دسآهذي ثش ؿٌبخت هفبّین اخاللی اص ديذگبُ لشآى ٍ ػٌّت
5
ٕي٘ي ډلم٘ي ٝبىٷ كٖي؛ َٕٙز
چىیذُ
سٺههيا وٍ ٫و دَنيههِ اُ كههَاڇنههب هههيا و اػش؛ههبة اُ اٍسپههبة ډٮب ٝه إههز
ىٍديهههبر ٹهههَدد سٺهههيا ثههها ډٮ؛هههب ډلبٵ٪هههز ههههيى اُ ؿيِنهههب إهههز
ٽههها ثب٭هههض ١هههٍَ و ُيهههبد إهههز سٺهههيا ىٍدههه ٭مهههڄ ثههها ىٕهههشيٍار
ههههههيا و ٭جبىر ث؛هههههيځ ) او ايؼهههههبى ډههه ه ٙهههههيىد و اډهههههَ ډٚههه هپّټ
ًو ډَاسههت) إههز سٺههيا ٕههَدډي ٵ٢ههبئڄ اه ٹهه  ،وٝههي٘ز هههيا و انههڄ
ثيههز

د ثههب سَين ٽَاډههزد ثبشههَين ديٙهه٘د ډلپههڈسههَين ٭ هِّرد وا سههَين

ٵ٢هههيچز و ثبشهههَين سيٙههها ثهههَا دههههَر إهههز ىٍ ديهههبر ٹهههَدد ډشٮچهههٸ
سٺهههيا هياونهههيددس٘ ػبههه؛ّڈ و ثيهههز اڅمهههبڃ ډٖهههچمين إهههز ډوب٥هههت
سٺههيا ځههب ٭ههبڇ٘ و ځههب هههب ٘ٛإههز سٺههيا ىٍ ُثههبد ٹههَدد وٕ ه؛ّز ثههب ډٶههبنيڈ:
ايمهههبدد ٕهههپي؛اد ا٥ب٭هههز و وٍ ٫ډهههَاىٳ إهههز ثَهه ه اُ ډٶهههبنيڈ ډٺبثهههڄ
 -5ىان٘ دډيهشا ٽبٍٙ؛بٕ اٍٙي ٭چيڇ ٹَدد و كييض
 -2ىان٘ دډيهشا ٽبٍٙ؛بٕ اٍٙي ٭چيڇ ٹَدد و كييض

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

اډيَ اَٙاٵ

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمَا ػشآهذ اخالق

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٺهههههيا ىٍ ُثهههههبد ٹهههههَدد و ٕههههه؛ّز ٭جبٍس؛هههههي اُ :ٵؼهههههيٍد ٱيايهههههز و
٥ٲيبد طمَ اين ػٖشبٍد ډٶبيڇ ٙ؛بٕ ٭چم و ٍوٙم؛ي سٺيا إز
ٍاطُّبي ولیذي
ډٶههبنيڈ اه ٹ ه د سٺههياد ايمههبدد ٹههَدد و ٕ ه؛ّزد ډٶههبنيڈ ډههَاىٳ سٺههياد ډٶههبنيڈ
ډٺبثڄ سٺيا
همذ٘هِ
ٙهه؛بهز ډٶههبنيڈ اه ٹ ه ٹههَدد ثبيههي ډجش؛ ه ثههَ ډٺ هي٘ډبر ٭چم ه ثبٙههي ُيههَاد
ډههشن دْونهه ثَإههبٓ ٙهه؛بهز ډٶههبنيڈ ٝههيٍر ډهه ځيههَى و اځههَ واّځههبد و
ډٶههبنيڈ ٽچيههي يههټ ډههشن ثهها ىٍٕههش ډٮ؛ههب نڂههَىىد ىٕههشيبث ثهها ډٶبههيڇ و ديههبڇ
ډههشن ډيٖ٘ههَ نويانههي ٙههي اُ ىيڂههَ ٕههي ٹههَدد ٽههَيڈ و ٍوايههبر ائم٘هها ٥ههبنَين
ثهها ُثههبد ٭َث ه إههزد او٘څههين ځههبڇ ثههَا دههْون٘نههب ٹَدن ه و ٍواي ه د
ٙهه؛بهز ډٶههبنيڈ ٹَدن ه ٍ -واي ه إههز و ٙهه؛بهز ډٶههبنيڈ ٹَدن ه ٍ -وايهه
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اٍسجههب ٥ثههٔ س؛ڂبس؛ههڀ ثههب سٶٖههيَ ٹههَددد ٵٺهها اڅلههييض و إههش؛جب ٣ډٶههبنيڈ
ٍّٳ و ثههب ثچ؛ههي ىي؛هه ىاٍىد و اُ دنؼههب ٽهها ىٍ ٹههَدد و ٍوايههبر ډٶههبنيڈ
ىيڂههَ ثههب سٺههيا ډههَسج٤انههيد ثلظهه څٲههي د ٹَدنهه و ٍوايهه ىٍ ايههن ثههبٍ
ٍانڂٚبٕهههز نڂبٍنهههي ٕهههٮ ىاٍى ىٍ نيٙهههشبٍ كب١هههَد ځهههبډ نَؿ؛هههي
ٽيؿټ وڅ ني ىٍ كي٘ سياد هيى ثَىاٍىد و ثا ٕؤا ر ُيَ دبٕن ىني:
 -5ډٶبيڇ سٺيا اُ ىييځب ٹَدد وٕ؛ّز ؿيٖز؟
 -2ډٶهههبنيڈ ډهههَسج ٤ثهههب سٺهههيا  -ډهههَاىٳ و ډٺبثهههڄ  -اُ ىيهههيځب ٹهههَدد
وٕ؛ّز ٽياډ؛ي؟

هعٌبي لغَي تمَا

1

«سٺههيا» اُ ٍيٚهها «و ٷ » إههز و «ثهها اٝهه ٦ف ٭چمههب ٭چههڈ ٝههَٳد څٶيههٴ
ډٶههَوٷ إههز سٺههيا ثهها ډٮ؛ههب وٍ ٫و دَنيههِ اُ كههَاڇنههب هههيا و اػش؛ههبة اُ
اٍسپهههبة ډٮبٝه ه إهههز ٽههها دىډه ه ٍا ثههها ٭هههٌاة ههههيا ډه ه ٽٚهههبني »

2

هچيههڄ ثههن اكمههي ٵَانيههي د څٲههزٙهه؛بٓ ثههٍِٿد سٺههيا ٍا ىٍ اٝههڄ اُ «وٹههي »
ىانٖشا إز ٽها «واو» دد ثها «سهبء» ثهيڃ ځٚهشا إهز  3سٺهيا ثها ډٮ؛هب كٶه ٨و
ثهها ډٮ؛ههب «سَٕههييد اُ ٭ٺههبة و ىوٍ ځِيههيد اُ اډههَ نبهيٙههبي؛ي و نبدٖهه؛ي
نيههِ ىٍ ٽه ڇ ٭ههَة ثهها ٽههبٍ ځَٵشهها ٙههي إههز و ىٍ ٹبڅههت ډٞههيٍ «وٓٹْيهبً» و
«ؤٹٙي٘ هبً» ثهها ډٮ؛ههب ا ٝه ف إههشٮمبڃ ٙههي إههز» « 5ډشّٺ ه » إههڈ ٵب٭ههڄ اُ ٍيٚهها
«وٹه » ىٍ ثههبة اٵشٮههبڃ إههز ٽهها «واو» ثهها «سههبء» ٹچههت ځٚههشا إههز «ډشّٺههين»

6

اُ ايههن ٍيٚهها ػمههٕ ٬ههبڅڈ اُ إههڈ ٵب٭ههڄ «ډشّٺ ه » إههز و«يههن» ىٍ دد ٭ ډههز
ػمهه ٬ډههٌٽَ إههز اُ ىيههيځب ٍاٱههت اٝههٶببن ڇ  522نههه ٷ) ىٍ ديههبر ُيههَ
سٺههيا و وٹبيهها ثهها ډٮ؛ههب نڂبنههياٍ اُ ؿيههِ إههز ٽهها ١ههٍَ و ُيههبد ىن؛ههي
ډ ثبٙي:
فََٓلَبّٔنٔ اللِٔ ؿَش رَلٙهٓ الْیَٕٓمِ ٍٓلَمبّٔنٕ ًَضْشَةًٍٍٓػٔشٍُسٖا

7

5 - Piety, reverent, Vertue.
٥ -2جب٥جههبي د ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵهه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمههإ :ههي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع 54د 25 ٛ
 -3ٵَانيي د هچيڄ ثن اكميد اڅٮيند ع 5د 238 – 239 ٜٝ
 -4اثن ډ؛٪يٍد ډلم٘ي ثن ډپَّڇد څٖبد اڅٮَةد ع 55د 422 ٛ
 -5انئد اڅيٽشيٍ اثَانيڈ و اڅمٖب٭يودد اڅمٮؼڈ اڅيٕي٤دع2د 5252 ٛ
6 -pious, Virtuous.
« -7دٔ هيا [نڈ] دنبد ٍا اُ دٕيت دد ٍوُ نڂب ىاٙز » [اإلنٖبد ]55

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

نڂبنياٙههشن اُ ١ههٍَد ديٙههبنيد اُ ه٦ههَ ودٕههيت ډٮ؛ههب ٙههي إههز  4نمـ؛ههين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمَا

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍَهٓب لَْٔن هِّيَ اللِّ ٙهٙي ٍٓاقٍ

5

هٓب لَهٓ هٙيَ اللِّ ٙهٙي ٍٓلٙیٍّ ٍٓالَ ٍٓاقٍ

2

يٓب أَيْٜٓب الزٙييَ آهٌَُٓا لَُا أًَفُؼٓىُنٕ ٍٓإَّٔلٙیىُنٕ ًَبسٖا

3

و ىٍ ثيهههبد ډٮ؛هههب سلٺيٺه ه سٺهههيا دد ٍا د؛هههب ىاىدد كمبيهههز و كٞهههبٍ
ٽَىد نٶهٔ اُ دد ؿها ډه سَٕهي ىانٖهشا إهز و ىٍ اٝه ٦ف ډشٚهَّ٭بدد سٺهيا
ثبُىاٙههشن نٶههٔ اُ دنـهها ډيػههت ځ؛ههب إههزد ډ ه ثبٙههي و ايههن ػههِ ثههب سههَٻ
ډ؛هههبن و كشّه ه ثَهه ه اُ ا٭مهههبڃ ډجهههبف ٝهههيٍر نمه ه دهههٌيَى  4ىٍٽه ه ڇ
اډيَډؤډ؛ههبد ك٢ههَر ٭چ ه

نيههِ «وٹبيهها» ثهها ډٮ؛ههب ډلٶههي ٧ىاٙههشن و كٶهه٨

ٽَىد دډي إز:
«إًَِا نٙجٕهزٓ اَډٕههَاً ٵَٺَه ٕ٬ٵٙيها ٙٵَهئِد ٙٙهيَ٘ةَ سَيٓٹِّيها ٙاَ٭َٕ٪هڈٔ ډٙمٛههب سَوَههبٳٔ ډٙ؛ْهها»« 5سَيٓٹهئا
7

6

اڅْجٓ هَْىٓ ٵ ٙه اَوٛڅٙهها» ٽهها ىٍ اي؛ؼههب «سههيٹّ » نمههبد كههٌٍ ٽههَىد إههز ىٍ ايههن
ٽ ه ڇ نيههِ «سّٺههيا» ثهها ډٮ؛ههب دَنيههِ ٽههَىد ثهها ٽههبٍ ٍٵشهها إههز« :اسٺُههيا ُ٩؛ُههيدَ
اڅْمٔؤْډٙ؛ٙينَ ٵَئِد اڅچآ سَٮٓبڅَى ػٓٮٓڄَ اڅْلٓٸ ٭ٓچَى اَڅْٖٙ؛َشٙبِڈ»

8

ىٍ ٹَدد ٽَيڈ نيهِ ايهن ډهب ٘ى ځهب ثها ډٮ؛هب ىٵه ٬ٽهَىد ثه و ٙهَّ ثها ٽهبٍ
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ٍٵشا إز:
 « -5و ثَا ايٚبد ىٍ ثَاثَ هيا نيؾ نڂبنياٍني ا نيٖز » [اڅَ٭ي ]34
 « -2ىٍ ثَاثَ هيا نيؾ ىوٕز و كمبيشڂَ نويان ىاٙز » [اڅَ٭ي ]37
 « -3هيىسبد و ٽٖبنشبد ٍا اُ دسٚ

كٶ ٨ٽ؛يي

» [اڅشلَيڈ ]6

ٍ -4اٱتاٝٶببن د كٖين ثن ډلم٘يد اڅمٶَىار ٵ ٱَيت اڅٺَددد 532 -535 ٜٝ
« -5ؿههيد اُ ٽههبٍ سَٕههيي د دد ٍا انؼههبڇ ى د ؿههيد ٙههي٘ر هههيٳ دد ثههٍِٿسههَ اُ هههيى دد إههز » [ٕههي٘ي
ٍ ١د اثياڅلٖن ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد كپمز ]575
« -6اُ دٱبُ َٕډب ثَكٌٍ ثبٙيي » [نمبدد كپمز ]528
 -7ٹَ ٙد ٕي٘ي٭چ اٽجَد ډٶَىار نبغاڅج ٱادع2د 558 -559 ٜٝ
« -8اُ ځمههبد ډؤډ؛ههبد ثذَنيِيههي ٽهها هههيا ك هٸّ ٍا ثههَ ُثههبد دنههبد ٹههَاٍ ىاى إههز » [ٕ هي٘ي ٍ ١ه د اثياڅلٖههن كٖههين
ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱادسَػما :ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د كپمز ]329

وٌُوتُنٕ تَىْؼٙوجَٔىَ  5،ځههب نيهِ ىٍ ديهبر ٹههَدد ٽهَيڈ ثها ډٮ؛ههب كمبيهز ٽههَىد
سَػما ٙي إزد ن٪يَديا:
فََٓلَووبُٔ اللوؤِ ػٓوویِّئَبت ٙهٓووب هٓىَووشٍُا ٍٓحٓووبقَ ثِوو لِ فٙشْعٓووَٕىَ ػٔووَ ٔ الْعٓووزَاةِ

2

و أٍَٓ لَنٕ يٓؼٙیشٍُا فٙی الْأَسٕمِ فَیٌٓظُشٍُا وَیٕوفٓ وَوبىَ عٓاقِبٓة ٍُ الوزٙييَ وَوبًَُا هٙوي لَوجٕلِْٙنٕ
ى
ن ٍٓهٓوب وَوب َ
ن اللو ِٔ ثِو ُزًَُ ِث ِْ ٕ
م َف َأخَو َز ّٔ ٔ
وَبًَُا ّٔنٕ أَؿَذ ٛهٙؤٌْْنٕ لُوَٛةً ٍٓآثَوبسٖا فٙوی الْو َأ ٕس ِ

لَْٔن هِّويَ اللوِ ٙهٙوي ٍٓاقٍ  3،ځهب نيهِ ثها ډٮ؛هب اٝه ٦ك «سٺيها» 4ثها ٽهبٍ ٍٵشها
رَلٙهٓ فَلَیٕغٓ هٙيَ اللّوِ ٙفٙوی ؿَویٕ  ٚإِال أَى تَتمُوَاْ هٙؤٌْْنٕ تُمَوبةًٍٍٓئحٓوزرسٔوُنٔ اللّؤِ ًَفْؼٓؤِ
ٍٓإِلَى اللِّ ٙالْوٓلٙیشُ .

5

ىٍ ٍوايهههزنهههب ك٢هههَار ډٮٞهههيډين

نيهههِ ايهههن ډهههبى٘ ثههها ډٮ؛هههب

نڂبنياٍني ثها ٽهبٍ ٍٵشها إهز « :و اډه ٹچيث؛هب ډهن ٽُ؛هيُ اڅشّيٽّهڄ و اڅشّٺهي
الواقي ډهن اڅجچهي ثَكمشهټ يهب اٍكهڈ اڅهَاكمين» 6ىٍ ثٖهيبٍ اُ ٍوايهبر نيهِ
[ -5اڅِډَ .]24
« -2دههٔ هياونههي او ٍا اُ ٭ياٹههت ٕههيء دنـهها ډپههَ ډ ه ٽَىنههي كمبيههز ٵَډههيى و ٵَ٭ينيههبد ٍا ٭ههٌاة ٕههوز
ٕوز ٵَو ځَٵز » [ٱبٵَ ]45
« -3ديههب ىٍ ُډههين نڂَىيههي انههي سههب ثجي؛؛ههي ٵَػههبڇ ٽٖههبن ٽهها دههي٘ اُ ددنههب [ُيٖههشا]انههي ؿڂينهها ثههيى إههز؟
ددنههب اُ ايٚههبد نيَوډ؛ههيسَ [ثههيى ] و دطههبٍ [دبيههياٍسَ ] ىٍ ٍو ُډههين [اُ هههيى ثههبٹ ځٌاٙههش؛ي]د ثههب ايههن نمههاد
هيا دنبد ٍا ثا ٽيٶَ ځ؛بنبنٚبد ځَٵشبٍ ٽَى و ىٍ ثَاثَ هيا كمبيشڂَ نياٙش؛ي » [ٱبٵَ ]25
 -4ثا ډٮ؛ب ډوٶ نڂب ىاٙشن ٭ٺيي و ايمبد ثا ډ؛٪يٍ كٶ ٨ػبد ىٍ ثَاثَ ىٙم؛بد ىين إز
« -5ډيډ؛هبد نجبيههي ٽههبٵَاد ٍا – ثهها ػههب ډؤډ؛هبد -ثهها ىوٕههش ثڂيَنههي و نههَ ٽها ؿ؛ههين ٽ؛ههيد ىٍ نههيؾ ؿيههِ [او
[او ٍا] اُ [ىوٕههش ِ] هههيا [ثبههَ ا ] نيٖههزد ډڂههَ ايههن ٽهها اُ دنههبد ثهها نههي٭ سٺي٘هها ٽ؛يههي و هياونههيد ٙههمب ٍا اُ
[٭ٺيثز] هيى ډ سَٕبنيد و ثبُځٚز [نما] ثا ٕي هيإز » [دڃ ٭مَاد ]28
 « -6ٹچههتنههب ډههب ٍا اُ ځهه؛غنههب سيٽّههڄ َٕٙههبٍ ځههَىاد و سٺههيا ٽهها اُ ث نههب ډههب ٍا كٶهه ٨ځَىانههيد ثهها
ٍكمههز ث ه ډ؛شببيههزا ثوٚهه؛ي سههَين ثوٚهه؛يځبد » [اثههن ٥ههبووٓد ٭چ ه ثههن ډيٕ ه ثههن ػٮٶههَد األډههبدد ٛ
]542

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

إههز :ال يٓتخ ٙوز ٙالْؤؤْهٌُٙووَىَ الْىَووبفٙشِييَ إٍَٔلٙیٓووب هٙووي دٍٕٔىِ الْؤ وؤْهٌٙٙیيَ ٍٓهٓووي يٓفْعٓوولْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَفَوٓي يٓتمٙی ثَِٓخِْٕوِ ٙػٔوَ ٓ الْعٓوزَاةِ يٓوَٕمٓ الْقِيٓامٓة ٍٍِٓ لٙیولَ لٙلظوبلٙوٙیيَ رٍُلُوَا هٓوب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيههِ ثهها ډٮ؛ههب څڂههبڇد ٍيٖههمبد ډلپههڈ و نٶههيً نبدههٌيَ ثهها ٽههبٍ ٍٵشهها إههز
ٕذبٖهههب ٍ ٕهههون ډهههي

ډشٺيهههبد ك٢هههَر ٭چههه

ىٍ ٭جهههبٍس ؿ؛هههين

ٵَډيى اني:
«ٍٓك ٙهڈٓ اڅچ هأ اډٕ هََا ُٓڇ ٛنَٶْٖٓ هأ ډ ٙهنَ اڅشٺْ هيٓم ثِِِډٓههبڇ »« 5اُوٙٝههيپُڈٕ ٭ٙجٓههبىٓ اڅچ هاٙ
ثِشَٺْههيٓم اڅچهها ٙٵَئِنبٓههب اڅِِّډٓههبڇٔ وٓ اڅْٺٙههيٓاڇٔ ٵَشَمٖٓٛههپُيا ثِيٓطَبئٙٺٙبٓههبد وٓ ا٭ٕشَٙٞههمٔيا ثِلٓٺَبئٙٺٙبٓههب
سَ هؤُڃْ ثِپُ هڈٕ إِڅَههى اَٽْ؛َههبدٍِالدَّع ة ِ وٓ اَوَٕ٥ههبدٍِالَ ة ِ وٓ ډٓٮٓبٹ ٙهڄِ اڅْل ٙهَُِْ وٓ ډٓ؛َههبُِڃِ اڅْٮ ٙهِّ
ڄ ٵٙيه ٙا ٔٝهَُو ٔڇ ا ْڅ ٙٮَٚهبٍ »
ڈ څَه ٔا ا ْڅ َ ْٹَ٦هب ٍٔ ٓو ُسٮٓ٦ه ُ
ٵ يٓيِڇٍ سَٚهوَ ٜٔٵيها األثٕٞهَُ ُس ْ٪چٙه ٔ

2

«ٵَب٭ٕشَ ٙٞهمٔيا ثشَٺههي اهللِ ٵَههئد څَبههب كٓ هجٕ ً وٓطيٺ هبً ٭َٔوٓسُ هأ و ډٓٮٕٺ ٙه ً ډٓ؛يٮ هبً ًٍِِٙوٓسُ هأ »

3

ځهب نيههِ ىٍ ٍوايههبر إ ه ډ واٍى اُ ائم٘هها ډٮٞههيډين

د ثهها ډٮ؛ههب سههَٓ

دډههي إههز« :اي٘بههب اڅ؛ّههبٓ اسٺُههيا اڅچ هآ ٵَمٓههب هُچ ٙهٸَ اډٕ هَُ ف ٭ٓجٓظ هبً ٵَيٓچْبٔ هيٓ وٓ څَههب سُ هَِٻٓ
ٕٔيٖم ٵَيٓچْٲُي »

4

« -5هياونههي ٍكمههز ٽ؛ههبى دد ٽهها ٍا ثههب څڂههبڇ سٺههياد نٶههٔ هههيي٘ ٍا ډبههبٍ ٽ؛ههي » [اڅلَّان ه د اثههن ٙههٮجاد سلههٴ اڅٮٺههيڃ
٭ن دڃ اڅَٕيڃد ]228 ٛ

« -2ث؛ههيځبد هههياد ٙههمب ٍا ثهها سٺههيا اڅب ه ٕههٶبٍٗ ډ ه ٽهه؛ڈد ٽهها سٺههيا ډبههبٍ إههز [ٽهها ٙههمب ٍا ثهها ٍا

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٕههٮبىر ىٍډ ه دوٍى]د و [ىٍ ٍا ث؛ههيځ ] إههشياٍسبد ډ ه ىاٍى دههٔ ثهها ٍٙههشانههب إههشياٍ دد ىٕههز يبُيههي و
ثهها كٺيٺههزنههب دد ؿ؛ههڀُنيههيد سههب ٙههمب ٍا ثهها ډپههبدنههب ٍاكههز و اٹبډههزځههب نههب ٵههَام و ځٖههشَى د و
د؛بنڂههب نههب ډلٶههي٧د و ډ؛ِڅڂههب نههب ٭ هِّر ثَٕههبنيد «ىٍ دد ٍوُ ٽهها ؿٚههڈنههب هيههَ ډبنَههي » و نمهها ػههب ٍا
سههبٍيپ ٵههَا ځيههَىد و ٍډههانههب ٙههشَاد دثٖههشن ثهه ٝههبكت ثمبن؛ههي » [ٕههي٘ي ٍ١هه د اثياڅلٖههن كٖههين
ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا ]595
« -3دههٔ [ا ډههَىڇ!] ثهها ٍيٖههمبد سٺههيا ؿ؛ههڀ ُنيههي ٽهها ايههن ٍيٖههمبد ىٕههشڂيَ اٗ ډلپههڈ إههزد و ايههن
د؛بنڂههب ىيياٍنههبي٘ ثچ؛ههي و نٶيًنبدههٌيَ إههز » [ٕههي٘ي ٍ١هه د اثياڅلٖههن كٖههين ثههن ډلم٘ههيد نبههغاڅج ٱههاد
سَػما ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا ]592
« -4ا ډههَىڇ اُ هههيا ثشَٕههيي ٽهها نههيؾٽههٔ ثيبههيى دٵَيههي نٚههي إههز سههب ثهها ثههبُ ٕههَځَڇ ځههَىى و
َٕهيى ٍنب نڂَىيي إز سب ثيؼب و هيىَٕانا ٽبٍ ٽ؛ي » [نمبدد كپمز]372

