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 «معن چ  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                           
 نقدنه

تا زٚایتی اش تحثٕاٖ زا ٔؼَٕٛ ٚ زٚیٝ ٞس ساَ   است، عثك زسٓ 59-59اش آ٘جا وٝ أسٚش زٚش اَٚ تحث اغَٛ دز ساَ تحػیّی 

اسالت والٕٔالاٖ زا تالا     (ػّیٝ اِسالالْ )آغاش ٔی وٙیٓ ٚچٖٛ چٙد زٚش آیٙدٜ ساِسٚش ضٟادت أاْ تالس  (اِسالْائٕٝ ٔؼػٛٔیٗ )ػّیٟٓ 

ساَ تحػیّی تا تسوالت ٚ تالا    ىٝ تتٛا٘یٓ تٝ تسوت آٖ ٚجٛد ٔمدسآغاش ٔی وٙیٓ تٝ أید ایٙ (ػّیٝ اِسالْ)فسٔایص ٌٟس تاز أاْ تالس

 ٘طاط ٚ پس تالضی زا دز حٛشٜ ػّٕیٝ ٚ دز جٕغ خٛدٔاٖ ا٘طاء اهلل ضاٞد تاضیٓ.

 خصوصیات الزم برای عالم

سالنٙا٘ی   )ع(أاْ جالٛاد  پژٚٞی تا استٙاد تٝ والْ إٞیت دا٘ص ا٘دٚشی ٚ عّة ػّٓ ٚ آثازفسدی ٚ اجتٕاػی دا٘ص دز تحث فمٝ تٝ

أا آ٘چٝ  ضٛد اش تاب تروس ٚ یاد آٚزی است، اٌس ٞٓ ٔغاِثی ٌفتٝ ٔی.ػّٓ ٔحُ تحث ٚ تسدید ٘یست ضسافت ذاتیایساد وسدْ. اغُ 

 حثات ػّٕی ضسٚزت دازد دٚ چیص است:دز وٙاز تحػیُ ػّٓ ٚ ٔثا وٝ

 ٗ.اِف: تٛجٝ تٝ اخالق ٚ تؼاِی زٚحی خٛیطت

 ب: آضٙا تٛدٖ تٝ شٔاٖ ٚ ضسٚزتٟا ٚ ٘یاشٞای شٔا٘ٝ.

فایدٜ ای ٘دازد ٘ٝ تٟٙا ٕٔىٗ است وسی ػآِ ٚ ا٘دیطٕٙد تاضد أا دازای اخالق حسٙٝ ٘ثاضد وٝ دز ایٙػٛزت ایٗ ػّٓ تسای جأؼٝ 

 تّىٝ حتی ضسزش تسای جأؼٝ لاتُ تػٛز ٘یست!

داضتٝ تاضد أا شٔاٖ ضٙاس ٘ثاضد ٚ ضسایظ شٔاٖ خٛد زا دزن ٕ٘ٙایالد،  اش عسفی ٕٔىٗ است وسی ػآِ تاضد ٚ اخالق حسٙٝ ٞٓ 

 ایٗ ٘یص تٝ حاَ جأؼٝ ٔفید ٘یست. 

 خصوصیت اول

 تٟسٜ ٔٙد ی ػآِ اش اخالق ٚ ٔؼٙٛیت سنٗ تسیاز است.  ضسٚزتدزتٝ ٞس حاَ 

 دز زٚایتی ٔی فسٔاید: (ػّیٝ اِسالْ)أاْ تالس 

َّت  اِسداً لِ   َلا ياُكونا   َلا ياُكوُن اْلعاْبُد عااِلماً حا راحا ْن ف اْوقاُه وا َلا ُُماقِّ ْن ُدوناُه. ما  1ِلما
 ٞیچ تٙدٜ ای ػآِ ٘یست تا ایٙىٝ ٘سثت تٝ وسی وٝ تاالتس ٚ تستس اش اٚست حسد ٘ٛزشد ٚ ٘سثت تٝ شیس دست خالٛد تحمیالس ٘ىٙالد.   

