→→→→→→يامت است.پس آن→→→→→→→→→چه ك→→→→→→→→→ه در روح آدم→→→→→→→→→∂ اث→→→→→→→→→ر ن→→→→→→→→→وران→→→→→→→→→∂ 
ه ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا و ت→→→→→→صميم ب→→→→→→ر  ẃت است و ت→→→→→→وجẃخ→→→→→→→دا ح→→→→→→→ركت م→→→→→→∂دهد ن→→→→→→ي ^ م→→→→→→→∂گذارد و او را ب→→→→→→→ه س→→→→→→→و

اطاعت امر خداست. 
...�؛۱  Ẁبґẃيￍالط ẀمґلџكẂال Ẁدџع Ẃصџي ґهẂيџإل...�

^ ع→→→→الم قẀ→→→رب ح→→→ق، ب→→→اال م→→→→∂رود.  ^ ام→→→تثال ف→→→رمان خ→→→داست ك→→→ه ب→→→ه س→→→و ج→→→→ان ق→→→صد ك→→→ننده
ع→→مل∂ ه→→م ك→→ه ب→ا آن ق→صد و ت→صميم ح→اصل ش→ود؛ ع→مل ص→الح ح→ساب م→→∂شود و در ب→اال رف→تن 
آن ج→→→ان اث→→→رگذار م→→→∂گردد. از آن س→→→و اع→→→راض از خ→→→دا و ت→→→صميم ب→→→ر م→→→خالفت ف→→→رمان خ→→دا، اث→→ر 

رџكات جهنẃم م∂كشاند.   џظلمان∂ در روح م∂گذارد و او را به انحطاط و سقوط در د
^ اعمال انسان به حسب نيẃت  جهتگير

ح→→اصل اي→→نكه ظ→→واه→→ر اع→→مال م→→ا اع→→مẃ از ع→→→بادات و م→→→عاص∂ ب→→ر ح→→سب ص→→ورت ب→→اطن∂شان 
^ روح→→→→→∂ است ع→→→→→نوان ع→→→→→بادت و «م→→→→→عصيت» ب→→→→ه خ→→→→ود م→→→→∂گيرند و  ك→→→→→ه ه→→→→→مان ن→→→→→يẃات و ان→→→→→گيزهها

سبب استحقاق كيفر و پاداش م∂گردند.  
^ توبه و استغفار كه صورت ظاهر آن گفتن«استغفراهللا  ح→ال از ه→مين ق→بيل است م→سأله
ẃ→→∂ و ات→→وب الي→→ه» است و ص→→ورت ب→→اطن آن، ن→→دامت و پ→→شيمان∂ از ارت→كاب گ→ناهان گ→ذشته و  رب

                                                        
 .۱Ω＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۱
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 ^ ع→→→→زم و ت→→→→صميم ب→→→→ر ت→→→→ر∑ آن در آي→→→→نده است و ه→→→→مين ص→→→→ورت ب→→→→اطن∂ است ك→→→→ه ت→→→→وبه ب→→→→ه م→→→عنا
ه ب→ه آس→تان اق→→دس  ẃت ت→وجẃواق→→ع∂ و اث→→ر آن ت→→طهير ج→→ان از آلودگ→→∂ گ→ناهان و ت→نوير آن ب→ه ن→→وران→ي

حضرت خالق سبحان است. 
^ واقع∂  ^ توبه شش شرط برا

 ^ ^ خ→→→→→→→→دمت ام→→→→→→→ام ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→ل∂�صيغه در ن→→→→→→→→هجالب→→→→→→→→→الغه آم→→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→رد
ẃ→→→∂ و ات→→→وب الي→→→→ه». ب→→ه گ→→مان اي→→نكه ه→→مين  ^ ك→→→رد و گ→→→→فت: «اس→→→تغفراهللا رب اس→→→تغفار را ب→→→ر زب→→→ان ج→→→ار

توبه است و استغفار از گناهان است. امام� فرمود: 
تґغẂفار...)؛۱  Ẃس ґ Ẃا االџم ^ ґر Ẃدџتџا џ−مẀا џ−Ẃتџل ґكџث)

مادرت در عزايت بگريد، آيا م∂دان∂ استغفار چيست؟ 
^ و توبه كار شد＾؟ استغفار  ^ با گفتن همين جمله، استغفار كرد تو گمان كرد

شش شرط دارد.  
^ واق→→ع∂ را ت→→عليمش ك→→رد.  ^ ب→→ه م→→عنا آن→→→→گاه ام→→→ام�آن شش ش→→رط را ب→→يان ف→→رمود و ت→→وبه
^ انعكاس نور  ^ ق→لب از آلودگ→→∂ها و ق→ذارت گ→→ناهان پ→→ا∑ گ→ردد ت→ا آم→→اده برا اب→تدا ب→→ايد آي→ينه
ẃ→→∂ و ات→وب الي→ه» ن→→شان  ^ «اس→→تغفراهللا رب ج→→مال اهللا ج→→لẃ ج→→→الله ش→→ود؛در اي→→ن م→→وقع است ك→→ه ج→→مله
^ در  ^ ق→→لب م→→→∂باشد.«ديو چ→→و ب→→يرون رود ف→→رشته درآي→→→د». وگ→رنه ج→→ان ف→رو رف→ته ^ ت→→وبه ده→→نده
 ^ ẃ∂ و اتوب اليه» كمترين اثر ^ ص→د ب→ار و ه→زار ب→ار بگويد «استغفراهللا رب گ→نداب گ→ناهان، روز

در تطهير و تنوير جان نخواهد داشت و به استهزا شبيهتر خواهد بود تا به استغفار. 
احساسات زودگذر فريبمان ندهد! 

^ ب→→→→→ه م→→→→→يان م→→→→→∂آيد و ي→→→→→ا  ^ ب→→→→→رزخ∂ و م→→→→→حشر در م→→→→→→جالس م→→→→→→ا گ→→→→→→اه∂ س→→→→→→خن از ع→→→→→ذابه→→→→→→ا
→→هداء�م→→→∂شود و اح→→ساسات م→→ستمعين ت→→حري− م→→∂گردد و  ẃدالشẃاز م→→→صائب ام→→→ام س→→ي ^ ذك→→→ر
س→→→→→→→→يالب اش− از چ→→→→→→→→شمها س→→→→→→→→رازي→→→→→→→→ر م→→→→→→→→∂شود. در شب ق→→→→→→→→در م→→→→→→→→اه م→→→→→→→→بار∑ رم→→→→→→→ضان چ→→→→→→→راغه→→→→→→→ا را 
^ آه و ن→→→→اله و اف→→→غان از ه→→مه ج→→→ا ب→→ه  ^ س→→→ر م→→→∂گذارن→→→د و ص→→→دا خ→→→اموش م→→→∂كنند و ق→→→رآنها را رو
گ→→وش م→→∂رسد و ن→→شان م→→∂دهد ك→ه ك→اروان ت→وẃاب→ين از زم→ين رو ب→ه آس→مان ح→ركت ك→رده است. 
ه→→→→ر ك→→→→س∂ آن ص→→→→حنه را ب→→→→بيند، اط→→→→مينان پ→→→→يدا م→→→→∂كند ك→→→→ه ه→→→مه ت→→→وبهكار ش→→→ده،از گ→→→ناهان پ→→→ا∑ 
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داҐ خود را به گناه آلوده سازند.  ẃگشتهاند و ديگر ممكن نيست اين مردم مجد
^ ع→جب! ه→مان م→ردم ت→وبهكار دي→شب∂اند كه خود را به  ول∂ ي→→الالسف ك→ه ف→ردا م→∂بيند ا
گ→→→ناه و دروغ و ت→→→→دليس و رب→→→ا و...آلوده س→→→اختهان→→→→د؛آنجاست ك→→→ه م→→→→∂فهمد آن ح→→→الت دي→→شب، 
^ ق→→→لب و اس→→→تغفار ج→→→→ان  ي− ت→→→→حرẃ∑ زودگ→→→→ذر اح→→→→→ساسات و ع→→→→واط→→→ف ب→→→وده و ارت→→→باط∂ ب→→→ه ت→→→وبه

نداشته است.  
^ ن→→→→فس است. ك→→→→ودتاي∂  ^ واق→→→→→ع∂اش، ان→→→→→→قالب ع→→→→→قل ع→→→→→ليه ه→→→→→وا ت→→→→→وبه و اس→→→→→تغفار ب→→→→→ه م→→→→→عنا
^ ن→→فس را از  است ك→→→ه در ك→→→شور ج→→→ان از ج→→→انب ع→→→قل ب→→→→هوجود م→→→∂آيد و ح→→→اكميẃت رژي→→→م ه→→وا
 ẃالع→→→→المين را در س→→→راس→→→ر ك→→→شور ج→→→→ان م→→→ستقر ẃت اهللا ح→→→ضرت ربẃب→→→→يخ و ب→→→→ن ب→→→→ر م→→→∂كند و ح→→→اكمي
م→→∂سازد؛ آن→→گونه ك→ه ت→مام اف→كار و اخ→→الق و اع→مالش م→ظهر اح→كام خ→دا و اوام→ر و ن→واه→∂ خ→دا 
^ ان→→→جام ن→→→م∂دهد م→→→گر اي→→→نكه خ→→→دا ج→→ايز ب→→دان→→د س→→خن∂ ن→→م∂گويد، م→→گر اي→→نكه  م→→→∂گردد. ك→→→ار
ل به اخالق فاضله م∂گردد. اينچنين آدم است  ẃخ→دا ب→→پسندد! در وج→ودش، اخالق رذيله مبد
^ واق→ع ش→ده است، وگ→رنه آن→چه در م→يان م→ا ب→ه نام توبه و استغفار  џغفر ب→ه م→عنا ت Ẃس→ Ẁك→ه ت→وبهكار و م
^ ن→→→فس  ف→→→راوان دي→→→ده م→→→∂شود، الف→→→اظ∂ ب→→→→∂اث→→→ر و اع→→→مال∂ است ب→→→→∂ثمر ك→→→ه در م→→→قابل خ→→→واس→→→تهها

^ نم∂بخشد.  ـ اثر ـ كه در وجود اكثريẃت ما حاكم است  وء  ẃبالس ^ اره ẃام
اد�  ẃاره از زبان امام سج ẃشكايت از نفس ام

ر↕  џش→→→ џع џس Ẃم→→ џاكين از م→→ناجات خ→→→ ẃاجدين� در م→→ناجات الش→→ ẃدالسẃاي→→→ن ج→→مله را از ام→→ام س→→ي
^ آموزش دادن به ما به پيشگاه خدايش عرضه داشته است بشنويم:  كه برا

 џو Ґ↕ џر ґباد→→→→→→→→→→Ẁم ґ↨џئẂي ґط→→→→→→→→→→ џخẂال ∂џلґا џو Ґ↕ џار→→→→→→→→→→→ẃمџا ґوء الس→→→→→→→→→→→ ґب ҐساẂف→→→→→→→→→→→џو نẀك→→→→→→→→→→→ Ẃشџا џ−Ẃيџلґله→→→→→→→→→→→∂ اґا)
 џو џ−ґهالџمẂال џ−ґسالџم ∂ґب Ẁ−Ẁل Ẃسџت Ґ↨ џض ґẃرџعџت Ẁم џ−ґط џخ џسґل џو Ґ↨џعџول Ẁم џ−ي ґعاصџم→ґب
 ґبẂعￍلẂال ∂џلґا Ґ↨џالẃيџم.... ґلџمџاال џ↨џويلџط ґلџل ґعẂال џ↕ثيرџك ＃−ґهال џنџوẂهџا џ∑ џدẂن ґن∂ عẀل џع Ẃجџت
 ∂ґنẀف ґẃو џس→→→→→→→Ẁو ت ґ↨џوب→→→→→→→ џحẂال ∂џلґا ∂→→→→→→→→ ґب Ẁع ґسر→→→→→→→→Ẁت ґوẂه→→→→→→→→ ￍالس џو ґ↨џلẂفџغẂال→→→→→→→→ ґب Ґ↕ￍوẀل Ẃم→→→→→→→→ џم ґوẂه→→→→→→→→ￍالل џو
)؛۱  Ẅ∂فẂل الز џو ґ↨џاعẃالط ґنẂيџب џو ∂ґنẂيџب Ẁول Ẁحџي џيا وẂن الد ￍب Ẁح ∂ґل Ẁنґẃي џزẀي џو.... ґ↨џوبￍالتґب
^ ام→→→ر م→→→∂كند و ب→→→ه  خ→→→دايا، ش→→→كايت م→→→∂كنم ب→→ه ت→→و از ن→→فس∂ ك→→→ه پ→→يوسته م→→را ب→→→ه ب→→د
ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→ناه م→→→→→→بادرت م→→→→→→→∂ورزد! ب→→→→→→→ه ن→→→→→→افرمان∂ ت→→→→→→و ح→→→→→ريص است و خ→→→→→ود را در 
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^ ه→→الكتبار م→→∂برد. ب→→يمار＾هايش  م→→عرض خ→→شم ت→→→و ق→→رار م→→→∂دهد! م→→را ب→→→ه راهه→→ا
ف→→راوان و آرزوه→→ايش دراز است.... گ→→رايش ش→→ديد ب→→ه له→→و و لعب دارد و س→→رشار 
^ گ→→ناه م→→∂كشد و ب→ه ت→أخيرґ ت→وبه  از س→→هو و غ→→فلت است! ب→→ا ش→تاب ت→مام م→را ب→→ه س→و
وادارم م→→∂كند....دنيادوست∂ را در ن→→ظرم آرايش م→→→∂دهد و ب→→ين م→→→ن و ع→→بادت و 

ب به خدا حائل م∂شود.  ẃتقر
ـ  ـ ع→→بدالم→→ل− م→→روان  ẃارґ زم→→انش  م→→→الحظه م→→→→∂فرماييد ام→→→ام�از دست س→→→لطانґ ظ→→→الẃمґ ج→→ب
وء ك→ه در درون ه→ر كس∂ حكومت  ẃب→→الس ^ →اره ẃش→كايت ب→ه خ→→دا ن→م∂برد، ب→لكه از دست ن→فس ام

م∂كند به خدا شكايت م∂برد كه فرمودهاند: 
)؛  џ−ẂيџبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ− ẀسẂفџن џ∑ ґẃو Ẁدџدا عẂعџا)

دشمنترين دشمنانت، نفس خود توست كه در داخل وجود تو است. 
^ شيطان∂  تأخير در توبه،وسوسها

^ ه→→→→→→→→→→→→→الكتبار ن→→→→→→→→→→→→فس آدم→→→→→→→→→→→→∂،همين «ت→→→→→→→→→→→→→أخير در ت→→→→→→→→→→→وبه» است ك→→→→→→→→→→→ه  از ج→→→→→→→→→→→→مله وس→→→→→→→→→→→→وسهها
م→∂گويد ت→و ه→نوز ج→وان→∂ و وقت ت→وبه زي→اد دار＾، اي→ن پ→يران پ→ا در لب گ→→ورند ك→ه ب→→ايد تعجيل 
ارґ ح→→يلهگر، ه→يچگاه ب→ه خ→اطر نم∂آورد كه از تو جوانتر  ẃآن دش→من م→ك ^ در ت→وبه ك→نند... آر

و كم سنẃ و سالتر هم مردهاند و موفẃق به توبه نشدهاند.  
ẃ∂ م→→→→→→→→→→→→→→→→گـذرد ايẃـام كـџشت{ ه→→→→ين م→→→→گو ف→→→→ردا ك→→→→ه ف→→→→رداه→→→→ا گ→→→→ذشت{  تـا بـه كـلـ

آن ص→→→فات زشت و رذاي→→ل اخ→→→الق∂ ك→→ه آتشاف→روز ج→→هنẃمند، ب→→ه م→رور زم→ان در س→رزمين 
جان استوارتر و ريشهدارتر م∂شوند و كندنشان از زمين جان، دشوارتر م∂گردد. 

