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� �-�"ـ��-�، و ��bری� ا68�] ه�� 103/ [از 1 ؛ ا

�  »دارد. 13� دو�/ را ��%�Oن �EاوB3 �4 �3#-� ا�%اف و8

�Bاز ی �����\�� و (ـ� از �Kـ�وز (L-L/ در �4 ا�/ ا�%اف "�د، �Eص ���� $ن �� ��ی� �4 

� راI �4 XQ#�ن ا�/؛ �d�?b ا��ر در ا�3ازه�ْ��اُف « ,�ی�:  ِ
ْ
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ْ
� اK3ـ�م ا��3ن �4 ا�/ �4ر� ه% در (� از ��Kوز ا�%اف، ٢؛ا	� درIـ�  $ن »دهـ�. 

�a« "�ه "1%ده ��1وح ا�%اف �%ا�%
َ

« �� ��#0� �3�-� یـ� و (q از ��Kوز �%ا�% در �4 ا�/ رو� 

� �4ر �� (q از ,=ا"?� 4!�� ذی� �	�(* �� ���� درای� رود. �   �%دازی!: 

                                                            

�ی
	�ه و ���� * .  

  . ٣١. ا��اف، �ی� ١

�دۀ ��ف.٢� ،�� . �"�دات را
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   اسراف نكوهش الف)

ا َو�ِت « :ا�/ "�ه �B3هD "�ت �� ا�%اف روای�ت و 
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ُ
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q) ن�BدیV3 داز را%P� 1#� [ه�1#-�] و?���Bـ�؛ �	ـ=ی% و ا�ـ%اف ه%,ـV و را؛ راه در وا��3ـ�ه و  

 $ی�ت در »4%د. �%ورد,�رش ه��] [J4 /103%ان "-�Mن و اF�-" ،�3-� �%ادران �	=ی%4##�,�ن I%ا�4

� ای#�K در �#��%ای�، .ا�3 "�ه "#��M-" �?Eن ه1%اه و �%ادر �4ران ا�%اف �Oق،� ه�4%� ,J/ ��ان 

3� �4ر� �#4، �a%ف $ن ��رد Q-% در را دارای� و ��ل �4�M-" و ���3 � "ـ�ه �%�Bـ��P��3 Xـ

�َ  ِإن� « ا�/: $��ه دی&% $ی� درI#-�  ه! ا�/.
�
��  ُهَ�  7َْ�  6َی45ِْ   ا

ٌ
اٌب  7ُْ�ِ
ف

�
 �Eاو3ـ� ه�3�1 ٢؛ َ�+

��#4 13� ه�ای/ ا�/ ,� دروغ و �4ر ا�%اف �4 را �4.«  

� �� �e7دق ا��م از روای?� در ا�% ای���E �--	� ا�/، "�ه �K3$ �4 م����د 7ا%O: »�1نL8 ـ�� 

� :دارد و��د ,% ا�%اف "�b �%ا� �2�/ �� :,O /J%ز�3ش� در( 3-�/ او �%ا��I  $ن E%د 

� ؛)3-�/ او "uن�� ؛)3-�/ او �%از�3ه( 3-�/ او �%ا��I  $ن ��"� � 3-�/ او �%ا��I  $ن �Eرد 

٣.)»3-�/ او (�ل O%ا�Eر(

 

� در E%� ،روای�ت �J��O /� در را �%4ـ/ ا�%اف ��2ً  ا�/؛ "�ه ذV-3%4  ا�%اف �B3هD و (%

�� 4! ا��3ن ز�3,�  ا	ْ��اِف  َ%َ$  ِان� « :�#4 
َ
&
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�'ِ  ِ&

َ
��َ(َ

ْ
 �%4ـ/ 4ـ�هD �ـ� ه1ـ%اه ا�%اف ه�3�1 ٤؛ا�

 ه�ی� �ـ%��ی� و �#��r ا�2ف �� �4ر ا�%اف زی%ا ا�/؛ LO% ا�%اف، ا
?�aد� ا]% �%ی� �6! .»ا�/

�4  
ً
���+�ود ،�3��1 X���� �C% (-�ت ��6ی� �� ()%ت ."�د ��7 ����ی#� %O: » ُ)ـ*ْ+َ

ْ
 ا�

َ�ُف  وَ  َ%ْ/َ�اٌة،  از .»]ـ%وت "�ن زی�د ��ی� رو�، �-��3 و ا�/ ه42/ ���X ا�%اف ٥؛َ%0َ1ْاةٌ   ا�"�


	-� از ����0 ا
?�aد� �#��r در ا�%اف دی&%، ��� /J3 ی� r�ـ�#� ،� �3ـ	� هـ�� �Vی/ �0ـ�3

� ه�ر �� را �C4ر� ه% ا
?�aد��� 7��ـ� ا�ـ�م I �4#�ن ده�؛ ���یـ� %O: » ْ�ـَ�اُف ِ
ْ

  ُیْ�3ِـ�  ا2

 
َ

4ِ�َی�
ْ
� O#� �� ه! را زی�د ]%وت ا�%اف ٦؛ا��  ».ده� 

                                                            

  . ٢٧ -%٢ �ا��اء، �ی ١.

