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مةچاپچهارم مقد

حيم الر حمن الر اهللا بسم
انÇدازهاي تÇا و گÇرفتارند آن به ملتها تمام امروز كه مشكلي
مشÇغول بÇهخود را غÇيرمصلح يا مصلح از اعم جامعه مديران خاطر
و فكÇر تضعيف موجب ر مخد مواد است/ ر مخد مواد مسألة  كرده,
و دارد فراواني اثر جوانها در بهخصوص و ميشود معتاد اعصاب
كه بهطوري ميدارد/ باز تالشي هرگونه و فكري فعاليت از را آنها
به چندان كه سابق ديكتاتورهاي از بعضي اقوال, بعضي به بنا ي حت
را خÇود ظÇاهر بهصورت نميكردند, ه توج ر مواد مخد از جلوگيري
امÇا نÇميكردند/ كاري Âعم كه چند هر ميدانستند آن منع طرفدار
بÇا مÇبارزه در دولتها, همة نهتنها اوضاع وخامت بهسبب امروزه
در هم ملتها مجموعه بلكه دادهاند تشكيل سازمانهايي ر مواد مخد
و همگام نيز مذكور سازمان و پرداختهاند مشكل اين به ملل سازمان
زيرا است كرده اقدام موضوع اين كردن ريشه كن در ملتها همراه



ذوالفقار و

كرده مشغول خود به را دنيا ملل و دول امروز, كه است مسألهاي اين
است/

را فساد اين جلوي كه است مردم معنوي رهبران وظيفة اينجا در
نÇميتوان زور و قانون بهوسيلة را مردم عادات جلوي اال و بگيرند
امÇري چÇنين هÇم, دمÇوكرات و عادل دولت بهوسيلة حتي  گرفت;
وجدان يعني دروني محتسب بهاصطالح و مراقب بايد نيست/ ممكن
چÇندان مورد اين در هم اخالقي وجدان و گرفت/ به كمك را افراد
مساÄل به معتقد كه كساني از بسياري اينكه كما باشد نميتواند ر ثÆم
عين در كه ميباشند اخالق خالف عاداتي داراي هستند هم اخالقي
در بگيرند/ را خود نفس جلوي نميتوانند آنها بودن خالف به اقرار
ميتوانÇد عواطف همة از كه عواطفي و احساسات رشتة زمينه اين
اخÇير دوران در فانه تأسÇم كÇه است مذهبي احساسات باشد قويتر
از و گÇردد تÇضعيف مÇذهبي عواطف و مذهب كه است شده سعي
مذهبي احساسات مانده باقي همان از ميتوان كه نكته اين به طرفي
اينرو از نشد/ ه توج نمود استفاده ر مخد مواد عادت اين رفع براي
به ه توج كه است جامعه مذهبي رهبران و روحانيون درواقع وظيفة
كردهاند ذ كر كه امثالهم كÇثَّراهللا مجتهدين وظايف از كنند/ قسمت اين
بÇا چهبسا بلكه بگيرند درنظر را روز مقتضيات نهتنها كه است اين
ولي مÇيرسد بÇهنظر كوچك Âفع كه را خطراتي جلوي دورانديشي

بگيرند/ شد, خواهد بزرگ آن با مبارزه عدم درصورت
گنابادي بيدختي د سلطانمحم مال حاج مرحوم موضوع اين در



ز چاپچهارم مة مقد

فقيه, متكلم, فيلسوف, و بزرگ عرفاي از كه سلطانعليشاه به ملقب
كردند/ ه توج نكته اين به بودند طبيب حتي و ر مفس

ين ناصرالد زمان در كه واالÐثار كتابالمĤثر مÆلف السلطنه اعتماد
سÇنوات ايÇن در مÇيگويد: مÇملكت اخÇبار دربارة شده, نوشته شاه
دادهاند, توسعه و تبليغ هندوستان در كه را ري مخد ه ماد استعمارگران
تشويق و كرده شروع كرمان در را آن كشت و آوردهاند هم ايران در
تريا ك آن ر مخد ة ماد است, خشخاش نام به كه محصول اين ميكنند/

كرد/ چاره فكر بايد جهت اين به است/
ايÇن بÇه د لطانمحمÇس الÇم حاج مرحوم طرف از ام اي همان در
GاهرÇظ مÇوقع آن در موضوع اين كه اين وجود با شد/ ه توج مسأله
Õمشار ولي بود نكرده را ديگري ه توج جلب كه بود بياهميت آنقدر
آيÇة تÇفسير ضمن در العباد¸ مقامات في بيانالسعاد¸ تفسير در اليه
للناس ÕعÇمناف و كبير Õثما ما فيه ÖلÔق والميسر الخمر نع يسألونك بقره: سورة 218
تنها موقع آن در كه را تريا ك استعمال حرمت ما///, ه فعن ن م Ôكبر ا هما Ôثم ا و
آن تحريم به حكم Hصريح و كردند استنباط بود موجود ر مخد ماده
و جÇانشين نÇورعليشاه علي مال حاج آقاي مرحوم آن, از بعد دادند/
تريا ك كشيدن حرمت در بهنامذوالفقار مستقلي كتاب ايشان فرزند
عÇمده چÇون است ر خدÇم مÇواد اسÇتعمال حÇرمت گÇفت بايد كه ÇÇ
ه البت است خشخاش گياه شيرة كه ميشود گرفته تريا ك از ر مواد مخد
مÇمنوع اولي× طريق به ر مخد مواد بشود منع تريا ك اصل كه وقتي
و است شده چاپ بار سه تا كنون كه كردهاند تأليف ÇÇ ميشود شمرده



ذوالفقار ح

انشÇا¾اهللا قبل چاپهاي به نسبت مزايايي با آن چهارم چاپ اينك

شÇده اصÇالح چÇاپي اغÇالط و ويÇرايش و حÇروفچيني Gد جدÇم چاپ اين در كتاب كل /1
(و) عالمت با و شده آورده پاورقي در و ترجمه نيز عربي عبارات و مشكل كلمات است/
ديگÇر مزايÇاي از است/ شده پيدا يالمقدور حت نيز روايات مĤخذ است/ گرديده ص مشخ

(ناشر)/ است كتاب انتهاي در مختلف فهارس نمودن اضافه چاپ اين

قمار و خمر تحريم ضمن مذكور آية در چون البته ميشود/1 منتشر
جنبههايي از كتاب اين در است, شده مختصر منافع وجود به اشارهاي

كردهاند/ بيان هم را مختصر منافع اين
جناب آمد, بهعمل عاده بيانالس تفسير در كه تحريمي آن از بعد
به خود وصيتنامههاي در ايشان جانشينان همة Gبعد و سلطانعليشاه
نشوند مبتال ر مخد مواد به كه كردند توصيه ارادتمندانشان و فرزندان
تصريح صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج آقاي ايشان نوة حتي و
ولي نشود داده معتاد فرزند به من ارث و ماترك نميگويم كه  كردهاند
بÇه هاي ذر بÇهانÇدازة ولو مÇن ارث كÇه نÇيستم راضي خودم قلب در
خوشبختانه كه گفت ميتوان بدينطريق برسد/ ر مخد مواد مصرف
بسÇيار يÇا نÇدارد وجÇود مÇÇعتادي سÇÇلطانعليشاه آقÇÇاي نسÇÇل در

است/ انگشتشمار
در لذا كÇنند/ بيان را آن حرمت كه است علما وظيفه اين ه البت
بÇهعمل اسÇتفتاÄاتي وقت علماي از هم ذوالفقار تأليف زمان همان
چنين حضور اعالم درواقع و است شده ذ كر كتاب آخر در كه آمده
بÇعدي, عÇلماي تÇاريخ, آن از بÇعد شدهاند/ متذكر آقايان را خطري
كه شمسي 133ê سال در تا نداشتند مسأله اين به هي توج هيچگونه



ط چاپچهارم مة مقد

بÇه وقت بÇهداشت وزيÇر و درآمÇد بÇهصدا ر خدÇم مواد خطر زنگ
گزارشÇي بروجردي آقاحسين حاج العظمي× آيتاهللا مرحوم خدمت
حرام ا گر اينصورت در كه كرد درخواست ايشان از و كرد تقديم
هم آن خبر و كردند تحريم را آن هم ايشان فرمايند/ اعالم ميدانند,
اعÇتقادات سÇلب در وقت دولت كÇوشش ولي شد چاپ جرايد در
ممالك بسياري مانند هم ايران فانه متأس كه شد موجب مردم مذهبي
اين علما تمام Hتقريب اينك خوشبختانه گردد دچار ه بلي اين به ديگر

نمودهاند/ بيان را حرمت
ايÇن انديشيدند خود بهخيال سابق دولتهاي كه چارهاي اما و
بÇاره, ايÇن در قوانÇيني لذا كنند منع را خشخاش كشت Âاص كه بود
ميدهد را معنا همان خشخاش كشت كردن منع ولي كردند/ تصويب
جرم اين بدني وسيلة شود كم زنا و ناموسي جرايم اينكه براي Âمث  كه
سموم از كه سيانور اينكه براي فيالمثل اينكه يا شود/ برده بين از
و ببندند را دنيا سيانور كارخانههاي تمام نشود توليد است قوي بسيار
بÇيماريهاي از بÇعضي براي كم بسيار مصرف با سيانور آنكه حال
بÇه بÇزرگي لطÇمة ايÇران خÇود در جÇهت هÇر به است/ مفيد عصبي
جنگ از قبل يعني سابق, ام اي در كرد/ وارد كشاورزان و  كشاورزي
خشÇخاش كشت كÇه كÇرد وضÇع قانوني بار لين او ملل جامعه دوم,
ايÇن و ميدهد/ اجازه ملل سازمان كه جاهايي در مگر شود ممنوع
س مدر مرحوم گويا شود/ تصويب هم ايران در كه آوردند را قانون
ايÇن جÇز¾ هÇم را ايÇران نام اينكه بهشرط ميگفت و نكرد موافقت
كه دوم جنگ از پس اما ميشود/ تصويب قانون اين بنويسيد موارد



ذوالفقار ي

ايجاد بهمنظور آمريكا بود, شده آمريكا نفوذ به تبديل انگليس نفوذ
بÇاشد, داشته تريا ك نيست الزم دارد نفت چون ايران كه فكر اين
تÇمام در Hب مرت كه داد افغانستان و تركيه به را تريا ك كشت اجازه
Hاحيان ايران در كه محصولي برابر چندين خشخاش كشت منع ت مد
همان آنكه حال ميكردند, وارد تركيه و افغانستان از ميشد توليد
براي ا گر ميرود به كار كشت منع كنترل براي كه زحمتي و هزينه
مردم دسترس از محصول Âكام و رود, به كار محصول ضبط  كنترل
داروسازي و مرفينسازي كارخانجات اختيار در و شود, خارج عادي
كه ايراني تريا ك از ميتوانند حتي و ميباشد مفيدتر بسيار گيرد قرار
بÇه بÇبرند/ بÇهره دارويÇي مÇصارف جÇهت بÇه است مرغوب بسيار
عرفاني سلوك مهم اركان از ر مخد مواد استعمال عدم اصل هرجهت
حÇرمت ايÇن در بÇيشتري تأ كيد تحريم, آن از بعد و ميشود ي تلق
قلمرو در را او باشد معتاد كسي ا گر كه بهطوري است آمده بهعمل
ارادتمندان بين در معتادين تعداد لذا و نميپذيرند عرفان و ف تصو
آنهايي به منحصر گفت ميتوان Hتقريب گنابادي نعمتاللهي سلسلة
رفع در بسيار كوشش كه شدند معتاد شرايط بعضي بنابر Gبعد كه است
مههاي قدÇم در كÇه فÇاضالنهاي مÇقاالت در و مÇيشود/ اعÇÇتيادشان
داده توضيح مساÄل اين Âكام شده نوشته كتاب اين قبلي چاپهاي
رفÇع خÇودش بندگان همة از را بال اين خداوند اميدوارم است/ شده

انشا¾اهللا/ نمايد/
تابنده نورعلي دكتر حاج

مجذوبعليشاه



مةچاپسوم مقد

حيم الر حمن الر اهللا بسم
Çالم والس Ô¸لو والص Ôاهللا هدانا Öنا ال لو لنهÖتدي كÇÔنا ما و لاليمان هدانا الذي  لÖحمدÔهللا

ا
بن علي منينÆاميرالم بالفصل خليفته و وصيه علي× و عبداهللا بن د محم اهللا حبيب علي

اهللا/ آل آله علي× و ابيطالب

معنوي, و ي ماد ديني, دستورات همه جامع اسالم س مقد دين
و روحÇي حÇيات بÇراي كه امري هيچ از و است اجتماعي و فردي
دسÇتورات و نÇفرموده فÇروگذار است الزم بشÇر دنÇÇيوي زنÇÇدگاني
مكروهات مستحبات, مات, محر واجبات, ÇÇ خمسه احكام اجتماعي
ميباشد; بشري اجتماعات و عقلي دليل برمبناي Hعموم ÇÇ مباحات و
عقل است مشهود و محسوس آن مفاسد كه قمار و شراب چنانكه
سÇاير حÇرمت هÇمچنين و مÇيكند حكÇم آنÇها حÇرمت بÇر صحيح

ميباشد/ عقلي دليل مبتنيبر Hعموم مات محر
ي ادÇم و بدني و روحي زياد مفاسد داراي هم تريا ك  كشيدن



ذوالفقار 2

سÇلطانعليشاه د سلطانمحم مال حاج جناب اعلي× امجد جد كه است
كلونÃ Öسي شريفة آية ذيل در عاد¸ الس بيان شريف تفسير در ه سر س دÔق

/219 آية بقره, سورة /1

شÇرحÇي بÇقره سورة در للناس1 Õعمناف و Õكبير Õثما فيهما ÖلÔق ر سÖي والم ر Öمالخ نع

جناب بزرگوار جد و فرمودهاند بيان آن تحريم در استداللي و ل مفص
رسالة قبل سال هشتاد از پيش نيز طابثراه نورعليشاه علي مال حاج
علماي از حتي و فرموده تأليف بهنامذوالفقار باب درين مخصوصي
در كه دادهاند حرمت به رأي و نموده استفتا¾ بابت آن در نيز زمان
ميرزا حاج آيتاهللا مرحوم كه همانطور و است/ شده ذ كر كتاب آخر
تنبا كو كشيدن حرمت در فتوايي مقامه اعلياهللا شيرازي حسن محمد