^ ك→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂آيد زم→→→→→→→→→ان{ ت→→→و ك→→→ه م→→∂گوي∂ ك→→ه ف→→ردا اي→→ن ب→→دان {   ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→ر روز
وي→→→→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→→→→→ننده پ→→→→→→→→→→→→→→ير و م→→→→→→→→→→→→→→ضطر م→→→→→→→→→→→→→→∂شود{ آن درخت ب→→→→→→→→→→د، ج→→→→→→→→→→وانت→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→∂شود { 
 زود ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→اش و روزگ→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار خ→→→→→→→→→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→→→→→→→→→بر{ او ج→→→→→→→→→→→→→→→→→وانت→→→→→→→→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→→→→→→→→∂شود ت→→→→→→→→→→→→→→→→و پ→→→→→→→→→→→→→→→→يرتر { 

عادات در مقام وعظ و نصيحت م∂فرمايد:  ẃنراق∂(ره)صاحب جامعالس ^ مرحوم عالẃمه
 ґوب→→→Ẁن الذ ẀومẀم→→→ Ẁس џلџمẂع→→→→џت Ẃنџا џلẂب→→→џق ґ↨џب Ẃو→→→ￍالت ∂џلґا ∂→→→ ґوان→→→→ Ẃخџا џر ґعاش→→→џدار م→→→→ ґبẂلџدار اґبẂال→→→→џف)
 ґاءẃب ґطџا ^ ґدẂيџا Ẃنџع ẀرẂمџاال Ẁج Ẁر Ẃخџي џو ґماءґت Ẃح ґاال Ẁه џدẂعџب ẀعџفẂن џال ي Ґالџمџع ẂمẀكґاي→مان ґوح Ẁر→ґب ẂمẀكẂيџل→ џع ق ґح→џت џو џين ґح ґاص→ẃالن Ẁح ẂصẀن џو џظين→ ґواعẂال Ẁظ→Ẃع џذ＃ وґئџين→ ґح ẀعџفẂن→ џال يџف џوبẀل→ẀقẂال
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 ґنẂي→→→→→џب Ẃن→→→→→ ґنا مẂل џع→→→→→ џج џو �∂џعال→→→→→џت ґهґول→→→→→џق ґومẀم→→→→→ Ẁع џت Ẃح→→→→→џت џونẀل Ẁخ Ẃد→→→→→→џت џو ґذاب→→→→→→ џعẂال Ẁ↨џمґل→→→→→→џك
 ґهґول→→→→→џو ق � џون Ẁر ґصẂب→→→→→Ẁال ي ẂمẀه→→→→→џف ẂمẀناهẂي џشẂأغ→→→→→џا ف ￎد→→→→→ џس Ẃم ґهґفẂل→→→→→ џخ Ẃن→→→→→→ ґم џا و ￎد→→→→→→ џس Ẃم ґيه ґد→→→→→→Ẃأي
...�)؛  ẁ↕ џشاوґغ Ẃم ґه ґصارẂأب Ẅ∂لџع џو Ẃم ґه ґعẂم џس Ẅ∂لџع џو Ẃم ґهґوبẀلẀق Ẅ∂لџع Ẁاهللا џمџت џخ�∂џعالџت
^ توبه، پيش از  ^ گ→روه ب→رادرانم! ب→شتابيد ت→→ا دي→→ر نشده است بشتابيد به سو ح→ال ا
اي→→نكه س→→موم گ→→ناهان ج→→وهر اي→→مانتان را چ→→نان زه→→رآگين ك→→ند ك→→→ه دي→→گر پ→→رهيز از 
^ در آن ن→داشته ب→اشد و ك→→ار از دست اط→بẃاء دله→→ا ن→يز خ→ارج شده باشد.در  س→مẃ اث→ر
اي→→→→→ن م→→→→→وقع است ك→→→→→ه دي→→→→گر وع→→→→ظ واع→→→→ظان، ن→→→→صيحت ن→→→→→اصحان ن→→→→فع∂ ن→→→→م∂بخشد و 
 ^ ق م→→→∂گردد و م→→شمول اي→→→ن آي→→→ه ẃف→→رمان ع→→ذاب از ج→→انب خ→→دا در م→→ورد ش→→→ما م→→حق
^ ق→→→→→رار  ẃك→→→→→→ريمه م→→→→→→∂شويد ك→→→→→→ه م→→→→→→∂فرمايد: م→→→→→→ا از پ→→→→→→يشرو و از پ→→→→→شت س→→→→→رشان س→→→→→د
^ دي→→→→→گر ك→→→→→→ه  ^ ن→→→→→م∂بينند و آي→→→→→→ه دادي→→→→→م و چ→→→→→شمهايشان را پ→→→→→وشانديم، دي→→→→→گر چ→→→→→يز
م→→→→→→∂فرمايد: خ→→→→→→دا م→→→→→هر ب→→→→→→ر دله→→→→→→ا و گ→→→→→وشهايشان ن→→→→→هاده و پ→→→→→رده م→→→→→قابل چ→→→→→شمشان 

افكنده است. 
^ م∂بينند. خدا ما  ^ (از حقايق) م∂شنوند و نه چيز ^ م∂فهمند و نه چيز ديگر نه چيز

را خلق كرده كه او را بشناسيم و با او انس بگيريم و خود را به او نزدي− كنيم.  
ول∂ ي→→→→→→→→→→الالسف ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا او را ره→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→رده و ج→→→→→→→→مادات را از پ→→→→→→→→ول و م→→→→→→→→سكن و...م→→→→→→→→عشوق و 
^ از دست دادن آنها  م→حبوب خ→ود قرار دادهايم! از جمع كردن آنها خوشحال م∂شويم و برا

^ ما فرموده است:  غمگين م∂گرديم و حال آنكه محبوب حقيق∂ يعن∂ خدا
...�؛۱  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџل∂ ما فاتџوا ع џأسџال تẂيџكґل�

^ غ→→→→مگين  ^ از دست دادن چ→→→→يز آن→→→→→چه ك→→→→→ه از ش→→→→→ما خ→→→→→واستهايم اي→→→→→→ن است ك→→→→→ه ب→→→→را
^ به دست آوردن چيز＾، خوشحال نگرديد...!  نشويد و برا

^ است.اي→ن ح→ديث را  ف→→ان∂ را ب→ا ب→اق∂ م→عاوضه ن→كنيد ك→ه ن→→شان ج→هل و ن→ادان→∂ و ب→→∂خرد
از امام ابوالحسن الرẃضا� بشنويم: 

)؛از آن حضرت سؤال شد چگونه صبح كرد＾؟  џت Ẃحџب Ẃصџا џفẂيџك Ẁهџل џقيل)
 џنا وґق→اب ґر ∂→→ґف Ẁوت→→ џمẂال џوظ＃ وẀف Ẃح→→џل＃ مџم→→ џع џوص＃ وẀق Ẃن→→џل＃ م→→ џجџا ∂→→ ґف Ẁت Ẃحџب→→ Ẃصџا џقال→→џف)

                                                        
^ حديد،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
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^ ما يẀفẂعџلẀ بґنا)؛۱  ґر Ẃدџال ن џو رائґنا  џو Ẃن ґم Ẁارẃالن
ت ع→مرم رو ب→→ه ن→قصان است و ع→ملم ض→→بط  ẃف→رمود: ص→بح ك→ردهام در ح→ال∂ ك→→ه م→د
م→→∂شود و م→→→رگ در گ→→ردن م→→→ا و ه→→مراه ب→→ا م→→ا و آتش پ→شت س→رґ م→است و ن→م∂دانيم 

با ما چگونه رفتار خواهد شد! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .۹Ω＾۷،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۱
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 ẃگفتار يازدهم: فضيلت حج
 
 
 

 ẃشرافت كعبه و فضيلت حج
اس و ف→رصت  ẃه ه→ستيم ك→ه از م→واق→ع ب→سيار ح→س ẃل ذي→حجẃاو ^ در ايẃ→→→ام ب→→سيار ب→افضيلت ده→→ه
→→→→→→→ام  ẃاه→→→→→→→ل ع→→→→→→→→بادت و ذك→→→→→→→ر و م→→→→→→→ناجات ب→→→→→→→ا خ→→→→→→→دا است، از اي→→→→→→→ن ده→→→→→→→ه در ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→→ه اي ^ م→→→→→→→→غتنم∂ ب→→→→→→→→را

معلومات ياد شده است: 
 ＃ẃجџف ґẃلẀك Ẃن ґم џينґأتџر＃ ي ґضام ґẃلẀل∂ كџع џو Ґج→→اال ґر џ∑وẀأت→→џي ґẃج џحẂال→ґب ґاس→ￍالن ∂→ґف Ẃن ґẃأذ џو�

...�؛۱  مџ اهللاґ فґ∂ أيￍام＃ مџعẂلẀومات＃ Ẃوا اس ẀرẀك Ẃذџي џو ẂمẀهџل џعґنافџوا م Ẁدџه Ẃشџيґل � يق＃ ґمџع
^ ح→→جẃ اع→→→الم ك→→ن[مردم را دع→→وت ب→→→ه ح→→جẃ ك→→ن]تا پ→ياده و س→وار  در م→→يان م→→ردم ب→→را
^ خ→→→→→دا] ب→→→→→يايند ت→→→→→ا م→→→→→→نافع  ^ خ→→→→→→انه ^ الغ→→→→→→→ر از ه→→→→→→→ر راه دور[رو ب→→→→→→ه س→→→→→→و ب→→→→→→ر م→→→→→→ركبها

^ معيẃن∂ ببرند.  [گوناگون] خود را مشاهده نمايند و نام خدا را در روزها
^ ش→رف و  م→→علوم م∂شود ك→ه خ→ود اي→ن زم→ان و م→كان، از لح→اظ ع→→بادت و ذك→ر خ→→دا دارا
 ^ ^ است؛ ه→→→→مانگونه ك→→→ه شب ق→→→در م→→→اه م→→بار∑ رم→→ضان ن→→→سبت ب→→ه س→→اير شبه→→→ا ف→→→ضيلت م→→→متاز
^ و  ẃم→→→اد ^ ẃه م→→→→∂دان→→→يم ك→→→ه خ→→→ودґ ق→→→طعات زم→→→→ان و م→→→كان از ج→→→نبهها ∂ دارد. الب→→→ت ẃس→→→→ال ام→→→→تياز خ→→→اص
^ زمانها و مكانها از آنґ خداست.آنچه  ^ ن→→سبت ب→ه ه→م ندارند. همه ط→بيع∂ ه→يچگونه ام→تياز
ك→→→ه ش→→→رف و ف→→→ضيلت ب→→→ه ب→→→رخ∂ از زم→→→انها و م→→→كانها م→→→→∂دهد، م→→→لكوت آن→→→→هاست ك→→→ه ب→→ه ت→→قدير 

ر شده است.  ẃآنها مقر ^ خداوندґ عليم حكيم برا
...�؛۲  ء＃ Ẃ∂ џش ґẃلẀك ẀوتẀكџلџم ґه ґدџيґب ^ ґذￍال џحانẂب Ẁسџف�

^ ب→→→→→ه دست  ه [از ه→→→→→ر ع→→→→→يب و ن→→→→→قص] آن خ→→→→→داي∂ است ك→→→→→→ه م→→→→لكوت ه→→→→→ر چ→→→→يز ẃم→→→→→نز
قدرت او تعيين و تنظيم م∂گردد... 

                                                        
،آيات۲۷و۲۸.  ẃحج ^ ـ سوره ۱

^ يس،آيه＾۸۳ .  ـ سوره ۲
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^ ش→رف و ف→ضيلت  ^ و ط→→بيع∂ ب→→رخ∂ از زم→→انها و م→كانها ن→يز دارا ẃم→→اد ^ از اي→→نرو م→→رتبه
∂ م→→→→∂باشند و ط→→→→بعاҐ ذك→→→→ر و ع→→→→→بادت و م→→→→ناجات ب→→→→ا خ→→→→→دا در آن زم→→→→→انها و م→→→→كانها آث→→→→ار و  ẃخ→→→→→اص
^ ش→→امل ح→→ال ب→→→ندگان خ→→→دا م→→∂سازد و لذا م→→→∂بينيم خ→→→داون→→د ح→→→كيم  ^ ف→→وقالع→→ادها ب→→ركات م→→عنو

در قرآن كريمش به بعض∂ از اين زمانها قسم ياد كرده است. از جمله اينكه فرموده: 
�؛۱  ґر Ẃسџإذا ي ґلẂيￍالل џو � ґرẂت џوẂال џو ґعẂف ￍالش џو � ر＃ Ẃشџيال＃ عџل џو � ґر ẂجџفẂال џو�

^ ده→→→→گانه، ق→→→→سم ب→→→→→ه ش→→→→فع و وت→→→→→ر و ق→→→→سم ب→→→→→ه آن  ق→→→→→سم ب→→→→→→ه س→→→→→پيدهدم، ق→→→→سم ب→→→→→ه شبه→→→→ا
هنگام از شب كه رو به صبح م∂رود. 

ران، م→→راد از ف→→جر، س→→پيدهدم روز ع→→يد ق→→ربان است و م→→قصود  ẃب→→رخ∂ از م→→فس ^ ب→→→نا ب→→ر گ→→فته
Ẃ→→→ر» ه→→م م→→عان∂  ت џع» و «و Ẃف→→ џش» ^ ه است. ب→→→را ẃل ذي→→→حجẃاو ^ ^ ده→→→→ه ^ ده→→→گانه از لي→→→→ال∂ ع→→→شر، شبه→→→→ا
م→ختلف∂ ذك→ر ش→ده، از ج→مله دو رك→→عت ن→→ماز شفع و ي− ركعت نماز وتر كه در ساعات آخر 

^ شب خوانده م∂شود.   شب بعد از هشت ركعت نافله
اي→→→ن اح→→→تمال را ه→→→م دادهان→→→د ك→→→ه م→→→راد از ش→→→فع، روز ع→→→→يد ق→→ربان و م→→راد از وت→→ر روز ع→→رفه روز 
ه ب→→→اشد و م→→→قصود از آن ه→→نگام از شب ك→→ه رو ب→→ه ص→→بح م→→∂رود شب ع→→يد ق→→ربان است  ẃن→→→هم ذي→→→حج
اج آن شب ب→ه م→شعرالح→رام رف→ته، آن→جا وق→وف م∂كنند و ص→بحґ آن شب به من∂ م∂روند.  ẃك→ه ح→ج

معلوم م∂شود اين زمانها در نزد خدا بسيار بافضيلتند كه به آنها قسم ياد كرده است.  
 ẃام حجẃذكر خدا در اي ẃت خاصẃي ẃاهم

→→ام∂ ن→→داري→→م ك→→ه ع→→مل ص→→→الح در آن پ→→يش خ→→دا از  ẃاز رس→→→ول اك→→رم�نقل ش→→ده:هيچ اي
ه ك→→→امل ب→→→ه آن داشت اي→→→ن  ẃه م→→→→حبوبتر ب→→→→اشد۲ ول∂ آن→→→→چه ك→→→→ه ب→→→→ايد ت→→→وج ẃل ذي→→→→حجẃاو ^ →→→→ام ده→→→→→ه ẃاي

است كه منظور اصل∂ در اين ايẃام ذكراهللا و به ياد خدا بودن است كه فرموده: 
 ґẃل→→Ẁك Ẃن→→ ґم џينґأت→→ џر＃ ي ґض→→ام ґẃل→→Ẁك Ẅ∂ل→→ џع џو Ґج→→اال ґر џ∑وẀأت→→ џي ґẃج џحẂال→→ ґب ґاس→→→ￍالن ∂→→ ґف Ẃن ґẃأذ џو�
...�؛  مџ اهللاґ فґ∂ أيￍام＃ مџعẂلẀومات＃ Ẃوا اس ẀرẀك Ẃذџي џو ẂمẀهџل џعґنافџوا م Ẁدџه Ẃشџيґل � يق＃ ґمџع ＃ ẃجџص∂ ي→→اد ف ẃم→→→علوم و م→→شخ ^ در م→→→يان م→→→ردم اع→→→الم ك→→→ن ك→→→→ه ب→→→ه ح→→جẃ ب→→يايند و در روزه→→ا

خدا كنند....  
                                                        

^ فجر،آيات۱تا℮.  ـ سوره ۱
ـ المراقبات،صفحه＾۲۱۹.  ۲



 

اهداف تربيت∂ دستورات دين                                                                                                                       ℮۳۱

^ ح→→االت ب→→ر ان→→سان واجب  ^ زم→→انها و م→→كانها و در ه→→مه ẃه ي→→→اد خ→→دا ك→→ردن در ه→→مه الب→→→ت
 ^ يẃت و فضيلت بيشتر ẃاهم ، ẃخاص ^ است؛ول∂ معلوم م∂شود در موسم حجẃ در امكنه و ازمنه
ه الزم را ب→→ه اي→→ن ح→→قيقت م→→→سلẃم ن→→داري→→م و ذك→ر خ→دا را ه→مين  ẃت→→وج Ґدارد و ي→→→الالسف ك→→ه م→→ا اك→→ثرا
ظ ب→→→ه ج→→→→مالت∂ از ق→→→بيل «س→→→بحان اهللا» و «الاله االẃ اهللا» م→→∂دان→→يم و ح→→ال آن→→كه ح→→→قيقت ذك→→ر و  ẃت→→→لف
ه كرده و عظمت و جاللت  ẃق→لب∂ است ك→ه ب→ايد دل و جان انسان به خدا توج ^ ي→اد ك→ردن، ام→ر
^ سازد و الحمدهللا و سبحان اهللا  ^ ق→→لب ب→→نگرد و آن→→گاه آن الف→اظ را ب→ه زب→ان ج→ار او را در آي→ينه
بگويد. در واقع زبان به تحري− قلب متحرẃ∑ گردد نه اينكه زبان بجنبد و قلب بخسبد۱. 

