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 هقذهه
جى٨ی٭ات ؼىب ها آو بىؾ که ؼؿاويؿ بك ها هًث ال ی یک

پژوهٍی  جا ؾق يگاقي آهؿ نو ایى اهکاو ٨كاه يهاؾ
اوث که که ؾق بكگیكيؿه هىٔى٠ی  هٍاقکث ؾاٌحه باٌین

هٙلىبحكیى و بهحكیى هىٔى٠ات ؾق شلب قٔایث ال 
به باٌؿ که همايا ٩٠ث اوث و ایى يىٌحاق  هی الهی

پكؾالؾ و ایى هماو  هی کكین٬كآو  بكقوی ؾالئل ٩٠ث ؾق
بكقوی ٌؿ  ٠ًىاو بعد اوث و ؾق چًؿیى هعىق هح١ؿؾ

به وىی ًٌاؼث قا  ٨كهیؽحه و هىٌمًؿؼىايًؿه  که
 و جاذیك والؾ هی قهًمىؾ ىب ٩٠ثِعیط بكای کهای  گام

ؼال٪ او و يیم و١اؾت ؾيیا ی ق٨حاق و ا آو بك ایماو و يعىه
 کكین و اظاؾید قوىل٬كآو  با جىشه به آيچه ؾققا آؼكجً 

يمایاو آهؿه اوث قا  ٘اهكیًً و ؼايؿاو اکكم
 :هعىقهای بعد ٠باقجًؿ ال ؾ کهوال هی

ه١ًای ل٥ىی  ؾق آو: که کكین٬كآو  ؾالئل ٩٠ث ؾق .1
 بیاو ٌؿ.٩٠ث 

به بكقوی آیات  :ؾالئل ٩٠ث ال ظید ـکك ل٩ٛ ٩٠ث .1
ـکك ٌؿه، همكاه با ٬كآيی که ؾق آو کلمه ٩٠ث 

ال  ٌؿه اوحؽكازهای  و بیاو ٠بكجها و ؾقنجىٔیط 
 آو آیات.

ؾقباقه که بك ه١ًای ٩٠ث ؾاللث ؾاقيؿ:  ؾالئل ٬كآيی .1
پكؾاؼحه و ظاوی ها  کكین به ـکك آو٬كآو  هىاقؾی که

به پیمىؾو قاه ٩٠ث جٍىی٫ بلی٥ی اوث که های  ؾقن
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و ؾاوحاو  یىو٧ پیاهبكيمایؿ... هايًؿ ٬ّه  هی
آیاجی که جىِیه بك  ب١الوه بكقوی و آویه. هكین

و يهی ال ق٠ایث ظصاب و چٍن پىٌی و ظ٩ٛ ٨كز 
ليا ؾاقيؿ و يیم بكقوی ه١ًای ٬ىل ؼؿاويؿ ؾق آیه 

 ٔ.٬ٕاِكات الٙك٦
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 و پاکذاهًیکمک کًًذه در کسب عفت  قرآيی عىاهل
که ؾق آو ؾقباقه ي٭ً  :علندر کسب دالئل عفت  .1

ج٩٭ه ؾق ؾیى و کىب ٠لىم ٠٭یؿجی و اؼال٬ی ؾق 
 ِعبث يمىؾین. پیمىؾو کىب ٩٠ث

که ؾق آو  به ازدواج:دالئل عفت در هىضىع تشىیق  .1
الؾواز ؾق ظ٩ٛ و ظمایث ي٩ه ي٭ً بكقوی به 

بك ٩٠ث ایمايی، ؾوث یا٨حى شهث  الو قوض 
 پكؾاؼحین.

ؾق آو  :تربيت صالحعفت در تىصيه بر لسوم دالئل  .1
ؼال٬ی ایمايی و ِالط به بكقوی ي٭ً جكبیث ا

٬كآيی و اظاؾید های  با جىشه به آهىله
و جربیث و ٠م٫ بؽٍی ٩٠ث و  بیث اهل

 پاکؿاهًی ؾق ق٨حاق، پكؾاؼحین.
ؾق  دالئل عفت در حکن حرهت گىش دادو به غًاء: .1

آو به بكقوی آذاق گىي وپكؾو به آوال و ٤ًا ؾق ال 
همچًیى به بكقوی کی٩یث و  ...بیى بكؾو پاکؿاهًی

چگىيگی يهی ٌكی١ث ال گىي ؾاؾو به ٤ًا ؾق 
 ؾیى و ٩٠ث ايىاو پكؾاؼحین. شهث ظ٩ٛ

پيروی يمىدو از هىای از  دالئل عفت در دوری .1
و  کكین٬كآو  ؾق ایى هعىق ؾقباقه جاکیؿ :يفس

بك ؾوقی ال جب١یث ال  بیث اظاؾید اهل
هىای ي٩ه بكای پیكولی و قویؿو به ٩٠ث 

 وؽى گ٩حین.
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ؾقباقه  که ؾق آو :ر رعایت تقىا و ورعد دالئل عفت .1
قویؿو به ٩٠ث وؽى پیمىؾو ج٭ىا و وقٞ بكای 

 گ٩حه ٌؿ.

ؾقباقه  خذاويذ هتعال:دالئل عفت در شکرگساری  .7
ه١ًای ٌکك و اذك آو ؾق ٠م٫ بؽٍی به ٩٠ث ؾق 

 ايىاو ِعبث يمىؾین.

ؾقباقه ي٭ً : به حکمتدالئل عفت در آراستگی  .4
ظکمث ؾق قویؿو به ٩٠ث و  پیمىؾو ٘كی٫

 وؽى گ٩حین.پاکؿاهًی 

به : دالئل حکمت در اهر به هعروف و يهی از هًکر .9
الهًکك ؾق  ه١كو٦ و يهی بكقوی آذاق اهكبه

 ٩٠ث و گىحكي آو پكؾاؼحین. قویؿو به

ؾقباقه ؾق ایى هعىق  دالئل عفت در خىف و رجاء: .12
ي٭ً ؾو اهك گكاهی که ٠باقجًؿ ال ؼى٦ و قشاء، 

 وؽى گ٩حین.ؾق جعّیل ٩٠ث و پاکؿاهًی 
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 در قرآو)کسب روزی حالل( دالئل عفت شکن 
ؾق ایى ٠ًىاو ؾقباقه هعىقهای هح١ؿؾی ؾق ٬الب يکاجی 

قویؿو به ٩٠ث ٌکن وؽى گ٩حین که ههمحكیى آو ؾقباقه 
ـکك های  ال ٘كی٫ قاه همايا ٘لب قولی ظاللهعىقها 
٨كوٌی و کىب  کن٠ؿم  اوث کهکكین  ٬كآو ٌؿه ؾق

و جّك٦  و يیم ٠ؿم ؾوث ؾقالی گك٨حى قولی با قبا
و ٠ؿم ؾاؾو اهىال ؼىؾ به و٩هاء و به اهىال ایحام  ٜالمايه

... ههكیه به لياو اوثشاهالو و يهی ال ٠ؿم ؾاؾه 
بكقوی  کههمچًیى اشحًاب ال ٌكب ؼمك و ٬ماق کكؾو 

 ٘لبؿ. هی اهل ٩٠ث و پاکؿاهًی قا
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 در احادیث اهل بيت عفت
بیث  که ؾق آو به بكقوی قوایات واقؾ ٌؿه ال اهل

ؾق اهمیث ٩٠ث و آذاق هربث آو ؾق ليؿگی  پیاهبك
 .٨كؾی و اشحما٠ی ايىاو پكؾاؼحین

 
 عفتيتایج ترک 

وىء و پیاهؿهای ياگىاق کىی که ٩٠ث قا ؾقباقه ٠ىا٬ب 
 کًؿ وؽى گ٩حین. هی جكک

 
 )عج الله( حضرت حجت عفت در دعای

هحٕمى  که ٠ٔسٕؾ٠ایی ال ظٕكت ظصث به بكقوی
ه١ايی بلًؿی ؾق و٩اقي به ق٠ایث ايىاٞ هؽحل٧ ٩٠ث 

 اوث، پكؾاؼحین.
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 هقذهه:
ي٭ل ٌؿه اوث که  ؾق ظؿید ٌكی٧ ٤ؿیك ال قوىل ؼؿا

کحاب گفاقم یکی  هیگكاهی بیى ٌما به یاؾگاق  ؾو ذ٭ل ٕهى
که ایى ؾو  بیحن اوث و ؾوهی ؼايؿاو و اهل٬كآو  ؼؿاويؿ

ايؿ ایى  هايًؿ ً٘ابی هىحًؿ که ال آوماو به لهیى هحّل ٌؿه
ؾق کًاق ظىْ ٌىيؿ جا ؾق قول ٬یاهث  يمی ؾو ال هن شؿا

اوان بعد ها ؾق . بك ایى 1کىذك بك هى واقؾ ٌىيؿٔ
کكین و اظاؾید قویؿه ال ٬كآو  آيچه ؾقبك  هىٔى٠ات ؼىؾ

بًا ٌؿه اوث و ٠ًىاو بعد بًام ؾقباقه ٩٠ث  بیث اهل
کكین ياهگفاقی ٌؿ. ؾق بكؼی هىا٬ٟ ٬كآو  ئل ٩٠ث ؾقؾال

لمه کكین ؾقباقه ٩٠ث و پاکؿاهًی قا ٬كآو  اٌاقات ِكیط
هىحًؿ ١ًىی ؾالئل هکكین ؾاقای  ٬كآو بكؼی ٠باقات ويمىؾم 

و ال اظاؾید  ...کكؾيؿ هی که ؾ٠ىت به ق٠ایث ٩٠ث
اوح٩اؾه يمىؾم. لیكا بكای ج٭كیك و جىٔیط بعرن  بیث اهل
ق٨حگاو ؾق ٠لن ٨كو  بیث ىحًؿ و اهليا٫٘ ه٬كآو  آياو

كای ج٩ىیك و هىحًؿ که ٌایىحه آو اوث که اهث اوالهی ب
٬كآو  يمایًؿ. آيصا که ؼؿاويؿ ؾقبه آياو قشٞى ٬كآو  ٨هن آیات

ٕو جاویل آو قا ٤یك ال ؼؿا و آياو که قاوػ ؾق ٠لن ٨كهایؿ:  هی
٨كهایؿ:  هی 87و  87و ؼؿاويؿ ؾق وىقه وا١٬ه آیه  1هىحًؿٔ

که ؾق کحاب هع٩ىٜی شای .کكین اوث٬كآو  ٕهمايا آو
ج٩ىیك المیماو، بهحكیى  شم پاکیمگاو به آو ؾوث يميًؿ.ٔ .ؾاقؾ

                                                           
 096/ َ 97ز  :. بعاق االيىاق1
 8 :. آل ٠مكاو1



 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

همچًیى ؾق بعد ؼىؾ ؾو ٩٠ث ؾیگك که ٠باقجًؿ  ج٩ىیك....
بكای جمکیه و جكبیث آياو های  ٩٠ث ٨كز و ٩٠ث ٌکن و قاهال 

 قا بكقوی يمىؾم.قویؿو به ؾقشه ج٭ىا و وقٞ 
 

 ورود به هىضىع
٩٠ث ؾق ليؿگی ايىاو ؾاقای اهمیث ویژه اوث و آقاوحه 

ؾيیا و يیکىیی ؾق يحایس  به ٌؿو به پاکؿاهًی ايىاو قا
چًايچه اگك ؼىايًؿه گكاهی و اهل قوايؿ.  هی آؼكت

ؾقیا٨ث ؼىاهًؿ ؾ٬ث ؾاٌحه باًٌؿ ٬كآو  ايؿیٍه ؾق آیات
يمایؿ  هی ؾ٠ىت به ٩٠ث و پاکؿاهًی٬كآو  يمىؾ که جمام

پیٍكو بعد  ؿه گكاهی با هٙال١هؼىايًهمايگىيه که بكای 
 قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ.ایى هىٔىٞ 

هًٟ يمىؾو ي٩ه ال وقوؾ به ظكام و ٩٠ث ٠باقت اوث ال 
ِیايث و ظ٩ٛ ٠مل ایىحاؾو ؾق ه٭ابل هًکك که هًصك به 

ٌىؾ. په ٩٠ث وكچٍمه جمام  هی و ایماو و ج٭ىای ايىاو
 ٨1كهىؾيؿ. ؼیكات اوث همايگىيه که اهیكالمىهیى ٠لی
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ینقرآو  دالئل عفت در  کر
٩٠ث ٠باقجىث ال ظّىل ظالحی  ه١ًای ل٥ىی ٩٠ث:

ال ٤لبه ٌهىت بك ايىاو ٌىؾ ي٩ه  هی ي٩ىايی که هىشب
ای  و ٩٠ث ؾاقای ه١ايی بىیاق گىحكؾه 1.شلىگیكی يمایؿ

 هح١ؿؾ جعث آو ؾاؼلاوث که هّاؾی٫ و ٠ًاویى 
جا ٌىؾ  و ٌاهل ٩٠ث شمیٟ شىاقض ايىاو هیٌىيؿ  هی

به ٘ىق  یحىايین بگىیین ٩ِث ٩٠ث جع٭٫ پیؿا کكؾه اوث
هرال ٩٠ث ؾوث آو اوث که به ومث هعكهات ؾقال 
يٍىؾ که هال ظكام یکی ال آيهاوث... و ٩٠ث لباو آيىث 

با آو به کالهی که قٔایث الهی ؾق آو يیىث جکلن که 
و  و ٤یكه ...يًمایؿ هايًؿ ؾقو٢ و ٤یبث و وؽى چیًی 

٩٠ث ًٌىایی ٠باقجىث ال يًٍیؿو هعكهات ال ٬بیل 
چٍن و ٬ىه ٤یبث و ٤ًاء و آوال ظكام و ٤یكه ... و ٩٠ث 

 1بیًایی آيىث که ال ؾیؿو هىاقؾ ظكام چٍن پىٌی يمایؿ.
کكین ؾق هىأٟ لیاؾی ٬كآو  و به جع٭ی٫ ٠باقت ٩٠ث ؾق

آيهن به ِىق هح١ؿؾ هن ال ظید ل٥ث و هن واقؾ ٌؿه اوث 
و همچًیى ال شهث ابىاب و ووائل که هًحهی  ًاال ظید ه١

، که هایل هىحین ایى ؾالئل ه١ًىی و ل٩ٝی ٌىيؿ هی به ٩٠ث
 هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهین.قا به ٘ىق هؽحّك و هىشم 
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 آوی و هعايقرآو  لفظ عفت در
ؾق هىأٟ هح١ؿؾی واقؾ ٌؿه کكین ٬كآو  ٠باقت ٩٠ث ؾق. 1

٨كهایؿ:  آو ٬ىل ؼؿاويؿ اوث که هی اوث که ال شمله
ُه ّهٓى  َیُهُن الَلْ ًّ ی ُی٥ٓ ّفیَى اَل َیّصُؿوَو ّيَکاًظا َظَحْ َٕوٓلَیٓىَح٧ّ٩ّ١ٓ اَلْ

ّلّهٔ ٕٓ هصمٟ البعكیى  ج٩ىیك ایى آیه ؾقجا شایی که  .٨َ1
اگك ٨٭یك بین آو قا ؾاقؾ که ٨٭ك او  ایًگىيه واقؾ ٌؿه اوث:

یؿ جالي بىیاق يمایؿ جا په بابىاوٙه الؾواز لیاؾجك ٌىؾ 
به ؾيبال با جمكیى و اوح٭اهث ٌهىت ؼىؾ قا ؼاهىي و 

باٌؿ جا ٌهىت ؼىؾ قا قام يمایؿ که کىب ٩٠ث و پاکؿاهًی 
: ٕای واقؾ ٌؿه اوث ال پیاهبك اکكمؾق ظؿید ٌكی٧ 

که چٍن قا  هك که ٬ؿقت بك الؾواز ؾاقؾ الؾواز کًؿ، شىاياو،
 و هك که ٬ؿقت يؿاقؾ، ؾاقؾ، یبا ظیا و ؾاهى قا پاٮ يگه ه

و اوح٩١ا٦  کاهؿ.ٔی بىیاق قوله بگیكؾ که ال يیكوی شًىی ه
٩٠ث  و ٠باقت ٕلیىح٧٩١ٔبه ه١ًای يکاض واقؾ ٌؿه اوث 

... باٌؿ هی الؾواز کكؾو پیٍه کكؾو به ه١ًای ٕلیحموزٔ ی١ًی
ٔ به ٨كهایؿ ٕال یصؿوو يکاظا هی و ٬ىل ؼؿاويؿ هح١ال که

 بكای يکاض اوث که همايا ههكیه و ي٩٭هه١ًای يیا٨حى وبب 
که ؼؿاويؿ ؾق ایًصا آياو قا جٍىی٫ به الؾواز  باٌؿ هی
و ٬ىن به او که ؼؿاويؿ ؾقهای قل٪ ؼىؾ قا بك آيها يمایؿ  هی

يیالهًؿ  بیقا ال ٨ٕل ؼىؾ ها  ؼىاهؿ گٍىؾ و ؼؿاويؿ آو
ؼىاهؿ کكؾ جا ٬اؾق به پكؾاؼث ظ٭ى٪ الؾواز که هماو ههكیه 

                                                           
یابًؿ، بایؿ پاکؿاهًی پیٍه کًًؿ جا  کىايی که اهکايی بكای الؾواز يمیو . 1

 11يیال گكؾايؿ. يىق آیه  ؼؿاويؿ ال ٨ٕل ؼىؾ آياو قا بی
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وث، ٌىيؿ.... و شائم يیىث که اهك ههن الؾواز به ا و ي٩٭ه
 یؿ گمايیؾلیل ؼى٦ ال ٨٭ك و يؿاقی جكک ٌىؾ لیكا ایى يٍايه 

اگك آو  ٨ٕكهایؿ:  هی آيصا کهؼؿاويؿ هح١ال اوث ی  و٠ؿهبه 
يیال  هكؾاو و لياو ٨٭یكيؿ ؼؿا به ل٧ٙ و ٨ٕل ؼىؾ آياو قا بی

ياهحًاهی و و هىح٥ًی ؼىاهؿ ٨كهىؾ و ؼؿا قظمحً وویٟ و 
 . 5ٕٔبه اظىال بًؿگاؤ آگاه اوث

 ؾوث بكؾاٌحى ال ظكامه١ًای ٩٠ا٦ که ؾق همیى بعد 
ِٕبك و ... و يیم ه١ًای اوح٩١ا٦ که هماو باٌؿ هی

و ه١ًای ٩٠ث ٨كز ٕکه  هاوثٔ... پاکیمگی ال لٌحی
ؾق اهمیث ٩٠ا٦ و  .آیؿ هی 1ٔظ٩ٛ آو ال هعكهات اوث

ؾق ؾ٠ای ؼىؾ  پاکؿاهًی همیى به که قوىل ؼؿا
ال جى هؿایث و ج٭ىا و ٩٠ا٦ و  ؼؿاويؿا: ٨ٕكهىؾيؿ

 .1يیالی ال ؼل٫ قا ؼىاوحاقمٔ بی
 ٩06ث ؾق ٬ىل ؼؿاويؿ و ؾق آیه ٠باقت ٠همچًیى . 9

َٕوآلَ٭َىا٠ُّؿ ّهَى ٨كهایؿ:  هی که ٌؿه اوثوىقه يىق واقؾ 
جّ  َىاّء الاَلْ ْ

ًّ اِض َأٓو  اَل َیٓكُشىَو ّيَکاًظا ٨ََلٓیَه ٠ََلٓیّهَىْ ی ال ًَ ُش
ٍةٔ ًَ َشاٍت ّبّمی ١َٓى ّذَیاَبُهَىْ ٤َٓیَك ُهَحَبّكْ َٕ که ایى آیه ٌاقه ؾاقؾ  1َی

                                                           
ِٟ ٠َّلیِنٔ يىق آیه . 1 ُه َواّو ّلّه َوالَلْ ٕٓ ُه ّهٓى ٨َ ّهُن الَلْ ًّ  ٠ّٕ11َباّؾُکٓن َوّئَهاّئُکٓن ّئٓو َیُکىُيىا ٨َُ٭َكاَء ُی٥ٓ
 0-5/ ز 08عكیى: َ . هصمٟ الب1
 :ٕاللهن ايی اوالک الهؿی و الح٭ی و ال٩١ا٦ و ال٥ًیٔ. وًى جكهفی .1
5/5993877 
ای که اهیؿ به الؾواز يؿاقيؿ، گًاهی بك آياو يیىث که  . ٕو لياو ال کاقا٨حاؾه1

لبان های ٕقوییىٔ ؼىؾ قا بك لهیى بگفاقيؿ، بٍكٖ ایًکه ؾق بكابك هكؾم 
 06ق آیه ؼىؾآقایی يکًًؿٔ وىقه يى
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٩٠ث په آقاوحگی به  به اهمیث باالی ٩ِث ٩٠ث...
ٌىؾ اال ایًکه جصلی ٩٠ا٦ و ٩٠ث  هی ٌاهل هكؾاو و لياو

که به ِىقت قوًٌحك و ٌؿیؿجكی ؾق لو ٌایىحه اوث 
قا بك لو واشب يمىؾ ؼؿاويؿ ظصاب بكول يمایؿ، ال ایًكو 

ه با٬ی هايؿو ؾق هًمل و ٠ؿم ؼكوز بؿوو اشاله همىك بو 
شهث ق٠ایث ٩٠ث و ظیاء و ظ٩ٛ او و ؼايىاؾه او و يیم 

بمرابه یک کل بمقگ ال ٨ىاؾ و ايعكا٦ بكای ظ٩ٛ شاه١ه 
کًؿ که  هی به ایى ه١ًا اٌاقهآيصا که آیه هباقکه جا اوث. 