ػچههيځيَ اُ ١ههٍَ و دٕههيت و ُي هبد ثهها دد إههز و ثهها ډٮ؛ههب دههَواد دَنيههِد
سَٓد كمبيزد ډلبٵ٪زد اٵٖبٍ و ُډبڇ ثا ٽبٍ ٍٵشا إز
هعٌبي اكطالحی تمَا

دههٔ اُ ثيههبد ډٮ؛ههب څٲههي سٺههياد ٍو ٙهن ٕههبهشن ډٮ؛ههب ايههن واّ ىٍ ٵَن؛ههڀ
ٹههههَدد و ٕههه؛ّز وٽههه ڇ ډشٚهههَّ٭يند ١ههههَوٍس ىو ؿ؛ههههياد ډههه نمبيههههي
سٺهههيا ٍا ٭مهههڄ ثهههب ا٭٢هههب و ػهههياٍف

ٕذبٖهههب ٍ ٕهههوند ك٢هههَر ٭چهه

«اڅْئِٕٕهههچَبڇٔ علَانِيةةة ٌٍ،ثِبڅچِّٖٓهههبدِ وٓ اڅْئِيمٓهههبدُ ٕٙهههَل ثِبڅْٺَچْهههتِ وٓ اڅشٺْهههيٓم ٭ٓمٓهههڄف
ٴ َسپُهي ُد ٔډ ْؤډٙ؛ه ًب
ټ ٓو َٽيٕه ٓ
ٓ ٙډ؛ْه ٓ
ڈ اڅ؛هب ٔ
ٴ َسپُهي ُد ٔډٖٕهچٙم ًب ٓو څَهب ٓيٖٕه َچ ٔ
ف َٽيٕه ٓ
ؼيٓا ٍِ ِ
ثِب ْڅ ٓ
ٻ ٓو
ن َٙهه َِّ ٓ
ٓ يٓشٺُههي َد ډٙهه ْ
ٴ َسپُههي ُد َس ٙٺي٘هه ًب ٓو اڅ؛ههب ٔ
ٓ ٓو َٽيٕهه ٓ
وٓ څَههب سَ ْډٓ؛ُههټٓ اڅ؛ههب ٔ
اًََاٻ»

5

اثههين ڃ ٭ٖههپَ ڇ  395نههه ٷ) 2څٲههزٙهه؛بٓ ٕههشَٿد ن؛ڂههبڇ ٕههون
ىٍثبٍ سٶبور ډيبد «سٺيا» و «سٺ ٘» ؿ؛ين ا٩ببٍ ن َ٪ٽَى إز:
«سٺههيا هٞههچش اُ ا٥ب٭ههز و ث؛ههيځ إههز ٽهها ثهها ٕههجت دد دىډهه اُ
٭ٺههبة ايمههن و ډٞههيد ډهه ډبنههي و «سٺهه » ٝههٶش إههز ٽهها س؛بههب ٙبيٖههشا
ٽٖبن إز ٽا طياة ٽبٍني »

اثن ٵبي كچّ

3

ڇ  845نه ٷ) ؿ؛ين دوٍى إز:

« -5إ ه ڇ ثههب ُثههبدد دٙههپبٍ و نييههيا ډ ه ځههَىى و ايمههبدد ٍاُ ىٍ ٹچههت و سٺههياد ٭مههڄ ثههب ا٭٢ههب و ػههياٍف
إههز دىډ ه ؿڂينهها ډ ه سيانههي ډٖههچمبد ثبٙههي وڅ ه ډههَىڇ اُ او ىٍ دٕههبي٘ نجبٙهه؛ي و ډههؤډن ثبٙههي و ډههَىڇ اُ
او ايمهن نجبٙه؛ي و ثهب سٺههيا ثبٙهي و ډهَىڇ اُ ٙه َّ و دُاٍ او هههيى ٍا نڂهب ىاٍنهي » [ىيچمه د اثه ډلم٘هي كٖهن ثههن
ډلم٘يد إٍٙبى اڅٺچيةدع5د ]72 ٛ
« -2اكشمبڃ ٹي ىٍ اين ٕبڃ إز وڅ ىٍ كٺيٺز سَاػڈ نڂبٍاد ٕبڃ ډٚوٍّ ٞا ًٽَ نپَى اني»
 -3٭ٖپَ د اثين ڃد اڅٶَوٷ اڅچٲيياد 537ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ىانٖشااني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٽيسهههب ٕهههون ايهههن ٽههها سٺهههيا ثههها ډٮ؛هههب نڂبنهههياٍ و كٶهههٙ ٨ه ه و

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ثههياد ٽهها سٺههيا ثههَ ىو ٹٖههڈ إههز يههټ ٹٖههڈ دد ػ؛جهها اٽشٖههبث و ٹٖههڈ
ىيڂههَ ػ؛جهها دَواي ه ىاٍى ثبيههي ا٥ب٭ههز و ث؛ههيځ هههيا ٍا ٽٖههت ٽههَى و اُ
نههيان ىوٍ ځِيههي ػ؛جهها دَواي ه ثههَا ث؛ههي ثٖههيبٍ ٕههبُني سههَ و ډٶيههيسَ و
ډبههڈسههَ اُ ػ؛جهها اٽشٖههبث إههز ؿههاد ثههب ىوٍ ځِيههيد اُ ډلههبٍڇد ا٥ب٭ههز و
ث؛ههيځ نيههِ طمههَثو٘ إههز و دد ٍا ٍٙههي ډ ه ىنههيد اځَؿهها انههيٻ ثبٙههيد
وڅ ػ؛جا اٽشٖبث ثيود ػ؛جا دَواي ٕيى نم ىني »

5

ىٍ واٹ ٬نما اين ډياٍى ثا ػ؛جا دَواي ثبُځٚز ىاٍى
٭ ّډهها ډؼچٖهه

ڇ  5555نههه ٷ)د ٝههبكت ىائههَة اڅمٮههبٍٳ ثههٍِٿ ٙههيٮا

 -ثلههبٍ ا نههياٍ الجامع ة څههيٍٍ اهجههبٍ االئم ة

 -ىٍ ًيههڄ ديههبر و ٍوايههبر

ډَثي ٣ثا سٺيا ؿ؛ين دوٍى إز:
«سٺههيا اُ وٹبيهها ځَٵشهها ٙههي و ىٍ څٲههزد ثهها ډٮ؛ههب نببيههز هييٚههشنىاٍ
و ىٍ ٭هههَٳد ثبُىاٙهههشن نٶهههٔ اُ دد ؿيهههِ إهههز ٽههها ىٍ دههههَر ثهههَا
انٖههبد ُيههبد ىاٍى و ډلٞههيٍٽَىد دد ثهها ؿيِنههبي إههز ٽهها ثههَا او ډٶيههي
إهههز سٺهههيا ىاٍا ٕههها ډَسجههها إهههزد او٘ڃ :نڂههها ىاٙهههشن نٶهههٔ اُ ٭هههٌاة

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ػبويههياد سيٕ٘هه ٤سٞههليق ٭ٺبيههي ىي؛ه إههز ىو٘ڇ :دَنيههِ اُ سههَٻ يههب انؼههبڇ
نهَ ؿيههِ ٽهها ځ؛ههب ډلٖهية ډه ٙههيى ٽهها ډشٮههبٍٳ ډشٚهَّ٭بد إههز ٕهي٘ڇ:
ثهبُىاٍ نٶهٔ اُ نهَدد ؿيههِ إهز ٽها ٹچهت ٍا اُ يههبى كهٸّ ثهبُ ډه ىاٍى و
اين ىٍػا هيا ٘ٛثچپا ٵَاسَ اُ ددد ډَسجا هب ٘ٛاڅويا ٘ٛإز »

2

ايٚبد ىٍ ٭جبٍس ىيڂَ ثا سٮَيٴ ٭چڈ سٺيا دَىاهشا إز:
 -5كچّ د اثن ٵبيد ٭ية اڅيا٭ و نؼبف اڅٖب٭ د ع5د 352 ٛ
 -2ډؼچٖ ه د ډلم٘ههي ثههبٹَ ثههن ډلم٘ههي سٺ ه د ثلههبٍا نياٍ الجامعةة څههيٍٍ اهجههبٍ األئمةة د ع 67د 536 ٛد و نيههِ
ٍ ٻ :ع 74د 293 ٛ
 -3نمبدد ع2د 32 ٛ

ډؤډن ثياد وٕيچاد اُ ٭ٌاة هيا ډٞيد ډ ډبني »

5

٭چّبډههها ٥جب٥جهههبي د ثهههٍِٿ ډٶٖ٘هههَ سٚههي٘ ٬و ثچپههها ػبهههبد إهه ڇ ىٍ ٹهههَد
ډٮبَٝد ډٮشٺي إز:
« سٺههيا يههب هههيى ٵٮههڄ إههز و يهههب ٝههٶش إههز ٽهها اُ ٵٮههڄ كبٝهههڄ
ډ ٙهيى » « 2سٺهي وٝهٴ ػميچه إهز ٽها نهَ انٖهبن اُ ايهن ٽها دد ٍا اُ
هههيى نٶه ٽ؛ههي ٽَانههز ىاٍى و ثههَ نههَٽٔ ځههَاد إههز ٽهها ثهها نياٙههشن دد
ا٭شَاٳ ثيٍُى و ؿهيد ثبيهي ثهب سٺهيا ثبٙه د دهٔ نمهبد سٺيايهز ثبيهي سهي ٍا اُ
يههټ ثههبٍ اُ هههيى سٺههيا نٚههبد ىنههيد نمـ؛ههبد ٽهها ٽٖ ه ٍا ٽهها يههټ نيثههز
ُى ثبٙههيد ډ ه ځيي؛ههي «١ههبٍة» و ؿههيد ٙههَٝ ٣ههبىٷ ثههيىد وٝههٴد ايههن
نيٖز ٽها نمها انهيا ٫سٺهيا ٍا انؼهبڇ ىاى ثبٙهيد ثچپها نمهين ٽها ډبني٘هز سٺهيا
ٍا انؼهبڇ ىاى ثبٙهيد وٝههٴ ډشّٺه ثهَ او ٝههبىٷ هيانهي ثهيىد و څههٌا ځٶشهاانههي
څٶ ٨اډَد ى څهز ثهَ وػهية ثهي٘ اُ يهټ ثهبٍ ډ ډيٍثها نهياٍى ث؛هبثَاين ٩هبنَ
ديهها 4اٹش٢ههبء ىاٍىٽهها [ػ؛ّههبر ٭يههيد] نٞههيت نههَ ٽٖهه ٽهها كشّ ه اُ يههټ
ځ؛ب دَنيِٽَى ثبٙهيد ثٚهيى ؿيهِ ٽها نٖهز اډ٘هز إه ڇ نمها ډشّٶٺ؛هي ثهَ
ايههن ٽهها ىٍ هٞههي ٛځ؛ههب ٽٶههَ إههشمَاٍ وٝههٴد ثبٚههش ثههيىد إههز و
اځههَ ثڂههيي ىٍ اوٝههبٵ ٽهها ٙههمَى ٹَي؛هها و ٙههبني نٖههز ٽههها دد
اوٝههبٳ ٍا ثهها ډَسپههت ىٍ يههټ ثههبٍ و ىو ثههبٍ ٝههبىٷ نمهه ىانههيد اُ ٹجيههڄ

٥ -5جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع5د 443 ٛ
 -2نمبدد ع 54د 53 ٛ
[ -3اڅلؼَ ]39

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٕههيء ٹٞههي و ډشٮ هَّٙ ٟههينز ثهها ډههن ثههبُ ىاٍى » 3و «ډشّٺ ه ٽٖ ه إههز ٽهها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«٭چههڈ سٺههياد نمههبد ٭چههڈ ثهها اواډههَ و نههيان و سپههبڅيٶ إههز ٽهها انٖههبد

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديههبر ٙههٶب٭ز و سيثهها واډظههبڃ ددد ىٍػههياة ډ ه ځههيييڈ ىٍ وٝههٴ ډشّٺههين
نههڈ ٹَي؛هها ىاٍيههڈ ٽهها ډههَاى اُ دددٽٖههبن نٖههش؛ي ٽهها نميٚهها سٺههي ىاٙههشا
ثبٙهه؛ي نهها دنههبن ٽهها نههڈ ځ؛بنههبد ٍا ډَسپههت ٙههي د نههڈ واػجههبر ٍا سههَٻ
ډهه ٽ؛؛هههي و ىٍ نمههها ٭مهههَ اُ يهههټ ځ؛هههب دَنيهههِ ډهه نمبي؛هههي و دد ٹَي؛ههها
٭جبٍسٖهههز اُ ديهههبس ٽههها و٭هههي دسههه٘ ثهههَ ډَسپهههت ځ؛بنهههبد ډه ه ىنهههيد
ډبن؛ههيديبر ُنههب و ٹشههڄ نٶههٔ ثههيود ك هٸّ و ٍثههب و هههيٍىد ډههبڃ يشههيڈ و ن٪ههبيَ
دد »

5

ايٚههبد ىٍ سٶٖههيَديا رَلٙووهٓ ٍٓهٓووي ئعٓظروونٕ ؿَووعٓبَّٙشَ اللووِ ٙفَئًِْٓووب هٙووي تَمْووَٓ

الْمُلَُةِ 2ىٍډٮ؛ب سٺيا ؿ؛ين ٹچڈ ٵَٕبي نميى اني:
«ا١هبٵا سٺههيا ثها ٹچههية اٙهبٍ إههز ثهها ايهن ٽهها كٺيٺهز سٺههيا و اكشههَاُ و
اػش؛ههبة اُ ٱ٢ههت هههيا سٮههبڅ و سههيٍ٘ ٫اُ ډلههبٍڇ اود اډههَ إههز ډٮ؛ههي
ٽا ٹهبئڈ إهز ثها ىڅبهب و ډ؛٪هيٍ اُ ٹچهتد ىڃ و نٶهيٓ إهز دهٔ سٺهيا ٹهبئڈ
ثهها ا٭مههبڃ  -ٽهها ٭جههبٍر إههز اُ كَٽههبر و ٕههپ؛بر ثههين  -نيٖههزد ؿههيد
كَ ٽههبر و ٕههپ؛بر ىٍ ا٥ب٭ههز و ډٮٞههيز ډٚههشَٻ إههزد ډههظ ً ىٕههز

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ُىد و څمهههٔ ٽهههَىد ثهههيد ػههه؛ٔ ډوهههبڅٴ ىٍ نپهههبف و ُنهههب و نمـ؛هههين
ثه ػههبد ٽههَىد ىٍ ػ؛بيههز و ىٍ ٹٞههب ٛو نيههِ نمههبُ ثههَا هههيا و ثههَا ٍيههب
و اډظههبڃ اي؛بههب اُ ن٪ههَ إههپچز ٩ههبنَ يپه إههزد دههٔ اځههَ يپه كه ڃ و
ىيڂههَ كههَاڇد يپه ُٙههز و ىيڂههَ ډٮههَوٳ إههزد ثهها هههب َ٥نمههبد اډههَ
ډٮ؛ههي ىٍونهه و سٺههيا ٹچجهه إههزد نهها هههيى ٭مههڄ و نهها ٭؛ههبوي؛ ٽهها اُ
اٵٮبڃ انشِا ٫ډ ٙيىد ډبن؛ي اكٖبد و ا٥ب٭ز و اډظبڃ دد»

3

٥ -5جب٥جبي د ٕي٘ي ډلم٘ي كٖيند ديٚيند ع 52د 253 – 254 ٜٝ
 -2اڅلههغ  32سَػمهها« :ىٍ ايههن إههز ډ؛بٕههټ كههغ)! و نههَ ٽههٔ ٙههٮبئَ اڅب ه ٍا ثههٍِٿ ىاٍىد ايههن ٽههبٍ
نٚبنا سٺيا ىڃنبٕز»
٥ -3جب٥جبي د ٕي٘ي ډلم٘ي كٖيند ديٚيند ع54د 528 ٛ

ٍوايههز ُيههَ ډؤي٘ههي دد إههز« :ىٍ سٶٖههيَ ٭ي٘بٙهه اُ نٚههي ٤ثههن نبٝههق ثؼچهه
ٍوايز ٽَى ٽا ځٶز:
ههههيډز ك٢هههَر ٝهههبىٷ

٭هههَ ٟٽهههَىڇ :ديهههب ثهههَاىٍاد ييٕهههٴ

ديههبډجَ ثيىنههي؟ ٵَډيىنههي :ديههبډجَ ٽهها نجيىنههي نههيؾد كشّهه اُ نيپههبد نههڈ
نجيىنههههي اُ ډههههَىڇ ثههههبسٺيا نههههڈ نجيىنههههيد ؿڂينهههها ثههههب سٺههههيا ثههههيى انههههي
2 5

و كبڃ دد ٽا ثا ديٍ هيى ځٶش؛ي :إًِهٓ لَفٙی َالَلٙهٓ الْمَذٙين »

«ثهههياد ٽههها «سٺهههي » اُ «وٹبيههها» ثههها ډٮ؛ههه «نڂبنهههياٍ » إهههز و ىٍ
٭ههههَٳ و څٖههههبد اهجههههبٍد ٭جههههبٍر إههههز اُ كٶهههه ٨نٶههههٔ اُ ډوبڅٶههههز
اواډههههَ و نههههيان كهههٸّ و ډشبثٮههههز ٍ١ههههب او و ٽظيههههَاً إههههشٮمبڃ ٙههههيى
ىٍ كٶهههه ٨ثچيههههٰ و نڂبنههههياٍ ٽبډههههڄ نٶههههٔ اُ وٹههههي ٫ىٍ ډل٪ههههيٍار
ثههها سهههَٻ ډٚهههشجببر« :وٓ ډٓهههنْ اَهَهههٌَ ثِبڅٚتهههجٔبٓبر ٙإٍسَپَهههتٓ اڅْمٔلَٓډٓهههبر ٙوٓ
نٓچَههټٓ ډٙههنْ كٓيٕههضُ څَههب يٓٮٕچَههڈ»« 3ٵَمٓههنْ ٍٓ٭ٓههى كٓههيٕڃَ اڅْلٙمٓههى ئيٙٙههټٔ اَدْ يٓٺَههٓ٬
5 4

ٵٙيا» »

 -5ييٕٴ  95سَػما« :سي ىٍ نمبد ځمَان ٕبثٺز نٖش »
٥ -2جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع 55د 344 ٛ
« -3وٽٖهه ٽههها ثهههَ ٙهههجبانهههب ٽهههبٍ ٽ؛هههي ىٍ كهههَاڇنهههب اٵشهههي و اُ ٍانهه ٽههها نمهه ىانهههي نهه ٻ ٙهههيى »
[ٍٻ :ٽچي؛ههه د ډلم٘هههي ثهههن يٮٺهههيةد اڅپهههبٵ د ع5د ٝههه66 – 68 ٜد كهههييض ]52ىٍ ٽهههبٵ ثههها ػهههب
«وٹ ٬ٵ » «اٍسپت اڅملَّډبر» إز
« -4ٽٖهه ٽهها ا٥ههَاٳ ٹَٹڂههب ؿههَا ٽ؛ههيد ُوى إههز ٽهها ىٍ دد واٍى ٙههيى » [ٍ ٻ :كَّ٭ههبډچ د ډلم٘ههي
ثههن اڅلٖههند وٕههبئڄ اڅٚههيٮا إڅ ه سلٞههيڄ ډٖههبئڄ الشةةعةع د ع 58د 522 ٛد ٽشههبة اڅٺ٢ههبءد اثههياة ٝههٶبر
ٹب ١د ثبة 52د كييض  ]39ىٍ وٕبيڄ اڅٚيٮا «او ٙټ» ثا ػب «ييٙټ» إز
 -5ډيٕي همي؛ د ٕي٘ي ٍوفاهللد َٙف ؿبڄ كييض اٍثٮين كييض)د 226 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

اډبڇ همي؛

ٹُي) َّٕ ٓٓٙد ىٍ اين ثبٍ ؿ؛ين نڂبٙشااني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُ ايههن ٽهه ڇ ٭چّبډهها ،ډهه سههياد ىٍيبٵههز ٽهها سٺههيا اډههَ ٹچجهه إههز و

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايٚبد ىٍ ػبي ىيڂَ ؿ؛ين نڂبٙشااني:
«ثههياد ا ٭ِيههِ ٽهها ؿ؛بنـهها اُ ثههَا ايههن ثههيد ٝهل٘ز و ډَ١ه إههز و
٭ ه ع و ډٮههبڅؼ د ثههَا نٶههٔ انٖههبن و ٍوف دىډيههِاى نيههِ  ٝهل٘ز و ډههَٟ
وٕههٺڈ و ٕهه ډش و ٭هه ع و ډٮههبڅؼ إههز ٝههل٘ز و ٕهه ډز دد ٭جههبٍر
إههز اُ ا٭شههياڃ ىٍ َ٥يههٸ انٖههبني٘ز و ډههَ ٟو ٕههٺڈ دد ا٭يػههبع اُ َ٥ي هٸ
و انلهههَاٳ اُ ػهههبى٘ انٖهههبني٘ز إهههز و انمي٘هههز اډهههَا ٟنٶٖهههبني٘ا نهههِاٍاد
ىٍػها ثيٚههشَ اُ اډههَا ٟػٖههمبني٘ا إههزد ُيههَا ٽهها ٱبيههز ايههن اډههَا ٟډ؛شبه
ډ نمبيي انٖهبد ٍا ثها كچهيڃ ډهير و نمهين ٽها ډهَٿ دډهي و سيػ٘ها نٶهٔ اُ
ثيد ٕهچت ٙهيد سمهبڇ اډهَا ٟػٖهمبني٘ا و هچهڄنهب ډبى٘يها اُ او ډَسٶهٙ ٬هيى
و نيـيههټ اُ د ڇ و إههٺبڇ ثيني٘ ها ثههَا او ثههبٹ نمبنههي و څههيپن اځههَ هههيا
نويإهههشا ىاٍا اډهههَاٍ ٟوكي٘هها و إهههٺبڇ نٶٖههي٘ا ثبٙهههيد او٘ڃِ ٕٓهههچت سيػ٘ههها
نٶههٔ اُ ثههيد و كٞههيڃ سيػ٘هها ثهها ډچپههير هههيي٘د او٘ڃِ ديههياي٘ اډههَا ٟو
إهههٺبڇ دد إهههز »« 5سٺهههيا نٶهههيٓ ٍا ٝهههبٳ و دهههبٻ ٽ؛هههي اُ ٽهههيوٍار و
د يهه٘د و اڅجشّهها اځههَ ٝههٶلا نٶههيٓ اُ كؼههت ډٮبٝهه و ٽههيوٍار دنبههب
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ٝهههبٵ ثبٙهههيد ا٭مهههبڃ كٖههه؛ا ىٍ دد ډهههؤطَّسَ و اٝهههبثا ثههها ٱهههَ ٟثبشهههَ
نمبيههههيد و ٕهههه َّ ثههههٍِٿ ٭جههههبىارد ٽهههها اٍسيههههب٥ ٟجيٮههههز و ٹبههههَ
ډچپههير ثههَ ډچههټ و نٶههيً اٍاى

ٵب٭چهها نٶههٔ إههزد ثبشههَ انؼههبڇ ځيههَى

دههٔد هٚههيز اُ كههٸّ ٍا ٽهها ډههؤطَّ سههبڇ ىٍ سٺههيا نٶههيٓ إههزد يپهه
اُ٭ياډههڄ ثههٍِٿ ا ٝه ف نٶههيٓ و ىهيههڄ ىٍ اٝههبثا ا٭مههبڃ و كٖههن و ٽمههبڃ
دنبهههب ثبيهههي ٙهههمَى ُيهههَا ٽههها سٺهههيا ٭ه ه و ثهههَ دد ٽههها ههههيى يپه ه اُ
ډٞهههچلبر نٶهههٔ إهههزد ډهههؤطَّ ىٍ سهه طيَ ا٭مهههبڃ ٹچجي٘هها و ٹبڅجي٘هها انٖهههبد و
ډيػههت ٹجههيڅ دنبههب نيههِ نٖههزد ؿ؛بنـهها هههيا سٮههبڅ ډ ه ٵَډبيههي :إًِوٓووب
 -5نمبدد 227 ٛ

