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بسم اهلل الرحمن الرحيم
آمادهسازي
شکککو ستس ککک يشسبککک سيس هلل،س
پ تردگ رسجه ني نس تستسصککات وستس
المسب سش يف ينسپي مب نستسر تالنس
تسبه ينسبش يسکهس زس هللستع لیسطاک س
آم زشسنمتدهس ت ستسکسیسکهسقتي-
تک ک ينسمک ک دمسدرسصکککب ستسدتريس زس
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ج هالنسبتدهس تستسبيش ينسصککب سرسس
درسب ب ک سآز رس قمن ک نِسزترگککتسد ر س
بتدهس تستسهمچنينسصات وستس ککالمس
ب سآلستستم میس صح بش،س م سبعد:س س
ب سهيچ سع قلسب بصي تی سکهس مککترس
دترستس ط فسختدسر سدرکسمککسیکنککد،س
پتشيدهسنيستسکککهسدرسبککسينسمسککام ن نس
بغککککدستسدشککککمنیستجککککتدسد رد،س
مسام ن نی سکهس هللستع لی سآنهک سر سبک درس
ن ميدهس ت.سب در نسهميشهسيوککديگ س
ر سدت ت سد رندستسبککه سيوککديگ س لفککتس
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میبخشندستسبهسيوديگ سبغککدسنمککسی-
ترزنککدستسيککس سبککهسداليککسلسکتچککاس زس
يوديگ سدتريسنمیکنند،ستلیسآنه سسيککسنس
گتنهسديدهسمیشتندسکهسبک سکککتچو ينس
ب ستسبديیسب سيوديگ سدشمنیسمککسی-
کنندستسدرسبينسآنه سشو فسسيج دسمی-
شتد.س س
درسهنگ مستقتعسبديهک ،سعفککتستس
گذشتستسصب سدرسب ب س ف هتستسف تس
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ب دنسخشمسدرسقدس ط عتسرختسب س
میبنددستسآنسصتروسنمیگيککس د،سمگک س
زسرتي سجه لتستسبيش ينسچيزي سکککهس
ب قیسمیم ند،سقس تتیس تسکهسب سقا س
کک يهسمککسی فونککدستسقسککمسبککهس هللسآنس
قس تو سبهستجککتدسنمککسیآيککسد،سمگک س زس
رتي س نگدلی.سسينسگتنهسديدهسمیشتدس
کهسشخصی سدرسنگ يس نسبهسبک در نشس
م تو سخط سمیشتدستس ينسخط سهم نس
چيزي س تسکهسمؤمنس ز سآنسدردسمی-
کشدستسجگ شسمی تزدستسقابشسبککهس
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گ يهسمی ف دستستأ فسمیخترد ،ستلککیس
ب س ينستجتدسمیشککنتيمسکککهسمسککام نیس
ب درسدينی سختدشسر ست کسک دهس تس
تسسيککسنسبککهس ککب سنگ شککیس ککتسکککهس
شخصستک کسکننککدهسدچک رسآنسشککدهس
تستسجد سشدنسسزسر هسدر تسمککی-
ب شد.س م تزهسبسي ري س زسمسککام ن نسر س
میي بيمسکهسرتزه يسم ت لیستسزم نه يس
طتالنی س زسب درسختدش ن سدتري سمی-
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کنندستسسينسدرسق لی س تسکهس هللسجککلس
تسعالسبک سبککهستجککتدسآتردنسمحبککتستس
لفتستسب دريسبينسمسام ن نسبک سآنهک س
منتسنه دهس ت.س هللستع لی سمیف م يککسد:س
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه ِ لَلَهيْ ُمْ ِذْ كُمْه ُمْ
َته َ ْ ُمْ
أَلْدَاءً فَهلَلَّ َ بَهيْنَ وُلُههْبِ ُمْ فَل ْ
بِمِعْمَ ِ ِ ِخَْْانًا )1(س(تسنعمتس هللسب سشککم س
ر سي دسکنيدسکهسدشمنس[يوديگ ]سبتديککسدس
تس[ هللستع لی]سبينسقابهک ي سشککم س لفککتس
)(1سآلسعم نس( .)103س
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ب ق رسنمتدستسبهس ب سنعمتس تسبک درس
شديد).سهمچنينس هللستع لی سمیف م يککسد:س
َتهلِ ُْا بَهيْنَ
ِ نَّمَا الْمُؤْمِمُْنَ ِخْهَْ ف فَل ْ
أَخَههَْكْ ُمْ)1(س(فنککمسمؤمنکک نسبکک درس
هس ند،سپسسبککسينسب در ن ک نس صککال س
ب ق رسنم ييد).سپيککس مب  سمککسیف م يککسد:س
«المسلم أخههْ المسههلم»» ()2س(مسککام نس
)(1س لحج وسس()10س .س
()2سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک بس

=
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ب درسمسام نس ت)...ستسشک ع سمککسی-
گتيد:س س

جهل ذو لرض ال كسه رال له
وال لم آونة في الماس معههدو

=
لجمعککبسبکک بس لطيکک سلاجمعککبسبکک قمس
()227/6()2442ستمسامسفیسک بس لبک س
ت لصابست آلد بسب بستح يمسظامس لمسکامس
تخذلهست ق ن رهستذمهستع ضهستم له سب قمس
( .)10/8()6706س
) (1سهذ س لبيتسلعانمبسبکنسعبکداس لفحکل س

=
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بيش ينس مک ي سکککهسمک دمسر س زس
عفتسک دن ،سصب سنمککتدنستسدترسکک دنس
غض سمنعسمیکند،سسينس تسکککهسآنهک س
ع ن دسد رندسکهس گ س وتوسکنندسدچ رس
ذلتسشده ندستسبککهسآنهک س ه نککتسشککدهس

=
نظ :سديت نکهس(،)8/1ستخز نکبس ددبس
()317/11س،ست لمفضکککاي وس()401س
لبيتسرقمس( .)36س
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تستسسينس م سدليای سب سضککعفسآنک نس
ت،ستلی ستم می سسينسمت ردس زسقياه-
ه ي سشيط نسر ندهسشدهسمیب شککدستسدرس
ق لیسکهس زس[ هلل]سرقمنستسرقيمسکماس
میجتيم،سمیگککتيم:سسيسبک درسعزيککسز!س
بد نسکهستتسب سگذشتستسبخشيدنتسغي س
ختدسر سر سبهسل زهسدرسمیآتريستسفک تس
ب دنسخشمتستتسر سدرسدني ستسآخ تککتس
ب السمیب دستسم نتستس ت ري ستککتسر س
می فزسيد.سب يدسد نستسکهسپهات نسکسیس
نيستسکهسختبسکشک یسبگيککس د،سباوککهس
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پهات نسکسی س تسکککهسخککتدشسر سدرس
زم نسخشمگينیسکن لسکند.س س
سي سب درسعزيز!سشوی سنيستسکککهس
سيکککسنسدتسخصکککاتسر س هللستعککک لیستس
ف کک ده شسدت کککتسمکککسید رنکککد:س
[پي مب  سبهس شجسعبککد لنيسسف مککتد]:س
« ِنَّ فِيكَ خَصْلَ َيْنِ كُ ِ ُّهُمَا اللَّ ُ الْ ِلْهمُ
وَالْلَنَا (درستتسدتسخصاتستجتدسد ردس
کککهس هللستسر ککتلشسآنسدتسر سدت ککتس

 //12مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

د رنککد:سعنککلستسصککبترسبتدن(عجاککهس
ند ش ن))()1س .س
سي سب در!سآي سدت تسند ري سکککهس
هللستع لیسگن هتسر سببخشدستسخط يککستس
ر سمحتسنم يد :سوَلْيَعْفُْا وَلْيَصْفَ ُْا أَلَهها

()1سأخ جهسمسامسفیسسک بس إليم نسب بس
دم سب إليم نسب هللستر کتلهستشک عس
لککککککدينست لککککککدع س ليککککککهس
ب قم( .)36/1()126س
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تُ ِ ُّْنَ أَنْ كَغْفِ َر اللَّ ُ لَ ُهمْ )1(س(تسعفککتس
نم يندستسگذشتسنم ينککد،سآيککس سدت ککتس
ند ريدسکهس هللسشم سر سبيککس م زد؟)س زس هللس
تع لیسدرخت تسمککسینمک يمسکککهسآنسر س
زب نسق لستسمن لسمک سقک رسدهککد!سسيس
ب در!سسينس خنس هللستع لی سر سيککس دسآترس
میشتمسکهسدرسآنسصف وسپ هيزگک ر نس
ن
ر سبيککس نسف مککتدهس ککت:سوَالْ َههامِمِي َ
)(1س لنترس()22س .س
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ظ وَالْعَافِينَ لَنِ المَّاسِ وَاللَّ ُ كُ ِه ُّ
الْغَيْ َ
الْمُ ْسِمِينَ )1(س(تسخشمسخککتدسر سفک تس س
میب ندستسم دمسر سعفتسمینم نککدستس هللس
نيوتککککککککک ر نسر سدت ککککککککتس س
مید رد) .سهمچنينسمیف م يد:سوَلَمَهنْ
تهه َ َر وَفَفَهه َر ِنَّ ذَلِههكَ لَمِههنْ لَهه ْ ِ
َ
الْلُمُْرِ )2(س(تسکسی سکهسصککب سنم يککسدستس
عفتسکند ،سآنس زس متر سبککزر س ککت)ستس
)(1سآلسعم نس( .)134س
)(2س لشترىس()43س .س
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آي وسبسي رسديگ ي سکهسدرسسينسزمينککهس
تجتدسد رد.س س
نههي فلفههْ لههن ذنههْ ٍ كثيههر ٍ

وفي لونها وطع ال ي المْات
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أحلم لن ذي الذن ح ى كههلنمي

جهلهههل الهههذي كهههلتي ولسهههل
بجاههههههههههههههههههههههههل
شخصسبک هتشستسع قککلسکسککسیس
تسکهستيزبينسس تستلیسخککتدسر سبککهس
غفات سمیزند،سهمک نسگتنککهسکککهس مک مس
ش فعیسرقمککهس هلل سگف ککهس ککت ،سبککد نس
ب درسعزيزم!سهک س نسک نیسدرسمعک

س

) (1آلد بس لشکک عيبس(/1س،)311ستغککذ س
دلب بسش سمنظتمبس آلد بس(/1س.)205س س

(
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آز ر سديگ نسق رسمیگي د،سگک هی سبک س
عملستسگ هی سبک س ککخنستسگک هیسبککهس
شو لسديگک ،ستقککسی سبه ک ينسبشک ستس
ککککککککک ترسمخاتقککککککککک وسر س س
میبينيمسکهسچگتنهسدرسب ب سآز ريسکککهس
بهستي سمیر د،سرف رسمککسیککس د،سپککسس
چگتنهسخت هدسبککتدسبک سي سکسککسی سکککهس
من مشس زس تسپ يينت س ت،سگف هسشککدهس
ت:س س
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س
تهههري اهههيلاً خالصهههاً نفعههه

فالغيه ه ال ك لهههْ مهههن الغثههها
م ي سکهسمعاتمس تسسيککسنس ککتس
کهس زسقنتقسب دري سسينس تسکککهسدرس
ب بکک سلغککزشسبکک در،سچشککمسپتشککسیس
صتروسگيککس دست سمعککذروسخککت هی س تس
قبتلسشتد.س بنسمفاحسرقمککهس هلل سگف ککهس
) (1آلد بس لش عيبس(/1س .)311س
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ت :س
« زسقنککتقیسکککهسمسککام نسبکک س
مسام نسد رد،سسينس ککت:سزشک یس تسر س
بپتش ندستس زسلغزشس تسدرگککذردستسبک س
گ يهي س تسمه ب نی س[تسدلستزي سکند]ستس
نتطس تسر سجب نسکنککدستسمعککذروس تس
ر سبپذي د.)1(»...س س
سيککسنس زسقنککتقسمسککام نسبکک س
()1س آلد بس لش عيبس( .)305/1س
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مسام نس ت،سپس سقنککتقسبک درسبک س
ب درسچهسمیب شد .س
شيخسعالمهسعبدس لعزيککزسبککنسبک زس
رقمهس هلل سگف ککهس ککت:س«عفککتسکک دن،س
مس ح س تستس گ س نسک نسمصککاحتس
ديدسمیتت ندسقنشسر سبگي د»(.)1س س
مهههؤل
()1سمن سفت کدهستتعاين تکهسعاکيسريک
لص لحينسمش فهب .س

