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 ینِويِ الزَحِنِ اهللِ الزَحٕتِسٕ

 حالل و حرام در لباس

ضیه ٚ لذسی  ثٝوٝ یىی ایٗ ؛پٛضیذٖ ِجبس ضٟشت حشاْ است. ِجبس ضٟشت ٞٓ دٚ جٟت داسد

ای ثپٛضی ِجبس ط٘ذٜ ٚ وٟٙٝ چٙبٖوٝ، ٖآدیٍش  ضٛی؛ٕ٘ب ثپٛضی وٝ اٍ٘طتِجبس  لیٕتٌشاٖ

عجت آدْ عبسفی است! عجت آدْ صاٞذی است! ٕ٘ب ضٛی. طٛسی وٝ دیٍشاٖ ثٍٛیٙذ وٝ اٍ٘طت

ٞب حشاْ ٞش دٚی ایٗ ِجبسپٛضیذٖ است!  ... چٝ سبِِهِ إِی اهلل ٚ ٚاصُِِ إِی ٔشاتتِ اِمُشة ٚ

 ِجبس ضٟشت است. چٖٛ است؛ 

دست ثیبیذ. ِجبسی وٝ آٖ سا ثب پَٛ ٝ ِجبس ٔٛسد سضبیت خذا اّٚالً ِجبسی است وٝ اص ساٜ حالَ ث

ٔٛسد سضبیت خذا ٘یست. ِجبسی وٝ  یِجبس چٙیٗوٝ غصجی است؛  حشاْ خشیذی؛ ِجبسی

جٙسَص ثشای تٛ حشاْ است. ثشای آلبیبٖ ِجبس حشیش پٛضیذٖ حشاْ است؛ ِجبس صَسثفت پٛضیذٖ 

ثشای ٞش دٚ حشاْ است؛ ٔثُ ِجبسی وٝ  ،چٝ ثشای صٖ ٚ چٝ ثشای ٔشد ٞبثشخی ِجبسحشاْ است. 

ٞبیی وٝ اص خبسج . ثعضی اص ِجبساست ٝ ضذٜاص پٛست ٚ پطٓ حیٛا٘بت حشاْ ٌٛضت تٟیّ

 ؛چشْ طجیعی است ٔثالً ؛تٙطبٖ استثش ٞب ِجبس آٖتٛجّٝ، آٚسد٘ذ ٚ ثعضبً ٔتذیّٙیٗ ٞٓ ثی ٔی

ٔشیىب ٚ آدس حالَ ٌٛضت ٞٓ ثبضذ،  ٞشچٙذچشْ ٔصٙٛعی ٘یست. چشِْ طجیعیِ حیٛا٘ی است وٝ 

تٗ پب یب ثٝ ا٘ذ؛ تب ضذٜ وفص یب ِجبسی وٝ فشد ا٘ذ ٚ ایٗ چشْ سا اص آٖ ٌشفتٝاسٚپب آٖ سا سش ثشیذٜ

ثخٛاثب٘ٙذ ٚ سٚ ثٝ لجّٝ خجش وٙٙذ؛ آٖ حیٛاٖ سا  . آٟ٘ب وٝ ٘شفتٙذ یه راثح ٔسّٕبٖاست وشدٜ

 ایٗ اص ٘ظش جٙس ِجبس. ! سشش سا ثِجُشَ٘ذاسالٔی اسٓ خذا ثجش٘ذ؛ ٚ ثب آداة رثح 

ِجبس تأٔیٗ وٙیٓ. ٌفتیٓ وٝ ضىش خٛاٞیٓ سضبیت خذا سا دس خٛة ٔب ٔی ؛اص ٘ظش ٔمذاس ِجبس

است وٝ ایٗ ٕٞٝ ِجبس  جك ٘ظش ُٔٙعِٓ سفتبس وٙی. چٝ خجش٘عٕت ایٗ است وٝ ثب ٘عٕت ط

شیذی؟ تٛا٘ی ایٟٙب سا ثش تٗ وٙی. ثشای چٝ ایٗ ٕٞٝ ِجبس خثبس ٞٓ ٕ٘یخشی؟ تٛ سبِی یه ٔی