ډه ه ثَنهههي و ثهههَ ايهههن ٭ٺيهههي انيٽههها سٺهههيا اډهههَ ًوډَاسهههت و ډٚهههپّټ
إز

ػههبد ٽ ه ڇ ايههن ٽهها سٺههياد ٝههٶز يههب ٵٮچ ه ىٍون ه إههز ٽهها انٖههبد ٍا اُ
اٍسپبة ډٮب ٝثبُ ډ ىاٍى و ثا انؼبڇ واػجبر سَٱيت ډ نمبيي
خبيگبُ تمَا

٥جٸ ډشهيد إه ډ ػبيڂهب سٺهياد ٹچهت دىډه إهز ٍوايهبر ُيهَ ثيهبنڂَ ايهن
ډ٦چت إز:
ٹَههبڃَ اَثٔي٭ٓجٕيٙاڅچ هاٙ
اڅشٺْيٓم ٵ ٙاڅْٺَچْت »

« :يٓههب ٭ٓچ ٙه  ٛثٕ هنَ ٭ٓجٕ هي ٙاڅْٮِِٓي هِِ څَبيٓٲَُن هټٓ ثٔپَههب ُنٔڈٕ ٵَ هئِد
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ٍوايز ىو٘ڇ:
٭هههن انهههٔ ٹهههبڃ :ٽهههبد ٍٕهههيڃ اهلل

يٺهههيڃ« :اإلٕه ه ڇ عالنيةةة ٌٍو

ڈ يٚهيَ ثيهي إِڅه ٝهيٍ طه ص ډهَّارد ٹهبڃ :طهڈ٘
ا يمبد ٵه اڅٺچهت» د ٹهبڃ :طه ٘
يٺيڃ« :اڅشٺي نيب؛بد اڅشٺي نيب؛ب»
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 « -5هياوني اُ دَنيِځبٍاد ٹجيڃ ډ ٽ؛ي و ثٔ » اڅمبئي 27
 -2ډيٕي همي؛ د ٕي٘ي ٍوف اهللد ديٚيند 325 ٛ
 « -3دهههيٍڇ ٽههها ٍكمهههز و ىٍوى ههههيا ثهههَ او ثهههبى اُ ٕهههٮي ثهههن ٭جهههياهلل ثهههن ٭چههه ثهههن ٭جهههياڅٮِيِ و
ايٚهههبد اُ اډهههبڇ ٝهههبىٷ

نٺهههڄ ٽَىنهههي ٽههها ايٚهههبد ٵَډيىنهههي :ا ٭چه ه ثهههن ٭جهههياڅٮِيِد ځَيههها ايٚهههبدد

سههي ٍا ٵَيههت نينههيد ؿهها ػبيڂههب سٺههيا ىٍ ٹچههت إههز » [ٝههيوٷد اثههيػٮٶَ ډلم٘ههي ثههن ٭چهه ثههن اڅلٖههيند
ٝٶبر اڅٚيٮاد]27 ٛ
« -4انههههٔ ډهه ه ځييههههي :ديٲمجههههَ اٽههههَڇ
إهههز انهههٔ ځٶهههزٕ :هههذٔ ديٲمجهههَ

ٵَډيىنههههي :إهه ه ڇ دٙههههپبٍ إههههز و ايمههههبد ىٍ ٹچههههت
ثهههب ىٕهههش٘ ثههها ٕهههي؛ااٗ ٕههها ثهههبٍ اٙهههبٍ ٽهههَى د ٕهههذٔ

ٵَډيىنههي :سٺههيا اي؛ؼبٕههزد سٺههي اي؛ؼبٕههز » [اثههن ك؛جههڄد اكمههيد ډٖهه؛ي ا ډههبڇ اكمههي ثههن ك؛جههڄدع3د ٛ
]534

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٍوايز او٘ڃ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٓتَمَجٛوولُ اللّوؤِ هٙوويَ الْؤتمٙوویي  2 »5ايٚههبد اُ ايههن ډَكچهها ثهها سٺههيا ٭ههبڇ٘ نههبڇ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نپشهها ىيڂههَ ٽهها ىٍ ٹههَدد و ٍوايههبر ثههياد سٞههَيق ٙههي إههز ايههن
إههز ٽهها سٺههيا اُ ډٺيڅهها اڅبههبڇ إههز و اڅبههبڇ ثبٍٹههاا ٍث٘ههبن اُ ػبنههت
ثههبٍ سٮههبڅ إههز ٽهها ثهها ٹچههت واٍى ډهه ديههي هياونههي ىٍثههبٍ

نٶههٔ

انٖهههبد ؿ؛هههين ٵَډهههيى إهههز :فَأَلْْٓوْٓٓوووب فُدَٔسّٓٓوووب ٍٓتَمَْٓآّوووب  5.ثهههَ نمهههين
دبيهههها إههههز ٽهههها اډههههبڇ ٕهه هؼ٘بى
ډلم٘ي

ىٍ ٝههههليٶا ٕههههؼبىياد ُثههههيٍ دڃ

د اُ هياوني ؿ؛ين ىٍهيإز نميى اني:
ڈ ٓو َا ْن ْ ٦ٙٺ؛ٙهه ثِب ْڅبٔههيٓمد ٓو َا ْڅ ِب ٕم؛ٙهه اڅشٺْههيٓمد ٓو ٓو ِّٵ ْٺ؛ٙهه څٙچشٙهه نٙهه ٓ
« اڅچبٔهه ٛ
إَُٽَىد وٓ إٕشَٮٕمٙچْ؛ ٙثِمٓب نٔيٓ إٍََ١ى »
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هشاتت تمَا

سٺهههيا ډٶبهههيډ ډٚهههپّټ و ًوډَاسهههت إهههز اډهههبڇ همي؛ههه

ٍ ) ؿ؛هههين

ډ ٵَډبي؛ي:
«و ثجبيههي ىانٖههز ٽهها «سٺههيا»ځَؿهها اُ ډههياٍع ٽمههبڃ و ډٺبډههبر نيٖههزد
وڅ ه ث ه دد نيههِ كٞههيڃ ډٺههبډ اډپههبد نههياٍى ُيههَا ٽهها ډههبىاډ ٽهها نٶههٔ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ډچ هي٘ص ثهها څههيص ډلَّډههبر إههزد ىاهههڄ ىٍ ثههبة انٖههبني٘ز و ٕههبڅټ َ٥يههٸ
دد نيٖههز و ډههبىاډ ٽهها سههبث ٬ډٚههشبيبر و څٌايههٌ نٶٖههبني٘ا إههز و ك ه ور
څٌايههٌ ىٍ ٽههبڇ اوٕههزد او٘ڃ ډٺههبڇ ٽمههب ر انٖههبني٘ا ثههَا او ٍم نينههي و سههب
كهت٘ و ٭ ٹهها ثهها ىنيههب ىٍ ٹچههت او ثههبٹ إههزد ثهها ډٺههبڇ ډشيٕ٘هه٦ين و ُانههيين
نَٕههي و سههب ك هت٘ نٶههٔ ىٍ ٽههبډن ًار اوٕههزد ثهها ډٺههبڇ ډوچٞههين و ډلج٘ههين
ٕ« -5ذٔ دچييٽبٍ و دَنيِځبٍ اٗ ٍا ثا دد اڅببڇ ٽَى » [اڅّٚمٔ ]8
 « -2ثهههبٍ اڅبهههب! [ُثهههبد] ډهههَا ثههها نهههيايز ثههها ٕهههون دٍ و دَنيِځهههبٍ ٍا ثههها ډهههن اڅبهههبڇ ٽهههن و ثههها
دنـههها ثههها ٍٙهههي نِىيهههټ سهههَ إهههز ډيٵّهههٸ ځهههَىاد و ثههها دنـههها ډهههيٍى دٖههه؛ي سهههي إهههز ثههها ٽهههبٍ
ځمههههههبٍ » [اإلډههههههبڇ ُيههههههن اڅٮبثههههههييند ٭چهههه ه ثههههههن اڅلٖههههههيند اڅٞههههههليٶاٍالَةةةة ة اد د 98 ٛد
ى٭ب ثيٖشڈ]

ډؼههٌوثين نَٕههي و سههب ٽظههَار إههمبء ىٍ ثههب٥ن ًار او ډشؼچّهه إههزد ثهها
ٵ؛ههب ٽچّه نبيههڄ نڂههَىى و سههب ٹچههت اڅشٶههبر ثهها ډٺبډههبر ىاٍىد ثهها ډٺههبڇ ٽمههبڃ
ٵ؛هب نَٕههي و سهب سچههيين ىٍ ٽهبٍ إههزد ثهها ډٺهبڇ سمپههين نَٕهي و ًار ثهها ډٺههبڇ
إههڈ ًاسهه ىٍ ٕهه َّ او سؼچّهه اُڅهه و اثههي نپ؛ههي دههٔ سٺههيا ٭بډ٘هها اُ
ډلَّډهههبر إهههز و هب٘ٝههها اُ ډٚهههشبيبر و ُانهههياد اُ ٭ ٹههها ثههها ىنيهههب و
ډوچٞههبد اُ كههت٘ نٶههٔ و ډؼههٌوثبد اُ ٩بههيٍ ٽظههَار اٵٮههبڅ و ٵبنيههبد اُ
ٽظهههههَار إهههههمبئ و واٝههههه د اُ سيػ٘ههههها ثههههها ٵ؛هههههب و ډشمپ؛ّهههههبد اُ
سچيي؛بر فَبػٕتَمٙنٕ وَوٓب أُهٙشْتٓ »

ىٍ ٍوايش اُ اډهبڇ ٍ١هب

ٽها ثها ٥هَٷ ډوشچهٴ و نيهِ ثهب ٭جهبٍار سٺَيجهبً

ډشٶبور واٍى ٙي إزد ډَاست سٺيا اين ؿ؛ين ثيبد ٙي إز:
«٭ههن اثه اڅلٖههن

ٹههبڃ ٕههمٮشا يٺههيڃ :اڅْئِيمٓههبدُ ٵَهيٕٷَ اڅْئِٕٕهچَبڇِ بِدٓرٓجة ٍ ٓو

اڅشٺْ هيٓم ٵَ هيٕٷَ اڅْئِيمٓههبدِ بِدٓرٓج ة ٍ وٓ اڅْيٓٺٙههينُ ٵَ هيٕٷَ اڅشٺْ هيٓم بِدٓرٓج ة ٍ وٓ ډٓههب ٹُٖ ٙهڈٓ ٵ ٙه
اڅ؛بِٓ ٕ َٙءٗ اَٹَڄت ډٙنَ اڅْيٓٺٙين»
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ىٍ سٶٖيَ نمينادٽ ډ نِىيټ ثا اين ډ٢بډين دډي إز:
« ىٍ ايههن ٽهها ډ؛٪ههيٍ اُ سٺههيا ؿيٖههز؟ ىٍ ډيههبد ډٶٖ٘ههَاد ٕههون ثٖههيبٍ
إهههز اډ٘هههب ٙه هټ٘ نيٖهههز ٽههها كه هٸّ سٺهههي د دههههَين و ٭هههبڅيشَين ىٍػههها
« -5دٔ دبيياٍ ٽن ددځينا ٽا ٵَډبد ډ ثبيٖز ثَى » [نيى ]552
 -2ډيٕي همي؛ د ٕي٘ي ٍوف اهللد َٙف ؿبڄ كييض اٍثٮين كييض)د 226 ٛ
« -3اُ اډههبڇ ٍ١ههب

ٙهه؛ييڇ ٽهها ؿ؛ههين ٵَډيىنههي :ايمههبد يههټ ىٍػهها ثههب سَ اُ إ ه ڇ و سٺههي يههټ ىٍػهها

ثههب سَ اُ ايمههبد و يٺههين يههټ ىٍػهها ثههب سَ اُ سٺههيا إههز و نههيؾ ؿيههِ ٽمشههَ اُ يٺههين ىٍ ډيههبد ډَىډههبد سٺٖههيڈ
نٚههي إههز » [ٽچي؛هه د ډلم٘ههي ثههن يٮٺههيةد اڅپههبٵ د سٞههليق ٭چهه اٽجههَ ٱٶههبٍ د ع2د  55 ٛو نيههِ ٍ ٻ:

اثههن ٥ههبووٓد ٭چهه ثههن ډيٕهه ثههن ػٮٶههَد اڅشملههيٜد  63 ٛكميههي ٹمهه د ٭جههياهلل ثههن ػٮٶههَد ٹههَة
اإلٕ؛بىد ]555 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت
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نبيهڄ نڂهَىى و سههب ٽظهَار ډچههټ و ډچپهير ىٍ ٹچههت او ٩هبنَ إههزد ثها ډٺههبڇ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دَنيِځهههبٍ إهههز ٽههها دَنيهههِ اُ نَځينههها ځ؛هههب و ٭ٞهههيبد و سٮهههي و
انلَاٳ ٍا ٙبډڄ ډ ځَىى»

5

ىٍ اين ٭جبٍرد ډَسجا ثب سَ سٺيا يٮ؛ يٺين ًٽَ نٚي إز
ډَكههيڇ ٭ ډهها ٥جب٥جههبي كههب ر ٍوان ه و ٍٙههي انٖههبدد اُ ډَاكههڄ ٵ٦ههَ
سب ٽمب ر ډٮ؛ي ٍا ًيڄ ديا ٕ 55يٍ ٙٮَا ؿ؛ين ډَٹيڇ ٵَډيى اني:
« و اين[كَٽههز انجيههب ٭٪ههبڇ] ٍا اځههَ ثوههيانيڈ سٚههجيا ٽ؛ههيڈد ن٪يههَ
ٵَ٦سهه إههز ٽهها هياونههي ىٍ ؿ؛ههي ډَكچهها ثهها دىڇ اٍُانهه ډ ه ىاٍىد يههټ
ډَكچهها ١ههٮيٴ ددد نمههبد ٕ ه ډز ٵ٦ههَ إههز ٽهها ىٍ كههبڃ ٽههيىٽ ثهها
دىډ ه ډ ه ىنههي و ډَكچهها ثههب سَ دد ٍا ىٍ كههبڃ ثٍِځ ه ٽهها دىډ ه ثهها هبنهها
٭ٺهههڄ ډههه نٚهههي؛ي اٍُانههه ډههه ٽ؛هههي ٽههها نهههبډ٘ ٍا ا٭شهههياڃ ىٍ سٮٺّهههڄ و
ػههيىر ىٍ سههيثيَ 2ډهه ځههٌاٍيڈ و ډَكچهها ٹههي سههَ دد ٍا ثٮههي اُ ډمبٍٕههز
ىٍ اٽشٖههههبة ٵ٢ههههبئڄ ډهههه ىنههههي ُيههههَا ىٍ ډَكچهههها ىو٘ڇد دىډهههه ٍا
واىاٍ ثهها ٽٖههت ٵ٢ههبئڄ ډ ه ٽ؛ههي و ؿههيد ايههن ٽٖههت ٵ٢ههبئڄ سپههَاٍ ٙههيد
كههبڅش ىٍ دىډ ه دييههي ډ ه ديههي ثهها نههبڇ ډچپهها سٺههي و ايههن ٕهها كبڅههز ىٍ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

كٺيٺههز يههټ ؿيههِ و يههټ ٕهه؛ن إههزد ٽهها ثهها سههيٍيغ و ىٍ كههبڅ ىيڂههَ
نمي ډ ٽ؛ي »

3

نپشهها ډبمهه ٽهها ثبيههي ډههي٘ ن٪ههَ ځَٵههز ايههن إههز ٽهها نههَ ٽههٔ ثبيههي
سههب كههي٘ سههياد هههيىد سٺههيا ډههياٍ و دههَوا ديٚههڂ ٍا ٕههَڅيكا ٹههَاٍ ىنههي
و ٕههٮ ٽ؛ههي ٽهها نَمهه اُ يٓههڈ ايههن ٵ٢ههيچز ٍا ثـٚههي :فَووبتمَُا اللووِٓ هٓووب
ح
ق ؿُوو ٛ
ن ٍٓهٓووي ئووَ َ
خیٕووشًا رلأًَ ُفؼٙوو ُى ٕ
ن ٍٓاػٕوو ٓوعَٔا ٍٓ َأُٙیعٔووَا ٍٓأًَ ٙفمُووَا َ
ط ٕع ُت ٕ
اػٕوو َت َ
 -5ډپبٍڇ ٙيَاُ د نبَٝد سٶٖيَ نميناد ع 3د 27 ٛ
 -2هيٗ ٵپَ
٥ -3جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع 55د 369 ٛ

ال َتؤووَتُي إِال ٍٓأًَووتُن
ي آ ٓهٌُووَ ْا اتمُووَ ْا اللّوو ِٓ حٓووك ُتمَبتٙوو َ ٍٓ ِٙ
يٓووب َأ ٜيْٓووب الووزٙي َ

هٜؼٕلٙؤَىَ َ٥ 2يل ىٍثبٍ ٭جهبٍر اتمُوَاْ اللّوِٓ حٓوك تُمَبتٙوِٕ ٙها وػها ٍا ثيهبد
ٽَى إز:
«او٘ڃ :هياونههي ا٥ب٭ههز ٙههيى و ٕههَديـ نٚههيى و ٕذبٕههڂِاٍ ٙههيى و
نبٕذبٕهه نٚههيى و يههبى ٙههيى و ٵَاډههيٗ نڂههَىى ايههن ډ٢ههميد ٕههون اډههبڇ
ٝبىٷ

إز و ثبشَين ىييځب ډلٖية ډ ځَىى

ىو٘ڇ :ثبُىاٙههشن اُ سمههبډ ځ؛بنههبد إههز ٽهها ىيههيځب اثههي٭چ ػجههبئ
ٕه هي٘ڇ :ػبهههبى ىٍ ٍا ههههيا ثههها ځينهههاا ٽههها ٕهههَُن٘ نهههيؾ ٕهههَُن٘
ٽ؛؛ههي ا او ٍا ٕٖههز نپ؛ههي و ثههَا ثَدههبي ٭ههياڅز ىٍ كههبڃ سههَٓ و اډ؛ي٘ههز
ثا دب هيِى ٽا ىييځب ډؼبني إز »

3

ثَدبيها ىيههيځب ٭چّبډهها ٥جب٥جههبي «إه ڇ و سٺههيا [ ىٍ ايههن ديهها] يپه و يههب
ثا ډ؛ِڅا يټ ؿيِ ىانٖشا ٙي إز »

4

تمَا ٍكی٘ت خذا ٍ اّل ثیت:

هياونههي سجههبٍٻ و سٮههبڅ سمههبډ انههڄ ٽشههبة و ډٖههچمبنبد ٍا ثهها سٺههيا و دههَوا
ديٚڂ د وٝهيز و ٕهٶبٍٗ نمهيى إهزٍٓ :لَمَوذٕ ٍٓكٛویٌَٕب الوزٙييَ أٍُتُوَاْ الْىٙتَوبةٓ
هٙي لَجٕلٙىُنٕ ٍٓإِيٛبوُنٕ أَىِ اتمَُاْ اللِّٓ .

5

« -5دٔ سب ډ سيانيي اُ هيا دَوا ثياٍيي و ثٚ؛ييي و ٵَډبد ثجَييد و ډبڅ ثَا هيىسبد [ىٍ ٍا هيا] انٶبٷ ٽ؛يهيد و
ٽٖبن ٽا اُ هٖ٘ز نٶٔ هيي٘ ډٞيد ډبن؛يد دنبد ٍٕشڂبٍان؛ي » [ اڅشٲبثن ]56
« -2ا ٽٖبن ٽا ايمبد دوٍى اييداُ هيا دد ځينا ٽا كٸ دَوا ٽَىد اُ اوٕزد دَوا ٽ؛يي و اُ ىنيب نَوييد ډڂَ
اين ٽا ډٖچمبد ثبٙيي » [دڃ ٭مَاد ]522
َ٥ -3يل د ٵوَاڅييند ډؼم ٬اڅجلَين و ډ٦چ ٬اڅ؛يٍيند ع 4د 537 ٛ
٥ -4جب٥جبي د ٕي٘ي ډلم٘ي كٖيند اڅميِاد ٵ اڅشٶٖيَ اڅٺَددد سَػما ٕي٘ي ډلم٘ي ثبٹَ ډيٕي نميان د ع5د 425 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

إز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَفْؼٙووِ ٙفَإٍُٔلَئٙووهٓ ّٔوونٔ الْؤفْلٙحٔووَىَ  5ديههاا ىيڂههَ نيههِ ٭جههبٍر إههز اُ:

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىٍ ٍوايش اُ اډبڇ ٝبىٷ

ؿ؛ين دډي إز:

« دَوٍىځههبٍ ٭ههبڅڈد سمههبڇ دنـهها ٍا ٽهها ٕههٶبٍٗ ٽ؛؛ههيځبد اُ او٘څههين سههب
دهههَين ثهها يپههييڂَ ډ ه ٽ؛؛ههي ٍا ىٍ يههټ ويْځ ه و هٞههچز ػمهه ٬ٽههَى
إهز و دد سٺههيا إهز [ٽهها ىٍ ديهها ثهب ًٽههَ ٙهي] و ىٍ دد سمههبڇ ٭جههبىار
نيههټ و ٙبيٖههشا ػمهه ٬إههز و نَٽهها ثهها ىٍػههبر وا ٍٕههيي ثهها وٕههيچا سٺههيا
ثيى إهز و نهَ ٽها ُنهيځ دهبٻ ىاٙهشاد ثها وٕهيچا سٺهيا و اٍسجهب ٣ىايهڈ ثهب
هههيا ثههيى إههز هياونههي سجههبٍٻ و سٮههبڅ ٵَډههيى إههز :إِى الْؤتمٙوویيَ

فٙی خٌٓبتًَْٓ ٍٓ ٚشٍ فٙی هٓمْعٓذ ٙكٙوذٕقٍ عٌٙوذٓ هٓلٙیوه ٚهٜمْتَوذٙسٍ ٥3»2جهٸ دطهبٍ واٝهچا
اُ ائمههها ا٥بهههبٍ
هيا

 ،ثهههَ سٺهههيا ثٖهههيبٍ سبٽيهههي ٙهههي إهههز ٍٕهههيڃ

ؿ؛ين ٵَډيىني « :ډٮب َٙاڅ؛ّبٓ اڅشّٺي اڅشّٺي

»

4

وٝههيز و ٕههٶبٍٗ ىائمهه انههڄ ثيههز ،ى٭ههير ثهها سٺههيا و دههَوا ډههياٍ
إههز ؿ؛ههبدٽهها ىٍ ُيههبٍر ػبډٮ ها ٽجيههَ ٽهها سيٕهه ٤اډههبڇ نههبى

ىٍ

ډٮَّٵ ه انههڄ ثيههز ثيههبد ٙههي إههزد ؿ؛ههين ايههَاى ٙههي إههز « :و و ٝهي٘شپڈ
اڅشّٺي

»

5

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىٍ ٍوايشهه ىيڂههَ اُ ائم٘هها ٥ههبنَين

د ثٍِځشههَين دٚههشيانا دىډيههبد سٺههيا

ثَٙمَى ٙي إز:
 « -5و ډب ثا ٽٖبن ٽا دي٘ اُ ٙمب ثا دنبد ٽشبة ىاى ٙي و [نيِ] ثا ٙمب ٕٶبٍٗ ٽَىيڈ ٽا اُ هيا دهَوا ٽ؛يهي

»

[اڅ؛ٖبء ]535
« -2ىٍ كٺيٺز ډَىڇ دَنيِځبٍ ىٍ ډيبد ثبٯنب و نبَنبد ىٍ ٹَاٍځب ٝيٷد نِى دبىٙبن سيانبي؛ي» [اڅٺمَ ]55 -54
 -3اإلډبڇ اڅٞبىٷ

د ػٮٶَ ثن ډلم٘يد ډٞجبفٍالشر د 563 ٛ

 « -4ا ځَو ډَىډبد! ثَ ٙمب ثبى سٺيا ديٚڂ ! ثَ ٙمب ثبى سٺيا ديٚڂ !