^ تصميمگير＾  ^ خدا مبنا جلب رضا
ذك→ر و ي→اد خ→→دا ي→عن∂ انسان در همه جا و در همه حال دلگرم و دلخوش به خدا باشد و 
^ ك→→→→→ه خ→→→→→→واست اق→→→→دام ن→→→→→مايد،  در ه→→→→→ر م→→→→→شكل∂ ك→→→→→ه پ→→→→→يش آم→→→→→د، ب→→→→→گويد: خ→→→→→→دا دارم، ب→→→→→ه ه→→→→→ر ك→→→→→ار
ب→ينديشد ك→ه ن→م∂دان→م خ→→دا راض→∂ ه→ست ي→ا راض→∂ ن→يست؟ اگ→ر راض→∂ ه→ست اق→دام ك→نم وگ→رنه 

^ واقع∂ ياد خداست.   كه تر∑ كنم. اين معنا
اگ→→→→ر م→→→→ا رف→→→→يق ي→→→→ا ف→→→→اميل∂ پ→→→→ولدار و زوردار داش→→→→ته ب→→→→اشيم، پ→→→→يوسته ب→→→→ه ي→→→→اد او و دلگ→→→رم ب→→→ه او 
ه→ستيم، هر مشكل∂ كه پيش آيد، م∂گوييم فالن∂ دوست و رفيق و فاميل من است و با ي− 
^ ب→→رخالف م→→→يل و پ→→سند او ان→→جام ن→→→دهيم!  ت→→→لفن م→→→شكلم را ح→→→لẃ م→→→→∂كند و ه→→→ميشه م→→→راق→→→بيم ك→→→ار
^ خ→→ود  ^ ب→→ا خ→→دا ^ از م→→→ا ب→→→→گردان→→→د. آي→→→ا ان→→→صافاҐ م→→ا در زن→→→دگ∂ خ→→ويش اي→→→نچنين راب→→→طها م→→→بادا رو
ف بايد اعتراف كنيم كه در تمام شئون زندگ∂ از كسب و كار  ẃداش→ته و داري→م ي→ا با كمال تأس
^ و... ذك→ر و ي→→اد غير خدا  ^ و ف→رزندپرور و ت→جارت و زراعت و س→ياست، ازدواج و ه→مسردار
را ب→يشتر از ذك→ر و ي→اد خ→دا داري→→م؛ آنچنان كه اگر بگوييم ذكر غير خدا در متن زندگ∂ ما جا 

گرفته و ذكر خدا به حاشيه افتاده اغراق نگفتهايم. خدا هم فرموده است: 
نẂكاҐ...�؛۲  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ^ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�

^ زندگ∂ دشوار خال∂ از آسايش خواهد بود...  هر كه از ذكر من روگرداند، دارا
ـ دچ→→→ار ي− چ→→نين  ـ اع→→مẃ از م→→سلمان و غ→→ير م→→سلمان  ^ ب→→→شر ام→→→روز  و م→→→∂بينيم ك→→→ه ج→→→امعه

                                                        
ـ بخسبد: به خواب برود.  ۱
^ طه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲
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م→عيشت ض→→ن− پ→رمشكلґ خ→ال∂ از آس→→ايش ش→ده است؛چ→ون دله→ا خال∂ از ياد خدا و مملوẃ از 
ي→→→→اد غ→→→→ير خ→→→→دا گ→→→→شته است، در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ه→→→→دف اص→→→→ل∂ از خ→→→→لقت م→→→→ا و آوردن م→→→→ا ب→→→ه اي→→→ن دن→→→يا، 
^ زن→→دگ∂  ت→→→حصيل ذك→→→ر اهللا است و ي→→→→اد خ→→→→دا را در دل زن→→→ده ن→→گه داش→→تن و ب→→ا ط→→اعت او س→→رمايه
^ در ع→→الم آخ→→رت را ب→→ه دست آوردن و از دن→→يا رف→→تن؛ ن→→ه ت→→نها خ→وردن و خ→واب→يدن و ب→ا  ج→→اودان→→→ه
ه→→→م ج→→→نگيدن و س→→→پس م→→→ردن و پ→→→وسيدن و ه→→→يچ و پ→→→وچ گ→→→→شتن. اي→→→نكه لغ→→→وترين و س→→فيهانهترين 

ه از اين كار است.   ẃكار است و خداوند حكيم، خالق عالم و آدم، منز
→→→أن خ→→ود ج→→ناب اب→→راه→→يم� ف→→رموده:اع→→الم ح→→جẃ ك→→ن  ẃاز اي→→→نرو خ→→→طاب ب→→→ه پ→→→→يامبر ع→→ظيم الش
^ بگيرند و جان خود را  ^ م→عيẃن∂ ياد خدا كنند و با خدا انس بيشتر ت→ا م→ردم ب→يايند و در روزه→ا

ر به نور ذكر خدا گردانند.   ẃمنو
^ ياد خدا در دل  ،استوار ẃهدف از حج
از رسول خدا�نقل شده: 

 ґ↨џق→ام ґ ґال Ẁ− ґناس џمẂال ґتџر ґع ẂشẀا џو ґواف→ￍالط џو ґẃج џحẂال→ґب џر ґمẀا џو Ẁ↕لو→ ￍالص ґت џضґر→Ẁما ف→→ￍن ґا)
 Ẅ∂џغџتẂب→→ ẀمẂال џو Ẁود ẀصẂق→→ џمẂال џو→→ Ẁه ^ ґذￍال ґورẀك Ẃذџم→→Ẃلґل џ−ґبẂل→→џق ∂→→ґف ẂنẀك→→→ џي Ẃمџذا ل ґا→→→џف ґاهللا ґر→→→Ẃك ґذ

)؛۱  џ∑џرẂك ґذ Ẁ↨џمẂيґما قџف ẁ↨џبẂيџال ه џو ẁ↨џمџظџع
 ^ اي→→→→نكه ن→→→→ماز واجب و دس→→→→تور ح→→→جẃ و ط→→→واف داده ش→→→ده و م→→→→ناس− و آداب ع→→→→باد
^ اي→→→→→→ن ب→→→→→وده ك→→→→→→ه ذك→→→→→ر و ي→→→→→اد خ→→→→→دا در دله→→→→→ا  ر گ→→→→→شته است، ه→→→→→مه ب→→→→→→را ẃم→→→→→قر ∂ ẃخ→→→→→اص
اس→توار گ→ردد. پس وق→ت∂ ب→نا ش→د در ق→→لب ت→و از خ→دا ك→→ه م→قصود و مطلوب اصل∂ 
^ زب→ان] چه  ب→وده است ع→ظمت و ه→يبت∂ ح→اصل ن→شده ب→اشد، ت→نها ذك→→ر ت→و[با لق→لقه

ارزش∂ خواهد داشت؟! 
ر بگوييم:   ẃه مكر ẃل ذيحجẃاو ^ ^ دهه ^ دست بگيريم و روزها حال ي− تسبيح صد دانها

هور)؛  يال∂ و الدẃالل џاهللا عدد ẃالاله اال)
(ال اله االẃ اهللا عددџ امواج البẀحور)؛ 

ور)؛  Ẁخ و الص ^ ياح فґ∂ البџرار ẃالر џاهللا عدد ẃال اله اال)
بџر)؛  џو الو ґرẂع ￍالش џاهللا عدد ẃال اله اال)

                                                        
ـ عوال∂ الالل∂،جلد۱،صفحه＾۳۲۳.  ۱
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ر)؛  џدџر و الم џج џالح џاهللا عدد ẃال اله اال)
^ روزگ→→ارها، ب→→ه ت→→عداد  اق→→→رار ب→→ه ت→→وحيد و ي→→گانگ∂ «اهللا» داري→→م ب→→ه ت→→عداد شبه→→→ا و روزه→→→ا
 ^ ^ در دشته→ا و ك→وهستانها، به تعداد موها و پشمها زџن→ده џو ^ ام→واج دري→→اها، ب→ه ت→عداد ب→ادها
^ ب→→→→يابانها و...ول∂ ع→→→→مالҐ در زن→→→دگ∂ خ→→→ود ب→→→نگريم ب→→→بينيم  ح→→→→يوان→→→ات،به ت→→→عداد ريگه→→→→ا و ش→→→→نها
د واق→ع∂ ب→اشيم و م→حضاҐ خ→→دا را ح→→اكم ب→ر  ẃفانه ب→→ه ق→→در ي− ش→→→بانهروز ه→→م ن→→توان→→ستهاي→م م→وح ẃم→→تأس
^ ق→→→→→لب خ→→→→→ود راه ن→→→→→دهيم در اي→→→→→ن  ^ را ب→→→→→ه خ→→→→→انه ش→→→→→→ئون گ→→→→→→وناگون خ→→→→→→ود ب→→→→→→دان→→→→→يم و ج→→→→→ز خ→→→→→دا اح→→→→→د
ص→→→ورت است ك→→→ه رس→→→ول خ→→→دا�ف→→→رموده است: وق→→→ت∂ در ق→→→لب ت→→→و ع→→→ظمت و ه→→يبت∂ از خ→→→دا 

كه مقصود اصل∂ است راه نداشته باشد اين ذكر زبان∂ تو چه ارزش∂ خواهد داشت؟! 
نگران∂ شديد ما! 

م→ا م→∂ترسيم عاقبت بميريم با قلب∂ خال∂ از خدا و ببينيم آتش حسرت از عمق جانمان 
^ افسوس بر  ...�؛۱ا ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف Ẁت Ẃر√طџما ف Ẅ∂ل џع Ẅ∂џ ت џر Ẃس џش→عله م∂كشد و فرياد م∂زنيم:�...يا ح
^ از او ن→→→توان→→→→ستيم ب→→→بريم و  آن ع→→→→مر گ→→→ران→→→مايه ك→→→ه ب→→→گذشت و م→→→ا ك→→→→نار خ→→→→دا ب→→→وديم و ه→→→يچ ب→→→هرها
^ قرآن كريم:  ^ و محكوم به عذاب دائم آمدهايم. به فرموده اين− محروم از سعادت ابد

كẂر＾�؛۲  ґẃالذ Ẁهџل ∂ￍأن џو ẀسانẂن Ẃاإل Ẁرￍك џذџت џذ＃ يґئџمẂوџي...�
→→→→→ا آن ب→→→→→ه خ→→→→ود آم→→→→دن چ→→→→→ه ن→→→→فع∂ ب→→→→ه ح→→→→→ال او  ẃآن روز، ان→→→→→سان ب→→→→→→ه خ→→→→ود م→→→→→∂آيد، ام...

خواهد داشت؟ 
ياتґ∂�؛۳  џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџيا ل ẀولẀقџي�

 ^ ^ زن→→→→دگ∂ام از پ→→→→يش چ→→→→يز ^ ك→→→→اش ب→→→→را ب→→→→→ا ح→→→→سرت و اف→→→→سوس ت→→→→مام م→→→→→∂گويد: ا
فرستاده بودم. 

آن روز م→→∂فهمد ك→ه زن→دگ∂ واق→ع∂اش ت→ازه آغ→از ش→→ده است و او از وس→ايل آن زن→دگ∂ 
ه→→→→→→→→→يچ چ→→→→→→→→→يز ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→مراه ن→→→→→→→→→ياورده است. در دن→→→→→→→→→يا خ→→→→→→→→→يال م→→→→→→→→→∂كرد زن→→→→→→→→→دگ∂ ه→→→→→→→→→مان است ك→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→جا 
ز،  ẃخ→→→وب و م→→→جه ^ دارد،دلخ→→→→وش ب→→→→ود ك→→→→ه ه→→→→مه گ→→→→ونه از وس→→→→ايل زن→→→→دگ∂ را ف→→→→راه→→→→م ك→→→→رده، خ→→→انه
^ الوان، م→→→اشين و م→→→غازه و ك→→→سب و ك→→→ار پ→→→ردرآمد، م→→→قام و م→→→نصب  ^ گ→→→→ران→→→بها، پ→→→ردهها ف→→→→رشها

                                                        
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ فجر،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾۲℮.  ۳
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^ از گ→→→→→→→→→ناهان و  ع→→→→→→→→→ال∂، ول∂ آن روز م→→→→→→→→→→∂بيند ت→→→→→→→→→→مام اي→→→→→→→→→نها ه→→→→→→→→→يچ و پ→→→→→→→→→وچ گ→→→→→→→→→شته و ج→→→→→→→→ز ك→→→→→→→→ولهبار
^ همراهش نيست؛آنجاست كه فريادش بلند م∂شود:  موجبات بدبخت∂ دائم، چيز

ياتґ∂�؛  џحґل ẀتẂم ￍدџق ∂ґنџتẂيџيا ل ẀولẀقџي�
^ خ→→→→ودم  ^ ك→→→→→اش ب→→→→را ^ پ→→→→يش ف→→→→رستاده ب→→→→ودم [و ا ^ زن→→→→دگ∂ام چ→→→→يز ^ ك→→→→→اش ب→→→→→را ا

^ كرده بودم].  كار
به فكر خود باشيم 

^ از ت→→→و ج→→→دا م→→→→∂شود، در ق→→بر م→→∂پوسد! ت→→و خ→→ودت در ب→→رزخ و  اي→→→ن ت→→→ن ت→→→و پس از چ→→→ند
 ^ م→→→حشر زن→→→ده خ→→واه→→∂ ب→→ود و ب→→∂ س→→روسامان و ب→→∂ خ→→→انمان خ→→واه→→∂ ش→→د. ش→→→صت ه→→فتاد س→→ال ب→→را
^ چ→→→رب و ن→→رم ب→→رايش  ^ او خ→→انه س→→اخت∂، لب→→→اس خ→→ريد＾، س→→فرهها اي→→→ن ب→→→يگانه ك→→→ار ك→→→رد＾، ب→→را
^ و ع→جيب اي→نكه اص→→الҐ ب→ه  ^ و زج→رها ك→شيد هها خ→ورد ẃگ→→سترد＾، ب→→ه خ→اطر ك→مبودهايش غ→ص

^ خودت نكرد＾!   ^ برا ^ و كار فكر خودت نيفتاد
^ م→→→→ن و...ن→→→اگهان  ^ م→→→→ن، ف→→→→رش م→→→→ن، ب→→→→اغ م→→→→ن، وي→→→→ال ب→→→→ه خ→→→→يال خ→→→→ام خ→→→→ود م→→→→∂گفت∂ خ→→→→انه
م→→رگ ف→→را رس→→يد؛ ت→نґ ب→يگانه از ت→و ج→→دا ش→د، ت→مام آن→چه ك→ه م→→∂ان→→گاشت∂ م→ال ت→وست، از ت→و ج→دا 
 ^ ش→→→→د و ه→→→→يچ چ→→→→يز از آن→→→→ها ه→→→مراهت ن→→→يست! آن→→→جا م→→→→∂فهم∂ آن→→→چه ك→→→ه واق→→→عاҐ م→→→ال ت→→→و و س→→→رمايه

^ از آن نبرده و همراهت نياوردها＾!!  حيات∂ تو بوده ذكر اهللا بوده كه بهرها
^ ب→ا م→ردم كافر نداريم. ما كه مؤمن و مسلمانيم، اهل نماز و روزه و حجẃ و  ح→ال م→ا ك→ار

^ هستيم بايد بينديشيم كه رسول اهللا االعظم�فرموده است:  ديگر اعمال عباد
 ґ↨џق→ام ґ ґال Ẁ− ґناس џمẂال ґتџر ґع ẂشẀا џو ґواف→ￍالط џو ґẃج џحẂال→ґب џر ґمẀا џو Ẁ↕لو→ ￍالص ґت џضґر→Ẁما ف→→ￍن ґا)

كرґاهللا)؛   ґذ
ه→دف از ت→شريع ن→→ماز و ح→جẃ و... زن→→ده ن→→گه داش→تن ذك→ر و ي→→اد خ→→دا در دله→است، ن→ه ت→نها 
ل∂ در افكار و  ẃه قلب∂ به خدا كه هيچگونه تحو ẃخ→→ال∂ از ت→وج ^ ان→جام ي− س→لسله اع→مال ظ→اهر