�'�، �ی� ٢� .٢٨.  

   .١٢١، ص ١، ج ���ل0/, +�وق، . ٣

 . 88، ص 7. ه5�ن، ج ٤

  .٣٣٩، ص ٧، ج ا	����. >;/	:، ٥

 .%٣، ص ��ن ا	��� وا	�ا�� �;:، . A/@: وا�?:،٦
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  اسراف مصاديق از مصداقي ب)

  آب مصرف در اسراف

��aدیq و ا�/ 4	-%ه ,#�ه�ن از ا�%اف �� دارد؛ O%اوا3Bف در ا�%اف $�63 از ی%a� �4 ا�/ $ب 

�� �B" رت ,��3,�ن ه���e �� (-ـ�ت 4ـ� ا�/ �Eاو�3 ه�� 103/ �%ی� �Vرگ از $ب؛ ,-%د. 

>. َو « ا�/: �Eرده �-��3 $ن �� ز�3ه ����دات ه1ۀ
ْ
�.ءِ  7َِ�  َ<َ=�

ْ
�  ا

�
ـ ُ�'

َ
 I-ـV هـ% و ١؛$ـّ"  ءٍ  ْ" �

 ٢/٩٧ ،ا�ـ/ "ـ�ه ��"ـ-�ه $ب از ز�ـ-� 4%ه در�e ٧٢ �� V3دیH ».دادی! 
%ار $ب از را ا� ز�3ه

�eدر !K) 4%ۀ $ب  �-� "ـ-%ی� ز�ـ-�، هـ�� $ب درeـ� ٧/٢ از�%  4! و ا�/ ه� ا
-��3س در ز

 و 
MـX 3ـ�ا(� و F	-0ـ/ در �L-ـ� و ا�ـ/ �aـ%ف 
��ـ� ��Lار ای� ��م یH (�ود �4 ا�/

3٢-�/. 4%د3� �%دا"/ ه� ی��bل

  

 �ـ%ا� Iـ� ا�ـ/؛ �ـ�� ��ـ-�ر $ن، �� 3-�ز و ا�/ �+�ود $ب �#��r �4 4#-! ���� ��ی� �#��%ای�

در  ا�ـ%اف از��یـ�  �Z . و... دا��ار� �C4 ،/0#eورز�، در �I و 4%دن در�/ Q=ا و �3"-�ن

  �P%ه-Vی!. $ن

  اسراف حد كمترين ج) 

%	��-� ��� 9ا�2م ,%ا���ی�: %O»��  و إ��اٌف  ا�06ُ0َِء ��  
�

ـ�
ُ
 و\ـ� در ٣؛إ�ـ�اٌف  ٍء �8َـ �

�?O%, ه% در و �Vـ-I ـ� �ـ�-�1ن ه�1#ـ-� .»دارد و�ـ�د ا�ـ%اف�ـ�8| e �� ا�ـ�م از ,�یـ�: 

��د: ا��م I-�/؟ ا�%اف (� 14?%ی� �%�-�م: �e7دق%O » 9َ
ُ
ا�

َ
0َْب  اْ;1ِ:

َ
ـ9َ  وَ  َ<9َ#ِ0ْ  =

ُ
 ِإْهَ�ا'

 
َ

�@ْ
َ
�  9َAِ9َ  وَ  ِإَ#

ُ
�
ْ
�

َ
�Cَْ  أ F0َ َرْ%9َDَ  وَ  ا��1  4ـ� ا�ـ/ ایـ� ا�ـ%اف (� 14?%ی� ٤؛َهُه3َ وَ  َهُه3َ ا��3

��+� در ��"-�ن �� ا�/، �� $�%و� (�J ���* �4 را 8	�� ،X��#� ای#�B، دی&% �	%�؛ �-� از �3

�� �%ی�V؛ دور را �Eد $ب زی�دِ� %E ر��b� را اش ه�?� و ��ب �� $ن و �� ای� ��%� �#4.«  

 در ا�ـ%اف $ن، و "ـ�ه ا"ـ�ره ا�%اف ��aدیq از �3�13 ودو �%ی� 4! �� "%یd (�ی* دو ای� در

 از �Kـ�وز ا�ـ/. �B1ـ� �V-I ه% در ا�%اف ا8	?� ا�/. 8	�س و ,%O?� و\� �%ا� $ب �a%ف
                                                            

�ء، �ی� ١/B .٣٠. ا

٢ ،�D+ا :;� ،Eر�F�G/ .��ژ� ��	  .٧٠ـ  ٧١، ص ا�

٣ ،E�	ه :�I� .ّ��ل�	٢7٨%٢، ح ���ا  

  .٠%7ص، %، ج ا	����.>;/	:، ٤
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 و Eـ�ردن در یـ� ��"ـ� $ب �a%ف در �I ا�/؛ رو� زی�ده و ا�%اف �V-I، ه% در ا�3ازه و (�

 در �Db، (-ـ�ت ��ده ای� از ا�?�Jده در ا�%اف د8-� �� ا�%وزه دی&%. ��ارد و ��"-�ن و �Eا�-�ن

�K	�ر دو8/ �4 ا� ,��3 �� ه�?-!؛ $ب "�ی� 14	�د "�ه� �C4ر��ن �#�qF و "6%ه� از ��-�ر� 

 $ب 14	ـ�د �ـ� �4 رو�?�ه�ی� و "6%ه� �� دی&% �#�qF از را $ب �#&-�، ��-�ر ه�� هVی#� �� ا�/

  �%���3. ه�?#�، ��ا��

�3�J�u?� �� ���ـ[ $ب �aـ%ف در ��ی�  �O%e�� ��e-� �%ا�% در �4ران ا�%اف از �0)� ده#ـ�: 

D8�� را ���4 (�8� در ده-!؛  �� $ب � ��6���8�� �4 /�0� ���6 �%ا�% در �%دازی!، 
 ��-�ر $ن وا

V-I�3 ا�4  ا�/؛%Iه%M
�� د�/ �� ,Vاف ه�� هVی#� �� $ب ای� 
M%ه  ��  ر��. 

�	�� ای� (L-L/، در V-I�3 ط��%���ت �� �E �� �� $ب ا�/. $�3��%?bو �ـ /LـC� هVی#ـ� و 

�� د�/ �� ,Vاف، ��� �LIر و ر��، � �O�a3�4 ا�/ ا �� /�JQ ده ای� ا3&�ر� ��6 و�� ���-) 

  4#-!. �%ازی% �O\2ب �Iه �� دو��ره را

�Bه�� راه از ی �O%e � ا�/. دی&% ا��ر و و\�,%O?� ه#&�م ا�?�ال ر��ی/ $ب، �a%ف در ��ی

�، ا2L3ب LO-� ره	% (�Rت در�� ا��م ا�2#-1E; �?"�3 :�3ه#&�م ا ،�?O%,ـ�ی� و\ـ�#I ـ�ر� 

� ��ز را $ب "-%�� و 4%د � �%و�ـ%د� �+1ـ�د د %?4��B3 .�"%ده ا�%اف $ب�a%ف  در �� ��/ 

�L3 �� Eـ�د ��ا
ـr �0)ـ� .��"� رو"� �4 4%دی� 13� �-�ا ا\�I �O%اغ یH ا��م �#Vل در :�#4 

2
�ت ��GCل (?� ا��م� �� /-ab" ـ%اد و ه�Oد3ـ� ا��ـ� 6,�3ـ�ن 4ـ� ��?� �� I%اQـ� "ـ��3 

�� ��#� �Eد"�ن 4##�، ا�% دی&%ان ���4  $ن ��ون .ا�/ رو"� �6/ ��� و "ـ��3 � را $ن رO?#ـ� 

��ش�E ��� $ب 
M%ه یH و\�,%O?�، ه#&�م�4  ای� ی� 4%د�3؛ O�\ف ا%a� � (?ـ� 4%د3ـ�؛ 13

�-� |��� را $ب "-% I¦ و را�/ د�/ "�� و "�/ و �% � .�#?��١  

/K) 2م�Rم وا1��18-� ا�)%� ;1E-#ـ� ا��م ()%ت ا�/: 4%ده  �L3�Db ا(��ن �eدق 

f-ا�%اف ,�ه ه �� ا,% (?� 4%د�3؛ 13� ایCـ�ن �ـ� $ب 8-ـ�ان یـH و ��bر3ـ� دارویـ� �Eا�?#� 

��� ا�?�Jده $ن da3 ا,% داد�3، � ،�" ��4 q) /"�3ا da3 %&د، دور را دیVی%� �B�� ی���از  

� ا�?�Jده $ن�� را $ب رو� در��ش �� ��ارد� I#-� در "�ه [,J?� 4%د�3 � �"���3�3 ZP� ـ�دE 

�a%ف ��   4٢%د�3]. 

                                                            

1  . http://www.hawzah.net/fa/Magazine. 

٢  �/K داد و�L ،:F�M �;N� .١٣٨8 ره�  ، �Qه/P از ا��اف.١7٩، ص ٧، 50



  347  �  هاي ديني ام: اسراف از نگاه آموزه مجلس سي

 

%-��#�ن اv�� �4ر ا�%اف ه�� �3�C3 �-�ن در 7���ی�: %O ـ��3 �� �4ر ا�%افC3 :دارد D-ـ�ـ� از ) 

��� Q-%\%ور� و��ی� �Eرد؛ �� �Eد "uن (� از ���R% ه�ی� 8	�س و E%د؛ � .�"��١  

��ارد �� �� �-�Cای�ن "��3، $"#� $ن ��aدیq و ا�%اف �� ����3�1ن �4 $ن �%ا� �wV� ن$ Vا"ـ�ره 3-ـ 