» [ٵشّبڃ نيٚبثيٍ د ډلم٘ي ثن كٖهند روضة

اڅيا٭٪يند ع5د ]98 ٛ

ٕ « -5ٶبٍٗ ٙمب سٺيا و دَوا ډياٍ إز » [ٝيوٷد اثيػٮٶَ ډلم٘ي ثن ٭چ ثن اڅلٖيند ٭ييد اهجهبٍ اڅَ١هب
ع2د ]276 ٛ

د

اَنٕڄَ اڅْجٓيٕز »

5

اُ ٕههٶبٍٗنههب ىاډهه ډههي

ډشٺّيههبد ك٢ههَر ٭چهه

سٺههيا إههز

ايٚههبد ىٍ ٕههٶبٍٗ ثهها ٵَُنههيادد ٽههبٍځِاٍاد و ٭مههيڇ ډههَىڇد دنههبد ٍا ى٭ههير
ثا سٺيا ډ نميىني « :اُوٙٝيپُڈٕ ٭ٙجٓبىٓ اڅچا ٙثِشَٺْيٓم اڅچا ٙاڅٌٙ
ك٢هههَر ٭چههه

»

2

ى٭هههير ثههها سٺهههيا ٍا ثبشهههَين وٝهههيز و ٕهههٶبٍٗ

ىانٖشااني:
٭ٓيٓاٹٙتِ اڅْ ُډٔيٍِ ٭ٙ؛ْيٓ اڅچا »
اډههبڇ ٭چهه

3

ىٍ نبډههاا ٽهها ه٦ههبة ثهها ٵَُنيٙههبد اډههبڇ كٖههن

ىاٍنههيد

ٵَډيى اني:
« وٓ ا٭ٕچَ هڈٕ يٓههب ثٔ؛َ ه  ٛاَد اَكٓ هت ٛډٓههب اَنْ هزٓ ده ٙهٌف ثِ ها ٙإِڅَ ه  ٛډ ٙهنْ وٓ ٙٝهيٛش ٙسَٺْ هيٓم
اڅچا »

4

اُ ايههن ٕههون اډههبڇ ثهها هههيث ډه سههياد ىٍيبٵههز ٽهها وٝهي٘ز و ٕههٶبٍٗ ثهها
سٺههياد ثههَا

سمههبڇ اٵههَاى ثٚههَ ىٍ نههَ ٕ هنّد ډٺههبڇد ډٖههؤوڅي٘ز و ٽهها ثبٙهه؛يد

انمي٘ههز ايههن هٞههچز نيپههي ٍا ډهه ٍٕههبني ځههب ىٍ ٕههو؛بد ايٚههبد ٭جههبٍس
سي١يل ثَا سٺيا دډي إز:
« -5ثياد ٽا دىډيبد نيؾ دٚشيجبن ٽا ثٍِٿ سَ اُ دَوا ډياٍ ثبٙي نياٍنهيد سٺهيا ٕهٶبٍٗ ډهب هبنهياد ٍٕهيڃ ههيا:
[ثا ٙمب انٖبنبب] إز » [ٙبيي طبن د ُين اڅيين ثن ٭چ ثن اكميدٽٚٴ اڅَيجا ٭ن اكپبڇ العيب د ]95 ٛ
ٕ[ -2ي٘ي ٍ ١د اثياڅلٖن كٖين ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا ]83
 « -3ث؛يځبد هيا! ٙهمب ٍا ثها سٺهيا اڅبه ٕهٶبٍٗ ډه ٽه؛ڈ ٽها ثبشهَين ؿيهِ إهز ٽها ث؛هيځبد ههيا يپهييڂَ ٍا ثها
دد ٕٶبٍٗ ډ ٽَىنيد و ثبشَين ٭ياٹت اډيٍ ىٍ نِى هيا إز » [نمبدد ه٦جا ]573
 « -4دَٖڇ! ثياد ډلجيةسَين ؿيِ ٽا اُ اين وٝيز ٵَا ډ ځيَ د سٺيا هيإز » [نمبدد نبډا ]35

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

هيٕه َُ ډٓهب سَيٓآٝهى اڅْٮٙجٓهبىٔ ثِها ٙوٓ هَيٕهَُ
ڈ ٙ٭جٓهب ٓى اڅچه ٙا ِث َشٺْهيٓم اڅچه ٙا َٵئِنبٓهب َ
پ ٕ
« اُوٙٝي ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« وٓ ا٭ٕچَهڈٕ اَد اڅْوَچَههبئٙٸَ څَهڈٕ ئيٓٽچُههيا ثَِٚه ٕء ٚاَ٭َٕ٪هڈٓ ډٙهنَ اڅشٺْهيٓم ٵَئِنهأ وٓٙٝهيٛشُ؛َب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« اُوٙٝهههيپُڈٕ ٭ٙجٓهههبىٓ اڅچههها ٙثِشَٺْهههيٓم اڅچههها ٙٵَهههئِد اڅشٺْهههيٓم اَٵَْ٢هههڄُ ٽَ؛ْهههٍِ وٓ
اَكََُٕٔ كٙهٍَُْ وٓ اَ٭ٓهِت ٭ٙهِِ ٵٙيها ٙنَؼٓهبةٍُٽُهڄِّ نٓهبٍِةٍ وٓ ىٍٕٓٻٔ ٽُهڄِّ َ٥بڅٙهتٍ وٓ َ٩ٶَهَُ ٽُهڄِّ
ٱَبڅٙت »

5

ىٍ څل٪ههبر دبيههبن ٭مههَ

سٺههيا ؿ؛ههبد انمي٘ههز ىاٍى ٽهها ك٢ههَر ٭چهه
ځبَثبٍٙبد نيِ ؿ؛ين ٵَډيىني:
«ٽههبد اډيههَ اڅمههؤډ؛ين

يٺههيڃ ٭؛ههي اڅيٵههبة ﴿تَعٓووبًٍَُٓاْ عٓلَووى الْجووشر

ٍٓالتمَْٓ ٍٓالَ تَعٓبًٍَُٓاْ عٓلَوى اِِثْونِ ٍٓالْعٔوذٍٕٓاىِ﴾ 2طهڈ ٽهبد يٺهيڃ « إڅها إڅّهب اهلل»
كشّ سيٵّ

ىيڂههَ ائمهها

»

نيههِد نههيؾ ځههب اُ ى٭ههير ثهها سٺههيا ٵَوځههٌاٍ نپههَى و

ثياد ى٭ير نميى اني:
ٹَههبڃَ :ٹُچْهزٔ

« ٭ٓمٕهَِو ثٕهنِ ٕٓهٮٙيي ٙثٕهنِ نٙچَههبڃٍ اڅظٺَٶٙه ٭ٓهنْ اَثِه ٭ٓجٕهي ٙاڅچهاٙ

څَ هأ إِنِّ ه څَههب اَڅْٺَههبٻٓ إِڅههب ٵ ٙه اڅٖ ه؛ٙينَ ٵَ ه َهْجَِْن ٙثِ َٚه ٕء ٚدهُ هٌُ ثِبِٶَٺَههبڃَ :اُوٙٝههيټٓ
ثِشَٺْيٓم اڅچا ٙوٓ اڅْيٍٓٓ ِ٫وٓ اڅٙبػٕشٙبٓبى ٙوٓ ا٭ٕچَڈٕ اَنأ څَب يٓ؛ْٶَ ٔ٬اػٕشٙبٓبىٗ څَب وٍٓٓ ٓ٫ٵٙيا»

3

نشيؼهها ٕههون ايههنٽهها ثهها هههب١ َ٥ههَوٍر و انمي٘ههز سٺههيا ډههياٍ د

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٕههٶبٍٗ ث ه ٙههبئجا و ث ه ىٍيههٰ ائم٘ ها ا٥بههبٍ

ثههيادد ىٍ نههَ كههبڃ و ثهها نمهها

اٵَاى ثيى إز
تمَا ثبالتشيي وشاهت
ٙ « -5مب ث؛هيځبد ٍا ثها دهَوا اڅبه ٕهٶبٍٗ ډه ٽه؛ڈد ؿها دهَوا ثهب سَين ځه؛غد ثبشهَين ډلهبٵ٨د ٭ِيِسهَين ٭هِّرنهب
إزد ىٍ ٕبيا سٺهيا نهَ ٍډ؛هي ا نؼهبر ډه يبثهي و نهَ ٥هبڅج ثها هيإهشااٗ ډه ٍٕهي و نهَ ؿيهَ ا ثها ديهَوُ ىٕهز
ډ يبثي » [٥يٕ د اثيػٮٶَ ډلم٘ي ثن اڅلٖند األډبڅ د ]584 ٛ
 -2اڅمبئي 2

 « -3٭مَو ثن ٕٮيي ثن ن ڃ طٺٶ اُ اډبڇ ٝبىٷ

نٺڄ ډ ٽ؛ي ٽا ثا ايٚبد ٭َ١ا ىاٙشڈٕ :هبڃنهب ٥هي ن

ٙمب ٍا ٍ يز نم ٽ؛ڈ ډَا ثا ډ٦چج ډ٦چٕ ٬بُيي سب دد ٍا انؼبڇ ىنڈ اډبڇ

ىٍ دبٕن ٵَډيىنيٙ :مب ٍا ثا دهَوا

اڅب د هيىىاٍ و س ٗ ٕٶبٍٗ ډ ٽ؛ڈ و ثياد ٽا س ٗ وٽي ٚٙٽا دَوا ىٍ دد نجبٙهي نهيؾ ٕهيى نهياٍى »
[ٽچي؛ د ډلم٘ي ثن يٮٺيةد اڅپبٵ د ع2د ]77 ٛ

ٽَاډههز إههز﴿ :يٓووب أَيْٜٓووب الٌووبعٔ إًِووب خَلَمٌَْووبوُن هِّووي رَوَووشٍ ٍٓأًُثَووى ٍٓخٓعٓلٌَْووبوُنٕ
ؿُعَٔثٖب ٍٓ لَجٓبَّٙلَ لٙتَعٓبسٓفَُا إِى أَوْشَهٓىُنٕ عٌٙذٓ اللِ أَتْمَبوُنٕ إِى اللِٓ عٓلٙینٗ خَجِیشٌ﴾

ىٍ ٍوايشهه ػههبثَثن ٭جههياهلل انٞههبٍ اُ اډههبڇ ثههبٹَ
هيا

5

و ايٚههبد اُ ٍٕههيڃ

نٺڄ ډ ٽ؛؛ي ٽا ٵَډيىني:
«كٖههت دىډهه د ىيههن او و ػههيانمَى اٗد اههه ٷ او و ٍيٚههااٗد هههَى
اوٕههز و هياونههي ٵَډههيى :ډههب ٙههمب ٍا اُ ډههَى و ُنهه دٵَيههييڈد و ٙههمب ٍا
ٽ؛يههي ىٍ كٺيٺههز اٍػم؛ههيسَين ٙههمب نههِى هههيا دَنيِځههبٍسَين ٙمبٕههز)
ٕههذٔ ٍٕههيڃ هههيا ىو ډَسجهها ه٦ههبة ثهها ٕههچمبد ٵَډيىنههي :اُ ډيههبد ايههن اٵههَاى
ٝههلبثا) نيـيههټ ثههَ ٙههمب ثَسههَ نياٍنههيد ډڂههَ ثهها وإهه٦ا سٺههيا هياونههي
و سٺيا سي ثَ سٺيا ايٚبد ثَسَ ىاٍى څٌاد سي اُ نما ثَسَ نٖش »

ىٍ ػههبي ىيڂههَ ٍٕههيڃ هههيا

2

سٺههيا ٍا ٽَاډههز ىانٖههشاانههي و ؿ؛ههين

ٵَډيى اني:
«اڅشٺي ٽَََڇٗ [ٽََيڈٗ] و الحِكمٓ ُ څينف [ُٓين] و اڅٛٞجَُ هَيَُ ډَٓٽَتٍ»
كؼ٘هههبڃ اُ ػميهههڄ ثهههن ىٍ٘اع و او اُ ٍٕهههيڃ ههههيا

3

نٺهههڄ ډههه ٽ؛يٽههها

ٵَډيىني:
« ٭ٓههنِ اڅْلٓؼٛههبڃِ ٹَههبڃَ ٹُچْههزٔ څٙؼٓمٙيههڄِ ثٕههنِ ىٍٓٛاعٍ ٹَههبڃَ ٍٕٓٔههيڃُ اڅچهها ٛ ٙإًَِا
ز َاثٓهب
ٴ ٹَهب َڃ ٹَه ٕي ٕٓه َ ْڅ ٔ
ز ٓو ډٓهب اڅٚهَِي ٔ
ڈ ُٹچْه ٔ
ٴ ٹَه ٕي ٍڇ ٵَه َ ْٽ َِډٔي ٔ ٹَهب َڃ َنٮٓه ٕ
ڈ ََِٙي ٔ
َاسَب ُٽ ٕ
ت
٭ٓجٕهي ٙاڅچ ها ٫ ٙ٭ٓ هنْ ًَڅ ٙهټٓ ٵَٺَههبڃَ اڅ ٚهَِيٴٔ ډٓهنْ ٽَههبدَ څَ هأ ډٓههبڃف ٹُچْ هزٔ ٵَمٓههب اڅْلٖٓٙههي ٔ
 -5اڅلؼَار 53
 -2ٽچي؛ د ډلم٘ي ثن يٮٺيةد ديٚيند ع8د 585 ٛ
« -3دَوا اٍػم؛يد كپمز نَڇ [ُي؛ز] و ٝجَ ثبشَين وٕيچا إز » [اثن اٙٮض ٽيٵ د ډلم٘ي ثن ډلم٘يد اڅؼٮٶَيبرد ]549 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ډچّههز ډچّههز و ٹجيچهها ٹجيچهها ځَىانيههييڈ سههب ثههب يپهييڂَ ٙ؛بٕههبي ډشٺبثههڄ كبٝههڄ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يپههه اُ ويْځههه نهههب سٺهههيا ٽههها ٹهههَدد ٽهههَيڈ ثهههياد سٞهههَيق ٽهههَى د

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٹَههبڃَ اڅ هٌ ٙيٓٶْٮٓ هڄُ اڅْ َٵْٮٓههبڃَ الْحَٓٓةةنَ َ ثِمٓبڅ ٙها ٙوٓ ٱَيٕ هَِ ډٓبڅ ٙها ٙٹُچْ هزٔ ٵَمٓههب اڅْپَ هََڇٔ؟ ٹَههبڃَ
اڅشٺْيٓم »

5

ىٍ ٍوايشه ىيڂههَ نيههِ ٍٕههيڃ هههيا

كٖههت ٍا سٺههيا ًٽَٽههَى انههي و

اين ځينا ډ ٵَډبي؛ي:
«اڅْٮٙچْههڈٔ هَههيٙينُ [هچيههڄ] اڅْمٔههؤْډٙنِ وٓ اڅْلٙچْههڈٔ وُِٓيههَُ ٔ وٓ اڅْٮٓٺْههڄُ ىٓڅٙيچُههأ وٓ اڅٛٞههجَُٕ اَډٙيههَُ
ػٔ؛ُههيى ٙ ٙوٓ اڅَِّٵْههٸُ وٓاڅٙههئ ٔ وٓ اڅْجِههَت اَهُههي ٔ وٓ اڅ؛ٖٓههتٔ دىٓڇٔ وٓ اڅْلٖٓٓههتٔ اڅشٺْههيٓم وٓ اڅْمٔههَُوءٓةُ
إِٕٝچَبفٔ اڅْمٓبڃ»

2

اُ ٍوايههزنهب ٵههيٷ اڅههٌٽَ ډه سههياد ؿ؛ههين نشيؼههاځَٵههز ٽهها هههيث نههب و
ٵ٢ههبيڄ نمڂهه ىٍ يههټ ىايههَ نٖههش؛ي و نمههييڂَ ٍا ديٙهه٘ ډهه ىن؛هههي
اډيَډؤډ؛بد كَ٢ر ٭چ

نيِ سٺيا ٍا ٽَاډز و ثٍِځ نبڇ نببى اني:

«اڅلٓيههبءٔ ُي؛هه ف و اڅشٺْههيٓم ٽَههََڇٗ و هَيههَُ اڅمَٓاٽٙههتِ ډَٓٽ هتٔ اڅ٘ٞههجَِ»3ىٍ
ثَسَ سٺيا نمهين ثهٔ ٽها ىوٕهز ىاٙهشن اٵهَاى نيهِ ثها ډيهِاد دد ثبيهي
ثبٙهه هي« :ٹههههبڃ اډيَاڅمههههؤډ؛ين
اڅشٺْيٓم »

 :اَكٕجِهه هتِ اڅْهه هئِهْيٓادَ ٭ٓچَههههى ٹَهه هيٍِٕ

4

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

« -5كؼ٘بڃ اُ ػميڄ ثن ىٍ٘اع و او اُ ٍٕيڃ هيا

نٺڄ ډ ٽ؛ي ٽا ٵَډيىني :نَځب ثٍِٿ يټ ٹيڇ نِى ٙمب دډهيد او ٍا

ځَاډ ثياٍيي ځٶشڈَٙ :يٴ ؿا ٽٖ إز؟ دبٕن ىاى :اين ډٖ څا ٍا اُ اډبڇ ٝبىٷ

دَٕييڇ ايٚبد ٵَډيىني :ٽٖ ٽا ډبڃ

ىاٙشا ثبٙي ٭َ ٟٽَىڇ :كٖت ؿيٖز؟ ٵَډيىني :ٽٖ ٽا ٽبٍنب ٙبيٖشا ثب ډبڃ و ٱيَ ډبڃ ههيى انؼهبڇ ډه ىنهي ٭هَٟ
ٽَىڇ :ٽَاډز ؿيٖز؟ ٵَډيىني :سٺيا و دَوا ديٚڂ » [كَّ ٭بډچ د ډلم٘ي ثن كٖند وٕبئڄ اڅٚيٮا إڅ سلٞيڄ ډٖبئڄ الشعةع د
ع 52د ]522 ٛ
 « -2٭چڈ ىوٕز ډؤډند ثَىثبٍ يبٍٗد هَى ٍان؛مب اود ٙپيجبي ٵَډبنهي ٕهذبنيبن٘د ډهياٍا دهيٍٗد نيپه ثهَاىٍٗد دىڇ
نٖج٘د سٺيا كٖج٘ و ػيانمَى ا ٝف ډبڃ او إز »[كَّان د اثن ٙٮجاد سلٴ اڅٮٺيڃ ٭ن دڃ اڅَٕيڃد ]46 ٛ

« -3كيبء ُي؛زد دَوا ٽَاډز و ثبشَين وٕيچاد ٝجَ إز » [اثن اث اڅلييهي اڅمٮشِڅه د ٭جياڅلميهيد ٙهَف نبهغاڅج ٱهاد
ع5د ]359 ٛ
« -4اډيَډؤډ؛بد ٭چ

ٵَډيىني :ثَاىٍاد ىي؛ ار ٍا ثا انياُ دَوا ديٚڂ دنهبد ىوٕهز ثهياٍ » [ٝهيوٷد اثهيػٮٶَ

ډلم٘ي ثن ٭چ ثن اڅلٖيند ٝٶبر اڅٚيٮاد ]324 ٛ

ئشَٺَجٛڄ»

ڄ ډٓهب
ٴ ٓيٺٙه ت
ڄ ډٓه ٓ ٬اڅشٺْهيٓم ٓو َٽيٕه ٓ
ڄ ٓ٭مٓه ف
ؿ؛هين ٵَډيىنهي « :څَهب ٓيٺٙه ت
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اثياڅٮشبنيا نيِ ؿا ُيجب َٕوى إز:
ا إِنم٘ب اڅٺي ن اڅجَّ و اڅپَََڇ

و كج٘ټ څچيّٜنيب ني اڅٶَٺَ و اڅٮٓيڇ

2

ٽيسهههب ٕهههون ايهههن ٽههها ىٍ ٹهههَدد و ٕههه؛ّزد وا سهههَيند ثهههب سَين و
ځَانمبياسَين ډ ٻ ثَسَ و اٍػم؛ي د سٺيا إز
اُ ىيهههيځب ٹهههَدد ٽهههَيڈ ثبشهههَين څجهههبٓ و ديٙههه٘ ثهههَا دىډهه د دهههَوا

ن ٍٓسِيـًوب
ن ٙلجٓبػٖوب ئوَٓاسِي ػٓو َٕ ٓا ٙت ُى ٕ
م لَو ٕذ أًَ َض ْلٌَوب ٓعلَو ٕی ُى ٕ
ديٚڂ إهز ﴿ :يٓب ٓثٌٙوی آ ٓد ٓ

ٍٓلٙجٓووبعٔ التمْووَٓ ٓ رَلٙووهٓ خَیٕووشٌ رَلٙووهٓ هٙوويْ آيٓووبت ٙاللّووِ ٙلَعٓلْٔوونٕ يٓووزوشٍُىَ﴾ 3ىٍ

سٶٖهههيَ ايهههن ديههها ؿ؛هههين دډهههي إهههز« :اُ دنؼهههب ٽههها څجهههبٓ سٺهههيا ىٍ
ډٺبثهههههههڄ څجهههههههبٓ ػٖهههههههمبن ٹَاٍځَٵشهههههههاد ډ؛٪هههههههيٍ اُ دد نمهههههههبد
«ٍوف سٺههيا و دَنيِځههبٍ » إههز ٽهها ػههبد انٖههبد ٍا كٶهه ٨ډ ه ٽ؛ههي و ډٮ؛ ه
«كيههههب» و «٭مههههڄ ٝههههبڅق» و اډظههههبڃ دد ىٍ ػمهههه ٬إههههز ىٍ دبيههههبد ديهههها
ډهه ٵَډبيههي :ايههن څجههبٓ نههبي ٽهها هههيا ثههَا ٙههمب ٹههَاٍ ىاى ا٭ههڈ اُ څجههبٓ
ډهههبى و ډٮ؛هههي د څجهههبٓ ػٖهههمبن و څجهههبٓ سٺهههياد نمڂههه اُ ديهههبر و
« -5نَٽَىاٍ ٽا ثب سٺيا نمَا ثبٙي انيٻ نيٖز و ؿڂينا دنـا ډيٍى ٹجڄ واٹٙ ٬يى انيٻ إهز » [ډٶيهيد اثي٭جهياهلل
ډلم٘ي ثن ډلم٘ي ثن اڅ؛ٮمبد اڅجٲياى د األډبڅ د ]594 ٛ

« -2نبد! دځب ثبٙيي ٽا سٺياد نيپ و ٽَاډز إز و ىوٕهش ىنيهب [ ډهٌډيڇ]د ٵٺهَ و نهبىاٍ إهز » [اثهن اثه
اڅلييي اڅمٮشِڅ د ٭جياڅلمييد ديٚيند ع3د ]337 ٛ
 -3ا ٭َاٳ  26سَػما« :ا ٵَُنياد دىڇد ىٍ كٺيٺزد ډب ثَا ٙمب څجبٕ ٵَو ٵَٕشبىيڈ ٽا ٭يٍرنهب ٙهمب ٍا
ديٙيي ډ ىاٍ ى و [ثَا ٙمب] ُي؛ش إهزد و[څه ] ثبشهَين ػبډهاد [څجهبٓ] سٺيإهز ايهن اُ نٚهبنانهب [ٹهيٍر]
هيإزد ثبٙي ٽا ډشٌٽَ ٙيني »

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

تمَا ثْتشيي پَؿؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنـهها ثهها سمههبڇ ا٭مههبڃ دىډه اٍُٗ ډه ىنههيد سٺههيا إههز اډههبڇ ثههبٹَ
ٹيڃ اډبڇ ٭چه

اُ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نٚهههبنانهههب ههههيا إهههز سهههب ث؛هههيځبد ډشهههٌٽَّ نٮمهههزنهههب دَوٍىځهههبٍ
ٙههههيني » 5دَُي؛ههههزسههههَين څجههههبٓد څجههههبٓ انههههڄ سٺههههيا إههههز اډههههبڇ
ٝبىٷ

ډ ٵَډبي؛ي:
« اُيههن اڅچّجههبٓ څچمههؤډن څجههبٓٔ اڅشٺههي و انٮمهها ا يمههبد ٹههبڃ اهلل سٮههبڅ و
څجههبٓ اڅشٺههي ًڅههټ هيههَ»2ى٭ههب انههڄ ثيههز

ايههن ثههيى ٽهها هياونههي

ايٚهههبد ٍا ثههها ُي؛هههز دَواديٚهههڂبدد ثيبٍايهههي « :اڅچبٔه هڈُٓ ٛي؛ِّه ه بِزِةنَة ة ِ اَنٕه هڄِ
اڅشٺْيٓم »
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اډههبڇ ٭چ ه

