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 یمِمنِ الّرَحِمِ اهللِ الّرَحِبِسِ

 محاسنکوتاه کزدن ناخن و گذاردن مسواک، عطز، 

است. وشدى هسَان  ش اسج است؛اخش ٍ پُ شٍ تسیاس پُوِ خضء آداب  ییچیضّا ، اصًواص همذّهاتدس 

 پیاهثش اوشموِ  . اص خولِ ایيتِ هسَان صدى داسین دس تطَیكّای ػدیثی سٍایت

هسَان صدى سا  ؛ضَداگش ًثَد وِ ًگشاى تَدم تشای اهّتن هطمّت »ذ: ٌفشهای هی سلّنٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل  صلّی

است. آیا غیش اص ایي است وِ دس ًواص  هْنایي لذس هسَان « 1وشدم.تش آًاى ٍاخة هی

 ذوٌی هی ضشم ؛دّذتَ هی دّاى ضواٍ  ذایسیش خَسدُ هثالً ٍلتی خَاّین تا خذا حشف تضًین؟ هی

آیات لشآى ٍ  ؛ذتا خذا حشف تضًیٍ  ذتایستیتِ ًواص  ذخَاّیهی ضوا. ذحشف تضًی سفیك خَدتا 

ّویي تَی تِ  ؛تَی ظاّشی سا تگیشیذّویي ػثَس وٌذ.  دّاى ضواخَاّذ اص والم خذا هی

اوی چیض تَیٌدس اثش  ساصد یا  هیتذتَ سا دّاى فعای ٍ  هاًذ اًساى هیدس دّاى وِ  ی غزاهاًذُ

ی تا یه تٌذُ دس چٌیي ٍظؼی اگش تخَاّین د.ضَ هی یٌانتَ صدّاً ،خَسد هیوِ ضخص 

تویض دّاًن  ؛تضًنهسَان  تشٍم. دّذتَ هی دّاًن ؛گَیین خَب ًیست هی ؛ظؼیف صحثت وٌین

. لزا دس سٍایت ذتضًیتا خذا حشف  ذخَاّیهیتؼذ تا اٍ حشف تضًن. دس ًواص  ؛تشٍد تَی آىٍ ضَد 

تٌا تِ سٍایت، ّویي هسَان صدى سادُ، ثَاب  2وٌیذ. ی والم خذا سا پان ٍ تطْیشهدشا ؛داسین

ّش ًَتت  الصم ًیست. یذتضًن ّ ، هسَانذگیشیهیٍظَ ٍلتی پس  3وٌذ. ًواص سا ّفتاد تشاتش هی

 ست.ا ّا . ایي یىی اص ادبیذوٌسا هسَان  دّاى خَدخالی  تا آبِ. ذوٌی استفادُخویش دًذاى اص 

 تاطٌیِتؼفّي ظاّشی ودا ٍ تَی تذ تَی  ،تشین تِ خذااهّا پٌاُ هی ن؛یدّاى ظاّش سا هسَان وشد

گٌاُ ودا؟ تَی ػَفٌِی وِ اص غیثت، تْوت، صخن صتاى صدى، فحّاضی وشدى، سخي لغَ گفتي، اغَا 

آى  چِ هسَاوی است وِ تایذ داسد!چِ تؼفٌّی داًذ خذا هیضَد؛  هی ایداد...  ٍ ٍ ٍسَسِ وشدى
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ّن  هسَان ظاّشّویي ِ الثتّتؼفّي سا اص دّاى اًساى پان وٌذ؟ آى تاطي هسَان صدى است. 