� �e7 �-#Iدق ا��م از روای?� در  ��2ً  ا�3؛ 4%ده�ـE » GَDْـ�ا3-!: 
َ
ِ أ( �

ْ
CَD�ِ  Jَـ �اف)ْ�ـ	

َ
�ْ<ـ

َ
 أ

َ)َ(َن 
ْ
 ا�Cَ ْ�َ�اُف  ِإ#� ِ

ْ
 ا2CَD�ِ  Kَ

َ
��ْ

َ
  أ

َ
لCَ

ْ
��6َ  وَ  ا�

َ
َ)َ(ِن  أ

ْ
� �#�ر�ـ?� و �ـ�ن اeـ2ح ��ی��I  $ن در ٢؛ِ;

 ».�X-�$ �3��% ��ن �� و d�� �#4 را ��ل �4 ا�/ �V-I در ا�%اف ���B ... 3-�/ ا�%اف "�د،

 3-ـ%و� �� ��bرد �Q ��L=اه�� و 4	�ب ��ی� "�ه، \ d-0��D3 و ا�/ �-�1ر �4 �4� �#��%ای�

�� و ,%دد ��Lی/ او ��3?� ا,ـ% 3-�/. ا�%اف 4#�، هVی#� راه ای� در ه%�I و ��زی��� را �Eد �2

 H"V��� -�1ر�&�ی� �ی� �4 ��2ن O ا=Q 2ن وO 1/ ,%ان دارو�-
 و ا�ـ%اف ایـ� #4�، ا�?�Jده را 

 �4ـ� 3	�ی� ��ارد ,��3 ای� در دارد. 3-�ز $ن �� ��D3 ا2eح �%ا� زی%ا "�د؛ 13� "1%ده رو� زی�ده

 \ـ%ر و ��ل "�ن ��d ���* �4 ا�/ ��ی� در ا�%اف زی%ا 4%د؛ زD3 �% �4ر ا�%اف �#�ان �� را

  ��"�. ��ن �� ر�-�ن

� V-3 ��1ر �� ا�+�ق� 4ـ�ر ایـ� در $یـ� دارد؛ �-%اه� ١٠ �%د� �%�-�م: ��47! ا��م از ,�ی�: 

��د:  ا�/؟ 4%ده ا�%اف%O» 
َ

�MNِ  وَ  	
َ
�  9َ�ِ

َ
ْ;َ+� ذ

َ
�ِ  أ;ِDَ/ِ�ِ  َو  �MNِ

َ
َ�َف  � ْن  ا�"�

َ
َ)Gَ  أ

ْ
�0َْب  َ�

َ
 َ<ـ9َ#ِ0ْ  =

ِن  ��ِ NَCَ
ْ
َ+ِ:رِ  ا�

ْ
 و �3 8	�س �4 ا�/ $ن ا�%اف، او�/. ه�� �����%  �-D دوام ���* ای� �3، ٣؛ا�

�V-1� ا� �4 را%� �J) %و�و $�8ده ��ه�� در دار�، 3-�ز $ d-�4 �"�P� را $ن و rی�\ �#4.«  

� �� V-3 روای/ ای�O%0� qدی�a�0� �Fر �� ا�/. �%داE?� ا�%اف دی&% -	F %,ـ� ا�3ـ�ن اC-1ه 

�LO از Hس ی�	ده 8�J?س $ن 4#�؛ ا��	8 ��-E رس و 64#� زود�#� �� 8	ـ�س I#ـ� ا,% ا�� "�د؛ 

� ��ل I#�ی� ��P"� �3�/ �� را $�63 و ��"� دا"?��  4#�. ا�?�Jده ه�یD 8	�س از ��ا�3 

�#�ن ا�-% ا�/. ا�%اف ��ارد ا�/، Rزم ��1م �%ا� $ن دا�3?� ��3$v� ا�%اف ��ارد �	--� در 7

����ی�: %O » ْ�َ�اُف ِ
ْ

ُ%0مٌ  ا2
ْ
:%َ  ِ��  

�
�

ُ
� ْQ8َ  ٍء  

�
َ�ِل  ��ِ  ِإ	

ْ
�
َ
ِ)� أ

ْ
 و ز"ـ/ I-ـ�V ه% در ا�%اف ٤؛ا�

  ».��#�ی�ه و �Eب �4ره�� ا�K3م در �&% ا�/، �#���3

                                                            

١ ،:;��� �R .����  .7١، ص ١٢، ج و!��� ا	

  .٧٩، ص ٢.ه5�ن، ج ٢

٣ ،:
;N� .ار  .٣١٧، ص %٧، ج %��ر ا$#

٤ ،E��� :5/5K .���	*� (���) '&ر ا�	٣8٩، ص و درر ا.  
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��ده �Eاو�3 و ا�/ J4 /103%ان �3�� ا�%اف،%O %,ان ا%J4 �-#4 �� اب=� /bـ� �ـ� دIـ�ر 

� J4%ان را �Eا ه�� 103/ �4 3��4� و �4ر ا�%اف رو ای� از "�؛ �Eاه-�� و �2هـ� ,%O?ـ�ر �##4 

� اE%و� و د3-�� ه�� �=اب�   ,%د�3. 