باٌؿ بلکه  به لياو شىاو يمیو هًعّك ٩٠ث اؼحّاَ 
باٌؿ که اهیؿی  هی بمقگ والٌاهل لياو ال کاق ا٨حاؾه و 

به الؾواز کكؾو يؿاقيؿ. په ٌایىحه اوث که ظصاب قا 
و ال آقایً يمىؾو بكای ياهعكهاو ؾوقی ق٠ایث يمىؾه 

اٌحه باًٌؿ لیكا و به ق٠ایث ٩٠ث الحمام ٠ملی ؾ گمیًًؿ
ؾیًی و ام او و الحمام و هحايث و اظحك ایى اهك بك و٬اق

 اؼال٬ی او ؾاللث ؾاقؾ.
که آبكو و همايا لو پاکؿاهى ٠باقت اوث ال لو ؼىبی 

و ٩٠ث یکی  ... يمایؿ هی ٌك٦ ؼىؾ قا ظ٩ٛ و ظكاوث
 ٌىؾ. هی ال ٌكی٩حكیى ٩ِحهاوث که ِبك ال آو هح٩كٞ

ؾق کالم ؼؿاويؿ واقؾ ٌؿ آيصا همچًیى ٠باقت ٩٠ث . 3
ُكوا ٨ّ ٨كهایؿ:  هی که ّّ ّفیَى ُأٓظ ّه اَل ی ّٕلٓل٩َُ٭َكاّء اَلْ َوّبیّل الَلْ

ٓك  َٔ ی١ُىَو  ّٙ ّْ َیٓعَىُبُهُن ی ًبا ٨ّ َیٓىَح ٓق
َ
َیاَء ّهَى آْل ًّ آلَصاّهُل َأ٤ٓ

اَن ّئٓلَعا٨ًا َوَها  ًَْ ٧ّ َج١ّٓك٨ُُهٓن ّبّىیَماُهٓن اَل َیٓىَأُلىَو ال ْ٩ُ١َ الَحْ
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هَ  ٩ُّ٭ىا ّهٓى َؼٓیٍك ٨َّاَوْ الَلْ ًٓ  بكال ه١ًای آیه ایًگىيه  1ّبّه ٠َّلیِنٔ ُج
آیؿ که ؼؿاويؿ يٝك هكؾم هكؾم قا به گكوهی ال هكؾم  هی

و ال باًٌؿ  يمی ٨٭ك قا ؾاقاهای  شلب ؼىاهؿ يمىؾ که يٍايه
ایًکه ؼىؾ قا ٨٭یك يٍاو ؾهًؿ ؾوقی هیکًًؿ و آو به شهث 

باٌؿ جا شایی که  هی هعا٨ٝث بك کكاهث و ٠مت ي٩ىٍاو
بكؾ که ایى ا٨كاؾ ال ذكوجمًؿاو  هی ظال آياو گماوشاهل به 

لفا ؼؿاويؿ هح١ال و٩اقي به ج٩٭ؿ باًٌؿ...  هی يیالاو و بی
٨كهایؿ لیكا ایى  هی و اهحمام وقلیؿو به ق٨ٟ يیالهای آياو

آياو قا ىايی هىحًؿ که ؼؿاويؿ و قوىل او، ا٨كاؾ ال ک
جا آيصه که قوىل ؼؿاويؿ ٨كهىؾيؿ: ؾاقيؿ  ؾووث هی

ظیاء و ٩٠ی٧ قا ؾووث و ٌؽُ بؿ  ٕؼؿاويؿ ٌؽُ با
 ... 1ٔؾاقؾ یکًًؿه اِكاقگك قا ؾٌمى ه لباو و وئىال

ٕؼؿاويؿ ؾووث ؾاقؾ بًؿۀ ٨٭یك با ٨كهایًؿ  هی همچًیى
 .1ٔيمایؿ   قا که ؼايىاؾۀ ؼىؾ قا ظ٩ٝو ٩٠ی٧ آبكو 

 
  

                                                           
ِؿ٬آت[ ظ٫ّْ يیالهًؿايی اوث که ؾق قاه ؼؿا ]به وبب شًگ یا ٘لب ؾاًي یا [.  1

بیماقی یا ٠ىاهل ؾیگك[ ؾق هٕی٭ه و جًگًا ا٨حاؾه ايؿ ]و بكای ٨كاهن کكؾو همیًه ليؿگی[ 
يمی جىايًؿ ؾق لهیى و٩ك کًًؿ؛ ٨كؾ ياآگاه آياو قا ال ٌؿت پاقوایی و٩ْ٠حی که ؾاقيؿ 

ًاوی. ]آياو[ جىايگك و بی  يیال هی پًؿاقؾ. ]جى ای قوىل هىٖ[ آياو قا ال ویمایٍاو هیٌ 
ال هكؾم به اِكاق چیمی يمی ؼىاهًؿ. و ٌما ای اهل ایماوٖ آيچه ال هال ]با اقلي و بی 

 ٠983یب[ اي٩ا٪ کًیؿ، ی٭یًًا ؼؿا به آو ؾاياوث. ب٭كه آیه 
َه ُیّعبُّ َآلَعّیيَّ َآلُمىَح٧َ٩١َ 1 اّئَل َآلُمٓلّع٧َ . اهالی  . ّئوَّ َاللَّ ُٓ َآلَبّفيَّ َالىَّ َو ُیٓب٥ّ

 37/83 :ٌیػ ٘ىوی
َه ُیّعبُّ ٠َٓبَؿُه َآل٩َّ٭یَك . 1 ُاَلْم ّئوَّ َاللَّ  1/414 :وًى ابى هاشه .َأَبا َآل١َّیاّل  َتَعِفَفُس 
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 هعًای عفت در قرآو
 : حضرت یىسف. 1

 و اٌکالها  مام شًبهکه بك ج کكین٬كآو  های ال ههمحكیى ٬ّه
.. اوث. ظٕكت یىو٧يمایؿ، ؾاوحاو  هی جاکیؿ٩٠ث 

ایى ؾاوحاو ؾق ٬الب یک وىقه ؼاَ که بًام یىو٧ پیاهبك 
ی آیاجی اوث که به ه١ًای ٩٠ث  بكگیكيؿه ٌؿ ؾقياهگفاقی 

جا ایى ؾقشه  ....... و همچًیى الحمام به ٩٠ث  کًًؿ هی اٌاقه
هّاؾی٭ی که جاکیؿ بك ٩٠ث و ه١ايی ال اهمیث که ؼؿاويؿ 

يمایؿ، هك چًؿ ل٩ٛ  ؾاقيؿ قا ؾق ایى وىقه ـکك هی هؽحل٧ آو
 ٩٠ث، به ِكاظث به کاق يك٨حه اوث.

که وشىؾ ٩ِث ٩٠ث و جىايىث  یىو٧ پیاهبك
جكیى  پاکؿاهًی قا اذبات يمایؿ و ایًکه چگىيه ؾق وؽث

ايىاو ٩٠ث پیٍه  ٌایىحه اوث ها و١ٔیثت و ظاال
پیكولی و بكجكی ؾق ؾقشات باال بكای ايىاو يمایؿ.... په 

 ....ٌىؾ که اهحعاو او يیم وؽث باٌؿ هی هًگاهی ظاِل

 باٌؿ هی واقؾ ٌؿه بىؾ و ایى قهم آيچه که بك یىو٧ پیاهبك
٠ؿالحی ٬كاق  ؾ ٜلن و بیقهىپه ال آيکه ال وىی بكاؾقايً 

گك٨حه بىؾ اهل ٩٠ث قا ؾق و اقاؾه الهی بك آو ٬كاق ، گك٨ث
په ؼؿاويؿ او قا  جمام هكاظل یاقی و يّكت قوايؿ ...

و کاقوايی هىا٨كجی ال هًگاهی که به چاه ايؿاؼحه ٌؿ 
مىؾ يآيصا ٠بىق کكؾه و او قا به ذمى ياچیم ؼكیؿيؿ یاقی 

... همچًیى يّكت الهی هًگاهی که ؼؿاويؿ به او ٠لن و 
حه او گٍث، به ؾلهای هكؾم ٌی٩ظکمث ٠ٙا ٨كهىؾ و 
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هكاوؾه و  ٬ّؿیا هًگاهی که لو ٠میم هّك  یاقی او آهؿ...
بكهاو و .. به ایى جكجیب که .اقجباٖ ياهٍكوٞ با او قا يمىؾ

 آيصا که ؼؿاويؿ ه١صمه الهی قا به چٍن ؼىیً ؾیؿ...
آو لو بال ؾق وِل او اِكاق و اهحمام کكؾ و  ٕ ٨كهایؿ: هی

قوٌى ظ٫ قا  یىو٧ هن اگك ل٧ٙ ؼاَ ؼؿا و بكهاو
 1يؿیؿه بىؾ ٕبه هیل ٘بی١یٔ ؾق وِل آو لو اهحمام کكؾیٔ

ی١ًی قاه ٩٠ث و پاکؿاهًی پیٍه  په ه٭اوهث يمىؾ...
و ال آيصا به  يمىؾ په ؾ٠ىت لو ٠میم هّك قا قؾ يمىؾ

ؾق ظالی که جمام ؾقبها قا  ٘ك٦ ؾقب ؼكوشی ٨كاق يمىؾ
 و ؼؿاويؿ او قا يّكت يمىؾ ..بك قوی ٩٬ل يمىؾه بىؾ

ؾق ه٭ابل او با ظكکحی  های ٩٬ل ٌؿه قا هًگاهی که ؾقب
ه١صمه آوا و يٍأت گك٨حه ال ل٧ٙ الهی بال يمىؾ جا ال 

ؼىاوث هكجکب  هی همىك ٠میم هّك که ال اوؾوث 
همچًیى يّكت  ٠مل لٌث ليا ٌىؾ، قهایی بایؿ ...

هًگاهی ٌاهل ظال او ٌؿ که همىك ٠میم هّك ؾق الهی 
و ؼؿاويؿ ٩٘ل  همث ؼیايث لؾه٭ایل ٠میم هّك به او ج

ؼكؾوالی که ٬اؾق به وؽى گ٩حى يبىؾ قا به وؽى وا 
ؾاٌث جا بك بی گًاهی یىو٧ ٌهاؾت ؾهؿ... و یىو٧ به 
ؾلیل ٩٠ث و پاکؿاهًی که ؾاٌث ليؿاو قا به ٬ّك جكشیط 

ؼؿا، هكا قيس ليؿاو ای  ٕیىو٧ گ٩ث: :آيصا که ٨كهىؾ ؾاؾ
ؼىٌحك ال ایى کاق لٌحی اوث که ایًاو ال هى ج٭أا 

                                                           
 98. یىو٧ آیه 1
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٩٠ث پیٍه يمىؾو آي٭ؿق اهمیث ؾاقؾ که  1ؾاقيؿٔ
که  ليؿاو قا به بكآوقؾو ؾقؼىاوث لياو هّكی یىو٧

په  ال او هٙالبه قوابٗ ياهٍكوٞ کكؾه بىؾيؿ، جكشیط ؾاؾ
هكج٩ٟ  ؼؿاويؿ او قا یاقی يمىؾ و کیؿ و هکك آياو قا ال او

يمىؾ... ؼؿاويؿ ؾق ليؿاو يیم به یىو٧ یاقی قوايؿ آيصا 
 ....ليؿايباياو و ليؿايیاو قا به او ه١ٙى٦ يمىؾهای  که ٬لب

همچًیى ؼؿاويؿ به ج١لین ٠لن جاویل ؼىاب باق ؾیگك او قا 
يّكت ؼىؾ قا ٌاهل ظال يمىؾ،  ؼؿاويؿ ...يّكت يمىؾ

ج٩ىیك  هًگاهی که یىو٧ جىايىث ؼىاب پاؾٌاه هّك قا
... و آيصا که اهل هّك قا ال يمایؿ و او قا به ٬ّك ٨كاؼىايؿ

به ؾ٠ىت او او و ٬عٙی و گكوًگی يصات ؾاؾ و هكؾم به 
، پكوحاو ـلیل ٌؿيؿ ؼؿاويؿ یگايه ایماو آوقؾيؿ و بث

مچًیى هًگاهی که او و یاقی ؼؿاويؿ ٌاهل ظال ٌؿ... ه
هًگاهی  بكاؾقايً به هن قویؿيؿ یاقی ؼؿاويؿ با او بىؾ و

بیحً به هّك  و هاؾقي و ؾیگك ا٠ٕای اهلکه پؿق 
ؾق جمام آهؿيؿ... جمام اج٩ا٬ات هىشىؾ ؾق ایى ؾاوحاو 

 هكاظل آو، اٌاقه به ايىاٞ هؽحل٧ ٩٠ث و پاکؿاهًی
هؽحل٧ هكبىٖ به های  همچًیى اٌاقه به ٩٠ث يمایؿ. هی

شىاقض، ٩٠ث ٌکن و٬حی  يمایؿ هايًؿ ٩٠ث ها هی ايؿام
هكؾم قا ال گكوًگی يصات ؾاؾ و جؿبیك و ا٬حّاؾ و هیايه 
 قوی ؾق ؼىقؾ و ؼىقاک قا به آياو آهىلي ؾاؾ، قوىل ؼؿا

٩٠ث ٌکن  يمؾ ؼؿاويؿها  هعبىبحكیى ٩٠ث٨ٕكهایؿ:  هی
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. با جىشه به هىاقؾ بیاو ٌؿه ظٕكت 1باٌؿٔ هی و ٨كز
الهی قا پیؿا  و جاییؿ ٌایىحگی ؾقیا٨ث يّكت یىو٧

آيصا که اويؿ او قا به ه٭ام باالیی قوايؿ... و ؼؿ يمىؾ
ؾق وا١٬یث بكای وی ؼىابی قا که او ؾق کىؾکی ؾیؿه بىؾ 

٨كهایؿ: ٕای  هی وىقه یىو٧ 8ج١بیك يمىؾ آيصا که ؾق آیه 
پؿق ؾق ٠الن قؤیا ؾیؿم که یالؾه وحاقه و ؼىقٌیؿ و هاه هكا 

ل بكکات پاکؿاهًی و ٩٠ث و جمام ایًها ا کكؾيؿ.ٔ وصؿه هی
 و ؾاوحاو او وىقه یىو٧ اوث که وقلیؿو اوث... لفا

٬كآو  ؾاوحاوٌایىحگی ایى قا ؾاقؾ که به ٠ًىاو بهحكیى 
ایى  آيگىيه که ؼؿاويؿ هح١ال ؾق آیه وىمجىِی٧ ٌىؾ 

 ها قا ال ٘كی٫ ایى ٕها بهحكیى وكگفٌث٨كهایؿ:  هی وىقه
 کًینٔ. بك جى بالگى هی ـ که به جى وظی کكؾینـ ٬كآو 

 
ین. 2  دالئل عفت در داستاو حضرت هر

يمایؿ ال آو  هی ٬كآو کكین ؾاوحاو ظٕكت هكین قا بالگى
هحفکك ٌىؾ، که شهث که ٩٠ث و پاکؿاهًی ٌؿیؿ او قا 

ی ٘بی١ی ٠ىاهلی اوث که ؼؿاويؿ  ایى ٩٠ث ٌؿیؿ يحیصه
هح١ال اقاؾه يمىؾه اوث که جىشه و ٠ًایث بًؿگاو ؼىؾ قا 

شلب يمىؾه جا ؾیگكاو به ظٕكت هكین ا٬حؿاء ها  به آو
که ال شمله ایى  يمىؾه و او قا الگىی ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿ

 ٠ىاهل جكبیث ِالط بىویله پؿق و هاؾقی ٩٠ی٧ و ِالط
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ٌىؾ  هی آهؿو هكین هّاؾ٦، هًگاهی که به ؾيیا باٌؿ هی
او  يٍايه ایماو لیاؾ و پاکؿاهًیاو که هاؾق  با يفق بمقگ

آيصا که ؾق هًگام ؤٟ ظمل او ؼٙاب به  وثبىؾه ا
ٕبه یاؾ آوقیؿ هًگاهی قا که  ٨كهایؿ: هی ؼؿاويؿ هح١ال

ؼؿاويؿاٖ آيچه قا ؾق قظن ؾاقم، »گ٩ث: « ٠مكاو»همىّك 
ق»بكای جى يفق کكؾم، که  ٕو آلاؾ، بكای ؼؿهث ؼايه « هعَكْ

. کلمه 1جىٔ باٌؿ. ال هى بپفیك، که جى ًٌىا و ؾاياییٖٔ
و آلاؾ و قها ال شمیٟ ايىاٞ ه١ّیث هعكقا به ه١ًای 

٠مل پیٍحال بكای باٌؿ و  هی ؼالُ بكای ؼؿاويؿ هح١ال
ایى اهك يٍاو ال وشىؾ ٩٠ث و  به شمیٟ ٘ا٠ات الهی...

په ال آيکه او قا به ؾیًا آوقؾ بكای  باال ؾاقؾ. هاؾق هكین
 ي٭ل کكین آو قا٬كآو  چًايچهاو ؾ٠ا يمىؾ و ال ؼؿاويؿ 

و هى او قا هكین يام يمایؿ: ٕ چًیى ؾقؼىاوث هیکًؿ  هی
قايؿه ٌؿه ؾق پًاه  يهاؾم و او و ٨كليؿايً قا ال ٌْك ٌیٙاو

. و ؾق و٬ث بىؾ که پكوقؾگاقي او قا به بهحكیى 1ٔجى آوقؾم
ه ٬بىل يمىؾه و ایى ا٬ؿام او به ٠ًىاو یک ٠مل ِالط وش

٬بىل  ال شايب ؼؿاويؿ به اظىى وشه هىقؾ قٔایث و
.. همچًیى ایى ؾلیلی ٬اٟ٘ بك ٠م٫ ایماو وا٬ٟ گكؾیؿ.

هح١ال و ه١ك٨ث و اؼالَ باالی او هاؾق هكین به ؼؿاويؿ 
... همچًیى هًگاهی که هكین قا بكای به باقی ج١الی اوث

ؼؿهث به ه١بؿ ٨كوحاؾ و هكین قٌؿ یا٨حه و ؾؼحكی بال٣ 
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ای ٨كٌحه الهی ؾق ٬الب بٍكی بكٌؿه بىؾ و ؾق ایى هًگام 
 قا به او او جمرل یا٨حه بىؾ و بٍاقت جىلؿ ظٕكت هىیط

ؾق ایى هًگام بكا٨كوؼحه ٌؿه و ؾق  هكین ...ؾهؿ هی
آو بٍك ٨كٌحه ظیا و ٩٠ث و پاکؿاهًی به آقاوحگی به اوز 

: ٕهكین گ٩ث: هى ال جى پًاه به ؾهؿ هی ؼىی شىاب
. 1بكم اگك هكؾ پكهیمکاقی هىحیٔ ؼؿای قظماو هی

٨كليؿی باٌؿ ؾق ظالی که  اوث بكای هىچگىيه همکى 
ای  لو بؿکاقه هكؾی ها قا لمه يکكؾه اوث و هى يیم

کاي ای   گ٩ث:و هًگاهی که او قا بؿيیا آوقؾ  ....يیىحن
ایى ی١ًی  ..ایى هكؾه بىؾم و ٨كاهىي ٌؿه بىؾم.٬بل ال 

 او قوبكو ٌؿو ایچیم و هٍکلحكیى اهك بكایًکه وؽححكیى 
 ال آيهاؼیايث و ٨عٍا  جهمّث ًٌیؿو  وي ا با ٬ىم

 ی جىلین اهك الهی ٌؿ و آهاؾه باٌؿ... هًگاهی که هی
٨كليؿ ؼىؾ هىیط قا به هیاو  ...وؽث الهی گكؾیؿآلهىو 

... و ایى يمىؾ هی با ؼىؾ ظمل او قا ؾق ظالی کههكؾم آوقؾ 
... آو هًگام که ه٭ابله و قویاقویی وؽث قا جعمل يمىؾ

ٕيه ٬ىهً به او با اهايث و ٠حاب وؽحی ؼٙاب کكؾيؿ: 
... ایى  1ایٖٖٔ پؿقت هكؾ بؿی بىؾ، و يه هاؾقت لو بؿ کاقه

آیه ؾلیلی اوث ٬اٟ٘ و ٌهاؾجی ال شايب ٬ىم او بك 
لیكا او ؾؼحك آو پؿق و پاکیمگی و جكبیث ِالط او 

به  ؾق همیى و٬ث بىؾ که باٌؿ... هی ِالط و ٩٠ی٧هاؾق
                                                           

 17. هكین: آیه 1
 97. هكین: آیه 1



 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

وؽث، های  قاهًمایی ؼؿاويؿ که او همىاقه ؾق هى١٬یث
 قوايؿ، ظٕكت هكین هی بًؿگاو ِالط ؼىؾ قا یاقی

چگىيه با کىؾکی که ؾق گاهىاقه »ٕبه او اٌاقه کكؾ؛ گ٩حًؿ: 
... ؾق آو هًگام بىؾ که ؼؿاويؿ 1ٔ!اوث وؽى بگىیین؟

ٕهى  قا به وؽى آوقؾ و گ٩ث: ٨كليؿ او، ظٕكت ٠یىی
بًؿه ؼؿاین؛ او کحاب ٕآومايیٔ به هى ؾاؾه؛ و هكا پیاهبك 

بكکث  وشىؾی پك -هك شا که باٌن-. و هكا ٬كاق ؾاؾه اوث
ام، هكا به يمال و لکات جىِیه  ٬كاق ؾاؾه؛ و جا لهايی که ليؿه

 1ٔکكؾه اوث
و ایًگىيه اوث که ؼؿاويؿ هح١ال هك کىی قا که قاه 

ؼىؾ ٩٠ث  و ق٨حاق و ا٬ىالقٔایث او قا بپیمایؿ و ؾق هًً 
.. ؼؿاويؿ بكای ایى هًٝىق .پیٍه کًؿ يّكت ؼىاهؿ يمىؾ

آو  .ؾهؿ هی به ها يٍاو ِالط و يیکىیییک الگى و يمىيه 
قاه بًؿگی ؼؿاويؿ هح١ال قا ؾق  ظٕكت هكینهًگام که 

پیً گك٨ث و به لیًث ٩٠ث و پاکؿاهًی ؾق جمام اٌکال 
پیؿا يمىؾ که به ه٭ام آو قا ، ٌایىحگی آو آقاوحه گكؾیؿ

وىقه  85کكین ؾق آیه ٬كآو  که ٭یى يائل گكؾؾیِؿ واالی
ٕهىیط ٨كليؿ هكین، هائؿه به ایى ه١ًا اٌاقه يمىؾه اوث: 

٨٭ٗ ٨كوحاؾه ٕؼؿأ بىؾ؛ پیً ال وی يیم، ٨كوحاؾگاو 
ؾیگكی بىؾيؿ، هاؾقي، لو بىیاق قاوحگى و ؾقوحکاقی 

٨كهایؿ:  هی كینوىقه جع 19بىؾٔ همچًیى ؼؿاويؿ ؾق آیه 
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ٕو همچًیى هكین ؾؼحك ٠مكاو هرل لؾه که ؾاهاو ؼىؾ قا 
پاٮ يگاه ؾاٌث، و ها ال قوض ؼىؾ ؾق او ؾهیؿین، او 

قا جّؿی٫ کكؾ، و ال  هایً کلمات پكوقؾگاق و کحاب
اظًّث ٔ ؾق آیه هباقکه ٠باقت "هٙی١او ٨كهاو ؼؿا بىؾ.

هًحهی های  " به ه١ًای ایى اوث که ایى بايى جمام قاه٨كشها
پاکؿاهًی و ظمایث و ظ٩ٛ ال ها  به ٩٠ث که با آو

آهؿ قا پیمىؾ به ٘ىقی که کمحكیى  هی به ؾوثها  لٌحی
.... ال هايؿ ٌکی ؾق ٘هاقت و ٩٠ث و يماهث او با٬ی يمی

يٝك ظصاب و جكک آقایً بكای ياهعكم و ٠ؿم اؼحالٖ با 
و همچًیى اٌح٥ال جمام ها  هكؾاو ياهعكم و ؾوقی ال آو

ی ؾوق که هىقؾ به ٘ىقی که هکاي٬ث به ٠باؾت پكوقؾگاق و
٠ًایث هكؾاو وا٬ٟ جىشه کىی يباٌؿ و آو هکاو هىقؾ 

و ٠لث آو يیم واؾگی و بی آالیٍی  ايحؽاب يمىؾيٍىؾ قا 
ىؾ ؾلیلی بك ؾوقی هكین ال و ؾوقی آو بىؾ... که ایى ؼ

آقایً و و شلب يٝك ؾیگكاو به ؼىؾي بىؾ لفا  لیًث و
ؾق ایى کحاب ٕ ٬كآؤ ال هكین یاؾ ؼؿاويؿ هح١ال ٨كهىؾ: ٕ

، آو هًگام که ال ؼايىاؾه اي شؿا ٌؿ و ؾق ياظیه کى
که ؾق ایى آیه ٠باقت شؿا ٌؿو  ٬ٔ1كاق گك٨ث. یٌك٬

که ٕايحبفتٔ به هماو ه١ًایی که بیاو ٌؿ اٌاقه ؾاقؾ، 
ا٠حمال ؾق هکايی  "الًبف" به ه١ًایبكگك٨حه ٌؿه ال قیٍه 

 ٤1یك هايىن و ٤یك ه١مىل اوث.
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 دالئل عفت در سيره و زيذگی آسيه همسر فرعىو:. 3
 به هىٔىٞ ٩٠ث ؾق ؾاوحاو آویه و ٨ك٠ىو اٌاقه ٬كآو کكین

به ؾيیا و  ه ؾق آو باالجكیى وٙط ٠ؿم ج١ل٨٫كهایؿ ک هی
و همچًیى باالجكیى وٙط ؾ٨ٟ ٜلن و با٘ل و  .هحاٞ آو

باٌؿ... ؾق ایى ؾاوحاو ٌاهؿ  هی هًکك و هعكهات
كای و يّكت الهی و ٨ؿاکاقی بباالجكیى هیماو ٬بىل ظ٫ 

ؾق ایى ؾاوحاو ؾقشات باالی ق٤بث به باٌین و  هی ظ٫
 آو لهاو آؼكت و هعبث الهی و ا٘ا٠ث او وشىؾ ؾاقؾ.