 است.  هْنخیلی 

دٍ سوؼت ثَاب  ػطش صدى، ،تٌا تِ سٍایات است. ػطش استؼوال وشدى ،اص آداب دیگش همذّهات ًواص

خَب  دّین!هیّا سا اص دست ثَاب ًواص فتهُها خیلی  4وٌذ.هی سوؼتّفتاد هؼادل ًواص سا 

 داضتِ تاضذ ٍ لثل اص ًواص ص خَددس خیة یا دس خاًوا ی وَچه ػطش اًساى یه ضیطِاست 

ضَد.  ًَضتِ اٍ ًواص تشای سوؼت ثَاب ّفتاد ؛خَاًذ وِ هیسوؼت ًواص  تا دٍ ضًذووی ػطش ت

ا لز وٌذ؛فعا سا تشای حعَس هالئىِ هساػذ هی ،تَی ػطش .داسدآثاس فشاٍاًی ّویي ػطش ظاّشی 

وٌٌذ تا هالئىِ  هحیط سا آهادُ هی آى، اهثالتا ػَد ٍ ػطش ٍ  ؛ّستٌذ وساًی وِ اّل اِحعاسات

سٍحیّات  ؛تش ٍخَد اًساى است ّای ػویك الیِ ػطشّایی دس .تیایٌذ. ایي ّویي ػطش ظاّشی است

ٍخَد داسد. ّای ٍخَد اًساى  ی الیِ دس ّوِ ػطش ،... ّای هؼطّش ٍهؼطّش، خلمیّات هؼطّش، اًذیطِ

 یهّا، تشای ّش  اص ایي الیِ یهّش  دسّفت الیِ است ٍ   ً الالٍّخَد اًساى  ،گفتنطَس وِ  ّواى

 ؛ّویي ظاّش سا تگیشیذاگش تَاًیذ هصذاق پیذا وٌیذ. ٍلی ، هیٍ چِ ًَافل طفشای، چِ اص احىام

 گفتن ٍ وشدماضاسُ ٍ سسیذى تِ تاطي ًواص آٍسیذ. یه تاس ساخغ تِ حعَس للة هی سش اص تاطي دس

اص  ؛گَینوِ هی ایي ساآٍسیذ. هی تثیٌیذ سش اص ودا دس ؛سا تگیشیذخَاًذى ّویي ًواص اٍّل ٍلت 

 سٍایت داسین.گَین.  ًوی پیص خَد

 ؛ذ ًواص تخَاًذّخَاٍلتی هی تاسا تگیشد  خَد یّاوِ اًساى ًاخي است ایيادب دیگش 

هَسد ًظش  آى ٍ ّن صَست تاطي ّن صَست ظاّش تلٌذ ًثاضذ. وَتاُ تَدى ًاخي صّای ًاخي

هَخَدات سا  ّایطاىچٌگالوِ تا  ذّا ًثاضهثل دسًّذُ ی اٍ سٍحیِیؼٌی آى  . صَست تاطياست

 . تیشٍى وي ٍخَد خَدًذگی سا اص دسًذ. ًاخي سا وَتاُ وي، یؼٌی خَی دسهی

حذٍداً سی ٍ دٍ، سِ . هحاسي داضتِ تاضذ ایستذ؛ تِ ًواص هی وِ هشد ٍلتیاست ایي ادب دیگش

 م وِوشد خایی واس هیتٌذُ  ،ّای اًمالبسال لثل، سال اٍّل اًمالب تَد. تِ التعای ظشٍست

ی اص ّواى ضخص .ّن آًدا تَدًذلثل اًمالب آى ساصهاى واسهٌذاى لذیوی ٍ پشسٌل لذیوی 

پان ٍ سالن ٍ ًواصخَاًی ّن تَد.  اًساى ؛خَتی تَد فشدوشد. وِ تا ها ّوىاسی هیتَد ّا لذیوی
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تا ّن صویوی ضذین.  اًذاخت. خیلیاتی تشق هیصَستص سا حس آهذ؛هیسشواس ّا وِ ٍلی صثح

تیي هي ٍ  ،ٌذاًمالتلثل اص  واسوٌاى آًْا ٍ ینّست اًمالبها ًیشٍّای حالت وِ  آىتِ ًحَی وِ 

تَ وِ چیست  سیص فت: آخش ایيتِ هي گ ،خیلی صویوی یحالتاٍ اص تیي سفتِ تَد. یه تاس تا 

