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 ) ) ) ) المالس هلَيع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هلَيع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هلَيع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هلَيع نْ َكالمٍ َلهم وى)  )  )  )  ووىروىروىرر         َلبعذَلبعذَلبعذَلبعذ                    ىمانالْيىمانالْيىمانالْيىمانالْي    اللَّه دبنْ عةَ عبنِ قُتَيب دمنْ أَحع اللَّه دبنْ عةَ عبنِ قُتَيب دمنْ أَحع اللَّه دبنْ عةَ عبنِ قُتَيب دمنْ أَحع اللَّه دبنْ عةَ عبنِ قُتَيب دمنْ أَحع  

عَليـه الـسلم و َقـد ذُكـَر     عَليـه الـسلم و َقـد ذُكـَر     عَليـه الـسلم و َقـد ذُكـَر     عَليـه الـسلم و َقـد ذُكـَر      كُنَّا عند أَميرِالْمؤْمنينَكُنَّا عند أَميرِالْمؤْمنينَكُنَّا عند أَميرِالْمؤْمنينَكُنَّا عند أَميرِالْمؤْمنينَ: : : : بنِ يزِيد عنْ مالك بنِ دحيةَ قالَبنِ يزِيد عنْ مالك بنِ دحيةَ قالَبنِ يزِيد عنْ مالك بنِ دحيةَ قالَبنِ يزِيد عنْ مالك بنِ دحيةَ قالَ
 الفاخْت هنْدع الفاخْت هنْدع الفاخْت هنْدع الفاخْت هنْدئُ  إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما: : : : النَّاسِ َفقالَالنَّاسِ َفقالَالنَّاسِ َفقالَالنَّاسِ َفقالَعبادم مَنهيئُ َفرَّقَ ببادم مَنهيئُ َفرَّقَ ببادم مَنهيئُ َفرَّقَ ببادم مَنهيَفرَّقَ ب        هِمينطهِمينطهِمينطهِمينكانُوا         ط مأَنَّه كذل كانُوا ، و مأَنَّه كذل كانُوا ، و مأَنَّه كذل كانُوا ، و مأَنَّه كذل لَْقةً    ، ولَْقةًفلَْقةًفلَْقةًفف 

علـى حـسبِ قُـرْبِ أَرضـهِم     علـى حـسبِ قُـرْبِ أَرضـهِم     علـى حـسبِ قُـرْبِ أَرضـهِم     علـى حـسبِ قُـرْبِ أَرضـهِم       تُرْبةٍ و سهلها، َفهم تُرْبةٍ و سهلها، َفهم تُرْبةٍ و سهلها، َفهم تُرْبةٍ و سهلها، َفهم    حزْنِحزْنِحزْنِحزْنِ     و عذْبِها، و  و عذْبِها، و  و عذْبِها، و  و عذْبِها، و     أَرضٍأَرضٍأَرضٍأَرضٍ            سبخِسبخِسبخِسبخِ    منْ منْ منْ منْ 
الْقامـةِ  الْقامـةِ  الْقامـةِ  الْقامـةِ      مـاد  مـاد  مـاد  مـاد      الرُّواء ناقص الْعقْلِ، و الرُّواء ناقص الْعقْلِ، و الرُّواء ناقص الْعقْلِ، و الرُّواء ناقص الْعقْلِ، و     فاوتُونَ، َفتام فاوتُونَ، َفتام فاوتُونَ، َفتام فاوتُونَ، َفتام يَتيَتيَتيَت يَتقاربونَ، و على َقدرِ اخْتالفهايَتقاربونَ، و على َقدرِ اخْتالفهايَتقاربونَ، و على َقدرِ اخْتالفهايَتقاربونَ، و على َقدرِ اخْتالفها

بعيد الـسبرِ، و معـرُوف   بعيد الـسبرِ، و معـرُوف   بعيد الـسبرِ، و معـرُوف   بعيد الـسبرِ، و معـرُوف    الَْقعرِالَْقعرِالَْقعرِالَْقعرِ     َقبِيح الْمنَْظرِ، و َقريِب  َقبِيح الْمنَْظرِ، و َقريِب  َقبِيح الْمنَْظرِ، و َقريِب  َقبِيح الْمنَْظرِ، و َقريِب     الْعملِالْعملِالْعملِالْعملِ    الْهِمةِ، و زاكى الْهِمةِ، و زاكى الْهِمةِ، و زاكى الْهِمةِ، و زاكى  َقصيرَُقصيرَُقصيرَُقصيرُ
 .الْجنانِالْجنانِالْجنانِالْجنانِ الَْقلْبِ مَتَفرِّقُ اللُّب، و َطليقُ اللِّسانِ حديدالَْقلْبِ مَتَفرِّقُ اللُّب، و َطليقُ اللِّسانِ حديدالَْقلْبِ مَتَفرِّقُ اللُّب، و َطليقُ اللِّسانِ حديدالَْقلْبِ مَتَفرِّقُ اللُّب، و َطليقُ اللِّسانِ حديد الْجليبةِ، و تائهالْجليبةِ، و تائهالْجليبةِ، و تائهالْجليبةِ، و تائه    الضَّرِيبةِ منَْكرُ الضَّرِيبةِ منَْكرُ الضَّرِيبةِ منَْكرُ الضَّرِيبةِ منَْكرُ     

 چرا مردم مختلفند؟

 علل تفاوتها ميان انسانها

آنان است، زيرا آدميـان در آغـاز،    علت تفاوتهاى ميان مردم، گوناگونى سرشت

پس آنان به ميزان نزديك  باشند، تركيبى از خاك شور و شيرين، سخت و نرم، مى

متفاوتنـد يكـى    ودن خاكشان با هم نزديك، و به اندازه دورى آن از هم دور وب

 همت، يكـى زشـتروى و نيكوكـار،    خرد، ديگرى بلندقامت و كم زيباروى و كم

فكـر، يكـى پـاك سرشـت و بـداخالق، ديگـرى              قامت و خـوش    ديگرى كوتاه 

 .آگاه است آن ديگر سخنورى دل عقل، و قلب و آشفته خوش

 