   آشاميدن و خوردن در اسراف د) 

 Eـ�ا� ا�/. $"��-�ن و �Eردن در ا�%اف 4%ده؛ ��-�ر �4u-� $ن �% ه! 
%$ن �4 ا�%اف ��ارد از

�
%$ن در �8�0 ����ی�: %O »ا�
ُ
ـَ
ُ	�ا َو  ُ��

ْ
�ا  َو  ا�

ُ
�
ْ�ـِ

ُ
ـ�ُ  �

�
�ْ�ـِ
ِ��َ�   ُیِ�ـُ�    ِإ�ُ

ْ
� و ��bریـ� ١؛ا

�-��"�-� �  ».�3ارد دو�/ را ��%�Oن �Eا B3 �4#-� ا�%اف و8

3� و ه� �Eرد3� ی#0� ا68� ه�� 103/ �� ا"�ره �� �Eاو�3 $ی� ای� در�-� �ـ�V-4ه؛ و �ـ�h ه�� $"�

� ه� $ن $"��-�ن و �Eردن �� د�?�ر��B1ـ� و ا�ـ/ X�F زی�ده ا��3ن F	�K3$ �4 r از ا�� ده�.  

� ���e�O2 4#�، ا�?�Jده ��ء د�?�ر ای� از ا�/���ی�: %O »� را ��%�Oن �Eا B3 �4#-� ا�%اف و8

  ».�3ارد دو�/

  بهداشتي مهم دستور

�-�ن و �Eردن در ا�?�ال �4 "�ه ]��/ ا�%وزه�"$ �B16?%ی� از ی� زی%ا ا�/ ��6ا"?� د�?�رات 

� �C3ن دا1C3#�ان �+�L-Lت�� Q=اه�� ه�، �-�1ر� از ��-�ر� �%1CIۀ ده� O�\ـ� �4 ا�/ ا� 

� ا��3ن ��ن در �C3ه �=ب �eرت
�� �� .�3���، Q=اه�� ای� O�\ا X	� -�1ر��ه��  �	�
 و 

،�� $ن ا���ل و دی��/ �Eن، �COر ,�ار"�  ,%دد. 

���� ��eا �-BC� اد، ای��� $ن در�ـ�ن راه �#�6 و ا�/ �%�Eر� و �G=ی� در رو� زی�ده و ا�%اف 

  ا�ـ/. ه� �3"ـ-�3� و Qـ=اه� �aـ%ف در ا�?�ال ر��ی/
ً
 4ـ� �ـ�، ز�ـ�ن و �aـ% در �e�abـ�

�#3 ,�3�,�3� ه�� �-�1ر���
#�، �-�1ر�  ��%I ،ن�E Xـ�a� ،�-wـ%ا" � و 4	ـ�� ه�� �3ر�ـ�ی

3�1� �+%h ��م و �G=ی� در اO%اط و ی�O?� ,�?%ش ه�، �B?� ا�3اع�� �Bاز ی �� ایـ� اeـ�� ��ا

�+��ب ه�، �-�1ر� ����ـ-% در (%4ـ/ �ـV راه� ه� �-�1ر� ,��3 ای� �%دن �-� از �%ا� و "�د  

  �3ارد. و��د �G=ی� در رو� �-��3 و ا�?�ال

  آموزنده حكايت

� ا8%"-� ه�رون	-	F �+-��از یBـ� �ـ� F	-ـX ایـ� روز� �ـ�د؛ �0ـ%وف FـX در �4 دا"/ 
                                                            

  .٣١. ا��اف، �ی� ١
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����1ن دا1C3#�ان :/J, ���1 3�1�$� 4?�ب در " �V-I رۀ��در XF � 4ـ� (ـ�8� در ی��!، 13

D3دا �-J�  ا��ان. ��! و ادی�ن ��! ا�/: ,��3 دو 

� د�?�رات ه1ۀ �EاوDb��� :/J, �3 در او	F در را da3 د 4?�ب از $ی��E ـ�ده: و $ورده�%O 

» ُ� 
ُ
  َو  �ا�

ْ
 َو  �ا	ُ َ
 ا�

ُ
� �ْ ِ
 

ُ
�-� و ��bری� ؛�ا��"�-� ��	% و ،»B3#-� ا�%اف و8�-� �� V-3 XF ای� در را 

��ده و 4%ده �E �e2EیD د�?�ر%O /ةُ « :ا�)َ�ِCَ
ْ
  َ;RُDْ  ا�

�
�

ُ
  وَ  َداٍء  �

ُ
DَCْ�ِـ&

ْ
ُس  ا�

ْ
  َرأ

�
ـ�

ُ
 َدَواٍء  �

 UِVْ
َ
W
َ
�  9َ"َ�ْ#َ %َ Xَ�َْد �0Vَ�0ه، ١؛� و داروه��ـ/ ه1ۀ �%$�� ا���h، و ه��/ �-�1ر� ه3�E �1ۀ 