کی که همىكي ٨ك٠ىو بكای آویه ال ليؿگی هك٨ه و ُهلکه 
که ٨ك٠ىو ای  یؾق ٬ّك ٨كاهن کكؾه بىؾ شؿا ٌؿ، ليؿگاو 

 با آو اؾ٠ای ؼؿایی که ؾاٌث بكای ؼىؾ واؼحه بىؾ...
 و اهکايات قا جكک يمىؾ...ها  په آویه جمام آو ي١مث

پًؿاٌث که  هی که آویه آو قا بكای ؼىؾ شهًمی ليؿگی
ال بًؿگی و ا٘ا٠ث ایى ليؿگی ٬ابل جعمل يبىؾ، لیكا 

ا٨حاؾه بىؾ... آویه جكشیط ؾاؾ اهام و ؼؿاويؿ بىیاق ؾوق 
که همايا هىوی بى  پیاهبك لهاو ؼىیً قا یاقی يمایؿ

پیاهبكی که او قا ؾق ؾاهى ؼىؾ پكوقي و  ٠مكاو اوث.
کكاهات  او ؾق ظالی که ٩٘لی بیً يبىؾ و الجكبیث يمىؾ 

و ه١صمات بمقگی قا هٍاهؿه يمىؾ که یکی په ال ؾیگكی 
او بىؾ، که  بك ظ٭ايیث و قاوحی ؾ٠ىت و يبىتای  يٍايه

ی واب٫ ؼىايؿه ه ؾق کحب ايبیاقا هٙاب٫ با آيچها  ایى يٍايه
٠باؾت به و گٍث بىؾ، یا٨ث... په ٌی٩حه و ٠ا٫ٌ جىظیؿ 

باٖ با .. همچًیى آویه ؾق اقجؾق ؼ٩ا پكؾاؼث.پكوقؾگاق 
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که همىك ٠میم ٩٠ث پیٍه يمىؾ و آو ؼٙایی  هىوی
.. آویه هكجکب ٌؿ قا، ايصام يؿاؾ. ؾقباقه یىو٧هّك 

ليی با ِؿا٬ث و پاکؿاهى و یگايه پكوث و هٙیٟ اهك 
و آو هًگام که ٨ك٠ىو هحىشه ایى  .الهی با٬ی هايؿ

بیى ايحؽاب ليؿگی هاؾی و هؽیك يمىؾ و١ٔیث ٌؿ، او قا 
و یا ايحؽاب هكگ و ٠فاب و جكک ٠٭یؿه جىظیؿی ک٩كآهیم 

و ٨ؿاکاقی ؾق قاه که آویه ٌهاؾت  و به ؾاق آویؽحه ٌؿو...
... ؼؿاويؿ يیم به هؿض و ذًای او ٠٭یؿه و ؾیى قا جكشیط ؾاؾ

وىقه  11ؾق آیه  پكؾاؼث و به ٩٠ث و ٘هاقت قوض او
ايؿ ؼؿا   و بكای کىايی که ایماو آوقؾه: ٌٕاقه يمىؾجعكین ا

همىك ٨ك٠ىو قا هرل آوقؾه آيگاه که گ٩ث پكوقؾگاقا پیً 
ای بكاین بىال و هكا ال ٨ك٠ىو و  ؼايه  ؼىؾ ؾق بهٍث

 .کكؾاقي يصات ؾه و هكا ال ؾوث هكؾم وحمگك بكهاؤ
 
 ر زيذگايی حضرت هىسیدالیل عفت د. 4

ؾق باالجكیى ٩٠ث آو هن وأط  های يٍايهال یکی ؾیگك 
 هٍاهؿه ظٕكت هىویؾقشه ی آو قا ؾق ؾاوحاو 

 ا٨حاؾو ؾق ؾام او، الجكن ٨ك٠ىو و  کًین. آو هًگام که ال هی
و به وكلهیى هؿیى وكلهیًی که ؾق آو قٌؿ یا٨حه ؼاقز ٌؿه 

قا ؾیؿ که ه٥ٍىل پك کكؾو ای  واقؾ ٌؿ ؾق ظالی که ٠ؿه
ؾو لو قا ؼىؾ هىحًؿ و های  و ویكاب يمىؾو ؾامها  هٍک

هصال و يىبث بكای ویكاب ها  هٍاهؿه يمىؾ که کىی به آو
آيها ق٨ث و  هىوی به ومثؾهؿ.  يمىؾو گىو٩ًؿايٍاو يمی
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چیىث؟ و ایى کالهی ٌما و کاق پكویؿ ظاشث ها  ال آو
گىیی که ایى  بیهىؾههؽحّك و بؿوو ظاٌیه و يكهٍی و یا 

به  ویو جمایل هى يٍايه ایىث بك ٩٠ث لباو هىوی
٩٠ث و های  يٍايهها  هىا٠ؿت و کمک آو لياو، لیكا ؾق آو

پاکؿاهًی و ظیاء قا هٍاهؿه يمىؾ هؽّىِا ایًکه ال هکاو 
بكای ویكاب يمىؾو  بىؾيؿ وهكؾاو کًاقگیكی يمىؾه جصمٟ 

ؾاههای ؼىؾ با هكؾاو اؼحالٖ يًمىؾه و واقؾ يماٞ يٍؿه 
قا ها  گ٩حًؿ ها آوگ٩حًؿ:  بىؾيؿ...آو ؾو ؾق شىاب هىوی

ؼاقز ٌىيؿ، و پؿق ها پیك  یهمگها  ؾهین جا چىپاو یآب يم
٩٠ث و يیکی قا ؾق های  يٍايه هىوی ...اوث یهكؾ هىً

ؾو بكای اؾای ایى هىىلیث ها  هٍاهؿه يمىؾ لیكا آوها  آو
باٌؿ لیكا  هی و ایى ؾلیل بك ٩٠ثؾؼحك بىؾيؿ يه یک ؾؼحك 

هىقؾ ج١كْ و ها  ٤كیبهؾؼحك جًها همکى اوث ال شايب 
که ایى اظحمال با وشىؾ ؾو  ...اظحكاهی و ؾٌمًی ٬كاقگیكؾ بی

..ب١الوه ایًکه هىوی ؼحك هًح٩ی یا بىیاق ب١یؿ ؼىاهؿ بىؾ.
 ...گیكی آو ؾو ال هكؾاو قا هٍاهؿه يمىؾ ٠ؿم اؼحالٖ و کًاقه

همچًیى ظکمث و ٠ؿم يكهً ؾق کالم و ابحفال ؾق شىاب 
قا لمه يمىؾ... همايٙىق که بك هكؾاو ها  و وؽى گ٩حى آو

ث ج١اهل ؾؼحكی که ٩٠ی٩ه يباٌؿ هن ؾق کی٩یپىٌیؿه يیىث 
ِا ؼّىگىیی و هن ؾق وکًات و يعىه ق٨حاق  يعىه پاوػ

 اگك هؽا٘ب آو ؾؼحك هكؾ شىاو ، ٬ؿ بلًؿ و يیكوهًؿ و لیبایی
ؾق ظالی که او ؼؿهحی قایگاو بكای باٌؿ  هايًؿ هىوی

آياو ايصام ؾاؾه باٌؿ... با ایى وشىؾ هیچ ؼللی ؾق ق٨حاق پك 
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٩٠ث آو ؾو ؾؼحك ظاِل يگكؾیؿ... و هىوی پك ِالبث و 
و گك٨ث و بكای آياو ال چاه آب کٍیؿ ها  وٙل آب قا ال آو

اظىان به وىی ؼايه ق٨حًؿ... ب١ؿ ال آو بىؾ که هىوی ها  آو
قاظحی کكؾ و آوىؾه ؼا٘ك ٌؿ لیكا ؼؿاويؿ او قا هى٫٨ به اهك 
ؼیكی يمىؾه بىؾ و جىايىحه بىؾ ظاشث ایى ؾو ؾؼحك قا که 

به جاؼیك ا٨حاؾه به ؼايه يمؾ پؿق پیكٌاو ها  لهاو قویؿو آو
ٌب به هًمل بكوًؿ ٬بل ال جاقیکی ها  بىؾ، بكآوقؾه والؾ و آو

همچًیى هىوی اهیؿواق گٍث  ایؿ...قا هعا٨ٝث يمو آو ؾو 
 و ايعكا٦ اؼال٬ی ؾق لهايی که همه شا ٜلن و ٨ىاؾلیكا 

ؾاقای ٩٠ث و آًٌا ٌؿه بىؾ که ای  با ؼايىاؾهايحٍاق یا٨حه بىؾ 
ؾقؼحی ق٨حه و به  . ؾق ایى هًگام به لیك وایهپاکؿاهًی بىؾ

ٕپكوقؾگاقاٖ هك ؼیك و پیٍگاه ؼؿاويؿ ایًگىيه ؾ٠ا يمىؾ: 
قو هىوی  ال ایى .هى به آو يیالهًؿمٖٔ یبك هى ٨كوح یيیک

ؾاقؾ که هكؾم و اهحً ال کىايی باًٌؿ که ؾاقای  هی ؾووث
٠الوه بك ایًکه او  .ل ٩٠ث و پاکؿاهًی هىحًؿاای  چًیى هكجبه

و اؼال٬ی پكوقي بیابؿ  جكبیحی ی٨ٕاکًؿ ؾق چًیى  هی آقلو
جا اظىان اهًیث و قاظحی و ا٘میًاو يمىؾه و پكوحً و 

ـیث ٠باؾت ؼؿاويؿ هح١ال قا  ؾيبال بؿوو ج١٭یب و آلاق و ا
ؾق همیى ا٨کاق و ؾق ظال ؾ٠ا به ؾقگاه الهی بىؾ جا  يمایؿ.

و پؿق آو ؾو ؾؼحك ایًکه ؼؿاويؿ ؾ٠ای او قا هىحصاب يمىؾ 
٨كوحاؾ جا شمای کاق ؼیكی که بكایٍاو  او قا به وىیها  آو

ؿه شلى آهها  يمایؿ... په یکی ال آو ايصام ؾاؾه قا به او ٠ٙا
ق٨ث به وىی او آهؿ...  هی با ظیا و ٩٠ث قاهؾق ظالی که 
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ؾق ؼىؾ ظاوی ه١ايی بلًؿی ؾق آیه هباقکه « اوحعیاء»کلمه 
ال ٩٠ث و ظصاب و جكک جبكز و آقایً و يیم با هحايث وؽى 

قاه آقاهً  و با و٬اقگ٩حى و پاییى ايؿاؼحى وك و کًحكل چٍن 
و به ايؿاله آو ؾؼحك به ٘ىق هؽحّك  ..باٌؿ. هی ق٨حى

٩٠ث يؿاٌث به ظٕكت  ٔكوقت که هًا٨اجی با ظیا و
٬كآو  ؾقهىوی جکلن يمىؾ.. په ؼؿاويؿ هح١ال ایى ِعًه قا 

کكین، ؾق ظالی که ال ٩٠ث و ظیای آو ؾؼحك جمصیؿ 
ال آو ؾو  یٕياگهاو یک بكای ها و٧ِ يمىؾه اوث:يمایؿ  هی

ؾاٌث و  یکه با يهایث ظیا گام بكه یبه وكا٢ او آهؿ ؾق ظال
همؾ ویكاب کكؾو کًؿ جا  یگ٩ث: پؿقم ال جى ؾ٠ىت ه

و ال ایى ؾاوحاو هحىشه  .1ها به جى بپكؾالؾٔ یگىو٩ًؿاو قا بكا
ٌىین که ظیاء و ٩٠ث لو او قا ال ايصام  ایى يکحه هی

یا ایًکه هايٟ ال . ؾاقؾ ها و جکالی٩ً بال يمی هىئىلیث
يكهی ِعبث کكؾو او با هكؾاو ٤كیبه يیىث به ٌٖك آيکه با 

و بكای لو ایى ظ٫ وشىؾ ؾاقؾ و يكهً ؾق ٬ىل همكاه يباٌؿ. 
قؾ ؾیگكاو ؾق کمال ظكیث و آلاؾی يٝك بؿهؿ ظحی هىکه ؾق 
 90ایى ِعًه قا بكای ها ؾق آیه ٬كآو  ياهعكم باٌؿ وها  اگك آو

ال آو ؾو ٕؾؼحكٔ  یککًؿ: ٕ هی وىقه ٬ُّ به قوًٌی بیاو
قا که  یگ٩ث: پؿقمٖ او قا اوحؽؿام کى، چكا که بهحكیى کى

و اهیى  یآو که اوث که ٬ى یکً یجىاي یاوحؽؿام ه
... ال يٍايه ٬ؿقت بؿيی هىوی ایى بىؾ که با وشىؾ باٌؿ.ٔ

... و يٍايه الؾظام ٌؿیؿ شم١یث بكای آياو ال چاه آْب کٍیؿ
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اهیى بىؾو او ٤یكت و ٩٠ث ٌؿیؿ او بىؾ ؾق هًگام که ال 
جا يگاه ؾؼحك ١ٌیب ؾقؼىاوث يمىؾ که پٍث وك او قاه قوؾ 

و ؼّىِیات شىمی او يی٩حؿ ؾق ظالی که ها  یاو به ویژگ
قاه قا به ؾؼحك ١ٌیب او قا با پكجاب وًگكیمه به چپ و قاوث 

با او  هىقؾ و أا٨ی ؾاؾ جا ال ِعبث کكؾو بی او يٍاو هی
ؼىؾؾاقی يمایؿ، اگك ؾق ایًصا ابماقی که شای وؽى و جکلن 

 لو وشىؾ ؾاٌث که وكچٍمه آو ٬ىت ٌؽّیثقا بگیكؾ 
ٕبك گك٨حه ال کحاب ٌؽّیث لو بیى يٝك اوالم و  باٌؿ. هی

 .وا١٬یث شاه١ه هىلماياو يىٌحه ظىى هىوی ٩ِاقٔ
و ظیا ؾق ایًصا یک ویژگی هربث اوث يه ه٩ًی لیكا ظیای 

و ایى  1.آيىث که شلىی ٠مل ٬بیط و لٌث قا بگیكؾهربث 
 اوث بك اؼال٪ باالی اوالهی و ایماو ٬ىی ٨كؾای  يٍايه

ٕهك ٨كهایؿ:  هی به ؼؿاويؿ هح١ال، آيصا که قوىل ؼؿاويؿ
  1ؾیًی اؼال٬ی ؾاقؾ،و اؼال٪ اوالم ظیاوث.ٔ

 .1ال ایماو اوثٔ ظیاءهمايا  ٨كهایؿ:ٕ هی همچًیى ایٍاو
بكای شلىگیكی ال ای  و بكای ظیاء ٨ٕل و ي٭ً ویژه

... و و جكک گًاهاو و ه١اِی اوثای  های ٤كیمه کًٍ
کًین  هی قا و٩اقي به ظیاء و ٩٠ثهكؾ و لو هًگاهی 
قا ها  و شًب وشىي آوها  یى يیىث که ١٨الیثه٭ّىؾ ا

ؾق ها  هؽحل٧ آوهای  اؾاهه ي٭ً آ٨كیًیبكای ٘لب ٠لن و 
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بلکه ٌایىحه اوث  قا هعؿوؾ و ه٭یؿ يمایین.ليؿگی 
ي٭ً کاهل ؼىؾ ؾق واؼث شاه١ه بٍكی ها  هكکؿام ال آو
ٌك٠ی اؼال٬ی و ایث ظؿوؾ البحه همكاه با ق٠قا ای٩ا يمایًؿ 

ؼّىِا بكای لياو به شهث ِیايث  هكا٠ات ٩٠ث...
و  ٌؽّیث او ال ابحفال و پاوؿاٌث کكاهث ايىايی او

شلىگیكی ال جباه ٌؿو ایماو او، که ایى اهك ال ٘كی٫ الحمام 
 گكؾؾ. هی او به اظکام ٌكٞ و ؾیى ظاِل

الؾواز  با یکی ال ؾؼحكاو ١ٌیب هًگاهی که هىوی
ؾق قاه يمىؾ  و آهًگ و٩ك و بالگٍث به وىی و٘ى ؼىؾيمىؾ 

و آجٍی و ه١مىال هىا٨كی که ؾق قاه باٌؿ  آجٍی ال ؾوق ؾیؿ...
ٌىؾ که ایى  هی ٌىؾ و اهیؿي ٬ىی هی ببیًؿ ؾلً هعکن

کمک ها  جىايؿ ال آو هی اوث ال هكؾهی کهای  آجً يٍايه
ق٨ٟ يمایؿ هؽّىِا ها  گك٨حه و يیالهای ؼىؾ قا به کمک آو

اگك و٩ك ٘ىاليی باٌؿ و ٌبی ٜلمايی و ٌكایٗ وظٍحما په 
بك ايىاو آگاه اوث که بیٍحك ظفق يمایؿ و هعا٨ٝث بك اهل 

ؾق پیً  و ٠یال يمایؿ و ایى هماو کاقی اوث که هىوی
به جى ی و آیا ؼبك هىو٨كهایؿ: ٕ هی کكین٬كآو  گك٨ث آيصا که

به ٕال ؾوقٔ هٍاهؿه کكؾ و یکه آجٍی ؟ هًگاهقویؿه اوث
ؾیؿم  یهکد کًیؿ که هى آجٍ یؼايىاؾه ؼىؾ گ٩ث ايؿک

ٌما بیاوقم، یا به وویله ایى آجً ی ال آو قا بكا یا  ٌایؿ ١ٌله
بیث او همیى به  هىوی و اهلو ال ٩٠ث  1قاه قا پیؿا کًن.ٔ

بیث و ؼايىاؾه  که هًگاهی که به ٘ك٦ آجً ق٨ث اهل
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آجً  ؼىیً قا با ؼىؾ همكاه يکكؾ لیكا هّؿق و هًبٟ ایى
ياًٌاؼحه بىؾ و ایى اهك به ؾلیل هعا٨ٝث  ی هىویبكا

بك شاو اهل بیحً و ظكاوث آيها ال هك وىء و بؿی و يمىؾو 
اهام  .ؼیايحکاق و ٤یك ٩٠ی٧ و ٬لبهای هكیٓ بىؾهای  يگاه
٨كهایؿ:  هی ؾق ظؿیری ایى ق٨حاق هىوی قا جاییؿ کكؾه، ٠لی

به ايؿاله اقلي هك هكؾ به ايؿاله همث اووث و ٩٠ث او ٕ
٨كهایؿ: ٕؾلیل ٤یكت هكؾ  هی همچًیى 1باٌؿٔ هی ٤یكجً

٨كهایؿ: ٕ هك کىی ٩٠ث و پاکؿاهًی  و هی ٩٠1ث اووثٔ
ٌىؾ و اقلي و ٬ؿق او يمؾ  پیٍه يمایؿ، ولق و باقي وبک هی

ؼايىاؾه ؼىؾ قا ؾق هکاو  ... هىوی1ا٨مایً یابؿٔپكوقؾگاق 
و  ایمًی شای ؾاؾ و آو به شهث ظَك او بك ظ٩ٛ شاو

و قهبك و يگهباو ؼايىاؾه ٌایىحه  والهحی و قاظحی آيها بىؾ..
و هىوی به  .اوث که ایًگىيه ال ؼايىاؾه ؼىؾ هعا٨ٝث يمایؿ

ؾق  جًهایی و با ه١یث الهی به ومث آو آجً ظكکث يمىؾ...
ٟ و  چًیى و٬حی بىؾ که ؼؿاويؿ به ؾلیل ٩٠ث و و اؾب و جىٔا

و ه٭ام جکلین الهی او قا به پیاهبكی  وٞق و ج٭ىای هىوی
يىقايی با او وؽى  و ؼؿاويؿ ال ؾل یک ؾقؼث بكايگیؽث

يمىؾ: ٕهى پكوقؾگاق جىامٖ ک٩ٍهایث قا بیكوو آق که جى ؾق 
ه٭ام قوالثٔ  ی. و هى جى قا ٕبكایهىح ی٘ى وكلهیى ه٭ؿن
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ٌىؾ گىي ٨كا  یهی يچه بك جى وظبه آ ايحؽاب کكؾم، اکًىو
 ٨.1ك٠ىو که او ٥٘یاو کكؾه اوثٖٔ یبكو به وى.1ٕٔؾه
 رعایت حجاب و چشن پىشی و حفظ فرجدالیل عفت در . 5
آیات ٬كآيی وشىؾ ؾاقؾ که به ق٠ایث ظصاب و جكک ٔ 1

يمایؿ و آو به شهث  هی جٍىی٫آقایً بكای هكؾاو ياهعكم 
 ؼؿاويؿ هح١ال جعّیل ٩٠ث ایمايی اوث آيصا که

ٖ به همىكاو و ؾؼحكايث و لياو پیاهبك یا٨كهایؿ: ٕ هی
بلًؿٔ ؼىؾ قا بك  یها یٕقووكها  هًاو بگى شلبابهإ

ایًکه ٕال کًیماو و ی ؼىیً ٨كو ا٨کًًؿ، ایى کاق بكا
آلىؾگاؤ ًٌاؼحه ٌىيؿ و هىقؾ آلاق ٬كاق يگیكيؿ بهحك اوث 

ٔ ؼؿاويؿ وك لؾهها  ال آو یو ٕاگك جاکًىو ؼٙا و کىجاه
 1همىاقه ٩٤ىق و قظین اوث.ٔ

پىٌی و ظ٩ٛ  آیاجی وشىؾ ؾاقؾ که و٩اقي به چٍنٔ 9
با جمام  ٩٠ث و جكک آقایً جىوٗ لو بكای هكؾ ياهعكم

ؼىؾ قا  یها هًاو بگى چٍنبه هإيمایؿ:  هی آوهای  شًبه
ٕال يگاه به ياهعكهاؤ ٨كو گیكيؿ، و ٨كوز ؼىؾ قا ظ٩ٛ 

جك اوث، ؼؿاويؿ ال آيچه  پاکیمهها  آوی کًًؿ، ایى بكا
گاه اوث یايصام ه  1.ؾهیؿ آ

ؼىؾ قا ٕال يگاه  یها و به لياو با ایماو بگى چٍن
آلىؾٔ ٨كو گیكيؿ، و ؾاهاو ؼىیً قا ظ٩ٛ کًًؿ، و  هىن
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لیًث ؼىؾ قا شم آو ه٭ؿاق که ٜاهك اوث آٌکاق يًمایًؿ، 
ؼىؾ قا بك ویًه ؼىؾ ا٨کًًؿ ٕجا  یها یو ٕا٘كا٦ٔ قووك

گكؾو و ویًه با آو پىٌايؿه ٌىؾٔ و لیًث ؼىؾ قا آٌکاق 
ٌىهكايٍاو یا پؿقايٍاو یا پؿق  یيىاليؿ هگك بكا

ٌىهكايٍاو یا پىكايٍاو یا پىكاو همىكايٍاو یا 
بكاؾقايٍاو یا پىكاو بكاؾقايٍاو، یا پىكاو ؼىاهكايٍاو، یا 

کًیمايٍاؤ یا ا٨كاؾ و٩یه لياو هن کیٍٍاو یا بكؾگايٍاو ٕ
 یکه ال اهىق شًى یبه لو يؿاقيؿ یا کىؾکاي یکه جمایل

گاه يیىحًؿ، آو  یهًگام قاه ق٨حى پایهاها  هكبىٖ به لياو آ
ؼىؾ قا به لهیى يميًؿ جا لیًث پًهايیٍاو ؾايىحه ٌىؾ. ٕو 

به  یهمگ ؼلؽال که بك پا ؾاقيؿ به گىي قوؿٔ وی ِؿا
 1او جا قوحگاق ٌىیؿ.هًهإ یا ؼؿا بالگكؾیؿی وى

٨كهایؿ: و آيها که ؾاهاو ؼىیً قا ال  هی ؼؿاويؿ ج١الی
شم با همىكاو  یو آهیمي شًى 0کًًؿ. یظ٩ٛ ه ی٩٠ح یب

 یؾق بهكه گیك یو کًیماو ٕکه ؾق ظکن همىكيؿٔ يؿاقيؿ ول
  1.ال ایًها هىقؾ وكليً يؽىاهًؿ بىؾ

 یها  ٨كهایؿ: و ؾق ؼايه هی همچًیى ؼؿاويؿ ج١الیٔ 3
ؼىؾ بمايیؿ و همچىو شاهلیث يؽىحیى ٕؾق هیاو هكؾمٔ 

قا اؾا کًیؿ، و  یؿ، و يمال قا بك پا ؾاقیؿ و لکاتٜاهك يٍى
ؼىاهؿ  یؼؿا و قوىلً قا ا٘ا٠ث يمائیؿ ؼؿاويؿ ٨٭ٗ ه
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 14 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