ٔؼسفی ٔی وٙد. وسی وٝ ػآِ است لغؼا دز خٛدش یه أتیاش  تغٝ تا یه ػآِ زأٟٓ اخاللی دز زا ٌٛضٝ ای اش اغَٛایٗ زٚایت 
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ٚ یه ٚیژٌی ٔی تیٙید. تاالخسٜ وسی وٝ ٔؼّٛٔات دازد ٚ ػآِ است، تٝ حىٓ ػمُ ٚ ضسع ٚ ػسف تس وسی وٝ ٕ٘الی دا٘الد أتیالاش    

  تّىالالٝ تالالٝ حىالالٓ ػمالالُ ٚ ػمالالالء ٘یالالص لاتالالُ ا٘ىالالاز ٘یسالالت.     ٝ تٟٙالالا تالالٝ دِیالالُ ٘مّالالی ثاتالالت ضالالدٜ  دازد. ٚ ایالالٗ تستالالسی ٘الال 

 خاللی تطٛد.أا تستسی ػآِ تس جاُٞ تٛاسغٝ ػّٓ ٚ دا٘طص ٘ثاید تاػث ضٛد وٝ اٚ ٌسفتاز زذائُ ا

 دو آفت نهم اخالقی در بیو عالهان

تٝ عٛز جدی ٔی تٛاٖ ٌفت دٚ آفت  تٟدید ٔی وٙد حسادت  ٚ وثس است ٚػّٕا ٚ دا٘طٕٙداٖ زا  تی وٝ ٍٕٞاٖ تٝ ٚیژٜیدٚ خػٛغ

 .آِ دیٙی ٚ چٝ ػآِ تجستی استتصزي تیٗ دا٘طٕٙداٖ چٝ ػ

 آفت اول

َّت  »ٔی فسٔاید:  (ػّیٝ اِسالْ)ِرا أاْ تالس وسا٘ی است وٝ اش اٚ تستس ٞستٙد.  حس حسادت ٘سثت تٝ   َلا ياُك ونا   َلا ياُكوُن اْلعاْبُد عااِلماً حا
اِسداً لِ  ْن ف اْوقاهُ حا  « ما

ْٛ اسالت  ٔرٔٔساِٝ حسادت  یؼٙی اش دید أاْ ٔؼػْٛ آ٘مدز ػآِ ٘یست.وسی وٝ ٘سثت تٝ ٔا فٛق خٛدش حسد داضتٝ تاضد اغال 

 ِیس تؼآِ.  ٌٛیا وٝ ػآِ ٔثتال تٝ حسد

اٚ وٕاالت ٔادی ٚٔؼٙٛی دازد ٚ ضنع ٞٓ ٔی ٌٛید: ای واش ٔٗ ٞالٓ   غٝ خٛزدٖ ٘سثت تٝ ا٘ساٖ ٔٛفك خٛب است شیسااِثتٝ غث

ٚ  ضدٜ ٞٓ رْٔٛ ٘یست تّىٝ سفازشغثغٝ ٘ٝ تٟٙا ٔ سمٛط آٖ ضنع تطٛد ِرااستاز تٙصَ ٚایٗ وٕاالت زا پیدا وٙٓ، تدٖٚ ایٙىٝ خٛ

دز ٔالی آٚزد ٚ اٌالس   ا٘ساٖ تاید ایٗ غفت زا دز خٛدش تمٛیت وٙد وٝ ایٗ غفت خٛدش ػأُ تحسن است ٚ ا٘ساٖ زا تٝ حسوت 

 ٚ سىٖٛ ٔی ضٛد.  ٘ثاضد ٔٛجة زوٛد

والٝ اش   ٚ ٘ؼٕاتص تطٛد تستس است اش جایٍاٞص سالظ سی وٝ اش اٚا٘ساٖ تنٛاٞد و أا حسادت تٝ ٞیچ ٚجٝ! حسادت یؼٙی ایٙىٝ