^ زندگ∂ ما ايجاد ننمايد.   اخالق و برنامهها
 ẃسفر حج ^ ايجاد تحوẃل روح∂ و اخالق∂ الزمه

ه م∂روند  ẃب→ا داش→تن اخ→→الق زشت و اع→مال ن→→اپسند از نظر دين، مك ^ دي→ده م→→∂شود اف→راد
ل∂ از ح→يث خ→لق و ع→مل  ẃت→حو Ґو ب→→ر م→→∂گردند، در ح→→ال∂ ك→→ه ه→→مان آش→→→ند و ه→→مان ك→→اسه. اص→→→ال
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نيافتهاند؛ اين اشعار ظاهراҐ از حكيم ناصرخسرو باشد كه م∂گويد: 
^ رح→→→→→→→→يم{ ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اجيان آم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دند ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عظيم{  ش→→→→→→→→→اكر از رح→→→→→→→→→مت خ→→→→→→→→→دا
دوس→→→→ت∂ م→→→→خلص و ع→→→→زيز و ك→→→→ريم{ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رمرا در م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يان ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→افله ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود { 

^ اع→→مال ح→→جẃ از او س→→ؤاالت→→∂ ك→→ردم ك→→ه  ب→→ه اس→→تقبال دوس→→تم رف→→تم و راج→→ع ب→→ه ج→→→هات م→→عنو
ل∂ يافته و چه بهرههاي∂ آورده است. گفتم:  ẃدر اين سفر پر اسرار، چه تحو

^ ان→→→→در آن ت→→→→حريم؟{ چ→→→ون ه→→→م∂ خ→→→واس→→→ت∂ گ→→رفت اح→→رام{  چ→→→→ه ن→→→→يت ك→→→→رد
Ẁ→→→→→→→د＾{   ه→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→ادون ك→→→→→→→→→ردگار ك→→→→→→→→→ريم؟{ ج→→→→→→→→مله ب→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→ود ح→→→→→→→→رام ك→→→→→→→رده ب

رم ش→→→→و＾، ن→→→→يẃت داش→→→→ت∂ ك→→→→ه ه→→→→ر چ→→→→ه غ→→→→ير خ→→→→→داست از ح→→→→ريم دل  Ẃح→→→→→ Ẁآي→→→→→ا وق→→→→→ت∂ خ→→→→→واس→→→→→ت∂ م
→→→→→نده و  џب→→→→→يرون و دل ب→→→→→ه غ→→→→→ير خ→→→→→دا ب→→→→→ستن را ب→→→→→ر خ→→→→→ود ت→→→→→حريم ك→→→→→ن∂؟ لب→→→→→اس دن→→→→→يادوست∂ را از ت→→→→→ن ك
^ از م→→→يقات ح→→→ركت ك→→رده وارد ح→→رم  ^ س→→→→فيد ه→→→مچون م→→→ردگان ك→→→فن پ→→→وش ب→→→ا دو ق→→→طعه پ→→→→ارچه
^ آي→→ا اي→→→نچنين در دل داش→→ت∂؟ گ→→→فت: ن→→ه، م→→ن چ→→نين ن→→يẃت∂ در دل ن→→→داش→→تم، ب→ه م→ن گ→فتند:  گ→→رد
ẃ→→→ي−». م→→ن ه→→م اي→→ن  →→همẃ لب ẃي−، الل→→ẃ ن و دو ق→→→طعه ح→→→وله ب→→→ر خ→→→ود ب→→→پوش و ب→→گو: «لب џلب→→→→اس از ت→→→ن ب→→→رك

كار را كردم و گفتم: 
ẃ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ي− {  ^ لب  از س→→→→ر ع→→→→لم و از س→→→→ر ت→→→→عظيم{؟{ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فتمش زد

ẃ→→→→→→ي− چ→→→→→يست؟ وق→→→→→ت∂ ك→→→→→س∂ را ص→→→→→دا م→→→→→∂زنند، او  ẃ→→→→→ي− اللẃ→→→→→→همẃ لب ^ لب آي→→→→→ا دان→→→→→ست∂ ك→→→→→ه م→→→→→عنا
ẃ→→ي−، يعن∂: بله آمدم، آماده به خدمتم. خدا بندگانش را صدا زده و دعوت  ج→واب م→→∂دهد: لب
ẃ→→→ي− گ→→فته و آم→→دهان→→د و خ→→ود را  ^ پ→→→→روردگارشان ج→→واب لب ب→→→ه خ→→→انهاش ك→→→رده و آن→→→→ها ه→→→م ب→→→ه ن→→→→دا

^ هرگونه خدمت نشان دادهاند. حال آيا تو:  آماده برا
^ ح→→→→ق و ج→→→→واب {  ^ ن→→→→دا ^ چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→نانكه داد ك→→→→→→→→→→→→→→→→ليم{ م→→→→∂شنيد  ب→→→→→→→→→→→→→→→→→از داد

^ خ→→دا را ش→نيد و ب→ه او ج→واب داد؟ آيا  ^ ك→→ليم�در م→يقات خ→دا ص→دا م→∂دان→∂ ك→ه م→وسا
^ و ج→→→→→→→→→واب ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→دايش  ^ خ→→→→→→→→→دايت را ش→→→→→→→→→نيد ت→→→→→→→→→→و ه→→→→→→→→→م در م→→→→→→→→→يقات و ه→→→→→→→→→→نگام ب→→→→→→→→→ستن اح→→→→→→→→→رام، ص→→→→→→→→→دا
ẃي−»، من هم گفتم.  ẃي−،اللẃهمẃ لب داد＾؟گفت: نه،آقا من صداي∂ نشنيدم، به من گفتند بگو «لب

^ و ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→افت∂ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قديم{ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فتمش چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و در ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رفات{   اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ستاد
^ و م→→→نكر خ→→→ويش {   بـه تــو از م→→→→→→عرفت رس→→→→→يد ن→→→→→سيم{؟{ ع→→→ارف ح→→→ق ش→→→د

^ ام→→→→→→→ام ح→→→→→→سين�اح→→→→→→ساس وزش ن→→→→→→سيم  ^ ع→→→→→→رفه از وق→→→→→→→وف در ع→→→→→→رفات و خ→→→→→→وان→→→→→→→دن دع→→→→→→ا
^ نفهميدم.  ^ جان نمود＾؟ گفت: نه، چيز ^ معرفت در فضا رحمت از دريا
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ه→→→→→→→→→→→→→م∂ ان→→→→→→→→→→→→→داخ→→→→→→→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→→→→→→ه دي→→→→→→→→→→→→→و رج→→→→→→→→→→→→→يم{ گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فتمش چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نگ ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مار { 
 } ^ ^ ذم→→→→→→→→→→يم؟ { از خ→→→→ود ان→→→→→داخ→→→ت∂ ب→→→رون ي− س→→→و ه→→→→→→→→→→→مه ع→→→→→→→→→→→ادات و ف→→→→→→→→→→→علها

→→→→→→∂ ج→→→→مرات و س→→→→نگ زدن ب→→→→ه ش→→→→يطان رج→→→→يم، ع→→→→ادات زشت و اع→→→→مال ن→→→→→اپسند از  Ẃم џآي→→→→→ا ب→→→→→ا ر
^ ب→→→→→→ه م→→→→→→غزم راه ن→→→→→→يافت و خ→→→→→→→الصه پس از ط→→→→→رح  خ→→→→→→ود دور ان→→→→→→داخ→→→→→→ت∂؟گفت: اص→→→→→→→الҐ چ→→→→→→نين ف→→→→→→كر
^ م→نف∂، ب→ه ق→ول م→عروف آب  د راج→→ع ب→→ه اس→→رار م→→ناس− ح→→جẃ و ش→→نيدن ج→وابه→→ا ẃس→→ؤاالت م→→تعد

پاك∂ به دستم ريخت و: 
 م→→→→→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→→→→ستهام ص→→→→→→→→→→→→→حيح و س→→→→→→→→→→→→قيم{ گ→→→فت از اي→→→ن ب→→اب ه→→ر چ→→ه گ→→فت∂ ت→→و { 

م→→→→→→→ن از اي→→→→→→→ن م→→→→→→طالب ك→→→→→→ه ت→→→→→→و از ص→→→→→→حيح و س→→→→→→قيم و درست و ن→→→→→→ادرست گ→→→→→→فت∂ ه→→→→→→يچ چ→→→→→→يز 
ندانستهام و نم∂دانم! 

 } ẃح→→→→ج ^ ^ دوست! پس ن→→→→→كرد ^ در م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قام م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→حو م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قيم{ گ→→→→→فتم: ا ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شد
ه دي→→→→→→→→→→→→→→→→ده آم→→→→→→→→→→→→→→→ده ب→→→→→→→→→→→→→→→از {  ẃم→→→→→→→→→→→→→→حنت ب→→→→→→→→→→→→→→اديه خ→→→→→→→→→→→→→→ريده ب→→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→→يم{ رف→→→→→→→→→→→→→→→→ته و م→→→→→→→→→→→→→→→→ك
 ه→→→→→→→→→→→مچنين ك→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→ردمت ت→→→→→→→→→→عليم{ گ→→→ر ت→→→و خ→→واه→→∂ ك→→ه ح→→جẃ ك→→ن∂ پس از اي→→ن { 

اقسام مختلف عبادت 
ر اي→→ن ن→→كته م→→ناسب ب→→→هنظر م→→∂رسد  ẃاست، ت→→ذك ẃدر اي→→→ن ب→→→حث ك→→→ه م→→→ربوط ب→→→ه ع→→→بادت ح→→ج

س ما اقسام مختلف دارد.   ẃكه عبادت در دين مقد
ت نفسان∂  ẃالف: عبادت با لذ

^ ح→ظẃ ن→فسان∂ ن→يز م→→∂باشد. از ب→اب  ي− ق→→سم آن در ع→→ين اي→→نكه ع→بادت خ→داست، دارا
^ اطاعت امر خدا انجام م∂دهد، او  ẃ→خاذ ه→مسر كه ي− فرد انسان باايمان برا م→ثل ازدواج و ات

ت و حظẃ نفسان∂ هم م∂برد.  ẃخدا را عبادت م∂كند و در عين حال لذ
ت عقالن∂  ẃب: عبادت با لذ

ت ع→قالن∂ ه→مراه است از ق→بيل ت→حصيل ع→لم و  ẃو لذ ẃم، ع→→بادت∂ است ك→ه ب→ا ح→ظ ẃق→→سم دو
^ اطاعت امر خدا  ^ اسالم∂ و برا دانش اع→مẃ از ع→لوم ش→رع∂ و غ→ير آن→كه م→ورد اح→تياج جامعه
ت ن→→→→فسان∂ ه→→→→مراهش ن→→→→يست، ب→→→→لكه ب→→→→ا رن→→→ج و ت→→→عب ن→→→يز  ẃان→→→→جام م→→→→∂شود ع→→→→بادت است اگ→→→→رچه لذ

ت م∂برد.   ẃهمراه است ول∂ عقل از اين عبادت لذ
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^ از اف→→→→→→→تادگان و آس→→→→→→→ايش  از اي→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→بيل است ك→→→→→→→→→م− رس→→→→→→→ان∂ ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ستمندان و دس→→→→→→→تگير
^ خ→→→دا ان→→جام م→→→∂پذيرد اي→→ن ع→بادت است و ه→مراه ب→ا  ^ ج→→→لب رض→→→ا ب→→خش∂ ب→→ه دردم→→→ندان ك→→ه ب→→را

ت عقالن∂ نيز م∂باشد.  ẃلذ
^ خدا  ج: عبادت خالص برا

ت ع→→→→→→→→→قالن∂ دارد و ن→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→ظẃ ن→→→→→→→→→فسان∂! ب→→→→→→→→لكه ت→→→→→→→→نها  ẃم، ع→→→→→→→→→بادت∂ است ك→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→ه لذ ẃق→→→→→→→→→سم س→→→→→→→→→و
رґاهللا  Ẃم џ ґال 

Ґان→گيزهاش اي→→مان ب→ه خ→دا و اط→اعت ف→رمان خ→→داست؛چ→ون خ→دا دستور داده است امتثاال
^ در∑  →→→→هґ اهللا آن را ان→→→→→جام م→→→→∂دهد، در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ن→→→ه ع→→→قل از راز و رم→→→ز آن چ→→→يز Ẃج џوґل Ґصاґو خ→→→→ال

ت∂ م∂برد.   ẃو لذ ẃم∂كند و نه نفس از آن حظ
^ واق→ع∂ ه→مين ق→سم از ع→بادات است ك→ه ن→ه عقل آدم∂ در آن  ع→بادت و ب→→ندگ∂ ب→ه م→عنا
^ ب→→ه آن م→→∂كند،تنها خ→→داست ك→→ه از ط→→ريق وح→∂ ان→جام آن را  دخ→→→الت∂ دارد و ن→→ه ن→→فس اش→→→ارها

م∂طلبد و لذا فرموده است: 
...�؛۱  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

حقيقت اينكه دين مقبول نزد خدا، تنها اسالم است... 
حضرت ابراهيم�عابدґ مخلصґ درگاه خدا 

^ ع→→→→→→→→قالن∂ و  اس→→→→→→→→→→الم ي→→→→→→→→→عن∂ ت→→→→→→→→سليم ب→→→→→→→→ودن در م→→→→→→→→قابل ف→→→→→→→→رمان خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→دون ه→→→→→→→→رگونه ان→→→→→→→→گيزه
→→→→أن  ẃاولوالع→→→→زم و پ→→→يامبران ع→→→ظيمالش ^ ن→→→→فسان∂،آنگونه ك→→→→ه ح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم خ→→→→ليل�كه از ان→→→→بيا
خ→→→→→→→→→→→داست، از ط→→→→→→→→→→رف خ→→→→→→→→→→دا دس→→→→→→→→→→تور م→→→→→→→→→→→∂يابد و م→→→→→→→→→→أمور م→→→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→رزند ج→→→→→→→→→→وان م→→→→→→→→→→حبوبش 
Ẁرد! او ن→→يز اي→→ن م→→أموريẃت را ب→→ا ف→رزند در م→يان م→→∂گذارد  اس→→ماعيل� را ب→→ا دست خ→→ودش س→→ر ب→→ب

كه قرآن نقل م∂كند: 
...�؛۲  џ− Ẁحџب Ẃأذ ∂ґẃ ^Ẅ فґ∂ الẂمџنامґ أن ґẃ∂ أر �...قالџ يا بẀنￍ∂џ إن
^ پسرم! من در خواب م∂بينم كه تو را ذبح م∂كنم...  ...ا

^ از وح→→∂ است!آگ→→→اه∂ داد ب→→ه ف→رزندش ك→ه م→ن از  م→→∂دان→→يم ك→→ه خ→→واب پ→→→يامبران م→→رتبها
^ پدر؟! مگر من چه جرم∂  ج→انب خ→→داي→م م→أموريẃت ذب→ح تو را دارم. او هم نگفت آخر چرا ا

                                                        
^ آل عمران،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۲＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ۲



 
بنا＾ بندگ∂،صفا＾ زندگ∂  ℮۳۸

مرتكب شدهام كه بايد كشته شوم؟! بلكه ب∂درنگ و بدون هرگونه تعلẃل گفت: 
�؛۱  џين ґرґاب ￍالص џن ґم Ẁاهللا џشاء Ẃإن ∂ґن Ẁد ґجџت џس Ẁرџم ẂؤẀما ت ẂلџعẂاف ґتџيا أب...�

^ پ→→→در، ان→→→جام ب→→→ده آن→→→چه را ك→→→→ه م→→أمور ب→→ه آن ه→→ست∂،اґن ش→→اءاهللا م→→را از ص→→ابران  ...ا
[در اطاعت امر خدا]خواه∂ يافت. 