ىٍٽ ډ ه ه٦ههبة ثهها ٵَُنيٙههبد اثههب ٭جههياهلل اڅلٖههين

ؿ؛ين ٵَډيىني:
« وٓ ډٓههنْ سَٮٓههَم ډٙههنْ څٙجٓههبِٓ اڅشٺْههيٓم څَههڈٕ يٖٕٓههشَش َْٙثَِٚهه ٕء ٚډٙههنَ اڅچِّجٓههبِٓ »..
« و نههَ ٽهها اُ څجههبٓ سٺههيا ډلههَوڇ ثبٙههيد نههيؾ څجههبٓ ىيڂههَ او ٍا نويانههي
ديٙبني »
ثَ إهبٓ دنـها اُ ديهبر و ٍوايهبر ًٽهَ ٙهي ډه سهياد ؿ؛هين نشيؼها ځَٵهز ٽها

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ثبشَين څجبٓد څجبٓ سٺيا إز
تمَا هحىنتشيي عضّت

٥جهههٸ ديهههبر ٹهههَدد ٽهههَيڈ «٭هههِّر كٺيٺههه اُ دد ههههياد ٍٕهههيڅ٘

و

ډههؤډ؛ين» 4إههز و ثَإههش ٽهها اي؛ههبد ډشّٺيههبد كٺيٺهه نٖههش؛ي و ىٍ كٺيٺههز
 -5ډپبٍڇ ٙيَاُ د نبَٝد سٶٖيَ نميناد ع6د 533 ٛ
ُ« -2يجههبسَين څجههبٓ ثههَا ډههؤډن څجههبٓ سٺههيا و دههَ ثَٽههزسههَين دد څجههبٓ ايمههبد إههز هياونههي ثچ؛ههي ډَسجهها
ٵَډههيى انههي :څجههبٓ سٺههيا ثبشههَين څجههبٓ إههز » [اإلډههبڇ اڅٞههبىٷ
]3 ٛ
 -4كَّان د اثن ٙٮجاد سلٴ اڅٮٺيڃ ٭ن دڃ اڅَٕيڃد 88 ٛ
 -5اڅم؛بٵٺيد  8و ٵب52 َ٥

د ػٮٶههَ ثههن ډلم٘ههيد ډٞههجبف الشةةعةع د

ډلپههڈسههَين ٭ هِّر اُ ىيههيځب اډههبڇ ٭چ ه
ٹي٘اف اُ اډبڇ ٝبىٷ

سٺههيا إههز ٭جههياهلل ثههن ډيمههيد

نٺڄ ډ ٽ؛ي ٽا ٵَډيىني:

ٍٕههيڃ هههيا

ن؛ڂههبڇ نمَانهه و وىا ٫يههبٍاد ؿ؛ههين ډهه ٵَډيىنههي:

«إَٕهشَيٕى ٔ٫ٙاڅچ هآ ىٙي؛َ هټٓ وٓ اَډٓبنَشَ هټٓ وٓ هَ هيٓاسٙيڈٓ ٭ٓمٓچ ٙهټٓد وٓ وٓػٛبٓ هټٓ څٙچْوَيٕ هَِ كٓيٕ هضُ
ډٓههب سَيٓػٛبٕههزٓدوٓ ُٓوٛىٓٻٓ اڅشٺْههيٓم وٓ ٱَٶَههََ څَههټٓ اڅههٌتنُية»« 5ىي؛ههزد اډبنشههز و
ٕههَانؼبڇ ٽههبٍر ٍا ثهها هياونههي ډهه ٕههذبٍڇ و اُ دد ٍو ٽهها ثهها ٕههي هيههَ
ٍوانهها ٙههي اُ هياونههي [ډ ه هههيانڈ] سههي ٍا ىٍ هيههَ ٍان ه ٕههبُى و سٺههيا ٍا

سٺهههيا ػهههبډ ٬و ىٍ ثَىاٍنهههي و ډٺي٘ډهها ٝهههٶبر و ويْځهه نهههب ُيهههبى
إههز« :اڅٖههي٘ي ثههن اڅ٦ههبووٓ :وػههير ٵهه ٽشههبةٍ ٭چيهها ډپشههية «ٕهه؛ن
إىٍيههٔ» و ٽههبد ٵيهها :إِ٭چمههيا و إههشيٺ؛يا ادّ سٺههي اهلل ن ه الحكم ة ٍاڅپجههَ و
النّ م ة ٍاڅٮ٪م ه و اڅٖ٘ههجت اڅهي٘ا٭ إڅ ه اڅويههَ و اڅٶههبسق ألثههياة اڅويههَ و اڅٶبههڈ
و اڅٮٺههڄ »ٕ« 2هي٘ي ثههن ٥ههبوٓ[ډ نييٖههي] :ٽشههبث يههبٵشڈ ٽهها ثههَ دد نيٙههشا ٙههي
ثههيىٕ« :هه؛ن اىٍيههٔ» و ىٍ دد ؿ؛ههين ثههيى :ثيانيههي و يٺههين ٽ؛ييٽهها سٺههيا
هياونههيد ثههٍِٿ سههَين كپمههز و ٭٪ههيڈسههَين نٮمههز إههز نمههبد وٕههيچاا
إههز ٽهها ثهها هههيث ى٭ههير ډهه ٽ؛ههي و ىٍنههب نيپهه د ٵبههڈ و هههَى ٍا
ډ ځٚبيي
 -5كَّ ٭بډچ د ډلم٘ي ثن كٖند وٕبئڄ اڅٚيٮا إڅ سلٞيڄ ډٖبئڄٍالشر د ع 55د 427 ٛ
 -2ډلم٘ههههي ٍ ٙههههبَ د ډلم٘ههههيد هَىځَايهههه ىٍ ٹههههَدد و كههههييضد سَػمهههها :ډبههههي ډبَيههههِ د
529 -528 ٜٝ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٍوُ ار ٕبُى و ځ؛بنبنز ٍا ثيبډَُى »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ډهه سههياد ځٶههز ٽهها ٭ههِّر و سٺههيا اُ دد ډٮٞههيډين

و ډههؤډ؛ين إههز و

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن
كٖٓه ُ
ڄ َا ٕ
ن اڅشٺْهيٓم ٓو څَهب ٓډ ٕٮٺٙه َ
«څَب َٙهََٳٓ اَ٭ٕچَهى ډٙهنَ اڅْئِٕٕهچَ ب ِڇ ٓو څَهب ٭ٙهِ َا٭ٓه تِ ډٙه َ
ډ ٙهنَ اڅْ هيٍٓٓ ِ٫وٓ څَههب  َٙهٶٙي ٓ٬اَنْؼٓ هقٔ ډ ٙهنَ التَّوٕبٓ ة »« 5نههيؾ ثٍِځ ه و ٙههَاٵش ثههب سَ اُ
إهه ڇ نيٖههز و نههيؾ اٍػم؛ههي اٍػم؛ههيسَ اُ دَنيِځههبٍ نيٖههز و نههيؾ
د؛بنڂهههبن د نيپهههيسَ اُ ثهههبُ ايٖهههشبىد اُ كهههَاڇ و ٙهههجبانهههب نيٖهههز و نهههيؾ
هيانٚڂَ د ٕيىډ؛يسَ اُ سيثا نيٖز»

ٍٕيڃ هيا

ىٍ ٽ ډ ه٦بة ثا ډٮبً ثن ػجڄ ؿ؛ين ٵَډيىني:

« وٓ اَوٕطَه هٸَ اڅْٮٙه هِِّ اڅشٺْه هيٓم » «2ډلپهههڈسهههَين ٭ه هِّرد دهههَوا ديٚهههڂ
إههز » سٺههيا نيپههيسَين نيپه نههب إههز ٽهها دىډه ٍا ثهها ثههب سَين ىٍػههبر
ډهه ٍٕههبني« :٭ههن ٭چهه

٭ٓچَههيٕپُڈٕ ثِچُههُِوڇِ اڅههيينِ وٓ اڅشٺْههيٓم وٓ اڅْيٓٺٙههينِ ٵَبٔههن

اَكٕٖٓههنُ اڅْلٖٓٓهه؛َبر ٙوٓ ثِبِههن ئ؛َههبڃُ [سُ؛َههبڃُ] ٍٓٵٙيهه ٔ٬اڅههيٍٓٛػٓبر»« 3ثههَ ٙههمب ثههبى ثهها
ىي؛ههياٍ د دههَوا ديٚههڂ و يٺههيند ؿهها ايههننههب نيپههيسَين نيپهه نههبي؛ههي ٽهها
دىډ ثا وٕيچا ددنب ثا ثب سَين ىٍػبر ډ ٍٕي»
ٽيسههب ٕههون ايههن ٽهها ډلپههڈسههَين ٭ههِر ث؛ههب ثهها ىيههيځب ٹههَدد و ٕ ه؛ّز ائم٘ ها
ډٮٞيډين

سٺيا إز

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

تمَا ٍاالتشيي فضیلت

٥جهههٸ ٕه ه؛ّز ائم٘ه ها ډٮٞهههيډين

د سٺهههيا ثهههب سَين و وا سهههَين ٵ٢هههيچز

إههههز ٵههههَى اُ اډههههبڇ ٭چهههه

ٕههههؤاڃ ٽههههَى ٽهههها :ؿهههها ٭مچهههه

ٕ -5هي٘ي ٍ١ه د اثياڅلٖههن كٖههين ثههن ډلم٘ههيد نبههغاڅج ٱههاد سَػمهها :ىٽشههَ ٭چه ٙههيَوان د كپمههز  37و نيههِ
ٍ ٻ:ٽَاػپه ه د اثهههياڅٶشقد ٽ؛ِاڅٶيائهههيد ع5د  278 ٛىيچمه ه د كٖهههن ثهههن اثه ه اڅلٖهههند ا٭ه ه ڇ اڅهههييند
586 ٛ
 -2ىيچم د اثي ډلم٘ي كٖن ثن ډلم٘يد ديٚيند ع5د 73 ٛ
 -3دډي د ٭جياڅياكي اڅشميم د ٱٍَ اڅلپڈ و ىٍٍ اڅپچڈد 85 ٛ

ٵَډيىني:
« ُاى اَٵ٢ههڄ ډههن اڅشٺههي و ٙهه ء اكٖههن ډههن اڅٞههمز و ٭ههيو٘
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ا١ههههَّ ډههههن اڅؼبههههڄ و ىاء اىو ډههههن اڅپههههٌة» «نههههيؾ سيٙههههاا د
وا سههههَ اُ سٺههههيا و نههههيؾ ؿيههههِد ثبشههههَ اُ ٕههههپير [ډٮ؛ههههبىاٍ] و نههههيؾ
ىٙهههم؛ د ُيهههبد ٍٕهههبن؛ي سهههَ اُ ثه ه ههههَى و نهههيؾ ىٍى د ثهههيسَ اُ ىٍوٯ
نيٖز »

اډيَاڅمؤډ؛ين ٭چ

ؿ؛ين ٵَډيى اني:

« ٵَههبڅْمٔشٺُيدَ ٵٙيبٓههب نٔههڈٕ اَنٕههڄُ اڅْٶََ٢ههبئٙڄ » « 3دَنيِځههبٍاد ىٍ ايههن ىنيههب
نمبد انڄ ٵ٢يچزنبي؛ي »
و اُ َ٥ٵه دنبههبد ثبشههَيننههب انههڄ ٵ٢ههيچز نٖههش؛ي ُيههَا سٺههياد ٕههَدډي اه ه ٷ
كٖههه؛ا إهههز« :اڅشتٺَهههى ٍٓئٙهههئٔ اڅْ َهْچَهههبٷ»« 4سٺهههي و دَنيِځهههبٍ ٕهههَدډي اهه ه ٷ
ډ ثبٙي »

انههڄ سٺههيا ؿ؛ههبد ىٍ ٵ٢ههبئڄ ٕههَدډي نٖههش؛ي ٽهها هياونههي ثههبٍ سٮههبڅ د
اههه ٷ ايٚههبد ٍا ًٽههَ و ډهه ٕههشبيي« :ا ډههبڇ ٭چهه

«ًٙٽْههَُ اڅچهها ٙشِةةيمٓ ٍُ

اڅْمٔشٺٙههين»  « 5هياونههي اُ ډهه؛٘ دَنيِځههبٍاد [ثهها نيپهه ] يههبى ٽههَى إههز »
نيهههټسهههَين اٵهههَاىد دَنيِځهههبٍادانهههي اډهههبڇ ٭چههه
 « -5ٹههبڃ ٵهه

٭مههڄٍ اٵ٢ههڄ؟ ٹههبڃ :اڅشٺههي

ٵَډيىنهههي« :اثهههَّٽڈ

» ٍٻٝ :ههيوٷد اثههيػٮٶَ ډلم٘ههي ثههن ٭چهه ثههن اڅلٖههين

ثن ثبثييا اڅٺم د ډٮبن األهجبٍد  598 ٛنميد ډن يل َ٢اڅٶٺياد ع 4د 385 ٛ
 -2إٍثچهه د ٭چهه ثهههن ٭يٖهه د ٽٚهههٴ اڅٲمهه د ع2د  585 ٛو نيهههِ ٍ ٻ :كچّهه د ٍ١هه اڅهههيين ٭چهه ثهههن
ييٕٴد اڅٮيى اڅٺيياد 552 ٛ
ٕ -3ي٘ي ٍ ١د اثياڅلٖن كٖين ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا 593
 -4نمبدد كپمز452
 -5ډلم٘ي ٍ ٙبَ د ډلم٘يد ډيِاد اڅلپماد سَػما كميي ٍ١ب ٙيو د ع2د 965 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ثهههب ايهههن وػهههيى ثه ه ٙه هټ٘ سٺهههيا ديٚهههڂبدد ٝهههبكت ٵ٢هههيچز نٖهههش؛ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهَ ٵ٢هيچزسهَين ٭مهڄ إهز؟ ك٢ههَر دبٕهن ىاىنهي :سٺهيا  5اډهبڇ ثهبٹَ

نيههِ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسٺههبٽڈ» ٥5جههٸ ىيههيځب اډيَاڅمههيډ؛ين

سٺههيا نببيههز ُيَٽهه د2دَثههبٍسَين

ٍُا٭زد3ؿيهِ ٽها نهيؾ ډظهڄ و ډبن؛هي نهياٍى و ىٍ دد نهيؾ سوچّٶه نيٖهزد
ډٮَٵ ه ٙههي إههز  4اُ ډ؛ ٪هَ ايٚههبد سٺههيا ىوٍ ځِيههيد 5و دَنيههِ نمههيىد اُ
اُ نَ دد ؿيِ إز ٽا انٖبد ٍا ثا ځ؛ب ډ ٽٚبني
ٙههيٮيبد و ډؤډ؛ههبد كٺيٺ ه نيههِ ٽٖههبن نٖههش؛ي ٽهها ډشّٞههٴ ثهها ٝههٶز سٺههيا
ٙههي انههي« :٭ههن ٭چهه

 :اَيٕههنَ اڅْ َثٕٓٞههبٍٔ اللَّامِحَةة ُ ډٓ؛َههبٍٓ اڅشٺْههيٓم»« 6ٽؼبي؛ههي

ىيههيځبد ثي؛ههب و ٭ ډههز ٍا دَنيِځههبٍم » ث؛ههبي ٽهها ثَإههبٓ سٺههيا ٵههَانڈ
دډههي ثبٙههيد دَهيههَ و ثَٽههز إههز ىٍ ٍوايشهه اُ اډههبڇ ٝههبىٷ

دډههي

إز:
«ٕٓهه َڅْشُأ ٭ٓههنِ اڅْمٖٕٓههؼِي ٙاڅههٌ ٙإُههٔٓ ٭ٓچَههى اڅشٺْههيم ٹَههبڃَ :ډٖٕٓههؼِئ ٹُجٓههب»
«اُ اډههبڇ
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ىٍثههبٍ ډٖههؼي ٽهها ثَإههبٓ سٺههيا ث؛ههب نبههبى ٙههي إههز

دَٕييڇد دبٕن ٵَډيىني :ډٖؼي ٹجب إز»
ثههب سيػ٘هها ثهها دنـهها ًٽههَ ٙههي ډهه سههياد ؿ؛ههين إههش؛جب ٣ٽههَى ٽهها سٺههياد

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٵ٢يچش إز ٽا يټ ٕچٖچا اُ ٝٶبر نيټ و هيَ ٍا ىٍ د ىاٍى
تمَا ثْتشيي تَؿِ
 -5دډي د ٭جياڅياكي اڅشميم د ٱٍَ اڅلپڈ و ىٍٍ اڅپچڈد 269 ٛ
 -2نمبد
 -3نمبد
 -4نمبد
 -5نمبد
 -6نمبدد 62 ٛ
-7ٽچي؛ د ډلم٘ي ثن يٮٺيةد اڅپبٵ د ع3د 296 ٛ

خَیٕووشَ الووضاد ٙالتمْووَٓ ﴾«5ثههَام هههيى سيٙهها ثَځيَييٽهها ىٍ كٺيٺههزد ثبشههَين
سيٙههاد دَنيِځههبٍم إههز» اُ ىيههيځب ٍٕههيڃ هههيا

د كبډههڄ وكه اڅبه د

ثبشههَين سيٙهها ىنيههب سٺههيا إههز ايٚههبد ٵَډيىنههي« :هيَُاڅهِّاى اڅشٺههي »« 2ثبشههَين
سيٙا دَوا ديٚڂ إز»
ٍٕهههيڃ ههههيا

ُډهههبن ٽههها ثهههب ډهههؤډ؛ين وىا ٫ډههه نميىنهههي ؿ؛هههين

ډ ٵَډيىني:
وٓ ٕٓهههچڈٓ څَپُههڈٕ ىٙيهه؛َپُڈٕ وٓ ىٔنْيٓهههبٽُڈٕ وٓ ٍٓىٛٽُههڈٕ إِڅَهه ٕٓ ٛهههبڅٙمٙين»« 3هياونهههي دهههَوا
ديٚههڂ ٍا سيٙهها ٙههمب ځَىانههي و ثهها ٕههي ٽبٍنههب هيههَ ٙههمب ٍا ٍوانهها
ٽ؛ههي و نمهها كبػههبر ٙههمب ٍا ثههَدوٍى ٽ؛ههي و ىيههن و ىنيههب ٙههمب ٍا ثهها
ٕ ډز ىاٍى و ٙمب ٍا نِى ډن ٕبڅڈ ثَځَىاني »

ائمههها ا٥بهههبٍ
ثيى اني اډبڇ ثبٹَ

نيهههِ ثههها ديهههَو اُ ٍٕهههيڃ ههههيا

ؿ؛هههين ډٮشٺهههي

ډ ٵَډبي؛ي:

«ُډههبن ٽهها اډيَاڅمههؤډ؛ين ٭چ ه

ىٍ ٽيٵهها ثيىنههيد نَځههب نمههبُ ٭ٚههبء

دبيههبن هههيى ٍا ثهها ػههب ډ ه دوٍىنههيد ډههَىڇ ٍا ٕهها ډَسجهها ٝههيا ډ ه ُىنههي ثهها
٥هههيٍ ٽههها سمهههبڇ ډهههَىڇ ىاههههڄ ډٖهههؼي ثٚههه؛يني و ؿ؛هههين ډهه ٵَډيىنهههي:
«وٓ انْٺَچٙجٔههههيا ثِ َٵَْ٢ههههڄِ ډٓههههب ثِلْٓ٢ههههََسٙپُڈٕ ډٙههههنَ اڅههههِاى ٙوٓ نٔههههيٓ اڅشٺْههههيٓم »
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«ثهها وٕههيچا ثَسههَين ؿيههِ ٽهها نههِى ٙههمب وػههيى ىاٍى يٮ؛ ه سٺههياد ىځَځههيد
 -5ثٺَ 597
 -2كَّ ٭بډچ د ډلم٘ي ثن كٖند وٕبئڄ اڅٚيٮا إڅ سلٞيڄ ډٖبئڄٍالشر د ع 55د 345 ٛ
 -3ثَٹهه د اكمههي ثههن ډلم٘ههي ثههن هبڅههيد ع2د  354 ٛو نيههِ ٍٻ :اثههن اثهه ٵههَآد وٍاڇد ډؼمي٭هها وٍ٘اڇد
ع2د 6 ٛ
 -4ٵشّبڃ نيٚبثيٍ د ډلم٘ي ثن كٖند روض اڅيا٭٪يند ع2د 445 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ڈ ٽُهڄ حَاجَة
هيٕه ٍَ ٓو َٹَ٢هى َڅپُه ٕ
ڄ َ
ڈ ِإڅَهى ٽُه ِّ
ػ ٓبپُه ٕ
ڈ اڅچه ٔا اڅشٺْهيٓم ٓو ٓو ٛ
« ُٓ ٛو ٓى ُٽ ٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥جههٸ ديههبر ٹههَدد ٽههَيڈد سٺههيا ثبشههَين سيٙهها دهههَر إههزٍٓ﴿ :تَ وضٍَٛدٍٔاْ فَ وئِى

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ځَىيههي » ايٚههبد ىٍ ػههب ىيڂههَ ؿ؛ههين ډه ٵَډبي؛ههي« :اُوٙٝههيپُڈٕ ٭ٙجٓههبىٓ اڅچ هاٙ
ثِشَٺْ هيٓم اڅچ ها ٙاڅش ٙه ن ٙه ٓ اڅههِاىٔ وٓ ثِبٓههب اڅْمٓٮٓههبًُ ُٓاىٗ ډٔجٕچ ٙهٰف وٓ ډٓٮٓههبًف ډٔ ه؛ْؼِقٗ ىٓ٭ٓههب إِڅَيٕبٓههب
إَٕ همٓ ٔ٬ىٓا ٍ٫وٓ وٓ٭ٓبنٓههب هَيٕ هَُ وٓا ٍ٫ٵَ َٕٕ همٓ ٓ٬ىٓا٭ٙيبٓههب وٓ ٵَههبُٓ وٓا٭ٙيبٓههب»« 5ث؛ههيځبد هههيا!
ٙههمب ٍا ثهها سٺههيا و دههَوا اُ هههيا ٕههٶبٍٗ ډهه ٽهه؛ڈد ٽهها سيٙهها ٕههٶَ و
د؛بنڂهب إهزد سيٙهاا ٽها ثها ډٺٞهي ډه ٍٕهبني و د؛بنڂهبن ٽها اُ ٭ههٌاة
ډهه ٍنبنههيد و ٙهه؛يني سههَين ى٭ههير ٽ؛؛ههيځبد ثهها ٕههي دد ٵههَا هيانههي و
ثبشههَين دٌيَنههيځبد دد ٍا دٌيَٵشههاد دههٔ ى٭ههير ٽ؛؛ههي ثهها سٺههيا دد ٍا ثهها
ځيٗ ډَىډبد ٍٕبني و دٌيَني اٗ ٍٕشڂبٍ ځٚشا»

ػههبد ٕههون ايههن ٽهها ثبشههَين سيٙهها ايههن ىنيههب ثههَا ډَىډههبد ىٍ ٍوُ
دهَر سٺيا اڅب إز
ولوِي تمَا

ىانٚههم؛ياد إه ډ ىٍثههبٍ ٭جههبٍر﴿ٍٓأَلْ وضَهْٓٔنٕ كَلِمٓ ة َ التمْ وَٓ  ﴾ډ٦بڅههت
2

ُيههبى ثهها ٍٙههشا سلَيههَ ىٍدوٍى انههي دههي٘ اُ نمهها ثبيههي ډشههٌٽَ ٙههي ٽهها
ٍٕيڃ هيا

ه٦بة ثا ډَىڇ ٵَډيىني:

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

«اي٘بهههب اڅ؛ّهههبٓ إِدّ اٝهههيٷ اڅلهههييض ٽشهههبة اهلل و او٘څه ه اڅٺهههيڃ كلمةةة
اڅشّٺههي »«3ا ډههَىڇ! ٍإههزسههَين ٕههون ٹههَددد ٽشههبة هههياد و وا سههَين
ځٶشا «ٽچما سٺيا» إز »

٭چّبډا ٥جب٥جبي ىييځب انڄ ٕ؛ّز ىٍ اين ثبٍ ٍا ؿ؛ين دوٍى إز:
«ىٍ [ٽشههبة] اڅههيٍ٘ اڅم؛ظههيٍ إههز ٽهها سَډههٌ و ٭جههياهلل ثههن اكمههي -ىٍ
ٽشههبة ُوائههي اڅمٖهه؛ي -و اثههن ػَيههَ و ىاٍ ٹ٦؛هه  -ىٍ ٽشههبة اإلٵههَاى -و
اثههن ډَىويهها و ثيبٺهه  -ىٍ ٽشههبة إههمبء و ٝههٶبر -اُ اثهه ٘ ثههن ٽٮههت اُ
ٕ -5ي٘ي ٍ ١د اثياڅلٖن كٖين ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما :ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا 556
 -2اڅٶشق  26سَػما« :و ددنب ٍا ثا كٺيٺز سٺيا ډچِڇ ٕبهز»
 -3ٹم د ٭چ ثن اثَانيڈ ثن نبٙڈد سٶٖيَ اڅٺم د ع5د 292 ٛ