 ٔٙد است ٘یص اش دستص تسٚد. اٚ تٟسٜ

ػّٕی اػٓ اش حٛشٜ ٞای ػّٕیٝ ٚ دا٘طٍاٟٞا تٟدید وٙٙدٜ ٔی تاضد ٚ تاػث سمٛط ٔساوص ػّٕی  اش ٟٕٔتسیٗ آفاتی وٝ دز ٔساوص یىی

   ٚ  اسالالتؼداد ٞالالا زا اش تالالیٗ ٔالالی تالالسد حسالالادت اسالالت.     اسالالت ٚ تاػالالث اش تالالیٗ زفالالتٗ زٚو تحمیالالك ٚ پالالژٚٞص ٔالالی ضالالٛد 

ال »ِسالْ( )ػّیٝ اضٛد ػّٕص ٔغاتك فسٔایص أاْ تالسٚ آیات تاضد أا تٝ حسادت ٔثتال حاَ اٌس وسی ذٞٙص ا٘ثاضتٝ اش زٚایات 

 سالادت اش فسٔایص ایطاٖ ال یىٖٛ ػثد ػإِا ٍٔس ایٙىٝ ٘سثت تٝ ٔا فٛق خٛد حسد ٘ٛزشد. ٚلتی ایالٗ ح  عثكاست ٚ چٖٛ « ػّٓ

ٚ تالا شٔالا٘ی والٝ     تخیّی ٚاضال  اسال   ٕٞیت ٚجٛد ایٗ اخالق دز تیٗ ػّٕاآ اٚ ػآِ است. دزٖٚ اٚ خازج ضد آٖ ٚلت ٔی ٌٛیی

 ػإِی ایٗ آِٛدٌی اخاللی زا داضتٝ تاضد اٚ زا تاید جاُٞ حساب وسد.

 آفت دوم

 اش اغغالحات ػّٕی تاضد، استىثاز اسالت . خػٛغیت دٚٔی وٝ تٛد٘ص دز یه ا٘ساٖ ٔساٚی است تا جُٟ ، ِٚٛ ذٞٙص ا٘ثاضتٝ 

ٗ. یستیس ٍ٘سٚ تٝ دیٍساٖ تٝ دیدٜ تحم تصزي اٍ٘ازی زا تصزي دیدٖ ٚ سدٖ ٚ خٛدوسدٖ ٚ خٛاز ضٕ استىثاز یؼٙی دیٍساٖ زا تحمیس

ٚ  پالالیص ایٙىالالٝ ا٘سالالاٖ    اٚ ٕ٘الالی دا٘الالد ٚ تالالٝ ٕٞالالیٗ جٟالالت خالالٛد زا تستالالس تدا٘الالد.   خالالٛد فىالالس وٙالالد ٔالالٗ ایالالٗ زا ٔالالی دا٘الالٓ 

ٚ    خیّی  ِغیف ٚ دلیك ٚ ٚالغ تیٙا٘ٝ است. اٌس ضٕ )ػّیٝ اِسالْ(تیاٖ أاْ  ٚ  ٔساوالص  ا تنٛاٞیالد آفتٟالای اخاللالی ٚ زٚحالی   ػّٕالی 

ٝ فساٌیستسیٗ ٚ ٔنستتسیٗ ٚ  خغس٘اوتسیٗ آفتٟا ٞستٙد. ایٙىال  ػأُ ٚ دز دٚ سثة ٚ دٚ آفت خالغٝ وٙید ایٗ دٚ پژٚٞطی زادز دٚ

ورا لساز تدٞد وٝ تٍٛید ٔٗ آ٘ٓ وٝ  یدازد ٚ تٛاسغٝ آٖ أٛز خٛد زا دز یه حاِتتدزیس ٚ تاِیف  وسی یىسسی ٔؼّٛٔات دازد ٚ
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خٛد تصزي پٙدازی ٚ تٝ دیٍساٖ اش تاال تٝ پاییٗ ٍ٘اٜ وسدٖ ٔی ضٛد ٚ ٔتاسالفا٘ٝ دز دا٘طالٕٙداٖ    ، ایٗ تاػث ایجاد زٚحیٝ تفسػٗ ٚ

 تسیاز خغس٘ان است .