بیث ؾوق کًؿ و کاهال ٌما قا  و گًاه قا ال ٌما اهل یپلیؿ
 1.پاٮ والؾ

که  یهًگاه٨كهایؿ: و  هی ؼؿاويؿ جباقک و ج١الی 1ٔ
ها  ٕبه ٠ًىاو ٠اقیثٔ ال آو یال ووائل ليؿگ یچیم

ؼىاهیؿ ال پٍث پكؾه بؽىاهیؿ، ایى  یٕهمىكاو پیاهبكٔ ه
ؾاقؾ، و ٌما ظ٫  یقا پاکحك هها  ٌما و آو یها کاق ؾل

 1.يؿاقیؿ قوىل ؼؿا قا آلاق ؾهیؿ

ای  باٌؿ وویله هی جمام آیات ٨ى٪ که هكبىٖ به ظصاب
كها یث لو ال آلاق و اـیث و ؼٙو ظما بكای جعّیل ٩٠ث

لو و هكؾ قا ظمایث  و شلىگیكی ال هحک ظكهث او اوث.
و با٠د  يمایؿ هی شاه١ه قا ال ٨ىاؾ ظ٩ٛ کكؾه و ؼايىاؾه و

به ؾوث  ٩اٚ ؾائمیٌىؾ که لو و هكؾ ؾاقای یک ظ هی
 .ؾق بكابك ٌهىات ي٩ه اهاقه به وىء جاذیك يپفیكؾ آوقيؿ

ٌىؾ که ؾق ه٭ابل  هیهمچًیى ق٠ایث ظعاب وبب 
ٌیٙايی یک ٠ای٫ ؾاٌحه باٌؿ لیكا لو با های  هووىو

جمام ؾقهای ٌهك قا بك قوی  ظ٩ٛ ظصاب و ٩٠ا٦ ؼىؾ
چٍن ؾق اهاو های  ؼىؾ بىحه و ؾق پًاهگاهی ال گًاه

  .ؼىاهؿ بىؾ
بكای هكچیمی ليای وشىؾ  ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه اوث که

 ام کكؾه اوثيٝك به آيچه ؼؿاويؿ ظكها  ؾاقؾ و ليای چٍن
  1.باٌؿ هی
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 19 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

م جیكی يگاه به ياهعك ؾق ظؿید ؾیگك واقؾ ٌؿه اوث که
که بكای جكن ال ؼؿا ایى  هك ٌیٙاو ال جیكهای لهكاگیى

که  يگاه قا جكک کًؿ ؼؿاويؿ ایمايی به او ٠ٙا ؼىاهؿ يمىؾ
  1.ٌیكیًی آو قا ؾق ٬لب ؼىؾ اظىان ؼىاهؿ يمىؾ

گىیی قاه ٩٠ث و وقٞ و همچًیى اگك قاه ليای گىي قا ببًؿؾ 
ال ؾق ظؿیری  ج٭ىا با جمام اٌکال آو قا پیمىؾه اوث

بكای هك گىٌی ليایی اوث  آهؿه اوث که لهال قوىل
 ليای گىي ًٌیؿو آيچه که ؼؿاويؿ ظكام يمىؾه اوث

 1.باٌؿ هی

 یا  ٨كهایؿ: بًابكایى به گىيه هی کكین٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق
ؾق ٌما ٘مٟ کًًؿ ايگیم وؽى يگىئیؿ که بیماقؾالو  هىن

  1.و وؽى ٌایىحه بگىئیؿ

په بك لو واشب اوث که ؼىؾ قا ال هن کالم ٌؿو با 
 ِعبث ؾق هىقؾ هىٔى٠ات ٤یكٔكوقی و هكؾاو ٤كیبه
که ؾق  ّؿا٪ کالم ل٥ى ؼىاهؿ بىؾکه ایى ه ظ٩ٛ يمایؿ

 ى هىقؾ اٌاقهظؿیری ال پیاهبك هکكم اوالم به ای
که با هكؾ ٤كیبه  کًؿ لو قا هی يهی ؼؿاويؿ ٨كهایؿ: هی

 1ٖباٌؿ هن کالم يٍىؾ هی بیٍحك ال پًس کلمه که ٔكوقی
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 12 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

يكهی ؾق وؽى ٌاهل هك کالم ٤یكٔكوقی بیى شًه لو 
ٌىؾ که ؾاقای يال و يى٠ی يكهی و ٠ٍىه ؾق  و هكؾ هی

ٌىؾ که بكای هًٝىق و هؿ٨ی ٤یك ٌكی٧ و  هی وؽى
 ياِىاب به کاق قوؾ.

گك٨حه و او قا به ومث ٘هاقت  آیات واب٫ ؾوث ايىاو قا
 يمایؿ. هی و جمکیه ٠مل و کىب يىق ایماو قهًمىؾ ٬لب

ٌىؾ اال ال ٘كی٫  ایى ؾقشات و اهحیالات ظاِل يمی
و  ٠ملی به ج١الین ؾیىو ق٠ایث ظصاب و الحمام  ٩٠ث

و  و اظاؾید ٌكی٧ آهؿه اوث٬كآو  ؾق جٙبی٫ آيچه که
بك ٠٭ل و قوض  ل هیچ گًاهی يهی يًمىؾ اال ایًکهؼؿاويؿ ا

 آيصا که ؼؿاويؿ ؾق يىاو جاذیك ه٩ًی و بؿی ؾاٌحه اوثا
 ٨كهایؿ: هی٬كآو 

اظىاو و بؽًٍ به يمؾیکاو ؼؿاويؿ ٨كهاو به ٠ؿل و 
کًؿ،  یه یؾهؿ، و ال ٨عٍاء و هًکك و ٜلن و وحن يه یه

 1.ؾهؿ ٌایؿ هحفکك ٌىیؿ یؼؿاويؿ به ٌما ايؿقل ه

و گىي و لباو  هایی که ال ٘كی٫ چٍن گًاهاو و ه١ّیث
ٌىؾ اٌح٥االجی بكای ٬لب ایصاؾ کكؾه و  هی ظاِل و ٤یكه

کًؿ و ٬لب قا ال پفیكي يىق ایماو  هی آو قا جیكه و جاق
هایی شای  لیكا يىق ایماو ؾق ٬لب گكؾايؿ هی هعكوم

و ٠مل ِالط  به وویله ٩٠ث ها ؼىاهؿ گك٨ث که آو ٬لب
 .پاکیمه و هًمه ٌؿه باًٌؿ
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و چٍن های  وث که وقوؾی کايالپه ٬لب هايًؿ ٜك٨ی ا
ها  په اگك ایى وقوؾی ٌىيؿ هی گىي و لباو به آو واقؾ

٘اهك و پاکیمه باًٌؿ و ؼالی ال ه١ّیث، ٬لب يیم ٘اهك 
 و پاکیمه ؼىاهؿ بىؾ.

با  ی او باقلهه ئله بىحگی به هیماو جالي ايىاو وپه هى
ؾاقؾ پیاهبك ؾق و هكا٬بث او ال ي٩ىً  ي٩ه اهاقه به وىء

يگاه به ياهعكم جیكی اوث ال جیكهای  ٨كهایؿ: هی ظؿیری
ٌیٙاو هكکه آو قا ال جكن ؼؿاويؿ جكک يمایؿ ؼؿاويؿ 
ایمايی به او ٠ٙا ؼىاهؿ يمىؾ که ٌیكیًی آو قا ؾق ٬لب 

 1ؼىیً اظىان ؼىاهؿ يمىؾ.

 ٨كهایًؿ: هی وىل ؼؿا ؾق ظؿید ؾیگكق
 و٬حی بكای باق اول به لو هیچ بًؿه هىلمايی يیىث که

قا بپىٌايؿ ؼؿاويؿ وپه چٍن ؼىؾ  ياهعكم يگاه کًؿ
بكای ظاؾخ ؼىاهؿ يمىؾ که  جباقک و ج١الی ٠باؾجی

 1.ٌیكیًی آو قا ؾق ؾل ؼىیً ؼىاهؿ یا٨ث

 ٨كهایًؿ: هی اهام ِاؾ٪ 
يگاه کًؿ وپه به آوماو يگاه کًؿ  که به لو ياهعكهیهك

او به هن بكوًؿ های  ل ایى که پلکجا ٬بل ا یا چٍن بپىٌؿ
 1.همىكی ظىقال١یى ؾق آوقؾ ؼؿاويؿ او قا به
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

 پىٌی جکلی٧ ٌك٠ی اوث که ؼؿاويؿ کًحكل يگاه و چٍن
با آو  ىيد قا به ٘ىق شؿاگايههح١ال هك ؾو شًه هفکك و ه
 هىقؾ ؼٙاب ٬كاق ؾاؾه اوث.

 دالیل عفت در يهی از زيا( 5
وشىؾ ؾاقؾ که ؾ٠ىت به ٩٠ث ال ٘كی٫ ٬كآو  ؾق یآیاجٔ 1

 ه ؼؿاويؿ ؾقآيصا ک يمایؿ هی اقجکاب ٨عٍای ال ليا و يه
 :٨كهایؿ هی کكین٬كآو 

جعّیل هحاٞ ؾيیا هصبىق به  یو کًیماو ؼىؾ قا بكا
ؼىاهًؿ پاٮ بمايًؿ، و هك  یهها  يکًیؿ اگك آو یؼىؾ٨كوٌ

قا بك ایى کاق اکكاه کًؿ ٕوپه پٍیماو گكؾؾٔ ها  که آو
کًیؿ و ؼؿاويؿ ب١ؿ ال ایى اکكاه ٩٤ىق و قظین اوث ٕجىبه 

  1.همیٍه ایى ٠مل يًگیى قا جكٮ گىئیؿٔی بكا

به لياو  جهمث ليا لؾو کًؿ ال همچًیى ؼؿاويؿ يهی هی
بكای کىايی که هباؾقت به ایى  گًاه پاکؿاهى هىهى و بی

 کًؿ ٠فاب ؾقؾياک ؾق يٝك گك٨حه اوث.  کاق هی
ٔ و یؼبك ٕال هك گىيه آلىؾگ یکه لياو پاکؿاهى و ب یکىاي

 یواليؿ ؾق ؾيیا و آؼكت ال قظمث اله یه هى قا هحهنهإ
 1ؾق ايحٝاقٌاو اوث. یبؿوقيؿ، و ٠فاب بمقگ

که لياو پاکؿاهى قا  یو کىاي٨كهایؿ:  ؼؿاويؿ هح١ال هی
ؼىؾٔ  یکًًؿ وپه چهاق ٌاهؿ ٕبك اؾ٠ا یهحهن ه

قا هٍحاؾ جالیايه بميیؿ، و ٌهاؾجٍاو قا ها  آوقيؿ آو یيم
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که ب١ؿ ال آو  یهگك کىاي ٨او٭ايًؿ.ها  هكگم يپفیكیؿ، و آو
 1.جىبه کًًؿ و شبكاو يمایًؿ که ؼؿاويؿ ٩٤ىق و قظین اوث

٠فاب  هكؾ و لو ليا کًًؿه کكین بكای٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق
ال  جالیايه ؾق يٝك گك٨حه اوث ایى ٠فاب بكای آو اوث که

ايصام ٠مل ًٌیٟ ليا که هؽال٧ ٩٠ث و ظیا بىؾه، جىوٗ 
 آيصا که ظ٫ ج١الی ؿ.ا٨كاؾ شاه١ه شلىگیكی به ٠مل آی

لو و هكؾ لياکاق قا هك یٯ، ِؿ جالیايه بميیؿ،  ٨كهایؿ: هی
و هكگم ؾق ؾیى ؼؿا قا٨ث ٕو هعبث کاـبٔ ٌما قا يگیكؾ 

ال  یاگك به ؼؿا و قول شما ایماو ؾاقیؿ، و بایؿ گكوه
 1قا هٍاهؿه کًًؿ.ها  هإهًاو هصالات آو

ه و هٍهىق ب ؼؿاويؿ اقلي لو و هكؾ ليا کًًؿه همچًیى
ؼىاهؿ  هی ٌاقٞ ه٭ؿن ٠مل ليا قا بیاو ٨كهىؾه اوث و

لیكا ایى ؾو  به ٘ىق ظ٭یكايه بكؼىقؾ کًؿها  که شاه١ه با آو
کىی ؾق شاه١ه  هیچ ع٫ چًیى ج١اهل بؿی هىحًؿ جاهىح

و وبب آو پلیؿی يکًؿ که با ایًها الؾواز يمایؿ ٘مٟ 
ایؿ: ٨كه هی آيصا که .ویكت و لٌحی ا٠مال ؼىؾ آيهاوث

کًؿ، و  یهكؾ لياکاق شم با لو لياکاق یا هٍكٮ الؾواز يم
لو لياکاق قا شم هكؾ لياکاق یا هٍكٮ به الؾواز ؼىؾ ؾق 

 1هًاو جعكین ٌؿه اوث.، و ایى کاق بك هإآوقؾ یيم
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

لياو ؼبید و ياپاٮ ال : ٨كهایؿ هی همچًیى ؼؿاويؿ هح١ال
به لياو آو هكؾاو ؼبید و ياپاکًؿٖ و هكؾاو ياپاٮ يیم ج١ل٫ 

ياپاٮ ؾاقيؿ؛ و لياو پاٮ ال آو هكؾاو پاٮ و هكؾاو پاٮ ال آو 
ؾاؾه ها  که به آو یياقوائ یها لياو پاکًؿٖ ایًاو ال يىبث

 یٔ و قولیآهكلي ٕالهها  آوی ٌىؾ هبكا هىحًؿ، و بكا یه
 1پك اقلي اوث.

و يمؾیٯ ليا : ٨كهایًؿ هی ؼؿاويؿ ؾق يهی ال لياهمچًیى 
 1اوث. یبىیاق لٌث و بؿ قاهيٍىیؿ که کاق 

 :٨كهایؿ هی ؼؿاويؿ ؾق ایى آیه ال ِی٥ه وال ج٭كبىا اوح٩اؾه
 ال ليا و ال ه٭ؿهات يٍايه بكظفق ؾاٌحى ٌؿیؿ هىهًیى

ؾق ه٭ابل هايًؿ جكک ظصاب آقایً  هًصك به ليا اوث
ؼلىت  هكؾاو ٤كیبه و ياهعكم و به يكهی ِعبث کكؾو

يٝك به  همچًیى اوثو هكؾ و لو ياهعكم با یکؿیگك کكؾ
و هؽال٩ث با  ت و گىي ؾاؾو به ٤ًا و آهًگ ظكامهعكها

جماهی ایى ه٭ؿهات  ٠ىاهل و يىاهی ؼؿاويؿ هح١ال اوث
ىق که ؾق همايٙ ٌىؾ هی ك به و٬ىٞ و ا٨حاؾو ؾق لياهًص

: هیچ هكؾی با ليی ياهعكم ظؿید ٌكی٧ واقؾ ٌؿه اوث
  1ٌؿ.باها  ؼلىت يکكؾ اال ایًکه ٌیٙاو وىهیى ي٩ك آو

 ٨كهایؿ:  هی ؼؿاويؿ
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ايگیم وؽى  هىن یا  پیٍه کًیؿ، بًابكایى به گىيه یج٭ى
يگىئیؿ که بیماقؾالو ؾق ٌما ٘مٟ کًًؿ و وؽى ٌایىحه 

 1بگىئیؿ.
 ٨كهایؿ:  هی همچًیى ؾقباقه ظكهث ٤ًا ؾق ظؿیری

به ليا ؾ٠ىت و به آو  هًگ ظكامآ همايا گىي ؾاؾو ٤ًا و
  1ٌىؾ. هی هًحهی

 ٨كهایؿ: هی ظؿید ٌكی٩ی ؾقباقه يگاه ظكامهمچًیى ؾق 
که بفق هىی  ٨ه و يگاه ظكام بكظفق باٌیؿ لیكاال يگاه أا
 1آوقؾ. کاقؾ و ٩٤لث به باق هی هیو هىن قا 

٨كهایؿ: بكای  هی ؾقباقه يٝك ظكام قوىل گكاهی اوالم
ليای چٍن يگاه  ای ال ليا اوث و ٕىی ال بؿو بهكههك ٠

  1ظكام اوث.
 پی با٠د ؾق ظكام پیهای  يگاه ٨كهایؿ: هی اهام ِاؾ٪

بكای ٨كی٩حى ٌىؾ ٌهىت ؾق ٬لب کاٌحه ٌؿه و  هی
 1ٌؽُ هماو کا٨ی اوث.

يگاه به ياهعكم جیكی اوث ال  ٨كهایًؿ: هی ؼؿاقوىل 
گیى ٌیٙاو.   1جیكهای لهكآ
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

 ٨كهایؿ: هك که يگاهً قا قها هی اهام ٠لی
 1اي ا٨مایً یابؿ. پٍیمايی

گاهی که ٨كهایًؿ: چه ي هی ؾیگكهمچًیى ؾق ظؿید 
 1بمقگ ٌؿ.های  با٠د ظىكت

 ٔؾالیل ٩٠ث ؾق آیه ٬ٕاِكات الٙك٦ٔ 1
 کكین٬كآو  ای ال ٠باقت ٬اِكات الٙك٦ ؾق آیات ٠ؿیؿه

٠ًؿهن  ٕو :٨كهایؿ هی آيصا که ؼؿاويؿ واقؾ ٌؿه اوث
 ٬.1اِكات الٙك٦ ٠یىٔ

 ٠ًٕؿهن: ٨كهایؿ هی٬كآو  همچًیى ؼؿاويؿ ؾق شای ؾیگك ال
 ٬1اِكات الٙك٦ اجكابٔ

 ٨كهایؿ:  هی همچًیى
هىحًؿ که شم به همىكاو ٫ٍ٠  یلياي یبهٍح یها ؾق با٢

وقليؿ و هیچ ايه و شى ٬بال با آيها جمان يگك٨حه  یيم
 یها  که ؾق ؼیمهی ظىقیاي ٨كهىؾه اوث: همچًیى 1اوث.

 1هىحىقيؿ. یبهٍح
٠باقت ٬اِكه الٙك٦ ؾق آیات باال لياو بهٍحی  هًٝىق ال

که ایى  ايؿاليؿ هىحًؿ که به آيچه شایم يیىث يگاه يمی
 پاکؿاهى هىحًؿ.ليايی ها  ٠باقت کًایه ال ایى اوث که آو

ؾق قول  ،ؾهؿ که لو پاکؿاهى ؾق ؾيیا هی ایى آیه يٍاو
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 17 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

حكال لياو ٩٠ی٧ و ٌكی٧ ؾق ؾقشات باالی هم ٬یاهث
 .بهٍث ؼىاهؿ بىؾ

 ٩ِث ايىاو هىهى ال يٝك ٘هاقت و جكیى ٩٠ث ههن
 باٌؿ. هی و٨ا ِؿا٬ث اؼال٪ و ج٭ىا و وقٞ پاکیمگی و

  



 14 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

 فتکسب ععىاهل کمک کًًذه در 
 :کسب علن. 0

ؼؿاويؿ هح١ال ؾق آیات لیاؾی ؾ٠ىت به ٘لب ٠لن و ج٩٭ه 
ؾق ؾیى يمىؾه اوث جا بهحكیى کمک کًًؿه بكای کىب 

 ي٩ه و ٌیٙاو باٌؿ.٩٠ث و ٬ًا٠ث و هؽال٩ث هىای 
لیكا بؿوو ٠لّن ًٌاؼث ظالل و ظكام چگىيه بكای او 

پیمىؾو ٩٠ث و ٬ًا٠ث های  همکى ؼىاهؿ بىؾ ًٌاؼث قاه
و ؼؿاويؿ قوىل ؼىؾ قا که ؾاياجكیى ؼل٫ و ویؿ آياو 

و بگى ؾهؿ:  هىقؾ ؼٙاب ٬كاق هی٬كآو  اوث ایًگىيه ؾق
چه په ؤٟ ٠اهه هكؾم  1پكوقؾگاقا ٠لن هكا ا٨موو کى.
٨كهایؿ: اگك چًیى کًیؿ  هی ؼىاهؿ بىؾ. همچًیى ؼؿاويؿ

قا که ال ٠لن  یايؿ و کىاي  قا که ایماو آوقؾهها  ؼؿاويؿ آو
  1بؽٍؿ. یه یبهكه ؾاقيؿ ؾقشات ٠ٝیم

 ٨كهایؿ:  هی 5جا  1و ؾق وىقه ٠ل٫ آیات 
هماو که  يام پكوقؾگاقت که شهاو قا آ٨كیؿ بؽىاو به

بؽىاو که پكوقؾگاقت  ؼل٫ کكؾ یا  ايىاو قا ال ؼىو بىحه که 
که به وویله ٬لن ج١لین  یکى هماوال همه بمقگىاقجك اوث 

 ؾايىث یاؾ ؾاؾ. یيمىؾ و به ايىاو آيچه قا يم
کىب  په ٠لن بهحكیى کمک کًًؿه بك ٘ا٠ث ؼؿاويؿ و

يیالی ؾق ليؿگی و قویؿو به ي١مث  ٬ًا٠ث و ی٭یى و بی
ال اهل هعبث ؼؿا و  جا وكايصامباٌؿ  هی ٩٠ا٦
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 19 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

ال ایى  او و ؾاؼل ؾق قظمث واو١ه او گكؾؾ یها ٠ًایث
قا ای  اگك ؼؿاويؿ بًؿه: ٨كهایؿ هی شهث اهام ِاؾ٪

ؾووث بؿاقؾ ٘ا٠ث و ٬ًا٠ث قا به او الهام ؼىاهؿ يمىؾ و 
جا به  يمایؿ گكؾايؿ په او قا با ی٭یى ٬ىی او قا ؾق ؾیى ٨٭یه

. و .آقاوحه گكؾؾ. ا٦قل٪ ؼؿاويؿ ٬ًا٠ث يمىؾه و با ٩٠
هال قا ؾق چٍن او  قا ب٥ٓ بىقلؾای  اگك ؼؿاويؿ بًؿه

و او قا به  او قا گىحكؾه والؾ هعبىب گكؾايؿ و قل٪ ؾيیای
هىای ي٩ه ؼىیً جًها گفاقؾ جا ایًکه قاه ٠ًاؾ و لصاشث 

 1.گىحكؾه والؾ و ٨ىاؾ و ٜلن به بًؿگاو قا قا ؾق پیً گیكؾ
 بكای ٠مل کًًؿه به آو قوٌى په ٠لن و ج٩٭ه ؾق ؾیى قاه قا

 قاهًمایی او قا به ومث ِالض و ج٭ىا و ٩٠ث و گكؾايؿ هی
که اویك ٌهىت و بًؿه  گكؾايؿ بك ٠که ٌؽُ شاهل هی

 هؿام هكجکب هعكهات و گًاه ٘مٟ و ظكَ ؼىؾ اوث
٨كهایؿ: ظكَ و ٌهىت و بؽل  هی اهام ٠لی ٌىؾ هی

ٌؿه  همچًیى ال ایٍاو ؾق ؾ٠ا واقؾ 1شهل اوث. يحیصه
 اوث:

 کكؾم هى ياؾاو و شاهل جى قا با شهل ؼىؾم ه١ّیث»
هكجکب گًاه ٌؿم به واوٙه شهلن و ال ـکك جى به واوٙه 

 1«شهلن ٤ا٨ل ٌؿم و بىاوٙه شهلن ٤ك٪ ؾق ؾيیا ٌؿم.
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 12 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

همچًیى ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه اوث: ٠مل کًًؿه به ٤یك 
کًؿ  قاهه ٘ی ٘كی٫ هی ٠لن هايًؿ کىی اوث که ؾق بی

 1ق ؼىاهؿ گٍث.پیً بكوؾ ال هىیك اِلی ؾوپه هكچه 
 آيصا که ؾاقؾ ها قا ال اهل شهل بكظفق هی٬كآو  لفا
وحیمه ها  بگكؾاو ٕو با آو یال شاهالو قو٨كهایؿ:  هی

 1هکىٔ.
کًؿ گاهی به اال٢  ٬كآو ايىاو قا که به ٠لن ؼىؾ ٠مل يمی

يمایؿ په چًیى ايىايی هكجکب  هی و گاهی به وگ جٍبیه
 ٨كهایؿ: هی آيصا که باٌؿ هی ٨ا٬ؿ ٩٠ث ه١ّیث ٌؿه و