ٍٕههيڃ هههيا

ىٍ ػمچا ﴿ٍٓأَلْضَهْٓٔنٕ كَلِمٓ َ التمَْٓ ﴾ٽچما « إڅا اڅّب اهلل» إز »

5

ىٍ ٍوايش ىيڂَ ٹَيت ثا نمين ډ٢بډين دډي إز:
«٭جههبٍر « إڅهها ا ّ اهلل» ث ها ډٮ؛ههب وكههياني٘ز هههيا إههز و ايههن ٽهها هههيا
ا٭مبڃ ٍا ػهِ ثهب سيكيهي ٹجهيڃ نمه ٽ؛هي و نمهين ٽچمادٽچمها سٺهي إهزد
ٽا ٽٶّا سَاُو ا٭مبڃ ىٍ ٍوُ ٹيبډز ثب دد ٕ؛ڂين ډ ٙيى »

2

ىٍ يههټ ىٕههشا ىيڂههَ اُ ٍوايههز نههب واٝههچاد سٮجيههَ ىيڂههَ ثهها ٽههبٍ ٍٵشهها
«  ...٭ٓ هنْ ػٓمٙي هڄٍ ٹَههبڃَ ٕٓ ه َڅْزٔ اَثٓههب ٭ٓجٕ هي ٙاڅچ هاٙ

٭ٓ هنْ ٹَيٕڅ ٙها ٙ٭ِّٓوٓػٓههڄ﴿ّٔووَٓ

الووزٙي أًَووضَلَ الََّةةكِينَ َ فٙووی لُلُووَةِ الْؤووؤْهٌٙٙیيَ﴾ ٹَههبڃَ :نٙهه ٓ اڅْئِيمٓههبد ٹههبڃ
﴿ٍٓأَيٛذّٓٔن ثِوشٍٍٍُ هٌِّْؤِ﴾ ٹَهبڃَ :نٙه ٓ اڅْئِيمٓهبد ٹهبڃٍٓ﴿:أَلْوضَهْٓٔنٕ كَلِمٓة ٍَ التمْوَٓ ﴾
ٹَبڃَ :ن ٓ ٙاڅْئِيمٓبد »

3

« ػميڄ ثن ىٍ٘اع ځييي:
اُ اډههبڇ ٝهههبىٷ

ىٍثههبٍ ايهههن ٕههون هياونهههي وا ډَسجهها «اوٽٖهه

إههز ٽهها دٍاډهه٘ ٍا ىٍ ٹچههتنههب ډههؤډ؛ين واٍى ٽههَى » دَٕههييڇد دبٕههن
ىاىنههي :دد ايمههبد إههز و ىٍثههبٍ

ديهها «و اُ ٍوف هههيى دنههبد ٍا س ييههي

ٽههَى »د دبٕههن ىاىنههي :دد ايمههبد إههز و اُ ديهها «ٽچمهها سٺههيا ٍا ډهه ُڇ
ايٚبد ٕبهز» دَٕييڇ دبٕن ىاىنيددد نيِ ايمبد إز»
٥ -5جب٥جبي د ٕي٘ي ډلم٘ي كٖيند اڅميِاد ٵ سٶٖيَ اڅٺَددد سَػمإ :ي٘ي ډلم٘ي ثبٹَ ډيٕي نميان د ع 58د 437 ٛ
٥ -2جب٥جبي د ٕي٘ي ډلم٘ي كٖيند اڅميِاد ٵ سٶٖيَ اڅٺَددد ديٚيند ع 58د  438 ٛو نيِ ٍ ٻ :ډٶييد اثي٭جياهلل ډلم٘ي
ثن ډلم٘ي ثن اڅ؛ٮمبد اڅجٲياى د اإلهشٞبٛد 33 ٛ

-3ٽچي؛ د ډلم٘ي ثن يٮٺهيةد اڅپهبٵ د ع2د 55 ٛد و نيهِ ٍ ٻ٥ :جب٥جهبي د ٕهي٘ي ډلم٘هي كٖهيند ديٚهيند ع 58د
437 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

إز:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍواي هز ٽههَى انههي ٽهها ٵَډيىنههي :ډ؛٪ههيٍ اُٽچمهها سٺههي

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػم ٬ډيهبد ايهن ٭جهبٍار ثهيين ٙهپڄ إهز ٽها نمها ايهن ډ٦بڅهت ىٍ ٥هيڃ
يپههييڂَ ٹههَاٍ ىاٍنههي و نيـيههټ نههبٵ ىيڂههَ نيٖههز و ٽبډههڄسههَين دبٕههند
نمهبد «ايمههبد» إهز ٽهها ډٮ؛هب اسهڈ٘ ٭جهبٍر « إڅهها اڅّهب اهلل» إههز و ٙههٮبٍ او٘ڃ
إ ڇ ثهيى إهز نمـ؛هين اُ ايهن ٍوايهز ٵبميهي ډه ٙهيى ٽها ايمهبدد يهټ
ىٍػا ثب سَ اُ إ ڇ إز إ ڇ هههههههههه ايمبد ه ه ه ه ه سٺيا ههههههه يٺين
هتعلك تمَا
ډ٦چت ػبڅت سيػ٘ا ىيڂهَد ايهن إهز ٽها ډشٮچّهٸ سٺهيا و دهَوا ؿيٖهز؟ ػهياة
ايههن ٕههؤاڃد ىٍ ًيههڄ ثَههه اُ ډههياٍى ٽهها ىٍ ٹههَدد و ٕهه؛ّز ثههياد اٙههبٍ
ٙي إز ًٽَ ډ ځَىى
 -1خذاًٍذ

ىٍ ٭جههبٍرنههب ٹَدنهه و ٍوايههبر ٭شههَر :څٶهه« ٨و اسّٺههيا اهلل» و «اسّٺههيا
ٍث٘پههڈ» و ثهها ٽههبٍ ٍٵشهها إههز ٽهها ډههَاى اُ دد دههَوا نمههيىد اُ كههَاڇنههب
ډٌٽيٍ ىٍ ديهبر و اكبىيهض و يهب سيػ٘ها نمهيىد ثها ُنهڀ هَ٦نهب و نٚهياٍنب
إز ىٍ ًيڄ ثا ؿ؛ي نمينا اُ اين ډياٍى اٙبٍ ډ ٙيى:

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٍٓ﴿ -5إِىْ أَسٓدتُّ ونٕ أَى تَؼٕتَشْ  ٙوعَٔاْ إٍَٔالَدٓوُ ونٕ فَ والَ خٌَٔووبٍٓ عٓلَ ویٕىُنٕ إِرَا ػٓوولوٕتُن ه ٛو

ى ٓثلٙووی ٌش﴾
َ ٍٓاتمُووَ ْا اللّوو ِٓ ٍٓا ٕع َلؤووَ ْا أَى اللّوو ِٓ ِثوٓووب َت ٕع ٓولُووَ َ
آ َتیٕووتُن ثِووب ْل ٓو ٕعشٍُ ٙ

5

« و اځههَ هيإههشيي ثههَا ٵَُنههياد هههيى ىايهها ثڂيَيههيد ثههَ ٙههمب ځ؛ههبن
نيٖزد ثا ٙهَ ٣دد ٽها ؿيهِ ٍا ٽها دَىاههز دد ٍا ثها ٭بهي ځَٵشهاايهيد ثها
٥ههيٍ ٙبيٖههشا ثذَىاُيههيد و اُ هههيا دههَوا ٽ؛يههي و ثيانييٽهها هياونههي ثهها دنـهها
انؼههبڇ ډ ه ىنيههي ثي؛بٕههز » ىٍ اي؛ؼههب ډشٮچّ هٸ دههَوا اڅب ه «ىٍٕههز انؼههبڇ ىاىد
سٮب٘يار ٹجچ » إز
 -5ثٺَ 233

حَٓٓةةنَ ٌ ٍٓأَسٕمٔ اللووِ ٙوٓاسِةة ٓ ٌ إًِوٓووب ئووَٓفى اللٛووبثِشٍُىَ أَخٕووشَّٔن ثِغَیٕووشِ حٙؼٓووبةٍ﴾؛

5

«ثڂههي :ام ث؛ههيځبد ډههن ٽهها ايمههبد دوٍى ايههيد اُ دَوٍىځبٍسههبد دههَوا ثياٍيههي
ثههَام ٽٖههبنى ٽهها ىٍ ايههن ىنيههب هههيثى ٽههَى انههيد نيپههى هيانههي ثههيىد و ُډههين
هيا ٵَام إهز ثهىسَىيهيد ٙهپيجبيبد دهبىاٗ ههيى ٍا ثهىكٖهبة [و] ثها سمهبڇ
هيان؛ههي يبٵههز » ىٍ اي؛ؼههب نيههِ «دههَوا اُ ث ه ٝههجَ و نٚههياٍ ثههَا ٙههپيجبي »
ډشٮچّٸ سٺيا إز

خیٕو َش الوضا ٙد
خیٕو ٍش ٓي ٕع َلوٕو ِٔ اللّو ِٔ ٍٓتَو َض ٍٛدٍٔ ْا فَوئِى َ
ي َ
ح ٍٓهٓوب َت ْف ٓعلُوَ ْا هٙو ْ
ح ِّ
ل فٙی ا ْل ٓ
خذٓا َ
ال ِ
ٍٓ َ

التمْ وَٓ ٍٓاتمُووَىِ يٓووب إٍُٔل ٙوی األَلْجٓووبةِ﴾«2ك هغ٘ ىٍ ډبنبههب ډٮي٘؛ ه إههز دههٔ نههَ
ٽههٔ ىٍ ايههن [ډههب ] نههبد كههغ ٍا [ثَهههيى] واػههت ځَىانههيد [ثيانيههي ٽهها] ىٍ
اط؛ههب ك هغ٘د نمجٖههشَ وځ؛ههب و ػههياڃ [ٍوا] نيٖههزد و نههَ ٽههبٍ نيپ ه انؼههبڇ
ډ ه ىنيههيد هههيا دد ٍا ډ ه ىانههي و ثههَا هههيى سيٙهها ثَځيههَى ٽهها ىٍ كٺيٺههزد
ثبشههَين سيٙههاد دَنيِځههبٍ إههزد و ا هَىډ؛ههياد! اُ ډههن دههَوا ٽ؛يههي » ىٍ
اين ديا نيِ «دَوا نميىد اُ كهَاڇنهب اڅبه ٽها ډهج ٙ٦ر كهغ٘ إهز» ډهي٘ ن٪هَ
ٹَاٍ ځَٵشا إز

ٍٓ﴿ -4هٓوووب يٓوووزْوُشٍُىَ إِلوووب أَى يٓـَوووب ٓ اللووؤِ ّٔوووَٓ إَّٔووولُ التمْوووَٓ ٍٓإَّٔووولُ

الْوٓغْف ٙوشَةِ﴾«3و[څ ه ] سههب هههيا نويانههي [اُدد] د؛ههي نڂيَنههي اوٕههز ٕههِاواٍ سههَٓ
و ٕههِاواٍ دډههَُٗ» دٍ هياونههي إههز ٽهها ثبيههي اُ او دههَوا و سههَٓ ىاٙههز و
ىٍ اي؛ؼب «انچي٘ز سٺيا» ډشٮچٸ إز
ُ -5ډَ 52
 -2ثٺَ 597
 -3ډيطَ 56

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ق
ال ُفؼٔوَ َ
ث ٍٓ َ
ال ٓسفَو َ
ح فَو َ
م فٙویِْي ا ْلحٓو ٛ
ت َفوٓوي فَو َش ٓ
ؿ ْٔ ٌش ٛه ٕعلَُهٓب ٗ
ح َأ ْ
ح ٜ
 ﴿ -3ا ْل ٓ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حؼٓوٌَُا فٙوی ّٓو ٙز  ُٙالو ٜذ ًْیٓب
ي َأ ٕ
ن لٙلوزٙي َ
ي آ ٓهٌُوَا اتمُوَا ٓس ٛثىُو ٕ
ل يٓب ٙعجٓب ٙد الوزٙي َ
ُ ﴿ -2ل ْ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿ -5لُل ال يٓؼٕتََِي الْخَجِیثُ ٍٓالطیِّتٔ ٍٓلَوَٕ أَعٕدٓجٓوهٓ وَثْوشَةُ الْخَجِیوث ٙفَوبتمَُاْ اللّوِٓ

يٓب إٍُٔلٙی األَلْجٓبةِ لَعٓلىُونٕ تُفْلٙحٔوَىَ﴾« 5ثڂهي :دچيهي و دهبٻ يپٖهبد نيٖهش؛يد نَؿ؛هي
ٽظههَر دچيههي[نب]د سههي ٍا ثهها  ٙهڂٶش دوٍٓٓى دههٔ ا هَىډ؛ههيادد اُ هههيا دههَوا
ٽ؛يههي ثبٙههي ٽهها ٍٕههشڂبٍ ٙههييي » ىٍ اي؛ؼههب نيههِ ډشٮچّههٸد «كه ڃنههب و كههَاڇنههب
اڅب » إز
 -6ثبٍنههب و ثبٍنههب اډيَډيډ؛ههبد ك٢ههَر ٭چهه

ىٍ نبډههانههبد ه٦جههانههب و

ٕههو؛بد ځبَثبٍٙههبد ه٦ههبة ثهها ډيډ؛ههبد ٵَډههيى انههي« :اُوٙٝههيپُڈٕ ٭ٙجٓههبىٓ اڅچههاٙ
ثِشَٺْهيٓم اڅچهها»« 2ث؛ههيځبد هههيا ٙههمب ٍا ثهها دههَوا اُ هياونههي ٕههٶبٍٗ ډه ٽهه؛ڈ»
ډٚو ٜإز ٽا ىٍ اين ٕون اډبڇ
« -7ثهها نٺههڄ اُ وٙههيپا :٭چهه

ډشٮچّٸ سٺياد «اواډَ اڅب » إز
ٍا ىيههيڇ ٽهها ديٙههبٽ ٽيسههب ثههَ سههن

ىاٙز و ٭جهبي٘ ٍا سهب نيمها ٕهبٷنهب ثهب ُى ثهيىد ىٍ ىٕهش٘ سبُيبنهاا ثهيى و
ىٍ ثبُاٍ ډه ځٚهز و ډه ٵَډهيى« :اُ ههيا دهَوا ٽ؛يهي و ديمبنها ٍا ٽبډهڄ ٽ؛يهي
ځييب دډيُځبٍ ٽيىٽبد إز »

3

 -4آتؾ خٌّْن

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىٍ دبٍ ا اُ ديبرد ډٖچمبنبد اُ دس٘ ػب؛ّڈ ثَكٌٍ ىاٙشا ٙي اني:

ٍٓ﴿ -5إِى وٌُ وتُنٕ فٙووی سٓيٕ وتٍ هِّوٛووب ًَضلٌَْووب عٓلَووى عٓجٕ وذًَٙب فَ وأْتَُاْ ثِؼٔووَسٓةٍ هِّووي هِّثْل ٙوِٙ

ٍٓادٕعَٔاْ ؿُْٓذٓا وُن هِّي دٍٔىِ اللّوِ ٙإِىْ وٌُْوتُنٕ كٓوبدٙلٙیيَ فَوئِى لونٕ تَفْعٓلُوَاْ ٍٓلَوي تَفْعٓلُوَاْ

فَووبتمَُاْ الٌووبسٓ التٙووی ٍٓلَُدّٔٓووب الٌ وبعٔ ٍٓالْحٙدٓووبسٓةُ أُعٙووذٛتٕ لٙلْىَووبفٙشِييَ﴾« 4و اځههَ ىٍ
دنـهها ثههَ ث؛ههي هههيى نههبُڃ ٽههَى ايههڈ ٙههټ ىاٍيههيد دههٔ -اځههَ ٍإههز
 -5ډبئي 522
ٕ -2هه هي٘ي ٍ١هه ه د اثياڅلٖههههن كٖههههين ثههههن ډلم٘ههههيد نبههههغاڅج ٱههههاد سَػمهههها :ىٽشههههَ ٭چهه ه ٙههههيَوان د
ه٦جا  582و 596
 -3ډلم٘ي ٍ ٙبَ د ډلم٘يد ىانٚ؛بډا اډيَاڅمؤډ؛يند سَػما :ډبي ډبَيِ د ع4د 257 ٛ
 -4ثٺَ 24-23

ٵههَا هيانيههي دههٔ اځههَ نپَىيههي  -و نَځههِ نمهه سيانيههي -اُ دد دسٚهه ٽهها
ٕهههيهش٘ ډَىډهههبد و ٕههه؛ڀنهههب نٖهههش؛يد و ثهههَا ٽهههبٵَاد دډهههبى ٙهههي د
ثذَنيِيي»
 ﴿ -2يٓووب أَيْٜٓووب الووزٙييَ آهٌُٓووَا لُووَا أًَفُؼٓووىُنٕ ٍٓإَّٔلٙوویىُنٕ ًَووبسٖا ٍٓلَُدّٔٓووب الٌووبعٔ
ٍٓالْحٙدٓووبسٓةُ عٓلَیْٕٓووب مٓلَائِكَ ة ٌ غٙلَووب ٌ ؿ ٙوذٓادٗ لَووب يٓعٕلٔووَىَ الل وِٓ هٓووب أَهٓ وشَّٔنٕ ٍٓيٓفْعٓلُووَىَ

هٓوووب ئوووؤْهٓشٍُىَ﴾« 5ام ٽٖهههبنى ٽههها ايمهههبد دوٍى ايهههيد هيىسهههبد و ٽٖهههبنشبد

[دسهه٘] ٵَٙههشڂبنى هٚههن [و] ٕههوشڂيَ [ځمههبٍى ٙههي ] انههي اُ دنـهها هههيا ثهها
دنهههبد ىٕهههشيٍ ىاى د ٕهههَديـى نمهههىٽ؛؛هههي و دنـههها ٍا ٽههها ډ ډيٍنهههي انؼهههبڇ
ډىىن؛ي »
 -3ثیت الوبل هؼلویي

ىٍ ٕهههو؛بد اډيَډيډ؛هههبد ك٢هههَر ٭چههه

ٽههها ىٍ كهههيوى ؿبهههبٍ ٕهههبڃ و

نهها ډهههب كپيډههز ىاٙهههش؛يد ايههن ډهههيٍى ثٖههيبٍ ثههها ؿٚههڈ ډهه هههيٍى  2ثههها
نمينهها ُيههَ ىٹّههز ٽ؛يههي« :ٹچههڈنههب ٍا سيههِ ٽ؛يههيد ٕههَ٦نب ٍا ثهها نههڈ نِىيههټ
ٕبُييد [ىٍ نڂهبٍٗ] ثهَا ډهند ُيهبى نهب ٍا كهٌٳ ٽ؛يهي و ثها ډٮ؛هب ث؛ڂَيهيد
و ثذَنيِيهههي اُ ُيهههبى نييٖههه
ثَنم سبثي »

ؿهههَا ٽههها ثيهههزاڅمهههبڃ ډٖهههچمبنبدد ُيهههبد

3

 -5سلَيڈ 6
 ٍ -2ٻ :ډلم٘ي ٍ ٙبَ د ډلم٘يد ديٚيند ع4د 262 – 263 ٜٝ
 -3ډلم٘ي ٍ ٙبَ د ډلم٘يد ىانٚ؛بډا اډيَاڅمؤډ؛يند سَػما :ډبي ډبَيِ د ع4د 262 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٍا اُ دسٚههى ٽهها ٕههيهز ددد ډههَىڇ و ٕهه؛ڀنبٕههز كٶهه ٨ٽ؛يههي :ثههَ دد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ډهه ځيييههي ٕ -ههيٍ ا ډبن؛ههي دد ثيبوٍيههيد و ځيانههبد هههيى ٍا  -ٱيههَ هههيا -

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هخبُت تمَا
ثهب ٽمه سشج٘ه ٬ىٍ ديهبر ٹههَدد و ٍوايههبر ائم٘ها ا٥بهبٍ

د ډٚههو ٜډه ٙههيى

ٽا ډوب٥جهبد سٺهيا و دَواديٚهڂ ىو ىٕهشاانيٽها ډه سهياد دنهبد ٍا ثها ىو ىٕهشا
ٽچّ ډوب٥جبد ٭بڇ٘ و ډوب٥جبد هب ٘ٛسٺٖيڈ ٽَى
 -1هخبُت عبم٘

ىٍ ه٦ههبةنههبي ٽهها ثهها ٝههيٍر ٭مههيډ ىٍ ديههبر ٹههَدد دوٍى ٙههي دځب
ډَىڇدځب ډٖچمبنبد و ځب انڄ ايمبدد ډيٍى ه٦بة واٹٙ ٬ي اني:
الف) خطبة ثِ هوشدم :ىٍ ايهن ډهيٍىد ٭مهيڇ ډهَىڇد ثهَ كهٌٍ ىاٙهشا ٙهي انهي:

﴿يٓوووب أَيْٜٓوووب الٌوووبعٔ اتمُوووَا سٓثٛىُووونٕ إِىٍزٓلْسَلَةةة ٍَالََّةةةاعٓ ِ ؿَووویٕ ٗ عٓظٙوووینٗ﴾

5

«ا ډههَىڇد اُ دَوٍىځههبٍ هههيى دههَوا ٽ؛يههيد ؿههَا ٽهها ُڅِڅهها ٍٕههشبهيِ اډههَ

نيڅ؛بٻ إز » ﴿يٓب أَيْٜٓب الٌبعٔ اتمَُا سٓثٛىُونٕ ٍٓاخْـَوَٕا يَٕٓهٖوب لوب يٓدٕوضِي ٍٓالٙوذٗ عٓوي
حیٓوب ُ
ن ا ْل ٓ
ك َفلَوب َتغُوشً ُى ٔ
ٍٓ َل ٙذ ٍٓ ُٙلَب ٓه َٕلَُ ٗد ّٔ َٓ خٓب ٍص عٓوي ٍٓالٙو ٙذ  ُٙؿَو ٕیئًب إِى ٍٓعٕو ٓذ اللو  ِٙحٓو ا

الوووذًْٜیٓب ٍٓلَوووب يٓغُوووشًىُن ثِبللوووِ ٙالْغَوووشٍُسٔ﴾« 2ا ډهههَىڇد اُ دَوىځبٍسهههبد دهههَوا
ثياٍيههيد و ثشَٕههيي اُ ٍوُ ٽهها نههيؾ دههيٍ ثهها ٽههبٍ ٵَُنههيٗ نم ه ديههيد و

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

نههيؾ ٵَُنههي [نيههِ] ثهها ٽههبٍ دههيٍٗ نويانههي دډههي دٍ د و٭ههي

هههيا كههٸ

إههز ُنبههبٍ سههب ايههن ُنههيځ ىنيههب ٙههمب ٍا نٶَيجههيد و ُنبههبٍ سههب ٙههي٦بد ٙههمب ٍا
ډٲَوٍ نٖبُى »
ة) خطبة ثِ اّل ايووبى ىٍ ايهن ثهبٍ ثيٚهشَ ثهَا يهبٍ ٍٕهيڃ ههيا
وٵب ثا ٭بي و ٍوُ ٹيبډز دَوا ىاى ٙي إز:
 -5كغ٘ 5
 -2څٺمبد 33

د

ايمبد دوٍى اييد اُ هيا دَوا ٽ؛يي و ثب ٍإشڂييبد ثبٙيي »

﴿يٓؼٕووأَلًََُهٓ عٓوويِ األًَفَوووبلِ لُوولِ األًَفَووبلُ لٙلّووٍِٓ ٙالشػٔووَلِ فَووبتمَُاْ اللّووِٓ

ٍٓأَكٕووولٙحَٔاْ رَاتٓ ثِیٕوووٌٙىُنٕ ٍٓأَُٙیعٔوووَاْ اللّوووِٓ ٍٓسٓػٔوووَلَِٔ إِى وٌُوووتُن هٜوووؤْهٌٙٙیيَ﴾