س
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ف:
اههع ا
ن
142
0ههه ه
وه
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فصلل  :عفللن ودللندال رللا
م ا ب اخالق اسل

راعل

ين
ا

شدال اخالق میگ دد.
عدهي سزي دي س زسم دم سدرس يککن-
ب ره س ش ب هسمیکننککدست سعفککتسنمککتدنستس
جب نسننمتدنسآز رسر س زس خالقست الستس
بککک الت ينسآنستسب تککک ينسآنسباوکککهس
ت الت ينسآنسنمید نندستس ينسدرسقک لیس
تسکهسعفتسنمککتدنس زس خککالقسنيوککتس
میب شدستسشوی سدرسآنستجتدسنککد رد.س
درسسينج ککتسکککهستعککد دسزيککس ديس زس
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پيشيني نسآنسر س زسخککالقسنيوککتسمککسی-
د ننککد،س زسآنهک س ککخنسقسککنسبصک يس
رقمهس هلل س تسکهسگف هس ت:س« خالقس
نيوت:سجککت نم دي،سبخشککشستستحمککلس
ک دنس ت».س زس بنسمبک رکسبککهس بککتس
ر ککسيدهس ککتسکککهسگف ککهس ککت:س«آنس
ختش ک تيی،سبخشککشسنيککساستسد ککتس
کشيدنس زسآز رس ت»(.)1س مک م سأقمککدس
()1سأخ جهس ل مذيسک بس لبک ست لصکابس

=
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بککنسقنبککلسرقمککهس هللسگف ککهس ککت:س
« خالقسنيوککتسآنس ککتسکککهسآنچککهس زس
م دمس[بهسشخص]سمککسیر ککدسر ستحمککلس
نم يد»(.)1سيویس زسسهلسعامسگف هس ت:س
« خالقسنيوت،سفک تسبک دنسخشککمسبککسهس

=

بکک بسم جکک سفککیسقسککنس لخاککقس
()363/4سب قمس()2005سعنهسرقمهس
هللسبسندسقسن .س
()1سأخ جهس لبيهنیسفیس لشکع س()8081س
ت دلب نیسفیس ل غي س( .)1218س
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خکک ط س هللستعکک لیستسگشکک دهرتيککیستس
بشکک شسبککتدنس ککت،سمگکک سبکک سيس
بدع گذ رسي سگم هستس[همچنککسين]سعفککتس
نمتدنسکس نی سکهسلغزشسمیکنند،سمگک س
آنسکهسنيتس دبسک دنسآنهک سب شککد،»...س
سينس خنسپي مب سعايهس لصالاست س لسالمس
قبلس زستم می سمت ردسي دسشده،سش هديس
ب سسينس مک سمککسیب شککد:س«كَهها لُقْ َهةُ أَال
ْضهلِ أَخْه
أُخْ ِ ُركَ بِلَف َ

ِ أَهْهلِ الهدُّنْيَا
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َص هلُ مَ هنْ وَ َطعَ هكَ
وَأَهْ هلِ اآلخِ ه َر ِ ت ِ
وَتُعْ ِطههي مَ هنْ حَ َرمَ هكَ وَتَعْفُههْ لَمَّ هنْ
مَلَمَ هكَ ()1س(سيسعنبککه!سآيککس ستککتسر س زس
()1سأخ جهسأقمدس()17467ستس()1789س
،ست لحکککک کمس161/4س،ست لبغککککتيس
()3443ست لطب نیس لوبي سمنسقديثس
عنبککبسبککنسعکک م سرضککیس هللسعنککهس،س
ت لحديثسج سسعندسأقمدسبإ کن دينس
أقدهم سجيکدس،ستقک لس لهييمکیسفکیس
لزت دس:188/8سأقدس ن ديسرج لس

=
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ب ت ينس خککالقس هککلسدنيککس ستسآخک وس
ب خب سنونم؟سکسی سکهسب ستتسصاهرقککمس

=

أقمکدس نک وس،ستمک دهسط يکقس بککنس
عي شسعنسأ يدسبنسعبدس ل قمنسعنس
ف تاسعنسمج هدسعنسعنببسرضکیس هللس
عنککهس،ستجکک وسلاحککديثسشککت هدس
تعضدهسأيض سمنسقديثسعاکيستمکنس
قککديثسعب ک دهستکع ک سبککنسعجککزهس
تغي هم .س
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ر سقطعسنمتدهس ت،سبک س تسصککاهرقککمس
نم يی،سکسیسکهسبهستتسر سمح تمسمیکندس
بهس تسعط سنم يیستسکسیسکهسبهستتسظاککمس
ک دهس تسر سعفتسکنککسی)سپيککس مب سعايککهس
لصالاست لسالمسبهسص قتسآنسر سبي نس
د ش هس تستسف متدهس ت:س«أبا هركر
لليك ب سن ال له

( بککته ي هسبک س

تت تسکهس خالقسنيوتسد شک هسب شککسی)س
گف م:س خالقسنيوککتسچيسککت؟سف مککتد:
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«تصل من وطعك وتعفْ لمن ملمك
وتعطي من حرمك ( )1س(کسی سکهسب ستتس
صاهرقمسر سقطعسنمککتدهس ککت،سبک س تس
()1سأخ جککهس لبيهنککیسفککیس لشککع ستفيککهس
ننط عسبينس لحسنستأبیسه ي اسرضیس
هللسعنهس،سق لس لع قکیسفکیس إلقيک س
1758/2س:سأنهسمنسرت يبس لحسنسعنس
أبیسه ي استلکمسيسکمعسمنکهس.سأ.هک کس
ت لحديثس لس بقسيشهدسلهسفهتسقسن .س
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صاهرقمسکنی ست سکسی سکهسبهستککتسظاککمس
ک دهس تسر سعفتسکنیستسکسیسکککهسبککهس
تتسر سمح تمسمیکندسبهس تسعط سکنی) .س
بککهسه کمکسينسدليککسلسپيککس مب سفک دس
خشککمگينسر س مک سمککسیف م يککسدسکککهس زس
خالقسنيوتسبه همندسشتدستسبککهسهمککسينس
دليلسم ککذک سمککسیشککتدسکککهسبيشک ينس
م دمی سکهسد خلسبهشککتسمککسیشککتندستس
د رسي س نگينتک ين سکفککهي ستک زتسدرس
رتزسقي متسهس ند،سهمينس فک دسمککسی-
ب شندستسآنس ب ستن بسبهسپيککس مب نستس
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نزدياسشدنسبهسآنه سمیشتد .س
هللستع لی سمیف م يد :سالْفَعْ بِالَّ ِي
هِيَ أَحْسَنُ )1(س(بککهسنيوککتت ينسشککولس
[بدي]سر سدفعسکن!)س بنسعبک رسرضککیس
هللسعنهم سدرب رهي سسينسآيهسگف هس ت:س
صب سدرسهنگ مسخشمستسعفتسنمککتدنس زس
بديه سمیب شدستسکس نی سکهسسيککسنسگتنککهس
رف رسمیکنند،س هللس[تع لی]سآنه سر سقفظس
()1س لمؤمنتنس()96س .س
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میکندستسدشمنسآنه سر سدرسب بک سآنهک س
ف تتنسمینم يد(.)1س س
()1سأخ جککهس لبخکک ريسمعانکک س()4441س
تتصاهس لطب يسفیستفسي هس،30544/11س
ت لبيهنککیسفککیس لوب ک ىس(ک ک بس لنو ک )س
 45/7ستأتردهسفیس لدررس لمنيترس،327/7س
تذک هس لبغتيسفیستفسي هس102/4س،ستذک هس
عایسبنسأبیسطاحهسفیسصکحيف هس()439س،س
ت لصت بسأنهسم کلسدنسعاکيس بکنسأبکیس
طاحهسلمسيسمعسمنس بنسعب رستلمسيدرککهس

=
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=
،سق لسدقيمس:سلمسيسمعس ل فسکي سمکنس بکنس
عب رس.ستق لس بنسقب نسفیس لينک و:سرتىس
عنس بنسعب رستلمسي هس ن هي..ستفيهسککالمس
يسي سالسيض س،ستق لسبعدسأهلس لعمسأخذهس
عنسط يقس لتج داستلونس د سفيکهسعاکلس
أخ ى:س س
أ-سأنسفیس ندهسعبک سدس هللسبکنسصک لحس
لجهنیسک ت س لايثس،سق لسفيهس إلمک مس
أقمدس:سک نسأتلسأمک هسم مسکو س کمس

=
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=
فسدسفیسآخ هس،ستليسسهکتسبشکی س،س
تک نسيذمهستيو ههس،ستق لس لنسک یس
فيهس:سليسسبينبس.ستقک لس لحک کمسأبکتس
أقمدس:سذ ه س لحکديثس،ستقک لسبکنس
قب ک نس:سمنو ک سجککد س،سي ک تيسعککنس
د ب وسم سليسسمنسقديثس لين بس،س
ق لس لح فظسفیس ل ن ي س 3399/2س:س
صدتقسکيي س لغامس،س بتسفیسک بکهس،س
تک نتسفيهسغفاب .س
ب-ستفيهسأيضک سمع تيکبسبکنسصک لحس

=
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فص  :ح ام رلندال د ي کل دال از
مسلداال
کسی سکهسع قبت سدتري سنمتدنس زس
مسککام نستسرتيسب گ د نککدنس زستيسر س
بدسندستسبد ندسچهست ک ندنستستعيککسديس
بهسسينس م سد دهسشککدهس ککت،س زستقککتعس

=
لحض میسق لسفیس ل ن ي س6786/1س
:سصدتقسلهسأته م.س س
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سينسعملسخت هدست يدستسآنسر ستک کس
خت هدسنمتدستسش يس هسکسی سکهسبهس هللس
تع لی ستسآخ وسسيم نسد ردسسيککسنس ککتس
درسب بکک س ککخنسکککتچویسکککهس تسر س
ن ر قتسمککسیکنککد،س زسبک درشسدتريس
نوندسي سب س تسبغدسننم يککسد ،سسيککسنس مک س
ب عثسمیشککتدسکککهسشککسيط نسدرس ک ستس
قا س تسبدمککدستسآنسر س شک رس زسبککدس
دلی ستسقس دوستسکينهسنم يد.سپي مب س
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ف مککتدهس ککت:س«ال ك ههل لمسههلم أن
كهجههر أخههاق فههْ

ه

»» ()1س(بک سيس

()1سم فقسعايه.أخ جهس لبخ ريسفیسک بس
ال ئذ نسب بس لسالمسلامع فبستغيک س
لمع فککبسبکک قمس()2302/5()5883س
تأخ جهسمسامسفیسک بس لب ست لصابس
ب بستح يمس لهج سفکتقس کالبسبکالس
عککککککذرسشکککککک عیسبکککککک قمس
()1984/4()2560س .س
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مسام نسقاللسنيستسکهسبيش س زس ککسهس
[رتز]سبکک سبکک درشسقهکک سب شککسد)...س.تس
همچنين سعايهس لصالاست لسالم سف مککتدهس
ت:س«فإن هجرق فههْ

ه

فمهها

لخل المار ()1س(کسیسکهسبيشک س زس ککهس
()1سأخ جهسأبتسد تدس()4914سمنسقديثس
أبیسه يک اسرضکیس هللسعنکهسبإ کن دس
صحيحس،سرج لهسکاهکمس نک وس،سقک لس
لمنذريسفیس ل غي س4006/3سرت هس
أبککتسد تتدست لنس ک یسبإ ککن دسعاککيس

=
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رتزس[ب سب درش]سقه سکندستسبمي دست ردس
آتشسجهنمسمیشککتد)ستسدرسبعضککسی س زس
آ رسآمدهس ککتسکککهسآنسدتسهمزمک ن،س
ه گزسدرسبهشتسيوج سجمعسنمیشتند.س
پن هسب س هلل.س س