^ از  ح→→→ال، آي→→→→ا ب→→→ريدن س→→→رґ ف→→→رزندґ ج→→→وانґ م→→→حبوب ت→→→وسط پ→→→در ب→→→ا دست خ→→→ود، چ→→→ه ان→→→گيزها
ت→→→→∂  ẃع→→→→→قل و ن→→→→→فس آدم→→→→→∂ دارد؟ ن→→→→→ه ع→→→→→قل آن را روا م→→→→∂بيند و ن→→→→ه ط→→→→بع و ن→→→→فس از آن لذ ^ ن→→→→→احيه

م∂برد. عقل از آن وحشت م∂كند و طبع از آن نفرت دارد.  
ت→نها اي→→مان ق→لب ب→ه خ→→دا و ع→شق ج→ان ب→ه ع→الم قرب و رضوان خداست كه آدم∂ را وادار 
ب→→→ه اس→→→→الم و ت→→→سليم م→→→∂كند،آنگونه ك→→→ه پ→→→در م→→∂گويد: پ→→سرم، از ج→→انب خ→→دا ب→→ه م→→ن وح→→∂ ش→→ده 
 ^ ك→→ه ذب→→حت ك→→نم و پ→→سر ه→→م م→→∂گويد: پ→→در! آن→→چه را ك→→ه ام→→رت ك→→ردهان→→د ان→→→جام ب→→ده. اي→ن م→عنا

واقع∂ «اسالم» است كه خدا فرموده:  
...�؛  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

حقيقت اينكه دين مقبول نزد خدا تنها اسالم است... 
در مورد ابراهيم و اسماعيل�هم فرموده است: 

�؛۲  ґينґب џجẂلґل Ẁهￍلџت џما وџل Ẃا أسￍمџلџف�
^ [پ→→سر] را  لم ش→→→دند [و اظ→→هار اس→→→الم ن→→مودند]،[پدر] رو Ẃس→→→ Ẁ[پ→→→در و پ→→→سر] ه→→→→ر دو م

^ ذبحش شد]. در اين اثنا:  نده و تيز آماده ẃخا∑ نهاد[و با كارد بر ^ رو
يا...�؛۳  Ẃؤ الر џتẂق ￍد џص Ẃدџق � Ẁيم ґراهẂيا إب Ẃأن ẀناهẂي џناد џو�

^ ابراهيم، كه عمالҐ وح∂ ما را تصديق كرد＾...  ن→دايش ك→رديم[آفرين ب→→ر ت→و] ا
و آنچه را كه م∂خواستيم انجام داد＾. 

^ و م→→ا آن را ب→→ه ع→→نوان اط→→اعت ام→→ر در ذب→→ح  م→→قصود م→→ا، اس→→الم و ت→→سليم ب→→ود ك→→ه ن→→→شان داد
→→→ا ع→→→بادت∂ ك→→→ه ن→→→ه  ẃف→→→→رزند از ت→→→→و پ→→→→ذيرفتيم. م→→→نظور اي→→→نكه ك→→→ار ح→→→ضرت اب→→→راه→→→يم�عبادت ب→→→ود، ام
ت ايمان∂ داشت  ẃو لذ ẃحظ Ґت نفسان∂،صرفا ẃو لذ ẃت ع→قالن∂ ه→مراهش ب→ود و ن→ه ح→→ظ ẃو لذ ẃح→ظ

                                                        
 .۱Ω۲＾ات،آيهẃصاف ^ ـ سوره ۱

 .۱Ω۳＾ـ همان،آيه ۲
 .۱ΩＱ۱وΩ℮ـ همان،آيات ۳
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^ اكثر ما مردم قابل در∑ و  و ان→گيزهاش م→حضاҐ ع→شق ب→ه خ→→دا و اط→اعت فرمان خدا بود كه برا
ر هم نم∂باشد.   ẃفهم و تصو

، عبادت∂ صرفاҐ تعبẃد＾  ẃعبادت حج
^ از آداب و مناس− آن به حسب ظاهر  ح→ال ع→→بادت ح→جẃ ه→م ع→بادت∂ است ك→ه ب→سيار
ẃد است و اطاعت فرمان.  ^ نفسان∂،بلكه صرفاҐ تعب نه راز و رمز عقالن∂ دارد و نه حظẃ و بهره
^ ب→→→→يرون آم→→→→دن و س→→→→روپا ب→→→→رهنه ش→→→دن و زي→→→ر س→→→ايه  از ب→→→→→اب م→→→→ثال در م→→→→يقات از لب→→→→اس ع→→→→اد
ه گ→→→→رد ك→→→→عبه ه→→→→فت ب→→→→→ار چ→→→→رخيدن و ب→→→→ين دو ك→→→→وه ص→→→→فا و م→→→→روه ه→→→فت ب→→→ار رف→→→تن و  ẃن→→→→رفتن، در م→→→→ك
 ^ ب→→→رگشتن، در ب→→→→يابان ع→→→رفات و م→→شعر چ→→→ند س→→اعت ت→→وقẃف ك→→ردن، در م→→ن∂ س→→ه روز ب→→ه س→→تونها
^ در∑  س→نگ∂ س→نگ زدن و س→ر ت→راش→يدن و... ك→ه ه→يچ ك→دام از اي→ن ك→→ارها نه عقل از آن رمز
ت→∂ م→∂برد، ت→نها چ→ون خ→دا ف→رموده است ان→جام داده م→∂شود  ẃم→∂كند و ن→ه ط→بع و ن→فس از آن لذ
^ رس→ول خ→دا�ي→اد خ→دا را در دله→ا زنده نگه داشتن و خدا را در تمام  و ه→دف ب→ه ف→رموده

شئون زندگ∂ از افكار و اخالق و اعمال حاكم قرار دادن است. 
 ＃ẃجџف ґẃلẀك Ẃن ґم џينґأتџر＃ ي ґضام ґẃلẀك Ẅ∂لџع џو Ґج→→اال ґر џ∑وẀأت→→џي ґẃج џحẂال→ґب ґاس→ￍالن ∂→ґف Ẃنґẃأذ џو�

...�؛۱  مџ اهللاґ فґ∂ أيￍام＃ مџعẂلẀومات＃ Ẃوا اس ẀرẀك Ẃذџي џو ẂمẀهџل џعґنافџوا م Ẁدџه Ẃشџيґل � يق＃ ґمџع
[خداوند به حضرت ابراهيم�فرمود:] در ميان مردم، اعالن حجẃ كن... كه بيايند 

^ معيẃن∂ ياد كنند...  و آثار و بركات آن را مشاهده نمايند و خدا را در روزها
 ẃتحصيل ذكر اهللا مقصود از عبادت حج

، انس و ارت→→→→باط  ẃام ح→→→→ج→→→→→ẃاي→→→→→ن است ك→→→→→ه ب→→→→→ندگان خ→→→→→دا در اي ẃاز ج→→→→→مله اه→→→→→→داف ت→→→→→شريع ح→→→→→ج
^ خ→→→→ود م→→→→ستقر س→→→→ازند و  ^ ب→→→→→ا خ→→→→→→دا پ→→→→→يدا ك→→→→→نند و ح→→→→→→اكميẃت خ→→→→→دا را در ت→→→→→مام اب→→→→→عاد وج→→→→ود ب→→→→→يشتر
ه→نگام∂ ك→ه ب→ه وط→ن ب→از م→→∂گردند، س→وغات خ→داش→→ناس∂ و خدادوست∂ به همراه خود بياورند؛ 
ن→ه اي→نكه در م→واق→ف و ايẃ→→ام ح→جẃ ب→ه ي→اد ه→مه ج→ز خ→دا ب→اشند و از ه→مه چ→يز س→وغات∂ ب→ياورند، غ→ير 

از ذكر و ياد خدا و حال آنكه فرموده است: 
كẂراҐ...�؛۲  ґذ ￍد џأش Ẃأو ẂمẀك џآباء ẂمẀكґرẂكґذџك џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف ẂمẀكџك ґناسџم ẂمẀتẂي џضџإذا قџف�

                                                        
،آيات۲۷و۲۸.  ẃحج ^ ـ سوره ۱
 .۲ΩΩ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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ب→→عد از ان→→جام م→→ناسكتان ي→→اد خ→→دا ك→→→نيد؛ آن→→گونه ك→→→ه پ→→درانتان را ي→→اد م→→→∂كنيد ب→→لكه 
شديدتر و پايدارتر از ياد پدرانتان... 

، اك→→→→→→ثراҐ ب→→→→→→ه ي→→→→→→→اد والدي→→→→→ن و ه→→→→→مسر و ف→→→→→رزندان و اق→→→→→وام و  ẃش→→→→→→ما ك→→→→→→ه ب→→→→→→→عد از ب→→→→→→ازگشت از ح→→→→→→ج
 ^ خ→→→ويشان، دوس→→→تان و آش→→→→نايان، م→→→اشين و م→→→غازه و م→→→شتريان م→→∂اف→→تيد؛ گ→→وي∂ ك→→ه اص→→→الҐ م→→سأله
ح→→→→→جẃ و اح→→→→→رام و ط→→→→→واف ب→→→→→يت و وق→→→→→وف در ع→→→→رفات و م→→→→شعر و م→→→→ن∂ و انس و م→→→→ناجات ب→→→→ا خ→→→→→دا را 
ف→→→رام→→→وش ك→→→ردهاي→→→د! در ص→→ورت∂ ك→→ه م→→قصود اص→→ل∂ از ان→→جام ع→→بادت ح→→جẃ ت→→حصيل «ذك→→ر اهللا» و 
→→→→→→→ام و ح→→→→→→→االت، آن→→→→→→گونه ح→→→→→→اصل ن→→→→→→م∂شود.  ẃي→→→→→→→اد م→→→→→→→خصوص خ→→→→→→→داست ك→→→→→→→ه در س→→→→→→→→اير ام→→→→→→→اكن و اي
 ґẃل Ẁك Ẃنґم џينґأت џر＃ ي ґضام ґẃل Ẁك Ẅ∂ل џع џو Ґجاالґر џ∑وẀ أت џي ґẃج џحẂال→ґب ґالن√→اس ∂→ґف Ẃن ґẃأذ џچ→نانكه ف→رموده است:�و
...�؛و پس از ان→→→→→→جام  لẀومات＃ Ẃع→→→→→→ џأي√→→→→→→→ام＃ م ∂→→→→→→→ ґف ґاهللا џم→→→→→→→ Ẃوا اس Ẁر Ẁك Ẃذ→→→→→→→ џي џو Ẃم→→→→→→→ Ẁهџل џعґناف→→→→→→→ џوا م Ẁد џه Ẃش→→→→→→→џيґل � يق＃ ґم→→→→→→→ џع ＃ẃج→→→→→→→ џف

مناس− نيز ذكر خدا بيش از ذكر هر چه كه غير خداست در جان نشسته باشد! 
�؛  џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف ẂمẀكџك ґناسџم ẂمẀتẂي џضџإذا قџف�

هنگام∂ كه مناسكتان را به پايان رسانديد خدا را ياد كنيد. 
عبادت نامحدود ذكر اهللا 

^ آن ت→→→كيه ش→→→ده است و م→→→ا ه→→→م ك→→→ه م→→→سلمانيم و  از ج→→→→مله م→→→→→سائل∂ ك→→→ه زي→→→→اد در ق→→→رآن رو
^ «ذك→ر اهللا» و ي→اد  ^ آن زي→اد ت→كيه ك→نيم؛ م→سأله ق→رآن را ك→تاب ه→→دايت خ→ود م→∂دان→يم ب→ايد رو

ه فرماييد:  ẃخداست. از باب نمونه به اين آيات توج
كẂراҐ كџثґيرا�Ґ؛۱  ґذ џوا اهللا ẀرẀك Ẃوا اذẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ كسان∂ كه [به مبدأ و معاد] ايمان آوردهايد! بسيار زياد خدا را ياد كنيد...  ا
^ ه→→→→→→→ستند، م→→→→→→→ثالҐ ن→→→→→→→→ماز در  ẃح→→→→→→→د ^ ـ دارا ـ از ح→→→→→→→→يث زم→→→→→→→→ان و م→→→→→→→كان  ه→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→دام از ع→→→→→→→→بادات 
ش→→→→→→→→بانهروز ح→→→→→→→→دẃ م→→→→→→→عيẃن∂ دارد، از زوال خ→→→→→→→ورشيد ت→→→→→→→ا م→→→→→→→غرب وقت ن→→→→→→→ماز ظ→→→→→→→هر و ع→→→→→→→صر است و از 
^ صبح تا طلوع آفتاب  م→غرب تا نيمه شب، وقت نماز مغرب و عشاء و از طلوع فجر و سپيده

وقت نماز صبح است و در خارج از اين اوقات، نماز واجب∂ نداريم.  
، م→→→→→→وسم م→→→→→→عيẃن∂ دارد و  ẃواجب است و ه→→→→→→مچنين ح→→→→→→ج ^ م→→→→→→→اه م→→→→→→بار∑ رم→→→→→→ضان وقت روزه
∂ است؛ تنها عبادت∂ كه  ẃح→→دود و شرايط خاص ^ ان→فاقات واجب م→ال∂ از خ→مس و زك→→ات دارا

                                                        
^ احزاب،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
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^ ن→→م∂باشد و در ه→→مه وقت و ه→→مه ج→→ا و در ه→→مه ح→→→ال ب→→ر آدم→→∂ واجب است،  ẃم→→→حدود ب→→→ه ح→→→د
عبادت «ذكر اهللا» و «به ياد خدا بودن» است كه: 

�؛۱   Ґيال ґأص џو Ґ↕ џرẂكẀب Ẁوه Ẁحґẃب џس џو �Ґيراґثџك ҐراẂك ґذ џوا اهللا ẀرẀك Ẃوا اذẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ مؤمنان! خدا را فراوان ياد كنيد و صبح و شام او را تسبيح بگوييد.  ا

ن→→→ه ت→→→نها ع→→→بادات واجب ب→→→ايد ب→→→ه ي→→→→اد و اط→→→اعت ام→→→ر خ→→→دا ان→→→جام ش→→→ود ت→→→ا ارزش پ→→→يدا ك→→→ند و 
^ ذك→ر و  ＾�؛۲ن→ماز را ب→را ґر→ Ẃكґذґل џ↕ال→ ص→حيح و م→قرẃب ان→سان ب→ه خ→→دا ب→اشد ك→ه ف→رمود:�...أقґمґ الص√
ي→→اد م→→ن ب→→ه پ→→ا دار.ب→→→لكه ت→→مام اف→→عال و اع→→مال ان→→→سان وق→→ت∂ ارزش پ→يدا م→∂كند و آدم→∂ را م→شمول 
لط→→ف و ع→→→نايت خ→→→اصẃ خ→→دا ق→رار م∂دهد ك→ه ب→ا ذك→ر خ→→دا و ي→اد او ان→→جام ش→ود؛ ي→عن∂ اگ→ر م→ورد 

رضا و پسند خدا هست انجام دهد، وگرنه آن را تر∑ كند.  
ه قلب∂ به خدا را در تمام حركات و سكناتش رعايت كند، از خانه بيرون  ẃاي→ن ح→→ال ت→وج
^ غ→→ذا م→→∂نشيند، در ب→→ستر خ→→واب م→→∂رود، از خ→واب  م→→∂رود و داخ→→ل خ→→→انه م→→∂شود، س→→ر س→→فره
ب→→→→يدار م→→→→∂شود، در ن→→→گاهها و س→→→خنانش، در رواب→→→ط خ→→→انوادگ→→→∂ و اج→→→تماع∂اش، در م→→→→عامالت و 
م→→عاشراتش و خ→→الصه در ت→→مام اب→→→عاد و ن→→واح→→∂ وج→ود＾اش از داخ→ل و خ→→ارج، خ→→دا را ح→اضر و 
ن→→→→اظر ب→→→→دان→→→→د و ه→→→→يچگاه ك→→→→يفر و پ→→→اداش او را در روز ج→→→زا ن→→→سبت ب→→→ه اف→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→مالش 

فراموش ننمايد.  
^ در  اي→→→→→ن ح→→→→→قيقت «ذك→→→→→ر اهللا» است ك→→→→→ه م→→→→→قصود اص→→→→ل∂ از ت→→→→شريع ت→→→→مام دس→→→→تورات ع→→→→→باد
ط→ول ع→مر دن→يو＾، ب→ه دست آوردن اي→ن ح→قيقت است و ق→رآن ك→ريم از دارن→دگان اي→ن حقيقت 

تعبير به �اولوااللباب� يعن∂ مغزداران نموده است: 
ي→→→→→ات＃  џآل ґهار→→→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→→→→ￍالل ґالفґت→→→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل→→→→→→ џخ ∂→→→→→→ ґف ￍإن�
...�؛۳  Ẃم ґهґوبẀن Ẁج Ẅ∂لџع џو ҐوداẀعẀق џو Ґياماґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذџي џين ґذￍال � ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال
ب→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→قين در آف→→→→→→→→→→رينش آس→→→→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→→→ين و آم→→→→→→→→→د و رفت شب و روز، آي→→→→→→→→→ات و 
^ ص→→→→→→احبان لبẃ و م→→→→→→→غز و خ→→→→→→رد  ن→→→→→→→شانههاي∂[از ع→→→→→→لم و ق→→→→→→درت و ح→→→→→→كمت خ→→→→→→دا]برا
ق دارد، آن→→ان ك→→→ه خ→دا را ي→اد م→→∂كنند، در ح→ال∂ ك→→ه اي→ستاده ي→→ا ن→شسته و ي→→ا ب→→ه  ẃت→→حق