ظ٫ آو قا اؾا  یکه هکل٧ به جىقات ٌؿيؿ ول یکىاي
قا ظمل  یهائ هىحًؿ که کحاب یيًمىؾيؿ هايًؿ ؾقالگىٌ

 یقا جکفیب کكؾيؿ هرال بؿ یکه آیات اله یکًؿ، ٬ىه یه
 1کًؿ. یؾاقيؿ، و ؼؿاويؿ شم١یث ٜالماو قا هؿایث يم

 وىقه ا٠كا٦ 171و  171ؾق آیه همچًیى ؼؿاويؿ 
 ٨كهایؿ:  هی

بؽىاو وكگفٌث آو که قا که آیات ؼىؾ قا ها  آو یو بكا
ؼاقز گٍث ها  ٕوكايصامٔ ال ٕؾوحىقٔ آو یبه او ؾاؾین ول

و اگك  و ٌیٙاو به او ؾوث یا٨ث و ال گمكاهاو ٌؿ
هأ  ؼىاوحین ٕه٭امٔ او قا با ایى آیات ٕو ٠لىم و ؾايً یه

ؼال٦ وًث هاوث لفا او قا  بكؾین ٕاها اشباق بك یباال ه
گكائیؿ و ال  یاو به پىح یبه ظال ؼىؾ قها واؼحینٔ ول
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

کكؾ او همچىو وگ ٕهاقٔ  یي٩ه ؼىیً پیكو یهىا
ؾهايً قا بال و لبايً قا  یاوث که اگك به او ظمله کً

بال  یبكوو ؼىاهؿ کكؾ و اگك او قا به ظال ؼىؾ واگفاق
اوث  یآيچًاو جًٍه ؾيیاپكوح یکًؿ ٕگىئ یهمیى کاق قا ه

اوث که  یٌىؾٔ ایى هرل شم١یح یکه هكگم ویكاب يم
هأ  آو یقا ٕبكاها  آیات ها قا جکفیب کكؾيؿ ایى ؾاوحاو

 .بالگى کى ٌایؿ بیًؿیًٍؿ ٕو بیؿاق ٌىيؿٔ
 
 تشىیق به ازدواج يمىدو. 2

ی  همايگىيه که ٬باًل بیاو ٌؿ یکی ال هّاؾی٫ بیاو ٌؿه
 وىقه يىق آيصا که 33و ؾق آیه ٬كآو  ٩٠ث ؾق آیات

که وویله الؾواز يؿاقيؿ بایؿ ٩٠ث ها  و آو» ٨كهایؿ: هی
ظحی اگك ال يٝك هالی  ،باٌؿ هی اهك الؾواز «پیٍه کًًؿ

لیكا ؼؿاويؿ هحک٩ل قل٪ او ؼىاهؿ  .جىايی يؿاٌحه باٌؿ
کكین جٍىی٫ و و٩اقي به الؾواز يمىؾه لیكا ٬كآو  بىؾ

 وبكای هعا٨ٝث ٌؽُ ال گًاه  اوثای  الؾواز وویله
٨كهایؿ:  هی کىب ٩٠ث آيصا که قاه هى٨٭ی اوث بكای

همىك قا همىك ؾهیؿ و همچًیى ٤الهاو  یهكؾاو و لياو ب
و کًیماو ِالط و ؾقوحکاقجاو قا، اگك ٨٭یك و جًگؿوث 

والؾ،  یباًٌؿ ؼؿاويؿ آياو قا ال ٨ٕل ؼىؾ بیًیال ه
گاه اوث.   1ؼؿاويؿ واوٟ و آ
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

بك بكکات الؾواز و ي٭ً آو ؾق ظ٩اٜث ال ٩٠ث  بكای جاکیؿ
به اهك الؾواز و٩اقي و جٍىی٫ يمىؾه و  بیث ايىاو اهل

آذاق هربث و ؼىب آو قا ؾق ظ٩ٛ ؾیى ايىاو هٍؽُ و جبییى 
و با٠د  همچًیى الؾواز وبب بكکث ؾق قل٪ . يمىؾيؿ

جىاو آو  ؾوچًؿاو ٌؿو ذىاب و ظىًات ؼىاهؿ ٌؿ بلکه هی
ال ایى که ای  حی ایماو ايىاو ؾايىث و يٍايهقا ؾلیلی بك ؾقو

ؾاقؾ لفا  هیگام بك ايىاو ؾق ٘كی٫ وًث قوىل ؼؿا
٨كهایؿ: هكکه الؾواز  هی ؾق ظؿیری اوالم پیاهبك گكاهی

يمایؿ ي٧ّ ؾیى ؼىؾ قا ظ٩ٛ يمىؾه اوث په ؾق ي٧ّ 
 1ؾیگك آو ج٭ىای الهی پیٍه يمایؿ.

با همىك و همچًیى ؾق ظؿید ؾیگك ٨كهىؾيؿ قل٪ همكاه 
 يمال :٨كهایًؿ هی یا ؾق ظؿید ؾیگك ؼىاهؿ بىؾ ٠یال

٨كؾی اوث  يمال 86کىی که الؾواز کكؾه اوث ه١اؾل 
 :٨كهایًؿ هی که الؾواز يکكؾه اوث و ؾق ظؿیری ؾیگك

الؾواز وًث هى اوث و هك که ال وًث هى قوی گكؾايؿ 
  1ال هى يیىث.

ووىان په ال الؾواز بهحكیى وًث بكای ظ٩ٛ ايىاو ال 
پیاهبك  باٌؿ ٌیٙاو و ههاق وكکٍی ي٩ه اهاقه به وىء هی

هیچ شىايی ؾق وًیى ابحؿایی  ٨كهایؿ: هی گكاهی اوالم
شىايی ؼىؾ الؾواز يکكؾ هگك ایًکه ٌیٙايً ٨كیاؾ بكآوقؾ 

ؼىؾي قا ال هى ظ٩ٛ  هى ؾو وىم ؾیى وای بكهى وای بك
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

په بًؿه ؾق یک وىم ؾیى  :وپه پیاهبك ٨كهىؾيؿ .يمىؾ..
 1ؼىؾ بایؿ ج٭ىا پیٍه کًؿ.

اوالم الؾواز قا ؾق ٌكی٧ جكیى شایگاه ٬كاق ؾاؾه و ال آو 
به باالجكیى و واالجكیى بًا و واؼحاق ؾق اوالم یاؾ يمىؾه 
اوث به ؼّىَ ایًکه اگك آو بًا بك اوان ج٭ىا و وقٞ 

بكای ایصاؾ  ال گًاهاو بكای ٠مل به ٘ا٠ات و ؾوقی
ؾه ایمايی که هًٍاء جكبیث ٨كليؿاو و يىل ِالط ؼايىا

 ٨كاهن آهاؾه باٌؿ.
هیچ بًایی ؾق اوالم هعبىب : ٨كهایًؿ هی ؼؿا قوىل

بكای آو اوث که  1جك ال الؾواز يمؾ ؼؿاويؿ يیىث.
که ؾق آو  ؼؿاويؿ ؾق اقجباٖ با اهك الؾواز و اهىقی ؾیگكی

 يمایؿ: جاکیؿ هی وشىؾ ؾاقؾ هّلعث ايىايی
او بًا  یقا بك پكهیم ال ؼؿا و ؼًٍىؾ که ٌالىؾه آو یآیا کى

قا بك کًاق پكجگاه  که اوان آو یکكؾه بهحك اوث، یا کى
قیمؾ، و  یبًا يمىؾه که ياگهاو ؾق آجً ؾولغ ٨كو ه یوىح

 1کًؿ. یؼؿاويؿ گكوه وحمگك قا هؿایث يم
 
 سفارش به تربيت صالح فرزيذاو. 2

ؾق قاه  کكؾه جا ايىاو یكا٬بث بىیاق ٌؿیؿ٬كآو کكین ه
٩٠ث ؾق جمام اٌکال و ايىاٞ آو گام بكؾاقؾ. لیكا ٩٠ث 
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

...  ؾاقؾ هی ي٩ه ايىاو قا ال اقجکاب به گًاهاو هّىو
کكین بك جكبیث ِالط ال کىچکی ٬كآو  ؼؿاويؿ هح١ال ؾق

 کًؿ بك اؼال٪ ٩٠ی٩ايه هی يمایؿ همچًیى جاکیؿ هی جاکیؿ
ج٭ىا و قویؿو به  آیًؿه بههای  يىل به لیكا ؾق قویؿو

باٌؿ. همچًیى ؾق کىب  هی قٔای الهی یاقی کًًؿه
 کكین٬كآو  آيصا که ؼؿاويؿ ؾق ؾاقؾ کمال ي٭ً بىمایی

که هیمم آو  یؼىؾ و ؼايىاؾه ؼىیً قا ال آجٍ ٨كهایؿ: هی
و به جكبیث کىؾکاو  1ؾاقیؿ. اوث يگاهها  و وًگها  ايىاو

ٌؿ يمىؾه با ٩ِث ٩٠ث ق جا آياو اهمیث ویژه يهاؾه اوث
که ایماو  یکىاي یا ٨كهایؿ: هی آيصا که و جكبیث ٌىيؿ

ایؿ بایؿ بكؾگاو ٌما و همچًیى کىؾکايحاو که به ظؿ  آوقؾه
ايؿ ؾق وه و٬ث ال ٌما اشاله بگیكيؿ: ٬بل ال   بلى٢ يكویؿه

ٔ یٕه١مىل یها که لبان یيمال ٨صك، و ؾق يیمكول هًگاه
٠ٍاء، ایى وه و٬ث آوقیؿ، و ب١ؿ ال يمال  یؼىؾ قا بیكوو ه

 1ٌما اوث. یبكای ؼّىِ
يمایؿ به  هی و٩اقي هىلماياو قا ؼؿاويؿ ؾق ایى آیه

٨كليؿاو ٤یك بال٣ ؼىؾ یاؾ ؾهًؿ ٬بل ال وقوؾ به اجا٪ 
اشاله بگیكيؿ و ایى کاق قا ؾق وه ها  ؼىاب والؿیى ال آو

٬بل ال  :اول٠باقجًؿ ال: باله لهايی ايصام ؾهًؿ که 
ب١ؿ  :سىمهًگام ٜهك و  :دوميمال ِبط  بكؼاوحى بكای

ٌىيؿ. په  لهايی که بكای ؼىاب آهاؾه هی ال يمال ٠ٍا

                                                           
 1آیه  :.جعكین1
 57.يىق: آیه 1
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بكهًه یا  إاکرك ایى وه و٬ث هًگام ٠ىقت و ؼلىت اوث
ٌایىحه يیىث کىی پؿق و هاؾق قا ؾق  ٔؾق لبان کىجاهیؿ

ایى ؤٟ ببیًؿ ظحی کىؾکاو کىچک که هًىل به بلى٢ 
بك پؿق و ها  ؾق ایى و٬ث ايؿ په شایم يیىث که يكویؿه

هاؾق ؼىؾ ؾاؼل ٌىيؿ. لیكا ؾق ایى وه و٬ث پؿق و هاؾق 
هؽحّكی بك های  يالک یا لبانهای  همکى اوث لبان

ؼىاهؿ ال ٩٠ث  هی ،جى ؾاٌحه باًٌؿ. اوالم با ایى هٍؿاق
 جا ٌهىت و ا٨كاؾ شاه١ه ال وًیى کىؾکی هعا٨ٝث يمایؿ

های  ى ِعًهجعث جاذیك هٍاهؿه ایها  ٤كایم شًىی آو
  هیصايی جعكیک يٍىؾ.

ها و هٍؿاقهای  اوالم پا قا ٨كاجك يهاؾه جىِیهبلکه 
ها واقؾ ٌؿه اوث  ٨كهایؿ که ؾق هحى قوایات هی ؾ٬ی٭حكی

يمىؾه و  ق٠ایث قا ظیا ق هًگام ٌببایؿ ؾ پؿق و هاؾق
چىو همکى اوث کىؾک ؾق  هكا٬ب کالم ؼىؾ باًٌؿ

بًٍىؾ. قوىل  قاها  هًگام ٌب بیؿاق ٌؿه و کالم آو
 ٨كهایؿ: هی ؼؿا

٬ىن به کىی که شاو هى به ؾوث اووث اگك هًگاهی که 
ٌىؾ و ؾق ؼايه کىؾکی  هی همبىحك با همىكي هكؾی

، یا ي٩ىٍاو قا بًٍىؾها  قا ببیًؿ یا کالم آوها  بیؿاق باٌؿ آو
باٌؿ یا پىك  گاه قوحگاق يؽىاهؿ ٌؿ و اگك آو کىؾک هیچ

 1، لياکاق ؼىاهؿ ٌؿ.ؾؼحك

                                                           
 10 َ 5. ووائل الٍی١ه ز 1



 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

هایی که با٠د جهییس  ال ِعًه ،اگك چٍن و گىي ٩٘لی
با٠د  ؛اٌباٞ ٌىؾ پًهاو ؾق وشىؾ او، اظىاوات شًىی

و ٬بل ال  اظىاوات ٬بل ال لهاو ؼىؾ ٌىؾ که ایى هی
ایًکه ٨كؾ آهاؾگی شىمی و قوظی ؾق بلى٢ بكای آو پیؿا 
کًؿ، بكول يمایؿ وبب ٜهىق ٠الهات جعىل شىمی ؾق 

هًحهی به بلى٢ لوؾقن و  اهك که ایىٌىؾ  هی ؾوقه يىشىايی
هؽال٧  ايصام ا١٨ال ؾوق ال ٩٠ث و و ايعكا٨ات شًىی

جًها و  جبؿیل به ٨كؾی٨كؾ  ایى ٌىؾ. ؾق يحیصه هی ٌكٞ
های ؼىؾ بك  که ال په هىئىلیثٌکىث ؼىقؾه ٌؿه 

که به  ٌىؾ هی های قوظی و قوايی و ؾچاق ٠٭ؿه يیاهؿه
اشحما٠ی ایى و٭ىٖ  با٠د ٌکل ايىاٞ ظ٭اقت ؾق آهؿه

که ؾوث به اوث  ٌىؾ وكايصام چًیى ٨كؾی ایى هی ٨كؾ
جصاول شًىی به ؾیگكاو لؾه و هكجکب شكائن و گًاهاو 

 .گیكؾ هی ٌؿه و جعث پیگكؾ ٬ايىيی ٬كاق
اها ٨كليؿی که ؾق هعیٙی ٨اوؿ لیك ؾوحاو پؿق و هاؾقی 

به ٘ىقی که او به ؾلیل  ٌىؾ ٤یك ٩٠ی٧ و پاکؿاهى جكبیث
اشحما٠ی که او قا هلمم به ؾق يٝك گك٨حى های  هعؿوؾیث

جىايؿ ال آلاؾی  ، يمیکًؿ هًا٨ٟ ٠مىهی، ؾیى و اؼال٪ هی
ؼىؾ بكای جؽلیه هیل شًىی بكايگیؽحه اوح٩اؾه يمایؿ... 
ایى اهك هًصك به ایصاؾ ٠٭ؿه شًىی ؾق قوض و قواو او 

 ال ایًکه و کًؿ هی او با وكکىب و ٨ٍاق ليؿگی .... ٌىؾ یه
، و کًؿ هی ١٨ال و هؿ٨مًؿ باٌؿ به ؼىؾ ه٥ٍىل٠ًّكی 

بكؾ که  هی ؾق ظالث گكوًگی و هعكوهیث ٠ا٩٘ی به وك
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ال ای  گفاقؾ و هصمى٠ه هی جأذیك ه٩ًی بك ٨كؾ ؾق آیًؿه
او قا به ايح٭ام ال ؾیگكاو و و  آوقؾ هی جع٭یك ؾق او پؿیؿ

و  و کیًه جىلیها  اظحكاهی به آو شىیی ال ؾیگكاو و بی ٠یب
 .کٍايؿ هی ظىاؾت يىبث به ا٨كاؾ شاه١ه

 ٌىؾ هی پیمىؾو قاه ٜلن و ؾٌمًی گفٌحه ال آو هًصك به
ؾق اظاؾید ؼىؾ بك هىئله جكبیث ٨كليؿاو  بیث اهل که

جاکیؿ ؾاٌحًؿ جا ؾق  اء٩ث و ظیبك هؿاق ٠ ال وًیى کىؾکی
ها  ؾوقاو بمقگىالی بك آو ٠اؾت پیؿا کكؾه و کمک کاق آو

وقٞ و ج٭ىا  قویؿو به ٩ِث ٘ا٠ث ؼؿاويؿ هح١ال و بكای
 ٨كهایؿ: هی اوالم قوىل گكاهی .باٌؿ

ها قا  واله ٌؿيؿ، قؼحؽىاب آو هكگاه ٨كليؿايحاو ه٩ث
  1شؿا کًیؿ.

اهام  قوایث ٌؿه اوث که ال اهام هىوی بى ش٩١ك
٨كهىؾه اوث که ٨كليؿاو ؼىؾ قا و٬حی که به ه٩ث  ٠لی

والگی قویؿيؿ به يمال واؾاقیؿ و شای ؼىاب آياو قا 
والگی قویؿو ال یکؿیگك شؿا  16هًگاهی که به 

  1يماییؿ.
پىك، ؾؼحكی که به ًٌ والگی  ٨كهىؾ: ؼؿا قوىل

همچًیى و٬حی وى پىك ال  ببىوؿ قویؿه اوث قا يبایؿ
 1.ه٩ث والگی جصاول کكؾ لياو يبایؿ او قا ببىوًؿ
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 14 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

والگی قویؿ  0اگك ؾؼحك به وى  :٨كهىؾيؿ اهام کاٜن 
شایم يیىث هكؾی که با او هعكم يیىث او قا ببىوؿ و یا او 

 1ؾق آ٤ىي بگیكؾ.
 حرهت گىش دادو به غًا و هىسيقی حرام. 3

هىوی٭ی ظكام و ٤ًاء ٬كآو کكین بك ظكهث گىي ؾاؾو به 
٬كآو  ٌىؾ هی ٩٠ث ق٨حىال بیى با٠د  جاکیؿ يمىؾه اوث لیكا

 1.قویگكؾايًؿ یکه ال ل٥ى و بیهىؾگها  و آو٨كهایؿ:  هی کكین
 ٨كهایؿ:  هی ؼؿاويؿ

کًًؿ  یه یال هكؾم وؽًاو با٘ل و بیهىؾه ؼكیؿاق یب١ٕ
گمكاه واليؿ، و آیات  یشهل و ياؾاي یجا هكؾم قا ال قو

٠فاب ؼىاق ها  آو یقا به اوحهما و وؽكیه گیكيؿ، بكا یاله
 1کًًؿه اوث.

٤ًا  آهؿه اوث: آیه ؾق ظؿیری ال اهام با٬ك ؾق ج٩ىیك ایى
 1ؼؿاويؿ بك آو و٠ؿه آجً ؾاؾه اوث.ال هىاقؾی اوث که 

يمول بال قا های  قوىل ؼؿا ؾق ظؿیری یکی ال ٠الهث
 و ال بیى ق٨حى ٩٠ث ايحٍاق هىوی٭ی و ٤ًا و ليا

 ٨كهىؾ: قوىل ؼؿاٌماقيؿ.  هی
هكگاه ؾق اهث هى پايمؾه ؼّلث بىشىؾ آیؿ گك٨حاق بال 

ها  آو ؼّلث ٖای قوىل ؼؿا پكویؿيؿ: ؼىاهًؿ ٌؿ،
و ظكیك  و ؼمك بًىٌؿ، جا ايصا که ٨كهىؾيؿ...، ؟... چیىث
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و هىوی٭ی بًىالؾ و آواله ؼىاو  و پاقچه ابكیٍمی بپىٌؿ،
جكیى  و پىث اظحكاهً کًًؿ،هكؾم ال جكن  اوحؽؿام کًًؿ،

و آیًؿگاو اهث  قیاوث کًؿ،ها  ا٨كاؾ اشحماٞ بك آو
و ِؿاهای ياهٍكوٞ ؾق هىاشؿ  گفٌحگايً قا ل١ى کًًؿ،

 ؾق چًیى هًگاهی بایؿ هًحٝك وه چیم باًٌؿ: بلًؿ ٌىؾ،
و هىػ ٌؿو هكؾم و ؾٌمًاو  و ٨كو ق٨حى لهیى، باؾ وكغ،

 1كوؿ.ي بك ٌما هىلٗ ٌىيؿ و به ٌما يیم باقی
ؼؿاويؿ به هكکه  قوایث ٌؿه اوث: ال اهام ِاؾ٪

ميؿ به آو ي١محی اقلايی ؾاقؾ و او ؾق بكابك ایى ي١مث جاق ب
 1ي١مث ک٩كاو کكؾه اوث.

هکى،  یپیكو یؾاي یال آيچه يم٨كهایؿ:  هی ؼؿاويؿ هح١ال
 1همه هىئىلًؿ.ها  چكا که گىي و چٍن و ؾل

گىي بؿهؿ همايا ٌیٙاو قا ٠باؾت  که به ٤ًا هك کىی
 کكؾه اوث.