است ايشÇان بÇه مÇنتسب و شد صادر ايشان بهنام فتوي اين كه معتقدند بعضي هرچند /2
داشت/ نيكويي بسيار اثرات و بود بجا و ر ثÆم بسيار حال هر به ولي

بزرگي شكست فتوي× همان اثر بر و نمودند صادر اوقات2 همان در
داشتند ايران از سياسي و ي ماد استفادة و استثمار قصد كه كساني به
و ديني احكام از حكمي بيان آنكه با نيز ذوالفقار رسالة آمد, وارد
و ديني جنبة و است بشريت خانمانسوز بالهاي از يكي حرمت ذ كر
گÇرديد/ اسÇتعمارگران عقبنشيني باعث ضمن در ولي دارد فقهي
را بيكاري و بيحالي و تنبلي روح راه اين از ميخواستند آنها چون
مÇنظور و ي ادÇم منافع به طريق ازين و كنند ترويج ايران ملت در
آنها و برسند باشد, ايران مسلم ملت بر غلبه و تسلط كه خود سياسي
بگوييم ميتوانيم و درآورند خود تسلط تحت هند ملت مانند نيز را



3 سوم چاپ مة مقد

بر اضافه رساله اين لذا نمود/ كمك آن از بهجلوگيري رساله اين  كه
سابق از گنابادي نعمتاللهي سلسلة كه اسالمي احكام از يكي تشريح
و مÇلي اهÇميت بود, مسلم آنان نزد آن حرمت و نموده عمل بدان
بÇزرگ بالي ازين جلوگيري به نسبت ي تاحد و دارد نيز اجتماعي

شد/ واقع مفيد و مÆثر مهلك
چاپ در و رسيده چاپ به مرتبه دو تا كنون شريفه رسالة اين
كه مذكوره شريفة آية تفسير شرح از فارسي به فقير ترجمة آن دوم
باره اين در تحصيل ايام در كه مقالهاي با شده ذ كر عاد¸ بيانالس در
از و است نÇاياب نÇيز دوم چاپ ا كنÇون و رسيد چاپ به نوشتÇهام
بÇه اجÇتماعي و ديÇني امÇور اوليÇاي ه وجÇت اوقات اين چون طرفي
است, گرديده مصروف آن نمودن ريشه كن و تريا ك از جلوگيري
گÇرديده نÇاياب فانه تأسÇم و ميباشند رساله اين جوياي زيادي ة عد
چÇاپ تجديد بار سومين براي كه شد گرفته تصميم اينرو از است

شود/
مÇصداقÇي حسÇينعليخان حاج آقاي م مكر برادر موقع اين در
راغب و شاÄق خير امور انجام به همواره كه توفيقه زيد و حفظهاهللا
مخارج ايشان كه كردند خواهش و شدند مطلع موضوع از ميباشند,
رضÇا آقÇايان م رÇمك بÇرادران پذيرفتم/ هم فقير و بپردازند را چاپ
و مراقبت و تحتنظر توفيقهما زيد نيز صبوحي شهريار و اس حس
زيدت جذبي هب¹اهللا د سي حاج آقاي جناب محترم م مكر برادر دستور
گرفتند/ عهده به را چاپ امور به رسيدگي و تصحيح Gافتخار توفيقاته



ذوالفقار ê

لت Ã Öسم آقايان آن همة براي توفيق مزيد و اجر مهربان خداوند از
دارم/

واقع مفيد جامعه براي پيش از بيش شريفه رسالة اين اميدوارم
كافي بهرة آن دستورات و كتاب اين مطالعة از خوانندگان و  گردد

ببرند/
الصالحين عباداهللا علي و علينا الم والس

گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
1ê00 الحرام ذيالقعد¸ يازدهم تاريخ به
الم عليهالس رضا حضرت تولد روز مطابق

13ë9 شهريور سيام



مةچاپدوم مقد

برافروخت جان نور به دل چراغ فكرتآموخت بهنامآنكهجانرا
ايÇرانÇي جامعة گريبانگير امروز كه خانمانسوز بالهاي از يكي
كه است تريا ك كشيدن نموده, خود گرفتار را افراد از بسياري و شده
بهداشت و اقتصاد و اجتماع و دين و عقل مخالف و لكه ÖهÔم سموم از
بÇه كه فردي هر بر نيست/ ر متصو آن بر نفعي وجه بههيچ و است
آن از خود توانايي حدود در كه است الزم باشد آ گاه آن ات مضر

نمايد/ گوشزد را آن مضار و كند جلوگيري
مÇورد نÇيز سÇابق از نعمت اللÇهيه جليلة سلسلة در موضوع اين
مÇنع آن از HمومÇع و بÇوده سÇلسله پÇÇيشوايÇÇان و بÇÇزرگان ه وجÇÇت
الÇم حÇاج مÇرحÇوم نگÇارنده اعÇالي امجد جد چنانكه ميفرمودهاند

آية ذيل در عاده بيانالس تفسير در گنابادي سلطانعليشاه د سلطانمحم
بحث Â مفص باب آن در آخر, تا يÖسر والم مرالخ نع كلونÃ Öسي و شريفة

كردهاند/ بيان را آن حرمت و نموده



ذوالفقار ì

نهي آن از پيوسته نيز امجد جد نورعليشاه علي مال حاج مرحوم
صالحعليشاه آقاي جناب بزرگوارم پدر نيز ا كنون و ميفرموده ا كيد
فرمودهاند/ اشاره بدان هم پندصالح در و ميفرمايند منع G جد آن از
دÇج تأليÇف است مÇا مÇوردنظر ا كÇنون كه نيز ذوالفقار  كتاب
بحث باب آن در تفصيل بهطور كه است نورعليشاه مرحوم بزرگوارم
مراجع از نفر چند از و رسيده طبع به قمري 1318 سال در و نموده
كه نمودهاند نهي آن از و شده استفتا¾ باب اين در هم زمان آن تقليد

است/ رسيده چاپ به كتاب آخر در نيز آنها
لذا نبود بدان دسترسي و شده ناياب اخير سالهاي در كتاب اين
نيز بزرگوارم پدر و شد مذا كره آن طبع تجديد براي قبل سال چند در
را آن موقع آن در ايشان دستور طبق بر نگارنده و فرموده ميل اظهار
مطالب بعض و كرده تصحيح و مقابله اصل نسخة با و نموده تحرير
در هم مهاي مقد و دادم توضيح پاورقي در بود توضيح به محتاج كه را

افزودم/ آن بر بزرگوار جد حال شرح
بÇا دراويش از كÇه سÇراج دكÇتر سرهنگ جناب هنگام آن در
كÇتاب ايÇن چاپ داوطلب ميباشند, باعالقه و ثابتقدم و اخالص
كه ديگر موانع و ايشان متوالي كسالتهاي بهواسطة ولي  گرديدند
و ناراحت نيز ايشان نظر اين از و افتاد تأخير به چاپ تجديد شد پيدا
به ابتال اثر بر بزرگوارم پدر كه اوقات اين در آنكه تا بودند نگران
و شده سوÄيس مسافرت به مجبور جراحي عمل به احتياج و  كسالت
شده پيدا جراحي عمل از پس كه فلبيت عارضه اثر بر مراجعت در



7 دوم چاپ مة مقد

كه فرمودند دستور گرديدند, تهران در بيشتري توقف به ناچار بود,
نيز سراج سرهنگ آقاي منظور كه شود اقدام آن چاپ تجديد براي
لذا شود گراوري چاپ كه بود مذا كره سابق از درضمن و گردد عملي
خÇطاطان از و بÇاايÇمان دراويش از كÇه سولي عبدالر مرتضي آقاي
و بÇنويسند مرغوب خط با را آن كه شدند راغب ميباشند معروف

نوشتهاند/ سولي عبدالر آقاي را تمثالها ذيل و جلد پشت خطوط /1

پÇدر چÇون ولي نÇوشتند1 را آن مة قدÇم و نÇمايند آماده گراور براي
گÇراوري چÇاپ از لذا فÇرمودند آن چÇاپ تÇعجيل به امر بزرگوارم
و دانشمندان از كه كرماني نبهي حيم عبدالر آقاي از و شد صرفنظر
كÇه شÇد خواهش ميباشند محبت و باصدق درويشان از و مÆلفين
اشتياق و محبت فرط از نيز ايشان و شوند آن چاپ زحمات عهدهدار
و كÇامل يت جد با و پذيرفته را تقاضا اين باز آغوش با خدمت به
و چاپ زيبايي و آن تصحيح در و شدند مشغول آن چاپ به عجله
كÇتاب چÇاپ ابتدا نمودند/ بليغ سعي بدان مربوط قسمتهاي ساير
تفسير از قسمتي ترجمه نيز آن از پس و شروع آن مة مقد و ذوالفقار

ميباشد اينجانب قلم به و است تريا ك كشيدن حرمت به مربوط  كه
خÇود تÇحصيل Çام اي در نگÇارنده خÇود كه مقالهاي نيز Gبعد و چاپ
ضÇميمه بÇه نÇوشتهام باب اين در فرهنگ وزارت دستور برحسب

ميشود/ چاپ
نÇهايت نÇامبرده مÇحترم آقايان مساعي از خود بهنوبة نگارنده
مÇهربان خداونÇد درگاه از را آنان توفيق و داشته را امتنان و ر تشك



ذوالفقار 8

خواهانم/
قÇلمي لغÇزشهاي از كÇه خÇواهشÇمندم مÇحترم خÇوانÇندگان از
شÇروع از قÇبل نÇيز و كÇنند يÇاد نÇيكي به مرا و درگذرند اينجانب

نمايند/ تصحيح غلطنامه روي از را اغالط كتاب بهخواندن

گنابادي تابنده سلطانحسين

1333 آبان ل او 137ê صفر 2ë



شرححالمÆلف

توانا خداي نام به
و

او جانشينان و عبداهللا(ص) بن د محم ما پيشواي مهين روان بر درود

گنابادي د سلطانمحم مال حاج جناب فرزند علي مال حاج جناب
د محم سلطان مال فرزند د محم حيدر مال فرزند سلطانعليشاه به ملقب
حÇاج بÇن د محم حاج بن د محم نور مال بن د محم دوست مال فرزند
از كه بود بيدختي علي مال حاج مرحوم صبية مادرش و بوده قاسمعلي
بÇيدخت در و بÇوده خراسان در خود زمان معروف علماي و اد زه
خÇانواده و داشÇته بسزا تي محبوبي گناباد اهالي ميان و سا كن  گناباد
يكديگÇر بÇه قÇاسمعلي حاج بن د محم حاج در او مادري و پدري
خÇانواده دو آن مÇيان در مÇواصÇلت رشتة Hبمرت نيز Gبعد و پيوسته
نزد داشتند كه تي عف و علم و زهد بهواسطة رشته دو هر و بوده برقرار



ذوالفقار 10

مرد و زن و بودهاند/ ارجمند مقام داراي و محبوب گناباد مردم تمام
سعي و بليغ جهد مات محر از اجتناب و س مقد شرع نواميس حفظ در
ايشÇان عيال و د محم سلطان مال حاج مادر و ميداشتند مبذول وافر
و بÇوده خÇود زمان مشهورة نيكان و زاهدهها از علي مال حاج مادر

داشتند/ اعتراف آنها بهخوبي دشمن و دوست
دويست و هزار سال اني ربيعالث هفدهم در علي مال حاج مرحوم
سال در مادرش و گرديد متولد بيدخت در قمري چهار و هشتاد و
مشغول مراهقت اوايل از ايشان درگذشت/ وبا مرض به قمري 128ì
دروس در بود سرشاري هوش داراي چون و شد نوشتن و خواندن
نايل شاياني ترقيات به بهزودي و ميگرفت سبقت همدرسان از خود
و كالم و فقه و اصول علوم و شده ر متبح منطق و ادبي فنون در و آمد
قبيل از نيز علوم ساير در و آموخت پدر نزد نيز را طب و حكمت
همة بر و نموده ذ تلم آنها غير و هندسه و حساب و نجوم و هيÃت
سالگي هيجده و هفده در كه بهطوري گرديد آ گاه تي مد اندك در آنها
بÇود سÇاله شÇانزده كÇه وقت آن در و بود ماهر علوم اين بيشتر در
بÇراي آنÇجا از و كÇرد حÇركت مشÇهد به تحصيالت تكميل بهقصد
سÇياحت تÇصميم پÇدر اطالع بدون ديني امور در تفحص و تحقيق
و افÇغانستان بÇه سÇپس نمود, مسافرت تركستان بهطرف و  گرفت
كشÇورهاي ديگÇر و عÇرب عÇراق و حÇجاز و هندوستان و  كشمير
پيشوايي دعوي كه كساني و بزرگان با جا هر در و كرد سفر اسالمي
ارتباط طايفه و فرقه هر با و نمود مذا كره و معاشرت داشتند ديني



11 مÆلف حال شرح

گرديد/ واقف آنها عاي اد بر كرده پيدا
از ديگري و بخارا از يكي نامه دو فقط مسافرت ت مد تمام در
و نداد خود حاالت از اطالعي آن بر زياده و نوشت پدر به  كشمير
كÇه قمري پنج و سيصد و هزار سال در حتي بود/ نموده رابطه قطع
سال همان در تصادف بهطور نيز او بود, شده ف مشر مكه به پدرش
تحقيق چون ولي شناخت و ديد را پدر و بود آمده مكه به حج بهقصد
جلوي خود بزرگ هدف و عالي مقصد مقابل در بود نشده كامل او