                                                        
^ احزاب،آيات۱℮و℮۲.  ـ سوره ۱

^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
^ آل عمران،آيات۱۹Ωو۱۹۱.  ـ سوره ۳
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پهلو خوابيدهاند... 
^ ديگر فرموده است:  و همچنين در آيه

...�؛۱  ẂمẀكґوبẀن Ẁج Ẅ∂لџع џو ҐوداẀعẀق џو Ґياماґق џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف џ↕ال ￍالص ẀمẀتẂي џضџإذا قџف�
ه→→→نگام∂ ك→→→ه ن→→ماز را ب→→ه پ→→ايان رس→→انديد، خ→→دا را ي→→اد ك→→→نيد در ح→→→ال∂ ك→→→ه اي→→ستاده ي→→ا 

نشسته و يا به پهلو خوابيدهايد... 
^ ذك→→ر  ي→→→عن∂ ب→→→ه ي→→→اد خ→→→دا ب→→ودن، ن→→بايد ت→→نها در ح→→ال ن→→ماز ب→→اشد، ب→→لكه در ه→→→مه ح→→ال ادام→→→ه
ه ق→لب∂ ب→ه خ→→دا داش→تن و او را ح→اضر و ناظر اعمال خود دانستن، وظيفه و راه نجات  ẃخ→دا و ت→وج
و س→عادت است و غ→ير اي→ن ص→ورت، ح→ال غ→فلت از خداست و آن منشأ آلودگ∂ به معصيت و 

^ انسانيẃت و سقوط در دركات جهنẃم است و فرموده:  سبب انحطاط از مرتبه
...�؛۲شما ياد من كنيد، تا من هم ياد شما كنم...  ẂمẀك ẂرẀك Ẃأذ ∂ґون ẀرẀك Ẃاذџف�

كيفر خدافراموش∂، خودفراموش∂ است 
^ م→→ن در رف→→تار ب→→ا ب→→ندگانم چ→→نين است ك→ه اگ→ر آن→ها م→را در زن→دگ∂شان ب→ه  س→→نẃت و ب→→رنامه
ح→→→ساب آورده اح→→→→كام م→→→را در اع→→مالشان رع→→→ايت ك→→ردند، م→→ن ه→→م آن→→ها را ب→→ه ح→→→ساب م→→→∂آورم و 
^ اح→→→→كام م→→→ن  →→→→مات خ→→→→ود را ب→→→→ر آن→→→→ها ن→→→ازل م→→→→∂سازم و اگ→→→ر آن→→→→ها م→→→را ف→→→رام→→→وش ك→→→ردند و پ→→→ا رو џحџر
ن→→→→→→→→هادند، م→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→م آن→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ال خ→→→→→→→→ودشان ره→→→→→→→→ا م→→→→→→→∂كنم و از رح→→→→→→→مت خ→→→→→→→ود در ه→→→→→→→ر دو س→→→→→→→را 

محرومشان م∂گردانم. چنانكه فرموده است: 
...�؛۳  ẂمẀهџي ґسџنџف џوا اهللا Ẁسџن...�

آنها خدا را فراموش كردند، خدا هم آنها را فراموش كرد... 
^ دي→→→→→گر ف→→→→رموده  ẃه ف→→→→→رام→→→→→وش∂ خ→→→→→دا، ق→→→→→طع رح→→→→→مت و ع→→→→→نايت است و ه→→→→→مچنين در ج→→→→→→ا الب→→→→→ت
...�؛℮ن→→→→باشيد م→→→→انند ك→→→→→سان∂ ك→→→→ه خ→→→→→دا را  Ẃم Ẁه џس Ẁف→→→→Ẃأن Ẃم ẀساهẂأن→→→→ џف џوا اهللا Ẁس→→→→→џ ينџ ن ґال√ذ→→→→→ џوا كẀون Ẁك→→→→→џ است:�وџ ال ت
ف→راموش ك→ردند و خ→دا ه→م آن→→ها را ب→ه كيفر خودفراموش∂ مبتال ساخت كه از حقيقت انسان∂ و 
^ چ∂  ه→دف∂ ك→ه از خ→لقتشان م→قصود است ب→∂خبر اف→تادند و اص→→الҐ ن→فهميدند چ→∂ ه→ستند و برا

                                                        
 .۱Ω۳＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۲＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
^ توبه،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ۳
^ حشر،آيه＾۱۹.  ـ سوره ℮
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 ^ آف→→→→→ريده ش→→→→→دهان→→→→→د! ي− ع→→→→→مر زن→→→→→دگ∂ ح→→→→→يوان→→→→→∂ ك→→→→→ردند و س→→→→→پس م→→→→→ردند و ب→→→→→ه ع→→→→ذاب ج→→→→→اودان→→→→→ه
^ خ→دا م→بتال گ→→شتند.آر＾، كيفر بسيار دردنا∑ خدا فراموش∂ خودفراموش∂  م→حروميẃت از لق→ا

 .�... Ẃم Ẁه џس ẀفẂأن Ẃم ẀساهẂأنџف џوا اهللا Ẁسџاست!�...ن
ب∂ارزش بودن اذكار لفظ∂ 

^ خ→→→ود خ→→→وب ب→→→ينديشيد و اي→→→→نچنين  اي→→→→→ن− ب→→→→ه خ→→→→ود ب→→→→ياييد! ت→→→ا م→→→هلت∂ ب→→→اق∂ است درب→→→اره
ن→→→→→باشيد ك→→→→→ه در ت→→→→→مام ح→→→→→االت از ي→→→→→اد خ→→→→→دا غ→→→→→افل ب→→→→→اشيد و ت→→→→→نها ب→→→→→ه اذك→→→→ار لف→→→→ظ∂ از س→→→→بحان اهللا و 
الح→→→→مدهللا اك→→→→تفا ك→→→نيد و ب→→→ا ت→→→كرار ه→→→مين الف→→→اظ، خ→→→ود را ذاك→→→ر ب→→→دان→→→يد، در ص→→→ورت∂ ك→→→ه ح→→→قيقت 
^ زب→→→ان ب→→→ه ص→→→ورت  ه ق→→→→لب∂ و روح→→→→∂ ان→→→→سان ن→→→سبت ب→→→ه خ→→→→داست ك→→→ه در م→→→رحله ẃذك→→→→ر و ي→→→→اد، ت→→→→وج
^ س→→اير اع→→ضا و ج→وارح ب→ه ص→ورت  الف→→اظ «س→→بحان اهللا» و «الح→→→مدهللا» ب→→ارز م→→∂شود و در م→→رحله
ق م→→→→∂يابد وگ→→→→رنه ت→→→→نها ح→→→→ركت زب→→→→ان ب→→→→ه گ→→→فتن ص→→→دها و  ẃت از اح→→→→كام خ→→→→دا و ش→→→→ريعت ت→→→→حقẃت→→→→بعي
^ از خدا  ه→زاره→ا ب→ار الح→مدهللا و س→بحان اهللا و ح→→ال آن→→كه ق→لب و ج→ان در ح→→ال غفلت و ب∂خبر
^ و  ب→→→→وده و اع→→→→ضا و ج→→→→وارح ن→→→→يز در ح→→→→ال م→→→→خالفت ب→→→ا ف→→→رمان خ→→→→دا و ارت→→→كاب گ→→→→ناه از ح→→→رام→→→كار
^ خ→→→واه→→→د ب→→→ود و چ→→→ه  ^ و ان→→→→حاء ب→→→→→∂پرواي→→→→∂ و ب→→→→→∂تقواي→→→→∂ م→→→→∂باشد اي→→→→ن چ→→→گونه ذك→→→ر ح→→→→رام→→→→خوار

ارزش اله∂ خواهد داشت؟ اين حديث را در گذشته خوانديم كه ضمن آن فرمودند: 
 џو ẁ↨џمџظ џع Ẅ∂غџتẂب ẀمẂال џو Ẁود ẀصẂق→ џمẂال џو Ẁه ^ ґذￍال ґورẀك ẂذџمẂلґل џ−ґبẂل→џق ∂→ґف ẂنẀك→ џي Ẃمџذا ل ґا→→џف)

)؛  џ∑ґرẂك ґذ Ẁ↨џيمґما قџف ẁ↨џبẂيџال ه
ـ ك→→→→→→ه م→→→→→قصود اص→→→→→ل∂ از ذك→→→→→ر است ع→→→→ظمت و ه→→→→→يبت∂  ـ از خ→→→→→دا  وق→→→→→ت∂ در ق→→→→→لب ت→→→→→و

نباشد، آن ذكر لفظ∂ تو چه ارزش∂ خواهد داشت؟! 
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{  ذاكـر

ه  ẃت مكẃضرورت حفظ معنوي
...�؛  џوا اهللا ẀرẀك Ẃاذџف ẂمẀكџك ґناسџم ẂمẀتẂي џضџإذا قџف�

ه داش→→→ته ب→→→اشيد ك→→→ه  ẃان→→→جام داده و ب→→→ازگشتهاي→→→د، ت→→→وج ẃه رف→→→ته و م→→→ناس− ح→→→ج ẃاي→→→→→ن− ك→→→→ه م→→→ك
ت عمرتان مالزم جان و روحتان  ẃذك→ر و ي→اد خ→→دا ب→ه ع→نوان ي− س→وغات اله→∂ ب→ايد در ت→مام مد
ب→→→→→اشد و ح→→→→→→اكم ب→→→→→ر اف→→→→→كار و اخ→→→→→→الق و اع→→→→→مالتان گ→→→→→ردد و ه→→→→→يچگاه اي→→→→→ن ي→→→→→ادتان ن→→→→→رود ك→→→→ه م→→→→ن در 
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 −Ẃي√ م√ لџب Ẁهẃلل џا −Ẃي√ ẃي− اجابت گفتهام.(لџب ^ احرام پوشيده و به دعوت خدا لب ، جامه ẃم→يقات ح→ج
^ ك→→ه ب→→يا، م→→ن ه→→م آم→→دم،آمدم، آم→→اده ب→ه  ^ آف→→ريدگار م→→ن، دع→→وتم ك→→رد ^ خ→→→دا و ا √→→يẂ−...)؛ ا لџب
^ را ش→→→→ري− ت→→→→و در م→→→→طاع ب→→→→ودن ن→→→→م∂دان→→→→م و ج→→→→ز ت→→→→و  √→→→→→يẂ−...)؛اح→→→→د →→→→→ري−џ لџ−џ لџب џخ→→→→→دمتم.(ال ش
ẃ→→→→→ي− است. ح→→→→ال اگ→→→→ر ه→→→→وا＾ ن→→→→فسم مẀ→→→→→طاع در اخ→→→→→الق و  ^ لب ^ ن→→→→→م∂برم اي→→→→→ن م→→→→→عنا ف→→→→→رمان از اح→→→→→→د
ẃ→ي− گ→فتن م→ن دروغ از  ^ ن→فسم ب→برم آي→ا لب اع→→مالم ب→→→اشد و در ت→→مام ش→→ئون زن→→دگ∂ ف→→رمان از ه→وا

آب در نم∂آيد و مشمول اين آيه نم∂شوم كه خدا 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→џأ ف�

...�؛۱  Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџب Ẅ∂لџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق
^ خ→ود را م→طاع خود قرار داده است و خدا هم به  ^ آن ك→س∂ را ك→ه ه→وا آي→ا دي→دها
→→→هر ب→→→ر گ→→→وش و دلش  Ẁخ→→→ودش ب→→→يرون ب→→→رده و م ^ ك→→→→يفر اي→→→→→ن گ→→→ناه او را از راه ب→→→ه س→→→و
^ چشمش افكنده و از عالم قرب خود مطرودش ساخته است...  نهاده و پرده رو
^ موقẃت مختص به چند روز معيẃن نيست، بلكه  ح→اصل اي→نكه م→ناس− ح→جẃ ي− ب→رنامه
^ ه→→→→ميشه ب→→→→ايد  ^ زن→→→→دگ∂ در ت→→→→مام ع→→→مر ي− م→→→→سلمان است ك→→→ه ب→→→را ^ ب→→→→رنامه ي− درس و ارائ→→→→→ه
ذك→ر و ي→اد خ→→دا را حاكم بر تمام افكار و اخالق و اعمالش بداند و هيچگاه فراموش نكند كه 
 ^ ẃي− اجابت به دعوت خدا گفته و خود را برا خ→دا او را دع→وت به قرب خود كرده و او هم لب

اطاعت فرمان خدا آماده كرده است.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
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گفتار دوازدهم: عظمت غدير 
 
 

شناخت حقيقت دين با شناخت امامان معصوم� 
اين حديث را به تناسب ايẃام غدير عرض م∂كنم كه از حضرت امام صادق� منقول 

^ فرموده است:  است كه پس از بيان مطالب∂ خطاب به راو
 џو→→→→ Ẁه Ẁل→→→→ Ẁج ￍالر џ−ґذل џو ẁل→→→→ Ẁج џر џو→→→→ Ẁه ґي→→→→ن ẃالد Ẁل→→→→ Ẃصџا џو џي→→→→ن ẃالد ￍنџا џ∑Ẁرґب→→→→ ẂخẀا ∂→→→→ґẃ ن ґا ￍم→→→→→Ẁث)

)؛  ґهґمانџز ґلẂهџا Ẃوџا ґهґتￍمẀا Ẁمامґا џوẀه џو Ẁيمان ґاال џو ẀقينџيẂال
^ است و آن م→→رد ك→→→ه  ^ دي→→→ن م→→رد س→→→پس م→→→→ن ت→→→→و را ب→→→اخبر س→→→ازم ك→→→→ه اص→→→ل و ري→→شه

يقين و ايمان است،او همان امام امẃت و امام اهل زمان خويش است. 
 Ẁاهللا Ẁف џرẂعẀال ي џو... Ẁهџدي→ن џو џاهللاџرџك→Ẃنџا Ẁه џرџك→Ẃنџا Ẃنџم џو Ẁهџدي→ن џو џاهللا џف џر џع Ẁهџف џر џع Ẃنџم→џف)
 џ↨џف ґرẂع→→→→џم ￍنџا Ẅ∂џنẂع→→→→ џم џ−ґذل→→→→џف ґم→→→→ام ґاال џ−ґذل ґرẂيџغ→→→→ ґب ẀهẀع→→→→ ґراي→→→→→ џش џو Ẁه Ẁود Ẁد→→→→→ Ẁح џو ẀهẀي→→→→→ن ґد џو

)؛۱  ґاهللا Ẁدين ґجال ґẃالر
پس ه→→→ر ك→→→→ه او را ب→→→شناسد، خ→→دا و دي→→→ن خ→→دا را ش→→ناخته است و ه→→→ر ك→→ه او را م→→نكر 
ش→→→→ود، خ→→→→دا و دي→→→→ن خ→→→→دا را م→→→→نكر ش→→→→ده است؛خ→→→→دا و دي→→→→→ن خ→→→→دا و ح→→→دود و ش→→→رايع 
^ اي→→نكه دي→→ن خ→دا  ^ ام→→ام ش→→→ناخته ن→م∂شود و ه→مين است م→→عنا خ→→دا، ج→→ز ب→→ه وس→→يله
م→→→→عرفت و ش→→→→ناخت م→→→→ردهاست[يعن∂ م→→→→راد از م→→→ردها ك→→→→ه م→→→عرفت و ش→→→→ناختن آن→→→ان 

حقيقت دين است، امامان هستند]. 
^ همان حضرت فرمود:  و در حديث ديگر

 џو ج џحẂال Ẁن Ẃح→џن џو Ẁيام→ ґẃالص Ẁن Ẃح→џن џو Ẁ↕كا ￍالز Ẁن Ẃحџن џو ґاهللا ґتاب ґك ∂→ґف Ẁ↕لو→ ￍالص Ẁن Ẃح→џن)
 ￍمџثџوا فل џوẀما تџنẂيџاџعال∂ فџت џقال ґاهللا Ẁه Ẃج џو Ẁن Ẃحџن џو ґاهللا Ẁ↨џلẂبґق Ẁن Ẃحџن џو ґاهللا Ẁ↨џب Ẃع→џك Ẁن Ẃح→џن

...)؛۲  ẀناتґẃيџبẂال Ẁن Ẃحџن џو Ẁاآليات Ẁن Ẃحџن џو ґاهللا Ẁه Ẃج џو
                                                        

ـ بحاراالنوار،جلد℮۲،صفحه＾۲۹Ω، با اندك∂ تفاوت.  ۱
 .۳Ω۳＾ـ همان،صفحه ۲
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م→→راد از ن→→ماز در ك→→تاب خ→دا م→→ا ه→ستيم و م→اييم زك→ات و م→اييم روزه و م→→اييم ح→جẃ و 
 ^ ^ خ→→دا و م→→اييم وج→→ه خ→→دا ك→→→ه ف→→رموده است ب→ه ه→ر ج→→ا ك→ه رو م→→اييم ك→→عبه و ق→→بله
^ روشن خدا.  گردانيد، همانجا وجه خداست و ماييم آيات و بيẃنات و نشانهها

^ شريفه آمده است:  در آيه
يẂئاҐ...�؛۱  џش ẁسẂفџن ẀمџلẂظẀال تџف ґ↨џيامґقẂال ґمẂوџيґل џط ẂسґقẂال џين ґوازџمẂال Ẁع џضџن џو�

^ م→→→→→ورد ظ→→→→→لم واق→→→→→ع  ^ ع→→→→→دل ب→→→→→→ه م→→→→→يان م→→→→→→∂آوريم و اح→→→→→د م→→→→→→ا، روز ق→→→→→→يامت م→→→→→يزانها
نم∂شود... 