یه ِجبس  ٞش سٚص وٗ.تٟیّٝ لذس ِجبس ٕٞبٖ ؛وٝ الصْ است ثپٛضی ایٗ اسشاف است. ٕٞبٖ ٔمذاس
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وسی جشأت داسد اص ایٗ  . چٝضْٛٞب خب٘ٓ ٔتعشّضخٛاٞٓ ٔٗ ٕ٘ی !خٛاٞی چٝ وبس؟ ٔی

ایٗ ِجبس سا  ٔجّس عشٚسی لجُ :ٌٛیٙذٞب ٔیوٙذ؟ ِٚی دیذْ ثعضی اص خب٘ٓٞب جسبست

حتٕبً ثبیذ یه ِجبس جذیذ  ٖ سا ثپٛضٓ خیّی صضت است!اٌش ایٗ عشٚسی ٞٓ ٕٞب ؛ْاٜ پٛضیذ

ٌٛیذ ضت عشٚسیٓ حتٕبً ایٗ اسشاف ٘یست؟ یب عشٚس خبٕ٘ی وٝ ٔی آیب ضٕب سا ثٝ خذاثخشْ! 

ثش ی عٕشش یه ثبس ثیطتش دس ٕٞٝ ساایٗ ِجبس  ِجبس ثذٚص٘ذ یب خٛدْ ِجبس ثخشْ. ثبیذ ثشایٓ

د. چٙذ ٚلت آٖ ِجبس سا ٍ٘ٝ سیضدٚس ٔیچٙذ ٚلت ثعذ ٞٓ د ٚ آٚسثعذ آٖ سا دس ٔی وٙذ؛ٕ٘ی تٗ

 آٖ ساِزا  ؛وٓ ٞٓ وٝ ٌشد ٚ خبن ٌشفت. وٓٝ استثیٙٙذ جبیطبٖ سا ٌشفتأّب ثعذ ٔی ؛داس٘ذٔی

ایٗ اسشاف ٘یست؟ پس دس ٔمذاس ِجبس ٞٓ اسشاف است ٚ ایٗ آیب . ضٕب سا ثٝ خذا ا٘ذاص٘ذٔی دٚس

 خالف سضبیت ٔٙعٓ است. 

فالٖ خٛا٘ٙذٜ، فالٖ  بس است؛طجك سضبیت ٔٙعٓ ثبضذ. ِجبسی وٝ تَطَجُِٝ ثٝ وفّٞٓ ثبیذ فشْ ِجبس 

ٌٛ٘ٝ خٛاٞٓ ضجیٝ اٚ ِجبس ثپٛضٓ. یب آٖایٗ ِجبس سا پٛضیذٜ ٚ ٔٗ ٔی ،پیطٝ، فالٖ ٔب٘ىٗٞٙش

پٛضٙذ؛ ِجبس ثپٛضٓ، ایٗ وٝ ٔسّٕبٖ ٘یستٙذ؛ غیش ٔسّٕب٘ٙذ؛ وبفش٘ذ؛ ِجبس ٔی اضخبصیوٝ 

دس دستٍبٜ  وٝ ثٝ ٌشٚٞی تطجّٝ ثجٛیذ؛وسی  «1ٍٓ هٓيْ تَشَثَِٓ تِقََٕمٍ فََْٔٓ هٌِْْٔنٕ»تطجّٝ ثٝ وفّبس است. 

ثبضیٓ. ٕٞیٗ ٔذَ  ،وٙیٓتٕٙبٖ ٔیثٝ آیذ. ٔشالت ٔذَ ِجبسی وٝ خذا اص آٖ ٌشٜٚ ثٝ حسبة ٔی

ایٗ خٛدش سٚصی ٔظٟشِ ثبسصِ تطجّٝ ثٝ وفّبس ثٛد.  ؛وٙیٓٞبی ایشا٘ی ثش تٗ ٔیِجبسی وٝ ٔب ٔشد

ایشا٘ی، ایٗ وت ٚ ضّٛاس تٍٙی وٝ تٙطبٖ ی ٔشدٞبوٙیٓ وٝ ٔب سا ٔجتال وشد٘ذ. ایٗ ِجبس  ِٚی چٝ

ٞب سا جبیٍضیٗ ِجبس وٙٙذ؛ ایٗ اص غشة آٔذ ٚ ثٝ ٔب تحٕیُ ضذ. سضبخبٖ ثٝ صٚس ایٗ ِجبس ٔی

ٞبی تًٙ ٚ  ایٗ ٔذَ ِجبس .اصیُ ایشا٘ی وشد. ِزا سٚصٞبی اَّٚ لطعبً ٔصذاقِ تطجّٝ ثٝ وفّبس ثٛد

