
 آجار ه پیانرٍا – تُکل ةس درا

 دل ه آن، در عرن غسق از را اىطان اضتاب ؼالم ةا تُدٌ ؼیو در کٌ دارد دكیلى ه عسیف ةطیار نفَُم تُکل

 .دارد ةازنى عسک ةٌ آلُدگى ه درا غیس ةٌ ةطتو

 نى ىازل ةيرگان ةس کٌ اضت نتؽال درای ىاحیٌ از اضت کهال ه ىؽهت آىچٌ ةراىى کٌ اضت آن تُکل نسز

 ه دُد در عایطتگى ه ؼالحیت ایذاد ه ضازی زنیيٌ دٍى اىذام ةایر تُ آىچٌ ه اضت حق ارادً ةٌ ه عُد

 .ةگیسی كسار الَى رحهت نغهُل تا اضت اه ؼيایت ه كررت ةٌ راضخ اؼتهاد

 اىطان ه اضت، اه دضت ةٌ تيَا ىتایخ زیسا عُد، نى هاگزار درا ةٌ اؼهال ضُدنيری ه ىتیذٌ دیگس ؼتارت ةٌ

 .ضازد نى آنادً حق ىشهالت ه الَى رحهت دریافت ةسای را دُد کُعظ، ه تالش ةا تيَا

 را نُاىػ ه گیسد ةَسً نغکالت ةس عرن پیسهز ةساى نادى هضیلٌ گُىٌ ٍس از كُت ه كررت کهال ةا ةایر اىطان

 از را پیسهزى ه ىتیذٌ ه ةاعر اه پایان ةى كررت ه پسهردگار لطف ةٌ نتکى حال ایو ةا ه ةسدارد، دُد راً ضس از

 .اه غیس ىٌ ةراىر اه

 ه ؼش اللٌ ؼلى التُکل نا: »فسنُد الۆس دتسئیل از دُاىیم نى" آلٌ ه ؼلیٌ اللٌ ؼلى#اکسم پیانتس از حریحى در

 ه الیهيػ ه الیؽطى ه الیيفػ ه الیضس الهذلُق ةان الؽلم: »کسد ؼسض «چیطت؟ ةشرگ دراهىر ةس تُکل دل

 ىٌ ه ةسضاىر زیاىى تُاىر ىهى نذلُق کٌ اضت ایو ةٌ آگاٍى ه ؼلم تُکل حلیلت الذلق؛ نو الیاس اضتؽهال

 از را چیش ٍهٌ یؽيى#اضت دلق از یاس ةطتو کار ةٌ" دیگس#ه ةازدارد، اه از ىٌ ه ةتذغر، چیشى ىٌ ه ضُدى،

 "«.ةراىر اه فسنان ه اذن ةٌ ه درا ضُى

 فى یطهػ لم ه اللٌ، ضُى یذف لم ه یسج لم ه اللٌ ضُى الحر یؽهل لم کزلک الؽتر کان فاذا: »فسنُد ضپص

 انیر ه دٍر ىهى اىذام ؼهلى درا ةساى دش ةاعر، چيیو درا ةيرً کٌ ٍيگانى; التُکل ٍُ فَزا اللٌ، ضُى احر

 !« تُکل حلیلت  اضت ایو ةيرد، ىهى دل درا دش کص ٍیچ ةٌ ه ىرارد، درا ةٌ دش تسضى ه

 ایو تُکل; ضُاً التذاف: »فسنُد چیطت؟ تُکل: پسضیرىر نؽؽُم انام از کٌ دُاىیم نى دیگسى حریث در

 « ىتسضى درا غیس از کٌ اضت

 ةٌ پیُضتو ه نذلُق از ةسیرن یؽيى اللٌ الى اىلطاع تُکل رهح کٌ عُد نى اضتفادً دُةى ةٌ تؽتیسات ایو از

 .اضت ىغرً ىایل تُکل حلیلت ةٌ ىتاعر رهحیٌ ایو داراى کٌ کص آن ه اضت، دالق

 ه اضتاب از اضتفادً تسک تُکل، نفَُم کٌ اضت عرً ىفى نؽيى ایو عریرا اضالنى رهایات در حال ؼیو در

 دُد عتس" آلٌ ه ؼلیٌ اللٌ ؼلى#پیانتس حضُر در ؼسةى نسد: دُاىیم نى نؽسهفى حریث در. ةاعر ؼادى هضایل

 را عتس تُکل؛ ه اؼللَا: »فسنُد" آلٌ ه ؼلیٌ اللٌ ؼلى#اکسم پیانتس!« اللٌ ؼلى تُکلت: »گفت ه کسد رٍا را

 ". ةتير اعتس زاىُى تُکل ةا! #« کو درا ةس تُکل ه ةشن پایتير



 ةا ایو ه اضت، الَى ٍاى ضيت ةٌ اؼتيایى ةى نؽيى ةٌ ةلکٌ  ىیطت تُکل تيَا ىٌ اضتاب ؼالم ةٌ اؼتيایى ةى