يافت/ غلبه آن بر ديني احساسات و گرفته را قرابتي احساسات

معلي× كربالي در قمري شش و سيصد و هزار سال در آنكه تا
از پس الم عليهالس هدا¾ دالشسي حضرت مطهر حرم در ف تشر موقع
انÇقالبي حÇال اسالمي, ممالك تمام گردش و تحقيقات شدن تمام
لذا برگردد; گناباد به بايد كه كرد درك اينطور و داده رخ او براي
گرديد گناباد وارد هفت و سيصد و هزار اوايل در و شده گناباد عازم
سال هفت سفر اين و شد واقع پدر لطف مورد و يافت بار پدر نزد و
تمام در مذهبي تحقيقات عالوه بر ت مد اين درخالل و كشيد طول
فÇنون و عÇقلي و شÇرعي علوم و يافت مهارت زمان متداوله علوم

نمود/ تحصيل قديمه كتب مطابق را غريبه
و نÇمود عÇروسي خÇود خÇالوي دخÇتر بÇا آمÇد گناباد به چون
و مÇعمول فÇروتني و تÇواضÇع نهايت پدر به نسبت سابق برخالف
خودش هم صبحها و مينمود استفاده پدر درس مجلس در هرروزه
در آنكه تا بود مشغول رياضاتي به پدر دستور به و ميكرد تدريس
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اجازة پدر طرف از قمري چهارده و سيصد و هزار سال رمضان ماه
يافت/ لقب "نورعليشاه" طريقت در و يافته راهنمايي و دستگيري

ل او سفر شايد اينكه احتياط به هيجده و سيصد و هزار سال در
ف رÇمش مÇعظمه مكÇة بÇه حج قصد به د مجد بوده, پدر اجازة بدون
شايان تكريم و استقبال مورد شهرها تمام در راه بين در و  گرديد

گرفت/ قرار
بزرگوارش پدر كه قمري هفت و بيست و سيصد و هزار سال در
و نموده مخنوق سحر هنگام ل ربيعاالو ششم و بيست شنبه شب در را
شده واقع نعمتاللهيه فقراي سلسلة پيشواي پدر جاي به كردند, شهيد
كه دشمنان ولي آوردند, او درگاه به ارادت روي جا همه از فقرا¾ و
هÇر و برآمده نيز ايشان بردن بين از درصدد بودند كشته را پدرش
بلوچ ساالرخان به جمله از مينمودند, آزار و اذيت وسايلي به روز
را زيÇادي جمع و بود خراسان مرجطلبان و هرج و ياغيان از ÇÇ كه
صÇدرالعÇلما¾ آقÇاي ¹االسالم حج مبرور مرحوم منجمله بود  كشته
كÇامل اسÇتفادة ا گÇر كه دادند اطالع ÇÇ بود رسانيده قتل به را تربتي
كه موقعي و آمد گناباد به او لذا ببرد; بين از را ايشان بايد ميخواهد
همان در و داده را ايشان توقيف دستور بود رفته او بهديدن جنابش
چهل و كردند غارت را ايشان اقوام و ايشان منزل كه كرد امر موقع
جنگل راه از خواست داده حركت را ايشان Gبعد بود/ توقيف در روز
مشهد و تهران از كه متوالي تلگرافات اثر بر ببرد مشهد و تربت به

كردند/ مراجعت گناباد به كه نمود آزاد را ايشان بود شده
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كرد حركت تهران به فساد و فتنه خواباندن براي چندي از پس
و سيصد و هزار سال اواخر در و نمود توقف آنجا در ماهي چند و
دشمنان شر از هم باز ولي مراجعت گناباد به قمري هشت و بيست
تÇهمت ل او بÇينالمÇلل جÇنگ زمÇان در آنكÇه تا نداشت/ خالصي
كه دادند اطالع روسها به و شد زده بديشان دشمنان طرف از ديگري
در سلسله اين بزرگان كه درصورتي دارند, ارتباط آلمانها با ايشان
هÇيچ با و ننموده دخالت سياسي امور در وجه هيچ به و موقع هيچ
از دشمنان ولي ندارند, و نداشته بستگي بحمداهللا تي جمعي و حزب
و تهمت هيچ از بتوانند تا هم ا كنون و ننموده فروگذار تهمتي هيچ
ودÇخ المذهبي و بيديني و توحش كه آنچه حتي دروغي و افترا¾
كه نميكنند هم تعقل و ندارند مضايقه ميكند ثابت را تهمتزننده

ببندند/ كسي بر افترا¾ و تهمت نبايد دين عيان مد
سي و سيصد و هزار رمضان ماه در سالدات ه عد يك هم روسها
خود با و كرده دستگير افطار ل او در را ايشان و فرستاده قمري سه و
كرده مالقات كه موقعي روس كنسول آنجا در ولي بردند, تربت به
است محض افتراي شده داده نسبت بديشان آنچه كه بود برده پي بود
گزارش كنوني) (لنينگراد پتروگراد و مشهد به را خود نظريه Gفور و
ايشÇان آزادي دسÇتور و نموده ايشان استخالص درخواست و داده
روز چند كنسول خواهش طبق Gبعد شده, مستخلص و گرديد صادر
و كÇردند ديدن اعيان همة و نمود توقف تربت در احترام بانهايت
سÆاالت و نموده مالقات رفته ايشان منزل به هرروز هم كنسول خود



ذوالفقار 1ê

از احÇترام و تÇجليل بÇانهايت روزي چند از پس و مينمود مذهبي
گÇناباد وارد اهÇالي ل فصÇم استقبال ميان در و نموده حركت تربت

 گرديد/
چندين و برنداشته آزار و اذيت از دست دشمنان هم باز ولي
در آنكه تا برآمدند آنجناب قتل بلكه آزار و اذيت درصدد مرتبه
دشÇمنان شÇنيد كÇه موقعي قمري شش و سي و سيصد و هزار سال
آزار و اذيت از و بتازند بيدخت به گرفتهاند تصميم و شده مجتمع
حركت تهران طرف به يترقب HفÄخا مخفيانه شب ننمايند, فروگذار
را صالحعليشاه دحسن محم شيخ حاج آقاي جناب خود فرزند و  كرد
آ گاه او حركت از دشمنان چون و گذاشت/ گناباد در خود بهنيابت
كاشمر راه از جنابش و نمودند صرفنظر Hتموق خود تصميم از شدند
مسافرتي سپس زيست, تهران در چندي و رفت تهران به سبزوار و
خÇواهش بÇه آنÇجا از مÇراجÇعت از پس و نمود همدان و ارا ك به
خÇان ماشا¾اهللا آنجا در و نمود مسافرت حدود بدان كاشان دوستان
ايشان نشد واقع موردقبول و داشت تقاضاهايي كه حسين نايب پسر
فوري كرد احساس خود در مسموميت آثار چون و نمود مسموم را
پÇانزدهم سÇحر كÇهريزك, در و نÇمود حÇركت تÇهران طÇÇرف بÇÇه
بهجانان را جان قمري هفت و سي و سيصد و هزار سال ل ربيعاالو
حمل عبدالعظيم حضرت به احترام بانهايت را جنازه و نمود/ تسليم
د محم حاج مرحوم مزار جوار در حمزه امامزاده صحن در و  كردند
و تعمير دستور كاشان سفر از قبل كه سعادتعليشاه اصفهاني  كاظم



1ë مÆلف حال شرح

بود, شده تمام آن ساختمان كار موقع آن در و داده را آن ساختمان
گرديد/ مدفون

يادگار به دختر يك و پسر چهار رحلتش از پس جناب آن از
صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج آقاي جناب قرار: ازين ماند باقي
آقÇاسعادتي, حسÇينعلي حÇÇاج ايشÇÇان, خÇÇليفة و بÇÇزرگتر فÇÇرزند
نوري/ د محم سلطان و نورنژاد آقا ابوالقاسم ميرزا حاج فخراالطبا¾,

گفتند/ زندگي بدرود حياتش در فرزندان بقية
علمي آثار و بود ر متبح خود زمان متداولة علوم در جناب آن
مفقود يا نشده هم استنساخ بعضي كه مانده يادگار به ايشان از زيادي
و نخبه كتاب قبيل: از است/ نموده صرفنظر آن از بعد يا  گرديده
و اسÇطرالب رسÇالة و حسبانحسÇاب و آدم دم و افغان اج الحج زاد

نقشة و اوراق و صنعت در رسالةرمزي و ورسالهدررمل كالم علويه

صحيفةمكاشفات/ و سياحت
بعضي و ميباشد دردسترس ا كنون كه ايشان ديگر مÆلفات نام

است: قرار اين از شده چاپ آنها از
اشتقاق/ و عربي صرف و نحو در عربي به رافعاالحراض: Ç 1

فارسي/ به نحو مختصر معينادرا@ك: Ç 2
زبان به مبتدÄين براي عربي صرف و نحو در سهلوآسان: Ç 3

فهميد/ ميتوان نيز معلم بدون كه بهطوري فارسي
كه كلمه اين جمل عدد مطابق است شعر هزار عربي; به نظيم: Ç ê

است/ شده گفته بديع و بيان و معاني علم در رجز بحر به



ذوالفقار 1ì

مزجيتهذيبالمنطق/ شرح تذهيبالتهذيب: Ç ë
منطق/ در كتابكامل: Ç ì

در معالماالصول شرح در معالماالصول: الي مناهجالوصول Ç 7
اصول/ علم

غريبه/ علوم در كتابحكوما : Ç 8
الهÇيات در سلطانفلكسعادت): به (مشهور كتابسلطان Ç 9

عرفان/ و حكمت و كالم مطالب مشتمل بر اخص
حÇال شÇرح و مÇرثيه در جÇلد: دو در كتابسلطن¹الحسين Ç 10

اطهار/ ة مÄا و هدا¾ دالشسي حضرت
بزرگ/ جلد هفت داراي تواريخ و اخبار در كتابقلزم: Ç 11

اعمال و عقايد در و ملل و مذاهب اختالف در نجدالهداي¹: Ç 12
به مختصر اشارة و عالم عجايب بعض و تواريخ ات مهم مشتملبر و
آن جلد يك فقط ولي جلد, دوازده در غريبه علوم و رسميه علوم
را ه قيÇب نÇوشتن فÇرصت و شÇده نوشته ناتمام هم يكي و شده تمام

است/ ننموده
حÇاج جناب بزرگوارش پدر حال شرح در رجومالشياطين: Ç 13
زمان در كه عاد¸ بيانالس تفسير بر تقريظ و مه مقد و د محم سلطان مال

است/ رسيده چاپ به هم زمان همان در و شده نوشته پدر حيات
بيست بر و كودكان براي كه ساده دهاتي زبان به خوبينامه: Ç 1ê

است/ شده نوشته و مرتب ورق سه و
عÇرفان و شÇريعت مÇطالب امÇهات در صÇÇالحيه: كÇÇتاب Ç 1ë



17 مÆلف حال شرح

دوم حضرت مبدأ و نقطه در اولي× حضرت حضرت: پنج مشتملبر
نقطه مقابل تا قاعده در سوم حضرت ملكوت, عالم و نزول قوس در
حÇضرت مÇعاد, و صعود قوس در چهارم حضرت است, مظهر  كه
كه عرفاني كتب بهترين از ميتوان را كتاب اين كامل/ انسان در پنجم
اسرار به اشاره كه دانست شده نوشته سلوك اسرار و طريقت رموز در
ايرانشهر كاظمزاده محترم دانشمند و است نموده طريقت و شريعت
را مÇوضوع ايÇن نÇوشته نگÇارنده بÇه كÇه خود مراسالت از يكي در

داشتهاند/ مرقوم Hمشروح
شÇريعت: چهار مشتملبر ه عملي احكام در محمديه رسالة Ç 1ì
شريعت است; شده امر بدان اسالم شريعت در آنچه در اولي× شريعت
ولي سÇنن و آداب در چهارم سياس¹المدن; در سوم نواهي; در دوم
و نمودند مسموم را آنجناب چهارم شريعت بهنوشتن شروع از قبÇل
است/ رسيده بهچاپ آن از شريعت دو و شده نوشته شريعت سه فقط
ا كÇنون كÇه تÇريا ك كشÇيدن حÇرمت در كتابذوالفÇقار: Ç 17
فÇقهي رسالههاي بهطرز كتاب اين ماست/ نظر مطمح و ه موردتوج
ه شرعي ادلة مبتنيبر و عقليه ادلة از آن حرمت و شده نوشته عملي

است/ نموده ع متفر آن بر نيز مساÄلي و شده اثبات
كÇه است عÇوام زبÇان بÇه و سÇاده خيلي كتاب اين نوشتن طرز
استفادة منظور زيرا كنند استفاده آن از همه و بفهمند هم دهاتيها
نÇوشتن طرز و نگرديده اصطالحات به د مقي اينرو از بوده; عموم
ولي نبوده, فارسي زبان امروز دستور مطابق زمان آن در نيز فارسي



ذوالفقار 18

درنÇهايت كÇه مÇيكنيم مÇالحظه زمان آن فارسي كتب به مقايسه با
است/ شده نوشته رواني و سالست

ذ كر كتاب اين در جنابش كه تريا ك كشيدن حرمت موضوع
پدر و بوده اهميت مورد خيلي او طريقتي و فقري سلسلة در نموده
كÇه Çعاد¸ يانالسÇب تفسير در د سلطانمحم مال حاج جناب بزرگوارش
و شريفة: آية تفسير در شده تمام قمري 1311 سال در آن تأليف
ÖنÇ م ÔربÇÖك ا هÔما ÔمÖث ا و اسلنل Õعن×اف م و Õرâبيك ÕمÖثا ا م× هâفي ÖلÔق ر سÖي مÖال و ر ÖمخÖال نع كلونÃ Öسي
را آن حرمت و نموده تريا ك كشيدن مضار و مفاسد به اشاره ا م× ه ع Öفن
و نموده ا كيد نهي آن از را پيروان و كرده ثابت نقليه و عقليه بهادلة
همان كتاب اين در نيز آنجناب است/ كرده لعن تريا ك كشندة بر
در 1318 سفر در و كرده ذ كر تفصيل بهطور ساده زبان با را موضوع
هÇم عصر تقليد مراجع ا كثر و داده تقليد مراجع به را كتاب عتبات
شده ضميمه كتاب آخر در كه دادهاند فتوا را تريا ك حرمتكشيدن