=
ش طس لبخ ريستمسامس،ستق لس لع قیس
فیس إلقي س2086/1سرت هسأبتسد تتدس
بإ ن دسصحيح .س
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پيککس مب سف مککتدهس ککت:س«ال
تقاطعْا وال تدابروا وال ت افضه ْا وال
ت اسدوا وكْنْا ل ال اهلل خْانهاً»» ()1س
(قطکککککککککککککککککککککککککککککعس س
صاهرقمسنونيدستسبککهسيوککديگ سپشککتس
()1سأخ جهسمسامسفیسک بس لبک ست لصکابس
ت آلد بسسبککک بستحککک يمس لظکککنس
ت ل جسککسست ل نکک فسست ل نکک جشس
تنحته ک سب ک قمس()1985/4()2563س
تأخ جسنحتهس لبخ ريسبزي داستننص .س
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نونيدستسب سيوديگ سبغدسننم ييدستسبککهس
يوديگ سقس دوسنونيدستسبککهسشککوایس
ب درسگتنهسبندگ نس هللسب شيد!.)...س س
سم مسم لاسرقمهس هللسگف هس ککت:س
«نمیپند رمسکهستد ب (بهسيوديگ سپشتس
نمتدن)سچيزي سغي س زسرتي سب گ د ندنس
زسمسککام نستسب گ د نککدنسصککتروس زس
تيسب شد»(.)1س س
()1س لمتطأس .326/2س
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بنسرجک سرقمککهس هلل سدربک رهيس
سينسقديثسب سکالمیسزيب سگف ککهس ککت:س
«مسام ن نس ز سبغدسنمتدنسبهسيوديگ س
ب ک سيسغيککس س هللستسفنککمسب ک سيسهککتسيس
نفسش ن،سنهی سشده ند سزي سمسککام ن نس
ر س هللس[تع لی]سب درسق رسد دهس ککتستس
ب در نسدرسبينسختدسبهسيوديگ سمحبتس
تسمه ب نیسمیکنندستسبهسيوديگ سبغککدس
نمیترزنککد.سپيککس مب سف مککتدهس ککت:س
«والذي نفسي بيههدق ال تههدخلْا الجمههة
ح ى تؤممْا وال تؤممْا ح ى ت ههابْا
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أوال ألل ههم للههى اههيء ذا فعل مههْق
ت اب م أفشْا الس

بيم م (قسمسبهس

کسی سکهسج نسمککن سدرسد ککتس ت ککت،س
د خلسبهشتسنمیشتيدست سآنسکهسسيم نس
بي تريدستسسيم نسنمیآتريدستک سآنسکککهس
يوديگ سر سدت تسبد ريککسد.سآيککس سمککسی-
خت هيدسشم سر سبهس م ي سر هنم يی سکنمس
کهستت مسآنسيوديگ سر سدت تسد ش هس
ب شککسيد؟سبککسينسختدت ک نس ککالمسد دنسر س
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ن ش رسدهيککسد) سرت هسمسککام،سهم نک س هللس
[تع لی]سبهستجتدسآمدنسدشمنیستسبغدس
ر سبينسمسام ن نسق مسف مککتدهس ککت،س
هم نسگتنهسکهس هللستعک لی سمککسیف م يککسد:س
الشهيْطَانُ أَنْ كُْوِهعَ بَيْهمَ ُمُ
ِ نَّمَا كُرِكدُ َّ
ْضهههاءَ فِهههي الْ َمْههه ِر
الْعَهههدَاوَ َ وَالْ َغ َ
وَالْمَيْسِ ِر )1(س(شيط نسب سش بستسقمک رس
فنمسمیخت هدست سبينسشککم سدشککمنیستس
کينه سسيج دسکند).سهمچنينس هللستع لی سبک س
()1س لم داس( .)91س
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سيج دس لفتسدرسبينسقابه ي سآن نسب سآنه س
منتسنه دهس ت،سهمک نسگتنککهسکککهس هللس
تع لیسمیف م يد:سوَاذْكُرُوا نِعْمَهةَ اللَّه ِ
لَلَههيْ ُمْ ِذْ كُمْهه ُمْ أَلْههدَاءً فَههلَلَّ َ بَههيْنَ
وُلُْبِ ُمْ فَلَتْ َ ْ ُمْ بِمِعْمَ ِ ِ ِخَْْانًهها 1س(تس
نعمتس هللس[تع لی]سر سي دسکنيدسکهسدشمنس
بتديدستس تسبينسقابه يسشم س لفتسسيج دس
ف متدستسبککهس ککب سنعمککتستي سبک درس
-1سآلسعم نس( )103س
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شديد).سبهسهمينسدليلسخب سچينیستسدتس
بهمزنیسکهسب عثسسيج دسدشمنیستسبغدس
میب شد،سق مس تستس ج زهسد دهسشدهس
تسکهسب سي س صال سنمککتدنس رتبک طس
بينسم دمسدرتغسگف هسشتد»( .)1س
پسسچهسعجي س ت:س س

هجهههر مسهههلم فيمههها أخهههاق

سهههميماً ال كمهههد له ه كميمه

()1سج معس لعتمست لحومسسص 329س
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هجهههرق فجهههل حطههها لنيههها

أكهجههرق للههى نُ هه اللعيم
ب درسعزيزم!سخشمسآتشی س ککتس
کهسشيط نسدرسقا ستتسق رسمیدهککدستس
ي دس[ هلل]سرقمنستسپن هسب دنس زسشککسيط نس
بککهس ت،سآنسر سخکک متشسمککسیکنککد.سسيس
ب درم!سب سي سشيط نی سر هی سب سختدوس
ب قیسنگذ ر!ست سآنسکهسنسبتسبهسب دروس
گم نسبدسد ش هسب شی ستسبغدسنسبتسبهس
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تستتسر س زس تسدترسنم يد.س س
***
فص  :حسن الظن (گدلاال ويکلن
داشتن):
ش يس هستت تسسي سب درسعزيککسز!س
ب سب دروسنيوتت ينسرف ک رسر سد شک هس
ب شیسبهسهمينسدليلسدينس زسگمک نسبککدس
ب دن،سنهی سنمتدهس تستس زسآنسب قذرس
د شک هس ککت،ستک سآنجک سکککهسقککسیس زس
ب ه يی سکهسبهسآنس تقسمیدهدسنيککسزس
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نهی سشده س ت.سنهی سنمتدهس تسکهسدتس
نف ک سنککزدسشککخصس ککتمیسدرگتشککسیس
صحبتسکنندست سآنسکهس تسدچ رسسبدبينیس
نشککتدستس زسآنهکک سغمگککسينسنگکک دد.س
پي مب  سف متدهس ت:س« كاكم والظن
فإن الظن أكذ ال دك »» ()1س(شم سر س
()1سم فقسعايه.أخ جهس لبخ ريسفیسک بس
آلد بسب بسمک ينهيسعکنس ل ح کدس
ت ل ککد ب سبکک قمس()2253/5()5717س

=
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زسگم نسب دنسنهی سمیکنم،سزي سگمک نس
درتغ ينس خنس ککت.)...س هللستعک لیس
مککسیف م يککسد:سكَهها أَكُّهَهها الَّ هذِكنَ آَمَمُههْا
اجْ َمِ ُْا كَثِيرًا مِنَ ال َّظنِّ ِنَّ بَعْضَ ال َّظهنِّ
ِ ْمف )1( س(سي سکس نی سکهسسيمک نسآترده-

=

تمسککامسفککیسک کک بس لبکک ست لصککابس
ت آلد بسب بستح يمس لظنست ل جسسس
ت ل ن فسست ل ن جشستنحتهک سبک قمس
()1985/4()2563س .س
()1س لحج وس()12س .س
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سيد!سسزسگم نسزي دسختدد ريسکنيد!سزي س
بعضککسیس زسگم نه ک ،سگن ک هسمککسیب شککند).س
ح قسبککنس بک هيمسرقمککهس هللسگف ککهس
ت:س« ز سأبتعبدس هلل،سيعنیس م مسأقمدس
درب رهيسسينسقديثس ت لسنمتدم:س« ذا
بلغك لن أخيك ايء فاحمله للههى
أحسم ح ى ال تجد ل م م ً س( گ س زس
ب دروسچيزيسبهستتسر ککسيد،سآنسر سبککهس
نيوتت ينسشولسسق م لسبدهست سآنسکککهس

 //52مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

ب سي س تسکينهسي سبهسدلسند شک هسب شککسی)س
کهسمعنک ي سآنسچيسککت؟ سأبککتسعبککدس هللس
گفت:سيعنی سبک سي س تسعککذرسبيککس تري ستس
بگتيیسش يدسسينسگتنهسب شد،سشک يدسآنس
گتنککهسب شککد»(.)1سهمچنککسينسپيککس مب س
ف متدهس ت:س«حسن الظن من حسههن
الع ال ()2س(گمک نسنيوککتس زسنيوککتت ينس
()1س آلد بس لشکک عيبست لمککنحس لم عيککبس
()318/1س .س
()2سأخ جککهس إلمکک مسأقمککدس()7615س،س

=
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=
( )7693س /س( )8962س ،س( )9969س،س
تأبککککتسد تدس()4316ست ل مککککذيس
()3533ستقسککنهس،ست بککنسقيکک نس
( )631ست لح کم س 7678/5ستصححهس
عایسش طسمسامستت فنهس لذهبیستفيهس
م اسبنسنه رسليسسمنسرج لسمسکامس
ککمسرت هسأيض ک س7731/5ستصککححهس
تتعنبهس لکذهبیسبضکعفسصکدقبسبکنس
مت يستأخ جهسأيض س لنضک عیسفکیس

=
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=
مسندس لشه بس()973ستعبدس لحميکدس
فیسمسندهس()1425س،ست ن دهسقسنس
نسش س هللستع ليس،ستقدسأعلسبمهنأسبنس
عبدس لحميدستتجهيکلسأبکتسقک تمسلکهس
تمهنأسهذ سقدست نکهسأبکتسد تتدست بکنس
قب نستق لسفيهس لکذهبیس نک سبس،ستککذ س
ق لس لح فظسفیس ل ن ي س،ستقدستتبکعس
أيض س،سفندست بعهسعايهسعف نسبنسمسامس
،ستبهزسبنسأ دس،ستعبدس لک قمنسبکنس
مهديستغيک همس،سکمک سعنکدسأقمکدس

=
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=
تغي هس.تفیس کندهس کمي سبکنسنهک رس
تين لسش ي سبنسنه رسذک هس بنسقبک نس
فکککیس لينککک و1675/2س،ستذکککک هس
لبخ ريسفیس لوبيک س201/4س،ست بکنس
أبککیسق ک تمسفککیس لج ک ست ل عککديلس
 234/2س،ستلمسيذک سفيهسج قک ستالس
تعديالس،ستق لسفيهسأبتسنض هس:سک نسمنس
أت لسمنسقصسفکیسهکذ س لمسکجدس،س
تق لس لح فظسفیس ل ن يک س645/1س:س

=
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=
صدتقسمنس لي ليبس،ستق لس لذهبیسفیس
لميز نس:234/2سنوک هس.ستقکدسرتىس
عنهسمحمدسبنست عستأبتسنض هستهم س
ن نسفيوتن سذلاستت ين سأيض سمنهم س
تأبتسنض هسمنسأهلسبادهس،سفنکدسقک لس
فيهسکم ستندمس:سک نسمکنسأت کلسمکنس
قصسفیسهذ س لمسجدس،سفيوتنستذکيبس
لهستهتسأعامسبهسمنسغي هس،ستقدسقسنس
قدييهس لبتصي يستککذلاس ل مکذيس
تصححسقدييهس لح کمستت فنهس لذهبیس

=
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عب د وس ت).س بنسجککتزيسرقمککهس هللس
گف هس ت:س«ه گ هسدرب رهي سمسام نیس
چيزيسب س[فو سي سقا ]ستتسخطترسک د،س

=
،ستقدسرمزسلهس لسيتطیسلکهس لصکحبس،س
فيوتنسقدييهسقسنس،ستقدسذک سفکیس
لونزس 848/3سش هد سلهسمنسقکديثس
أنسسأخ جهسبنسعکديسفکیس لومک لس
ت لخطي سفیست ريخسبغد د.س س
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ش يس هس تسکککهسمککسد ر سبک س تسر س[درس
خککتدو]س فککزسيشسبککدهیستسبکک سيس تس
دع ي سخي سنم يی،سسينسب عثسمیشککتدس
کهسشيط نسر سخشمگينسکنی ستس تسر س زس
ختدوسدترسکنی» .س
***
فص  :پذي فتن معلذ