تٝ جاُٞ تستسی دازد أا تحمیس دیٍسی تٝ غسف ایٙىٝ دا٘سالتٝ اٚ زا ٕ٘الی   ٞسچٙد خٛد ػّٓ دازای ازشش ذاتی است ٚ ػآِ ٘سثت 

 دا٘د وا٘ٝ ٔثُ ایٗ است وٝ اغال ػّٓ ٘دازد.

تاضد تالسٚش ٘دٞالد ِٚالی دز دزٖٚ ٚ خیالاَ ٚ      دیٍساٖ سزفتاز ٚ سنٙی وٝ ٘طاٖ دٞٙدٜ تحمیحتی ٕٔىٗ است وسی تٝ حسة ظاٞس 

 ٘یص آفت ٚ تیٕازی است. خّٛت خٛیص ایٗ حس ٚ اخالق زا داضتٝ تاضد وٝ ایٗ

 تٝ عٛز دلیك تٝ ایٗ ٔساِٝ اضازٜ وسدٜ است.  (ػّیٝ اِسالْ)أاْ تالس 

یه ٔدزسٝ ػّٕی تصزي ضىُ ٌسفتٝ تٛد ٚ تسیازی اش دا٘طالٕٙداٖ پالای دزس أالاْ     (ػّیٝ اِسالْ)دز شٔاٖ حیات عیثٝ أاْ تالس 

یه ٞطداز جدی داد٘د وٝ فىس ٘ىٙید حاَ وٝ تحػیُ  ضٙاخت ،ِرا ٔی تٕاْ ایٗ آسیثٟا زا (ػّیٝ اِسالْ)حضٛز داضتٙد ٚ أاْ تالس 

ػّٓ ٔی وٙید ٚ ػّٓ اِٟی ٚ ٔؼازف اِٟی زا فسا ٔی ٌیسید ػآِ ضٕسدٜ ٔی ضٛید. شیسا تا شٔا٘ی وٝ حسادت ٚ وثالس زا تالسٖٚ ٘ىٙیالد    

 ػآِ ضٕسدٜ ٕ٘ی ضٛید.

َّت ) ِراست وٝ ٔی فسٔایٙد: ْن ف اْوقاُه وا   َلا ياُكونا   َلا ياُكوُن اْلعاْبُد عااِلماً حا اِسداً ِلما ْن ُدوناُه(. حا راً ِلما  َلا ُُماقِّ

ػآِ زا تٝ غسف دا٘ص ٚ ػّٓ تحػیُ ضدٜ ٚ وسة ضدٜ ٕ٘ی تٛا٘یٓ تالٝ وسالی اعالالق وٙالیٓ ٚ      پس ٕٞا٘غٛز وٝ اضازٜ ضد ػٙٛاٖ

 تٍٛییٓ ایٗ ٔفید تٝ حاَ خٛدش ٚ تٝ حاَ جأؼٝ است.

یدا وٙد ٚ اش زذائُ اخاللی ٚ اشایٗ دٚ آفت ٟٔٓ خٛدش زا پان وٙد آ٘ٛلت ػّٕص ٞٓ تٝ حاَ اٌس ػإِی پاوی ٚ عٟازت زٚحی پ

 خٛدش ٚ ٞٓ جأؼٝ ٔفید است.