خیلی .  ... ًٍشم است  ٍصَستن چمذس لطٌگ تثیي صًن. هیسیطن سا هي  ؛گزاسی؟ هي سا تثیي هی

ضٌاختن. حال ٍ َّای فشٌّگ تِ هي گفت. هي حال ٍ َّای اٍ سا هیایٌْا سا تا صفا  صادلاًِ ٍ

وِ صدى صَست  سٍایت خَاًذىٍ آیِ  تِ استذالل ػلوی وشدى یالثل اص اًمالب تَد. ضشٍع ًىشدم 

ّا ًطذم. . اصالً ٍاسد ایي تحثداسد ٍ خالف ضشع است ٍ ًثایذ سیص سا تشاضیذتا تیغ چِ هعشّاتی 

 ای یهّن اٍ ضایذ سی ٍ  ؛تا ّواى حال ٍ َّای خَاًی، چَى ّن خَدم تیست ٍ پٌح سالن تَد

سؤالی  :وشدم. گفتنتا اٍ  صحثت تِضشٍع  ،فشٌّگ لثل اص اًمالب تا ّواى افكِدٍ سالص تَد. 

ٍ  اگش ضوا دختش خاًوی سا تثیٌی :. گفتنسؤالت سا تگَ :تگَ. گفتساست تِ هي سا  پاسخ آى ؛داسم

ی ٍ تَخِّ اٍ سا تِ خا وٌ دس دلصسا  تخَدیه خَسی ٍ دلت تخَاّذ تیایذ خیلی خَضت  اص اٍ

آلایی سا  ،دختش خاًنى آضَی  اگش خثشداس ؛تذاسد دٍستتواسی وٌی وِ ٍ  خَدت خلة وٌی

سٍی خیّاطی تذّی یه فشدا ًوی تاالغیشتاً ؛تپَضذای شهِدٍست داسد وِ هثالً وت ٍ ضلَاس سُ

وِ سًگ  پشسی هیّیچ  :آسی. گفتن :؟ گفتتپَضیای تشایت تذٍصًذ وِ شهِدست وت ٍ ضلَاس سُ

ای شهِاست؟ چِ خاصیّتی داسد وِ اًساى وت ٍ ضلَاس سُ ای ای چشا تْتش اص سًگ لَُْشهِسُ

است وِ دل آى دختش خاًن هْن ایي  تشای تَهْن ًیست.  تشای تَایٌْا لطؼاً ًِ. چَى تپَضذ؟ 

ای شهِوسی سا دٍست داسد وِ وت ٍ ضلَاس سُ داًی وِ ایي خاًنهتَخِّ تَ ضَد. تَ ّن هی

ّا دس آسایص  سالآى گَیی. پَضی. گفت: دسست هییای هشهِفشدا وت ٍ ضلَاس سُلزا اص  ؛ضذتپَ

دختش خاًن آلایی سا دٍست  آىاگش خثشداس ضَی  :گفتن .تَدهذ لیصشی  هَی سش آلایاى، سثه

ظْش  اص تاالغیشتاً ّویي اهشٍص تؼذ :گفتن .وٌذداسد وِ هَی سشش سا هذل لیصشی آسایص هی

پشسی اصالً ّیچ هی :چشا. گفتن :تگَیی هَی سشم سا هذل لیصشی تضى؟ گفت ،سٍی آسایطگاًُوی

چِ ػیة ٍ هطىلی  ؛سا هذل لیصشی تضًذ؟ اگش هذل دیگشی تضًذ هَیص اًساىداسد  خاصیتیچِ 

 :. گفتدل اٍ خا وٌی دسهْن است  تشای تَهؼلَم است. فمط ػلّتص : ًِ. گفتن :داسد؟ گفت

ّا سا سیطَ م وِ هشداُ هي ّن ػاضك وسی ضذ تِ تَ تگَین؛سا  ساستص: گَیی. گفتن دسست هی