«[ ا ديههبډجَ] اُ سههي ىٍثههبٍ

2

ٱ؛ههبيڈ ػ؛ڂ ه ډ ه دَٕهه؛ي ثڂههي :ٱ؛ههبيڈ ػ؛ڂ ه

اهشٞهههب ٛثههها ههههيا و ٵَٕهههشبى [او] ىاٍى دهههٔ هه هيا ٍا دهههَوا ىاٍيهههي و ثهههب
يپههييڂَ ٕههبُٗ نمبييههيد و اځههَ ايمههبد ىاٍيههي اُ هههيا و ديههبډجَٗ ا٥ب٭ههز
ت ٙلغَو ٚذ ٍٓاتمُوَا اللو ِٓ إِى
غ هٛوب لَو ٛذ ٓه ٕ
ي آ ٓهٌَُا اتمَُا الل ِٓ ٍٓ ْلتٌَظُو ْش ًَفْو ٗ
﴿ يٓب َأ ٜيْٓب الزٙي َ

اللووِٓ خَجِیووشٌ ثِوٓووب تَعٕوٓلُووَىَ﴾« 3ا ٽٖههبن ٽهها ايمههبد دوٍى ايههي اُ هههيا دههَوا
ىاٍيي و نَ ٽٖه ثبيهي ث؛ڂهَى ٽها ثهَا ٵهَىا [ ههيى] اُ دهي٘ ؿها ٵَٕهشبى
إههز و[ثههبُ] اُ هههيا ثشَٕههي ىٍ كٺيٺههز هههيا ثهها دنـهها ډهه ٽ؛يههي دځههب
إز»
ثبسيػ٘هها ثهها ديههبر ډههٌٽيٍ ډهه سههياد نشيؼهها ځَٵههز يپهه اُ ډبههڈسههَين
ه٦بةنب سٺيا ثا ٭ميڇ ډَىڇ وډؤډ؛بد ثيى إز
 -4هخبُت خبف٘

ىٍ ٹههَدد و ٕ ه؛ّز ځههبن اوٹههبر ډوب٥ههت سٺههياد اٙوب ٝه هههب ٛډ ه ثبٙهه؛ي
نمينههانههبي اُ ايههنځينهها ه٦ههبة ٍا ډه سههياد ىٍ ه٦ههبة هياونههي ىٍ ٹههَدد ثهها
ٍٕههيڃ اٽههَڇ

وىٍ ٍوايههبرد ه٦ههبة ثهها ٽههبٍځِاٍاد اډههبڇ ٭چهه

و

ډٮبويا ډٚبني ٽَى﴿يٓوب أَيْٜٓوب الٌجِوی ٜاتوكِ اللوِٓ ٍٓلَوب تُطٙوعِ الْىَوبفٙشِييَ ٍٓالْؤٌَوبفٙمٙیيَ

 -5سيثا 559
 -2انٶبڃ 5
 -3ك58 َٚ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٽ؛يي»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي﴾«5ا ٽٖهبن ٽها
ع اللٛوب ٙدلٙی َ
ي آ ٓهٌُوَ ْا اتمُوَ ْا اللّو ِٓ ٍٓوًَُُوَ ْا هٓو ٓ
﴿ يٓب َأ ٜيْٓوب الوزٙي َ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إِى اللِٓ وَبىَ عٓلٙیوٖوب حٓىٙیوٖوب﴾«5ا ديهبډجَد اُ ههيا دهَوا ثهياٍ و ٽهبٵَاد و ډ؛بٵٺهبد
ٍا ٵَډبد ډجَد ٽا هيا نمياٍ ىانب كپيڈ إز»
ىٍ نبډهها اډيَډيډ؛ههبد ك٢ههَر ٭چهه

ٽهها ثهها ٕههبڃ  39نؼههَ ثههَا

ډبڅټ اٙشَ نوٮ نيٙش؛يد ؿ؛ين دډي إز:
«اَډٓهه هََ ٔ ثِشَٺْهه هيٓم اڅچهه ها ٙوٓ إِيٕظَههههبٍِ َ٥ب٭ٓشٙهه ها ٙوٓ اسِّجٓههههب ِ٫ډٓههههب اَډٓهه هََ ثِهه ها ٙٵٙهه ه
ٽٙشَبثِهها » 2او ٍا ٵَډههبد ډهه ىنههي ثهها سٺههيا اڅبهه د و ډٺههيڇ ىاٙههشن ٥ب٭ههز
هههيا ثههَ نههَ ٽههبٍ و ديههَو اُ دنـهها هياونههي ىٍ ٽشههبة هههيى ثههياد ٵَډههبد
»

ىاى

اډههبڇ ٭چهه

ه٦ههبة ثهها ٕههَٽَى

ٹبٕهه٦يند م او ةة ثههن اثهه ٕههٶيبد

ؿ؛ين نڂبٙشااني:
ټ ٓو ا ٍٕػِه ِٕ ٬إڅَهى مٓ ٕرِفَة ٍِ ډٓهب څَهب
كٺِّه ٙا ٓ٭ َچيٕه ٓ
ټ ٓو ا ْنُ٪ه َْ ٵٙه ٓ
ٸ اڅچ ٓا ٵٙيمٓب څَه ٓي ٕي ٓ
« ٵَبس ِ
سُٮٕههٌٍَٔ ثِؼٓبٓبڅَشٙهها »«3ىٍ دنـهها نههِى سيٕههز اُ هههيا دههَوا ٽههند و ىٍ كههٸّ او
ثَههههيىر نيهههټ ث؛ڂهههَد و دنـههها ٍا ٽههها ىٍ نيانٖهههش؛٘ ٭هههٌٍ نهههياٍ
ثبُٙ؛بٓ »

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

هفبّین هشادَ
ځههب ىٍ إههش؛جب ٣ډٮ؛ههبي اُ يههټ واّ د ٙهه؛بهز كههيُ

ډٮ؛ههبي ډٚههشَٻ

واّ نههب ډههَسج ٤ثههب دد نيههِ ٍانڂٚبٕههز نڂبٍنههي ىٍ ايههن ٹٖههمز ډشَ٘ٝههي
إز دَى اُ ډٮ؛ب اين ډٶبنيڈ ثَىاٍى
 -ايوبى

ايِوسٖي ىٍ ٽشبة «ډٶبنيڈ اه ٹ  -ىي؛ ىٍ ٹَدد» ډ نييٖي:
 -5اكِاة 5
ٕ -2ي٘ي ٍ ١د اثياڅلٖن كٖين ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما :ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د نبډا 53
 -3نمبدد نبډا 32

دد ىٍ كَٽههز ډهه ثبٙههي ايمههبد َٕؿٚههما و َٕډ؛ٚهه نمهها ٵ٢ههيچزنههب
إههه ډ إهههز و نمههها ٵ٢هههبيڄ اُ دد ُاى ډههه ٙهههيني ىٍ ٭هههبڅڈ إههه ڇ
نمه سههياد ٵ٢ههيچش ٍا سٞههيٍ ٽههَى ٽهها ثههَ ث؛يههبى ايمههبد ثهها هياونههي و وكه او
إشياٍ نجبٙي»

5

ٍاث٦ها ايمهبد و سٺهيا ثٖهيبٍ نِىيهټ إهز ٭چّبډها ٥جب٥جهبي دهٔ اُ سلچيچه
ىٍثبٍ يبيى ؿ؛ين دوٍى إز:
« يبهههيى ىٍ ډَكچههها ا٭شٺهههبىد ايمهههبد ىاٙهههشاانهههي و څپهههن اُ دد ػهههبئ
نمههه ٽهههَى انهههيد ا٭ش؛هههبي ثههها ايمبنٚهههبد نٚهههي و اُ ٽهههبٵَين ډلٖهههية
ٙهههي انهههي »  2يٮ؛هه ايمهههبد ثهههيود سٺهههيا نهههيؾ ډٮ؛هههبي نمهه ىنهههي و كشّهه
ځههبن ىٍ ٍوايههبر إ ه ډ اُ «ٽچمهها سٺههيا» ثهها «ايمههبد» سٮجيههَ ٙههي إههز

3

ث؛هههبثَاين ډؤډ؛هههبد كٺيٺ دٽٖهههبن نٖهههش؛ي ٽههها «ثهههين ايمهههبد و سٺهههيا ػمههه٬
ٽَى اني »

4

٭چّبډا ٥جب٥جبي ىٍ سٶٖيَ ديبر دٱبُين ٕيٍ ثٺَ ډ ٵَډبيي:
«سٺههههي اُ اوٝههههبٳ هب٘ٝهه ها ٥جٺهههها ډٮي٘؛هه ه اُ ډههههؤډ؛ين نيٖههههز و
ايهههن ٥هههيٍ نيٖهههز ٽههها سٺهههياد ٝهههٶز ډَسجهههاا اُ ډَاسهههت ايمهههبد ثبٙهههيد
ٽههها ىاٍنهههيځبد ډَكچههها دهههبيينسهههَد ډهههؤډن ثه ه سٺهههيا ثبٙههه؛ي و ىٍ نشيؼههها
سٺههيا ډبن؛ههي اكٖههبد و اهجههبر و هچههيٛد يپهه اُ ډٺبډههبر ايمههبد ثبٙههيد
 -5ايِوسٖيد سيٙيبيپيد ډٶبنيڈ اه ٹ  -ىي؛ ىٍ ٹَدد ډؼييد سَػما :ٵَييود ثيٍ ا د 373 ٛ
٥ -2جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع5د 326 ٛ
ٙ -3ٮيَ د سبع اڅيين ډلم٘ي ثن ډلم٘يد ػبډ ٬األهجبٍد 36 ٛ
٥ -4جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع 57د 573 – 572 ٜٝ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ٽهههها ىٍ ډَكچهههها ٭مههههڄد سٺههههيا نياٙههههشا و ٍ٭بيههههز ډلههههبٍڇ هههههيا ٍا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ايمههبد ډَٽههِ إههز ٽهها هٞههبيڄ اه ٹ ه ډظجههز و كميههي ثهها ىوٍ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثچپا ٝٶش إهز ٽها ثهب سمهبډ ډَاسهت ايمهبد ػمه ٬ډه ٙهيىد ډڂهَ ايهن ٽها
ايمبدد ايمبد واٹٮ نجبٙي»

5

ث؛ههبثَاين ايههن نپشهها ٙههميڅي٘ز ايمههبد و اٍسجههب ٣س؛ڂبس؛ههڀ دد ثههب سٺههيا ٍا ٍوٙههن
ډ ٕبُى
ػىیٌِ

ٽچمههها «ٕهههپي؛ز» كبڅهههز ٹچجههه إهههز ٽههها ډيػهههت ٕهههپيد نٶهههٔ و
طجههبر ٹچههت ډهه ٙههيى و دد ځينهها ٽهها اُ سٶبٕههيَ ديههبر ډههَسج ٤ثَډهه ديههيد
ډه ُڇ ثههب اُىيههبى ايمههبد ثههَ ايمههبد إههز و نيههِ ډه ُڇ ثههب ٽچمهها سٺههيا إههز ٽهها
ٹچهههههت دىډهههه ٍا ثههههها دَنيهههههِ اُ ډلَډهههههبر اڅبهههه واىاٍ ډهههه ٕهههههبُى

ن﴾
ع إِيوٓوب ٕ ِْ ًٙ
ي ٙلیٓو ْضدٓادٍٔا إِيوٓبًًوب هٛو ٓ
ة ا ْلؤو ْؤ ٙهٌٙی َ
﴿َّٔٓ الزٙي أًَوضَلَ ٍالََّةكِينَ ٍَ فٙوی ُللُوَ ِ

2

« اوٕهز دد ٽهٔ ٽها ىٍ ىڅبهبم ډؤډ؛هبد دٍاډه٘ ٍا ٵهَو ٵَٕهشبى سهب ايمهبنى ثههَ
ايمبد هيى ثيٶِاي؛ي »
اُبعت

ٍاٱههههت اٝههههٶببن د ٍيٚهههها ا٥ب٭ههههز ٍا «٥ههههي »٫ثهههها ډٮ؛ههههب دههههٌيَٵشن و

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ا٥ب٭هههز و اػهههَا اډهههَ ٙهههبٍ ٫ثيهههبد ٽهههَى إهههز  3اثهههين ڃ ٭ٖهههپَ
ىٍ ثيههبد سٶههبور دد ثههب سٺههيا دوٍى إههز« :ثههب إههشٶبى اُ ٍوايههبر ٥ب٭ههزد
دههٌيَٵشن اډههَ ډ٦چههية ٙههبٍ٫د واػههت يههب ډٖههشلت إههز و سٺههياد ثبُىاٙههشن
نٶههٔ إههز اُ دنـهها ٙههبٍ ٫ډٺههيٓ نبه ٽههَى د ؿهها كههَاڇ ثبٙههي يههب ډپههَو و
اين ثا ن َ٪ډن ىٍٕز إز»

4

ٍسف
 -5نمبدد ع5د 69 ٛ
 -2ٵشق 4
ٍ -3اٱت اٝٶببن د كٖين ثن ډلم٘يد ډٶَىار اڅٶب ٧اڅٺَددد 352ٛ
 - 4٭ٖپَ د اثين ڃد اڅٶَوٷ اڅچٲيياد 537 ٛ

إهههز ثههها ډٮ؛هههب سٺهههيا يهههب ٙه هي٘ر سٺهههيا و ٽمهههبڃ دَنيِځهههبٍ إهههز و
ٙههبيي اُ «وٍ٘٭شههاد سيٍيٮههب» ا ٽٶٶشهها اهههٌ ٙههي ثبٙههي ُيههَا ٽهها وٍ ٫و ىٍ
كٺيٺهههز ٽهههٴ٘ نٶهههٔ و نڂبنهههياٍ دد إهههز اُ سٮهههي٘ اُ كهههيوى ٙهههَ٫
و ٭ٺههڄ «يههب اُ وٍ٘ ٫ثهها ډٮ؛ههب ٍى٘ ډههبهيً ثبٙههي يٺههبڃ« :وٍ٘٭ههز ا ثههڄ ٭ههن
اڅمبء إًا ٍٓىٓىٕسَها ُيهَا ٽها نٶهٔ ٍا ٍى٘ ډه ٽ؛ه اُ ډٚهشبيبر ههيى و اٍسپهبة
دنبب»

5

يههبوٍ سٺههياد3دَٕههيىسَين ؿيههِد 4نيپههيسَين اٙههيبءدُ 5يجههبسَين اههه ٷنههبد

6

نڂبنياٍنههي ىيههند 7ثههب سَين و ٙههيييسَين ډَكچهها ٭جههبىردٍٕ 8ههبن؛ي انٖههبد
ثهها دنـهها نههِى هههيا إههز 9و ډٮ؛ههب ىن؛ههي س ه ٗ و ٽيٙهه٘ دىډ ه  52ډٮَٵ ه
ٙي إز
هفبّین همبثل
 - 5ډيٕي همي؛ د ٕي٘ي ٍوف اهللد َٙف ؿبڄ كييض اٍثٮين كييض)د 468 ٛ
 - 2دډي د ٭جياڅياكي اڅشميم د ٱٍَ اڅلپڈ و ىٍٍ اڅپچڈد 268 ٛ
 - 3نمبد
 - 4نمبدد 269 ٛ
 - 5نمبد
 - 6نمبد
 - 7ٽچي؛ د ډلم٘ي ثن يٮٺيةد اڅپبٵ د ع2د 77 ٛ
 -8نمبدد 78 ٛ
 -9نمبدد 77 ٛ
 -52نمند 78 ٛ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

ىٍ ٵَن؛ههڀ و ٍوايههبر إهه ډ د وٍ ٫إههبٓ سٺههي د 2ثبشههَين نم؛ٚههين و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«وٍ ٫ثههها ٵهههشق ٍاءد و «ٍ٭ه ها» ډٞهههيٍ «وٍ٫د يهههَ »٫ثههها ٽٖهههَ ٍاءد ىٍ نهههَ ىو

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث؛ههبثَ ٹب٭ههي «سُٮٕههَٳٔ ا ٙههيبء ث ١ههياىنب»دٙ 5هه؛بهز ډٮ؛ههب ډٺبثههڄ يههټ واّ ىٍ
ىٍ ٵبههڈ ډٮ؛ههب دد ثٖههيبٍ ډههؤطَّ إههزد ىٍ ايههن ٹٖههمز دههبٍ ا اُ ډٶههبنيڈ
ډٺبثڄ سٺيا ثَ ٥جٸ ديبر ٹَدد ًٽَ ډ ٙيى
 فدَسىٍ ٹههَدد ٽههَيڈ ٵؼههيٍ ډٺبثههڄ سٺههيا ٹههَاٍ ځَٵشهها إههز﴿ :أَمٕ ًَدٕعٓوولُ الْؤتمٙوویيَ
وَبلْفُدٛووب﴾َ « يههب دَنيِځههبٍاد ٍا ؿههيد دچيههياد ٹههَاٍ ډ ه ىنههيڈ » ﴿فَأَلْْٓوْٓٓووب
2

فُدَٔسّٓٓوووب ٍٓتَمَْٓآّوووب﴾ٕ«3هههذٔ دچيهههيٽبٍ و دَنيِځهههبٍ اٗ ٍا ثههها دد اڅبهههبڇ
نيهههِ ډه ه ٵَډبي؛هههي« :هيهههَ اڅ؛هههبٓ اوٍ٭بهههڈ و ٙه هَّنڈ

ٽهههَى » اډهههبڇ ٭چه ه

اٵؼهههَنڈ»« 4نيهههټسهههَين ډَىډهههبد دَنيِځهههبٍسَين دنهههبد و ثهههيسَين دنهههبد
دچييسَين ايٚبد إز»
اډيَاڅمؤډ؛ين

ىٍ ػب ىيڂَ ؿ؛ين ډ ٵَډبي؛ي:

«و ا٭ٕچَمٔههيا ٭ٙجٓههبىٓ اڅچهها ٙاَد اڅشٺْههيٓم ىٓأٍ كٕٞٙههنٍ ٭ِِٓيههٍِ وٓ اڅْٶُؼٔههيٍٓ ىٓأٍ كٕٞٙههنٍ
ًَڅٙيڄٍ څَب يٓمٕ؛َ ٔ٬اَنٕچَأ وٓ څَهب ئلٕهَُِٔ ډٓهنْ څَؼٓه َ إِڅَيٕها ٙاَڅَهب وٓ ثِهبڅشٺْيٓم سُٺَْ٦ه ٔ٬حٔمٓة ٍُ اڅْوََ٦بيٓهب
وٓ ثِبڅْيٓٺٙينِ سُيٍٕٓٻٔ الْغَا ٓ ُ اڅْٺُٕٞيٓم»

5

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٍاٱههت اٝههٶببن ٵؼههيٍ ٍا اُ ٵؼههَ ثهها ډٮ؛ههب «ٙپٖههشن و ػههيا ٽههَىد»
ىانٖههشا إههز و ٵؼههيٍ ىٍ ٵَن؛ههڀ ىي؛ه ثهها ډٮ؛ههب «ٙپٖههشن ديٙهه٘ ىيبنههز»
ډ ىاني

6

 غَايت -5ډؼچٖ د ډلم٘ي ثبٹَد ثلبٍا نياٍ الجامع څيٍٍ اهجبٍ ا ئم٘ا األ٥ببٍد ع2د  32 ٛو ع 293 ٛ 69
28 ٛ -2
ٙ -3ههمٔ  8و نيههِ ٍٻ :اثههن ٥ههبووٓد ٕ هي٘ي ٭چ ه د إٹجههبڃ األ٭مههبڃد « : 587 ٛيههب ٵههب َ٥سچههټ األنٶههٔ و ډچبمبههب
ٵؼيٍنب و سٺيانب »
 -4دډي د ٭جياڅياكي اڅشيم د ٱٍَ اڅلپڈ و ىٍٍ اڅپچڈد 269 ٛ
ٕ[ -5ي٘ي ٍ ١د اثياڅلٖن كٖين ثن ډلم٘يد نبغاڅج ٱاد سَػما :ىٽشَ ٭چ ٙيَوان د ه٦جا ]557
ٍ -6اٱت اٝٶببن د كٖين ثن ډلم٘يد ډٶَىار اڅٶب ٧اڅٺَددد 373 ٛ

لٙلْؤتمٙیيَ ٍٓ ثٔشرصٓت ٙالْدٓحٙینٔ لٙلْغَبٍِييَ .
«و [دد ٍوُ] ثبٚههز ثههَام دَنيِځههبٍاد نِىيههټ ډههىځههَىى و ػب ه؛ّڈ ثههَام
ځمَانبد نميىاٍ ډىٙيى »
٭چّبډهههها ٥جب٥جههههبي ىٍ سٶٖههههيَ ديههههبر  92و ٕ 95ههههيٍ

ٙههههٮَاء واّ

ٱيايز ٍا ډٺبثڄ سٺيا ىانٖشا و ؿ؛ين دوٍى إز:
« ىٍ اي؛ؼههب ډيههبد ډشٺّههين و ٱههبوين ډٺبثچهها انههياهز و اُ ثههين ٝههٶبر ىو
ٽهها هههيا سٮههبڅ ىٍ ٍوُ ٍانههيد اثچههئ ثهها هههب َ٥اډش؛ههب٭٘ اُ ٕههؼي ثههَ
دىڇ نمههههيى و ىٍ ٕههههيٍ كؼههههَ 5دد ىو ٹ٢ههههب ٍا نههههبڇ ثههههَى إههههز»

2

«ٱههه ثههها ډٮ؛هههب ػبهههڄ إهههز و اُ ځينهههانهههب ا٭شٺهههبى ٵبٕهههي إهههزد
ؿههَا ٽهها ػبههڄ ځههب اُ ايههن ٕههجت إههز ٽهها انٖههبدد ا٭شٺههبى ٝههليق يههب
نبٝليق نياٍى و ځب اُ ا٭شٺبى نبٝليق إز و اين اُ دد نمينا إز »

ىٍ ٍوايش نيِ اُ اډبڇ ٕؼبى

3

دډي إز:

«اڅچبٔههڈٓٝ ٛههڄِّ ٭ٓچَههى ډٔلٓمٛههي ٚوٓ دڅٙههاٙد وٓ اَډٕشٙٮٕ؛َههب ډٙههنَ اڅْبٔههيٓم ثِمٙظْههڄِ َ١ههچَبڅَشٙاٙد وٓ
ُٓوىٕنَههب ډ ٙهنَ اڅْشٺْ هيٓم  ٙ١هي ٛٱَيٓايٓش ٙهاٙد وٓ إٕ هچُټٕ ثِ؛َههب ډ ٙهنَ اڅشتٺَههى هٙچَههبٳٓ ٕٓ هجِيچٙا ٙډ ٙهنَ
اڅَىٓم »

4

﴿ -5إِد ٭ٙجٓههبى ٙڅَههئٕٓ څَههټٓ ٭ٓچَههيٕبِڈٕ ٕٔههچَْ٦بدف إِ ډٓههنِ اسجٓٮٓههټٓ ډٙههنَ اڅْٲَههبوِين إِد اڅْمٔشٺٙههينَ ٵٙهه ػٓ؛ههبر ٚوٓ٭ٔئههيدٍ﴾
[اڅلؼَ 45و]42
٥ -2جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػمهها ٕ :هي٘ي ډلم٘ههي ثههبٹَ ډيٕههي نمههيان د
ع55د 426 ٛ
ٍ -3اٱت اٝٶببن د كٖين ثن ډلم٘يد ديٚيند 369 ٛ
« -4ثههبٍ اڅبههب! ثههَ ډلم٘ههي و هبنههيان٘ ىٍوى ٵَٕههز و ډههب ٍا اُ نههيايز او ٽهها ىٍ ډٺبثههڄ ځمَانهه اٗ إههز
ثبههَ ډ؛ههي ځههَىاد و اُ سٺههيا ٽهها ١ههي ػبههڄ و ٱيايههز إههز سيٙهها ثههَ ډههب ٭٦ههب ٵَډههب و ډههب ٍا [ثههَا نؼههبر] اُ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

٥بي ٶهاد ىو ٝهٶز سٺهيا و ٱيايهز ٍا نهبڇ ثههَى سهب اٙهبٍ ٽ؛هي ثها دد ىو ٹ٢ههبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٹههَدد ٽههَيڈ ٱيايههز ٍا ىٍ ډٺبثههڄ سٺههيا ٹههَاٍ ىاى إههز ٍٓأُصٕلٙفَووت ٙالْ ٓنَّةة ٍُ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُغیبى
ىٍ ٹَدد ٽَيڈ «٥هبٱين» ىٍ ډٺبثهڄ «ډشّٺهين» ٹهَاٍ ىاى ٙهي انهيّٓ﴿ :وزَا رٙوْوشٌ ٍٓإِى