 خصوصیت دوم

خػٛغیت دٚٔی وٝ تاػث ٔی ضٛد ػآِ ٘فغ تیطتسی تٝ ٔسدْ ٚ دیٍساٖ تسسا٘د ایٗ است وٝ اٚ آضٙای تٝ شٔاٖ ٚ ضسٚزتٟای شٔا٘ٝ 

داضتیٓ ٚ ا٘ػافا تسواتی ٞٓ داضالتٝ ا٘الد. ػالآِ دیٙالی ٔتنّالك ٔثالُ دْ        ػإِاٖ دیٙی ٔتنّك تسیازی دیٙی. ٔاتاضد ٔنػٛغا ػآِ 

خٛدضاٖ ٔٙاشَ ػّٕای ػازف ٚ ساِه  وٝ  ،ٔا دزعَٛ تازیخ ػإِاٖ تصزٌی داضتیٓ ٚاو ٔسدٜ جأؼٝ زا ش٘دٜ ٔی وٙد ٚٔسیحایی از

أا اٌالس ػالآِ ٔتنّمی،آضالٙای تالٝ شٔالاٖ تاضالد ٚ دزد ٚ        اضتٝ ا٘د.ٚ زاٞثسی جأؼٝ ٚ دیٍساٖ زا ٘یص تس ػٟدٜ  د وٕاَ زا عی وسدٜ

 ٔطىالت ٔسدْ اُٞ شٔا٘ص زا تطٙاسد ٚ تسای دزد آٟ٘الا زاٜ حالُ پیالدا وٙالد ٘فالغ اٚ تالسای جأؼالٝ اش ٞالس فالسدی تیطالتس اسالت.           

٘فٛذی  فسٍٞٙی دز ػآِ ٚ ا٘دیطٕٙدی وٝ ٔا٘ٙد دیدٜ تاٖ ٔسالة ٚزٚد دضٕٙاٖ دز ٔسشٞای فىسی ػمیدتی جأؼٝ است ٚ سستاشاٖ 

ا٘حسافات ٚ تدػتٟا ٚ دز ٔماتُ حّٕٝ اػتمادی آٟ٘ا ایستادٌی ٔی وٙد دز ٚالغ جأؼٝ زا دز تساتس  زغددایسٜ اخاللیات ٚ اػتمادات زا 

ٚ اش حمیمت دیٗ ٚ دیا٘ت جأؼٝ دفاع ٔی وٙد ٚ شٔیٙٝ ٌسایص تٝ ػماید ا٘حسافی ٚ ػمائد فاسد ٚ ٌسایص  تالٝ ادیالاٖ    ٚاوسیٙٝ وسدٜ

٘ٝ تٟٙا افساد خٛدی زا حفظ ٔی وٙد تّىٝ ٚلتی تا ٔٙغالك ٚ   زا حفظ ٔی وٙد چٙیٗ ػإِی یٍس زا اش تیٗ ٔی تسد ٚ ازدٌٚاٜ اسالٔید

تا لٛت غحثت ٔی وٙد ٚ دز اتغاَ سنٙاٖ تاعُ جدیت دازد، تاػث ٔی ضٛد وٝ ازدٌٚاٜ دضٕٗ ٘یص زیالصش وٙالد ٚ افالسادی زا اش    

 ت وٙد. دایسٜ تاعُ تٝ سٕت ٔحدٚدٜ حك ٞدای

ایٗ ػآِ دز ٞسضسایغی ٚ دز ػػسی ٌٛٞسی است ٘ایاب وٝ ٔا٘ٙد سد ٚ سپس اش ٔسشٞای فىس ٚ اخالق ٚػمیدٜ  ٔسدْ دفاع ٔی وٙد 

ٚ  )ػّیٟٓ اِسالْ(ٕٞیطٝ  ٔٛزد احتساْ ٚ تىسیٓ ٔسدْ است ٚتاػث سس تّٙدی اُٞ تیت ٔٝ حیات تیٕٝ ٔی وٙد ٚ ِراٚ دیٗ زا تسای ادا
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ٝ     دا ٔایالالٝ افتنالالاز زسالالَٛ خالال     وٙالالد.اٚ تالالس ٔالئىالالٝ افتنالالاز ٔالالی     )غالالّی اهلل ػّیالالٝ ٚ آِالالٝ( ٔالالی تاضالالد ٚ خداٚ٘الالد تالال

اید ایٗ ٚظیفٝ زا تس ػٟدٜ تٍیس٘د وٝ آضٙای تالٝ شٔالاٖ   وٝ شٔاْ أٛز ٔسدْ دز شٔاٖ غیثت تٝ دست ػّٕاء است ِرا ػّٕایی ت اش آ٘جا

 وسی ٔی تٛا٘د زٞثس جأؼٝ تاضد وٝ: پس تاضٙد.