 .ىیطت ضازگار تُکل رهح

 

 کٌ اضت آنرً حریث در دٍیم، نى پایان" الطالم ؼلیٌ#نُضى حضست ؼؽس ةٌ نسةُط حریحى ةا را ضذو ایو

 ه دادىر، تغذیػ را اه ةیهارى ه رفتير اه ؼیادت ةٌ اضسائیل ةيى ةُد، عرً ةیهار" الطالم ؼلیٌ#نُضى حضست

 ٍیچ از نو: گفت" الطالم ؼلیٌ#نُضى یافت، دُاٍى ةَتُدى کيى اضتفادً داره فالن از اگس گفتير اه ةٌ

 دارهى: گفتير اه ةٌ ةاز. عر طُالىى ةیهاریظ هلى! دٍر عفا نسا داره ةرهن دراهىر تا گیسم ىهى ةَسً دارهیى

" الطالم ؼلیٌ#نُضى ةاز یاةیم، نى ةَتُدى ه کيیم نى نراها آن ةا نا ه اضت نذسب ه نؽسهف ةیهارى، ایو

 ه ؼشتى ه: »فسضتاد هحى اه ةٌ دراهىر ضساىذام یافت، ادانٌ ةیهاریظ هلى! کيم ىهى اضتفادً داره از نو: گفت

 از ایيکٌ نگس دٍم ىهى تُ ةٌ ةَتُدى کٌ ضُگير داللم ه ؼشت ةٌ; لک ذکسهً ةها تتراهى حتى الاةساتک داللى

 آن از ه ةیاهرىر اه ةساى را داره آن داد دضتُر" الطالم ؼلیٌ#نُضى!« کيى اضتفادً اىر گفتٌ تُ ةٌ کٌ دارهیى

 اش هضُضٌ عایر#عر پیرا اى هضُضٌ" الطالم ؼلیٌ#نُضى دل در ٍيگام ایو در یافت، ةَتُدى ه کسد اضتفادً

 ان اردت: »فسضتاد هحى اه ةٌ دراهىر ٍيگام درایو" ىتذغیر رٍایى نسا تُکل ةا تيَا دراهىر چسا کٌ ةُد ایو

 ه حکهت دُد تُکل ةا دُاٍى نى تُ ؛ غیس االعیاء نيافػ الؽلاكیس اهدع فهو ؼلى، ةتُکلک حکهتى تتطل

 ؟« اضت دادً كسار آىَا در نو دش کطى را دارهٍا نيافػ نگس! کيى؟ ةاطل نسا ضيت

 تُکل پیانرٍاى ه آجار

 ٍهٌ از آگاً ه چیش ٍهٌ ةس كادر کٌ دراهىرى ٍهان کيير، نى هاگزار درا ةٌ را دُد کار نتُکالن کٌ آىذا از

 هدُد ةٌ آىَا در کٌ نحتتى اجس ىذطتیو اضت، آضان ه ضَل اه ةساى نغکالت ٍهٌ کٌ دراهىرى اضت، چیش

 .اضت نغکالت ةساةس در نلاهنت ه ایطتادگى ه ىفص ةٌ اؼتهاد نطألٌ آیر نى

 ه دُد رهحیٌ زهدى ةٌ ةاعر كُى ه ىیسهنير كرر ٍس ةتیير تيَا دعهو ةساةس در نیراىى در را دُد کطى اگس

 ه تُاىایى احطاس اهضت ضس عت ىیسهنيرى لغکس کير احطاس اگس هلى دٍر، نى دضت از را ىفص ةٌ اؼتهاد

 .ةاعر ضؽیف دُدش چير ٍس کير، نى كررت

 ؼلیٌ#ؼلى نيانۆانیسم از ناىيرى حسز  حریث در اضت، عرً اعارً نؽيى ایو ةٌ ىیش اضالنى احادیث در

 انیر تُ کٌ حالى در ةتسضم چگُىٌ نتکلى اىت ه اضام کیف ه انلى اىت ه اداف کیف: »دُاىیم نى" الطالم

 !« ةاعى نى نو گاً تکیٌ تُ کٌ حالى در عُم نلَُر چگُىٌ ه نيى،

 الیَشم ةاللٌ اؼتؽم نو ه الیغلب، اللٌ ؼلى تُکل نو: »اضت آنرً" الطالم ؼلیٌ#ةاكس انام از دیگسى حریث در

 6!«دُرد ىهى عکطت زىر چيگ لطفظ دانو ةٌ کٌ کطى ه عُد، ىهى نغلُب کير تُکل درا ةس کٌ کطى ؛



 گزعتٌ احادیث در کٌ گُىٌ ٍهان کير نى ؼشت ه ىیازى ةى ه غيا احطاس ىهایر تُکل درا ةس کٌ کطى آرى