خلنا ی

ديگ اال
ب تت ککتسسيسبک درسعزيککسزمسکککهس
معذروسخت هی سب دروستقککسی س زستککتس
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پتزشسمیخت هدسر سبپذي يستسآنچهس تس
میگتيدسر ستصککديقسنمک يی.سعمک س
گف هس ت:س«بک دروسر ستقککسی سد ر يس
عذري س ت ،سمالمتسنون!»(،)1سقسککنس
بنسعای سرضیس هللسعنهم سگف ککهس ککت:س
« گ سم دي سدر سسينسگتشمسبهسمنسن ز س
بگتيککسدستسدرسديگ ک يس زسمککنسپککتزشس
()1س آلد بس لشکک عيبست لمککنحس لم عيککبس
( .)319/1س
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بخت هدسمعککذروسخککت هی س تسر سقبککتلس س
میکنم»(.)1س س
ش ع سمیگتيد:س س

ويههل لههي وههد أسههاء ليههك ف ه ن

ووعههْل الف ههى للههى الضههيم لههار

ولههل وههد جاءنهها فلحههد لههذراً
ولكههة الههذن لمههدنا االل ههذار
()1سنفسس لم جعس لس بق .س
()2س آلد بس لش عيبس(/1س .)319س

()2
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زسسب سمت يسه رتنسبککنسعبککدس هللس
رتسيتسشدهس تسکهسنزدسمک ديسرف ککهس
بتدسکهس تسر سدشن مسمککید د ،ستک سباوککهس
معذروسخت هیسه رتنسر سبپککذي دستس زس
نزدستيسخ رجسنشدستست سآنج سکهسدربس
ر سبک سرتيس تسشوسککت.سچککهسعجيککس س
تسصب ستسب دب ريسآنه ستسپ کسبتدنس
قابش ن.سسيسب درم! س
ساو ههل معههاذكر مههن كلتيههك مع ههذراً
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ن بههر لمههدك فيمهها وهها أو فجههرا
فقد أطالههك مههن كرظههيك مههاهرق
وود لصههاك مههن كعصههيك مسه راً
أقنفسبنسقيسسرقمککهس هللسگف ککهس
ت :س« گ سمعذروسخت هندهسي س زستککتس
معذروسخت تسب سگش دهسرتيیسبک س تس
ب ختردسکککن!»(،)2سدرسبعضککسی س زسآ ک رس
()1س آلد بس لش عيبس(/1س .)319س
()2سنفسس لم جعس لس بق .س

()1
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مط لبیسآمدهس تسکهست رسسيج دسک دهس
تس زس يککنسب قککذرسمککسید ردسکککهسکسککسیس
معذروسخت هی سشخصی سديگ سر سقبتلس
نوند،سپيککس مب سف مککتدهس ککت:س«مههن
ال ذر لي أخْق فلم كق ل لههذرق كههان
للي كصاح

م ه

( )1س(کسککسی سکککهس

()1سأخ جهسأبتسد تدسفیس لم

يلس()521س

ت بنسم جبس()3718س،ست بنسقب نسفیس
رتضبس لعنال س()183ستأبتسنعيمسفکیس

=

 //64مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

=
مع فککبس لصککح ببسجک ککس(قس/140أ)س
ت لطب نککیسفککیس لوبيکک س275/2س،س
 2756ست لبغتيسفیسمعجمس لصکح ببس
قس 39س/سبس،ستفیس ندهسغبنسج يحس
تهتسمدلسس،ستقدسعنعنهستفيکهسأيضک س
جتذ نستهکتسمخ کلسفکیسصکحب هس،س
ترجحسجمعسمکنسأهکلس لعاکمستهکتس
دق بسأنهسالسصحببسلکهس،سقک لسأبکتس
ق تمس:سليستسلهسصحببستهتسمجهتلس
،ستقدسذکک هس بکنسقبک نسفکیس نک وس

=
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=
ل بعينس،ستلونهسأيض سذک هسفیسک بس
لصح ببسترجکحسأبکتسد تتدس ر ک لهس
ف ت هسفیس لم

يلستق لس لبتصکي يس

فیس لزت دس 209/7س:سرج لکهس نک وس
السأنهسم ل)..ستقدسج وسلاحديثس
شت هدستعضدهستتنتيهس،سفندسج سلکهس
ش هدسعنکدس لطب نکیسفکیس دت کمس
 8644/8س،سمنسقديثسجک ب ستفيکهس
ب هيمسبنسأعينستهتسضعيفس،ستقکدس

=
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=
رت هسأيض سمنسقديثسجک ب سبافکظس:س
منست صلس ليهسفامسينبلسلمسي دسعاکيس
لحت )ستفيهسعایسبکنسق يبکبستهکتس
ضعيفسمنسقديثسج ب س،ستجک سلکهس
ش هدسمنسقديثسأبکیسه يک اسعنکدس
لح کمس 154/4سبافظس«منسأت هسأختهس
م نصالسفاينبلسذلاسمحن سأتسمبطالس،س
فإنسلمسيفعلسلمسي دسعايس لحکت ».س
تفیس کندهس کتيدسأبکتسقک تمستهکتس
ضعيفس،ستقکدسقک لس لبتصکي يسفکیس

=

مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها67//

=
لزت دس:7209/7س...ستقدسرتيسهکذ س
لحديثسعنسجم عکبسمکنس لصکح ببس
منهمسجتد نسعنکد سأبکیسد تتدست بکنس
م جبسرت هس لطب نیست لح کمستصححهس
مککنسقککديثسأبککیسه يکک اس،سترت هس
لطب نیستغي هسمکنسقکديثسع شکبس
ت بنسعب ر)س،سقاتستقکدسعکزىسفکیس
لونزس7031/3س،سقديثسع شبسدبتس
لشيخستذک سلکهسشک هدسمکنسقکديثس

=
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ب ک درشس زس تسمعککذروسبخت هککدستس تس
معذروسخت هی س تسر سقبککتلسنونککدسبککهس
م نندسکسی س تسکهسبککهسزترس زسمککس دمس
ب جسمیگي د) .س
***

=
عایسعکز هسدبکیسنعکيمس،سف لحکديثس
قسنسبشت هده.سس س
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فص  :اوگيل زه ايجلاد کل دال رل اي
عفن ودندال ر درا رندال د ر ارل
ديگ اال
ش يس هيسه سعفتسکنندهيسلغزشس
تسقبتلسکنندهي سمعذروسختسهيی س تس
کهسآنسر سبک سي سپک د شسگک ف نس زس هللس
تعکک لیس نجکک مسدهککد،سدرسسيککسنبکک رهس
فضيا ه ي سبزرگی سذک سشدهس تسکهس زس
آنه سسينس خنس هللستع لی سمیب شککدسکککهس
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صف وسپ هيزگک ر نسر سمع فککسی سمککسی-
ظ وَالْعَههافِينَ
ف م يد :سوَالْ َامِمِينَ الْغَهيْ َ
لَنِ المَّاسِ)1(س(تسف تب ندگ نسخشککمستس
عفتسکنندگ نسم دمسمیب شند)سف تسب دنس
خشمسبهسمعن ي سپنه نسکک دنسخشککمستس
عدمسآشو رسنمتدنسآنسمیب شدستسگف هس
میشتد:س«خشمشسر سف تسب د»سکهسآنس
بهسمعن ي سآنس ککت سکککهسدرسمن بککلسآنس
کتسشدستسآنسر سآشو رسننمککتد.سدرس
()1سآلسعم نس()134س .س
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ق ک مترسآمککدهس ککت:س«کظککمسغيظککهس
يوظمککه»:سآنس[خشککم]سر سردسککک دستس
زند نیسنمتد...س بنسکييک سرقمککهس هللسدرس
تفسي سسينسآيهسگف هس ت:ستق یسخشککمس
بهس

غسآنه سمیآيد،سآنسر سف تسمککسی-

گي ند ،سبهسمعنک ي سآنسکککهسآنسر سمککسی-
پتش نندستسکسی سم تجهي سآنسنمیشتدس
تس زسبديیسکهسبهسآنه سشدهس ککت،سعفککتس
مککسینم ينککد.س هللس ککبح نهسمککسیف م يککسد:س
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َضه ُْا هُهمْ كَغْفِهرُونَ)1(س(تس
وَ ِذَا مَهها ف ِ
تق ی سخشمگينسمیشتندسآنه سگذشککتس
میکنند).سهمچنککسينس هللس ککبح نهسمککسی-
ته َ َر وَفَفَه َر ِنَّ ذَلِهكَ
ف م يد:سوَلَمَنْ َ
لَمِنْ لَ ْ ِ الْلُمُْرِ )2(س(تسکسی سکهسصککب س
نم يدستسعفتسنم يدسآنس زسسمککترسبککزر س
ت)سدرسسينب رهسآي وسزي دي ستجککتدس
د ردستسپيککس مب سف مککتدهس ککت:س«مهها
()1س لشترىس()37س .س
()2س لشترىس()43س .س
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نقصل تههدوة مههن مهها ومهها دال اهلل
ل داً بعفْ ال دالق له ا ومهها تْاظههع
أحد هلل ال رفع اهلل (( )1صدقهسم لسر س
کمسنمیکنککدستس هللسعفککتسنمککتدن سبک سيس
بندهسيسچيزيسر سزي دسنمیکند،سمگ سآنس
کهسعککزوس[ تسر س فککزسيشسمککسیدهککد]ستس
()1سرت هسمسامسفکیسک ک بس لبک ست لصکابس
ت آلد بسب بس حب بس لعفکتست ل ت ضکعس
ب قمس( .)2001/4()2588س
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کسککسیسبکک سيس[رضکک يت]س هللس[تعکک لی]س
ف تتنی سنمیکند،سمگ سآنسکککهس هللس تسر س
ب السمیبک د).سپيککس مب سبککهسأشککجسبککنس
قککيسسف مککتدهس ککت:س« ن فيههك
خصل ين ك همهها اهلل ورسههْل ال لههم
وافنا ( )1س(درستتسدتسخصککاتستجککتدس
د ردسکککهس هللستسف کک ده شسآنهکک سر س
دت ککتسد رنککد:سعنککلستسعککدمسعجاککهس
نمتدن) .سسينس م س زسم ج سي س ککعدسبککنس
()1ستندم .س
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م لاسنيزسمعاتمسمیشتد،سآنجک سکککهس
پي مب  سف متد :س«كَ ْطلُهعُ لَلَهيْ ُمْ الْه نَ
رَجُلف مِنْ أَهْلِ الْجَمَّة (مک ديس زس هککلس
بهشکککتسقک ک السبک ک سشکککم سنم يکککس نس س
میشتد)،سدرسهمککسينسهنگک مسمک ديس زس
نص رسنم ي نسشد،سبهسعاککتستضککتيشس
ريششستميزسبتدستسدمپ هیهک يشسبککهس
د تسچپشسآتيز نسبتد.ستق یسفک دسيس
آنسرتزسشد،سپي مب  سميلسآنسر سگفتس
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تسآنسم دسميلسدفعهي س تلسنم ي نسشککدس
تستق ی سرتزس تمسر يدسپي مب سدتبک رهس
ميلسآنسر سف متد.سآنسم دسميلسق لککتس
تلسنم ي نسشد.ستق یسپي مب سسيسک دس
عبد هللسبنسعم تسبنس لعک صسرضککسیس هللس
عنهم سبهسدنب لسآنس[م د]سرفتستسبهسآنس
م دسگفت:س«منسب سپدرمسنککز عسکک دمستس
قسمسختردمسکهس هس[رتز]سبهسنککزدستيس
نمیرتم»،س گ س ج زهسدهی سنزدستتسبي يمس
تسدرسکن رستتسب شککمستک سعماککسی سر سکککهس
نجکک مسد دهسيسر سببيککسنم؟سگفککت:سباککه.س
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نککسسر تيسقککديثسگف ککهس ککت:س
عبد هللسسينسگتنهس خنسگفتسکککهسبک س
تس هسشک سر سصککبحسنم يککسدستسه گککزس
نديککسدسکککهسقسککم یس زسشکک سر سنمکک زس
بخت ند،سمگ سآنسکهس تسد م سغاتسمی-
ختردستس هلل سر سي دسمینمتدستستوبي س
میگفت،ست سآنسکهستقککتسنمک زسصککبحس
میر يد.سعبد هللسگفت:سسينستنه سخي يس
بتدسکهس زس تسشنيدم.ستقککسی س ککهسشک س
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تم مسشدستسخت مست سعملسنمککتدنس تس
ر ستحني سکنم،سگف م:سسيسبندهيس هلل!سبينس
منستسبينسپدرمسنز عی ستجتدسنککد ردستس
ت کسگف نی سنمیب شد،ستلککسی س زسر ککتلس
هللس هسب رسشنيدمسکهسمیف متد:سق الس
م دي سب سشم س زسسهککلسبهشککتسنم يککس نس
میشتدستستتس هسب ر س[نزدسمک ]سنم يککس نس
شدي ستستصميمسگ ف مست سنزدستتسبمک نمس
تسبهسعامتسبنگ مستسبهستتس ق ککد سکککنم،س
[تلی]س زستتسعملسبزرگی سنديککسدم،سچککهس
چيزيسبهستتسر يدهس ککتسکککهسر ککتلس
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هللس[درب رهيستت]سسينسچنينسف مککتد؟س
سينسچيککسزيسنيسککت،سمگک سآنسکککهستککتس
ديککسديستستقککسیسرتيسب گ د نککدمسم ک س
صد سزدي.سگفککت:سآنسچيککسزيسکککهستککتس
ديدي سجزسبهسسينسدليلسنمککسیب شککدسکککهس
ب سي س قککدي س زسمسککام ن نسدرسدرتنککمس
خي نککتستسقس ک دتیسب ک سيسآنچککهس هللس
[تع لی]س زسخيککس سبککهسآنهک سد دهس ککت،س
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ند ش ه م)1(.سدرسهنگ میسکهس ت لسشککد:س
()1سأخ جهسأقمکدس()12703ست لنسک یس
فیس ليتمست لاياکبس()869س،ست لبغکتيس
فیس لسنبس،114-112/13ست لبيهنیس
فیس لشع س()6607ست دصبه نی سفیس
ل غي س()2247ست لبکز رستغيک هم،س
ت لحديثس ن دهسصحيحسعايسشک طس
لشيخينسکم سعندسأقمدست لنس یسمنس
ط يقسمعم سعنس لزه يسعکنسأنکسس
رضککیس هللسعنککه،سق ک لس لهييمککیسفککیس