است/
الزمÇة كÇه ميبرند گمان آنان مانند و عوام مردم بعضي امروز
و شرع آداب به د تقي عدم و بنگ و چرس و تريا ك كشيدن درويشي
افترا و محض خطاي توهم اين كه درصورتي است, بيكاري و تنبلي
نÇعمتاللÇهيه سلسلة بزرگان فرمايش طبق و ما عقيدة به زيرا است
ره مطه شريعت نواميس حفظ و شرع آداب به د تقي درويشي الزمة
دستور را كار و كسب خود پيروان تمام به ما بزرگان همچنين و است
منجر و ميباشد جامعه بر  لك آن صاحب كه بيكاري و تنبلي از داده
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كÇارهاي در را فÇعاليت و فرمودهاند نهي ميشود گدايي يا بهدزدي
دنيوي كارهاي فرمودهاند بلكه و ندانسته خداپرستي مخالف دنيوي
است عبادت دهند انجام خدا ياد به ا گر نباشد شرع مخالف كه هم را
كساني و است الزم كار و كسب همچنين و شرع آداب به د تقي پس
آداب مخالف و چند نكونامي كنندة بدنام كنند عمل آن برخالف  كه
مذهبي و سلسله هر در امر اين و نمودهاند رفتار سلوك و شريعت
مÇانند گرديدهاند, ديگران بدنامي موجب نااهل ه عد يك و موجود
عÇا اد هÇمان به Hغالب كه ع تشي پيروان يا امروزه مسلمين از بسياري
بزرگان و اسالم دين بدنامي موجب و دوريم عمل از و شده فريفته

شدهايم/ اسالم
بعضي كه موضوعهاست اين از يكي نيز تريا ك كشيدن موضوع
است محض اشتباه كه درصورتي است درويشي الزمة بردهاند  گمان
خÇدمت آشنايي سابقة بهواسطة كه عتبات سفر در نگارنده چنانكه
موردبحث موضوع همين رسيدم هب¹الدين) د سي) شهرستاني مة عال
و دانسته حرام را آن سلسله اين بزرگان كه دادم شرح نگارنده و شده
را آن خود تفسير كتاب در امجد جد و نمودهاند نهي آن از را پيروان
ÕمÖثا ا فيâهم× ÖلÔق ر سÖي مÖال و ر ÖمخÖال نع كونÔلÃ Öسي و شريفة آية ذيل (در داده شرح

ل/ او جلد دوم, چاپ 19ê ص و ل او چاپ عاد¸, بيانالس تفسير 10ì ص /1

آخر در Hعين را آن ترجمة ما و ا)1 م× ه ع Öفن Öن م ÔربÖك ا هÔما ÔمÖث ا و اسلنل Õعن×اف م و Õبيرك 
بهنام باب درين كتابي هم حقير خود جد و نموديم/ ضميمه كتاب اين
از انزجار و ر تنف ابراز هميشه نيز بزرگوارم پدر و نوشتهاند الفق×ار ÖوÔذ



ذوالفقار 20

شهرستاني آقاي ب تعج ث مور موضوع اين ميكنند/ آن به معتادين
هÇم شÇما سلسلة در كه ميكردم گمان برعكس من فرمودند و شده
بÇه راجع چون كه كردند خواهش Gبعد و شده داده دستور امر بدين
براي رسالةذوالفقار از نسخه يك مينويسند رسالهاي تريا ك مضار
بÇرحسب هÇم نگÇارنده و گيرد قرار استفاده مورد كه بفرستم ايشان

فرستادم/ ايشان براي را كتاب ايران به مراجعت در وعده
طÇبع به قمري هيجده و سيصد و هزار سال در ذوالفقار  كتاب
تجديد زودي به است اميد و است كمياب آن نسخ ا كنون ولي رسيده
خواندن از همميهنان عموم گرفته قرار خوانندگان دسترس در و طبع

شوند/ بهرهمند آن

گنابادي تابنده سلطانحسين

1327 ماه تير Ç 13ì7 شعبان 20



ذوالفقÇار





حيم الر حمن الر اهللا بسم

وفÅر حكÇيم و عÇيوب از ا برÇم جÇامع, املÇك زاوارÇس ÖمدÇÇح
و هادي ل مكم كامل, روان رينق , Öكامل درود و است ساترالعيوب
و ظلمت قالع قالع از ميجوييم استمداد و است معاصي مشفع شافع
و روحÇي عÇالي, ليÇع صفا, و صفوت عين از غطا¾ كاشف و جفا,

الفدا/ له روحالعالمين
HصوصÇخ بالد عموم در معصيتي شيطان بهاغواي چون بعد, و
ضعفاي ما سي مردم, اديان و ابدان خرابي باعث و يافته انتشار ايران
كه نميبرد گمان هرگز دامي ازين باالتر شيطان و گرديده ايمان اهل
العالم في ¹ع Öدالب ظهر اذا خبر بهمضمون و تريا ك" "قليان به است ي مسم

كند/ ظاهر را خود علم عالم بايد پس شود, پديدار عالم در بدعت هرگاه /1

و وف ÔرÖع مÖال ب ون Ôر ÔمÖأي و رÖيخÖياللا ونÔع Öدي ¹ اÔمَّ ÖمÔكÖن م ÖنÔكتÖل و آية و لÖمه1 ع Ôمالعال فلÖيظÖهر

و كÇنند دعÇوت بهخير كه باشند گروهي شما ميان از كه بايد :10ê آية عمران, آل سورة /2
كنند/ منكر از نهي و بهمعروف امر

آن دفع پي در كه الزم باشد خبره اهل كه هركس بر ,2 ركÖن ÔمÖال نع ن ÖوهÖني



ذوالفقار 2ê

را امر اين استطاعت كه آنكس و باشند ناهي منع, و بهزجر و  كوشيده
بÇهقلب واال بÇاشد بنيان اين تخريب تدارك در بهزبان باشد نداشته
نشود زبانها همه و كس همه و جا همه به را لساني كالم و باشد منكر
دادن انتشار را شنيع عمل اين انكار توان بهتر كتبي به كالم و رسانيدن
هم بعضي و گرديده فقره اين ض متعر كس كم معروف علماي از و
فÇهم عÇوام و اخÇتصار كثرت از آنها نوشتة باب درين نوشتهاند  كه
اين شرح "علي" احقر اين لهذا نيفتاده; مفيد چندان عبارات, نبودن
و دادم قرار رسالهاي را مسأله اين و شمرده الزم خود بر را موضوع
و عباد اصالح و فساد اين دفع در كه اميد گذاشتم/ نام ذوالفقار را آن
و مه مقد بر گردانيدم مرتب را رساله اين و بخشد فايده بالد تعمير

خاتمه/ و فقره چند
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مبحث تحرير در

دود كشÇيدن دادهانÇد قرار خود عادات جملة از بعضي كه بدان
در چÇنانچه كردهانÇد, وضع آن براي اقسامي و س, فن به را تريا ك
قÇليان بخاري مثل بالد بعضي در هما كنون و آن, شدن رسم اوايل
و او, كمر در كرده كوچكي سوراخ را كوچكي كوزة كه دارند آتشي
ميگذارند دهان به را ني آن سر و چسبانيده استحكام به نيي او در بر
كÇوچك سÇوراخ آن بر كرده گرم اندك آتش به را تريا ك حبي و
ميكشند دهان به برده تريا ك آن نزديك را آتشي انبر با و چسبانيده
از و نÇي آن از چيزي فسفس نظير و ميكند دودي تريا ك آن و
سيخي شد روان تريا ك و سوخت كه قدري و ميشود ظاهر دهان
انگشت به باز و ميدوانند سوراخ آن در تريا ك آن روي بر باريك
ميكشند ديگر دمي باز و كرده جمع سوراخ در بر را آن اطراف Âمث
ايÇن و هكذا و ميگذراند ديگر حبي شود تمام حب آن تا هكذا و
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و كردهاند رسم چراغي قليان بالد اغلب در تسهيل جهت به زمانها
روشÇن فÇتيلهاي و چراغÇي آنكه مگر است قسم همان به  كيفيتش
Âمث منفذ يك شعله كه ميگذارند Âمث شيشهاي او سر بر و ميكنند
آن نزديك را قليان كوچك سوراخ و كند جمع را شعله تا باشد داشته
دو ايÇن فÇرق و مÇيكشند/ گذاشÇته دهان به را گشاد سوراخ و شعله
سÇر به قليان تا كشنده شخص كند تكيه بايد قسم اين در كه آنست
هست هم نشÃه قسم آن در و نمايد بلند را او كلفت به مگر رسد شعله
جهت ازين ميكشد طول بيشتر لهذا است بيشتر ل او قسم زحمت و
كمتر او ضرر كه است بابت اين از و ميشود كشيده كمتر قسم آن به

ميشود/ ذ كر ديگر چيز به بدي و قبح در چيز يك تشبيه مقام در كه معروف است مثلي /1

مÇنسوخ را ل او قسÇم و است1/ شغال برادر زرد سگ اال و مينمايد
از دارد, تفاوت اشخاص حسب به حبش قسم دو هر در و  كردهاند,
در دارند تفاوت هم كشندهها هست/ زياده و نخود دو الي نخود نيم
پÇنج چÇهار الي زيÇاده بعضي ميكشند قليان سه دو بعضي  كشيدن,
و گشÇته مÇبتال بيشتر بعضي و بيداري اوقات تمام و زياده و مثقال

بÇاشد خشك خيلي هرچند و ميشود نرم شد گرم وقتي كه است طوري تريا ك حالت /2
و سÇياهتر شÇد خÇارج كÇه دودش و ميكند پيدا جريان و شده ذوب رسد آتش به چون و
بÇا مÇعين بÇهانÇدازه را آن و مÇيشود آب رسد آتش به كه هم د مجد ولي ميشود,  كثيفتر
را آن و ميكشند را آن شد گرفته كه آن جرم و ميجوشانند ظرفي در و كرده مخلوط تريا ك

مينامند/ جوهر

و شد كشيده كه تريا ك كه است آنچنان و شدهاند جوهر2  گرفتار

خالص(و)/ و: Öف ص /3

آن از جÇرمي و فÇضله شÇد جÇذب نÇفس بÇه لطÇيفش و وش3 ÖفÇÇ ص
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ميماند آن بطن در و شده سوراخ آن داخل سيخك همان بهاستعانت
وي ÖفÇ ص آن از و ميجوشانند و ميكنند آب را آن شدة جمع  كمكم
لقÇبش افكÇن شير و ميگويند تريا ك جوهر را آن نام و ميگيرند
عÇادت تها مد كه كساني لهذا است, افكن شير درواقع و  گذاشتهاند
آن كÇه است آن سبب عادت آنكه باب از و دارند تريا ك بهقليان
بهروز روز هم ازينجهت و نميشود آنها محسوس چندان  كيفيت
كيفيت كم بابت از آن زيادتي از عجز از پس قليان در ميكنند/ زياد
جÇوهر بÇه ÂثÇم سÇاعت چÇهار و بÇيست نÇداشÇتن وسعت يا بردن
و مÇيكند تÇريا ك ليانÇق يارÇبس كÇار آن ليانÇق هÇر و مÇيپردازنÇد
گزافي قيمت و ميشوند محسوس تريا كيها ميان در باز شيره كشها

مسموع قرار از اخيره ازمنة در ولي بوده زمان آن در هست دو آن بين كه قيمت تفاوت /1
كÇرمان مÇحال بÇعض و فÇارس اصÇفهان, ارا ك, مانند ميكشند وافور Áمعمو كه بالدي از

ميفروشند/ كرده حمل ميكشند جوهر كه خراسان و قاينات به را آن سوختة

Gعمد بعضي كه شد مذكور بلكه گذاشتهاند, سوخته1 آن جوهر به هم
آنكÇه ايÇنها هÇمة از بÇاالتر مÇيسوزانÇند/ جوهر قصد به را تريا ك
و وا كÇردهانÇد دكÇان بÇعضي كه است شده آن اسباب جوهركشيدن
جمع آنجا تريا كيها كه دادهاند قرار پاچراغ فن آن اهل بهاصطالح
قليان بر آنها كه است مشغول آنها خدمات به صاحبخانه و ميشوند
كه آنست اسباب همين و بماند او براي سوخته كه ميكشند تريا ك او
را بوالهوس جوانهاي بعضي شده جمع هم دور تريا كيها و هرزهها
هÇمين و مÇينمايند غير اضالل ضالل عالوهبر و مياندازند دام در
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باج پاچراغها جاها بعضي در بلكه است, تريا ككش زيادشدن باعث

است(و)/ باز داخلشوندگان روي بر آن در /1

ادخال از منع را آنها بوده للداخلين1 Õ¹مفتوح بابÔها كه ميدهند بعضي به هم
ذ كر رساله اين طي در آن كيفيات و حاالت از بعضي و ننمايند رجال
و Hتل م و HرفÔع و Hرع ش و ÂÖق ع است حرام آن اقسام همة و شد خواهد
¹حرم اشد اوسط و اوسط از ¹حرم د شأ آخر ا گرچه ;H نيوي Ôد و Hدين و Hتل Öو د

نيست(و)/ فرقي بديها و عدمي امور بين /2

ادلÇه آن حÇرمت در و رور2 Ôوالش عدامÑاال نÖيب زÔالتماي لكن و است ل او از
نقل/ و عقل و سنت و كتاب از است
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افيون شرب مضار در

است بت ÖسÔم بهمعني افيون و است افيون اسمش تريا ك بدانكه

كÇه نÇمودهانÇد آن از تعبيراتي و بودند قاÄل درجه چهار غذا و دوا اثر براي سابق اطباي /1
ا گر و نامند معتدل بودند مساوي يابسه و رطبه و بارده و ه حار اجزاي ا گر كه است اين يكي
آن اثÇر كÇه بود عالوه برابر يك مساوات از پس ساير يا ه حار اجزا¾ Âمث بود دوبرابر يكي
زيادتر برابر دو (يعني بود برابر سه ا گر و است ل او درجة شود ظاهر تكرار به و باشد خفي
و ثاني درجه بنمايد مزاج در اذيت كه است بهطوري نه ولي آشكار هم آن اثر و بود) او از
نشÇد مÇقلوب و نموده مقاومت طبيعت ولي رسانيد مزاج به صدمه و بود برابر چهار ا گر
مÇغلوب و شÇده فÇاسد آن اثÇر مقابل در طبيعت كه بهطوري بود زيادتر ا گر و سوم درجه
هم آنها سردي يا گرمي و خشكند چهارم درجه در سموم تمام و است چهارم درجه  گرديد