��B دری� او از را $ن �#��X)، و e+-| ��دات (از ا� داده ��دت $ن �� را ���I/3  $ن.«  

X-	F �+-�� �� ،�ـ�8-#�س �ـ%ا� �-��	%�ـ�ن و "ـ�1 
ـ%$ِن  ,J/: "#-�، را ��b ای� �4 ه#&�

X-	F ،0%وف� �?��	F �
  ٢ا�/. 3&=ارده ��

  روايات در پرخوري هاي زيان ه)

� ای#�K درCb� ات از%(�� ذ4% را �%�Eر� � ا�ـ/؛ "ـ�ه ا"ـ�ره ه� �ـ�ان روایـ�ت در #4 �4-! 

%	��-� ��� 9ا�2م ,%ا���یـ�: %O » Yْ
ُ
�  وَ   ِإی�

َ
&3َZْ(ِ

ْ
 ا�Xَ �#[ِ

َ
َ)ـَ(ِن  َ%ْ�َ"ـَ(ةٌ  �

ْ
�  وَ   ِ�

ٌ
ـ&

َ
ـَ+Yِ  َ%0َْر= �"� وَ   ِ�

 
ٌ
&

َ
�"َNْ%َ  MِVَ   َِدة(َ�ِ

ْ
 ایKـ�د ���ـ* و ا�/ ��ن 4���O##�ه �%�Eر� زی%ا �P%ه-Vی�، �%�Eر� از ٣؛ا�

� ،ه� �-�1ر�� �&�e�) دت در 8��4/ و�	� ��  »."�د 

1� ه�� �-�1ر� �	X ه! �%�Eر��� �� روح �%ا� ��ی� دارد. �� در را روح 8��4/ ه! و "�د 

Dی�E ارزش �w�
 ا,ـ% ا�ـ/، eـ�ف $ی#ـ� ��� روح d-�4 .!-#B3 �4ر، ��! �� را $ن و "�ی! 

 و �%Eـ�ر� �ـ�4ـ�  ای� 3ـ� 4#ـ-!، �3را3� و "�Jف را $ن ��ی� �#4 ��E ZB0#ب را ا"-�ء ��bاه-!

�#ـ�ن ا�-ـ% رو ایـ� از "ـ�ی!؛ Eـ�د روح و 
�ـX �-�ه� و �-%,� ���* Q=اه�، در ا�%افv�7 

����ی�: %O  » 
ُ
&

�
�اِء  ِ'

َ
:\ِ

ْ
َ�مُ  ا�

ْ
�

َ
�Gِ   أْ �3�ْدَومُ  وَ   ِ�

َ
&ِ   أ �� �*� 4%ا�ـ/ و ا(?ـ%ام �ـ% Eـ�ردن Qـ=ا 4! ٤؛ِ�

� ا��3ن�� ��یـ�ار�% و �% �ـ�اوم را او �ـ2�/ و �#�ر�?� و اVOای� � دی&ـ% روایـ/ در و ».�ـ�زد 

                                                            

١ ،:
;N� .ار  .٢٩٠، ص 8٩، ج %��ر ا$#

٢ ،�+� ،Eرم 0/�از�T� .�#  .١87، ص %، ج (-,�& #�

٣ ،:
;N� .ار  .٣٣٨، ص ٣%، ج %��ر ا$#

٤:;� ،:5/TR 5:، ���5 و/TR و �U5:، ���5 ر/TR .  ،ة���	٣٥٣، ص ٣، ج ا.  
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����ی�: %O » Mْ%َ   
�

�
َ
'   ُ�%ُ�َ]َ   Rْ

�
�
َ
'   ُ��4 �4� ١؛^	ُ% Dای=Q h�3"�، ا���1ر� و دردهـ� -� Dهـ�ی 

V-3 !4  %اه���E د��.«  

�0#� ا�%اف ��L�� در را ��Jف روای?�، ذی� در 7��� ا��م �� :�#4 » 
ُ
&

�
�'ِ  �ِ

ْ
�

َ ْ
�ـِف   ِ%Mَ   ا_َ�َ

ْ
 وَ   ا�

 ُ��ُ�َ/ْ
َ
�   Mَ%ِ   ْ�َ�اِف ِ

ْ
 �Jـ�ف واژۀ ».ا�%اف 3�C3ۀ �%�Eر� و ا�/ ��Jف 3�C3ۀ Q=ا �Eردن 4! ٢؛ا2

� �4ر �� ,��3,�ن ��ارد در���2ً  رود   %BO �� �ـ� و د�ـ/ B3#ـ� ,#ـ�ه ی0#ـ� ��"ـ� �J-ـd ��ا3ـ� 

��� ��ME �#B3 /J ی#0� ��"�، �d-J ��ا�3 �#� �� ی#0#� 3ـ�روا �4رهـ�� از �ـ%د و زن ���4ا