است. ا اٍ خذ تلِ، :گفتن : اِ، ػَدة!خَاّن دس دل اٍ ساُ پیذا وٌن. گفتهي ّن هی دٍست داسد؛
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ی  وِ ّوِ دلیلتا ایي  :دٍست داسد؟ گفتن تیطتشداًی اٍ هشدّای سیطَ سا  اص ودا هی :گفت

 سلّنٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل  صلّی پیغوثش اوشم یمیي داسمًذ. اِ سیص داضت داسد؛ طاىدٍستوِ اٍ خیلی وساًی 

اهام حسي ٍ اهام  ؛ًذتشاضیذسا ًوی اىسیططالسّالم  ػلیِاهیشالوؤهٌیي  ؛ًذتشاضیذ سا ًوی سیص خَد

. چَى هي ّن سددٍست دا خیلیایٌْا سا خذا تشاضیذًذ. ًویسا  طاىهحاسٌ السّالم اوػلیْ حسیي

م. اصالً ّن تشاین هْن اُ دس آٍسدآًْا سا تِ ضىل  خَد ؛دل خذا خا وٌن دسخَدم سا خَاّن هی

تش است؟ صیثا یه وذام ٍ تتشاضی چِ خاصیّتی داسد ؛ًیست وِ سیص تگزاسی چِ خاصیّتی داسد

 ْا تشای هي هْن ًیست. هْن ایي است وِ دس دل اٍ ساُ پیذا وٌن. اصالً ایٌ

دس صهاى م. سٍایت است اِ ًَضتّن سا دس وتاب حداب  آىوِ  تؼذ داستاًی سا ّن تؼشیف وشدم

وِ فشػَى سا خٌذاًذ. دلمه تشای ایيداضت وِ اٍ سا هی ی، فشػَى دلمىالسّالم ػلیِحعشت هَسی 

ّن ضثیِ تِ ػصای  یچَت وشد؛هی تش تيلثاس چَپاًی  السّالم ػلیِ حعشت هَسی ضثیِ ؛تخٌذاًذ

لاُ  آٍسد ٍ فشػَى ّن لاُهی خلَی فشػَى ادای هَسی سا دس ٍ گشفتدست هیتِ  السّالم ػلیِ هَسی

 لشاس. تِ اهش خذا ًذضذخیلی اریّت هی السّالم ػلیِ ٰهَسیحعشت  آٍسد؛هی وِ اَدا دس اٍخٌذیذ.  هی

فشػَى  ّن سَاص آى . ًیل سسیذًذخشٍضاى تِ سٍد  دس هسیشاسشائیل هصش سا تشن وٌٌذ.  ضذ تٌی

 ٰحعشت هَسی ،تِ اهش خذا .ًاتَد وٌذ سا تگیشد ًٍْا آساُ افتادُ تَد وِ  خَد تِ تا لطىشیاى

صهیي تثذیل تِ وف سٍد ًیل سٍد ًیل ضىافتِ ضذ ٍ  ؛ًذسا تِ سٍد ًیل صد خَد ػصای السّالم ػلیِ

سٍد سسیذًذ. فشػَى ٍ  طشفِ اص سٍد ًیل ػثَس وشدًذ ٍ تِ آى تٌی اسشائیل. ضذ خطه

 تا ساُ افتادًذ. اىطّوشاّاًٍ  السّالم ػلیِ ٰهَسیحعشت تِ دًثال  ٍ ّن تِ سٍد سسیذًذ صلطىشیاً

وِ اهش وشد خذا تِ آب  ،وِ سسیذًذ  صهیي خطه تَد. تِ ٍسط ،وِ آهذًذسٍد ًیل ّن  ٍسط

اص  ،ی لطىشیاى فشػَى ٍ خَد فشػَى غشق ضذًذ. دس ایي هاخشاد. ّوِدٍتاسُ تِ ّن ٍصل ضَ

 ٰحعشت هَسی ٍ صًذُ هاًذ ٍ اٍ ّواى دلمه تَد.غشق ًطذ فمط یه ًفش خوغ فشػًَیاى 

شا دس دای ه! اٍ اَوِ تیص اص ّوِ هشا اریّت وشد دلمهخذایا ایي  :ػشض وشدخذا  تِ السّالم ػلیِ