ٓ       .ثا٘یالا:  ٔتنّالك تالٝ اخالالق اِٟالی تاضالد      .ػآِ تاضد اٚال:    تالا تمالٛای شٔالاٖ ضالٙاس .     ثاِثالا:  شٔالاٖ ضالٙاس تاضالد یؼٙالی ػالاِ

 تا ایٗ ٚیژٌی ٞا تسیاز تاالست ٚ ٞیچ وس اش ٘ظس ازشش تا اٚ تساتسی ٕ٘ی وٙد. ازشش ػآِ

 تٛجٝ تٝ ایٗ اٍِٛ ٚ ٞدف تسای ػْٕٛ دا٘ص پژٚٞاٖ ٚ عالب تسیاز ٟٔٓ است.

 تایالد یاله ٔالدَ ٚ اٍِالٛ ٔؼسفالی ضالٛد!        لثالُ اش ٞالس چیالص    وٙٙد وٝ ضالٕا چىالازٜ ٔالی خٛاٞیالد  تطالٛید       سٛاَ ٔیاش آ٘اٖ ٕٞٝ 

 الگوی نطلوب برای طالب

ّك تٝ اخالق ٚ آداب اسالٔی ٚ آضٙا تٝ شٔا٘ص ایٗ است وٝ تا تمٛا ٚ ٔتنخدا ت ٚ ائٕٝ ٚ زسَٛ اػآِ ٔغّٛب اش ٍ٘اٜ لسآٖ ٚ زٚای

. ایٗ یه زوٗ است شٔاٖ ضٙاس تاضد ٚ لدزت زاٞثسی جأؼٝ زت تؼمُ ٚ تدتیس ٚ ٔدیسیت ٚ لدوٝ آضٙا تٝ شٔاٖ تاضد  یوس تاضد.

 زا داضتٝ تاضد.

 ٔنتّف است یىی دز حد اػّی ٚ یىی پاییٗ تس.  ػآِ تا ایٗ  ٚیژٌیٟاحاَ ٔساتة 

ایالٗ تایالد یاله     .ٔی وٙدزا دزست زإٞٙایی  یا یه د٘یا س ، یه استاٖ ، یه وطٛزتا ایٗ ٚیژٌی ػآِ دز ٞسوجا وٝ تاضد یه ضٟ

 .ٞدف تاضد

ٚلتی ٚجٛد یه اٍِٛ زٚضٗ ضد زاٟٞای زسالیدٖ تالٝ ایالٗ اٍِالٛ تایالد      ٛد تا تٍٛییٓ چٝ ٔینٛاٞیٓ تطٛیٓ پس ٞدف تاید زٚضٗ ض

چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ یه شٔاٖ ضٙاس ضد  ایٟٙا ٕٞٝ ػٙالاٚیٗ وّالی   ایٙىٝ  چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ یه ٔتنّك ضد ایٙىٝ جداٌا٘ٝ تحث ضٛد. 

 ی زسیدٖ تٝ ایٗ ػٙاٚیٗ وّی تاید تسزسی ضٛد.ٞستٙد ٚ زاٟٞا

اثس ٌرازی چٙیٗ ػإِا٘ی تٝ تجستٝ ثاتت ضدٜ است چٝ تٝ ضٟادت وسا٘ی وٝ دز ٌرضتٝ ش٘دٌی وسدٜ ا٘دٚ چٝ تٛسیّٝ وتة تازیخ ٚ 

 سسٌرضت ػّٕاء ٚ سسٌرضت ّٔتٟا .