=
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کککد مسيککساس زس نسک نه سب تک سهسک ند؟س
پي مب  سف متد:س«كل م مههْ القله
تدو اللسان (تمک می سکسک نی سکککهس
د رسيسقاکک سمخمککتمستسزبکک نسبسککسي رس

=
لمجمعس،78/8سرت هسأقمکدست لبکز رس
بنحتهسترج لسأقمدسرج لس لصحيحس،س
تکذلاسأقدس ن ديس لبکز ر،س السأنس
لسي قسالبنسلهيعب) .س
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ر گتسهس ند).سگف نککد:سزبک نسبسککسي رس
ر ک گتسر سمککسیشن ککسيم،س م ک مسقا ک س
مخمتمسچيست؟سف مککتد:س«هههْ ال قههي
المقي ال م في وال بغههي وال حسههد
(آنس[قابی]سپ هيزگ رستسپ کس تسککسهس
درسآنسگن هستس مستسقسک دوستجککتدس
ند رد)(،)1سمخمککتم:سبککهسمعنک ي سنظيککفس
()1سأخ جهس لبيهنیسفیس لشکع س()4216س
ت بنسم جبس()4216ست لخ طیسفکیس
مسک ىس دخککالقس()772ستغيک همس

=
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تستس زس«خمسيخم»سمیب شد،س«مککنس
خمس لبيت»سبهسمعن ي سکسی س ککتسکککهس
خ نهسر ستميزسمیکند.سهمچنينس يتطیس
رقمککهس هللسآتردهس ککتسکککهسپيککس مب س
ف متد:س«ارحمْا تُرحمْا واففروا كُغفر

=
ت ن دهسجيدستقدسصححهس لبتصي يس
فیس لزت د .س
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ل م ( )1س(رقمسکنيدست سرقمککتسشک ملس
ق لسشم سشتدستسعفتسنم ييدست سمککتردس
عفتسق رسبگي يککسد).سآنچککهسکککهسمعاککتمس
()1سأخ جهسأقمکدس(،)6549ست لحميکديس
فیس لمن خ س()320ست لبخک ريسفکیس
ددبس لمف دس()380ست کن دهسجيکدس
رج لهسرج لس لصحيحسغي سقب نسبکنس
زيدستالسبأرسبه،ستفیس ندس لبخک ريس
ضعفس،سفيغنيسعنهس ندس إلم مسأقمدس
ت لحميدي .س
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ت،سعفککتي ستجککتدسنککد ردسمگک سدرس
هنگ مسقدروسد ش نس[ب سمجک ز وسيککس س
ن ن م].سکسیسکهسبهس تسبديسشتدستسآز رس
د دهسشتدستسق درسنب شدست سققسختدسر س
بگي د،سسينسعفتسنمتدنسن ميدهسنمیشتد،س
باوهسن تت نی سن ميدهسمیشککتد سزيککس س تس
سينس م سر سبدتنسخت تسخککتدس نجک مس
میدهد.س زسشيخسعالمهسبنسبک زسرقمککهس
هلل سدرب رهي سآنس ت لسشدستس تسگفککت:س
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پي مب سمیف م يد:س«من كظههم فيضهاً
وهْ والر للى أن كمفذق للاق اهلل للههى
رؤوس ال

ئ ح ى ك يرق أي ال ْر

ااء ( )1س(کسی سکهسخشمسخککتدسر سفک تس
بب دستسسينسدرسق لیسب شدسکهسمیتت نککدس
()1سأخ جهسأقمکدستأبکتسد تدست ل مکذيس
()209ست بنسم جبس()4186ست لبيهنیس
فیس لشع س()6149ست ندهسجيدسمنس
ط يقسعبدس ل قيمسبکنسميمکتنسعکنس
هلسبنسمع ذسعنسأبيه .س
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[قومسختدسر ]س ج سنم يد،س هللس[تع لی]س
ب س سمخاتق وس تسر سصد سمککسیزنککدستس
بهس تسققس ن خک بسمککسیدهککدسکککهسهک س
قتريیسر سکهسخت تس ن خک بسکنککد).س
آي سبعدس زسسينس خن نسسيسبک درم!سآيککس س
ب زسهمسقابتس زسسينسکهسکينهستسخي نککتس
ر سدرسختدشسبُوُشَدس سب زسمککسیزنککد.س
منسمیپند رمسکهسبعدس زسسينسکينهسب سب دس
میرتدستسسين سنککتعیسگمک نسنيوککتسبککهس
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مسام ن نس ت.س س
***
فص  :حقيق

دويا

چگتنهسممونس تسکککهسشککخصس
ع قای سب سي سب درشسکک ري سر س نجک مس
دهدسکهسنيتسآنسب سي س زمينی سب شککدس
کهس زسبينسرف نی،سف نی ستسزشتس ککت،س
زمينی سکهسنزدس هللستع لی سبهس نککد زهيس
بکک لسپشککهسيس رزشسنککد ردستسد مکک س
م تجهي سخت رسبتدنسسيککسنس ک زمينستس
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پ يينسبتدنستسقن روستسقطعسشدنسآن،س
میب شد.سسينس زمينی س تسکهس زسبينس
میرتدستسن بتدسمیشتد.سش يس هس ککتس
کهسدرسمن بلسآنسدرب رهي سآخ وستفو س
صتروسگي د،سدرسسينسکککهسبککهسآنسرتيس
ک دهسشتدستسبهسآمدنشسفو سشککتدسکککهس
گ يککسزيس زسآنستجککتدسنککد ردستسد رسيس
نه ه ککستستسبک قیسمککسیم نککدستسد رسيس
ش فستسمنزلتس ککت.سهمچنککسينسب يککسدس
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بککسينسآنستسکبکسينس ک زمينسکککدتروستس
خ ی ستسن بتدي ستفو سنم يد،س هللستع لیس
میف م يد :سوَالْ َخِ َر ُ خَيْ فر وَأَبْقَى )1(س(تس
آخ و،سبه ستسب قیت س ت)سسبککنسقککيمس
رقمهس هلل سگف هس ت:س«تقککسی سدرسسيککسنس
دتس م ستفو سصتروسمیگي د،سشککخصس
هم نیسر س ن خ بسمیکندسکککهسعنککلسآنس
ر سدر تسمید ندستسآنچهس زسمن ضک يس
آن ،سدرسبی ع نک يی س[نسککبتسبککهسدنيک ]س
()1س دعايس( )17س
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تجتدسد ردسر سب میگزيند،سه سشخصیس
دت تسدسردست سنفعسزتدسهنگ مستسلککذوس
متجتدسر س ن خ بسکندستسنفعسدي تک ستس
لذتی سکهسق بککلسلمککسسنيسککتسر سرهک س
نم يد،سمگک سآنسکککهسآنسنفککسعسدي تک س زس
فضککسياتسبيشک سب خککترد رسب شککد،سدرس
همينسق لس تسکککه سقککدروس شک ي قس
د ش نسبهسآنسدرسب الت ينسقدسآنس يج دس
میشتد.س پسسگف هس ت:سبد نيدسکهس زس
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بندهسنخت هسشدهس تسکهسفنمسيوککسیس
زسآنسدتسر سد ش ک هسب شککد،س م ک ستقککسیس
شخصسدني سر سب سآخ وسب سمیگزيند،س
سينسفنمسيککس س زسف ککدسبککتدنسسيمک نس تس
میب شککدستسيککس س زسف ککدسبککتدنسعنککلس
ت ت،سبککهسهمککسينسدليککسلسر ککتلس هللستس
صککح به ش[]س يککنس[دنيک ]سر سپشککتس
گتشسختدسمی ند خ نککدستسقابه يشک نس
ر س زسآنسدترسمیک دندستسآنسر سبهسدترس
ند خ هستسبهسآنس لفتسنمیگ ف ندستسآنس
ر ست کسمیک دندستسبهسآنسميلسند ش ندس
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تسآنسر سزنککد نسبکک سمککسیشککم دندسنککهس
بهشت.)1(.س س
درسسينج تسکهسسي سب درم!سسيککسنس
خنسپي مب  سر سيککس دسآترسمککسیشککتم:س
«مالي وللدنيا نما أنا كراكه

وهها

في مل اجر م راح وتركها ()2س(دني س
()1س لفت دسصس .141س
()2سأخ جککهسأقمککدس()3525س،س()2608س
تأبکککتسيعاکککيس()5207ست ل مکککذيس

=
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=
()2483ست بککککنسم جککککبس()4109س
ت لح کمس 7929/4ست بنسأبیسع صکمس
فیس لزهدس 181س،ستتکيعسفکیس لزهکدس
()3525سمککنسقککديثس بککنسمسککعتدس
ت ن دهسقسنسمنسط يقستکيکعسعکنس
لمسعتديستقدس معسمنهستکيکعسقبکلس
الخ الطس،سکم سقک لس إلمک مسأقمکدس
رقمکککهس هللس:س کککم عستکيکککعسمکککنس
لمسعتديسقديمس،ستأبتسنعکيمسأيضک س.س
تهذ س لط يقسعندسبعضهمسدتنسبعدس،س

=
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=
کم سعندستکيعسفیس لزهدستعندسأقمکدس
تأبتسيعایسفیس قدىس ل ت ي ينس،ستقدس
ج سأيض سلاحديثسش هدسمنسقديثس
أبککنسعب ک رسکم ک سعنککدسبککنسقب ک نس
ت لح کمس 7928/4س،ست بنسأبیسع صمس
فیس لزهدس 183س،سفهتسقديثسصحيحس
،ستقدسأخ جهسأيض س لبيهنیسفیس لسنس
391/3س،ست لشکع س10415س،ستأبکتس
لشيخسفیس دمي لس297ستغي هم) .س
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ب سي سمنسسينسگتنهس تسکهسبککهسم ننککدس
ت رک ري سمیب شمسکهسدرسزي س يهيس
درخ ی سمیب شم،س پسسمککسیرتدستسآنس
[ ک يه]سر ستک کسمککسیکنککد).سهمچنککسينس
پي مب  سف متدهس ت :س«ما الدنيا مههن
اآلخر ال كما كدخل أحههدكم أته ع
في اليم فليمظر بما كرجههع ()1س(نسککبتس
()1سأخ جهسمسامسفیسک بس لجنبستصکفبس
نعيمه ستأهاه سب بسفن س لکدني ستبيک نس
لحش سيکتمس لني مکب سبک قمس()2858س