لٙلْؤتمٙوویيَ لَحٔؼٕ ويَ هٓ و ةٍ*ّٓ وزَا ٍٓإِى لٙلطووبغٙیيَ لَـَووش هٓ و ةٍ﴾ٍ 5اٱههت اٝههٶببن ىٍ

ٽشههبة ډٶههَىار اڅٶههب ٧ٹههَددد ٭مههڄ ٥ههبٱين ٍا «سؼههبوُ اُ كههي٘ و ٕههَديـ »
ډٮ؛ب ٽَى إز

2

خوع ثٌذي ٍ ًتیدِ گیشي
 -5سٺهههيا ىٍ څٲهههز ثههها ډٮ؛هه دَنيِځهههبٍ و نڂبنهههياٍ ٽبډهههڄ إهههز و ىٍ
اٝهه ٦ف ثهها ډٮ؛ههب دد إههز ٽهها نٶههٔ انٖههبدد هههيى ٍا اُ دنـهها ىٍ دهههَر
ثههَاي٘ ١ههٍَ ىاٍىد كٶهه ٨ٽ؛ههي و نمـ؛ههين ثههب انؼههبڇ ٥ب٭ههبر و ٭جههبىار و
سَٻ ډلَډبرد هيى ٍا اُ ٭ٺيثز كٸ ىوٍ نمبيي
 -2ٹههَدد و ٍوايههبرد سٺههيا ٍا ؿ؛ههين سيٝههيٴ ډهه نمبي؛ههي« :سٺههيا ثبشههَين
سيٙهها ىنيههب و دهههَر إههزد سيٙههاا ٽهها د؛بنڂههبن ثههَا انٖههبد ىٍ ٍوُ
دهَر ډ ثبٙهي سٺهيا ثب٭هض ډه ٙهيى سهب ا٭مهبڃ و ٥ب٭هبر انٖهبد ډهيٍى ٹجهيڃ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ىٍځههب كههٸ واٹههٙ ٬ههيى و ثهها سٮجيههَ ٹههَددد هياونههيد س؛بههب ا٭مههبڃ ډشّٺههين ٍا
ډ دٌيَىد سٺهيا د؛بنڂهب ډلپمه إهز ٽها اځهَ انٖهبد ث؛هب ُنهيځ ههيى ٍا
ثههَ إههبٓ دد ٹههَاٍ ىنههيد ډيػههت اډيههي ثهها هٚهه؛يى و ٍ١ههب هياونههي ثههبٍ
سٮبڅ ډ ٙهيىد سٺهيا انٖهبد ٍا اُ ٹيهي و ث؛هينب ىنيهي ٍنهب ډه ٕهبُىد او ٍا اُ
ن ٽههزد ىٍ ٍا دَنيِځههبٍ ٽهها ه ه ٳ ٍا ث ه دَواي ه إههزد ٹههَاٍ ى » [اإلډههبڇ اڅٖههؼبىد ٭چ ه ثههن اڅلٖههيند
اڅٞليٶا اڅٖؼبىياد 84 ٛد ى٭ب نٶينڈ]
 55-49 ٛ -5سَػمهها« :ايههن يههبىٽَىم إههزد و ٹ٦ٮههبً ثههَام دَنيِځههبٍاد ٵَػههبډى نيههټ إههز ثههبٯنههبم
نميٚههڂى ىٍ كههبڅى ٽهها ىٍنههبم [دنبههب] ثَايٚههبد ځٚههيى إههز ايههن إههز [كههبڃِ ثبٚههشيبد] و [اډ٘ههب] ثههَام
٥ٲيبنڂَاد واٹٮبً ثي ٵَػبډى إز »
ٍ -2اٱت اٝٶببن د كٖين ثن ډلم٘يد ديٚين د 324 ٛ

نههَ ځ؛ههبن ډٞههيد ثمبنههيد سٺههيا ىٍىنههب ٹچههت ٍا ىٍډههبد ډ ه نمبيههي نمـ؛ههين
ٍوٙهه؛ ثوهه٘ ىيههي نههب انٖههبد ځَىيههي و ٹچههت ٍا اُ سههبٍيپ ثهها ٍوٙهه؛بي
ٕههيٷ ډ ه ىنههيد سٺههيا ثبشههَين څجههبٓ ثههَا ٍوف انٖههبد إههز څجبٕ ه ٽهها ىٍ
واٹهه ٬دي ٚٙه ثههَ ډٮبيههت و نههياٹ ٜثههب٥؛ انٖههبد ثههيى و او ٍا اُ اٍسپههبة ثهها
ځ؛ههب ثههبُ ډهه ىاٍى سٺههيا وٝههيز هياونههي و انههڄ ثيههز

ثهها سمههبډ انههڄ

ٽشبة و ډٖچمبنبد إز »
ثٍَٕ واٹٙ ٬يني:
ايووبى :ؿَاٽهها ايمههبد ثهيود سٺههيا نههيؾ ډٮ؛هبي نويانههي ىاٙههز و ثَهه اُ
ٍوايبردٽچمهها سٺههيا ٍا ايمههبد ډٮَٵهه ٽههَى انههي و ډيډ؛ههبد كٺيٺهه ٽٖههبن
نٖش؛ي ٽا ثين ايمبد و سٺيا ٍا ػم ٬ٽَى اني
ػوووىیٌِ :ٽههها ډيػهههت ٕهههپيد نٶهههٔ و طجهههبر ٹچهههت ٙهههي و ډهه ُڇ ثهههب
سٺيإزد ؿيد ٹچت دىډ ٍا ثا دَنيِ اُ ډلَډبر اڅب واىاٍ ډ ٕبُى
اُبعووت :ٽهها دههٌيَٵشن اډههَ ډ٦چههية ٙههبٍ ٫واػههت يههب ډٖههشلتد ثههيى و
سٺههيا ثبُىاٙههشن نٶههٔ اُ دنـهها ٙههبٍ ٫ډٺ هي٘ٓ نب ه ٽههَى كههَاڇ يههب ډپههَو د
ثيى و اٍسجب ٣اين ىو ثب نڈ ٭ميڇ و هٞي ٛډ٦چٸ إز
ٍسف :ثهها ډٮ؛ههب ٙههير سٺههيا و دَنيِځههبٍ و نم؛ٚههين و يههبوٍ سٺيإههز و
ىٍ كٺيٺزدٽٴ٘ نٶٔ و نڂبنياٍ دد إز اُ سٮي  ٫َٙو ٭ٺڄ
 -4ډٶبنيڈ ډٺبثڄ سٺهيا ثهَا ٵبهڈ ډٮ؛هب ثبشهَ سٺهيا نيهِ ډهيٍى ثٍَٕه واٹه٬
ٙي:
فدووَس :ٽهها نمههبد ٙپٖههشن ديٙهه٘ ىيبنههز إههز و انٖههبد ٍا اُ سٺههيا
اڅب ىوٍ ډ ٕبُى

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

 -3ثههَا ٍوٙههن ٙههيد ثبشههَ ډٮ؛ههب و ډٶبههيڇ سٺههيا ډٶههبنيڈ ډشههَاىٳ ډههيٍى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبٍر نيا و نيٓ دُاى ډه نمبيهي و ثب٭هض ډه ٙهيى سهب انٖهبد ىٍ ثَاثهَ انؼهبڇ

هياني ٙي

ُغیووبى :سؼههبوُ اُ كههي٘ و ٕههَديـ إههز ٽهها ٭مچهه ډٺبثههڄ و ډش٢ههبى ثههب
دَواديٚڂ و دبٍٕبي إز

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غَايووت :ثهها ډٮ؛ههب ػبههڄ و ا٭شٺههبى ٵبٕههيد ډههبن ٬ىٕشَٕ ه انٖههبد ثهها سٺههيا

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

 5ٹههَدد ٽهههَيڈد سَػمهها :ډلم٘هههي ډبهههي ٵي ىونهههيد ؿهههبح يهههبُىنڈد ٹهههڈ:
ٕبُډبد سجچيٲبر إ ډ د ٗ5373
 2ا ډهههبڇ ٭چهه ٘ ثهههن اثهه ٥بڅهههت

د نبهههغاڅج ٱهههاد سهههيوينٕ :ههي٘ي ٍ١هه د

اثياڅلٖههن كٖههين ثههن ډلم٘ههيد سَػمهها :ىٽشههَ ٭چ ه ٙههيَوان د ٹههڈ :ډؤٕٖ٘هها
انشٚبٍار ىاٍاڅٮچڈد ؿبح او٘ڃد ٗ5383
 3اإلډههبڇ اڅٖههؼ٘بى

د ٭چهه ٘ ثههن اڅلٖههيند ٝههليٶا ٕههؼ٘بىياد ٹههڈ :ىٵشههَ نٚههَ

 4اإلډههبڇ اڅٞههبىٷ

د ػٮٶههَ ثههن ډلم٘ههيد ډٞههجبفٍالشةةر د ثيههَور :مؤسَّ ة

األ٭چم څچم٦جي٭بردٍالطب ا و٘څ د 5422ٷ
 5ا ډههبڇ اڅَ١ههب
ٍ١ب

د ٭چهه ثههن ډيٕهه د ٵٺهها اڅَ١ههبد ډٚههبي :ٽ؛ڂههَ اډههبڇ

د ؿبح او٘ڃد  5426ٷ

 6اآلډههي د ٭جياڅياكههي ثههن ډلم٘ههي اڅشميم ه د ٱههٍَ اڅلپههڈ و ىٍٍ اڅپچههڈد ٹههڈ:
انشٚبٍار ىٵشَ سجچيٲبر إ ډ د الطب ا و٘څ د ٗ 5366
 7اثههن اث ه اڅلييههيد ٭جياڅلميههيد ٙههَف نبههغ اڅج ٱههاد ٹههڈ :ٽشبثوبنهها آ ةة اهلل
ډَ٭ ٚنؼٶ د  5424ٷ
 8اثهن اثه ٵهَآد وٍ٘اڇد ډؼمي٭ها وٍ٘اڇ س؛جيها اڅوههيا)َ٥د ٹهڈ :مكتبة اڅٶٺيههاد
ؿبح او٘ڃد ث سب
 9اثههن اٙههٮض ٽههيٵ د ډلم٘ههي ثههن ډلم٘ههيد اڅؼٮٶَي٘ هبرد سبههَادد مكتب ة ني؛ههي
الحد ث د ث سب
 52اثههن ك؛جههڄد اكمههيد ډٖهه؛ي ا ډههبڇ اكمههي ثههن ك؛جههڄد ثيههَور :اكيههبء اڅشههَاص
اڅٮَث د ث سب

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

اڅببى د ؿبح او٘ڃد ٗ 5376

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هٌبثع

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55اثههن ٥ههبووٓد ٕ هي٘ي ٭چ ه ثههن ډيٕ ه د اٹجههبڃ ا ٭مههبڃد سبههَاد :ىاٍ اڅپشههت
ا ٕ ډياد ؿبح ىوڇد ٗ 5367
 52نمههههيد اڅشملههههيٜد ٹههههڈ :مؤسَّةةةة ىاٍ اڅپشههههبةد اڅ٦جٮهههها ا و٘څهههه د
ٗ 5453
 53نميد األډبدد ٹڈ :ډؤٕٖ٘ا دڃ اڅجيز:د ؿبح او٘ڃد  5429ٷ
 54اثههن ډ؛٪ههيٍد ػمههبڃ اڅههيين اثياڅٶ٢ههڄد څٖههبد اڅٮههَةد ثيههَور :ىاٍ اكيههبء
اڅشَاص اڅٮَث د الطب ا و٘څ د  5425ٷ
 55اإلٍثچهه د ٭چهه ٘ ثههن ٭يٖهه د ٽٚههٴٍالغمةة د سجَيههِ :مكتبةة ث؛هه نبٙههم د
ٗ5385
 56انههئد اڅههيٽشيٍ اثههَانيڈ و اڅمٖههب٭يودد اڅمٮؼههڈ اڅيٕههي٤د إههشبنجيڃ ىاٍ
الدعوةد الطب ا و٘څ د  5452ٷ 5989ڇ
 57ايِوسٖيدسيٙههيبيپيد ډٶههبنيڈ اه ٹهه  -ىي؛هه ىٍ ٹههَدد ډؼيههيد سَػمهها
ٵَيههههيود ثههههيٍ ا د سبههههَاد :نٚههههَ و دههههْون٘ ٵههههَُاد ٍوُد ؿههههبح او٘ڃد

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

ٗ 5378
 58اڅجَٹههه د اكمهههي ثهههن ډلم٘هههي ثهههن هبڅهههيد اڅملبٕهههند ٹهههڈ :ىاٍ اڅپشهههت
اإلٕ ډياد الطب اڅظبنياد  5375ٷ

 59ثبٚههش د ٕههٮييد ديههين هههَى دههَوٍ
ډج؛ههب ٕههو؛بد اډههبڇ ٭چهه

دْونٚه ىٍ ن٪ههبڇ سَثيههز ٭ٺ نه ثههَ

د سبههَاد :ډؤٕٖ٘هها ٵَن؛ڂهه ىانهه٘ و انييٚهها

ډٮبَٝد ؿبح او٘ڃد ٗ 5385
 22سبههبني د ٽّٚههبٳ اٝهه ٦كبر اڅٶ؛ههيددٽچپشهها :ثهه نههبد الطب ةة ا و٘څهه د
 5976ڇ
 25اڅلَّانهه د اثههن ٙههٮجاد سلههٴ اڅٮٺههيڃ ٭ههن دڃ اڅَٕههيڃد ٹههڈ :انشٚههبٍار
ػبډٮا

ډيٍٕ٘ين كيُ

٭چميا ٹڈد الطب اڅظبنياد  5424ٷ

اڅٚهههَيٮاد ٹهههڈ :مؤسَّةةة دڃ اڅجيهههز إلكيهههبء اڅشهههَاصد الطب ةةة ا و٘څههه د
 5429ٷ
 23اڅلچّه ه د اثهههن ٵبهههيد ٭ه هي٘ة اڅهههيا٭ و نؼهههبف اڅٖهههب٭ د ٹهههڈ :ىاٍ اڅپشهههت
اإلسالميّ د الطب ٍا و٘څ د  5427ٷ
 24اڅلچّ ه د ٭چ ه ثههن ييٕههٴد اڅٮههيى اڅٺييههاد ٹههڈ :ٽشبثوبنههاٍآ ة اهلل ډَ٭ ٚه د
الطب ا و٘څ د  5428ٷ
ٹڈ :انشٚبٍار َٙيٴ ٍ ١د 5452ٷ
 26نمههيد ا٭هه ڇ اڅههييند ٹههڈ :مؤسَّةة دڃ اڅجيههز إلكيههبء اڅشههَاصد الطب ةة
ا و٘څ د  5428ٷ
ٍ 27اٱههت اٝههٶببن د كٖههين ثههن ډلم٘ههيد ډٶههَىار اڅٶههب ٧اڅٺههَددد ٹههڈ :مكتبة
ن َٚاڅپشتد الطب ا و٘څ د  5424ٷ
 28اڅَاونههي د ٹ٦ههت اڅههييند اڅههي٭يارد ٹههڈ :ډيٍٕهها اډههبڇ ډبههي

٭ههغ)د

اڅ٦جٮ ا و٘څ  5427ٷ
ٍٕ 29هشم ُاى د ٍ١ههبد ٵبهڈ ٹههَدد اُ ىيههيځب ٹهَددد دبيههبدنبډها ډٺ٦هه ٬ىٽشههَاد
ٍان؛مههب :ىٽشههَ ٕهي٘ي ډَس٢ه آ ة اهلل ُاى ٙههيَاُ د ډٚههبوٍ :ىٽشههَ ٕهي٘ي ډل٘مههي
ثههبٹَ كؼشّهه و آ ةة اهلل ٕههي٘ي اثياڅٶ٢ههڄ ډيههَ ډلم٘ههي د ىانٚههپي اڅبيههبر و
ډٮبٍٳ إ ډ ىانٚڂب سبَادد ٗ5378
 32اڅٚههٮيَ د ډلم٘ههي ثههن ډلم٘ههيد ػههبډ ٬األهجههبٍد سبههَاد :ډَٽههِ نٚههَ ٽشههتد
 5382ٷ
ٙ 35ههبيي طههبن د ُيههن اڅههيين ثههن ٭چهه ثههن اكمههيد ٽٚههٴ اڅَيجههاد سبههَاد:
انشٚبٍار ډَس٢يياد الطب اڅظبڅظاد  5392ٷ

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

 25اڅههييچم د اثيډلم٘ههي اڅلٖههن ثههن ډلم٘ههيد اٍٙههبى اڅٺچههية اڅهه اڅٞههياةد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22اڅل هَّ اڅٮههبډچ د ډلم٘ههي ثههن اڅلٖههند وٕههبئڄ اڅٚههيٮا إڅ ه سلٞههيڄ ډٖههبئڄ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32اڅٞههيوٷد اثههيػٮٶَ ډلم٘ههي ثههن ٭چ ه ثههن اڅلٖههين ثههن ثبثييهها اڅٺم ه د ډههن
يل َ٢اڅٶٺيهاد ٹهڈ :انشٚهبٍر ػبډٮها ډيٍٕهين كهيُ

٭چميها ٹهڈد الطب ة ٍ

الثالث د  5453ٷ
 33نميد ٝٶبر اڅٚيٮاد سبَاد :انشٚبٍار ا٭چم د ث سب

 34نميد ٭ييد اهجبٍ اڅَ١ب

د سبَاد :انشٚبٍار ػببدد 5378ٷ

٥ 35جب٥جههبي د ٕ هي٘ي ډلم٘ههي كٖههيند اڅميههِاد ٵ ه سٶٖههيَ اڅٺههَددد سَػم٘هها ٕ هي٘ي
ډلم٘ههي ثهههبٹَ ډيٕهههي نمهههيان د ٹهههڈ :انشٚهههبٍار ػبډٮههها ډيٍٕهههين كهههيُ
٭چمي٘ا ٹڈد ؿبح ثيٖز و ىوڇد ٗ 5386
 36اڅ٦يٕه ه د اثهههيػٮٶَ ډلم٘هههي ثهههن اڅلٖهههند األډهههبڅ د ٹهههڈ :انشٚهههبٍار ىاٍ
اڅظٺبٵاد ؿبح او٘ڃد  5454ٷ
َ٥ 37يلهه د ٵوههَ اڅههييند ډؼمهه ٬اڅجلههَين و ډ٦چهه ٬اڅ؛ههيٍيندسلٺيههٸ ٕههي٘ي
اكمهههي كٖهههي؛ د سبهههَاد :ډَٽهههِ نٚهههَ الثقافةةة ٍاإلسةةةالميّ ،الطب ٍالثانيةةة د
5428ٷ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

 38اڅٮٖههپَ د اثههين ڃد اڅٶههَوٷ اڅچٲييههاد ٹههڈ :انشٚههبٍار إهه ډ ػبډٮهها
ډيٍٕين كيُ

٭چميا ٹڈد  5452ٷ

 39اڅٮيبٙهه د ډلم٘ههي ثههن ډٖههٮيىد سٶٖههيَ اڅٮي٘بٙهه د سبههَاد :ؿبدوبنهها ٭چميههاد
ٗ 5382
 42ٵشّههبڃ نيٚههبثيٍ د ډلم٘ههي ثههن كٖههند روضةة اڅههيا٭٪يند ٹههڈ :انشٚههبٍار
ٍ ١د ث سب
 45ٵَانيههي دهچيڄ ثههن اكمههيد اڅٮههيندسلٺيههٸ ىٽشههَ ډبههي اڅموِوډهه و
ىٽشهههَ اثهههَانيڈ اڅٖهههبډَاي د ٹهههڈ :مؤسَّةةة ٍىاٍ اڅبؼهههَةد الطب ةةة ا و٘څههه د
 5429ٷ

اڅپشبةد الطب اڅظبڅظاد  5424ٷ
 43ٹَٙهه د ٕههي٘ي ٭چهه اٽجههَد ډٶههَىار نبههغ اڅج ٱههاد ٹههڈ :انشٚههبٍار ػبډٮهها
ډيٍٕين كيُ

٭چميا ٹڈد ؿبح او٘ڃدٗ5382

 44ٽَاػپ ه د اثههياڅٶشقدٽ؛ههِ اڅٶيائههيد ٹههڈ :ډپشههت ډٞهه٦ٶي د الطب ة ٍاڅظبنيههاد
5452ٷ
 45اڅپچي؛هه د ډلم٘ههي ثههن يٮٺههيةد اڅپههبٵ د سبههَاد :ىاٍ اڅپشههت ا ٕهه ډياد
 46اڅپچي؛ه اڅهَاُ د ډلم٘هي ثههن يٮٺهيةد اڅپهبٵ د سلٺيههٸ ٭چه اٽجهَ ٱٶههبٍ د
الطب الثالث د ٥بَادد ىاٍاڅپشجبڃ اسالميّ د 5388ٷ
 47ډؼچٖه د ډلم٘هي ثههبٹَد ثلههبٍ ا نههياٍٍال ام ة څههيٍٍ اهجههبٍ األئمّ ة اڅ٦بههبٍد
ثيَور :مؤسَّ اڅيٵبءد  5423ٷ
 48ډلم٘ههي ٍ ٙههبَ د ډلم٘ههيد ډيههِاد اڅلپمههاد ٹههڈ :ىاٍ اڅلههييضد 5375
ٗد اڅ٦جٮ ا و٘څ
 49نمههيد ډلم٘ههيد هَىځَاي ه ىٍ ٹههَدد و كههييضد سَػمهها ډبههي ډبَيههِ د
ٹڈ :ىاٍ اڅلييضد ؿبح او٘ڃد ٗ5378
 52نمهههيد ىانٚههه؛بډا اډيَاڅمهههؤډ؛ين ثهههَ دبيه ها ٹهههَددد كهههييض و سهههبٍيند
سَػمههها ٭جهههياڅببى ډٖهههٮيى

ع5د 2د 3د )52د ډبهههي ډبَيهههِ

ٕههي٘ي اثياڅٺبٕههڈ كٖههي؛ «ٍّٵههب» ع)6د ػههياى ډلههي٘ط
ٕچ٦بن

ع  4و)5د

ع )7و ډلم٘ههي ٭چهه

ع8د 9د  52و  )55ٹڈ :ىاٍ اڅلييضد ؿبح او٘ڃد ٗ 5382

 55ډ٪ٶّههَد ډلم٘ههي ٍ١ههبد اٝههيڃ اڅٶٺههاد ٹههڈ :ىاٍ اڅٶپههَد الطب ةة ٍالَادسةة ٍد
ٗ 5382

تقَا؛ سشآهذ اخالق دسآهذی بش ضٌاخت هفاّين اخالقي اص دیذدگاُ قشآى ٍ سٌّت

الطب ٍالراب د ٗ 5365

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42اڅٺمهه د ٭چهه ثههن اثههَانيڈ ثههن نبٙههڈد سٶٖههيَ اڅٺمهه د ٹههڈ :مؤسَّةة ىاٍ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52اڅمٶيههيد اثي٭جههياهلل ډلم٘ههي ثههن ډلم٘ هي ثههن اڅ؛ٮمههبد اڅجٲههيا د اإلهشٞههبٛد
ٹڈ :ٽ؛ڂَ ٙين ډٶييد الطب ا و٘څ د 5453ٷ
 53نمههيد األډههبڅ د ٹههڈ :ډ؛ٚههيٍار ػبډٮهها ډيٍٕههين كههيُ

٭چميهها ٹههڈد

الطب ٍالثاني 5453ٷ
 54ډپههبٍڇ ٙههيَاُ د نبٝههَد سٶٖههيَ نمينههاد سبههَاد :ىاٍ اڅپشههت ا ٕهه ډياد
ٗ 5374
 55ډيٕههي همي؛ ه د ٕ هي٘ي ٍوف اهللد ٙههَف ؿبههڄ كههييض اٍثٮههين كههييض)د
سبههههَاد :ډؤٕٖ٘هههها س؛٪ههههيڈ و نٚههههَدطبٍ اډههههبڇ همي؛ ٍ )دؿههههبح دهههه؛ؼڈد
ٗ5385
 .65اڅ؛ههيٍ اڅَ٦جَٕ ه د كٖههين ثههن ډلم٘ههيسٺ د ډٖههشيٍٻ اڅيٕههبئڄ و ډٖههش؛ج٤
اڅمٖبئڄد ٹڈ :مؤسَّ دڃ اڅجيز إلكيبء اڅشَاصد الطب ٍالثاني د 5428ٷ

اخــــالق ،ضـواسُی پاًضدّن