ٍ٘بٜ  ٘یست. ضٕب ثٝ تبسیخ پٛضص دس ایشاٖسٛ ثب حیبی یه ا٘سبِٖ ٔؤٔٗ، ٞٓ ،ٔشدا٘ٝ چسجبٖ

ٞب چٝ ثٛدٜ است؟ ٘ٝ ایشاٖ، دس تٕبْ د٘یب ایشا٘ی ِجبس .ٞبی ٔشدْ ضٙبسی سا ثجیٙیذ. ٔٛصٜوٙیذ

ٞب دس ٞب ٚ ثشٍٞٙیحیبییٞبی ٔشدٞب سا ثجیٙیذ. ایٗ ثیدس خٛد اسٚپب، ِجبس .است طٛس ثٛدٜٕٞیٗ

٘ذ؛ ٔشدٞب ٞٓ ضجیٝ ثٝ ُِخت اٜ ُِخت ضذ سسٕبًب وٝ ٞفبق افتبد. خب٘ٓاخیش اتّ یسذٜایٗ چٙذ 

ٞبی ثّٙذی ٔثُ پبِتٛ ثٝ ٘بْ  ٔشدٞب وتدس ٌزضتٝ  ٚ االّ وٙٙذ.ٔی ِجبس تًٙ ثٝ تٗ ا٘ذ ٜٚ ضذ
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ٞبی ثّٙذی داضتٙذ وٝ تب سٚی دأٗٞٓ ٞب خب٘ٓ ضّٛاسٞبیطبٖ ٞٓ ٌطبد ثٛد.؛ طبٖ ثٛدثٝ تٙ ِجّبدٜ

غیش آیب ٞبی ِجبس اسٚپب، ثجیٙیذ ٔٛصٜ ثٝثشٚیذ تٙطبٖ ثٛد.  ٞبی ٌطبدی ثٝیذ؛ ِجبسسسصٔیٗ ٔی

ٞبی ٞٙش ٔشیىب دس ٔٛصٜآی اسٚپب ٚ وٝ اص لشٖٚ ٌزضتٝسا ی یٞبی ٘مّبضیثشٚیذ تبثّٛ اص ایٗ است؟

 2 ٔب، عصش ثشٍٞٙی ضذ؛ عصش ثشٌطت ثٝ حیٛا٘یّت ضذ. غیش اص ایٗ است؟ عصشآیب ثجیٙیذ  ؛ستا

  .جُٝ ثٝ وفّبس ٘جبضذثٝ ٞش حبَ فُشْ ِجبس، تَطَ

دٚ، سٝ ویّٛٔتش  تب  اش د٘جبِٝأّب  ؛وٙذ تٗ ٔیثٝ سا  آٖ ضخصٞبیی ٘جبضذ وٝ اص ِجبس ٕٞیٗ طٛس

سا ثٍیش٘ذ؛ ثّٙذ وٙٙذ وٝ ثٝ صٔیٗ  آٖ د٘جبِٝ ثبیذ عشٚس خب٘ٓ ٞبی دٚشادأٝ داسد! وٝ سبق

ٞٓ ثیص اص حذ ٌطبد  ثشخی آلبیبٖسّٙتی ٞبی ِجبس ایٟٙب دسست ٘یست.٘ىطذ ٚ وثیف ٘طٛد. 

ٔتش است.  ی آٖ یهایشاٖ ٞٓ ٞست. ضّٛاسٞبی ٌطبدی وٝ ٞش پبچٝ . دس ثعضی اص ٔٙبطكِاست

ضبیذ  ٝاِجتّ !وٙذ. آخش پبی وٛچه تٛ، ثٝ ضّٛاس ثٝ ایٗ ٌطبدی چٝ ٘یبصی داسد؟ا٘سبٖ تعجّت ٔی

 ی اسشاف، اسشاف است.ِٚی اص جٙجٝ ی حیب ٚ پٛضص خٛة ثبضذ؛اص جٙجٝ

ست. ا حشاْ است؛ خالف سضبیت خذا پٛضیذٖ ص٘بٖ ضجیٝ ٔشداٖ؛ یب ٔشداٖ ضجیٝ ص٘بِٖجبس  

ثبیذ وٓ دأٗ ٚ دِوُّتِٝ وٓ حتٕبًوٙٙذ؛ آلبیبٖ ٞٓ دٚص٘ذ ٚ تٙطبٖ ٔیٞب وت ٚ ضّٛاس ٔیخب٘ٓ