=
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دني سبهسآخ وسبهسم ننککدسآنس ککتسکککهس
يوی س زسشم س نگش شسر سد خککلسدريککس س
میکندستسمینگ دسکککهسچنککدرسآبسبک س

=
()2193/4ستغي ه،ستقدستهمسمحنکقس
ک بس لفت دسمحمکدس لخشکتس،سفاکمس
يعزهسلمسامستقدسرت هس،ستهکذ سلکيسس
منسصکنيعسأهکلس لحکديثسکمک سهکتس
مع تف .س
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د تس تستجتدسد رد)س[يعنی سنسبتسسينس
دني سبهسآخ وسبهس ند زهيسآبیس تسکهس
ب س س نگشتسمیب شد،سدرسمن بککلسآبس
دري ] سپسسچگتنهس تسکهسسينسدني سدرس
دلسج سمیشتدستسفن پککذي سبک سد مککسیس
ب ت يسد دهسمیشتدستسپ يينت سب سب تک س
مندمسمیشتد.س س
فصههل :آنچ ه لر هههداكل پيه ام ر و
ات ابش و سل

تههالو و سه مان

آنها لربارقي آن وجْل لارل
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بکک درم!سد مکک سعفککتسنمککتدنس
پي مب م ن سر سي دآترسشت!س تس ککتهيس
تتستس لگتيستت تسکهسهم نسمحمککدس
تسصککح بهيستيسرضککت نس هللسعاککيهمس
هس ند،سکس نی سکهسر هسآنهک ستس ککاتکس
آنه سک مي بی ستسنج وس تستسدني سر سب س
تم مسلذته ستسزيترسآالوستسنعم ه يسآنس
ت کسک دندست سشديدت ين سم دمسدرسعفتس
نمتدنسبندگ نس هللسجککلستسعککالسبتدنککد:س
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وَمَنْ أَتْدَ ُ مِنَ اللَّه ِ وِيلًهها )1(س(چککهس
کسی س زس هللسدرس خنسگف ن،سر گتت س
َتهدَ ُ مِهنَ اللَّه ِ
میب شد)ستسوَمَهنْ أ ْ
حَدِكثًا)2(س(چهسکسیس زس هللس[تعک لی]سدرس
کالمسر گتت سمیب شد).س هللس ککبح نهس
میف م يد:سمُ َمَّدف رَسُْ ُ اللَّ ِ وَالَّهذِكنَ
مَعَهه ُ أ َِاههدَّاءُ لَلَههى الْ ُفَّههارِ رُحَمَههاءُ

()1س لنس س( .)122س
( )2لنس س( .)87س
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بَيْمَهُمْ)1(س(محمدسف

دهيس هللس تستس

کس نیسکهسهم هس تسهس ند،س

خت-

ت ينسدرسب ب سکک ف نستسمه بک نتک ينس
بککسينسختدش ک نسهس ک ند).س هللس ککبح نهس
میف م يد:سفَسَْْفَ كَهلْتِي اللَّه ُ بِقَهْْ ٍ
كُ ِ ُّهُمْ وَكُ ِ ُّْنَ ُ أَذِلَّهةٍ لَلَههى الْمُهؤْمِمِينَ
أَلِ َّ ٍ لَلَى الْ َافِرِكنَ)2(س(تس هللسقتمیسر س
()1س لف حس( .)29س
()2س لم داس( .)54س
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میآتردسکهسآنه سر سدت ککتسمککسید ردستس
آنه سستسر سدت تسمککسید رنککد،سدرسب بک س
مؤمنکک نسفکک تتنسهسکک ندستسدرسب بکک س
ک ف نسب سعککزو).س تلککسينسآنهک س ک ترس
ر تالنستس مک مسپ هيزگک ر ن،سمحمککدس
صايس هللسعايککهستس ککامستسعاککيسآلککهستس
أصح بهسأجمعينس ليسيتمس لدين س ککت،س
کسیسکهس هللس بح نهسدرب رهيس تسمککسی-
ف م يد:سوَ ِنَّكَ لَعَلى خُلُه ٍ لَ ِظههيمٍ)1(س
()1س لنامس( .)4س
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(تسهم ن ستتسب سخالقس

گی سهسک ی)س

پي مب سشديدت ينسم دمسدرسب دبک ريس
بتدستسبيش س زسهمهي سعفتسمینمککتدستس
د رسي س لم ينس ينهستسنفس سبتد.سبک س
تت تسسيسب درسعزيزم!ستک سدرسبعضککسیس
زس خالقستي سبنگ ي ستستت مسيوی س زس
آنه سهدسيتسشتي.س زسآنه سقدييیس تس
کهسدرسآنسآمدهس تسکهسع يشهسرضککیس
هللسعنه سبککهسر ککتلس هلل سگفککت:سآيککس س

 //104مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

رتزي س خ س زسرتزس قککدسد شک هسي؟س
پيککس مب سف مککتد:س«لقههد لقيههل مههن
وْمك وكان أاد ما لقيل ممهم كههْ
العق ة ذ لرظههل نفسههي للههى ل ههد
كاليل بن ك لة فلههم كج مههي لههى مهها
أرل فانطلقههل وأنهها مهمههْ للههى
وجهههي فلههم أسهه ف
الثعال

ال وأنهها بقههرن

فرفعل رأسي فإذا أنا بس ابة

ود أمل مي فمظر
للي ه الس ه

فإذا فيههها ج ركههل

فمههالاني فقهها  :ن اهلل

تعالى سمع وههْ وْمههك لههك ومهها
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رلوا لليههك ووههد بعهه اهلل ليههك
ملك الج ا ل لمرق بما اههلل فههيهم
فمالاني ملك الج ا فسلم للههي ههم
وا  :كا م مد ن اهلل سمع وْ وْمك
لك وأنا ملههك الج هها ووههد بعثمههي
ربي ليك ل لمرني بلمرك فما الل
ن الل ط قل لليهم افخش ين فقا
الم ي تلى اهلل للي وسلم بههل أرجههْا
أن ك ري اهلل من أت بهم من كع د اهلل

 //106مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

وحدق ال كشرك ب ايلا ()1س( زس ککتيس
قتمت،س ککخ يه يسزيک ديسر سم حمککلس
()1سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک بس
بد س لخاکقسبک بس ذ سقک لسأقکدکمسآمکينس
ت لمال وبسفیس لسکم سفت فنکتسسقکد هم س
دخ ىسغف سلهسم ستنکدمسمکنسذنبکهسبک قمس
()1180/3()3059ستأخ جهسمسامسفکیس
ک بس لجه دست لسي سب بسمک سلنکیس لنبکیس
صايس هللسعايهستس امسمنسأذىس لمشک کينس
ت لمن فنينسب قمس()1795س( .)1420/3س
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شده م.س م سشديدت ينسمشککوایسکککهس زس
تيسآنه سبک سآن،سمت جککهسشککدم،سرتزس
عنبهسبتد.سيعنیسهنگ میسکهسختدسر سبککهس
بنسعبدسي ليلسبنسکالله،سع ضککهسکک دمس
(تخت کک ه مسر سبککهس تسگفکک م).سآنسر س
نپذي فت.سغمگينسشدمستسن ختدسآگک ه،س
بهس تيیسکهسچه ه مسبهسآنسط فسبککتد،س
ب هس ف دم.سهنگ میسکککهسبخککتدسآمککدم،س
ديدمسکهسدرسق نس ليع ل سهس م.س مسر س
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باندسک دم.سن گه نسچشممسبهس ب يس ف دس
کهسب س مس يهسسند خ هس ککت.سبککهسآنس
بک سنگک هسکک دم.سجب يککل[]سر سدرس
مي نسآنسديدم.سمک سصککد سزدستسگفککت:س
هم ن س هلل،س خن نسقتمتستسپ خشک نس
ر سشنيد.سهمس کنتن،سف ش هيسکتههک سر س
بستيستتسف

دهس تست سهک سچککهسر س

کهسدت تسد ري،سدرسمتردسآنهک سبککهس تس
د ترسدهی.س پسسف ش هيسکتهه سم س
صکککد سزدستس کککالمسد دستسگفکککت:س يس
محمکککککککد!سهککککککک سچکککککککهس س
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میخت هی ،س نج مسمیدهم.س گک سمککی-
خت هی،سدتسکتهس ختسموهسر سب سآن ن،س
ف تدسمیآترم.س[تلی]سپي مب سف مککتد:س
«باوهسمنس ميدت رمسکهس هللس زسنسککاه يس
آن ن،سکس نیسبهستجتدسآيندسکهسفنمس هللس
ر سعبکک دوسکننککدستسچيککزيسر سبکک س تس
ش ياسنس زند»).سي س هلل!سآيککس س خالقککسیس
زسسينسبزرگ ستجتدسد ردستسب دبک ريیس
زسسينسعجيب سديدهسمککسیشککتدستسعفککتس
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نمتدنی س زسسينست ککسيع س ککت.سبک درس
عزيزم!سبهسباندسنظ ي س ت سبنگک !سآيککس س
رتشنت س زسسينستجتدسد رد؟سهمچنککسينس
بهسخت ري سدنيککس ستسپسک ی سآنستستککس کس
ک دنسآنستسزين شسبنگ !سعفککتسنمککتدنس
ر س ن خکک بسکککنستس زسجکک هالنسرتيس
بگ د ن.سأبتس لع هيهسگف هس ت:س س

والههههمف

م ههههى أت ع ههههها هْاههههها

فهههههافر ن هههههْ هْاهههههها فاهههههه
ب درسعزيککسزم!سمککترديسديگک س زس

مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها111//

متضعسگي يهک ي س تسعايککهس لصککالاستس
لسالمسر سدرسنظ سبگي !س نککسسگف ککهس
ت:سهم هسر تلس هلل سپيککس دهسمککسی-
رف يم،سب س تسردککسی سنج نککسی ستسکافککتس
ق رسد شت.سب ديهسنشينیس تسر سديدستسب س
شککدوسردسيس تسر سکشککسيد.سبککهسگ ک دنس
ر تلس هلل سنگ هسک دم.سبهسدليلسشدوس
کشيدهسشدنسردسيککسش،س ک سآنسبک ستيس
تجتدسد شت.س ککپسسآنسب ديککسهسنشککسينس
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گفت:سسيسمحمد!س م سکککنستک سآنچککهس زس
م لس هللسکهسنزدستتس ککتسبککهسمککنسد دهس
شتد!سر تلس هلل سبهس تسرتي سنمککتدستس
خنديدستس م سنمتدستک سبککهس تس[چيککسزي]س
عط سکننککد(.)1سچککهسبککزر س ککتسسيککسنس
()1سم فقسعايهسأخ جکهس لبخک ريسک ک بس
لخمسسب بسم سک نسلانبیسصايس هللسعايکهس
تس امسيعطیس لمؤلفبسقاتبهمستغي همسمکنس
لخمسستنحته سبک قم()1148/3()2980سس
تأخ جهسمسکامسفکیسک ک بس لزکک اسبک بس

=
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ب دب ريستسعفتسنمتدنستسنيوککسیسکک دنس
بککهسکسککسیسکککهسبککدرف ريسمککسیکنککدستس
شن ختس تسضعيفس ت.سسيککسنسچيککسزيس
ککتسکککهسپيککس مب س زسآنسدترسنبککتد.س
ع يشککهسرضککیس هللسعنهک سگف ککهس ککت:س
«رسههْ اهلل هرگ ه بههراي خههْل

=
عط سمنسيسکألسبفحکشستغاظکبسبک قمس
()730/2()1057س .س
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ان قهها نمه يگرفه ل مگههر آن ك ه اد
حرمل اهلل [تعالي] پرلق برلاا مي-
اههد و بههراي اهلل اد آن ان قهها مهه ي-
گرفههل (،)1سدرسسيککسنب ک رهسم ج ه ک يس
()1سم فقسعايهسأخ جکهس لبخک ريسک ک بس
آلد بسب بسقتلس لنبیسصايس هللسعايهس
تس امس(سيس ت ستالستعسک ت س) سبک قمس
( )2269/5()5775ستأخ جه سمسامس
فیسک ک بس لفضک لسسبک بسمب عدتکهس
صايس هللسعايهستس امسلآل مست خ ي رهس