ٚ  ػإِالالا٘ی والالٝ  .٘یسالالت ی ٔالالسدْ لاتالالُ ضالالٕازشٜ ضالالاٖ تالالسافایالالد ایالالٗ خػٛغالالیات زا داضالالتٝ ا٘الالد تسالالیاز ٔٛفالالك تالالٛدٜ ا٘الالد 

دز عَٛ تازیخ تسیازی اش ٔطىالت اسالْ ٚ تطیغ ٘اضالی اش فمالداٖ تٕالاْ یالا      ٚاِثتٝ تؼداد ایٗ ػّٕا دز عَٛ تازیخ شیاد ٞٓ  ٘ثٛدٜ،

اٌالس ػالإِی   تٛا٘د ٔؼازف اسالٔی زا ٘طس دٞد.  ػآِ ٘ثاضد ٕ٘ی یاٌس  وس دز تیٗ ػإِاٖ دیٗ تٛدٜ است.یات غتؼض اش ایٗ خػٛ

 اٌالس ػالإِی شٔالاٖ ضالٙاس ٘ثاضالد تالاش ٞالٓ ٔطالىُ ایجالاد ٔالی ضالٛد .           تاضد ایٗ ٞٓ ٔطىُ ایجاد ٔی وٙالد.  اخالق اِٟی ٘داضتٝ 

ٖ، وٕتس اش خغسػآِ تی اخالالق  خدا ٘ىٙد ػإِی اخالق ٘داضتٝ تاضد ٚ یا شٔاٖ ضٙاس ٘ثاضد. اٌسچٝ خغس ػآِ غیس آضٙای تٝ شٔا

ٚ تسیازی اش تفسلٝ ٞا تیٗ ٔسدْ ٘اضی اش ٕی زا فاسد ٔی وٙد، اخالق است وٝ دز ایٗ غٛزت ػاَِ تدتسیٗ ٔفاسد، اش ػآِ تی . است

 ٕ٘الی ضالٛد!    تفسلٝ ٚ ویٙالٝ ٚ جالدایی ٔالسدْ اش یىالدیٍس     اٌس ػآِ تا تمٛای شٔاٖ ضٙاس حسفی تص٘د، حسف اٚ ٔٛجةٕٞیٗ است. 

 ٚ اٌس  اٌس اخالق اِٟی ٘داضتٝ تاضد ٔطىُ دزست ٔی وٙد.ص٘د  لغؼا ٔطىالتی دزست ٔی وٙد. أااٌس وسی وٝ ػآِ ٘یست حسف ت

 سس دزست ٔی وٙد.  شٔاٖ ضٙاس ٘ثاضد دزد
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تا  )ػّیٝ اِسالْ( ٔی فسٔایٙد:أاْ جٛاد  كا لافا الَناُس.  اْلْااِهلُ   لاْو سا ا اْخت ا ما
1 

  اٌس جاُٞ ساوت تاضد ٔسدْ تا ٞٓ اختالف ٕ٘ی وٙٙد.

  ای جاُٞ است ٚ جاُٞ چٖٛ ٕ٘ی دا٘د ٚ تی اعالع غحثت ٔی وٙد،از ٘ظسٞای ا٘ساٟ٘خیّی اش اٚلات اختالفات ٘اضی اش اظٟ

 .ٔٛجة دػٛا ٚ اختالف ٔی ضٛد

 جاُٞ یه ٔؼٙای ٚسالیغ دازد دز ٔماتالُ ػالآِ.   ٔؼٙا اش والْ أاْ جٛاد)ػّیٝ اِسالْ( یه ٔؼٙای ػأی استفادٜ ٔی وٙیٓ! ٔا تٝ یه 

 د اخالالتالف پالالیص ٕ٘الالی آیالالد. تالالی والالٝ ػالالآِ ٘یسالالت حالالسف ٘ص یؼٙالالی اٌالالس وسالال  «ِالالٛ سالالىت اِجاٞالالُ ٔالالا اختّالالف اِٙالالاس »

 اساسالا ػالآِ ٘یسالت.    (ػّیالٝ اِسالالْ  )عثالك زٚایالت أالاْ تالالس     دازد ٚ ٌسفتالاز زذائالُ اخاللالی اسالت ،    وسالی والٝ تمالٛا ٘ال     حاَ

