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ّبسم اهللا الرحمن الرحيم   ّفتـاح العليم هو ال،ّ
  

ترین درودها و تحیات بر بعد از حمد و ثناي آفریدگار و پروردگار عالم و آدم، عالی
ت عدم به نور وجود شایستگان و محبوبان ـ محمد و آل محمد ـ که به یمن وجودشان ظلم

ترین راه به معبود اي که بهترین و نزدیکسالم بر پاکان و عاشقان پاك باخته. مبدل گشت
سالم و درود بر آن . ي خود آن را به دیگران نیز نشان دادندو با سنّت و سیرهرا پیمودند 

اند؛  داران اوصاف جمال حقّشهسواران معرفت و عبودیت پروردگار که از یک سو طالیه
  . اندو از سوي دیگر آینه داران اسماء جالل الهی

ممکن است انسان داراي زندگی مدرن و مرفّه بوده و از انواع نیازهاي مادي برخوردار   
 گرفت که معنوي پیشرفت مادي را به جاي تکامل انسانی و ولی نباید تکامل ابزاري و؛باشد

                     و زندگیمندي از مادیاتشر در اوج بهرهچه ممکن است ب .تکامل حقیقی براي بشر است
 زیرا تنها با دارا .بهره باشدکم ،مفهوم حقیقی تکامل انسانی است وچه که معنا از آن،حیوانی

اي چون اسالم بودن ایمان به مبدأ و معاد و عمل به دستورات دین آسمانی تحریف نشده
   .کمال مطلق خواهد رسید  معقول شده و به سعادت واست که انسان داراي حیات معنوي و

                نوش  عیش و با  هرچند زندگی مادي انسان بسیار باشکوه بوده و،از نظر دین اسالم  
 هایش بیهوده ست و تالشمحتوا و بی پوچ، ولی فاقد معنویت و ایمان باشد،و لذّت بگذرد

   .و در زندگی زیانبار است
بیابانی کارهاي کفّار همچون سرابی در  :فرمایدرآن کریم در این مورد میکه ق چنان  

 خدا را نزد خویش  آن را چیزي نیابد و،پندارد و چون بدان رسدکه تشنه آن را آب است 
کارهاي کفّار یا .رسدو خدا زود به حساب می خواهد رسید تمام به حسابش که به ،یابد

پوشاند و روي آن موجی دیگر که موجی آن را می ی ژرفیدریا است در ظلماتیمانند 
 .ی که بعضی بر روي بعضی قرار گرفته استیها تاریکی.ابري استموج است و باالي آن 

خدا به هرکس نوري  آري، .بیندن آن را بسا ، دستش را بیرون آوردشخصهرگاه چندان که 
    )24/40نور ( .او هیچ نوري نخواهد بودبراي  ،نداده باشد
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چه آن  که هر،مهربان  حکیم و دانا و توانا وی این بدان جهت است که ایمان به خدایو  
 ، پاداش استکار انسان داراي حساب و کتاب و کیفر  و هست بر اساس عدل آفریده و هر

 بلکه برآن باشد که فکر بدي ؛ و گفتارش را نیکو کند کردارفقطشود که انسان نه سبب می
             ،ی باشدی چنین افکار و کردار نیکودارايکه کسی هم   و؛ نکنداش خطورهم در مخیله

   .در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد بود
او نقش انسان داراي ابعاد و عواطف و تمایالت گوناگونی است، که هریک در تکامل   

 روشهایی ۀاز جمل. ، تا انسان به سعادت کامل برسدباید همه را شکوفا کردرو، ازاین  دارند؛
   لطایف و مطالب ذوقی، ادبی، سخنان حکیمانه،  دهند،که آالم روحی انسان را تسکین می

  هاستعلمی، تاریخی، اخالقی، حکایات و ضرب المثل
تَغوا لَها ، فَابدانِ کَما تَملُّ االَب نَّ هذه القُلوب تَملُّا: فرمایدمی هم )ع(چنان که امیرالمؤمنین  

 فيهبه سخنان تازها شوند، براي نشاط آنها همانند تنها خسته میاین دل: َِمةكِالحطَرائ  
  )197 حکمت  نهج البالغه،(. حکیمانه روي آورید

 مؤمنی باشد، مزاح با افرادي که دوست يهکه به قصد مسخرمزاحی :شدههاي نهیمزاح  
انشمندان، مزاح در نزد در مجلس دمزاح مزاح بیجا، ، شودها می و سبب رنجش آنندارند

مزاح و خنده از گرفتاري دیگران، اهل معصیت، مزاح در قبرستان، مزاح در تشییع جنازه، 
  .، مزاح با نامحرم، افراط در مزاح یعنی دلقک شدننهادنلقبی را به مزاح بر دیگري 

 ،اي از آیات واحادیثدم که مجموعه این جانب در صدد برآم،لبابا توجه به این مط  
  ی که موجب تقویت معنویت یهاوگفتار بزرگان علم و دین و فلسفه و عرفان و نیز داستان

 سعی شده است که این ،چه مالحظه خواهد شد البتّه چنان. فراهم آورم،و ایمان گردد
و مطالب خارج از  عاري از هرگونه هجو و لغو ،هاي مشابهموعهمجموعه برخالف سایر مج

                    )عج(که مورد رضایت خداوند و توجهات ولی عصره امید آن ب.ادب و نزاکت باشد
    .ددگرخوانندگانش شایان  يهو استفاد

 
 