 ٨كهایًؿ: هی یٔمى ظؿیر اهام با٬ك 
ای گىي ٨كا ؾهؿ هايًؿ آو اوث که او قا  هكکه که به گىیًؿه

و  پكوحیؿه، په اگك گىیًؿه ال ؼؿا گىیؿ او ؼؿا قا پكوحیؿه،
 1ابلیه گىیؿ او ابلیه قا پكوحیؿه.چىو ال لباو 
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 12 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

ال ای  که ٌاؼه اوالم ال گىي ؾاؾو به ٤ًاء گكاهی پیاهبك
لیكا باٌؿ، هٍؿاق ؾاؾه اوث.  هی ٩٠حی بیهای  ٌاؼه

ؾق ؾقک  با٠د قویً ي٩ا٪ ؾق ٬لب و ظٍك با هًا٨٭یى
ال گىي ؾاؾو  ٨كهایًؿ: آيصا که هیٌىؾ.  هی شهًناو٩ل 

به جاق و ٤ًا بك ظفق باٌیؿ لیكا با٠د قٌؿ ي٩ا٪ ؾق ٬لب 
 1.ٌىؾ آب با٠د قوییؿو گیاه هی ٘ىقی که هماو ٌىؾ، هی

هیچ کىی ال واقؾ ٌؿه اوث که: ٕ همچًیى ؾق ظؿید ؾیگك
لیكا ليای ؾو  ای ال آو ؾاقؾ؛ ليا هّىو يیىث و هك که بهكه

 1ٔباٌؿ؛ هی آيچه ؼؿاويؿ ظكام يمىؾه چٍن يگاه به
گىي؛ گىي ؾاؾو به آيچه  و ليای همچًیى ٨كهىؾه ايؿ:

  1باٌؿ. هی ؼؿاويؿ ظكام يمىؾه اوث
٤ًا ال هّاؾی٫ ، گىيه که ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه اوث هماو

يمىؾه  کكین ال آو يهی باٌؿ که ؼؿاويؿ ؾق ٬كآو هی "هیىك"
ایؿ ٌكاب   که ایماو آوقؾه یکىاي یا ٨كهایؿ: هی آيصا که اوث

بىؾهٔ پلیؿيؿ و  یآلهائ يٞى بؽث و ٬ماق و بحها و ال الم ٕکه یٯ
 1.کًیؿ جا قوحگاق ٌىیؿ یؾوقها  ال ٠مل ٌیٙايًؿ ال آو

واقؾ ٌؿه اوث:  ؾق ج٩ىیك و ه١ًای هیىك ال اهام قٔا
هك آو چیمی که ايىاو قا ال ـکك ؼؿا ٤ا٨ل و هًعك٦ 

و جمام ایى هىاقؾ هًصك به ال بیى ق٨حى باٌؿ  هی والؾ هیىك
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٤ًا  ٨كهایؿ: هی ٌىؾ آيصا که قوىل ؼؿا هی ٩٠ث
 1باٌؿ. هی ه٭ؿهه ليا

های ليا قا آهاؾه  ها و لهیًهآو اوث که ٤ًا ؾق ایى به ه١ًای
 گكؾايؿ. هی

 يفس دوری از هىای. 4
ؾقباقه پیكوی ال هىای ي٩ه هٍؿاق اکیؿ ٬كآو  به جع٭ی٫

ىاٞ ؾاؾه اوث لیكا با٠د ٨٭ؿاو ٩٠ث با جمام اٌکال و اي
 بًؿگاو هىا و هىن قا ؾق آو ؼىاهؿ بىؾ آيصا که ؼؿاويؿ

قا که  یکى یآیا ؾیؿ٨كهایؿ:  هی ایى گىيه جىِی٬٧كآو 
 1ي٩ه ؼىیً قا ه١بىؾ ؼىؾ بكگمیؿه اوث ؟ یهىا

يیم ؾقباقه پیكوی ال هىای ي٩ه  اهیكالمىهًیى ٠لی
لیكا با٠د ایصاؾ ـلث و اهايث بكای  ؾهًؿ هی هٍؿاق
ـلث قا  ال گًاه لفت ببكؾ ؼؿاويؿ هك کىی ٌىؾ: هی ايىاو

 1او ؼىاهؿ يمىؾ. يّیب
٨كهایؿ: بًؿه ٌهىت  هی ؾیگك همچًیى ایٍاو ؾق ظؿید

  .اوث ظ٭یكجك ٔق٪ٕال بًؿه 
ی ٌهىت اویكی اوث که ال  ٨كهایًؿ: بًؿه همچًیى هی

 بًؿ اواقت قهایی يؽىاهؿ یا٨ث. 
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

همايا ٨٭ؿاو ٩٠ث و جب١یث ال هىای ي٩ه هىشب هالک 
ٌىؾ آيصا که اهام  هی ايىاو وىء ٠ا٬بث ؾق ؾيیا و آؼكت

 ٨كهایؿ:  هی يا٫٘ اوث٬كآو  که ٠لی
هباؾا هىای ي٩ه بك ٌما هىلٗ ٌىؾ لیكا ابحؿای آو ٨حًه و 

  1آؼك آو ايؿوه ؼىاهؿ بىؾ.
ابحؿای ٌهىت ٘كب  :٨كهایؿ هی همچًیى ؾق ظؿید ؾیگك

  1اوث و يهایث آو هٍ٭ث و وؽحی.
٨كهایؿ: بك ظفق باٌیؿ  هی همچًیى اهام ؾق ظؿید ؾیگك

جىايگكی و  آو لیكا ابحؿای ٌماهای  ال ٤لبه ٌهىت بك ٬لب
 1آو هالکث ؼىاهؿ بىؾ. يهایث

اها کىی که ٘كی٫ ٩٠ث و پاکؿاهًی قا ؾق پیً گیكؾ و با 
و  هىای ي٩ه ؼىیً هؽال٩ث يمایؿ به و١اؾت ؾيیا

 کكین٬كآو  ؼؿاويؿ هح١ال ؾق .آؼكت ها يائل ؼىاهؿ آهؿ
  ٨كهایؿ: ایى اقجباٖ هیؾق 

ال و آو که که ال ه٭ام پكوقؾگاقي ؼائ٧ بىؾه و ي٩ه قا 
 1بهٍث شایگاه او اوث.بال ؾاٌحه  یهى

 ٨كهایؿ:  هی همچًیى
ؾاقيؿ ؾق ی شای بهٍحی و يهكهاها  پكهیمگاقاو ؾق با٢

 1شایگاه ِؿ٪ يمؾ ؼؿاويؿ هالٯ ه٭حؿق.
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٨كهایؿ؛ به  هی ٨كهایًؿ: ؼؿاويؿ هح١ال هی اهام ٠لی
ؼىاوحه  ؼىاوحه هى قا بكای  بًؿه ٠مت و شاللن ٬ىن هیچ

او قا  هْن  ایًکه ؾهؿ اال جكشیط يمیو هىای ؼىیً 
٬كاق ؾاؾه و  يیالی او قا ؾق ٬لبً و بیه١ٙى٦ به آؼكت 

و لهیى قل٪ او قا ٔمايث يمایًؿ ؾيیا به وىی او ها  آوماو
 1قوی آوقؾ ؾق ظالی که ـلیل ٌؿه اوث.

یق کسب. 5  تقىا و ورع عفت از طر
هىحًؿ که ٩٠ث يام ای  همايا ج٭ىا و وقٞ ؾو قوی وکه

 ات يهی که ه١ًای ج٭ىا آو اوث که ؼؿاويؿ آو شایی ؾاقؾ.
 ،هٍاهؿه يکًؿ و آيصایی که جى قا اهك ٨كهىؾهجى قا  کًؿ هی

و ؼى٦ ال  ٤ایب يبیًؿ. به ٠باقت ؾیگك ج٭ىا هماو ؼٍیث
 1ؼؿاويؿ هح١ال اوث.

يیم ٠باقت اوث ال اشحًاب ال هعكهات و پاکیمه  وقٞ
 و هًٟ آو ام ه١اِیبالؾاٌحى ي٩ه ال جمو ها  ٌؿو ال آو

 1ٌبهات. و جى٧٬ هًگام ال اهىقی که ٌایىحه يیىث
 که قوايًؿ بكای کىی ج٭ىا و وقٞ ايىاو قا به ٩٠ث هی

 کكین٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق. بهكه بگیكؾها  بیٍحك ال آو
و لاؾ و جىٌه جهیه کًیؿ، که بهحكیى لاؾ و جىٌه، ٨كهایؿ:  هی

 1اوثٖ یپكهیمکاق
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 11 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

ه١یاق بكجكی بیى  ٨كهایؿ که هی ؾیگكهمچًیى ؼؿاويؿ ؾق آیه 
هكؾمٖ ها ٌما قا ال یٯ هكؾ و لو  یاباٌؿ:  هی ج٭ىاها  ايىاو

٬كاق ؾاؾین، جا یکؿیگك قا بًٍاویؿ، ها   و ٬بیلهها   آ٨كیؿین، و جیكه
 1گكاهیحكیى ٌما يمؾ ؼؿاويؿ باج٭ىاجكیى ٌماوث. یول

و ایًکه بكجكی و وىؾ ؾق پیمىؾو قاه ج٭ىا و ؼىاقت ؾق 
باٌؿ آيصا که  هی يیا و آؼكت ؾق جكک ٩٠ث و ج٭ىاؾ

ها  که ؾق ٌهكها و آباؾي یو اگك هكؾه٨كهایؿ:  هی ؼؿاويؿ
پیٍه کًًؿ بكکات  یؾاقيؿ ایماو بیاوقيؿ و ج٭ىی ليؿگ

ٕآيها ظ٭ای٫ قأ  یگٍائین ول هی ها آوماو و لهیى قا بك آو
قا به کی٩ك ا٠مالٍاو هصالات  جکفیب کكؾيؿ ها هن آياو

  1کكؾین.
که هحفکك ٌؿه و به ظ٫ و ق٠ایث ٩٠ا٦ و  یو اها کى

هاو ؼىاهؿ بىؾ آيصا که اؾق  پاکؿاهًی بكگكؾؾ ال گمكاهی
که  یپكهیمکاقاو هًگاه ٨كهایؿ: هی کكین٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق

ٌیٙاو ٌىيؿ به یاؾ ٕؼؿا و پاؾاي و  یها گك٨حاق ووىوه
بیًًؿ ؤ  یا٨حًؿ و ٕؾق پكجى یاؾ او قاه ظ٫ قا ه یکی٩ك اؤ ه

 1گكؾيؿ. یبیًا ه
و  یشم بال یؾيیا چیم یو ليؿگ٨كهایؿ:  هی همچًیى

که پكهیمگاقيؿ ها  آو یآؼكت بكا یيیىث، و وكا یوكگكه
  1ايؿیٍیؿ. یبهحك اوث آیا يم
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پكهیمیؿ ٕو و ال ؼؿا ب: ٨كهایؿ هی 178ب٭كه آیه  ؾق وىقه
 يًماییؿٖٔ و بؿايیؿ ؼؿا با پكهیمکاقاو اوثٖ یقو لیاؾه

 یاله یو هك که ج٭ىا٨كهایؿ:  هی همچًیى ؼؿاويؿ هح١ال
کًؿ و او قا  یاو ٨كاهن هی بكا یپیٍه کًؿ ؼؿاويؿ قاه يصاج

 1ؾهؿ. یه یکه گماو يؿاقؾ قول یال شائ
همچًیى اظاؾید لیاؾی ؾقباقه قابٙه بىیاق ٬ىی ٩٠ث و 

ذمكه  وقٞ :٨كهایؿ هی اهام ٠لی  ج٭ىا و وقٞ وشىؾ ؾاقؾ.
 ٩٠.1ا٦ اوث

شمٟ بیى پاکیمگی و ٩٠ا٦  : ج٭ىا٨كهایؿ هی همچًیى
 1اوث.

٨كهایؿ: ٩٠ا٦ ي٩ه قا ظ٩ٛ  هی اهام ٠لی ؾق ظؿید ؾیگك
  1گكؾايؿ. هی پاکها  و پلیؿیها  و ال لٌحی

ٌىيؿ يمؾ هىهى  همچًیى ج٭ىا و وقٞ و ٩٠ث هع٭٫ يمی
 ؾق ٠مل به ٘ا٠ات و جكک هعكهات پیٍحال اال که هىهى

و ؾق هىاشهه با هىای ي٩ه و ٤كایم اقاؾه ٬ىی ؾاٌحه  باٌؿ،
و ا٬اهه اهك  و ٌصا٠ث اللم ؾق هىاشهه با هًکك باٌؿ.....

و با شىن و ٠٭ل و ایمايی ِعیط  ...کًؿ هی الهی قا پیؿا
لیكا ج١الین اوالم قا به ومث  ،ليؿگی ؼىاهؿ کكؾ و والن

 کًؿ. هی و١اؾت ؾيیا و آؼكت قهًمىو
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 پكوقؾگاقال ٘كی٫ به شای آوقؾو ٌکك  کىب ٩٠ث. 1
کكین ؾ٠ىت به ٌکك و ٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق کحاب ؼىؾ
ٌکك ؼؿاويؿ يیم ال ٘كی٫ الحمام . ٠باؾت ؼىؾ يمىؾه اوث

 به ٩٠ث و ٠مل به ٘ا٠ات و ٠ؿم ک٩كاو ي١مث هع٭٫
اوالهی ک٩كاو ي١مث کًؿ ایى به  په اگك اهث... ٌىؾ هی

٩٠ث ؾوق ٌؿه  اهث اوالهی ال قاه ه١ًای ایى اوث که
٩ث ظالحی ي٩ىايی اوث ٠٘ىق که بیاو ٌؿ  هماو .اوث

که به وویله آو ايىاو ٬اؾق ؼىاهؿ بىؾ بك ٌهىت ؼىؾ ٤لبه 
ٌکك ؼؿاويؿ ی١ًی پیمىؾو قاه ا٘ا٠ث و هؽال٩ث . کًؿ

٩٠ٕث شمیٟ  باٌؿ. هی هىا و ٌیٙاو و الحمام به قاه ٩٠ث
اوقیؿ بؽا٘ك بی ٨كهایؿ: هی آيصا که ؼؿاويؿٔ. ا٠ٕای بؿو

قا که پكوقؾگاقجاو ا٠الم ؾاٌث که اگك  یهًگاه
کًیؿ ٕي١مث ؼىؾ قأ بك ٌما ؼىاهن ا٨موؾ و  یٌکكگماق

 1اگك ک٩كاو کًیؿ هصالاجن ٌؿیؿ اوثٖ
هكکه ٌکك کًؿ، به ي٩ٟ ؼىؾ ٌکك ٨كهایؿ:  هی همچًیى

٠مل لیاو ؼىیً ه کًؿ؛ و هكکه ک٩كاو يمایؿ ٕب هی
 1و کكین اوثٖ يمىؾه اوث، کهٔ پكوقؾگاق هى، ٤ًْی 

کكین بًؿگاو ؼىؾ قا به ٠مل ٌکكگفاقی ٬كآو  ؼؿاويؿ ؾق
آل ؾاوؾ ٌکك  یا٨كهایؿ:  هی آيصا که يمىؾه اوث جٍىی٫

ال بًؿگاو  یهمه ي١مث قأ بصا آوقیؿ، اها ٠ؿه کم ٕایى
 1هى ٌکكگفاقيؿ.
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ؾقباقه الحمام به ٩٠ث و  ؾق ظؿیری ال اهام ٠لی
٩٠ا٦ لیًث ٨٭ك و  که:واقؾ ٌؿه اوث ؼؿاويؿ  ٌکكگماقی

 1.ٌکك گفاقی لیًث جىايگكی و بی يیالی اوث
 کىب ٩٠ث ال ٘كی٫ ِبك. 7

ٌىؾ هگك ایًکه به لیًث  يمی ٩٠ث ؾق ايىاو هىهى هع٭٫
ِبك ؾاللث بك وشىؾ یک . ِبك ؾق بكابك ٌهىات آقاوحه گكؾؾ

اقاؾه ٬ىی و ایماو ؾقوث ؾاقؾ که ؼؿاويؿ و٠ؿه يّكت 
کكین ؾاؾه ٬كآو  ؾق ؾيیا و آؼكت قا ؾقها  و بىؾو با آو ِابكیى

که همچًیى ٨كهىؾ:  1.بٍاقت ؾه به اوح٭اهث کًًؿگاو :اوث
 1.ؾاقيؿ یظىاب ؾقیا٨ث ه یِابكاو اشك و پاؾاي ؼىؾ قا ب

 1.ؼؿاويؿ با ِابكاو اوث :ؼؿاويؿ ٨كهىؾه
باٌؿ هن ِبك  هی قاهی بكای کىب ٩٠ث جمام ايىاٞ ِبك

که  ؛هن ِبك بك هّیبثبك ٘ا٠ث هن ِبك بك ه١ّیث و 
ؾق  قوىل ؼؿاويؿ .باٌؿ هی ایى وه ِبك ٩٠ث شىاقض

ِبك ؾق  ٨كهایؿ: ِبك بك وه ٬ىن اوث: ایى اقجباٖ هی
په هك که  هّیبث و ِبك بك ٘ا٠ث و ِبك ال ه١ّیث،

بك هّیبث ِبك کًؿ جا آو قا به بهحكیى وشه آقاهً و 
يىیىؿ که  جىلی بگفاقيؿ ؼؿاويؿ ویّؿ ؾقشه بكایً هی

یاو هك ؾقشه جا ؾقشه ؾیگك به ايؿاله ٨اِله هیاو آوماو و ه
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 14 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

لهیى باٌؿ و هك که بك ٘ا٠ث ِبك کًؿ ؼؿاويؿ بكایً 
يىیىؿ که هیاو هك ؾقشه جا ؾقشه ؾیگك  ٌٍّؿ ؾقشه هی

به ايؿاله ٨اِله هیاو ١٬ك لهیى جا ٠كي باٌؿ و هك که ال 
ه١ّیث ؼىؾؾاقی و ؾق بكابك گًاه ِبك کًؿ ؼؿاويؿ 

يىیىؿ که ٨اِله هیاو هك  ال بكای او هی يهّؿ ؾقشه
ؾقشه به ٬ؿق ٨اِله هیاو ١٬ك لهیى جا ايحهای ٠كي الهی 

 1.باٌؿ
همچًیى ِبك ؾاللث بكای ٩٠ث ؾاقؾ آيصا که اهام 

ِبك بك ٌهىت و گًاه يکكؾو ٩٠ث  :٨كهایؿ هی ٠لی
 1اوث.

باٌؿ اهام  هی جعّیل ٩٠ث ؾلیل بك ٌصا٠ث ايىاو
 1. ِبك کكؾو ٌصا٠ث اوث :٨كهایؿ هی ٠لی

همايا ؼؿاويؿ به ِابكاو و٠ؿه يّكت ؾاؾه اوث آيصا که 
٨كهایؿ: پیكولی همكاه ِبك اوث و  هی قوىل ؼؿا

هاوث همايا ؾق وؽحی گٍایً  ٨كز و گٍایً ؾق وؽحی
  1و آوايی اوث.

 ِبك،ای  چه بىیاق که لعٝه ٨كهایؿ: هی اهام ِاؾ٪
چه بىیاق که وا٠حی ؼىٌعالی ٘ىاليی به ؾيبال آوقؾ و 

 1.ايؿوه ٘ىاليی به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ لْفت،
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 19 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین 

ها ؾقباقه ٠ا٬بث  به به همیى ؾلیل اوث که قوىل ؼؿا
پیٍه کكؾو  ها قا به ِبكو  ؾهؿ هی بؿ جكک ٩٠ث هٍؿاق

 ٨كهایؿ: هی يمایؿ آيصا که هی جٍىی٫ به ؾلیل اشك لیاؾ
کٍحى وویله ه لهايی بكای هكؾم پیً آیؿ که ولًٙث شم ب

و وحمگكی بؿوث يیایؿ و ذكوت شم با ٤ّب و بؽل پیؿا 
وویله بیكوو بكؾو ؾیى و پیكوی ه يٍىؾ و ؾووحی شم ب

آو لهاو بكوؿ و بك ه هىن بؿوث يیایؿ، په کىی که ب
که بك ذكوت جىايائی ؾاٌحه باٌؿ و بك  ٨٭ك ِبك کًؿ، با آو

ؾٌمًی هكؾم ِبك کًؿ با آيکه بك ؾووحی جىايا باٌؿ ٕی١ًی 
حىايؿ ال قاه ال ؾوث ؾاؾو ؾیى و پیكوی هىن شلب ب

ؾووحی کًؿ، ولی يکًؿٔ و بك ـلث ِبك کًؿ، با آيکه بك 
٠مت جىايا باٌؿ، ؼؿا ذىاب پًصاه ِؿی٫ ال 

 1او ؾهؿ.ه کًًؿگاو هكا ب جّؿی٫
  ٨كهایؿ: هی يیم اهام با٬ك

په هك که  ها و ٌکیبایی اوث. بهٍث ؾق هیاو ياگىاقی
و شهًن ؾق  ها ِبك کًؿ به بهٍث قوؾ، ياگىاقیؾق ؾيیا بك 
په هك که هك لفت و  ها اوث، ها و ٌهىت هیاو لفت

 1.ٌهىجی قا که ؾلً ؼىاهؿ به ؼىؾ قوايؿ به شهًن قوؾ
په بك ايىاو اوث که ال ؼؿاويؿ یاقی بٙلبؿ و ؼىؾ قا به 
لیًث اقاؾه ٬ىی و ِبك ؾق قاه کىب قٔایث الهی یا جكک 

و  همايا ؼؿاويؿ او قا کمک ؿآقاوحه گكؾاي ه١ّیث
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 72 ٩٠ا٦ ؾق ٬كآو کكین  

 که اهام با٬ك اوث يمایؿ ال آو قو هی يّكت
 ٨كهایًؿ: هی

هك که ِبك کًؿ ؼؿاويؿ او قا ِبىق گكؾايؿ هك که ٩٠ث 
که اٜهاق  پیٍه کًؿ ؼؿاويؿ او قا ٩٠ی٧ گكؾايؿ و هك

يیال يمایؿ و هیچ ٠ٙایی  يیالی يمایؿ ؼؿاويؿ او قا بی بی
 1.بًؿه ٠ٙا يٍؿه اوثجك ال ِبك به  بهحك و وویٟ

یق آراستگی به حکمت. 8  تحصيل عفت ازطر
کكین ایى اوث که ؾ٠ىت به ٬كآو  یکی ال ؾالیل ٩٠ث ؾق

يمىؾه اوث  باٌؿ هی که ؼیك کریك و هلک ٠ٝین ظکمث
و به هك که ؾايً ؾاؾه  ٨كهایؿ: هی آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال

ؾاؾه ٌؿه اوث. و شم ؼكؾهًؿاو، ٕایى  یٌىؾ، ؼیك ٨كاواي
  1گكؾيؿ. یکًًؿ، ؤ هحفکك يم يمی ظ٭ای٫ قا ؾقٮ

 1ها به ل٭ماو ظکمث ؾاؾین.٨كهایؿ:  هی همچًیى
ظؿیری قوایث ٌؿه اوث که ٠الهث  ال اهام ٠لی

ظکمث قا ا٠كاْ و قویگكؾايی ال ٌهىات ي٩ه و 
کًؿ: ابحؿای ظکمث جكک لفات اوث و  هی بیاوها  لفت
 1.آو ؼٍن بك اٌیای ٨ايی آؼك

ج١كی٧ ظکمث آو اوث که ال  :همچًیى اهام ٨كهىؾيؿ
و  1.ؾاق ٨ايی قوی گكؾايؿ و به وىی ؾیاق با٬ی جىشه يمایؿ
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و ٠مل به يمایؿ  هؽال٩ث ٌیٙاوال ٘كی٫ ـکك ؼؿاويؿ 
باٌؿ لیكا  هی واشبات و ٘ا٠ات ال هّاؾی٫ ظکمث

و اگك  ؾهؿ هیايىاو قا به ومث ا٨ث و ٬ًا٠ث و ج٭ىا وى٪ 
٬كاق گك٨حه و  ايىاو ؼال٦ ایى ٠مل يمایؿ ؾق ؾام ابلیه

 کكین به ایى ظ٭ی٭ث اٌاقه٬كآو  همصىاق او ؼىاهؿ بىؾ
 يمایؿ:  هی

قا به وكا٢ او  یهكکه ال یاؾ ؼؿا قویگكؾاو ٌىؾ ٌیٙاي
 ٨1كوحین و همىاقه ٬كیى او باٌؿ. یه

 و قوایات ال گًاهايی هٍؿاق ؾاؾيؿ که با٠د چیكه ٌؿو
ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه که قولی . ٌىؾ هی ٌیٙاو بك ايىاو

هال٬ات کكؾ و هىوی ال او  ٌیٙاو با ظٕكت هىوی
به هى ؼبك بؿه ال گًاهی که اگك ٨كليؿ آؾم آو قا  پكویؿ

ايصام ؾهؿ جى بك او هىلٗ ؼىاهی گٍث، ٌیٙاو ؾق 
آو هًگاهی اوث که به ي٩ه ؼىؾ  شىاب او گ٩ث:

پیؿا کًؿ و ٠مل ؼىؾ قا بمقگ  ٔیٕؼىؾپىًؿ٠صب
او همچًیى گ٩ث  ،بٍماقؾ و گًاه ؼىؾ قا کىچک ٌماقؾ

که یا هىوی با ليی که بك جى هعكم يیىث ؼلىت يکى 
همايا هیچ هكؾی با ليی ياهعكم ؼلىت يکكؾ اال ایًکه هى 

 هباؾا با بىؾم ٤یك ال ا٠ىاو و ايّاق ؼىؾم،ها  همكاه آو
ؿاويؿ ٠هؿ يبىث اال ؼؿاويؿ ٠هؿ ببًؿی هیچ بًؿه با ؼ

ایًکه هى ٤یك ال ا٠ىاو و ايّاقم همكاه او بىؾم جا او قا ال 
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و٨ای به ٠هؿي بال ؾاقم، اگك يیث ِؿ٬ه ؾاؾو کكؾی آو قا 
او  کًؿ همكاه هی ايصام بؿه لیكا و٬حی بًؿه يیث ِؿ٬ه

 1.ؼىاهن بىؾ جا او قا ال ِؿ٬ه ؾاؾو بال ؾاقم
آو یکی ال قوایث ٘ىاليی ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق 

ؼىاهؿ جا او قا  کًؿ و ال او هی هی ِى٨یاو با ٌیٙاو ؾیؿاق
ؾهؿ جا  هی يّیعث کًؿ په او قا به ظ٫ ؼؿاويؿ ٬ىن

٠ملی قا به او يٍاو ؾهؿ که به وویله آو به ؾقگاه ؼؿاويؿ 
قولگاق ال آو اوح١ايث های  ؾق وؽحی و ج٭كب يمىؾه

 گىیؿ: هی يمایؿ؛ ٌیٙاو ؾق شىاب به او
ؼىؾ با ٩٠ا٦ و ٬ًا٠ث اهحًاٞ کى و ؾق ٘لب ال ؾيیای 

و ؾٌمًی با ؾٌمًاو  ٘الب ابی بى ال هعبث ٠لی آؼكت
لیكا هى ٌیٙاو ؼؿاويؿ قا ؾق ه٩ث  او کمک بگیك

 آومايً ٠باؾت يمىؾم و ؾق ه٩ث لهیًً ه١ّیث يمىؾم
په هیس ٨كٌحه ه٭كبی و يبی هكولی قا يؿیؿم اال ایًکه با 