ثب ایٗ اٞتٕبٔی وٝ ٔسئِٛیٗ فشٍٞٙی ٚ داسیٓ  ذ. ثب ایٗ سٚ٘ذی وٝ ٔب دس جٕٟٛسی اسالٔیثپٛضٙ

ثٝ ٞش آٚسیٓ. ثٝ صٚدی سش اص ایٙجب ٞٓ دس ٔی دٞٙذ؛دس ثحث پٛضص ثٝ خشج ٔی ی ٔبجبٔعٝ

  حبَ فشْ ِجبس ٞٓ ثبیذ طجك سضبیت خذا ثبضذ.

لِْا حٓال  فِی»؟ است است؟ چٝ وسی ثٝ تٛ اجبصٜ دادٜ است. چٝ خجش لیٕت ِجبسی دیٍش  ٘ىتٝ

ٍٓ فِی حٓزاهِْا   لِْا حِسابٌحٓال  فِی» .جبی خٛد داسددس حالِص حسبة است. حشاْ وٝ  « ابٌحِس

ی؛ خٕسص سا اٜ . فشض وٗ ایٗ پَٛ سا حالَِ حالَ ثذست آٚسد «3عِتَابٌالشُثْٔاتِ ابٌ ٍٓ فِی عِق

 ٕٞٝ چیضش خٛة است؛ آیب اجبصٜ داسی ایٗ ٕٞٝ پَٛ ثشایدس ثٝ دست آٚسدٖ، ی؛ اٜ ٞٓ داد

                                                           
کِ  است ّا را تز حذر داشتِ ی اًثیاء هعزّفی ًوَدُ است ٍ اًساى تزًاهِی شیطاى ٍ پَشیذگی ٍ پَشاًذى را  ساسی را سیاست ٍ تزًاهِ . قزآى کزین تز2ٌِّ

ی  اد. سَرُّوچَى پذر ٍ هادرشاى، آدم ٍ حَّا، فزیة شیطاى را تخَرًذ؛ سیزا آًْا را اس تْشت پاکی ٍ عفاف تِ ارض تزٌّگی ٍ حیَاًیّت سقَط خَاّذ د

 تَاى پی تزد.  پزستی، هی رٍاج تزٌّگی در عصز تزیذى تشز اس خذاًٍذ ٍ گستزش شیطاى تِ سزّ ،ی قزآًی اس ّویي آهَسُ .27تا  22ّای  اعزاف، آیِ
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ضٛی؟ اص ٌشٔب ٚ سشٔب یتش پٛضیذٜ ٕ٘است؟ ثب ِجبس اسصاٖ ؟ چٝ خجشثذٞی یه ِجبس خشیذ

ایٗ ٕٞٝ ثشای ِجبس خشج وٙذ؟ پس ثبیذ ثجیٙیٓ وٝ  ٚالعبً الصْ است ا٘سبٖآیب ضٛی؟ حفظ ٕ٘ی

 ست یب ٘ٝ. الیٕت ِجبس ٞٓ ٔٛسد سضبیت خذا 

فشٚتٙی دس  ٚ . ٌفتیٓ ٘ٛع ِجبس طٛسی ثبضذ وٝ حبِت افتبدٌیاست دیٍش ٘ٛع ِجبسی  ٘ىتٝ

ثیٙی ٚ ثضسي ا٘سبٖ ایجبد وٙذ؛ حبِت تٛجّٝ ثٝ خذا دس ا٘سبٖ ایجبد وٙذ؛ ٘ٝ حبِت غفّت ٚ خٛد

 ثشخی ُٔذٞبٞبی سٚص ٘طٛد. طّجیتسّیٓ ُٔذٞبی سٚص ٘طٛد؛ تسّیٓ تجُّٕ ،تفبخش. ا٘سبٖ دس ِجبس

. ٔٗ اص است ی ایٗ است وٝ عمُ اص پیشٚاٖ ایٗ ُٔذٞب خذاحبفظی وشدٜدٞٙذٜوٝ ٚالعبً ٘طبٖ

٘ذ. اٜ ٞب، ٔثالً طجك ُٔذ ِجبس پٛضیذسبَٞب، ثعضی اص ٔیبٖٓ ثعضی اص جٛاٖیثیٙٔی ٖ ثٍٛیٓ.یبآلب