^ ع→دل!خدا ف→رموده  ط)؛م→→ا ه→→ستيم م→→يزانه→ا Ẃس→→ ґقẂال Ẁوازي→→ن→→→ џمẂال Ẁن Ẃحџذي→→ل اي→→ن آي→→ه ف→→رمودهان→→د:(ن
^ من.امام صادق�فرمود:  �؛۲...اين است صراط مستقيم به سو ẁيم ґقџ ت ẂسẀم ẁراط ґاست:�...هذا ص

)؛۳  ẀميزانẂال џو Ẁراط ґẃالص ґاهللا џو џوẀه ￒ∂ґلџع ґاهللا џو џوẀه)
او به خدا قسم عل∂ است و اوست به خدا قسم صراط و ميزان. 

م)؛℮من ن→ماز و  ẀهẀيام ґص џنين و ґؤم ẀمẂال Ẁ↕لو→→ џا ص→→џ ن џاز خ→→ود ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين�نيز م→→نقول است:(ا
^ اهل ايمانم.يعن∂ روح و حقيقت روزه و نماز، شناختن من به واليت و تن به واليت من  روزه
دادن است؛ ب→نابراي→ن آن→→ان كه صفوف چشمگير نماز جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنẃب∂ به 
^ از واليت ع→→→→ل∂� م→→→→∂باشند، در  پ→→→→ا م→→→→∂دارن→→→→د و م→→→→ناس− ح→→→→جẃ پ→→→→رغوغا ان→→→→جام م→→→→∂دهند و ع→→→→→ار
^ ب∂روح از خويش ارائه م∂نمايند. حال ما هم كه م∂گوييم:   واقع پوست∂ ب∂مغز و پيكر

ئґمￍ↨�)؛   џاال џو џنين ґؤمẀمẂال ґميرџا ґ↨џواليґب џين ґك ґẃسџمґت ẀمẂال џن ґنا مџل џع џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)
− كنندگان به واليت عل∂ و امامان�قرار داده است.  ẃخدا را شكر كه ما را از تمس

− به واليت  ẃاركان تمس
 ^ − ب→ه واليت دارا ẃب→ه واليت چ→يست؟ ت→مس − ẃآي→→ا ن→→→بايد ب→→ينديشيم ك→ه م→قصود از ت→مس 

ق نيافته است:  ẃتحق − ẃسه ركن است كه اگر يك∂ از آنها نباشد، تمس
۱. م→→عرفت و ت→→صديق اي→→نكه ع→→ل∂�از ج→→→انب خ→→دا م→→نصوب ب→→ه واليت و ام→→امت ش→→ده و 

                                                        
^ انبياء،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۱

 .Ｑ۱＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
ـ بحاراالنوار،جلد۳Ｑ،صفحه＾۳⅛۳.  ۳

ـ اسرارالعبادات قاض∂ سعيد قم∂،چاپ دانشگاه،صفحه＾⅛.  ℮
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اطاعتش در حدẃ اطاعت خدا و رسول خدا�است. 
۲. محبẃت آن ح→ضرت را در دل جا دادن و او را بعد از خدا و رسولش� محبوبترين 

^ هر انسان سليمالفطره است.  كس خود دانستن كه محبẃت به هر موجود كامل، فطر
^ ع→→قل∂  ـ ع→→→مالҐ ت→→→سليم اوام→→ر و ن→→واه→→∂ آن ام→→ام م→→نصوب از ج→→→انب خ→→دا ب→→ودن ك→→ه الزم→→→ه ۳
ـ دن→→→بال ه→→→م ق→→→رار م→→→∂گيرند:  ق  ẃت→→→حق ^ ـ در م→→→رحله م→→→→حبẃت واق→→→→ع∂ است و در واق→→→→ع اي→→→→ن س→→→→ه چ→→→→يز 

معرفت، محبẃت و اطاعت. 
− ب→ه واليت ام→ام امي→رالم→ؤمنين ع→ل∂�اطاعت از امر و  ẃح→ال اگ→ر دي→ديم در م→ورد ت→مس
− ب→→ه  ẃع→→اي∂ ب→→يش ن→→يست و ت→→مس ẃتش ن→→يز ادẃ ق ن→→→دارد، م→→→∂فهميم ك→→→ه م→→→عرفت و م→→حب ẃن→→→ه∂اش ت→→→حق

ق واقع∂ ندارد!  ẃواليت،تحق
ر م∂خواندهاند:  ẃاين دو بيت را بنا بر نقل، امام صادق�مكر

 � Ẁهￍب→→→→→ Ẁح Ẁر ґهẂظ→→→→Ẁت џتẂنџا џو џهẄل ґ Ẃاال ∂ ґصẂع→→→→џت  � ẁديع→→→→→џعال ب→→→→→→ ґفẂال ∂→→→→→→ ґف џ∑ẀرẂم→→→→→→ џعџهـذا ل
 � Ẁهџت Ẃع→→џطџ џال Ґقا ґص→→→اد џ−ب→→→ Ẁح џك→→→ان Ẃـوџ�۱  ل ẁيع ґط→→→→→→Ẁم ب ґح→→→→→→Ẁي Ẃن→→→→→→ џمґل ￍب ґح→→→→→→→ ẀمẂال ￍنґا

ت→→→→→و خ→→→→→دا را ن→→→→افرمان∂ م→→→→→∂كن∂ و در ع→→→→ين ح→→→→ال اظ→→→→هار م→→→→حبẃتش م→→→→→∂نماي∂! ب→→→→ه ج→→→→ان 
^ انجام م∂ده∂!  ^ است كه دار خودت اين كار نوظهور

ت→→→→→و اگ→→→→→ر راس→→→→→ت∂ م→→→→→حبẃت او را در دل داش→→→→→ت∂، اط→→→→→اعتش م→→→→→∂كرد＾؛ چ→→→→→ه آن→→→→→كه ه→→→→→ر 
محبẃ∂ مطيع محبوبش م∂باشد. 

^ دارد و م→→→→→رد  ^ دش→→→→→وار − ب→→→→→ه واليت و اذع→→→→→ان ب→→→→→ه ام→→→→→امت، پ→→→→→→يامدها ẃح→→→→→→اصل اي→→→→→نكه ت→→→→→مس
ل آنها بدهد. به قول شاعر:  ẃم∂خواهد كه تن به تحم

^ م→→→ردان ب→→→→الكش ب→→→اشد!{  ت→→→→→→و ن→→→→→→ازنين ج→→→→→هان∂ ك→→→→→جا ت→→→→→وان→→→→→∂ داشت{ ع→→→→اشق∂ ش→→→يوه
خودشان هم فرمودهاند: 

 ẀهџبẂل→→џق Ẁاهللا џن џحџت→→→Ẃام ẁن ґؤم→→→Ẁم ẁدẂب→→→ џع.... ẃالґا ẀهẀل ґمџت Ẃح→→→ џال ي ẁبџع Ẃصџت Ẃس→→→Ẁم ẁبẂع→→→ џنا ص џر→→→Ẃمџا ￍنґا)
)؛۲  ґاليمانґل

ب→→ه ي→→قين ك→→→ار [م→→ربوط ب→→ه] م→→ا ب→→سيار دش→وار است و ج→→ز ف→رد ب→اايمان∂ ك→→ه خ→دا ق→لب 
ل كند.  ẃاو را از مراحل امتحان ايمان∂ گذرانيده است نم∂تواند آن را تحم

                                                        
يعه،جلد۱Ｑ،صفحه＾۳Ω۸، با اندك∂ تفاوت.  ẃـ وسائل الش ۱

ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۱۲،صفحه＾⅛۲۹.  ۲
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نقص اساس∂ ما در اطاعت و تسليم است 
آن م→→→→→قدار از م→→→→→عرفت و م→→→→→حبẃت ك→→→→→ه م→→→→→ا داري→→→→→→م، دش→→→→منانشان ه→→→→م داش→→→→تند! آن→→→→چه ك→→→→ه آن→→→→ها 
ن→→→→→داش→→→→→تند، اط→→→→→اعت و ت→→→→→→سليم ب→→→→→ود، آي→→→→→ا م→→→→عاويه ن→→→→م∂دان→→→→ست ك→→→→ه ع→→→→ل∂�مولود ك→→→→عبه است و از 
 ^ ^ دام→→→→→ن رس→→→→→ول خ→→→→→دا�و ي→→→→→گانه م→→→→→جاهد در غ→→→→→زوات و ج→→→→→نگها ك→→→→→→ودك∂ پ→→→→→رورش ي→→→→→افته
^ در روز ت→→→→→اريخ∂ غ→→→دير از ج→→→انب رس→→→ول خ→→→دا� و ب→→→ه ش→→→هادت  اس→→→→→الم∂ و م→→→→نصوب ش→→→→ده
^ در م→→→→حراب ع→→→→بادت است؟!اي→→→→ن ج→→→→هات را خ→→→→وب م→→→→→∂دان→→→ست و او را م→→→∂شناخت، از  رس→→→→يده
ẃت ه→→→→م ف→→→→طرتاҐ دوس→→→→تدار ان→→→→→سان ك→→→→امل ب→→→ود؛ ت→→→نها از لح→→→اظ ري→→→استطلب∂ ح→→→اضر ن→→→بود  لح→→→→اظ م→→→→حب

اذعان به واليت و امامتش نمايد و تسليمش گردد. 
معاويه، عل∂ شناس بود ول∂... 

در ن→→هجالب→→→الغه آم→→ده است: ض→رارب→ن ض→مره از دوس→تان واق→ع∂ ام→→ام ام→يرالم→ؤمنين� ب→عد 
^ م→→→→→→→→ن از  از ش→→→→→→→→→هادت آن ح→→→→→→→→→ضرت ب→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→عاويه وارد ش→→→→→→→→→د؛ م→→→→→→→→عاويه او را ش→→→→→→→→→ناخت و گ→→→→→→→→فت: ب→→→→→→→→را
اوص→→اف ع→→ل∂ ب→→گو! ض→رار گ→فت: م→را از اي→ن ك→ار م→عاف ب→دار. گ→→فت: ن→ه، م→→عافت ن→م∂كنم، ب→ايد 

بگوي∂. ضرار گفت: 
 ẁمґائ→џق џو Ẁه џو Ẁهџول Ẁد→ Ẁس ẀلẂي→ￍالل ∂ џخ Ẃأر Ẃد→џق џو ґهґف ґواق→џم ґضẂع→→џب ∂→→ґف ẀهẀت→→Ẃأي џر Ẃد→→џقџل Ẁدџه Ẃأش→→џف)
 џاءџك→→→→Ẁب ∂ ґكẂب→→→→ џي џو ґيمґل→→→→→ ￍالس џلẀمẂل џم→→→→џت ẀلџمẂل џمџت→→→→ џي ґهґتџي→→→→ Ẃحґل ∂џل→→→→ џع ẁضґاب→→→→→џق ґه→→→→→ ґاب џر Ẃح→→→→→ ґم ∂→→→→→ ґف
 ґتẂقￍو џش→џت ￍ∂џل ґإ Ẃأم ґت Ẃض ￍرџع→џت ∂ґأب ∂ґẃ →ن џع ґ−Ẃيџل ґا إџي→Ẃن Ẁا د→→ џا يџي→→Ẃن Ẁا د→→ џي ẀولẀق→→ џي џو ґين ґز→→ џحẂال Ґالثاџث ґ−ẀتẂقￍل→→џط Ẃد→→џق ґ−ي→→ ґف ∂ґل џ↨ џاج→→ џال ح ^ ґرẂي→→ џغ ^ ґẃر→→ Ẁغ џاتџهẂي→→ џه ґ−Ẁين→→ ґح џان→→ џالح
 ґ↨ￍل→→ ґق Ẃن→→ ґآه م ẁيرґق→→ џح ґ−Ẁل→→џأم џو ẁير ґس→→ џي ґ∑Ẁرџط→→ џخ џو ẁير ґص→→→џق ґ− ẀشẂيџع→→→џا فџيه→→→ ґف џ↨џع→→→ Ẃج џالر

)؛۱  ґد ґر ẂوџمẂال ґيم ґظџع џو ґرџف ￍالس ґدẂعẀب џو ґيق ґرￍالط ґولẀط џو ґاد ￍ[م→→→عاويه!] م→→→ن گ→→واه∂ م→→→∂دهم ك→→→ه ي− شب ع→→→ل∂ را در م→→حراب ع→→بادتش دي→→دم، الز
^ ت→→→اريك∂اش را ف→→روافكنده ب→→ود.او در ح→→→ال∂ ك→→→ه دست  م→→→وقع∂ ك→→→→ه شب پ→→→ردهها
^ ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود  ب→→→→→→→ه م→→→→→→→→حاسنش گ→→→→→→→رفته، اي→→→→→→→ستاده ب→→→→→→→ود و ه→→→→→→→مچون ش→→→→→→خص م→→→→→→ار گ→→→→→→زيدها
^ دنيا، از من دور  ^ دنيا، ا ^ م∂گريست و م∂گفت: ا م→∂پيچيد و بسان غمزدها
^ ف→→→→→→→ريب دادن م→→→→→→→ن رو ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ن آورده و خ→→→→→→ود را م→→→→→→شتاق م→→→→→→→ن ن→→→→→→شان  ش→→→→→→→و، آي→→→→→→→→ا ب→→→→→→→را

                                                        
^ فيض،حكمت۷℮.  ـ نهجالبالغه ۱
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 ^ دادها＾؟ ن→→→→→يايد آن روز ت→→→→و و چ→→→→ه ب→→→→سيار دور و ح→→→→→اصل ن→→→→شدن∂ است اي→→→→→ن آرزو
^ به تو نيست.   تو. غير مرا بفريب كه مرا نياز

م→→ن تو را س→→→ه ط→→→القه ك→→ردهام و دي→→گر رج→→وع∂ در ك→→ار ن→→خواهد ب→→ود.۱ زن→دگان∂ ت→→و 
^ راه ان→→→→→→د∑  ^ ك→→→→→→→ه ت→→→→→→وشه ^ ت→→→→→→→و پ→→→→→→ست است.وا ك→→→→→→وتاه، ارزش ت→→→→→→→و ان→→→→→→د∑ و آرزو
است و راه دراز و سفر دور و ورودگاه[عالم برزخ و محشر]بس بزرگ است. 
^ از ح→→→→→االت ع→→→→→ل∂� ك→→→→→ه ب→→→→→ه اي→→→→→نجا رس→→→→→يد، ح→→→→→ال م→→→→→عاويه  س→→→→→→خن ض→→→→→→رار در ب→→→→→→يان گ→→→→→→وشها
^ ش→→→→د و ب→→→→ا آس→→→→تين خ→→→→ود اش− چ→→→→شمش را پ→→→→→ا∑ ك→→→رد و گ→→→فت:  دگ→→→→رگون ش→→→→د و اش→→→→كش ج→→→→ار
^ ض→→رار ان→→→دوه ت→→و در ف→→راق او  خ→→→دا رح→→→→مت ك→→→→ند اب→→→والح→→سن را، او چ→→→نين ب→→ود ك→→ه گ→→فت∂؟! ح→→ال ا

^ كه در كنارش سر فرزندش را بريده باشند.  چگونه است؟گفت: مانند اندوه مادر
م→→→→→→نظور اي→→→→→→نكه م→→→→→→→عاويه ه→→→→→→م ع→→→→→→ل∂�را ب→→→→→→ه ص→→→→→→فات ك→→→→→→مال از زه→→→→→→د و ع→→→→→→بادت و ع→→→→→→دالت و 
 ^ ^ ن→→→→→→فس در وج→→→→→ودش ح→→→→→اكم ب→→→→→ود و ن→→→→→م∂توان→→→→→ست پ→→→→→ا رو ش→→→→→→جاعت و...م→→→→→→→∂شناخت،ول∂ ه→→→→→→وا