��ه روای/ ای� در B" �4! و � �M�J/ ا�� . و...$ �  ا�/. ا�%اف ��L�� در �E �4ردن، 4! ی#0

�#�ن ه#�1-�v�%-���ده و 4%ده ا"�ره �%�Eر� ه�� زی�ن �� دی&% روای?� در 7ا%O :/ا� » 
َ

  ِإی�ك

َ)ِ$   ِإْدَ%َن  وَ  �aا�   ُ� �#[ِ
َ
�   bُ �DXَمَ   ُی+َ�ْ

َ ْ
  ُیِ/�Dُ  وَ   ا_

َ
�

َ
��ِ

ْ
  �4�P%ه-Vی� "B!، 4%دن ا3	�"?� و �%�Eر� از ٣؛ا�

� �+%یH را ه� �-�1ر� �%�Eر��� ,��3,�ن ا�%اض و درده� ���* و �#4 �  »."�د 

 $ن ه�� ��Oـ�J از یBـ� �&-%3ـ� روزه ��ه یH داده د�?�ر ����3�1ن �� ��ل ه% در �Eاو�3 �4 ای�

�-� و ��ن ��6ا"/ ه1-�u� �?�   ا�/. ا��3ن �2

�0�� ��   ,�ی�: 

ــ� I !ــ ــ�ردن 4 E /ــ 0-	F ــ� ــ " �4� را 
  

ـــ� I ?bـــ �� D-ـــ ـــ� � ـــ�6 $ی ـــ%د � -, 
  

 O%اEــــ� ا3ــــ�ر �%ور�ــــ/ �ــــ� و,ــــ%
  

ــــ� I ــــ &#��ــــ�  ــــb? از �-# ��ــــ%د  -1� 
  

   خوابيدن در اعتدال از خروج ز)

� درE%�روای�ت در ��ی/ ��?�ال ر�-�ن در ا�ا�E V-3 ـ% ا�ـ/.ای� "�ه ا"�ره� 4ـ� ر�ـ��3 �ـ� ا

� �3ارد.ا��م و$"��-�ن �Eردن �� ا�a?Eصو �%ه-V از ا�%اف  ا�?�ال��7 ����یـ�: %O » ُـَ�ة/ْ
َ
� 

 �ِ
ْ
�

َ ْ
0ِْم  وَ   ا_ �Gَ   ُیْ�ِ"َ(اِن   ا��3ْ ِن  وَ   ا��3(َ�ةَ   َیْ�ِ Cََ@ـ��

ْ
� ��Oـ� را $د�ـ� روح �%Eـ�ر�، ٤؛ا�� و 4#ـ� 

� ��ر �� O%اوان \%ره���   ».$ورد 

                                                            

١ ،E��� :5/5K .(���) '&ر ���	*� ا�	٣٢٠، ص و درر ا.  

  .٠%٣. ه5�ن، ص ٢

٣ ،V/
R ،Eر� .���!  .٢٣١، ص %١، ج �,01ر/ ا	

  .١١٩، ص 8.ه5�ن، ج ٤
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%	�� (�ی�� در 9ا4%م �-���
��ده �Eاو�3 �4 $ورده %O :/ا� » 
ُ

ْه�
َ
  أDَ#ْ c)ا�  Mْ%َ   َـ�/ُ

َ
�  ُ�ـ

ُ
�
ْ
�

َ
 وَ   أ

 ُ�Nُ�ْ6ِ   َو  ُ�� Q=ا زی�د �4 ه�?#� 3��4� د3-��%�?�ن، ١؛%ُ0ْ#َ�� ��ـ-�ر �Eر�3، � ��ـ-�ر و E#�3ـ� 

  ».دار�3 ا�?%ا(/ و �Eاب

��د�3: �4 "�ه �E9 �L3ا ر��ل از V-3 و%O » Rْ
َ
�

َ
مُ   '

ُ
َن   أCَDْ

َ
��ُ   Mِ;ْ   َن  َداُوَدCَDْ

َ
�"ُ�ِ     َ� ُ;3َ  َی

َ
  ِإی�ك

ْ/َ�ةَ  وَ 
َ
0ِْم  � Dِْ�   ا��3

�
��ِ]َن   ِ;

َ
ْ/َ�ةَ   �

َ
0ِْم  � Dِْ�  ا��3

�
��  َ�َ(ُع  ِ;

َ
eُـ�   ا���

ً
ِ+Dـ�ا

َ
َ%ـ&ِ  َیـ0ْمَ  �Dَ+ِ

ْ
 ()ـ%ت �ـ�در ٢؛ا�

 "ـX در �Eا�-ـ�ن زیـ�د زیـ%ا �P%ه-X" V در �Eا�-�ن ��-�ر از ��%م! ,O :/J%ز�3ش �� ��-�1ن

*��� %LO و �?��-6� �b" روز در /��-
 ��  ».,%دد 

  شيطان با 7يحيي حضرت ديدار

2
�ت 7ی+-� ()%ت �� روز� "-�Mن� �ـ� از �ـ� ,�M-" :/Jن �� 7ی+-� .()%ت �13د 

�� �I ه% ,�M-" :/Jن دارم. ��ا8� � دو�/ ,J/: ی+-� داد. �Eاه! را �� ���[ �P%س، �Eاه

� را $دم O%ز�3ان $�63، و�-�ۀ �� �4 ه�ی� دام دارم� �� ,1%اه و O%ی	� ،�#4 �� ��  ��ه. �C3ن 

� �� �� را �� ه�� �Eا�?� �-�، �14ل �� ,�M-" :/Jن� و���w �� و �X-K ا� 
-��O در �ZP $ورم. 