 1.يمایؿ هی ظاِلبه ؾقگاه الهی ج٭كب  ظب ٠لی
یق اهر به هعروف و يهی از هًکر . 9  کسب عفت از طر

ه١كو٦ و يهی ال هًکك  ال ٘كی٫ ٨كیٕه اهكبه ٬كآو کكین
 آيصا که ظ٫ ج١الی ؾ٠ىت به کىب ٩٠ث يمىؾه اوث

اوكائیل کا٨ك ٌؿيؿ بك لباو ؾاوؾ  یکه ال بًها  آو٨كهایؿ:  هی
بؽا٘ك آو بىؾ هكین ل١ى ٕو ي٩كیىٔ ٌؿيؿ، ایى  بى یو ٠یى

ال ا٠مال ها  آو يمىؾيؿ. یکكؾيؿ و جصاول ه یکه گًاه ه
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کكؾيؿ چه  یيم یؾاؾيؿ یکؿیگك قا يه یکه ايصام ه یلٌح
 1ؾاؾيؿ. یايصام ه یبؿکاق

ٕو یاق  یهكؾاو و لياو با ایماو ول٨كهایؿ:  هی و ؼؿاويؿ هح١ال
کًًؿ، و  یالهًکك ه یه١كو٦ و يه و یاوقٔ یکؿیگكيؿ، اهكبه

پكؾاليؿ، و ؼؿا و  یؾاقيؿ، و لکات قا ه یقا بك پا هيمال 
آيها قا هىقؾ  یيمایًؿ، ؼؿاويؿ به لوؾ یقوىلً قا ا٘ا٠ث ه

 1ؾهؿ ؼؿاويؿ جىايا و ظکین اوث. یقظمث ؼىیً ٬كاق ه
ؾايیؿ ه١كو٦ هك کاق ؼیك یا ِالط ایىث  هی گىيه که هماو

که ؼؿاويؿ و قوىل او به آو اهك ٨كهىؾه باًٌؿ و هًکك هك 
٠ملی اوث که ؼؿاويؿ و قوىل او ال آو يهی کكؾه باًٌؿ و 

قاوث  ٠٭ل آو قا ج٭بیط يمایؿ... ٩٠ث با ایى ه١ايی ؾق یک
اوث که ای  اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ٨كیٕه.... ٬كاق ؾاقؾ

جا ال ايحٍاق ٨ىاؾ شلىگیكی  ؼؿاويؿ بًؿگاو قا به آو اهك کكؾه
ٌىؾ هًحٍك ٌؿه و  که اگك ؾق ٠الز آو اهمال يمایؿ. ٨ىاؾی

قو  ال همیى. گكؾؾ ها هی و ايىاوها  وبب يابىؾی وكلهیى
وىء های  ٨كهایؿ: ايصام کاقهای يیک ال هكگ هی اهام با٬ك

 1.يمایؿ هی ايىاو قا هعا٨ٝث
 ٨كهایؿ: هی قوىل ؼؿا

اي ي٩ٟ ؾاقؾ و٠فاب و  همىاقه کلمه ال اله اال الله بكای گىیًؿه
کلمه هكا٠ات يگكؾؾ،  ایًکه ظ٫ ایىکًؿ هگك  هی بالها قا ؾ٨ٟ
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وإال ٌؿ، یاقوىل الله، چه هى٬ٟ ظ٫ ایى کلمه هكا٠ات 
ها  لهايی که ٠مل به گًاه گكؾؾ، آو ظٕكت ٨كهىؾيؿ: يمی

  1کىی يهی الآو يکًؿ وآيكا ج٥ییك يؿهًؿ. آٌکاق گكؾؾ و
 ٨كهایؿ: هی همچًیى پیاهبك

که  قوؾ جا لهايی بیى يمی هیاو هكؾم ال بكکث ؾق ؼیك و
الهًکك کًًؿ و همؿیگك قا بك ؼىبی  يهی اهكبه ه١كو٦ و

گك٨حه ها  یاقی ؾهًؿ په اگك ایى کاق قا يکًًؿ بكکات ال آو
٘ىقی   بك ب١ٕی ؾیگك هىلٗ ٌىيؿ بهها  و ب١ٕی ال آو

 1.يباٌؿها  که یاقی ؾهًؿه و ياِكی ؾق لهیى بكای آو
یق خىف و رجا . 01  کسب عفت از طر

هؽحل٩ی ال ٘كی٫ هٍؿاق و جكوايؿو ٬كآو کكین ؾق آیات 
بكای ظ٩ٛ ؾیى و ظمایث و ظ٩ٛ ايىاو و کیاو ؼايىاؾه و 

 ؾ٠ىت به ٩٠ث يمىؾه اوث. شاه١ه
٬كآو کكین به کىايی که ؼٍیث الهی پیٍه کًًؿ و ٘ا٠ث 
او قا به شا آوقيؿ و ال گًاهاو ؾوقی کًًؿ اشك ٠ٝین قا 

که ال  یکىاي ٨كهایؿ: هی آيصا که و٠ؿه ؾاؾه اوث
 یجكوًؿ آهكلي و اشك بمقگ یپكوقؾگاقٌاو ؾق يهاو ه

 1 ؾاقيؿ.
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و آو که که ال ه٭ام ٨كهایؿ:  هی همچًیى ؾق آیه ؾیگك
بال ؾاٌحه  یپكوقؾگاقي ؼائ٧ بىؾه و ي٩ه قا ال هى

  1بهٍث شایگاه او اوث. 
که ال ه٭ام پكوقؾگاقي  یکى یو بكا٨كهایؿ:  هی و يیم

 1بحكوؿ ؾو با٢ بهٍث اوث.
ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق آو اهیؿ و جٍىی٫ به آیات 

 ؼؿاويؿ ؾق ا٘ا٠ث ؼؿاويؿ و ٩٠ث پیٍه کكؾو وشىؾ ؾاقؾ
ی هك که ٠مل ِالط کًؿ، ؾق ظال ٨كهایؿ: هی کكین٬كآو 

که هإهى اوث، ؼىاه هكؾ باٌؿ یا لو، به او ظیات پاکیمه 
که ايصام  یقا به بهحكیى ا٠مالها  بؽٍین، و پاؾاي آو یه

 1ؾاؾيؿ ؼىاهین ؾاؾ.
بًؿگاو هى که بك ؼىؾ اوكا٦ و  یبگى: ا٨كهایؿ:  هی و يیم

ایؿٖ ال قظمث ؼؿاويؿ يىهیؿ يٍىیؿ که ؼؿا   وحن کكؾه
 1آهكلؾ. یهمه گًاهاو قا ه

آیات ٨كاواو ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق آو اشك لیاؾ و پاؾاي 
 اهل بیث ٠ٝین به بًؿگاو هٙیٟ و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه اوث

و  ؾق اظاؾید ؼىؾ يىبث به ق٠ایث ٩٠ث و پاکؿاهًی
 ٠ؿم اهمال به آو جاکیؿ يمىؾه ايؿ.

 ٨كهایؿ: هی پیاهبك گكاهی اوالم
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هكکه بكایً هىقؾ ٠ملی هًا٨ی ٩ْ٠ث، و ٌهىجكايی پیً 
آیؿ و ؼىؾؾاقی کكؾه ال آو ؾوقی گمیًؿ بكای جكن ال 

آجً ، ؼؿا ظكام گكؾايؿ بك او  يا٨كهايی ؼؿاويؿ ٠ْم و شْل 
ؾولغ قا، و او قا ال ٨مٞ أکبك که جكن و هىل ٬یاهث اوث 

باو ؾاؾه و ٨كهىؾه ٬كآو  ای که ؾق کحابً ایمى ؾاقؾ و و٠ؿه
هّ   َه٭امَ   ؼا٦َ   َو ّلَمٓى » اوث که: حاّو   َقبِّ ًَّ ٕهكکه ال ه٭ام  « َش

ٔ ؾق هىقؾ 11ٕالْكظمى: ؼؿاويؿ بهكاوؿ ؾو با٢ باو ؾهًؿٔ
  1.او اشكا ٨كهایؿ

 ٨كهىؾيؿ: ِاؾ٪اهام 
و اگك جى او قا  بیًی، ال ؼؿا آو گىيه بحكن که گىیا او قا هی

بیًؿ  اگك بپًؿاقی که او جى قا يمی بیًؿ، بیًی او جى قا هی يمی
بیًؿ وپه  و اگك بؿايی که او جى قا هی ای، په کا٨كٌؿه

جكیى  به ظ٭ی٭ث او قا ال پىث ابكال به گًاه يمائی،
 1.ای ؾاؾهيٝكکًًؿگاو بك ؼىؾت ٬كاق 

 
 عفت شکن در قرآو

کًؿ  هی جىشه به ظؿیری که ٩٠ث قا به ؾو ٬ىن ج٭ىین با
اگك  ٨كهایؿ: هی آيصا که ظؿید ٩٠ث ٌکن و ٩٠ث ٨كز

ؼؿاويؿ بؽىاهؿ ؼیلی به بًؿه ٠ٙا ٨كهایؿ ٩٠ث ٌکن و 
 ٨.1كز قا به او ٠ٙا ٨كهایؿ
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آیات ٬كآيی لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ که جٍىی٫ به جعّیل  .1
يمایؿ که ال ٘كی٫ کىب و قولی  هی ٩٠ث ٌکن

جا بًؿه بحىايؿ با ١٘ام پاکیمه و  ظالل هیىك ؼىاهؿ بىؾ
ٌکن ؼىؾ قا ویك يمىؾه ال ل٭مه ظكام اشحًاب  ظالل

يمىؾه و اوكا٦ يمایؿ لیكا اوكا٦ ٔكقهایی بك شىن 
 ؼؿاويؿ ؛ جا آيصا کهو قوض ٨كؾ و شاه١ه ؾاقؾ

ياظ٫ٔ ؾق و اهىال یکؿیگك قا به با٘ل ٕو ٨كهایؿ:  هی
 1.هیاو ؼىؾ يؽىقیؿ

بؽىقیؿ و بیاٌاهیؿ و اوكا٦ ٨كهایؿ:  هی همچًیى
 1يکًیؿ.

اکًىو ال آيچه ٨كهایؿ:  هی همچًیى ؼؿاويؿ هح١ال
ایؿ ظالل و پاکیمه بؽىقیؿ و ال ؼؿا   ٤ًیمث گك٨حه

  1بپكهیمیؿ، ؼؿاويؿ آهكليؿه و ههكباو اوث.
ٌؿه و ال آيچه يام ؼؿا بك آو گ٩حه ٨كهىؾه اوث:  و

که به هًگام وك  یبؽىقیؿ ٕاها ال گىٌث ظیىاياج
بكيؿ يؽىقیؿٔ اگك به آیات  يمی بكیؿو يام ؼؿا بك آو

 1او ایماو ؾاقیؿ.
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ؾاؾه اوث  یال آيچه او به ٌما قول٨كهىؾه اوث:  و
يًمائیؿ که او  یٌیٙاو پیكو یها بؽىقیؿ و ال گام

 1ؾٌمى آٌکاق ٌما اوث.
پاکیمه  یپیاهبكاو ال ٤فاها یاهمچًیى ٨كهىؾه: 

بؽىقیؿ و ٠مل ِالط ايصام ؾهیؿ که هى به آيچه 
گاهن. یايصام ه   1ؾهیؿ آ

پكوقؾگاقجاو  یال قول ٨كهایؿ: هی ؼؿاويؿ هح١ال
 1بؽىقیؿ و ٌکك او قا بصا آوقیؿ.

کًًؿ که ٠ا٬بث و وكايصام  جمام ایى آیات اٌاقه هی
 ل٭مه ظالل هًحهی به جى٨ی٫ یا٨حى بكای ٠باؾت

هؽلّايه و کىب ج٭ىا و ٌکك گفاقی ؼؿاويؿ و 
ٌیٙاو و کىب ایماو و جى٨ی٫ های  يصات ال ووىوه

 گكؾؾ. هی بكای ايصام ٠مل ِالط
په ؾق کىب ل٭مه ظالل بالؾاقيؿگی ال ايعكا٨ات 

٬كآو  باٌؿ ال ایى قو ؼؿاويؿ ؾق ؼل٭ی و ه٩اوؿ هی
هىهًیى قا هٍؿاق ؾاؾه و اهك به جعّیل ١٘ام ؼىب 

٠ؿم اهمال ؾق ایى اهك يمىؾه اوث آيصا  و ظالل و
 1ؼىیً بًگكؾ. یايىاو بایؿ به ٤فا ٨كهایًؿ: هی که

ال هّاؾی٫ و هٝاهك ٌکن که يبایؿ ايىاو قا ال ـکك  .1
 ؼؿا و ٠باؾت او، به ؼىؾ ه٥ٍىل والؾ ٠باقجًؿ ال:
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جصاقت و جالي بكای ٘لب قل٪ و کاهصىیی ال 
 وِل ایًگىيه٬كآو  ٘یبات ؼؿاويؿ ایى ظالث قا ؾق

که يه جصاقت و يه ه١اهله، آيها قا ال ی قؾاي يمایؿ: هی
لکات ٤ا٨ل  ییاؾ ؼؿا و بك پا ؾاٌحى يمال و اؾا

ها  و چٍنها  جكوًؿ که ؾل یه یکًؿ، آيها ال قول یيم
  1ٌىؾ. یؾق آو لیك و قو ه

که ایماو  یکىاي یا ٨كهایؿ: هی همچًیى ؼؿاويؿ
ال یاؾ ؼؿا ٤ا٨ل ایؿ اهىال و ٨كليؿايحاو ٌما قا   آوقؾه

 1يکًؿ، و هكکه چًیى کًؿ لیايکاق اوث.
 

٩ث ٌکن آو اوث که ايىاو ؾق ٠ؾیگك  ال هّاؾی٫ .1
٨كوٌی يًمایؿ و ظ٫  هًگام ؼكیؿ و ٨كوي کن

٬كآو  هٍحكی قا جمام و کمال به او بپكؾالؾ ؼؿاويؿ ؾق
 یکه و٬حها  آو ٨كوٌاو کنبك  یوا٨كهایؿ:  هی کكین

ؼىؾ قا به ٘ىق کاهل کًًؿ ظ٫  یؼىؾ کیل ه یبكا
ؾیگكاو  یؼىاهًؿ بكا یکه ه یگیكيؿ اها هًگاه یه

  1گفاقيؿ. یکیل یا ولو کًًؿ کن ه
 یال اهىال هكؾم چیمهمچًیى ؼؿاويؿ ٨كهىؾه اوث: 

 1يکاهیؿ.
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ال ؾیگك هّاؾی٫ ا٨ث ٌکن جكک قبا گك٨حى و قبا ؾاؾو  .1
چكا که ؼؿاويؿ آو قا ظكام کكؾه و ال آو يهی  اوث

هؽال٩یى و٠ؿه آجً و ؾولغ ؾاؾه ال آيصا به  يمىؾه و
ؼىقيؿ، ٕؾق ٬یاهثٔ  یکه قبا ه یکىاي٨كهایؿ:  هی که

که بك اذك جمان  یؼیميؿ هگك هايًؿ کى یبك يم
جىايؿ ج١اؾل ؼىؾ قا ظ٩ٛ  یٌیٙاو، ؾیىايه ٌؿه ٕو يم

 ؼیمؾٔ. یبه پا ه یؼىقؾ، گاه یلهیى ه یکًؿ، گاه
وحؿ هن هايًؿ ایى، به ؼا٘ك آو اوث که گ٩حًؿ: ؾاؾ و 

که ی هیاو آو ؾو يیىثٔ. ؾق ظال یقبا اوث ٕو ج٩اوج
 1ؼؿا بیٟ قا ظالل کكؾه، و قبا قا ظكام.

 ٬كاق ؾاؾو وىؾ کن یا لیاؾ بك هالی قبا ٠باقت اوث ال
ٌىؾ که ال ج١اهالت ايىايی و  که ٬كْ ؾاؾه هی

 يّا٦ به ؾوق باٌؿ. ا
 جىاو به ایى اٌاقه يمىؾ که هك ال ؾیگك هّاؾی٫ هی .1

٠ملی و هك کىب و قل٬ی که هكچًؿ کن یا لیاؾ 
ؾق قول ٬یاهث يىبث به آو هعاوبه  باٌؿ ايىاو
پىكمٖ اگك ٨كهایؿ:  هی آيصا که ؼؿاويؿ ؼىاهؿ ٌؿ.

٠ٕمل يیٯ یا بؿٔ باٌؿ و  یؾايه ؼكؾل یبايؿاله وًگیً
ال آومايها و لهیى ٬كاق  یا یا ؾق گىٌه یؾق ؾل وًگ

ظىابٔ  یكاقا ٕؾق ٬یاهث ب گیكؾ ؼؿاويؿ آو
  1آوقؾ. یه
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که ياهه ا٠مالً به  یچًیى ٨كهىؾه اوث: اها کى هن
 یبكا یظىاب آواي یؾوث قاوحً ؾاؾه ٌؿه به لوؾ

اي بال   ٌىؾ و ؼىٌعال به اهل و ؼايىاؾه یاو ه
که ياهه ا٠مالً پٍث وكي  یگكؾؾ و اها کى یه

 یوا یٌىؾ که ا ی٨كیاؾي بلًؿ ه یؾاؾه ٌؿه به لوؾ
آجً  وىلاو یها بك هى که هالٮ ٌؿم و ؾق ١ٌله

 1وىلؾ یؾولغ ه
ی وای اگىیؿ:  هی به ٘ىقی که ايىاو ؾق قول ٬یاهث 

اوث که هیچ ٠مل کىچٯ و ی بك هاٖ ایى چه کحاب
يیىث هگك ایًکه آيكا ٌماقه کكؾه اوث؟ و ی بمقگ

بیًًؿ، و پكوقؾگاقت به  یهمه ا٠مال ؼىؾ قا ظأك ه
 1کًؿ. یٜلن يمی اظؿ

 ال ؾیگك هّاؾی٫ ٩٠ث ٌکن آو اوث که ؼؿاويؿ ؾق .1
و ال  يىبث به اهىال ایحام ـکك يمىؾه اوث کكین٬كآو 
 آيصا که يهی يمىؾه ؾقالی و ؼىقؾو اهىال یحین ؾوث

ٜلن و ی که اهىال یحیماو قا ال قوی کىاي٨كهایؿ:  هی
ؾق ی ؼىقيؿ و به لوؾ هی ؼىقيؿ، جًها آجً هی وحن

  1وىليؿ. هی آجً ٕؾولغٔی ها  ١ٌله
بلکه باالجك ال آو بًؿگاو ؼىؾ قا به ظمایث و 

به وى بلى٢ و ها  جا قویؿو آوها  اهىال آو هعا٨ٝث ال
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و٩اقي يمىؾه  ها قٌؿ کا٨ی و ب١ؿ وپكؾو اهىال به آو
يمایؿ که اگك ٌؽّی  هی اوث.... همچًیى و٩اقي

٨٭یك اوث بكای اؾاقه کكؾو اهىال یحین ه٭ؿاقی بكای 
ايّا٦ بكؾاقؾ ولی اگك ٌؽُ  ؼىؾ با ق٠ایث

آيصا  .ذكوجمًؿ اوث بكؾاٌث ال هال یحین شائم يیىث
  ٨كهایؿ: هی که

و یحیماو قا چىو به ظؿ بلى٢ بكوًؿ، بیالهائیؿٖ اگك ؾق 
بؿهیؿ، ها  ٔ یا٨حیؿ اهىالٍاو قا به آویقٌؿ ٕکا٨ها  آو

ی و پیً ال آيکه بمقگ ٌىيؿ اهىال آيها قا ال قو
يیال  یکه ٕال وكپكوحاؤ باوكا٦ يؽىقیؿ، و هك 

کًؿ و ی اوث ٕال بكؾاٌث ظ٫ المظمهٔ ؼىؾؾاق
که که يیالهًؿ اوث به ٘كل ٌایىحه ٕو هٙاب٫  آو

که ی کٍؿٔ ال آو بؽىقؾ، و هًگاه هی کهی لظمح
بگیكیؿ ها  ؾهیؿ ٌاهؿ بك آو هی ها قا به آوها  اهىال آو

 1اوث.ی هعاوبه کا٨ی ٕاگك چهٔ ؼؿاويؿ بكا
ّاؾی٫ ٩٠ث ٌکن ٠ؿم ؾاؾو اهىال به یکی ؾیگك ال ه .7

٨كهایؿ:  هی باٌؿ آيصا که ؼؿاويؿ هی و٩ها و شاهالو
ٌما ی و اهىال ؼىؾ قا که ؼؿاويؿ وویله ٬ىام ليؿگ

٬كاق ؾاؾه به ؾوث و٩یهاو يؿهیؿ و ال آو، به آيها 
بپىٌايیؿ و وؽى ها  ؾهیؿ، و لبان بك آوی قول

 1ٌایىحه به آيها بگىئیؿ.
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و٩یه آو اوث که ٠٭لً يا٬ُ باٌؿ و اهلیث و  
ٌایىحگی جّك٦ ؾق اهايث و اهىال قا يؿاٌحه باٌؿ 

 1.باٌؿ هی که ٌاهل ٨كؾ ٌكابؽىاق يیم
همچًیى ٌاهل هصًىو و کىی که به آو ا٘میًايی 

 1.ٌىؾ هی يیىث
ایى هعا٨ٝث ال اهىال و٩هاء بكای ظ٩ٛ هّالط 

هىکى آيها ؾق اي٩ا٪ و جاهیى لبان و ٤فا و  وها  آو
 باٌؿ... همچًیى آیه ایى يکحه قا شاه١ه هی ظؿ ٠ك٦

٨همايؿ که ال به کاقگیكی ا٨كاؾی که جىايایی و یا  هی
يیىث به بهايه ٩ٌ٭ث ها  ٌايیث و یا ا٘میًايی به آو

به ٔكق ؼىؾ  و اظىاوات يهی ٌؿه لیكا که ایًکاق
لیكا آيها اهىال قا هؿق  .باٌؿ هی آيها و ٔكق شاه١ه

 ٌىؾ. هی و با٠د ٨ىاؾٌاوؾاؾه 
 ال ؾیگك هّاؾی٫ ٩٠ث ٌکن ؾاؾو ههكیه به لياو .4

و ههك لياو قا  ٨كهایؿ: هی باٌؿ آيصا که ظ٫ ج١الی هی
ٕیا یٯ ٠ٙیهٔ به ی ٕبه ٘ىق کاهلٔ به ٠ًىاو یٯ بؿه

ال ی آيها بپكؾالیؿ، و اگك آيها با قٔایث ؼا٘ك چیم
قا ظالل و گىاقا هّك٦  آيكا به ٌما ببؽًٍؿ آو

 1ؿ.کًی
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 ی١ًی ٌایىحه اوث که به لياو و٨ا يمىؾه و ههكیه آيها
قا بكای ظ٩ٛ ظ٭ى٪ و اظحكام به اظىاوات آيهاو 
ج٭ىیث پیىيؿهای ؾووحی و هعبث به ٘ىق کاهل 

ولی اگك همىك ال ههكیه ؼىؾ  .پكؾاؼث ٌىؾ
پىٌی يمىؾ و آو قا به لوز ؼىؾ بؽٍیؿ بكای  چٍن

يمایؿ.... لوز شایم اوث که آو قا جّك٦ و اوح٩اؾه 
ب١ٕی ال آ٬ایاو وشىؾ ؾاقيؿ که به همىكاو ؼىؾ ٜلن 
يمىؾه و ؾق ِؿا٪ و ههكیه همىك جّك٦ يمىؾه آو قا 

ؾهًؿ که  کًًؿ و ظ٭ٍاو قا يمی هی بكای ؼىؾ هّك٦
ؾق ایى ِىقت هالی قا به ظكام ؼىقؾه و هكجکب شكم 

 ايؿ. ى ٌؿه٠ٝین و گًاهی بیْ 
اواو بك اهمیث کىب ظالل جاکیؿ ٨ك بیث اهل .9

 يا٫٘ و قاوؽاو ؾق ٠لن٬كآو  يمىؾيؿ که همايا
کىب  ٨كهایؿ: هی آيصا که قوىل ؼؿا باًٌؿ هی

هك هكؾ و لو هىلمايی  واشب بكای  ظالل ٨كیٕه
  1.اوث

هك که ال ؾوحكيس ؼىؾي  ٨كهایؿ: هی همچًیى
اقجما٪ ؾق قول ٬یاهث ؾق ٌماق ايبیا هعٍىق و ذىاب 