=
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زي ديستجتدسد رد،سميلسم ج سيس تسبک س
همس يهي سيهتدي شستسمتضعسگيککس يس
تسدرسرتزسف ح سموهستسديگک سمسک ل.س
تلی سآي سپي ت ستسف م نب ي س زس تستجککتدس
د رد؟س هللستع لیسمیف م يد:سلَقَهدْ كَههانَ

=
منس لمب سأ کهاهست ن ن مکهسهللسعنکدس
ن هککککک کسق م تکککککهسبککککک قمس
()1813/4()2327س .س
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َسهمَةف لِمَهنْ
لَ ُمْ فِي رَسُْ ِ اللَّ ِ أُسَْْ ف ح َ
كَانَ كَ ْرجُْ اللَّ َ وَالْيَْْ َ الْ َخِ َر وَذَكَ َر اللَّ َ
كَثِيرًا )1(س(هم ن سب سي سشم سر ککتلس هلل،س
مشنی سنيوتسمیب شد،سب سي سکسی سکهس
بککهس هللستسآخکک وس ميککسدسد ردستس هللسر س
بسي رسي دسمیکنککد).سسيککسنسچنککسينسبککتدهس
تس خالقسپي مب ن سعايهم س لصککالاستس
لسالم ،س بککنسمسککعتد سگف ککهس ککت:س
«كلني أنظر لى رسههْ اهلل تههلى اهلل
()1س دقز بس()21س .س
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للي وسلم وك ي ن يا مههن افن يههاء
تههلْا اهلل وس ه م للههيهم ظههرب
وْم فللمْق وهههْ كمسههو الههد لههن
وجه وكقْ  :اللهم اففر لقْمي فههإنهم
ال كعلمْن ( )1س(بهسم نندسآنس تسکهسبهس
()1سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک بس
دنبيککک سبککک بسسأمسقسکککبتسأنس
أصککح بس لوهککفست ل ک قيمسسب ک قمس
( )1282/3()3290ستأخ جه سمسامس

=
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ر تلس هللسنگ هسمککسیکککنمستسقو يککستس
يوی س زسپي مب نسصات وس هللستس ککالمهس
عايهمسر سبي نسمید رد.سقککتمس ت،ستيسر س
میزدنککدستس تسر سخککتنينسنمتدنککدستس تس
ختنسر س زسرتي سصترتشسپ کسمککسی-
نمتدستسمیگفت:سي س هلل!سقتمسم سبي م ز!س
زي سآنه سنمید نند).س س

=
فیسک بس لجه دست لسي سبک بسغکزتاس
أقدسب قمس()1417/3()1792س .س
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آنه سبه ينس نس نه ستسب گزيدگ نس
آنه سبتدند.سآز رسديدندستسصب سنمتدنککدس
درسق لی سکهسبه ينس نس نه سبتدند.سپسس
ق لسپ يينت س زسآنهک سچگتنککهس ککت؟س
صح به ستس ف دسديگ يس زس افسکککهس
بعدس زسآنهک سبتدنککد،سمي لهک ي سشککگفتس
نگيزي سد ش ندستسمت رديسکککهسبزرگککسیس
صب سآنهک ستسشککدوسب دبک ري سآنهک ستس
قدروس ق دسي سآنه سبهسپي مب ش نسعايککسهس
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زککسیس لصککالاستس تککمس ل سککايم،سدرسآنس
تجایسپيد سمیک د.سآنج تسکهسمک ديس
بنسعب رسرضیس هللسعنهم سبزر سدينیس
سينس متستسمفس سق آنسر سدشن مسد دستس
تسصب سنمتدستک سآنسکککهس ککخنس تسبککهس
پ ي نسر يد،س پسسگفت:سسي سعو مککه!س
نگ هسکنسببينسبک سيسسيککسنسمک دسنيککس زيس
تجتدسد ردسکهسم سآنسر سب ط فسکنککسيم؟س
آنسم دس شسر سپ يينس ند ختستسش مس
نمتد.سم دي سبک سمع تيککسه سبک سشککدوس
عملس خنسگفت،سبهسستسگف هسشد:سچک س
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تسر سمج ز وسنمیکنی؟س تسگفککت:سمککنس
ش مسمیکنمسکهسب دب ري سمنسدربک رهيس
گن ه نسزي د ک نمسکککمسب شککد.سلسک نس
ق لسسينسگتنهس ت :س

فههْ لمههن لههم ك ههن لههن و لهه

لفهههْ ولهههم كشهههفع ليه ه بشهههافع

ال العلههههْ لههههن العقْبههههة بعههههدها
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فقد مفر كداك بمس ين خاظههع
بتذر ستق ی سگت فندي سر سديدس
کهسزخمی سشدهسبتدستسدردسمیکشيد،س زس
غالمشسپ يد:س«چهسکسی سپک ي سسيککسنس
گت فندسر سشوس هس ت؟»سغالمسبهس تس
گفت:س«من س زسخشمستتسعمد سسينسکک رس
ر سک دمستک سمک سبزنککسیستسدچک رسگنک هس
شتي».س تسگفت:س«ه گزس زستب هی ستککتس
()1س آلد بس لش عيبس(/1س .)372س

(1
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خشککمسنمککسیگيککس م»ستس تسر سآز دسکک د.س
م دي سبهسعديسبنسق تم سدشککن مسد دستس
تس کتسبتد.ستق ی س خنشستم مسشد،س
تسگفت:س« گ س زس خنتسچيزي سبک قیس
م ندهس ت،سآنسر سبگت،سقبلس زسآنسکککهس
م د ن سسيککسنسمحاککهسبي ينککد،سزيککس سآنهک س
ر ضی سنمیشتندسکهسدرب رهي سپي شک نس
سينسگتنهس خنسبگتيی».سعم سبنسعبککدس
لعزيز سشبی سبهسمسجدست ردسشدستسآنج س
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ت رياسبتد.س زسکن رسمک ديسگذشککتستس
م تجهس تسنشدستس شسر سباندسنمککتد.س
تسگفت:سآي ستتسديت نککهسهسک ی؟سعمک س
رقمککهس هللسگفککت:سخيککس .سنگهب نکک نس
م تجهي سآنسشدندستسعمک سرقمککهس هللس
گفت:س تسر سبهسق لسخککتدسرهک سکنيککسد،س
فنمس زسمنسپ ککسيد:س«آيککس ستککتسديت نککهس
هس ی؟»ستسگف م:سخي  .سم دي سعایسبنس
قسين( م مس ج د)سرضیس هللسعنهمک سر س
ديدستس تسر سدشن مسد د،سخدم و ر نسبک س
تسهجککستمسب دنککد.س تسگفککت:س«مهاککتس
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دهيد!»س پسسرتسبهسم دسک دستسگفککت:س
«چهسچيزستتسر س زسدرخت تسنمککتدنس
زسم سب زسد ش هس ت؟سآي سني زي سد ريس
کهسم سآنسر سب سط فسکنککسيم؟»سآنسمک دس
خج لتسکشيدستسلب یسر سکککهسبک ستککنس
د شتس ند ختستس م سنمککتدسکککهسبککه س تس
هز رسدرهمسبدهندستسآنسم دسبعدس زسآنس
گفککت:س«گککت هیسمککسیدهککمسکککهستککتس زس
ف زند نسر تلس هلل[]سهس ی».سم ديس
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بهستهک سبککنسمنبککهسرقمککهس هللسگفککت:س
«فالنسم دستتسر سدشن مسمیدهد»سته س
گفت:س«شيط نسپستچيی سبهسغي س زستتس
ني ف ککهس ککت؟».سهمچنککسينس زسعمک س
رتسيتسشدهس ککت:س«تمک می سمک دمس زس
ط فسمنسقاللسشده ند»(.)1س س
عبدس هللسپس س م مسأقمدسبنسقنبلس
()1سهذ س د سفيهسضعفس،سکم سقک لسذلکاس
بنسمفاحسدنهسمنسرت يبسمج لکدسعکنس
لشعبی .س
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رقمهمکک س هللسگف ککهس ککت:سپککدرمسبکک س
صترتی سمطمئن سگفت:سآي سمع صمسر سبهس
ت طهي سشالقی سکهسبهسمنسزدهس ککت،س
قاللسکنم؟سگف م:س زس ک سي س تسبيککس تنس
ني مدي،سمگ سآنسکهس تسر سقاللسک ديس
تسسينس خنسپي مب سر سخک ط سنشک نس
شدم:س«ال كقْ كْ القيامة ال من لفهها
فعفْ

لم »س(قي متسب پک سنمککسیشککتدس

مگک سآنسکککهسکسککسیسعفککتسنم يککسدستسدرس
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ن يجهسمنس تسر سعفتسنم يم).سسيسب درم!س
گ يزي سنيستسکهس نس نسدچ رسخطک ستس
لغزشسمیشتد ستسش يس هس تسکککهسدرس
ب ب سآنسر هسعفککتسنمککتدنسر سدرسپککسيشس
بگي يمستس گ سنهسچيزي سب قی سنمیم نککدس
کهسآنسر سعفتسنمتدن،سبن ميم.س ليزيککسديس
تقککسیسخط ک سک ک دهسبککتدستس زسمککأمتنس
معذروسمیخت ت،سگف هس ت:س س
المههذن

ال طههاءُ والعفههْ واسهعُ

نسگن هو رستسبسي رسخط ک رسهس مس

عفتسنمتدنست يعس ت.
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ولْ لم ك ن ذن لمهها لههرف العفههْ

گ سگن هسنمیبتد،سعفتسشن خ هسنمیش
سينسچنينس تسکهس نس نسب يدسدرس
من بلسه سلغککزشستسخطک ي سبک درشس
کتت هسبي يدستسهم نسگتنهسکهس بتفک ررس
گف هس ت،سبگتيد:س س

ههم أو آخههذك بالجفههاء فنههي
()1س آلد بس لش عيبس(/1س .)372س
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وا هه ممههك با خههاء الصهه يو

وجميههل العههدو فيههر جميههل
وو ههيو الصههدك فيههر و ههيو
رتسيتسشدهسد تسکککهسيوککسی س زس
پيشيني نسنزدسبک درشسآمککدستسگفککت:س
ف د سيوديگ سر سمتردسب زخت تسق رس
میدهيم،س تسگفککت:سخيککس ،سباوککهسفک د س
يوديگ سر سمیبخشيم.سگف هسشدهس ت:س س
()1س آلد بس لش عيبس(/1س .)311س

(1
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سههل معات ههاً خهه ً فنههي
رأكههل الع هه كسههري بههالعقْ
جعف سبنسمحمد سکککهست لککی سبککتدهس
ت،سگف هس ت:س گ سپشيم نی س زسعفتس
نمتدنسب سي سمن سبهستجتدسبي يد،سبک سيس
منسمحبتب س زسآنس تسکهسپشيم نیس زس
مج ز وسب سيمسپککسيشسبي يککسد.سسيسبک درس
()1س آلد بس لش عيبس(/1س .)322س
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عزيککسزم!س زسعيسککسیسرتسيککستسشککدهس
تسکهس تسگفت:س -سب يدسدرس ککخنس تس
تأملسنمتدس– س« خنسمک دمسدربک رهيس
تت،ستتسر سغمگککسينسنسک زد،س گک سدرتغس
ب شکککدسنيوکککسیسبک ک سيستکککتسنتشک ک هس س
میشتد،سبدتنسآنسکهسعمای س نج مسد دهس
ب شی ستس گ سر تسب شد،سن يجهي سبديس
تت تسکهسمجک ز وسآنسنزديککساسشککدهس
ککت».سب ک درم!سخشککمسد م ک ستککتسر س
ب آشککف هسنونککدستسآنچککهس زسعاککسیس
رتسيتسشدهس تسر سي دسکککن:س«خشککمس
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تلککشسديککست نگیس ککتستسآخکک شس
پشيم نی سمیب شد،س گ سمعذروسخت هیس
صتروسگي د،سخشمسبهستجتدسنمیآيککسدس
تسچهسبس سکهسدرسخشککمسهککالکسشککدنس
تجتدسد ش هسب شد» .سبککهسشککعبی سگف ککهس
شد:س زسرتيسچيستسکککهسشککخصسزتدس
خشمگينسمیشتدستسزتدسبهسق لتس تلس
ختدسب سمیگ ددستسشخصیسديگ سديککس س
خشمگينسمیشتدستسدي سبهسق لتس تلس
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ختدسب زسمیگک دد؟س تسگفککت:س«خشککمس
ميلسآتشس ت،سه سچهس يع سرتشنس
شتد،س يع سخ متشسمیشتد».سب درس
عزيزم!سسينسبعضی ست ياهه ستسر هه يیس
ب سيسعالجسآنسمیب شد.س س
***
فص  :سبب اي شلد