ٍ اٍ ّوِ اص تیي سفتٌذ  چشا !خٌذیذًذلاُ هی لاُوشد ٍ ّوِ تِ هي آٍسد ٍ هشا هسخشُ هی هی

سا تِ ضىل تَ  داسم. ایي دلمه خَدهي تَ سا دٍست هی !ٰ وشد؟ پاسخ آهذ وِ هَسی ًدات پیذا

غشق  آٍسد؛سا تِ ضىل تَ دس هی شوِ خَدٍ سا اهي دلن ًیاهذ  .آٍسدوِ هحثَب هٌی دس هی
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 هاًٌذ تاضین؛ اهیشالوؤهٌیي ٍپیغوثش  هاًٌذتَاًین ًویها وِ  :گفتنتِ آى ّوىاسم . تؼذ 5وٌن

سا ضثیِ  خَد ی ظاّشیلیافِ ،دلمه آى هثلتَاًین هیها ّن  الالًتاضین؛ اهّا  ی هؼصَهیيائوِّ

هي آى دلمه فشػًَن وِ  :. گفتنصَست دادواسی  یه شفٌذتایي  ّن داآًْا وٌین. ضایذ ایٌ

ضثیِ تِ تَاًن م. هي وِ ًویاِ م ٍ سیص گزاضتاِ گشفت سا تِ خَد السّالم ػلیِ ٰی هَسیلیافِ

وٌن. حعشت آى تِ  ام سا ووی ضثیِی ظاّشیتَاًن لیافِاهّا هی ؛ضَم السّالم ػلیِ اهیشالوؤهٌیي

 ضاهل حال هي ّن ضذ.  الْی سحوتتِ سثة ایي ضثاّت ظاّشی، ضایذ 

ًن دس طَل دٍساى فماّت، ّیچ داهحاسي گزاضتي خیلی هفصّل است. هي ًوی دس هَسدتحث 

 ّای هختلف تشای ایي واس فتَا دادُ تاضذ. تِ لحاظفمیِ ٍ هشخؼی تِ حِلّیَت تشاضیذى سیص 

 سٌّتِ تطثِّ تِ وفّاس است.وِ ٍ ّن ایي تشاضیذى سیصػولِ  تِ خاطش خَدًِذ. ّن ا لئحشهت لا

 . است تیي ها سایح ضذُلذس ایيوِ هتأسّفاًِ  است تَدُسٌّت وفّاس  ،سیص تشاضیذىِ

اص حىَهت ایشاى چٌذ ًفش پیه تِ هذیٌِ آهذًذ وِ خذهت سسَل اهلل سٍایت است وِ 

ّا سا ّا، صَست طتیتدیذًذ ایٌْا طثك سٌّت صسحعشت اص دٍس تشسٌذ.  سلّنٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل  صلّی

فشدا یا هثالً  فشهَدًذًذادًذ. هاللات ّای تلٌذی داسًذ. حعشت تِ آًْا ٍلت اًذ ٍ سثیل تشاضیذُ

سا  طاىتؼذ اص چٌذ سٍص تِ خذهت حعشت آهذًذ ٍ پیاه دّن. ٍلت هی تِ ضواچٌذ سٍص دیگش، 

خاطش وِ ایي : تِ ًذفشهَد ذ؟آخش چشا ها سا ّواى سٍص اٍّل ًپزیشفتی :سساًذًذ. تؼذ پشسیذًذ

 وویضوا سا هي هخصَصاً  ّا تلٌذ.سثیل ٍ ّا تشاضیذُصَست ؛ی وفّاس تَد لیافِ ،ی ضوا لیافِ

 اوشم پیغوثشاگش تخَاّین  6.ضوا سا تپزیشمٍلت آى ؛تلٌذ ضَد ای ضواّتا سیصداضتن  ًگِ

ًىٌذ پزیشفتي ها ّن  تْتش ًیست هحاسي داضتِ تاضین؟ ؛ذٌها سا ّن لثَل وٌ سلّنٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل  صلّی

دٍستاى تِ خاطش روش اص وسی  خَاّذًویگشچِ دلن تِ خاطش ّویي ظاّشهاى تِ تأخیش تیفتذ. 