است/ چهارم درجه در

و سÇرد چÇهارم1 درجÇة در و كÇننده بÇيحال و آورنده رت Ôچ يعني

بÇه كÇه اغÇذيه و ادويÇه HخصوصÇم دارد ذاتÇي حÇركت كÇه را جسÇمي هر يوناني اطباي /2
عكس و ميناميدند گرم ميشود گرم خون جريان سرعت واسطة به انسان بدن آن خوردن
Ñ

درم دو لهذا و حيات نه است موت طبيعت مناسب و است خشك2
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Ø

نÇقش و شود ر متأث زودتر هرچه و گويند مسكن و محر ك امروز كه ميگفتند, سرد را آن
ميناميدند خشك را آن عكس و تر را آن ببازد را صورت و برود آن اثر هم زودتر و پذيرد
حÇيات مÇوافÇق را خÇون و مÇيگفتند خشك و سÇرد را مÇوت و تÇر و گÇرم را حÇيات Âمث

ميگفتند/ سرد را رات مخد و گرم را محركات كلي بهطور و ميدانستند
كه بگذرد قدري ا گر و است معالجه قابل برگردانند و شوند فوريآ گاه ا گر كه بهطوري /1
بههÇال كت منجر و ميآورد خواب و رت Ôچ حالت گردد خون داخل و شود حل معده در
شÇخص شÇدن مÇانع و مÇحر ك پادزهرهاي دادن و تريا ك استفراغ به آن عالج و ميشود
انسÇان فÇضلة خÇوردن بÇه تريا ك استفراغ براي عوام ميان در و است خوابيدن از مسموم
كه ناداني اشخاص براي والحق است ر ثÆم گويا استفراغ براي هم بالطبيعه كه كنند معالجه

است! مناسبي معالجة ميكنند مسموم را خود و ميخورند تريا ك Gعمد
بÇرگ ÂثÇم مÇيكند, كÇند را حواس و سست را اعصاب كه گويند را چيزهايي رات مخد /2
ر مخد جنبة كه نميكنند درك را آن طعم بخورند را چيزي ا گر Gبعد شود جويده ا گر عناب

دارد/
خشخاش/ مانند خوابآور يعني م منو /3

در عÇضو بÇيخبركنندة و م3 و ن Ôم و است ر2 خدÔم و است1 كÔشنده آن

بيماري(و)/ درد, ع: ج و جمع /ê

به خداوند بدانكه دانستي را اين آنكه از پس اشتها/ قط ÖسÔم و اوجاع4
جÇوش در متصل و داده قرار حيات منبع را قلب خود كاملة قدرت
خانه اطراف به او روشني و روغني و دارد فتيله كه چراغ مثل و است
و داده قÇرار رطÇوبتي انسÇان كÇارخÇانة در هÇم خدا ميشود, ق متفر
به رطوبت آن و برجا رطوبت آن بهواسطة حرارت آن كه حرارتي
آن به حيات نور و چراغ و روغن بهجاي است مشتعل حرارت آن
سÇر مÇغز بÇه آن خالص و ميشود ق متفر اطراف به قلب از واسطه
و وافÇره رطÇوبت سÇن ل او در و آنÇجاست, حواس منبع و ميرود
كمكم حرارت آن ميرود پيري سن به هرچه و است كامله حرارت
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آن و مÇيزند خÇود ريشÇة بÇر تÇيشه و مÇيكند تمام را رطوبت آن
ميگردد تمام رطوبت آن آنكه تا ميشود كم بهتدريج هم حرارت
روغÇن شدن تمام به چراغ چنانچه ميشود خاموش هم حرارت آن
و ميشود كم غريزي حرارت ت قو پيرها در لهذا و ميشود خاموش

حÇرارت بÇه مÇزاج تقويت در آنها بدن طبيعي حرارت شدن كم واسطه به پير اشخاص /1
غÇريبه و خارجÇي رطوبت غريزيه رطوبت كمي واسطة به هكذا و دارند احتياج خارجي

ميكند/ غلبه

و است كÇم آنÇها در رطÇوبت و مÇيگردد مستولي غريبيه1 حرارت

را آنÇها كÇه چÇيز چÇندين از است تركيبي طبي اصطالح در و عربي است لغتي سفوف /2
داراي كدام هر كه شده زياديذ كر اقسام آن براي و باشند كرده مخلوط يكديگر با و ساييده

است/ نافع ي خاص مرض براي يك هر و است خواصي

يا سفوف2 يا تريا ك حب خوردن به محتاجند و زياد غريبيه رطوبت

است بدني ورزش سابق اطباي اصطالح در و است زحمت و مشقت معني به رياضت /3
عÇرفاني اصÇطالح بÇه كه ميباشد آن مانند و خفتن كم و خوردن كم اينجا در مقصود ولي

است/ نزديكتر

عمر يابد تخفيف رطوبت آن زودتر هرچند و ذلك نحو يا رياضت3
آن اطفاي و رطوبت آن نقصان باعث هرچه و ميشود تمام زودتر
كه كساني كه است اين از است, عمر شدن كم بر باعث است حرارت
و مÇيكشند شÇديده تÇحمالت و ميآورند بجا متعبه بسيار حركات
Hغالب ميكنند كار بيبا كانه كه حمالهايي Âمث ميكنند شاقه  كارهاي
كماند عمر صاحب غمند در هميشه كه آنها لهذا و ميباشند/ عمر  كم
همم صاحب كه كساني و دارند/ زياد نفساني و روحاني حركات  كه

سل(و)/ + الغري + جانكاه بيماري نوعي دق: /ê

در بسÇياري و مÇيكنند/ 4 دق نÇميرسند خÇود مقصود به و عاليهاند
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كشÇيدن خجالت بلكه ميرسند هال كت به كماالت و علوم تحصيل
طبعش تريا ك خود و ميشود/ هال ك اسباب مفرط فرح و مفرط
ضÇد كÇه يÇبوست صÇاحب و است حÇرارت ضÇد كه است برودت
كشÇيدن وقت در و است خشككÇننده و ف ف جÇÔم و است رطÇوبت
قلب به ريه بهواسطة و ميرود ش Ôش به بخار و دود طريق به وش Öف ص
حÇرارات كÇردن خÇاموش و غÇريزيه رطÇوبت كردن تمام باعث و
اندازه آن به نسبت تريا ككشها اغلب لهذا و طبعه به است غريزيه
غيره و پيشاني و دست كف و گوش از آنها قيافة و آنها هيكل از  كه
اسÇتنباط Âمث بلد اهل و ارحام و آنها سنهاي هم و آنها طالع از و
عمر كم اغلب بلكه ميكنند عمر كمتر كرد خواهند عمر كه ميشود
از ميشود معلوم نيز حياتشان در آنها عمري كم عالمت و ميشوند
اين و ميافتند آنها خود اندازة به حركت و حس از آنها اعضاي آنكه

است/ مضبوط تجربه به هم است معلوم Hقياس هم مطلب
كه داده قرار انبساطي و انقباض قلب براي خداوند آنكه ديگر

قÇابل و است ضÇروري بÇدن حÇيات بÇراي كÇه آن ا كسيژن ميشود استنشاق كه هوايي /1
جÇذب قÇابل و بÇدن احÇتياج مÇورد كه كربنيك گاز و كربن و شده جذب ميباشد احتراق
بÇدن نسوج به خون از و خون داخل ريه و تنفس واسطة به ا كسيژن و ميشود دفع نيست
نسوج از شده حاصل بدني احتراقات درنتيجه كه كربنيك اسيد عوض در و ميشود منتقل
ترتيب اين به و ميشود خارج آنجا از و برميگردد ريه داخل هواي به خون از و خون وارد
تÇنفس نÇتيجة كÇه است مÇوجود بدن و هوا كربنيك اسيد و ا كسيژن بين دايمي تبادل يك

ميشود/ شمرده حيات لية او ضروريات از و ميباشد

وقت در و انÇدازد بÇيرون را شÇده1 كÇثيف هÇواي انقباض وقت در
كه را هوا آن تا ميكند جذب خود به خارج از را هوا واشدن و انبساط



33 اولي فقرة

حال به بوده قلب تيرگي باعث و شده كثيف و غليظ و بوده آن درون

شراÄين/ /1

قرار جهنده1 رگهاي بدن در لهذا و دهد تنسيم و شود ترويح و آرد
است بهتر هوا هرچه بكشند/ درون به بدن مسامات از را هوا كه داده
است باب ازين و است انبساطتر با قلب و شادتر روح است تازهتر و
بهحيثيتي كنند خانه آن مسامات سد و كنند خانهاي در را كسي ا گر  كه

تÇا چÇهارده رشÇد نÇس در كÇردهانÇد تÇعيين فÇيزيولوژي دانشمندان كه بهطوري انسان /2
هوا ليتر نصف مقدار فروبردن(شهيق) دم هر در و ميكشد نفس دقيقه هر در مرتبه شانزده
ليتر هزار ده حدود در بايد Gظاهر ساعت چهار و بيست هر در بنابراين و ميشود ريه وارد
هواي با ساعت هر در انسان تنفس در چون نيست اينطور ولي باشد كافي تنفس براي هوا
هزار ده فاسدكردن براي ميشود خارج كربنيك اسيد از كه مقداري برآوردن) ذفيري(دم
احÇتياج تÇنفس بÇراي هوا ليتر هزار ده Hتقريب ساعت هر در اينرو از كافيست طبيعي ليتر

داريم/

آن صاف هواي كه فاصلهاي2 اندك به نشود داخل خارج از هوا  كه
كه زيرا ميكند تنگي او بر نفس دهد بيرون و درون به بكشد را خانه
بخار به كثيفشده هست كه هوا آن و كند ترويح كه نميآيد هوايي
آن نميكند قبول دوباره قلب و شده انداخته بيرون قلب از كه دخاني
كم آب در ماهي و ميكند تنگي نفس خواب جامة زير در لهذا و را
را آب آن كأنه كه ميشود معلوم ناظر بر كه ميميرد زود غيرجاري
كه است لهذا و ميآورد بيرون آب از را سرش و برنميدارد طبعش
رين خÇمس و مÇرتاضين بعض و ميشود نشاط اسباب بخورها بعض
را آنها اشيا¾ بعض كه ميكنند تبخير روح آن مناسبة بخورات ارواح
و روان آب و سÇبزه كÇنار و بهار فصل در اغلب و ميشود مشاهد
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بدبو(و)/ /1

تنه1 ÖنÇÔم هÇواهÇاي در و مÇيشود پيدا نفس براي خوش خوب هواي
Âمث كاهگل بوي و خوش بوي و ميآيد انقباض و تيرگي و خفگي
امر شريعت در لهذا و است بيهوشان غالب آمدن هوش به سبب

است: خÇبر در و شÇده داده زيÇاد اهÇميت پا كيزگي و نظافت به اسالم سة مقد ديانت در /2
است/ شده نيز نظافت حفظ رعايت احكام از بسياري در و االيمان/ من النظاف¹

منع در سر يك و كثافات/ بردن بيرون و خانه كردن جاروب به شده2

مانند امراض ايجاد اينرو از است مختلفه ميكروبهاي به آلودهشدن سبب هوا تعفن /3
ميكند/ آنها امثال و مطبق¹ و حصبه و وبا

هوا ن3 تعف باب از وبا سرايت و است همين بيتالخال¾ در دادن طول
موجب اغلب ميآيد تنه Öن Ôم اشياي و جيفه روي از كه هوايي و است

صÇافتر دارد آزاد هواي كه جاهايي و كوهستان و ييالقي محلهاي هواهاي اينرو از /ê
ميباشند/ قويتر و سالمتر آنجا مردمان و

يا و پيه دود از شود كشيده كه هوايي Hممسل و است4 رديه امراض
آن ن تعف از كه قليان دورة آن بر بعد و تريا ك بر عبور بعد و آتش
آن در خÇصوص ميكند عبور ني بر بعد و يند متأذ مجلس جالسين
بر هم تها مد و برسد قلب به و كثيف پاچراغهاي و كثيف خانههاي
بايد آنكه خصوص ميشود, قلب تيرگي باعث ه البت باشد منوال اين
ميكند عادت تريا كي آنكه حتي نفس يك به و بكشند هم ت شد به
دودش را قليان دو هر و ميكشد نفس يك به هم را تنبا كو قليان  كه
جرم كه بعد و ميگذارد هم به را دهان و ميدارد نگاه دهان در تي مد

سÇياهي بÇه مÇايل و تÇيره را آن رنگ و ميماند باقي نيز دندان و دهان در دود اين اثر و /ë
ميكند/

و ميكند5 رها را دود و Öف ص نشست دهان و سينه آالت و ريه در دود
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شده/ ديده كم بسيار كثيراالنبساط تريا كي لهذا
جاي چه بماند جايي در اندك ا گر دخاني و دود هر آنكه ديگر
آن جرم المحاله باشد رطوبت با محل ا گر Hخصوص باشد تها مد آنكه
و ميشود سياه آتش اندك به خانهها چنانچه ميچسبد آنجا بر دود
با ميشود, سد دود ممر زماني اندك به تنبا كو قليانهاي در چنانچه

بوده/ مرسوم Hسابق تركمان چليم /1

چليمهاي1 در مطلب اين و ميكند عبور آب ميان از آن دود آنكه
و قلب در آن از جرمي البته پس ميشود, مشهود خوب تركمانها
زياد حركتهاي نبود ا گر كه مينشيند صدر و ريه و مري و حلق ممر
و ميشدند خفه زودي به ه البت تريا كي خوردن شيريني و روغن و
جرم آن كمكم جوف اعضاي در وليكن ميگشتند بد امراض به مبتال

زيÇرا كÇند نÇفس حبس سايرين از بيشتر ميتواند تريا كي كه است اين آن مهم عالمت /2
ÇÇ عÇميق تنفس ولي است/ كم است الزم تنفس مجاري در احتراق براي كه الزمه حرارت
دليل و است خون بيشتر دوران موجب و ميكند سمي مواد دفع و ا كسيژن جذب بيشتر  كه