خملو

اه اي عالج آال
هللستع لی سشم سر سمتردسرقمککتس
قکککککک رسدهکککککککد!سبد نيکککککککسد!س س
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ب ه ي سخشمگينسشدنسزي دس ککت،س
زسآنه :سختدسبککزر سبينککسی س ککت ،ستک س
زم نی سکهسشخصسد رسي سخککتد سبککزر س
بينی سب شدسدت ت سند ردسکهسکتچو ينس
بی ق ميیسبهستيسشتدستس زسآنج سکککهس
د رسي سختد سبزر سبينی س تسديگک نس
ر سکتچاسکمکسیشککم ردستسبککهس ک عتس
خشمگينسمیشتدستسصب س تسکمسشدهستس
ي سدرسکُلّس زسبينسمیرتد .س
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زس ب ه ي سآن :سشتخی سنمتدنس
تستسمنظککترس زسآنسزيککس دسبککتدنسآنس
تسبهسطتري سکهسبککهسطککترسش يسک هس
سنج مسنگي د.سچهسبسي رسشککتخیهک يیس
هس ک ندسکککهسدرسش ک تعس م ک سدلنشککسينس س
میب شندستلی ستغيي سپيد سک دهستسم ض دس
تلسآنسمیشککتد.سأبککتس لع هيککهسگف ککهس
ت:س س
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ههههار جههههد جههههرق المهههه اح

()1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
زسآنه س يزهسجککتيی،سچشککمستس
هککمسچشککمی،سن ک م دي،سدشککن مسد دن،س
خي نتستسغشسستسديگ سمس لس ت .س
***
اما د ماال آال:
()1س دغ نیس(/4س .)40س
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بهس خ ص رسآنه سر سبي نسمککسید رمس
هم نسگتنهسکهس بنسجککتزيسرقمککهس هللس
گف ککهس ککت:س زسآنه ک سسيککسنس ککتسکککهس
درب رهي سآ ري سکهسدرسمتردسف تسب دنس
خشم،سعفتسنمتدن،سب دبک ريستستحمککلس
ننلسشدهس ت،ستفو سصککتروسپککذي د.س
همککک نسگتنکککهسککککهسدرسصکککحيحس
بخ ري(بخ رسيی)س زس بنسعب رسرضککیس
هللسعنهم سآمدهس ت :سم دي س زسعم س
ج زهسخت تستس تسبهستيس جک زهسد د،س
آنسم دسبهس تسگفت:س«سيسپس سخطک ب!س
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قسمسبهس هللسپ د شسمک سر سنمککسیدهککسیستس
بينسم سبککهسعککد لتسقوککمسنمککسیکنککسی»س
عم سخشککمگينسشککدستک سآنجک سکککهس
تصميمسگ فتسب س تسب ختردسنم يد،سق س
بنسقيس سگفت:س«سي سأمي س لمؤمنين!س هللس
[تع لی]سبهسپي مب سمیف م يد:سخُذِ الْعَفَْْ
وَأْمُههه ْر بِهههالْعُ ْرفِ وَأَلْههه ِرضْ لَهههنِ
الْجَههاهِلِينَ)1(س(عفتسکنستسبهسنيویس مک س
()1س دع فس( .)199س
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نم ستس زسج هالنسرتي سبگ د ن!)ستسسينس
مک دس زسجک هالنس ککت،سقسککمسبککهس هللس
عم ستق یس[سينسآيه]سب سيشستککالتوس
شد،سجاتت سن فتستسدرسمن بککلسک ک بس
هللستسايمسشد .س
لو  :سختدشسر س زسمج ز وس هللس
تع لی سب

ندستسب يدسبگتيد:سقدروس هللس

تع لیسب سسيککسنسشککخصس زسقککدروسمککنس
بيش س ت،س گ سخشممسر سب س تسخ لیس
کنمسدرسرتزسقي متس زسخشککمس هللسدرس
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م نسنخت همسبتدستسمنسبيش ينسني زسبهس
عفتسشدن سرس سد ر سمیب شم سستسرقمسکنس
ت سبهستتسرقمسشتدستسبي م زست سآم زيدهس
شتي .س
سْ  :سبه سزشتسشدن سصککترتشس
هنگ مسخشمگينی ستفو سنم يدستسسينسکهس
تسبهسم نندس گسق رستسقيت نسدرنککدهس
میشتدستس زس خالقسپي مب نستسعامک س
دترسمیشتد،سکس نیسکهسب يککسدسنفککسسر س

 //142مطلبی دربارهی پاک کردن قلبها

تشتيقسک دسکهسبککهسآنهک س ق ککد سکنککدستس
ش يس هي سشخصسب سسيمک نس ککتسکککهس
خشمسختدسر سفک تسبک د،سزيککس سدرسآنس
صتروس هللستع لیس تسر سبزر سمیکندستس
نب يدس ج شسر س زسم دمسبخت هککد،سآيککس س
دت تسنککد ردسکککهسدرسرتزسقي مککتسدرس
پيشگ هس هللستع لی سبهسگتنهسي سب يس دسکهس
متردسعفتسق رسگ ف ککهس ککتستسديگک س
مس ای سم نندسسينسکهسب يککسدسآنهک سر سدرس
قا سي دسک د .س
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لر آخر:سبد نککدسکککهسفک تسبک دنس
خشککمس زسط ک فس ت،سمککتردسپسککندس هللس
تع لی س ت ستسنهسمتردسپسندسخککتدش،س
پسسچگتنهس تسکهسخت تسختدشس
ر سب سخت تس هللستع لی سمندمسمید رد،س
سينسمت رديس تسکهسبهسقاک سم بککتطس
ت،س م سدرسعملسب يدسچهسکک رسکک د؟س
ش يس هس تسکهسآر مشسختدسر سقفظس
کندستسبهس هللسپنک هسببک د،ستغييککس سق لککتس
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دهد،سميال س گ سسيس دهس تسبنشککسيندستس
گکک سنشسکک هس ککت،سدر زسبوشککدستس
همچنينسدرسسينب رهسبهستضتسگ ف نسدرس
هنگ مسخشم،س م سشدهسيم،سزيککس سخشککمس
زسطک فسشککسيط نس ککتستسشککسيط نس زس
جککنسسآتککشستسآتککشسفنککمسب ک سآبس
خ متشسمیشتد،سهم نسگتنککهسکککهسدرس
قديثسآمدهس ت.س م سنشسک نستسدر زس
کشيدنسممونس تسبهسخ ط سسينسب شدس
کهس–س لب هس هللس عامس–ست سبهسزمککسين،سبککهس
چيککسزيسکککهس زسآنسآف يککسدهسشککدهسيککسمس
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نزديو سشتيمستسم ذک سشتيمسکهس صلس
م س زسآنسمککسیب شککدستسن يجککهسف تتنککسیس
سيج دسگک ددستسف تتنککسیسخشککمسر سکککمس
میکند،سزي سخشمس زستوب سسيج دسمی-
گ دد .سسينسمطا سب سخالصهسک دنسبي نس
شدستس خنسم سفنمسسينسبتدسکهسعاککتس
خشمسدني سمیب شککدستسعاککتسآنسديککسنس
نيستستسسينسچنينس تسدتري سکک دنس
زسب در ستسديگ سمس ل.سمککت ردي سکککهس
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درسفضککسياتسعفککتسنمککتدنستسآنچککهس
درب رهي سآنسبي نسد شک يمستسهمچنککسينس
ف تسب دنسخشمسدليای سب سسينسنمیب شدس
کهسمسام نسمیتت ند،سدشن مسدهککدستسدرس
عت

سآنسعفتستسب دب ري سر سدرسمن بلس

ببيند،سه گزسسينسگتنککهسنيسککتستسآنسر س
دينستسعنلسردسمیکننککدستس مک ي سکککهس
معاتمسمیب شدسسينس تسکهس نسک نسبک س
دشن مسد دن سب درشستسدشمنی سبک ستيس
م تو سگنک هسمککسیشککتد،سهمک نسگتنککهس
پي مب  سف متدهس ت :س« كذاء المسههلم
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فسههْ وو الهه كفههر ()1س(آز رسد دنس
مسام نسفسککقس ککتستسجنککگسبک س تس
()1سم فقسعايهسأخ جهس لبخ ريسفیسک بس
إليم نسب بسختفس لمکؤمنسمکنسأنس
يحکککبمسعماکککهستهکککتساليشکککع س
ب قم()27/1()48ستمسامسفیسک ک بس
إليم نسب بسبي نسقتلس لنبیسصايس هللس
عايهستس امس کب بس لمسکامسفسکتقس
تق لهسکف سب قمس()64س( )81/1س
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کف ).سهمچنينسعايهس لصککالاست س لسککالمس
ف متدهس ت:س«أتدرون من المفل ؟»س
(آي سمید نيدسمفاس(بیچيز)سچهسکسککسیس
ت؟)سگف ند:سمفاسسدرسنزدسم سکسککسیس
تسکهسنهسدرهمی سد ردستسنهسکک اليی،س
پي مب  سف متد:س«المفله
من كلتي كْ القيامههة بصه

مههن أم ههي
وتههيا

ودكا وكلتي ود ا م هذا ووذف هذا
وأكههل مهها هههذا وسههفك ل هههذا
وظر هذا فيعطي هذا مههن حسههمات
وهذا من حسمات فإذا فميههل حسههمات
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و ههل أن كقضههي مهها للي ه أخههذ مههن
خطاكاهم فطرحل للي

م طههرح فههي

المار (( )1مفاککسسدرس مککتسمککنسکسککسیس
تسکهسرتزسقي متسبک سنمک ز،سرتزهستس
زک وسمیآيدس[تلی]سسينسيوی سر سدشن مس
د دهس ت ستسآنسيوککسی سرس سن ککز سگف ککهس
()1سرت هسمسامسفیسصکحيحهسک ک بس لبک س
ت لصککابسب ک بستح ک يمس لظاککمسب ک قمس
()2581س( )1994/4س
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تستسمک لسسيککسنسر سخککتردهس ککتستس
ختنسآنسيوی سر سريخ هس تستسکسککسیس
ديگ سر سزدهس ت،سنيویه ي س تسر سبککهس
فالنسشخصستسديگ سنيویه يشسر سبهس
فالنسشخصسمیدهندستستق ی سنيوککسی-
ه يشسقبککلس زسآنسکککهسبک ستي سقوککمس
شتد،ستم مسمیشتد،سخط هک ي سآنهک سر س
میگي ندستسب سگ دنستيسمینهندستسبعدس
زسآنسدرسآتشسجهنمس ند خ هسمیشتد).س
آنچهسکهسبي نسد ش يم،سمسک ح سبککتدنس
عفتسنمتدنس تستسسينسدرسق لی س تس
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کهسآي وستس قک دييی ستجککتدسد ردسکککهس
گ ف نسققسر سج يزسد نس ه ند،سباوهس زس
تي سعايهس لصالاست لسالم سرتسيتسشککدهس
تسکهسبهسيویس زسزن نشستق یسبککهس تس
دشن مسد دهسشده سبتد،س م سنمتدست سکسیس
ر سکهسبهس تسدشن مسد دهس تسرسسدشککن مس
دهد،سهم نسگتنهسکهسبز رسسينسقديثسر س
آتردهس تستسآي وستس ق ديثسبعضککسیس
بعضیسديگ سر ستفسککسي سمککسیکننککد.سسيککسنس
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خن نیسکهسبي نسشدس خن نیس تسکککهس
گف ه م،سآنه سر س زسقابمسخ رجسنمککتده مس
تسبهس ککتي سبک در نمسبيککس نسکک دهسمستس
پ د شسبک دنس زسآنسر س زسپ تردگک رمس
خت ه م،ست سآخ سدعت ن سأنس لحمککدسهللس
ربس لع لمينستس لصالاستس لسککالمسعاککيس
أش فس دنبي ستس لم اين.س