است وِ  تصویویگفتِ گزاضت. ًْایت هحثّت ٍ ًًثایذ ّن حكّ هطلة سا ٍلی  تشًدذ؛ایي ًىتِ 

ّا ّن دس تحث وِ تشای خاًنذ. ووا ایيدّتشادسش تَخِّ  تِای سا خیشخَاّاًِ ًىتِ اًساى

؛ خذا صى چادسی سا م وِ آًْا ّن ًگاُ وٌٌذاِ حداب ًَضت دس وتابسا  هاخشاحداب، ّویي 
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هي اصالً واسی  ؛ًیستیا ست، احداب اسالهی ، ... همٌؼِ ٍ هاًتَ ٍ وِ ایيتیطتش دٍست داسد. 

 دسخَاّذ دلت هیآیا داضتِ تاضذ؟  تَ سا دٍستخَاّذ خذا  دلت هیآیا ّا ًذاسم. تِ ایي حشف

خَضت  یه خَاستگاسطَس تَ ٍلتی اص پسٌذد. چهی تیطتشی سا سدل خذا خا وٌی؟ خذا صى چاد

یا فشدا وِ  .پَضیی خَاستگاست لثاس هیضثیِ سلیمِتَ سا تپسٌذد؛ ّن  اٍخَاّی آیذ ٍ هیهی

دٍست داسد  تیطتشسًگی وِ ضَّشت تِ  ؛تشای ایي وِ ضَّشت تَ سا دٍست تذاسد ،اصدٍاج وشدی

پَضی ٍ واس تسیاس خَتی ّن دٍست داسد لثاس هی تیطتشهذلی وِ ضَّشت تِ  ؛پَضیلثاس هی

خاهِ تش  ،داسدوِ خذا دٍست هی گًَِآى پس چشادٌّذ. هیّن تاتت ایي واس تِ تَ ثَاب  ؛ستا

. . .. هلموٌی؟ تؼذ ّن ّواى داستاى د ًویوٌی؟ چادس اختیاس  ًویوٌی؟ حداب اختیاس  ًویتي 

یا  ٌذچادس داضت ؛ّستٌذ ی خذاثیثِحَ ٍ داسد اىدٍستطوِ خذا  ػلیْا اهلل سالمحعشت صّشا 

تَ خَدت سا پس چشا ًذاسد.  داسد یا تخاصیسم وِ چادس ؟ هي اصالً واسی تِ ایي ًذاٌذًذاضت

 ساُ پیذا وٌی؟  اصطالح، دس دل خذاوٌی تا تِ ویًضثیِ تِ حعشت صّشا  ،هاًٌذ آى دلمه

ػشض  سفتي تِ سوت ًواصتَد وِ دس ساتطِ تا تحث آهادُ ضذى تشای  ّای خٌثیایٌْا ًىتِ

 وشدم.

هاُ سخة هاُ سیضش سگثاس تاساى سحوت الْی است. شّای تْطت است ٍ اسن یىی اص ًْسخة 

تا ٍ  السّالم ػلیِ تِ تشوت ٍالیت اهیشالوؤهٌیي ،السّالم ػلیِ اهیذٍاسین خذاًٍذ تِ تشوت اهیشالوؤهٌیي

خفای ، سٍح ٍ خاى ٍ خسن ٍ فىش ٍ للة ٍ سشّ ٍ خفیّ ٍ اَالسّالم ػلیِ هٌیيؤهاء ٍالیت اهیشالو

 .ی ها سا تطْیش تفشهایذ ّوِ
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