
 اغفْاى، )هجلسى هحوستالط احط ،األخالق و السنن و اآلداب في حليةالمتقين

 ػطتى تِ فاضسى ظتاى اظ ػاهلى، ضظق ذليل ضا آى كِ است( جا ّواى ق،1037-1110

. است كطزُ هٌتطط ٍ تطجوِ

: است گفتٌى ًكتِ چٌس هصكَض تطجوِ هَضز زض

ِ ّوطاُ ضا فاضسى هتي ٍ است ػطتى تطجوِ فمظ ٍ است ظتاًِ يك حاضط، احط      ت

. ًساضز

 كِ است ضٍايات كاهل هتي اظ ػثاضت هغالة، اتفاق تِ لطية اكخطيت حاضط، احط زض    

 الساهى زض ػاهلى ضظق ذليل ٍ كطزُ تطجوِ فاضسى تِ ٍ اًتراب هجلسى ػالهِ

 هٌاتغ سطاؽ تِ تلكِ ًپطزاذتِ، ػطتى تِ فاضسى اظ هجسز تطجوِ تِ ػالواًِ، ٍ زضست

ِ جاى ٍ ضفتِ  هَاضز، اكخطيت زض پس است؛ آٍضزُ ضا ضٍايات اغلى هتي تطجوِ، ت

 زض ًتيجِ زض ٍ آهسُ ضٍايات اغلى هتي ٍ ضسُ هٌثغ ياتى تلكِ ًگطفتِ، غَضت تطجوِ

 هتي هَضزى زض كِ غَضتى زض ٍ ًيست هغطح تطجوِ زضستى ٍ هغاتمت تحج ايٌجا

 كطز تطضسى تايس تاضس، ًساضتِ هغاتمت پيساضسُ ػطتى ضٍايت تا هجلسى ػالهِ فاضسى

 هخثت پاسد اگط كطزُ؛ پيسا ضا هجلسى ػالهِ ًظط هَضز هٌثغ ػطتى، هتطجن آيا كِ

 تِ تاضس اضكالى اگط ٍ ًيست ٍاضز هتطجن تِ اضكالى غَضت ايي زض زيگط تاضس،

. است ٍاضز فاضسى تِ هجلسى ػالهِ تطجوِ

ِ اش زض هحتطم، هتطجن      هطكع زض 1413 ضهضاى 29 تاضيد زض ضا آى كِ - همسه

 تأكيس ًكتِ چٌس تط - ضساًسُ پاياى تِ( كٌيا )ًايطٍتى زض( ظ)اكطم ضسَل اسالهى

: است كطزُ

ِ ّاى اظ يكى(- الف          جَاًة ّوِ تا استَاض اضتثاط اسالهى، ضطيؼت كوال ًطاً

 است؛ جاهؼِ ٍ فطز اذاللى ٍ تطتيتى اتؼاز ّوِ تط آى غضف تأحيطگصاضى ٍ ظًسگى
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 هطزم حمَق ظهيٌِ زض كِ است ضٍاياتى اسالم، جاهؼيت تط ضاّس تْتطيي(- ب        

 است؛ ضسُ ٍاضز... ٍ ٍالسيي ٍ فميطاى حمَق ٍ آًاى تا هؼاضطت چگًَگى ٍ

 ٍ اذالق ٍ سٌي ظهيٌِ زض ضا ضٍايات اظ فطاٍاًى تؼساز احط، ايي زض هجلسى(- د        

 اذطٍى ٍ زًيَى سؼازت ٍ كوال تِ آى اظ پيطٍى تا اًساى تا كطزُ جوغ اسالهى آزاب

 تطسس؛

 ذَاّس ػثاضت ايٌجا زض تطجوِ پس كطزُ، اػتواز ضٍايات تط فمظ هجلسى(- ز        

 هٌاتؼص اظ ضٍايات، تٌاتطايي، آى؛ ػطتى اغل تِ فاضسى احازيج ايي اضجاع اظ تَز

 آى زض تػطفى ّيچ تسٍى ضٍايات ػثاضات ػيي آٍضزى تا ػطتى تطجوِ ٍ ضسُ استرطاد

 تطذى الثتِ. است ضسيسُ اًجام تِ كطزُ؛ هطاػات ًَيسٌسُ كِ تطتيثى اساس تط الثتِ ٍ

 ٍ كطزُ تطجوِ ػطتى ظتاى تِ ضا آًْا هتطجن ذَز ٍ ًطسُ يافت هٌاتغ زض ضٍايات، اظ

. ًيست هَضز زُ اظ تيطتط ضٍايات ايي ٍ آٍضزُ

 هتي تا آى هماتلِ سَْلت ٍ حاضط احط زض تطجوِ چگًَگى تا ضسى آضٌا تطاى    

 چٌيي ًَيسٌسُ: هى ضَز شكط ايٌجا زض آى تطجوِ تا ّوطاُ ًَيسٌسُ اظ هغلثى اغلى،

 هؼتثط احازيج زض: اًساذتي تيط ٍ تاذتي اسة آزاب زض زٍاظزّن فػل: »است ًَضتِ

 ضتط ٍ االؽ ٍ استط ٍ اسة زض هگط ًيست، جايع گطٍتٌسى ٍ هساتمِ كِ است ضسُ ٍاضز

: است كطزُ تطجوِ چٌيي ضا آى ٍ ًيافتِ ضا ضٍايت ايي هٌثغ تيطاًساظى، زض ٍ فيل ٍ

 الوٌمَلة األحازيج تؼض في ضٍي: «الطهاية ٍ الريل إجطاء آزاب »ػطط الخاًي الفػل»