 پالیص ٘نٛاٞالد آٔالد     ساوت تاضد اختالفیاٚ ٞٓ ٔی ضٛد یؼٙی اٌس اٚ ٞٓ ضأُ  ( ٞٓػّیٝ اِسالْ)حدیث أاْ جٛاد  دز ایٙػٛزت

 ٔی فسٔایٙد: (ػّیٝ اِسالْ)شیسا أاْ ٔحٕد تالس 

َّت » ْن ُدوناهُ   َلا ياُكونا   َلا ياُكوُن اْلعاْبُد عااِلماً حا راً ِلما ْن ف اْوقاُه وا َلا ُُماقِّ اِسداً ِلما  « حا

تا »دز ٚالالالغ اٚ ٞالالٓ یالاله ٘الالٛع جٟالالُ دازد. پالالس    ٕٞچٙالالیٗ وسالالی والالٝ شٔالالاٖ ضالالٙاس ٘یسالالت  لا  فا النَ  اسُ ما  ا اخْ   اْلْااِه  لُ   لا  ْو سا  كا  «ت ا
یؼٙی اٌس وسی وٝ ػآِ ٘یست ساوت تطٛد ٚ ٘یص وسی وٝ ػآِ ٞست ٚ اخالق اِٟی ٘دازد ساوت ضٛد ٚ ٘یص ضأُ اٚ ٞٓ ٔی ضٛد.  

 .ی تیٗ ٔسدْ ٘نٛاٞد تٛداختالف وسی وٝ شٔاٖ ضٙاس ٘یست اٚ ٘یص ساوت تطٛد

 ی تیٗ ٔسّٕیٗ پیص تیاید ایٗ ٘اضی اش سنٙاٖ جاُٞ است وٝ  اِثتٝ تیٗ ٔسدْ اختالف سّیمٝ ٞست أا ایٙىٝ ویٙٝ ٚ چٙد دستٍ

 ایٗ سٝ ٌسٜٚ است. صٔػدال

پس سؼی وٙیٓ ضٕٗ ایٙىٝ ػّٓ دیٗ زا ٔی آٔٛشیٓ خٛدٔاٖ زا تٝ اخالق اِٟی ٔتنّك وٙیٓ وٝ ضأُ: لّة پان ٚ غاف ٚ ٟٔستاٖ ٚ 

 ٕٞچٙیٗ سؼی وٙیٓ تسای ضٙاخت شٔاٖ ٚد٘یای ٚ  تدٖٚ ویٙٝ ٚ حسد ٚ تدٖٚ استىثاز ٚ لّثی ػازی اش دزٚؽ ٚ ورب ٚ زیا است

 تطٙاسیٓ ٚ یاد تٍیسیٓ.زا ٚ ا٘ساٟ٘ا ٚ زاٜ تؼأُ تا ا٘ساٟ٘ا پیسأٖٛ خٛدٔاٖ 

، عالب ٞستٙد تٝ یه ٘حٛ تا آٟ٘ا سنٗ تٍالٛییٓ، ِٚالی ٕ٘الی    تٛجٝ داضتٝ تاضیٓ وٝ ٔناعثاٖ ٔا ػمائد ٔنتّف داز٘د. اٌس ٔناعة 

ی واز الشْ است وٝ تاید تٝ ٞس حاَ ظسافتٟایی تسا ادتیات سنٗ تٍٛییٓ. دیٙی فاغّٝ داز٘د تا ٕٞیٗا فسًٞٙ تأناعثیٙی وٝ ت تٛا٘یٓ

 ٔٛزد تٛجٝ لساز ٌیسد.

 خداٚ٘د ا٘طاء اهلل تٝ ٔا تٛفیك دٞد تتٛا٘یٓ اش ایٗ ٚیژٌیٟا تسخٛزداز ضٛیٓ.

 

 «اِحٕدهلل زب اِؼإِیٗ»                                                                                                           

                                                 
1

 295ظ  3وطف اِغٕٝ ج  