اهواء نفسان∂ خويش از حبẃ مال و جاه بگذارد و تسليم واليت آن امام همام گردد.  
 ^ ح→→→ال م→→→ا ه→→→م ع→→→ل∂�را ب→→→ه داش→→→تن ص→→→فات ك→→→مال م→→→∂شناسيم، ول∂ آي→→→ا م→→→→∂توان→→→يم پ→→→→ا رو
^ بگذاريم و  ^ و حرامخوار مات از حرامكار ẃواجبات و تر∑ محر ґاه→واء ن→فسان∂ خ→ود در ات→يان
ع→مالҐ ت→سليم آن ام→ام ه→→مام گ→رديم؟! از خ→ودمان چ→ه پ→نهان كه نم∂توانيم و در عين حال خود را 
^ ام→→→→→→→ام ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→ل∂� م→→→→→→→→∂شماريم و ص→→→→→→→دها لع→→→→→→→نت و ن→→→→→→→فرين ن→→→→→→ثار  ẃاز دوس→→→→→→→تداران ج→→→→→→→د
م→→عاويهها ب→→→ه ع→→نوان دش→→منان س→رسخت ام→يرالم→ؤمنين�م∂نماييم و خ→ود را ب→→ه ع→نوان ي− گ→→روه 
كين...» ارائ→ه م∂نماييم و  ẃج→علنا م→ن الم→تمس ^ ^ اي→ن ش→عار م→همẃ اله→∂«الح→→مدهللا الẃذ م→متاز دارن→ده
^ س→→→→ه رك→→→→ن اس→→→→اس∂  ^ واق→→→→ع∂ آن ك→→→→س∂ است ك→→→→ه دارن→→→→ده − ب→→→→→ه م→→→→عنا ẃح→→→→→ال آن→→→→→→كه گ→→→→→فتيم م→→→→→تمس
ن→→→سبت ب→→→ه م→→→→قام اق→→→دس ص→→→احب واليت ب→→→→اشد: م→→→عرفت، م→→→حبẃت، اط→→اعت ك→→→ه اگ→→ر آن اط→→اعت در 

ق نخواهد داشت.  ẃواقع∂اش تحق ^ ẃت نيز به معنا كار نباشد، دو ركن معرفت و محب
كمبود شيطان جز اطاعت و تسليم بود؟ 

^ ه→ميشه م→لعون و م→طرود از رح→مت ح→ق ش→د چ→ه ك→مبود داشت ج→ز اط→اعت  آي→ا ش→يطان ك→ه ب→را
و تسليم بودن در مقابل فرمان خدا؟ او كه خدا را به عنوان خالقيẃت م∂شناخت و م∂گفت: 

                                                        
ـ زن∂ كه شوهرش سه بار او را طالق داده باشد،ديگر آن شوهر حقẃ رجوع به آن زن نخواهد داشت.  ۱
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�؛۱  ين＃ ґط Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џخ џنار＃ و Ẃن ґم ∂ґنџتẂقџل џخ...�
ل.  ґو آدم را از گ ^ ...تو مرا از آتش خلق كرد

^ ربẃ و  џنґ∂...�؛۲...ت→→→→→→→و ا ت Ẃي џو→→→→→→→→ Ẃما أغ→→→→→→→ґ ґ ب ẃبџخ→→→→→→→ود م→→→→→→→∂دان→→→→→→→ست و م→→→→→→→→∂گفت:�...ر ẃخ→→→→→→→→دا را رب
نґ∂ إل∂  Ẃر ґظẂپ→روردگار م→ن، م→را اغ→وا ك→رد＾.ب→ه ق→يامت و روز ج→زا ه→م م→عتقد بود و م∂گفت:�...أن

�؛۳...حال تا روز بعث و رستاخيز عموم∂ آدميان به من مهلت ده.   џونẀ ث џعẂ مґ يẀب Ẃو џم→قام ي ^ ان→→بياء و ام→→امان�را ه→→م ب→→ه ع→→نوان ع→→باد م→→خلصين و ب→→ندگان خ→→اصẃ خ→→دا ك→ه دارا
^ آنها را نخواهد داشت، معتقد بود و م∂گفت:  عصمت م∂باشند و او تواناي∂ اغوا

�؛℮  џين ґصџل ẂخẀمẂال ẀمẀهẂن ґم џ∑џباد ґع ẃإال � џين ґعџم Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґوẂغẀ џال...�
...م→→→ن ت→→مام آدم→→زادگان را اغ→→وا م→→∂كنم،مگر آن دس→→ته از ب→ندگان ب→ا اخ→→الصت ك→ه 

دسترس∂ به آنها پيدا نم∂كنم. 
^ ك→ه داشت، ه→مان اط→اعت و ت→سليم در م→قابل ف→رمان خ→دا ب→ود ك→ه  آر＾، او ت→→نها ك→→مبود
وق→→→ت∂ ف→→→رمان از ج→→→انب خ→→→دا ب→→→ه ت→→→مام آس→→→→مانيان ص→→→ادر ش→→→د ك→→→ه ب→→ر آدم س→→جده ك→→نيد، او در م→→قام 

عمل تمرẃد كرد و صريحاҐ گفت: 
 Ｑ؛� نẀون＃ Ẃسџإ＃ مџم џح Ẃن ґصال＃ مẂل џص Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џر＃ خ џشџبґل џد Ẁج Ẃس ґأل ẂنẀأك Ẃمџل...�

 ^ ^ ك→→→→→ه او را از گ→→→→ل∂ خ→→→→شكيده و ب→→→→دبو آف→→→→→ريدها ^ ب→→→→شر ...م→→→→→→ن آن ن→→→→يستم ك→→→→→ه ب→→→→را
سجده كنم. 

د او در مقام عمل بود كه خدا دربارهاش فرمود:  ẃبر اثر همين تمر
�؛⅛  џين ґرґكافẂال џن ґم џكان џو џرџبẂكџت Ẃاس џو Ẅ∂أب џيسґلẂإب ẃإال...�

...ابليس اґبا كرد و مستكبر و گردنكش و از كافران شد. 
حال: 

                                                        
^ اعراف،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲
^ اعراف،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳

 .℮Ωحجر،آيات۳۹و ^ ـ سوره ℮
ـ همان،آيه＾۳۳.   Ｑ

^ بقره،آيه＾۳℮.  ـ سوره ⅛
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�؛۱  ґين ґẃالد ґمẂوџي Ẅ∂إل џ↨џن Ẃعￍالل џ−Ẃيџل џع ￍإن џو� ẁيم ґج џر џ−ￍإنџها فẂن ґم Ẃج Ẁر Ẃاخџف џقال�
^ درگ→اه من هست∂ و  ب→ه او ف→رمود: از م→قام ق→رب م→→ن ب→يرون رو ك→→ه ت→→و ران→ده ش→ده

به يقين لعنت من بر تو تا روز جزا ادامه خواهد يافت. 
حال نگاه∂ به خود كنيم 

 ^ ح→→→→→→→ال م→→→→→→→ا ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود ب→→→→→→نگريم و ب→→→→→→بينيم م→→→→→→ا چ→→→→→→قدر در م→→→→→→قام ع→→→→→→مل ب→→→→→→ه ف→→→→→→رام→→→→→→ين خ→→→→→→دا و اولي→→→→→→ا
 ^ خ→دا�ه→مين ح→رف ش→يطان را م→→∂زنيم ك→ه م→ن آن ن→يستم كه فالن كار واجب را كه گفتها
^ ت→→اجر!  ^ ت→→ر∑ ك→→ن، ت→→ر∑ ك→→نم.گفتها＾: ا ان→→→جام ب→→→ده، ان→→→جام ب→→دهم و ف→→→الن ك→→→ار را ك→→ه گ→→فتها
^ زن! از خ→انه ب→→∂حجاب ب→يرون نيا،  ^ م→سلمان! خ→مس ب→ده، ن→م∂دهم. ا رب→ا ن→خور، م→→∂خورم. ا
^ روز ع→→→→→يد غ→→→→→دير ب→→→→→ه ه→→→→→م  م→→→→→→∂آيم و ع→→→→→→جيب اي→→→→→→نكه در ع→→→→→→ين ح→→→→→→ال ب→→→→→ا گ→→→→→رم∂ و داغ→→→→→∂ ف→→→→→ريبندها

م∂رسيم و م∂گوييم: 
�)؛  ґ↨ ￍمґئџاال џو џنين ґؤمẀمẂال ґميرџا ґ↨џواليґب џين ґك ґẃسџمџت ẀمẂال џن ґنا مџل џع џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)
− ب→→→→→→→→→→ه واليت ام→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→ؤمنين و ام→→→→→→→→→امان  ẃو ت→→→→→→→→→→مس ∂ẃخ→→→→→→→→→→دا را ش→→→→→→→→→→كر ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→وفيق ت→→→→→→→→→→ول
− ب→→→→ه واليت، ت→→→→ن  ẃو ت→→→→مس ∂ẃواق→→→→→ع∂ ت→→→→ول ^ م→→→→→عصوم�را داده است و ح→→→→→→ال آن→→→→→كه گ→→→→→فتيم م→→→→→عنا
^ خ→→→→ويش از  ^ ع→→→→ل∂�است و او را ح→→→→اكم ب→→→→ر ت→→→→مام ن→→→→واح→→→→∂ وج→→→→ود دادن ب→→→→ه ح→→→→كومت م→→→→طلقه
اف→كار و اخ→→الق و اع→→مال ق→رار دادن است. ن→ه ف→قط ب→ه او اظ→→هار محبẃت كردن و لفظاҐ او را موال و 
^ خود دانستن كه سرسختترين دشمنانش نيز او را لفظاҐ با همين عناوين م∂پذيرفتند.   مقتدا
اي→→→→→→→→→ن ف→→→→→→→→→راز م→→→→→→→→→سلẃم از ت→→→→→→→→→اريخ غ→→→→→→→→→دير را ش→→→→→→→→→نيدهاي→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→ه وق→→→→→→→→→ت∂ رس→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→دا� ب→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→ر 
^ آن→→→→ان ك→→→ه ح→→→اضر در  خ→→→→دا،ع→→→→ل∂�را ب→→→→ه واليت و ام→→→→امت م→→→→نصوب ف→→→رمود و دس→→→تور داد ه→→→مه
لي→→ن ك→→سان∂ ك→→ه پ→→يش ق→→دم در  ẃو م→→وال ب→→يعت ك→→نند،او ẃ∂ص→→→حنه ب→→→ودند ب→→ا آن ح→→ضرت ب→→ه ع→→نوان ول
اي→ن ام→ر شدند همان دو نفر(ابوبكر و عمر) بودند كه جلو آمدند و دست عل∂�را به گرم∂ 

فشرده گفتند: 
)؛۲  ＃↨џن ґؤمẀم џن＃ و ґؤمẀم ґẃلẀوال كџم џو џ^ ال Ẃوџم џت Ẃحџصبџب اґبيطالџا џنẂابџي џ−џل ＃ẃخџب ＃ẃخџب)
 ^ ^ پ→→سر اب→→يطالب، اي→→→ن م→→→قام و م→→نصب∂ ك→→ه ن→صيبت ش→د و م→وال ت→→بري−، ت→→بري− ا

                                                        
 .۳Ｑحجر،آيات℮۳و ^ ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۲۱،صفحه＾۳۸۷.  ۲
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^ هر مرد و زن باايمان شد＾، بر تو مبار∑ باد.  من و موال
− ب→→ه واليت  ẃزي→→→→با ك→→→ه ب→→→ه زب→→→→ان آورده و اظ→→→→هار ت→→→مس ^ ح→→→ال آي→→→ا آن دو ن→→→فر ب→→→ا اي→→→ن ج→→→مله
لي→→→ن ك→→→سان∂  ẃب→→→ه واليت ع→→→ل∂�شدند ي→→→ا خ→→→ير؟! ه→→→مان دو ن→→→فر ن→→→يز او − ẃك→→→→ردند، در واق→→→→ع م→→→تمس
ب→→→ودند ك→→→ه ب→→→ه س→→→تيزگ∂ ب→→→ا ام→→→ام�برخاستند و او را از ح→→→→اكميẃت ب→→→ر امẃت ك→→→→نار زدن→→→د و ه→→مچنين 
 ẃ∂ت ان→→→→→→→بوه ق→→→→→→ريب ب→→→→→→ه ي→→→→→→كصدوبيست ه→→→→→→زار ن→→→→→→فر ك→→→→→→ه روز غ→→→→→→ديرخم ب→→→→→→ودند و ب→→→→→→ا آن ولẃآن ج→→→→→→→→معي
م→→نصوب خ→→→دا ب→→يعت ب→→ه ام→→امت و واليت ك→ردند؛ پس از رح→لت رس→ول خ→دا� ن→قض ب→يعت 
^ ساختند و تن زير بار حكومتش ندادند، با  ك→رده و ب→يست و پ→نج سال آن امام به حق را منزو
 Ґت خ→→→دا را ب→→→هتر از م→→→ا م→→→→∂شناختند و م→→→عرفت ب→→→ه ص→→→فات ك→→→→مالش داش→→→تند و ط→→→بعا ẃاي→→→→نكه آن ح→→→→ج
^ اط→→اعت ب→ود كه  ẃت ب→ه آن ح→ضرت ن→يز م→∂نمودند. ت→نها ك→م و ك→سريشان در م→سأله اظ→هار م→حب

مطيع فرمانش نبودند. 
− واقع∂  ẃاين است تمس

اهللا  ẃ∂ت ن→→→سبت ب→→→ه م→→→قام ارف→→→ع و اق→→→دس آن ولẃ ح→→→→ال م→→→→ا ه→→→→م از لح→→→→اظ اظ→→→→هار م→→→عرفت و م→→→حب
^ ن→→→داري→→→م،شب و روز ع→→→يد غ→→→→دير ج→→→شن و چ→→→راغ→→→ان∂ داري→→م، م→→حافل و  االع→→→ظم�كم و ك→→→سر
م→→→→→→→جالس م→→→→→→→دح و ذك→→→→→→→ر ف→→→→→→→ضايل و م→→→→→→→→ناقب ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂كنيم، ب→→→→→→→ه زي→→→→→→→ارت آق→→→→→→ايان ع→→→→→→لما و س→→→→→→→ادات 

م∂رويم و تبري− م∂گوييم كه: 
�)؛  ґ↨ ￍمґئџاال џو џنين ґؤمẀمẂال ґميرџا ґ↨џواليґب џين ґك ґẃسџمџت ẀمẂال џن ґنا مџل џع џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)
^ اط→اعت است ك→ه م→طيع ف→رمان ن→يستيم. ب→→نابراي→ن  ^ ك→→ه داري→→→م، م→سأله و ت→→نها ك→→م و ك→→سر
^ از  ^ واقع∂اش نداريم، اظهار معرفت و محبẃت عار − ب→ه واليت ب→ه م→عنا ẃو ت→مس ∂ẃم→ا ه→م ت→ول
^ واق→→→→→ع∂ ن→→→→→يست!! و لذا از خ→→→→→→داون→→→→→د م→→→→→نẃان م→→→→→→∂خواه→→→→→يم ب→→→→→ر م→→→→→عرفت و  − ب→→→→→ه م→→→→→عنا ẃاط→→→→→→اعت، ت→→→→→→مس
ẃت م→ا ن→سبت ب→ه م→قام ص→→احب واليت ام→ام ام→يرالمؤمنين عل∂� بيفزايد و توفيق اطاعت از  م→حب

نشاءاهللا  ґآن مقام ارفع اعال را به طور جامع و كامل به ما عنايت فرمايد. ا
ل  ẃج→→ џو ع�↨ￍم→→ ґئџاال џو џنين ґؤم→→ ẀمẂال ґم→→يرџا ґ↨џوالي→→ґب џين ґك ґẃسџمџت→→ ẀمẂال џن→→ ґنا مẂل џع→→ Ẃاج ￍمẀه→→→ẃللџا
 џن→→→→→→ ґنا مẂل џع→→→→→→ Ẃاج џج و џر→→→→→→џفẂداء ال→→→→→→ ґفẂال Ẁهџل џمينџع→→→→→→الẂال Ẁواح Ẃرџا ^ →→→→→→هẂد џمẂال ґم→→→→→→ام ґاال џ−ґẃليџوґل

يẂراҐ؛  џنا خ ґرẂمџا џ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو ґه ґورẀهẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال
پايان 