ذِص است. ایٗ ٌٛیٙذ ایٗ ُٔٔی است.وٝ صذ جبی آٖ پبسٜ  است یه ضّٛاسِ ِی ثش تٗ وشدٜ

 آٖ جبٞبیی اص ؛ضّٛاس حتٕبً ثبیذ پبسٜ ضذٜ ثبضذجبٞبیی اص ایٗ  ی سبِٓ است.تش اص ضّٛاسٞبٌشاٖ

سیص سیص ضذٜ ثبضذ. خٛة ضٕب سا ثٝ خذا عمُ آدْ تأییذ  آٖجبٞبیی اص  ٕ٘ب ضذٜ ثبضذ؛٘خثبیذ 

ٞب ٞٓ خب٘ٓ !؟ ُٔذ استاست ٌٛ٘ٝ ِجبس ثش تٗ وٙذ؟ چٝ اتّفبلی افتبدٜایٗا٘سبٖ وٙذ وٝ ٔی

 سسذ. ٕ٘یٞب سسذ؛ ثٝ خب٘ٓدا٘ٙذ. ٔٗ آلبیبٖ سا ٌفتٓ. صٚسْ ثٝ آلبیبٖ ٔیخٛدضبٖ ٔی

ِجبس سا ٔطبثك سضبیت ُٔٙعِٕی وٝ  ِجبس دس ایٗ است وٝ ا٘سبٖ ثٙبثشایٗ ٌفتیٓ ضىشِ ٘عٕتِ 

 استفبدٜ وٙذ.ا٘تخبة ٚ ؛ است ِجبس سا وشأتبً ثٝ ثطش عٙبیت وشدٜ

. ظبٞش ٚ پزیشد اثش ٔیٌزاسد؛ ثبطٗ ا٘سبٖ اص ظبٞش اٚ ظبٞش ثش ثبطٗ تأثیش ٔی ایٓ وٝٝ ثبسٞب ٌفت

ٌزاسد. ٔیتأثیش آٖ ِجبس ثش سٚحیّبت اٚ  ؛. ا٘سبٖ ٞش ِجبسی ثپٛضذٌزاس٘ذٍش اثش ٔیثبطٗ ثش یىذی

ثٝ ظٛاٞشش  د است؛ا٘سب٘ی وٝ طبِت تعبِی سٚح خٛد است؛ طبِت تىبُٔ ضخصیّت ا٘سب٘ی خٛ

ی ثسیبس ثٍزاسد. ایٗ ٘ىتٝ ٘جبضذ وٝ تأثیش ٔخشّثی ثش ثبطٙص، ظبٞشی شظبٞش وٙذ وٝدلّت ٔی

 ضٟش .داس استایٗ ثحث خیّی دأٙٝ فشاتش سٚیٓ، ِجبس فشد یخٛاٞٓ اص جٙجٝاٌش ثّٟٕٔی است. 

خب٘ٛادٜ پٛضب٘ذٜ  شیىپِجبسی است وٝ ثش  ضٛد. خب٘ٝجبٔعٝ پٛضب٘ذٜ ٔیپیىش ِجبسی است وٝ ثش 

ثش سٚحیّبت افشاد خب٘ٝ تأثیش  ،است خب٘ٝ ثٝ وبس سفتٝ سبختٔعٕبسی وٝ دس طشح ضٛد.  ٔی

سٚحیّبت ٔشدْ ضٟش تأثیش  ثش ،است ی وٝ دس ضٟش ثٝ وبس سفتٝیٔعٕبسیضٟشسبصی ٚ ٌزاسد.  ٔی

ی ٔب جبٔعٝ است. ٓ؛ خیّی ٔفصُّیضٛٓ ٚاسدش یش ثخٛاٞوٝ اٌٞبیی است ٌزاسد. ایٟٙب ثحثٔی
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آیب  ٍٛ٘ٝ است؟ٞبی ٔب اآلٖ چٔعٕبسی سبختٕبٖ ثیٙذ. أش آسیت ٔیاص سٍٞزس ایٗ چمذس 

سفت.  تشطشفوٓ اص اُپٗ ٞٓ آٖٞب اُپِٗ ضذ؛ ثعذ وٓخب٘ٝضضپثیٙیذ؟ اَّٚ آ پیبٔذٞبی آٖ سا ٕ٘ی