ندارد/ ÇÇ دانستهاند نيز آن صاحب همت بلندي بر

است2/ مضر البته باالخره و ميماند
كه مسامات و چشمهها صاحب است جسمي ريه آنكه ديگر و

در ل او هÇضم است: شده تعبير هم طبخ به آنها از و داده قرار چهار را هضم مراتب اطبا /3
شبيه كه ميشود ناميده كيلوس و شده مخلوط يكديگر به موادغدايي آنجا در كه است معده
ح ترش از عبارت آن شيميايي عمل و است معده مكانيكي عمل اين و ميباشد آب كشك به
هÇضم است/ خارج اختصار طور از آن شرح در ورود كه پپسين نام به است معدي عصير
زبده و ميشود دفع رودهها از زاÄد مواد موادغذايي كامل امتزاج اثر بر كه است كبد در دوم
Ñ

دوم طبخ سبب به كبد از و ل3 او طبخ سبب به معده از كه بخاراتي آن
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Ø

صÇفرا و سودا بلغم, خون, چهارگانه: اخالط توليد و ميگردد كبد وارد كيلوس خالصة و
ميشود منتشر رگها در خون كه است عروق در سوم هضم گويند/ كيموس را آن كه ميكند

ميكند/ جذب را خود احتياج مورد مواد آنها از يك هر كه است اعضا در چهارم هضم و
و دارد داخلي هضمهاي عمل در مهمي تأثير كه است دهان در هضم مرحلة نخستين ولي
بÇراي است مÇوادغÇذايÇي قراردادن صالح شيميايي عمل و جويدن ميكانيكي عمل داراي
شود جويده غذا بيشتر هرچه و ميشود انجام زاق Ôب در كه موادي ط توس كه بدن در دخول
بÇهطور را هÇضم عمل (فيزيولوژي) االعضا¾ وظايف علم در و ميگردد/ كاملتر عمل اين

كردهاند/ ذ كر امعا¾ در هضم و معده در هضم دهان, در هضم مرحله: سه داراي  كلي

ميشود فضليه رطوبات و ميآيد سينه به سوم طبخ سبب به قلب از و
كه نميشوند جمع هم با همه كه برميچيند خود به كمكم ريه را آنها
ÂثÇم مÇيشود پÇيدا جÇنب و سÇينه و ريÇه امÇراض شÇود جÇمع ا گر
پÇيدا ذلك امÇثال و يه الر ذات و در ذاتالص و برسام و ذاتالجنب

تكÇاثف اجزا¾, زيادي بدون جسم حجم مقدار زيادتي از است عبارت حقيقي تخلخل /1
اجزا¾/ نقصان بدون است جسم حجم شدن كم حقيقي

رطوبت و متكاثف ريه متخلخل1 جرم تريا ك كشيدن در و ميشود
آن كه ميكند خشك را او و ميكند تنگ را او مسام و جذب را ريه
كÇمكم رطÇوبات آن جهت اين به و نرود فرو آن جرم به رطوبات
كم اصليه رطوبات هرچه كه شد معلوم Hسابق چنانچه و ميشود جمع
حÇرارت و شده زياد غريبيه رطوبت شد كم غريزيه حرارت و شد
ميشود پيدا امراض آنگونه از بسياري پس ميشود مستولي غريبيه
بلكه مردهاند امراض اينگونه به تريا كيها كه شده ديده اغلب لهذا و
و جÇنب و سÇينه مÇرض بÇه شÇود مبتال كه است كم بسيار تريا كي
اغلب و است كشته گرفتن محض به بلكه شود چاره كه ريه خصوص
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كسÇي GادرÇن مگÇر مÇيشوند مبتال امراض اينگونه به زودي به آنها
نحو يا عرق به رطوبت آن سبب آن به كه باشد داشته زيادي حركت

برود/ بهتحليل ذلك
تريا كيها كه است چگونه آنكه سر شد معلوم گفتم آنچه از و
آواز خوش بسيار ا گرچه تي, مد اندك به ميشود خراب آنها آواز
اعÇضاي تÇجفيف سبب به ميدهند آواز در كه گردش آن و باشند

بدهند/ آساني به نميتوانند ريه و صدر
و اعضا از حركت حيواني روح كند شدن واسطة به آنكه ديگر
چÇابك بسÇيار كه كساني شده ديده لهذا و ميشود كم اعضا حواس
تغيير كأنه كه ميشوند كاهل و راه دير چنان تريا ك بهسبب بودهاند

 كردهاند/
المÇحاله شÇدن چÇاق و سÇمن هم و روÄيدن و نمو آنكه ديگر

دارد اقÇتضا كÇه بÇهشكلي رحÇم در را مÇني اجÇزاي از جÇز¾ هر كه است هاي قو ره مصو /1
براي را مني اجزاي از جزÄي هر كه نخستين رة مغي يكي است: قسم دو ره مغي و درميآورد
از دوم ره مغي و است/ ره مصو عمل از قبل او عمل و ميكند آماده و مهيا مخصوص عضوي
خÇارج اصÇليه صÇورت از را غÇذا كه هاي قو آن از است عبارت و ميباشد غاذيه ه قو توابع
دومي بر م مقد نوزاد هر در اولي عمل چون و ميكند مغتذي قواي و اعضا مناسب و نموده

گفتهاند/ ثانيه رة مغي را دومي و اولي× رة مغي را نخستين اينرو از است
ه قو سه مجموع از است عبارت غاذيه ة قو زيرا ميباشند غاذيه قواي از نيز مشبهه و ملصقه
مÇايتحلل بدل جوهر تهيه درصدد هميشه كه است آن له محص مشبهه; و ملصقه و له محص
و نموده نزديك دارد غذا به احتياج كه عضوي هر به را غذا كه گويند را آن ملصقه ميباشد/
آن جÇزو بتواند كه درآورده عضو بدان شبيه صورتي به را غذا مشبهه ميدهد/ اتصال بدان

 گردد/

در نشÇوند هÇم ايÇنها و است بهه شÔم و قه صل Ôم و ه ر ي غ Ôم و ه1 ر و صÔبهم
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است: شعبه چهار را غاذيه و غاذيه; كردن كار از بعد مگر مولود
از بدن باقي در و فم راه از معده در كند غذا جذب كه جاذبه يكي
است محتاج حركت و است حركتي جذب و دم و كيموس و  كيلوس

حرارت/ به
را خود كار هاضمه ة قو تا دارد نگاه را غذا كه ماسكه ديگري و
و آن بر را خود ليف است معده كردن جمع به غذا نگاهداشتن و بكند

است/ حركت هم آن
ايÇن كÇه است مÇعلوم و كÇند طÇبخ را غÇذا كÇه هاضمه ديگر و
بول به را زيادتي كه دافعه ديگر و دو آن از حركت به است محتاجتر

سرگين(و)/ مدفوع, تفاله, معرب ثÔفل, /1

را چهار هر پس كه است حركت هم اين و كند دفع عرق و ثفل1 و
اعضا در نفوذ غذا نباشد رطوبت ا گر هكذا و ميكنند خدمت حركت
بدون هم شدن پخته و شود اعضا به شبيه تا نشود متشكل بعد و نكند
آتشگÇذاري روي ديگ در را خشكÇي چيز ا گر كه نشود رطوبت
موقوف نباتيه قواي اين همة كه است معلوم پس شود/ طبخ نه بسوزد
بÇه مÇزاج هÇر بÇراي خداوند و رطوبت و حرارت و بهحركت است
كه شد معلوم و فرستاده, حرارت و غريزيه رطوبت او حاجت اندازة

كردن/ خشك /2
نشاندن(و)/ فرو /3

شد معلوم پس است/ اين اطفاي3 و آن تجفيف2 باعث تريا ككشيدن
آنها مزاج چرا و ميشود كم آنها خوردن غذا تريا كيها چرا اينكه سر
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درمÇبال بسيار چرا و ميكند فعل سياه و يبوست با اغلب و هميشه
دفع بهسر ديردير و ميزنند زور بسيار و ميكنند كاري تا ميمانند
جÇدا جÇدا و كÇوچك و بÇاريك پشكÇل مثل آنها فضالت ميروند
مثل چندان چرا و قولهم و بالقياس معلوم هو كما خشك و ميباشد
خوردن وقت در چرا و نميدارند طعام بر اقبال خودشان حال سابق
هÇمه ميكنند بلع را لقمه زور به و ميجنبانند را دهان زور به  كأنه
خور زياد خور كم شخص به نسبت ا گرچه خود پيش حال به نسبت
آنÇها نÇاخن ديÇر چÇرا و ميشود هضم آنها غذاي دير چرا و باشد/
كشيده بههم آنها ناخن و ميشود بلند آنها موهاي ديرتر و ميرويد
بهروز روز و نميباشند چاق هرگز چرا و اموات ناخن مثل ميباشد,
قÇلمها كÇه مÇيشود سبك آنها وزن چرا و ميافزايد آنها الغري بر
تي مد اندك در كه را تريا كي ميبيني لهذا خشك; و ميشود خالي
آنكÇه ديگÇر و بوده مبتال دق مرض به تها مد كه ميماند كسي مثل
آن توليد كه زيرا ميشود كم خون توليد يابس و بارد مزاج در چون
بدل قدر به است گوشت اصل كه خون و است رطوبت و بهحرارت
طراوت سبب و ميشوند الغر روزبهروز و نميرسد آنها به مايتحلل
و پÇوست سفيدي بهسبب كه است خون سفيدي, و سرخ و تنعم و

مي(و)/ خر طراوت, شادابي, /1

تريا ككش در و ميباشد نضارت1 با شخص گوشت و خون سرخي
بسيار جوانهاي كه ميبيني لهذا و ميشود كم حرارت و كم رطوبت
تريا ك كشيدن زمان اندك به سفيد و سرخ و چاق و صورت خوش
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در هÇنوز مÇرض ضعف و آثار ولي شده رفع مرضشان كه كساني يعني نقاهت: مادة از /1
است/ باقي آنها

و تهتراشيده به صورت و ناقهين1 مثل الغر و ميشوند چهره سياه
و ميروند فرو بهزمين كأنه باريك و كوتاه و افتاده كار از و پژمرده
مبتال تريا ك به كه ديدم ساله بيست و ساله پنج و بيست جوانهاي
و ميشدند/ شبيه ساله چهل پيري اشخاص به اندكي از بعد و شدند
تريا كي هركس ميفهمد/ و ميبيند كس همه كه است چيزهايي اينها

آيÇة رحÇمن, سÇورة مÇيشناسند, صÇورتشان نشان به را [مجرمان بسيماهÔم جرمون Ôالم Ôف رÖعÔي /2
ميكند/ صدق آنها دربارة [ê1

است2 تريا كي كه ميشناسد او صورت از التفاتي اندك به بهبيند را
ديÇدم بلكه ميدهم, تميز را تريا كي Öديدن محض به خودم چنانچه
وضع به ديدم را او ماه يك از بعد و بسيارخوب حالت به را  كسي
با گفتند كردم تحقيق شده تريا كي كه فهميدم او ديدن از كه ديگر
وصف در گفته شاعر ميكند/ گاه هم همراهي و مينشيند تريا كيها

آن:
پيرزال چون شوي باشي ا گر دستان رستم

نر شير چون ا گر باشي شوي روبه از  كمتر
جÇميع در فسÇاد و خÇلل اسباب تريا ك كشيدن آنكه ديگر و
سكون و حركت اما شد, معلوم كه شرب و ا كل اما است: ضروريات
و حرارت شدن كم جهت به نيست اعتدال به حركت امر درين پس
ه نفساني و ه بدني حركات جهت به نيست اعتدال به سكون و رطوبت
هست ذلك امثال و او اخفاي و او كشيدن به ه توج و او كشيدن در  كه
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اما و آن/ در هست دو هر مفرط سكون و مفرط حركت مفاسد پس
و او/ به محيط هواي كثافت شد معلوم كه است ضروريات از كه هوا
ميشود/ خارج اعتدال از همه كه شد معلوم پس امسا ك و استفراغ اما
نÇوم كÇمي باعث رطوبت قلت آنكه بابت از پس يقظه و نوم اما و
لهÇذا است ه فسانيÇن و ه دنيÇب حÇركات بÇه همهاش هم يقظه و است
از هم و هم باب اين از و ناقهين مثل نميدارند غرق خواب تريا كيها
سابق به نسبت ميشوند هم خواب كم قلب بخار ن تعف و الغري باب
كÇندي بÇهسبب نميدارنÇد كامل بيداري بيداري حال در هم و خود

ندي(و)/ Ôك سستي, /1

تريا كيها لهذا و خارج, به انبساط و انفعال از روح بÔطÖو¾1 و حرارت
عادت, بهوقت قريب خصوص سست و بيحال و گيجند اغلب در
رطوبات غلبة باعث زياد نوم و يقظه نه و دارند اعتدال به نوم نه پس
او ه توج عدم و باطن به روح ه توج بهسبب جلد بين در ميشود فضليه
ميشود روح تحليل باعث زياد يقظه و ميآورد ورم لهذا و ظاهر به

است/ تريا ك در اين مفاسد كه شد معلوم و يبوست, و
خداوند آنجا و ميرود دماغ به حيواني روح خالص بدانكه ديگر

دانشÇمندان ولي است سÇابق روانشÇناسان و فÇالسفه عÇقيدة مطابق شد ذ كر كه ترتيبي /2
اجÇزاي از مركب دماغ گفتهاند: و كردهاند ذ كر مغز تقسيمات براي ديگري ترتيب  كنوني
و كرده پر را جمجمه جلو و باال قسمت كه مخ است: چهار آنها مهمترين كه است زيادي
از مÇخ پÇايين در كÇه كوچك مخ ديگر ميباشد/ بدني حركات و اراده و فكر و حس مركز
مستطيل نخاع سوم ميباشد/ بدني حركات ترتيب و تنظيم آن كار و است واقع عقب طرف
Ñ