 را $دم O%ز�3ان ر3&�ر3@ و���w $ن �� I&��3 �4 داد ��\-| و داد �C3ن ()%ت �� را �Eد ,��3,�ن

� ,1%اه� �� و زده ,�ل� .�3�C4  

 و8� ه%,V، �3، داد: ��اب ا��-Z "��؟ �-%وز �� �% ا� 8+�9 �4 "�ه $ی� �%�-�: ی+-� ()%ت

� �� در?�aE /�4 ه� ����ی� و دارم دو�/ را $ن  XK0� ��  ا�/. 

� و ه�ـ?� �%�Eر �%د� �� داد: ���[ "-�Mن I-�/؟ Je/ $ن �%�-�: ی+-� ()%ت� ه#&ـ�

� �J%ه �% �% �4� ،�#-C3 زی�د ��� �ـ#&-� و �Eر� � �0)ـ� اK3ـ�م از �6ـ/ �ـ�ی� "ـ��؛ 

� �13زه��	+?��� ��ز دار� ز�3ه "X و � .�3��  

� �ـ-% 0Fـ�م از و �b3رم Q=ا �4�� �Fر �� ه%,V �4 4%دم ��E �6ا �� ,J/: "#-� را ای� �4 ی+-

2
�ت را �Eا �� �C3م� .!#4  

�� ,J/: ه! "-�Mن V-3 �� �� �1ن-� ��� ه-f دی&% �4 �#�م #�v� را Eـ�ا �ـ� B3ـ#! a3ـ-+/ را 

2
�ت�  C&3٣/. ��ز ,�ه ه-f دی&% و رO/ و ,J/ را ای� "-�Mن #4!. 
                                                            

١ ،:
;N� .ار  .٢٣، ص ٧7، ج %��ر ا$#

  .١8٢، ص ٨7.ه5�ن، ج ٢

٣ ،:��M ,/0 .�	��$٣7٠، ص ا.  
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� �%�Eا��، و �%�Eر� $ر�،Bارد از ی�� \ـ%ره�� دو ه% و ا�/ ا�?�ال (� از E%وج و ا�%اف 

�#�ن ه�� �3�C3 از دار�3. اE%و� و دO ��-3%اوانv� 4ـ� ا�ـ/ �ـ+%,�ه� �	�دت و �Eا�-�ن 4! 

� $�3ن ��رۀ در �8�0� �Eا����ی�: %O »"�.B
َ
C

َ
�   Dْ5ُ	ُ�

ُ
<>ُ   �ِEَ   

ِ
F>ِ.G�َ

ْ
�5ُـDْ   َیـ�Eُ4َْن   ا    َر	�

ً
ْ��ـ.

َ
 َو  /

 
ً
.=�. َو  0ََ ��7ِ  Dُْه.<

ْ
Hَن   َرَز�

ُ
#3ِ

ْ
� ��ا ه� ر�b?Eاب از ���6ی�Cن ١؛ُی>� از را �%ورد,�ر"ـ�ن و ,ـ%دد 

� r1F و �-! رو��� ا�J3ق ای! 4%ده "�ن روز��I  $ن از و �Eا�#3 � �##4.«  

X" دت و دار� ز�3ه�	�ر �+%,�ه�ن، در �L3$ /�-(O �4 دارد %	�� E9ـ�ا �-ـ����یـ�: %O »ا
َ
 ِإذ

 
َ

g+َْی
َ
  أ

ُ
�eُ �ُ  ا���

َ
�ْه

َ
Mَ%ِ  �ِDْ  أ

�
� وَ  ا�Dَ

�
�>َ (َ1ِ

ُ
�  Mَ%ِ  Mَاِ�ِ�ی

�
�َ  ا�:

�
�  ا�

ً
ِ/�Dا

َ
اِ��ات وَ  �

�
 "ـZ4 X ه% ٢؛ ا�:

 ز3ـ�3� و �%دان "�1ر در �&Vار�3 �13ز ر04/ دو ه! �� دو ه% و 4#� �-�ار را ه�1%ش و "�د �-�ار

�?"�3 ��� ی�د ��-�ر را �Eاو�3�" �4 �3 � �##4.«  

                                                            

  .%�N�١ه، �ی�  .١

٢ ،:
;N� .ار  .١8٨، ص ٨7، ج %��ر ا$#