استفبع داضت؛ آٖ  حذٚد یه ٔتشٚ  ثیٗ آضپضخب٘ٝ ٚ اتبق پزیشایی ثٛدیعٙی وبثیٙت یب دیٛاسی وٝ 

 . یعٙی خب٘ٓ خب٘ٝاست پبسچٝ ضذٜیه خب٘ٝ ٚ اتبق پزیشاییضٚ حبال آضپ ٚسط ثشداضتٙذسا ٞٓ اص 

 اٚا٘ذاْ ٞب ثبیذ اص ِزّت تٕبضبی ٞیىُ خٛشٟٕبٖیی ٔپضد؛ ٕٞٝخب٘ٝ غزا ٔیضوٝ داسد دس آضپ

خٛاٞٓ ٚاسد ٞب اثش ٘ذاسد؟ ٌفتٓ وٝ ٕ٘یثش سٚحیّبت ٚ فشًٞٙ ا٘سبٖ ثٟشٜ ثجش٘ذ. آیب ایٗ ٔعٕبسی

؛ ٜ استٞبیص سا ثٍٛیٓ وٝ ٕٞیٗ ٔعٕبسی چٝ ثالیی ثش سش جبٔعٝ آٚسدایٗ ثحث ثطْٛ ٚ ٔصذاق

اص تٛا٘یذ ٔیا٘ذ! ضٕب ٞبیی وٝ ثٝ ٞٓ ُٔطشِف. خب٘ٝاست ی آٚسدٜدس پچٝ اتّفبلبت ٚحطتٙبوی 

-ی ٔییی ایٗ اتبق، تب ا٘تٟبی اتبق خٛاة ٕٞسبیٝ سا ثجیٙیذ! ایٗ چٝ تأثیشات فشٍٞٙیپٙجشٜ

ٔب ٞٓ ثبیذ عیٙبً وپی وٙیٓ  ؛چٙیٗ است وٝ فشًٞٙ ثشٍٞٙی حبوٓ است، ٌزاسد؟ چٖٛ دس غشة

ثٍزاسیذ ثٍزسیٓ. فمط خٛاستٓ ثٍٛیٓ  ٚجٛد داسد؛صیبدی  ٞبی خیّیحشف !ٚ ثیبٚسیٓ ایٙجب؟

ظبٞش سٚی  چِٖٛجبس، تٟٙب ِجبس فشد ٘یست؛ ِجبس خب٘ٛادٜ، ِجبس ضٟش، ایٟٙب ٞٓ ِجبس است. 

ِجبسی وٝ تأثیشات ثذِ سٚحی، لّجی، اخاللی، سٚا٘ی ثش ا٘سبٖ ا٘سبٖ ثبیذ اص ِزا  ٌزاسد؛ثبطٗ اثش ٔی

 ذِی وُٝٔ ثخشد؛ یب خٛاٞذ ٔیٞش ِجبسی وٝ ی فشدی ٞٓ  دس جٙجٝپشٞیض وٙذ.  ؛ٌزاسدٔی

یب ٔذَ  ثعذ ِجبس ٌزاسد؛ ٔی اٚ ثش یتأثیشچٝ  ثجیٙذاَّٚ ثبیذ خٛاٞذ طجك آٖ ِجبس ثذٚصد؛  ٔی

 وٙذ. آٖ سا ا٘تخبة 

 مراتب لباس انسان

ی ٚجٛد ٞباص ٔشتجٝ یهدس ٞش  داسد. یای اص آٖ ٞٓ ِجبسٞش ٔشتجٝ ٚ داسدٚجٛد ا٘سبٖ ٔشاتجی 

سبتش ثذٖ ٔٗ است. ایٗ ثذٖ ظبٞشی ٔٗ ٞٓ  ،ایپبسچٝ دلّت وٙیذ. ایٗ ِجبسِ صثٝ ِجبس ا٘سبٖ

ٍٔش  ثیٙیذ؛وٝ ضٕب ٕ٘یاست ؟ ثذٖ ثشصخی ٔٗ سا پٛضب٘ذٜ است سا پٛضب٘ذٜ چیض ِجبس است. چٝ