 ٍ الثغل ٍ الحػاى في إال الطّاى ٍ الوساتمة تجَظ ال أًِ(ع)تيتِ أّل ٍ( ظ)الٌثي ػي

 حسيج زض: »است ًَضتِ ًَيسٌسُ  ّوچٌيي«الطهاية في ٍ الفيل ٍ الجول ٍ الحواض

 تطاتط زض اگط كِ است چيع ّفت كِ است هٌمَل( ع)هَسى اهام حضطت اظ غحيح

 سگى ٍ اٍ ضاست جاًة اظ كٌس فطياز كِ كالغى: است ضَم اٍ تطاى ضَز ظاّط هسافط
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 كٌس، فطياز اٍ ضٍى تط ٍ تاضس ًطستِ ذَز زم تط كِ گطگى ٍ تاضس كطزُ ػلن ضا زم كِ

 جاًة تِ ٍ تيايس اٍ ضاست جاًة اظ كِ آَّيى ٍ ضَز پست ٍ ضَز تلٌس هطتثِ سِ پس

ِ ضٍى كِ سفيسهَيى پيط ظى ٍ كٌس فطياز كِ جغسى ٍ تطٍز اٍ چپ  هازُ ٍ تيايس اٍ ضٍت

 تيايس، ذاعطش تِ تطسى آًْا زيسى اظ كِ كسى پس تاضس؛ تطيسُ گَضص كِ االغى

 چَى. «شلك هي فاػػوٌي ًفسي في أجس ها ضط هي ضب يا تك اػتػوت: »تگَيس

 تطجوِ چٌيي ضا آى ٍ ًيافتِ ًيع ضا ضٍايت ايي هٌثغ ،«ًطسس اٍ تِ ضطضى تگَيس، ضا ايي

 لاتلْا إى أضياء سثؼة: لال أًِ( ع)الكاظن اإلهام ػي الحسيج في ٍ: »است كطزُ

 ضفغ إشا الكلة ٍ األيوي جاًثِ هي الغطب ًؼيك: ػليِ ضؤم فئًْا سفطُ لثل الوسافط

 هجيء ٍ هطات حالث ٍجِْ في الصئة ػَاء ٍ شيلِ ػلى جالسا كاى إشا الصئة ٍ شيلِ

 الؼجَظ هجيء ٍ الثَم غطاخ ٍ األيسط الجاًة إلى شّاتِ ٍ األيوي جاًثِ هي الغعال

 الرَف حػل فئشا األشًيي؛ الومغَػة( الحواض أًخى )األتاى ٍ إليِ األتيض الطؼط شات

 هي فاػػوٌي ًفسي في أجس ها ضط هي ضب يا تك اػتػوت: »فليمل ّصُ هي لسيِ

 ««ػٌِ الضطض يسفغ ّصا ألى شلك،

 هغالة تطجوِ تِ هتطجن كِ هَاضزى زض تطجوِ ايي تفػيلى تطضسى ّطچٌس    

 فطغت ٍ است ترػػى ٍ هطكل كاضى فاضسى، هتي تا هغاتمت ًظط اظ پطزاذتِ،

 تطگطزاى زض هتطجن كِ ضس هطرع احط، ايي اجوالى تطضسى تا ٍلى هى علثس، فطاٍاًى

. ًطس هطاّسُ آى زض اضكالى ٍ يافتِ زست هَفميت تِ هغالة

 ضا كتاب تاب ّاى فْطست ًَيسٌسُ، همسهِ تطجوِ زض ّطچٌس هحتطم، هتطجن    

: است كطزُ تطجوِ چٌيي ،«السفط آزاب في: ػطط الطاتغ الثاب »اظ تؼس ٍ آٍضزُ

 ضا كتاب ذاتوِ آًكِ تط افعٍى تأسف، تا ٍلى ،«الوتفطلة الفَائس تؼض تياى في: ذاتوة»

ِ غَضت گَيى ٍ ٍضظيسُ ذَززاضى ًيع ًكتِ ايي يازآٍضى اظ ًكطزُ، تطجوِ  ايي كلى ت
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( غفحِ 16 )هفػل فاضسى، هتي زض ذاتوِ،. است سپطزُ ًسياى عاق تِ ضا هغلة

. است

ِ اش زض هتطجن ّطچٌس      زست ضٍايات اظ اًسكى هٌاتغ تِ كِ ضسُ يازآٍض همسه

 است ايي اظ تيص هَاضز، ايي ٍلى ًيست، هَضز زُ اظ تيطتط ضٍايات ايي ٍ است ًيافتِ

ِ عَض ٍ  ًؼخط لن »ٍ «الوػسض في ًجسُ لن »ٍ «ًجسُ لن »ػثاضت جستجَى تا زليك ت

 ًياهسُ زست تِ ضٍائى اش هٌثغ كِ هى ضَز پيسا احط ايي زض ضٍايت 36 تؼساز ،«ػليِ

 .است
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