ل او دايرة ل او در و پشت بهطرف سر پيش از فرموده خلق كاسه2 سه



ذوالفقار ê2

Ø

و انÇعكاسي اعمال و خون دوران و تنفس عمل مركز و ميگويند نيز بصلالنخاع را آن  كه
مسÇتطيل نÇخاع دور بÇه كÇه عÇصبي انساج چهارم ميباشد/ شوكي نخاع و مخ بين واسطة
كه زيادي تجربيات اثر بر و ميكند وصل هم به را كوچك مخ راست و چپ جزو و پيچيده
دمÇاغ در كÇلي بÇهطور و گÇرديده مÇعين مÇغز در اعÇمال از هريك مركز شده حيوانات در
و بÇناميم شكÇنج مÇيتوانÇيم را آنÇها كÇه است درپÇيچي پيچ فرورفتگيهاي و برآمدگيها
مÇرا كÇز كه است روالندو شيار آنها مهمتر كه ميرود دماغ عمق تا گاهي كه هم شيارهايي
تكلم ة قو و ظاهره خمسه حواس براي شده واقع شيار اين اطراف در حركت و حس عمدة
نÇيز آنها مرا كز و باطنه حواس به راجع كردهاند/ تعيين عديده تجربيات طبق مرا كزي نيز
موضوع از آنها بسط و شرح و دارد فرق سابق نظريات با مختصري كه شده اظهار نظرياتي

است/ خارج

او بÇه مÇيكند ادرا ك ÂثÇم گوش و چشم هرچه كه داده قرار هاي قو
بÇاشد بÇاز چشÇمش ا گر خوابيده لهذا ميكند ادرا ك او و ميرساند
هاي قو خدا طبقه آن آخر در و ظاهره حواس باقي هكذا و نميبيند
مÇيكند حفظ را او كرده ادرا ك مشترك حس را آنچه كه داده قرار
هاي وÇق دوم طÇبقه آخر در و است خيال آن اسم ديگر وقت براي
خزانة به ميدهد و ميكند ه يÄجز معاني ادرا ك كه واهمه اسمش است
اين وسط در و است سوم بطن ل او در كه است حافظه ة قو كه خود
و له مخي و فه متصر اسمش است هاي قو باشد دوم بطن ل او كه چهار
ÂثÇم مÇيكند مÇركب هÇم بÇا و ميگيرد طرف دو هر از كه متفكره
بردارد مشترك حس خزانة طرف از را زيد است خوب زيد ميگويد
در نه و خواب در نه ه قو اين و ميكند مركب و حافظه از را خوبي و
و تراشيدهها گاه و ديدهها گاه نميشود فارغ صورتبندي از بيداري
راست طرف از يكي چشم دو به ميآيد پايين عصب دو دماغ جلو از
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و ميبيند چشم دو از و راست به چپ از يكي و چپ طرف به آمده
ا گر و دو نه ميبيند يكي لهذا ميرسد هم به يكي در چشم دو هر ديدة
آن سر پشت از و ميشود زياد ديگر چشم نور كند عيب چشم يك

چشم(و)/ كره /1

از و چشÇم عÇضالت تÇحريك براي مÔقله1 به ميآيد عصب دو دو
كدام هر آمد پايين كه اندك و ميآيد پايين عصب دو دماغ اوساط
آمÇده فÇرود يكÇي مÇيشود چهار به آن از يكي و ميشود قسم دو
كه زيرا كرد خواهم ذ كر را يكي و ميرود حجاب زير در بهاحشا¾

صورت(و)/ /2
چشم(و)/ اشك مجراي /3

مÇاق3 به وجه2 اعضاي به ميآيد يكي و ميشود ديگري به متصل

گيجگاه(و)/ دو /ê
ابرو(و)/ /ë

چشم(و)/ پلك /ì
پيشاني(و)/ /7

بيني(و)/ / 8

لثه و دندانها به و انف8 به و ه7 به ج و فن6 ج و حاجب5 و يÖن4 دغ Ôوص

باال(و)/ /9
زبرين(و)/ لب /10

زيرين(و)/ دندانهاي /11

فه ش و فلي11 Ôس اسنان به و بهلسان ميآيد يكي و فهعليا10 ش و عليا9

زيرين(و)/ لب /12
زنخ(و)/ چانه, /13

دماغ ر خÆم جز¾ از و حنك13 به ميآيد ديگر عصب آن و فلي12 Ôس
و ميرويد عصب زوج آن پهلوي از باز و گوش دو به ميآيد عصبي
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قسمي و ميكند لسان و حلق ل ضع مدد آمده قسمي ميشود قسم سه
و قلب به ميرود پايين و آمده حنجره به قسمي و ميآيد كتف به
بين از ديگر زوج و حجاب; و صدر اغشية و شراÄين و اورده و ريه
اعصاب باقي و ميرود لسان عضل به ا كثرش و ميرويد نخاع و ماغ د
منتشر بدن در و ميرويد نخاع طرف دو از همه بدن ظاهر در قه متفر
جميع بالجمله و است دماغ به وصل و است دماغ از نخاع و ميشود
از باطنه قواي و لمس و شم و ذوق و سمع و بصر از ظاهره قواي
و ه شهواني و ه شوقي و حافظه و تخيل و له متخي و خيال و مشترك حس

كÇه نباتي روح شدهاند/ قاÄل مركزي آنها از كدام هر براي و كرده ذ كر روح سه فالسفه /1
ناميده نيز بخاري روح كه حيواني روح باشد/ نباتي آثار و اعمال منشأ و است كبد آن مركز
كÇه نÇفساني روح ميگيرد/ سرچشمه آن از حياتي اعمال و است قلب آن مركز و ميشود
در Çالم ليهالسÇع عÇلي اميرالمÆمنين حضرت و ميباشد انساني آثار منشأ و دماغ آن مركز
كÇه نÇباتيه نÇامية نÇفس فÇرموده: قسم چهار را نفس ميكند سÆال نفس از كه كميل جواب
قلب از آن انبعاث كه حيوانيه يه حس نفس و دارد خواصي و قوي× و است كبد از آن انبعاث
و فكر آن قواي و ندارد انبعاثي محل كه قدسيه ناطقه نفس و دارد/ قوايي و خواص و است
كÇه الهÇيه كÇلية نفس و است/ حكمت و نزا كت آن خاصيت و نباهت و حلم و علم و ذ كر
در دارايي و ذلت عين در عزت و زحمت حال در نعمت و فنا¾ در بقا¾ است: ه قو پنج داراي
خداوند طرف از آن مبدأ و تسليم و رضا دارد خاصيت دو و بال/ حال در صبر و ناداري عين

است/ خداوند به هم آن برگشت و

دماغ در كه نفساني1 روح منبع و است دماغ آنها منبع كلها ه غضبي
شÇرب كه شد معلوم و است/ غريزيه رطوبت حرارت و قلب است
معلوم هم اين و است رطوبت شدن كم و حرارت خمود باعث افيون
اعضاي بر يبوست يا رطوبت يا برودت يا حرارت غلبة به كه است
آنها ر خÆم بطن بر رطوبت كه آنها Âمث ميشود مختل او قواي دماغي
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حافظهاش و نميكند حفظ اما ميكند قبول زود چه ا گر ميشود غالب
ادرا ك و قبول زود باشد داشته غلبه يبس ا گر هكذا و ميباشد  كم
ادرا كتر با حافظهها كم و حافظه با ادرا كها كند اغلب لهذا و نميكند
معلوم و است رطوبت تشكل قبول سرعت باعث كه زيرا ميباشند
رطوبت كشيدن تريا ك بهسبب كه فاق ات و تجربه و قياس به است
مÇتصاعد صÇالح روح و مÇيشود غÇالب برودت و ميشود كم دماغ
اين از و ميشود كم آنها حركت و ميآيد هم به اعصاب و نميشود
كÇم آنÇها زدن حÇرف ة قو چرسيها مثل تريا كيها كه است جهت

ميشوند/ نطاق Hغالب كه تريا ك نشÃة بروز موقع در مگر /1
بويايي(و)/ /2

كم اندك بهسبب كه امرشان اوايل در مگر 2 شم ة قو هكذا و ميشود1
به و شوند پرشامهتر و تيززبانتر كه شود گاهي شايد رطوبت شدن
سابق به نسبت آنها چشمهاي كه را آنها ميبيني كه است جهت اين
اندك آنها زبان و ميرود به گود و ميشود كوچك خوردهاي آنها
و ميخورد هم به سابق از ديرتر آنها چشمهاي و ميشود  كوچك
گردن و ميشود كشيده هم به آنها شانههاي و ميافتد گود به  گونهها
است مشكل بسيار كه ميشود كم آنها ادرا ك و ميشود باريك آنها
همين Âمث بلكه فهمانيد, مشكل مسألة شدن تريا كي از بعد را تريا كي
نÇقل كشÇمير در كÇه مÇيشود كÇم ي هحدÇب و نÇميفهمند را مسألهها
ندادند كرد طلب تريا ك و آمده اينجا ايراني تريا ككشي كه ميكردند
سست كمكم نشست ساعت يك شد تريا كش وقت كمكم نبود يعني
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سر و تنبا ك قليان ميانة كثافات قدري كه كرديم امر شد بيحال تا شد
و كردند حب كرده پيدا تريا ك قليلي با و تنبا ك سوختة جرم بر را او
حلق به و گرفت و گشوده را چشم بار يك تريا ك بگير زدند صدا
هم آنها خيال كه ميشود معلوم كه آمد حال به اندكي از بعد و انداخت
ميشود كم آنها تدبير كه است جهت همان به و ميشود بن و بيسر
امر در نه كنند فكر امري در تي مد كه نميدارند را اين حوصلة بلكه
آنÇها گÇوش و ميبيند خود سابق از كمتر هم خواب و دين, نه دنيا
و نشÇود گرانتر كه هست گاه كه امر اوايل در مگر ميشود  گرانتر
گم يا آنها نسل و ميشود كم آنها در نعوظ ة قو تريا كي اينكه در سبب
و سابق از كمتر يا نميكنند Gابد زن به ميل و ميگردد كم يا ميشود
اغلب آنها اوالد اينكه در و ميدارد فتور آنها خود گفتة به آنها مني
كمي يا آنها ادرا ك عدم در و ميباشند چرده سياه و كمبنيه و  كوچك
ة قو انبعاث وعدم خود سابق به نسبت را حسنه صورت آنها ادرا ك
حركت در آلتند كه اعصاب كه است همان يكي آنها ة شهوي و ه شوقي
كÇه شد معلوم و ميشود كم حركت ميآيند هم به اعضا و عضالت
و يÇÔبÖس بهسبب است كم آنها در دو هر و ه بدني و ه نفساني حركات
كÇم صالح دم توليد و ميرود كم اعضا به غذا آنكه يكي و برودت
لهÇذا است صالح دم از هم مني و شد ذ كر چنانچه آنها در ميشود

ندارد/ منبع و مبدأ كه ميشود كم آنها در مني توليد
و كشيدن تريا ك به روز و شب در آنها هم كثرت آنكه ديگر
بÇهسبب مولده لهذا دارند, ه توج ه نسلي امور به كم و است آن لوازم
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ترك تي مد هركس چنانچه ميافتد مني توليد عادت از مني دفع  كمي
و اشخاص بهحسب آيد كمتر يا مني و جماع نيايد او از كند جماع
شد معلوم چنانچه ميشود كم آنها در ادرا ك ة قو آنكه بهجهت يكي
چندان را امر آن لوازم و را حسن پس است دماغ قواي از ادرا ك  كه
عضالت و اعصاب ه شوقي و باعثه قواي لهذا نكنند ادرا ك سابق مثل
كÇه شÇده ديده لهذا و ميباشد كند آنها خيال و نياورند بهحركت را
را او يك تريا ك, عادت از بعد ميداده جواب را زن سه دو كه  كسي

گفته: شاعر چنانچه بوده زياد
شبي خسبد ا گر آغوشت در جنت حوري

ذ كر Âجنبدتاص جا از نه رغبت را تو ني
تها مد بعد ببيند را تريا كي غير كسي ا گر گفتيم كه آنها همة لكن
شايد تريا كي خود و ميفهمد بيند به را او شدن تريا كي از بعد و نبيند
تÇغيير بÇار يك بÇه آنكه بهجهت نگرد آÄينه در مگر نشود ملتفت
پيرشدن مثل است او با هميشه كه كسي يا بفهمد او خود تا نميكند
تهاي مد با كند قياس را خود حال مگر نميشود ملتفت انسان خود  كه
ببيند را او Âمث سال ده از بعد و را كسي نبيند كه كسي وليكن  گذشته
شش نميخواهد زياد ت مد تريا ك اثر وليكن شده پير كه ميفهمد
بازنبيني و تريا ك به شدنش مبتال از پيش ببيني را كسي ا گر بلكه ماه
مÇيشود مÇعلومت اثÇرش او كشÇيدن تÇريا ك از ماه يك از بعد تا
تريا ك از ديگر مفاسد بعضي و باشد ميكشيده زياد هرگاه خصوص

شد/ خواهد ذ كر كتاب اين ديگر فقرههاي درضمن
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آن باب از همه ميكنند ذ كر آن براي از تريا كيها كه منافعي اما
و كنند پيدا خود براي از رفيق و باشند غير مضل ميخواهند كه است
ÂثÇم بÇاشد/ كÇمتر خجالتشان قدري كه كنند خود شكل هم را مردم
ميكشد هم او بكش قلياني چند بيا ميگويند ميكند درد كسي دندان
درد به بعد باز ميكند درد تسكين كردن بيخبر و تخدير بهسبب و
هكذا و ميكند عادت بعد ميكشد روز چند تا هكذا و بيشتر ميآيد
است معلوم ليكن هكذا, و Âمث شكمش يا كند درد سرش ا گر  كسي
درد و ميكند بيخبر و خدر را عضو كه است آن بابت از آنها همة  كه
ميكند آرام را خيال هم قدري و ميكند تسكين Gفور فيالجملهاي را
وليكن نميكند الم ادرا ك چندان و ميكند كشيدن ه متوج را طبيعت و
حاذقي طبيب هرجا و ميشود معلوم قياس به و رسيده تجربه به آنچه
ضرر بلكه ندارد نفعي مرض هيچ به او كشيدن كه است آن گفته بوده