 1.ايبیا قا به او ٠ٙا ؼىاهًؿ يمىؾ
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و ٨كهىؾ: کىی که ؾق ٘لب قولی بكای ؼايىاؾه و 
الله  باٌؿ هايًؿ هصاهؿ ٨ی وبیل هی ٨كليؿاو ؼىؾ

 1.اوث
وبب آيکه ٌكی١ث ه٭ؿن جا ایى ظؿ بك کىب 

ؼىاهؿ  يمایؿ ایى اوث که هی هی ظالل پا٨ٍاقی
٨ىاؾ و ايعكا٦ و ٔكقهایی که به وبب ل٭مه ظكام 

جا آو شا که  باٌؿ قا ؾ٨ٟ يمایؿ هحىشه ٨كؾ و شاه١ه هی
 ٨كهایؿ: هی ٔمى ظؿیری جاکیؿ اهام قٔا

که ؼؿای جباقٮ و ج١الی ؼىقؾو و يىٌیؿيی قا هباض 
يکكؾه شم بكای آيچه ؾق آيىث ال وىؾ و ِالض و 
چیمی قا ظكام يکكؾه شم که بكای لیاو و جل٧ و 

  1جباهی آيىث.
که اذك ل٭مه ظكام ؾق ايعكا٦  ؾق ظالی اهام ِاؾ٪

قولی  ٨كهایًؿ: هی کًًؿ قا جبییى هیيىل و ٨ىاؾ آو 
 1.ظكام اذك ؼىؾ قا ؾق يىل يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ

 بك والهحی ايىاو آذاق ؼٙكياکی ل٭مه ظكام و ایًکه
گفاقؾ.. و٬حی اوالم ٌكب ؼمك قا ظكام ا٠الم  هی
به ؼا٘ك آلاق وىئیه که بك ٨كؾ و شاه١ه ؾاقؾ  کًؿ هی

 ٨كهایؿ: هی اهام با٬ك
 «. پكوث اوث واو بث کىی که ؾائن الؽمك اوث به
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ٌىؾ، يىق ؾیؿه  ؼىاقی هىشب لكلي ايؿام هی ٌكاب
بكؾ و او قا  بكؾ، شىايمكؾی قا ال بیى هی قا هی

ؾاقؾ که به اقجکاب گًاهاو يىبث به هعاقم  واهی
 1.قیمی و ليا؛ شىاقت پیؿا کًؿ ؼىؾ؛ و ؼىو

كؾاق همچًیى ؾیى اوالم ال ؼىقؾو ؼىو و ؼىقؾو ه
٬كآو  و گىٌث ؼىک يهی يمىؾه آو شا که ؼؿاويؿ ؾق

ٌؿه، هیچ ی بگى ؾق آيچه بك هى وظ٨كهایؿ:  هی کكین
یابن بصم  يمی ؼىقؾ ی هیکه ٤فائی بك کىی ظكاه

که ٕال بؿو ظیىاؤ بیكوو ی ایًکه هكؾاق باٌؿ یا ؼىي
قیؽحه یا گىٌث ؼىٮ که ایًها همه پلیؿيؿ، یا 

هًگام وك بكیؿو، يام  که ؾق ٘كی٫ گًاه بهی ظیىاي
 ٤.1یك ؼؿا ٕيام بحهأ بك آيها بكؾه ٌؿه اوث

 ؾق هىقؾ اقجکاب ایى هعكهات اهام با٬ك
با٠د وىء ؼل٫ و ٬ىاوت ٬لب و کمحك  :٨كهایؿ هی

ٌىؾ به  هی ٌؿو ههك و هعبث و قظمث ؾق ايىاو
٨كليؿاو و پؿق ؼىؾ قا به ٬حل  ٘ىقی که ایماو يیاوقؾ

 1.قوايؿ
آيچه ال اٌیا قا ظكام یا٨حین بًؿگاو  :همچًیى ٨كهىؾيؿ

به آو يیالی يؿاٌحًؿ و آو قا اهیك ٨أل ؾیؿین که 
 1.ٌىؾ هی هًصك به يابىؾی و هالک
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 وشى واب٭ه آیه قا ـکك کكؾین که ؾق آو ؾ٠ىت به پكن .12
ال کىايی بىؾ که ال وىال و ؾقؼىاوث ال هكؾم  کكؾو

کكؾيؿ که  کكؾيؿ و ٨٭ك و يؿاقی ِبك هی پكؾاهًه هی
باٌؿ  هی ایى یکی ال باالجكیى هّاؾی٫ ٩٠ث ٌکن

ال  ایى ا٨كاؾ قا هٙكض يمىؾه و کكین ٬كآو ؼؿاويؿ ؾق
ِؿ٬ات ؼىؾ قا به ایى  ؼىاهؿ که هی هىهًیى

 کكین ٬كآو اٌؽاَ ا٠ٙا يمایًؿ آيصا که ؼؿاويؿ ؾق
ی ٕاي٩ا٪ ٌما، هؽّىِا بایؿٔ بكا٨كهایؿ:  هی

جًگًا ٬كاق باٌؿ که ؾق قاه ؼؿا، ؾق ی يیالهًؿاي
ی ها ايؿ، ٕو جىشه به آییى ؼؿا، آيها قا ال و٘ى  گك٨حه

ؼىیً آواقه واؼحه، و ٌكکث ؾق هیؿاو شهاؾ، به 
، یجاهیى همیًه ليؿگی ؾهؿ جا بكا يمی اشالهها  آو

جىايًؿ  يمی بميًؿ،ٔی ؾوث به کىب و جصاقج
به ؾوث آوقيؿ،ٔ و ال ی ا  کًًؿ ٕو وكهایهی هىا٨كج

گاه آيها قا ب، یٌؿت ؼىیٍحى ؾاق  يیال یا٨كاؾ ياآ
، و یًٌاو هی هایٍاو  پًؿاقيؿ، اها آيها قا ال چهكه هی

ؼىاهًؿ. ٕایى  يمی ال هكؾمی هكگم با اِكاق چیم
ؾق قاه ؼؿا ی اوث هٍؽّات آيهأٖ و هك چیم ؼىب

گاه اوث  1.اي٩ا٪ کًیؿ، ؼؿاويؿ ال آو آ
یکی ؾیگك ال هّاؾی٫ ٩٠ث ٌکن ٠ؿم ٌكب ؼمك و   .11

باٌؿ  هی باٌؿ و کىب قل٪ ال ایى قاه هی ٠ؿم ٬ماق
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باٌؿ آيصا که  هی که یکی ال هّاؾی٫ ل٭مه ظكام
که ایماو ی کىايی ا٨كهایؿ:  هی ؼؿاويؿ هح١ال

ایؿ ٌكاب و ٬ماق و بحها و ال الم ٕکه یکًٞى   آوقؾه
بىؾهٔ پلیؿيؿ و ال ٠مل ٌیٙايًؿ ال آيها ی بؽث آلهائ

ىاهؿ ؾق ؼ هی کًیؿ جا قوحگاق ٌىیؿ ٌیٙاوی ؾوق
وویله ٌكاب و ٬ماق ٠ؿاوت ایصاؾ کًؿ، ه هیاو ٌما ب

و ٌما قا ال ـکك ؼؿا و ال يمال بال ؾاقؾ آیا ٕبا ایًهمه 
ؼىاهیؿ ی اکیؿٔ ؼىؾؾاقی لیاو و ٨ىاؾ و با ایى يه

 1کكؾ؟ٖ
کكین بك اذك ل٭مه ظكام ؾق پلیؿی ٬كآو  چًايچه آیات

 ٠الوه بك آو بك آذاق ٬لب و بؿو و قوض جاکیؿ ؾاقؾ
ایصاؾ ؾٌمًی و کیًه و ٬ىاوت ٬لب  ل٭مه ظكام ؾق

په ٌایىحه  .يىبث به ـکك الهی و يمال جاکیؿ ؾاقؾ
اوث ال آو چه ظالل اوث و هًىىب به ؼؿا و 

 آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال .ظالل هیباٌؿ؛ اقجما٪ يمىؾ
ؼىقیؿ که اون ؼؿا  ی يمی: چكا ال چیمهائ٨كهایؿ هی

ويؿٔ آيچه قا بك کهٕؼؿای بك آيها بكؾه ٌؿه ؾق ظال
ٌما ظكام بىؾه بیاو کكؾه اوث، هگك ایًکه ياچاق 

 1باٌیؿ.
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 بيت در احادیث اهل عفت
باًٌؿ  هی يا٬٫٘كآو  و بیث ال ایى شهث که اهل

به آيها ٬كآو  و کىايی هىحًؿ که بكای ج٩ىیك و ٨هن
ؾق » ٨كهایؿ: هی کًین آيصا که ؼؿاويؿ هی قشىٞ

 ؼؿا و قاوؽاو ؾق ٠لن،که ج٩ىیك آيها قا، شم ی ظال
باًٌؿ..  هی قاوؽىو ؾق ٠لنبیث  اهل و 1«ؾايًؿ يمی

که ای  قوىل ؼؿاويؿ ؾق بی١ث قول ٤ؿیك ؾق وِیث
ؼىؾ به هىلماياو ؾاٌحًؿ بیث  اهل يىبث به
هى ؼل٩اء و شايٍیًًاو هى ب١ؿ ال بیث  اهل ٨كهىؾيؿ:

هىلماياو ٌما قا ای   :هى به اهك ظ٫ ج١الی هىحًؿ
بیث  اهل جا لهايی که به کحاب ؼؿا و کًى وِیث هی

هى چًگ ليیؿ و به آيها جمىک شىییؿ ال ٘كی٫ 
هؿایث ب١ؿ ال هى گمكاه يؽىاهیؿ ٌؿ لیكا ایى ؾو ال 

کًاق ظىْ  ٌىيؿ جا ؾق قول ٬یاهث ؾق يمی هن شؿا
قٔا ؾق ج١بیك آیات به آيها  .به هى هلع٫ ٌىيؿ

 يمایًؿ. هی هكاش١ه
 کًؿ بك ٬ًا٠ث ؾق ه١یٍث  ؾاللث هی ٩٠ث .1

٩٠ث و  ٨كهایؿ: ؾق ظؿیری هی و اهام ٠لی
 و پكؼىقی پاکؿاهًی يٍايه ا٨كاؾی کْیه و

 1.ویژگی ا٨كاؾ پلیؿ اوث
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 1همچًیى ٨كهىؾ: ٠با٦ لیًث ٨٭كاوث.
 :همچًیى ؾق ٩ِات و ویژگیهای هح٭یى ٨كهىؾيؿ

يیالهای آياو ايؿک و ي٩ىن آياو ٩٠ی٧ و 
پاکؿاهى اوث. همچًیى ٨كهىؾ: ٩٠ث ي٩ه با 

وكوق و ؼىٌی با  ٨٭ك و يؿاقی بهحك اوث ال
 1ه١ّیث.٨صىق و 

٩٠ث ؾاللث بك شهاؾ ٨ی وبیل الله و ٬بىلی  .1
  :٘ا٠ات ؾاقؾ

 ؾق شىاب پكوٍگكی آيصا که اهام با٬ك
هى ٠ملن ١ٔی٧  ٨كهایؿ: هكؾی ٠كْ کكؾ: هی

ولی اهیؿواقم شم ظالل  ام ايؿٮ اوث، قوله و
چه  يؽىقم،و شم با ظالل الؾواز يکًن،پكهىؾ:

 1؟ کىٌٍی ال ٩٠ث ٌکن و ٠ىقت بكجك اوث
گ٩ث ؾايایی که بكای ظ٩اٜث يمىؾو ي٩ه ال 

 يمایؿ آيصا که قوىل ؼؿا هی هعكهات
بك ؼؿا واشب  وه ٌؽُ هىحًؿ که: ٨كهایؿ هی

ؿه ؾق قاه ؼؿا، اوث آيها قا یاقی قوايؿ: شًگً
ؼىاهؿ بؿهی ؼىؾ قا  هی ٠بؿ هکاجبی که

که ؼىاهاو ج٧٩١ و ای  بپكؾالؾ، الؾواز کًًؿه
 1.پاکؿاهًی اوث
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٨كهایًؿ: باالجكیى ٠باؾت ٩٠ا٦  هی اهام ٠لی
همچًیى ٨كهىؾيؿ: هصاهّؿ ٌهیؿ ٨ی  1اوث.

جىايؿ  هی وبیل الله اشكي باالجك ال کىی که
لیكا  يیىث، کًؿ گًاه بکًؿ ولی ٩٠ث پیٍه هی

ال ای  يمؾیکی اوث که ٨كٌحه ٌؽُ ٩٠ی٧
 ٨.1كٌحگاو ؼؿا باٌؿ

پاکـؿاهًی ي٩ـه قا ال  ٨كهـىؾه اوـث: همچًیى
 1.کًؿ هی هعا٨ٝثها  و پلیؿیها  لٌحی

های  ايگیمه ٩٠ث ؾاللث بك جهفیب و پاالیً .1
ال آو شهث که اهام  شًىی و ٌهىايی هیباٌؿ:

٩٠ی٧ ٨كهایؿ: يىبث به لياو هكؾم  هی ِاؾ٪
  1لياو ٌما يیم ٩٠ی٧ ٌىؾ. جا و پاکؿاهى باٌیؿ

٨كهایًؿ: لکات لیبایی ٩٠ا٦  هی اهام ٠لی
  1.اوث

٩ث وكچٍمه جمام ٠ :٨كهایًؿ هی همچًیى
  1.ؼیكات و بكکات اوث

اوالم ٨كهىؾه اوث:  قوىل گكاهی
 1.جكیى ٩٠ا٦ يمؾ ؼؿاويؿ ٩٠ا٦ ٌکن و ٨كز هعبىب
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بیٍحكیى چیمی  و ٨كهىؾه اوث: ؾق قول ٬یاهث
که به وبب آو ا٨كاؾ اهث هى واقؾ آجً شهًن 

ٌىيؿ ؾو ٠ٕى ؼالی بؿو اوث یکی ٌکن  هی
 1ٌٕهىت شًىیٖٔ ٨كز اوث و ؾیگكی

ب١ؿ ؼىؾ ال وه چیم بك  :چًیى ٨كهىؾه اوث هن
گمكاهی ب١ؿ ال کىب  :اهث ؼىؾ بیمًاک هىحن

گمكاه کًًؿه، ٌهىت ٌکن و های  ه١ك٨ث، ٨حًه
 ٨.1كز

اگك ؼؿاويؿ ؼیكی بكای  :٨كهایؿ هی اهام ٠لی
 1بًؿه بؽىاهؿ ٌکن و ٨كز و او قا ٩٠ی٧ گكؾايؿ.

٨كهایؿ: ؼؿاويؿ به چیمی ا٨ٕل  هی اهام با٬ك
 1جك و بهحك ال ٩٠ث ٌکن و ٨كز ٠باؾت يگكؾیؿ.

 کًؿ: هی ٩٠ث ؾاللث بك وشىؾ ٬ًا٠ث ؾق ايىاو .1
و  ٬ًا٠ث گًصی اوث که ٨ايی ٌؿيی يیىث

 بكای ٨٭یك و ٤ًی اوثهٙلىب و ٔكوقی  اهكی
ذكوجمًؿ ٬ًا٠ث يؿاٌحه باٌؿ هبحال به  په اگك

پكؼىقی و بؽل و اوكا٦ و جبفیك  هك وى 
ٌىؾ که ؾاللث بك ٠ؿم ٬ًا٠ث او به قل٪  هی

های  ؼؿاويؿ و ٠ؿم ٌکكگماقی او ال ي١مث
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ؼؿاويؿ اوث.... و چه بىا ؼىؾ قا ؾق ه١كْ 
ـلث و ظ٭اقت و ؼىكاو ؾیى و ؾيیا و آؼكت 

٬ًا٠ث ؾاٌحى های  ؾاؾه اوث... و ال يٍايه٬كاق 
 الهیهای  ذكوجمًؿ و ٌکكگفاقی او ال ي١مث

 ؾاٌحى ٩ِات هايًؿ کكم ایراق اي٩ا٪ به يیالهًؿاو
باٌؿ... ایى يیم  هی گٍایً و ؼايىاؾه ؼىؾ

ؾاللث بك ایماو او به ؼؿاويؿ هح١ال و ا٠حماؾ او 
ؼؿاويؿ ؾق قابٙه با  های و٠ؿه به ِؿ٪ الهی و

 قل٪ و بكکث اهىال اي٩ا٪ کًًؿگاو اوث لیاؾی
ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه اوث که: ؼؿاويؿا ٌحاب 
٨كها ؾق ٠ىْ ؾاؾو هال وؽی و يابىؾو کكؾو 

  1.هال بؽیل
٨كهایؿ: ٬ًا٠ث بكجكیى ؾو  هی اهام ٠لی

گاه  :٨كهایؿ هی همچًیى 1باٌؿ. هی ٩٠ث آ
باٌیؿ که ٬ًا٠ث و ٤لبه بك ٌهىت ال بمقگحكیى 

 1.هاوث ٩٠ث
٬ًا٠ث ايىاو به ايؿاله  چًیى ٨كهىؾه اوث:هن 

  ٩٠.1ث اووث
 ٨.1كهایؿ: ذمكه ٩٠ث ٬ًا٠ث اوث هی همچًیى
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٠مت و  لفا ؼؿاويؿ به ِاظب ٩٠ث و ٬ًا٠ث
 .کًؿ هی شایگاه واالیی ؾق ؾيیا و آؼكت ا٠ٙا

٩٠ث و ٬ًا٠ث  ٨كهایؿ: هكکه هی اهام ٠لی
قا اقلٌمًؿ بؿاقؾ، ٠میمت همىاقه با او ؼىاهؿ 

 1.بىؾ
 ٌؿه اوث: قوایث ال پیاهبك گكاهی اوالم 

ؼؿاويؿ به گكوهی  و٬حی که قول ٬یاهث ٨كا قوؿ،
ال اهحن پك و بال ؾهؿ جا با آيها ال آقاهگاهٍاو به 
ومث بهٍث پكوال کًًؿ و ؾق آيصا ؼىي و 

ى و بكيؿ، بىك هیـ  هك ٘ىقی که بؽىاهًؿـ  هك٨ْه
 ٨كٌحگاو به آيها بگىیًؿ:آیا ٌما ظىاب ٌؿیؿ؟

آیا ؾق پل  ها ظىابی يؿیؿین. ؾهًؿ؛ شىاب هی
ها پل  ؾهًؿ: هصالات ٌؿیؿ؟شىاب هی   ِكا٘

ن قا  گىیًؿ: په هی ِكا٘ی يؿیؿین. ًْ آیا شه
آيگاه  ها چیمی يؿیؿین. گىیًؿ: ؾیؿیؿ؟ هی

ٌما ال اْهث کؿام  گىیًؿ: ٨كٌحگاو هی
ال اْهث ظٕكت  ؾهًؿ: شىاب هی پیاهبكیؿ؟

ٌما قا به ؼؿا گىیًؿ  ٨كٌحگاو هی .هعْمؿ
 کاق ٌما ؾق ؾيیا چه بىؾ؟ بگىییؿ؛ وىگًؿ،

ها ؾو ؼّلث ؾاٌحین که ؼؿاويؿ  گىیًؿ: هی
بؿاو وویله به ل٧ٙ و قظمث ؼىؾ ایى ه٭ام قا 

آو ؾو ؼّلث  پكوًؿ: به ها هكظمث کكؾ، هی
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ؾق ؼلىت ها ال ؼؿا ٌكم  گىیًؿ: چه بىؾيؿ؟هی
ؾیگك آو که  کكؾین که هكجکب گًاه ٌىین، هی

 ؼؿاويؿ قولی ها کكؾه بىؾ قأی بىؾین،هكچه 
 ایى ه٭ام لیبًؿۀ ٌماوث. گىیًؿ، ٨كٌحگاو هی
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 ک عفت و پاکذاهًیر يتایج ت
هما و ٘لبی بكای  اقجکاب گًاه و ه١ّیث و جكک ٩٠ث

ه٭ام قبىبیث و هحک ظكهث ال ؼؿاويؿ هح١ال و هؽال٩ث 
ظؿوؾی اوث که ٌكی١ث و ؾیى اوالم ؤٟ يمىؾه که  با

وكايصاهی که بك ا٬ىام يىض و  .باٌؿ هی يمول بالال اوباب 
 ظ٫ ج١الی ال آيصا که ٠اؾ و ذمىؾ و لىٖ و هىوی گفٌث

 ٨كهایؿ:  هی
ؾاقيؿ ایماو ی که ؾق ٌهكها و آباؾیها ليؿگی و اگك هكؾه

 پیٍه کًًؿ بكکات آوماو و لهیى قا بك آيهای بیاوقيؿ و ج٭ى
ها هن ٕآيها ظ٭ای٫ قأ جکفیب کكؾيؿ ی گٍائین ول هی

  1آيايكا به کی٩ك ا٠مالٍاو هصالات کكؾین.
قوؿ هگك  يمی ٨كهىؾيؿ: هیچ يکبحی به ايىاو اهام با٬ك

  1ٌىؾ. به وبب گًاهايی که هكجکب هی
هك چه هكؾم گًاه جاله بکًًؿ ؼؿاويؿ  ٨كهىؾيؿ: اهام قٔا
آوقؾ که واب٭ه يؿاٌحه  ای بكای آيها به وشىؾ هی بالی جاله

 1.اوث
 ٨كهایًؿ: هی اهام ظىیى

يا٨كهايی ؼؿإگًاهٔ هباؾقت بـه کـاقی    هك که که جىْوٙ
و ال آيچـه  بکًؿ، آيچه اهیؿ ؾاقؾ لوؾجـك ال ؾوـحً بـكوؾ،

 1.گكیمؾ لوؾجك بىكي آیؿ هی
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 حضرت حجت دعایعفت و پاکذاهًی در 
 اؼال٬ـی و جكبیحـیهـای  ؾقن ؾق ؾ٠ای اهـام ظصـث 

پاکؿاهًی با جمام اٌکال وشىؾ ؾاقؾ که بك الحمام به ٩٠ث و 
 هحى ؾ٠ا به ٌكض لیك اوث: آو جاکیؿ ؾاقؾ:

بكی و ؾوقی ال يا٨كهايی و ؾقوحی  ؼؿایا، جى٨ی٫ ٨كهاو»
يیث و ًٌاؼث واشبات قا قولی ها کى و ها قا به هؿایث 

گىیی و  و پایؿاقی گكاهی ؾاق و لبايماو قا به قاوث
پك کى  هایماو قا ال ؾايً و بیًً ظکمث اوحىاق وال و ؾل

هایماو قا ال ظكام و ٌبهه پاک ٨كها و ؾوحايماو قا  و ٌکن
ال وحن و ؾلؾی بالؾاق و ؾیؿگايماو قا ال ياپاکی و ؼیايث 

 .هایماو قا ال ًٌیؿو بیهىؾه و ٤یبث ببًؿ ٨كو بًؿ و گىي
آهىلاو  و بك ؾايٍمًؿايماو لهؿ و ؼیكؼىاهی و بك ؾايً

پًؿآهىلی و بك جالي و ٌى٪ و بك ًٌىيؿگاو پیكوی و 
بیماقاو ٩ٌا و آقاهً و بك هكؾگاو ههك و قظمث؛ و بك 
پیكاو هحايث و آقاهً و بك شىاياو بالگٍث و جىبه و بك 

ؾاهًی و بك ذكوجمًؿاو ٨كوجًی و گٍاؾگی و  لياو ظیا و پاک
بك جًگؿوحاو ٌکیبایی و ٬ًا٠ث و بك شًگصىیاو يّكت و 

اکماو ٠ؿالث و پیكولی و بك اویكاو آلاؾی و قاظحی و بك ظ
 .ق٨حاقی ٠ٙا کى ؾلىىلی و بك لیكؾوحاو ايّا٦ و ؼىي

و ظاشیاو و لیاقت کًًؿگاو قا ؾق لاؾ و همیًه بكکث ؾه و 
آيچه قا بك ایٍاو ال ظس و ٠مكه واشب کكؾی جى٨ی٫ جمام 

جكیى  ههكباوای  کكؾو ٠ًایث کى، به ٨ٕل و قظمحث
 1«ههكباياو.
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