 ؼشت ه غيا اهطيا؛ التُکل ةهُضػ عفسا فاذا یذُالن الؽش ه الغيى ان: »دُاىریم" الطالم ؼلیٌ#ؼادق انام از

 7! «دٍير نى كسار دُیظ هطو را آىذا ةسضير تُکل نحل ةٌ کٌ ٍيگانى حسکتير، در پیُضتٌ

 را ىغسى تيگ ه ةذل دىیاپسضتى، حطر، حسص، ناىير را رذیلٌ ه زعت ؼفات از ةطیارى تُکل، ایيَا ةس افشهن

 اهؼاف ایو ةساى دایى ةاعر االطالق ؼلى كادر دراهىر اىطان گاً تکیٌ هكتى کٌ چسا ضازد، نى دهر اىطان از

 .ىرارد هدُد رذیلٌ

 نُفلیت از ضسعار را دُد کير، نى زنشنٌ را 8 حطتٌ فَُ اللٌ ؼلى یتُکل نو ه عسیفٌ آیٌ اىطان کٌ ٍيگانى

 اکفيى ه ةالیلیو اغييى اللَم: »اضت آنرً ادؼیٌ از ةؽضى در کٌ گُىٌ ٍهان ه ةیير، نى انکاىات ه ىیازى ةى ه

 کفایت نسا چیش ٍهٌ دُدت ةس تُکل ةا ه کو، ىیاز ةى" پاکت ذات ةٌ#یلیو ةا نسا! دراهىرا ؼلیک؛ ةالتُکل

 «فسنا

 عکُفا اىطان اضتؽراد ه تُان آن داطس ةٌ ه پاعر نى دل ةس انیر را تُ دراهىر ةس تُکل چَارم ضُى از

 ؼلیٌ#ؼلى نيانۆانیسم لزا کير، نى آرانظ احطاس حال ٍهٌ در ه عُد، ىهى چیسً اه ةس راً دطتگى گسدد، نى

 ه رىخ دارد درا ةس تُکل کٌ کطى ؛ ؼياء لهتُکل لیص: »فسنایر نى پسنؽيایى ه کُتاً ضذو در" الطالم

 ! «ىرارد دطتگى

 كطػ زیسا دٍر، نى اىطان ةٌ داؼى ةیيى رهعو ه افشایر نى را تفکس كررت ه ٍُش درا، ةس تُکل پيذم ضُى از

 ه دضتپاچٌ نغکالت ةساةس در اىطان کٌ عُد نى ضتب تُکل، ادالكى، فضیلت ایو نؽيُى ةسکات از ىغس

 .ةیاةر را نغکل حل ه درنان راً تسیو ىشدیک ه کير حفظ را گیسى تؽهیم ةس كررت ه ىغُد زدً هحغت

 ه الغتَات لٌ اضائت اللٌ ؼلى تُکل نو: »دُاىیم نى" الطالم ؼلیٌ#ؼلى نيانۆانیسم از حریحى در ره ایو از

 اضتاب ه عُد، نى رهعو اه ةساى عتَات تاریکى کير تُکل درا ةس کٌ کطى التتؽات؛ انو ه هىاتۆالم کفى

 !«یاةر نى رٍایى نغکالت از ه گسدد نى فساٍم اه پیسهزى

 :گیسی ىتیذٌ 

 كلتى اؼتلاد ه درهىى ؼفت یک تُکل کٌ اضت ایو عر ارائٌ تُکل ةسای کٌ تؽاریفى ه احادیث از نطتفاد

 عذػ ایيکٌ اال ٍطتير، یکى ؼهل لحاظ از نتُکل غیس ه نتُکل عذػ ه. عُد تسک ىتایر ىیش ؼهل ه اضت

 .دٍر نى اىذام ةاالیى ىفص ةٌ اؼتهاد ه ةاال رهحیٌ ةا را کارٍا ه اؼهال نتُکل

 

  

 



 : ٍا ىُعت پى

 .33 حریث ،138 ؼفحٌ ،68 دلر ةحاراالىُار، -1

 .43 حریث ،143 ؼفحٌ ،68 دلر ةحاراالىُار، -3

 .7689ه 7687 حریث کيشالؽهال،; 436 ؼفحٌ ،7دلر التیضاء، الهحذة -3

 .7 حریث ،183 ؼفحٌ ،1 دلر کافى، اؼُل -4

 .433 ؼفحٌ ،7دلر التیضاء، الهحذة -7

 .339 ؼفحٌ ،91 دلر ةحاراالىُار، -6

 .33747 حریث ،3679 ؼفحٌ ،4 دلر الحکهة، نیشان -7

 .136 ؼفحٌ ،68 دلر ةحاراالىُار، -8

 .3طالق، -9

 .14 ؼفحٌ ،87دلر ةحاراالىُار، -11

 .  7471 حریث ،73 ؼفحٌ ،7 دلر غسرالحکم، عسح -11