ضبیذ ٞٓ ثبضذ. پس ثذٖ جسٕب٘ی  ؛اش ثبص ثبضذوٝ دس ثیٗ ٔب وسی ثبضذ وٝ چطٓ ثشصخیایٗ

است. ثذٖ ثشصخی سبتش ٘فس ٔٗ است؛ ِجبسی است وٝ ٘فس ٔٗ  ٔٗ ِجبس ثذٖ ثشصخی ٘یضٔٗ 

پٛضب٘ذ. لّت ٔٗ پٛضب٘ذ. ٘فس ٔٗ سبتش لّت ٔٗ است؛ ِجبسی است وٝ لّت ٔٗ سا ٔیسا ٔی

شِ ٔٗ پٛضب٘ذ. سٚح ٔٗ سبتش سسبتش سٚح ٔٗ است. لّت ٞٓ خٛدش ِجبس است ٚ سٚح سا ٔی
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تش ٚجٛد ا٘سبٖ، ِجبس ی عٕیكای ثشای ٔشتجٝ. ٞش ٔشتجٝاستاست؛ پس خٛد سٚح ٞٓ ِجبس 

اص  یهی ٔٗ است. پس ثجیٙیذ چمذس ِجبس ضذ! ثبیذ دس ٞش ی خفیّٝاست. سشّ ٔٗ سبتش ِطیفٝ

ی اس ثبیذ دس ِجبسیٓ سا ٔشاعبت وشد. ٔصّّی ٚ ٕ٘بصٌضدٕ٘ٛٞب دلّت وشد ٚ آ٘چٝ وٝ اضبسٜ ایٗ ِجبس

 ٔشاعبت وٙذ. آداثی سا  ؛خٛاٞذ ثپٛضذ ٚ ثب آٖ ٕ٘بص ثخٛا٘ذوٝ ٔی

وٙذ. ثحثِ ٕ٘بص تب چٝ صٔب٘ی ادأٝ پیذا ٔی دا٘یٓیٓ. ٕ٘یاٜ ٘طذٕ٘بصٌضاس ٔب ٞٙٛص ٚاسد ثحث ِجبس 

اص دیٍش وٝ ثشایتبٖ ثٍٛییٓ؛  است ٔب٘ذِٜجبس ثبلی ٞٓ آداة  ؛ٔمذّٔبت ٕ٘بص خیّی صیبد است خٛدِ

ٕ٘بص است؛ ٚلت ٕ٘بص است؛ لجّٝ است. ایٟٙب جضء ٔمذّٔبت ٕ٘بص است. ضبیذ ثتٛاٖ  ٔىبٖٔمذّٔبت، 

وٙذ دا٘یٓ خذا سٚصی ٞبی صیبدی داسد. ٕ٘یٔبت ٕ٘بص ٌفت. ثحثذّثٝ عٙٛاٖ ٔم ٘یضاراٖ ٚ البٔٝ سا 

. ِٚی أیذٚاسیٓ خذای ٔتعبَ ٕٞیٗ خیشٚ عٕش ٔب وفبف ثذٞذ وٝ ثحث ٕ٘بص سا تىٕیُ وٙیٓ یب 

دٞذ. یعٙی س لشاس دس سٚح ٚ فىش ٚ جبٖ ٔب ٔب٘ذٌب سا ضٛددٞذ ٚ ٌفتٝ ٔیوٝ تٛفیك ٔی ٞبیی٘ىتٝ

ٞبی وبسثشدی است. دس طَٛ ٞفتٝ رٕٞٙبٖ سا ٔطغَٛ ایٗ ثبضیٓ. ایٟٙب ثحث دس ٞفتٝ ٔطغَٛ آٖ

ٞبی دس ثٟشٜ ٌشفتٗ اص ایٗ آٔٛصٜٔٛفّمیٓ؟  ٟبثشدٖ آ٘ داسیٓ ٚ ثجیٙیٓ چمذس دس ثٝ وبس ٞب ٍ٘ٝثحث

أیذٚاسیٓ خذای ٔتعبَ ثٝ  .تالضٕبٖ سا ثىٙیٓ ؛وٝ دس ٕ٘بص ٚجٛد داسد عٕیكبس ِطیف ٚ ثسی

ی ٔب تٛفیك ٘ضدیه ثٝ ٕٞٝ ؛است اِسّالْعّیٝثشوت حمیمت ٕ٘بص وٝ ٚجٛد ٔمذّس أیشإِؤٔٙیٗ 

 .سا عٙبیت ثفشٔبیذ ٓضذٖ ثٝ حمیمت ٕ٘بص ٚ صال
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