بخواهند و باشد داشته آب كه ظرفي اينكه مانند نميكند دفع را مرضي هيچ ماده چون /1
شود/ خشك آن آب كه ريزند آن در بريزندخا ك را آن آب اينكه بجاي كنند خشك را آن

را او و كرده خلط رطوبت تجفيف كه گذشته مضار عالوهبر دارد/1
يا باشد مشكل او چارة هم بعد كه ر متحج و غليظ و ميكند تكثيف

مل(و)/ Ôد راجه: Ôخ جمع /2
جذام(و)/ خوره, /3

و دبيله و آ كله3 و راج2 Ôخ مثل آورده بدتر امراض بلكه نشود چاره
تريا ك كشيدن كه نشنيدهايم و نديدهايم كه ما و ذلك امثال و جرب
شدند تريا ككش جمعي وبا اوقات در و كند را مرضي هيچ مادة قلع
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گويا و است نافع تريا ك كشيدن كه ميگفتند آنها به تريا ككشها  كه
چÇه وليكÇن گفته كه بوده آن تجفيف و قبض خيال به گفته كه هر
تريا كيها عدد به نسبت بلكه مردند گذشته سال در تريا ككش بسيار
را تريا ككشي كه نشنيديم بلكه مردند بيشتر آنها از غيرتريا كيها و
شديد وباي كه غيرتريا كي از ديديم بسيار و شود خوب و بگيرد وبا
بÇراي نباشد بينفع تنبا كو كشيدن شايد و شده افاقه و گرفته را آنها

آن/ بر باشند كرده قياس تريا ك اهل و وبايي,
در كÇمتر عÇقرب و مار زهر اثر كه تريا ككشها ميگويند و
اينها و است آنها قاتل تريا كي دهان آب بلكه و ميكند اثر تريا كي
كÇمتر تÇخدير و تÇجفيف بهسبب شايد و است ديگران فريب همه

تأثÇير بÇهواسÇطة او بدن زيرا كند اثر سم كمتر سم اين به عادت سبب به است ممكن و /1
است/ كرده پيدا خارجي سموم مقابل در مقاومت قدرت تريا ك سم تدريجي

ديگر, بعضي دشمن بعضي شويد, فرو ] Õدو ع ضÖعب ل كÔم ÔضÖعب طÔوا ب Öاه شريفة: آية از ميتوان و /2
كرد/ استنباط را امر اين نيز [2ê آية اعراف, سورة

خصوص است2 آنها كشندة انسان هر دهان آب و الم/ شود1 احساس
اقوي× بل عين به همان باشد آن در خاصيتي ا گر و ناشتا, صبح ل او در

ايÇنگونه فÇرض بر و گذشته مضار بدون هست او خوردن قليل در
بر وقتي ا گر كه كند زندگي مزبله در هميشه نميآيد عاقل منفعت,
خÇود باشد/ داشته عادت و نشود ي متأذ او ن تعف از كند عبور مزبله
مرض هزار از و بدتر زهر صد از آن آيندة و گذشته مضار و تريا ك
بÇÇد ذلك امÇÇثال و شÇÇجره و بÇÇرص و جÇÇذام از و الغÇÇركنندهتر
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و جان و جسد مهلك كه است حاضر طاعون و وبا از هيÃتكنندهتر

برنده(و)/ بين از زايلكننده, /1

است/ حيوان حيات 1 زيلÔم و جنان و اعضا و ايمان و عقل



فقرةدوم

اتفاق و عقلي دليل به كشيدن تريا ك رمت Ôح در

خÇالف آنچه كه است ر مقر سياس¹المدن و حكمت در بدانكه
است الزم حكيم و نبي بر است بنيآدم فساد ث مور و عالم انتظام
باعث و نظم اختالل مورث آنچه نبي هر كه است معلوم و آن/ از نهي
آنچه و ÇÇ سرقت و نفس قتل و زنا تحريم مثل ÇÇ نموده منع بوده فساد
و ت مود و ب تكس و اجتماع مثل ÇÇ فرموده امر بوده تمدن مورث
در Çلل خ باعث امر اين بالشك و ذلك/ امثال و معامالت و قرض
معلوم و است ت مود و الفت اختالل و كار از افتادن و ناس مكاسب
و بدن قواي و بدن مضر و قوي× فاسدكنندة و عقل برندة آنچه است
خوردن چنانچه شريعت, هر در است ممنوع است او قواي و روح
خÇوردنش ضرÇم غذاي و است حرام سم خوردن و است حرام  گل
آمد خواهد و است حرام مسكر رب Ôش و مÔسكر غذاي و است حرام
مضار است مسلم و مقام اين مناسب اخبار خاتمه و چهارم فقرة در
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گذشت/ چنانچه تريا ك  كشيدن
احÇتياط اخÇباريين نÇزد حكÇميه شبهات موارد در آنكه ديگر

در ا گÇر بعينه, منه Õحرام انه تعرف حتي Õحالل لك ¾شي كل حÇديث: مÇطابق مÇيگويند اصÇوليين /1
مÇورد اين در ولي ميشود/ جاري جواز و حليت اصل كنيم شك چيزي حرمت و حليت
بودن ضرÇم طرفي از و است واجب محتمل بلكه مظنون ضرر دفع عقل دليل مطابق چون
بÇايد و كÇنيم جÇاري را حÇليت اصÇل نميتوانيم ازينرو نيست, انكار و شك قابل تريا ك
كÇردن جÇاري بÇه مÇحتاج آن حرمت است قطعي آن ضرر چون بلكه كنيم عمل بهاحتياط

نيست/ هم احتياط

نزد اصل و اولي× احتياط براÄتند به قاÄل كه اصوليين1 نزد و واجب
آيات و اخبار آمد خواهد و است له الدليل حيث دليل هم اصوليين
مسÃÇله ايÇن در اخÇباري قول و رفت ميان از اصل پس باب/ درين
كه است اموري از اين ميگوييم كه آن عالوهبر اخبار به شد معاضد
قياس ا گر و آن بدي و بهحرمت مستقلند و مقر بدان عقول جميع
از چÇنانچه ميبود; ظاهر بسيار حرمتش پس بودي صحيح اصولي
كه فرض بر بالجمله و نمود/ خواهي استنباط كتاب اين چهارم فقرة
دارد تصديق را اين حرمت مسأله نباشد, هم الهي بهشرع قاÄل  كسي
و دارند اذعان آن بدي بر نباشند مبتال ا گر دهريين و طبيعيين چنانچه
ايÇن حÇرمت بر است فاق ات درواقع پس شمرند/ الزم را آن از منع
نÇزد و است حÇرام خان Ôد كل كه سنت اهل ا كثر نزد كه زيرا مسÃله
حديث و لدينك فاحÖتط دينÔك خوكا بهحديث معمول كه شيعه اخباريين

كردهاند/ ذ كر احتياط وجوب براي اخباريين كه است احاديثي جمله از حديث سه اين /2
Ñ

نزد و است امامك2 قÖلت حتي ه ج Öارف حديث و كÔريبي ال ما الي كÔمايريب Öعد



ë3 دوم فقرة

Ø

و است تÇو شك مورد آنچه وا گذار باش/ احتياط با آن كار در است تو برادر تو دين يعني
يعني كني/ مالقات را خود پيشواي تا وا گذار را آن نيست/ تو شك مورد آنچه به كن ه توج
از اول حÇديث كÇني/ عرضه خود پيشواي بر تا وا گذار را آن بود تو موردشك چيزي ا گر
حديث است/ فرموده كميل به اميرالمÆمنينعلي(ع) فرمود كه شده نقل رضا(ع) حضرت
عمر مقبولة از سوم حديث كردهاند/ نقل پيغمبر(ص) از شيعه هم و سنت اهل هم نيز دوم

است/ نموده نقل حضرتصادق(ع) از كه است حنظله بن

و نسل افساد و اسراف و تهلكه به القا¾ كه بهبراÄتند قاÄل كه اصوليين
و صÇوم و صÇلو¸ تÇرك مÇوجب و لق Ôخ و خلق تشوير و عمر قطع
ايÇنجا احتياط آنكه عالوه و است حرام بهاجماع سرقت بر محر ك
ترك و اخبار در وارده بهعلل معلل آثار و كتاب بهاشارات معاضد
بهقاعده و اين بر هست اتفاق پس است, بيشمار مفاسد موجب آن
كه زيرا نباشد قي محق اجماع ولو هست بلكه باشد ق محق اجماع بايد
از چÇنانچه نÇمود/ بÇهحرمت امر شده اين معترض علما¾ از هركس
شيخ جناب و تعالي اهللا سلمه شيرازي دحسن محم ميرزا حاجي جناب
يÇا ديگÇران و است مÇروي غÇيرهما و عÇليه رحم¹اهللا زينالعابدين

دارند/ سكوت يا و نشنيدهاند
جÇميع جÇبلي امر اين حرمت كه كنيم عا اد ما ازين باالتر بلكه
باخبرند كه آنها آنكه بهجهت ندارد منكري كه ي بهحد است طباع
او به اينكه بهمحض نديدهاند كه آنها و دارند مبالغه مذمت در همه
لعنت ميگويد: ببيند, را او حال تفاوت و دهند نشان را تريا كي يك
ايÇران در دولت GدÇاب آنكÇه عين در تريا كيها خود و كار/ اين بر
ولو نÇميباشد, نÇيست مÇاليات مÇنافي كÇه اعÇمال اينگونه ض متعر
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نهي و امر كه ندارد تي قو همچنان ملت و است آن در رعيت هال كت
جرح و قدح پي در زياد هم كسي و دهد ترويج بهزور Hعموم تواند را
عÇمل اخفا¾ در دارند سعي تريا كيها كه آنقدر معهذا نيست; آنها

ردمÇم هسÇتند شÇراب ض تعرÇم آنكه با ندارند سعي شرابيها خود,
از اخÇفا¾ بÇتوانÇد تÇا مÇيكشي تÇو بگويند را تريا كي هر و رعيت/
كه بود خواهد آن محض دارد ابراز جايي ا گر و ميدارد غيرتريا كي
چÇارة و بود خواهد او تريÇا ك وقÇت يا كند پيÇدا خود بÇراي رفيق
عÇالوهبر داشت/ خÇواهÇد ابراز مرض عذر به داشت نخواهÇد فÇرار
يا بهمرض معتذر خود كشيدن تريا ك در كه نيست تريا كي هيچ آنكه
اوايل يا ميكشم است, خراب چشمم ميگويند: Âمث نشود; ذلك نحو
تÇريا كÇي مرا كمكم دارد نفع كه آمدند تريا كيها ميكرد, درد سرم
هÇر از و اعÇذار/ از ذلك امÇثال و كÇنم ترك نميتوانم حال  كردند
بÇهجز ندارد نفعي هيچ كه ميگويد انصاف مقام در بپرسي تريا كي
كنم ترك ميخواهم من ميگويد تريا كي هر و است باليي بد و ضرر

ذلك/ امثال و كردن ترك به كردهام شروع يا
از مÇحترم مÇردي بÇود تÇريا ك از ذ كÇري مÇÇجمعي در روزي
نيست تريا كيÃي بگويم شما به وراستش منتريا كيم گفت: تريا كيها
چارهاي ميكنيد حرمت بر استدالل عبث چه نكند لعن را خود  كه
غوطه نجاست ميان در و ندارند خالصي و افتادهاند آن درگير نيست
را او خدايا كه كرديم دعا دل در آيند/ بيرون نميتوانند و ميخورند

صدقش/ اين بهجهت كن رها بالها اين از
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است: چند آن و قرآن آيات بهعمومات تريا ك كشيدن حرمت در

/29 آية نسا¾, سورة /1

كÇثرت بÇاب از يعني ,1Hمâحي ر ÖمÔكب ك×ان اهللا انَّ ÖمÔك سÔفÖن 

ا تقÖتÔلÔوا ال× و ل: او
و بكشÇيد را خÇود ايÇنكه از ميكند نهي را شما بهشما, حق رحمت

بماند/ دو هر شما ايمان و شما بدن تا بيندازيد به كشتن

/19ë آية بقره, سورة /2

كه شما بر است حرام يعني ,2 ¹كÔلÖالتَّه الي ÖمÔكâديÖياب تÔلÖقÔوا ال× و آية دوم:
گرفتار كارهايي در را خود و اندازيد هال كت بر خود بهدست را خود
باشد ضررعظيم محل و خطر جاي و موردهال كت كه ونيندازيد  كنيد
امر بدون نفر يك است حرام كه است رسيده كه است جهت اين از و
و باشد او هال كت مظنة كه اندازد جمعي ميان در جهاد مقام در را خود
يا است تلآب عقب در كه بدهد احتمال و باشد نداشته وضو آب ا گر
را او بوده كمين در دزدي كه باشد عقاليي مظنة و باشد داشته يقين
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عقب در شيري كه باشد آن مظنه ا گر و برود است حرام رساند, بهقتل
سم مظنة كه غذايي و برود كه است حرام ميدرد را او كه است ديوار
است مسلم و است حرام باشد اينگونه از هرچه هكذا و او در است
او كمكردن باب از است بهتهلكه القا¾ و مخاطره تريا ك كشيدن  كه
آنكه باب از و را مهلكه مرضهاي مورثشدنش باب از و را عمر
او تÇريا ك بÇهوقت قريب هرروز كردن عادت از بعد تريا ككش
كثيف آب و ميآيد بهدرد او اعضاي كمكم و ميآيد او براي  كسالت

گفته: او وصف در شاعر ميآيد/ او چشمهاي از
شوي رسوا وعدهات, گردد دير گر زمان يك

تÇر چشÇمان و خÇميازه و سÇÇرفه وفÇÇور از
كه ي بهحد ميشود زياد او سستي كمكم ميشود/ بيحال و سست و
است شده و كردم/ نقل كشمير حكايت در چنانچه ميشود, بيخبر
دارنÇد وقت آن در مÇرگ خÇوف و ميميرد و ميشود بيهوش  كه

ميافتد/ فاق ات بسيار سفر در Hمخصوص خوف اين و بالشك;
در كÇه است صÇدر و ريÇه امراض بعض آنكه باب از ديگر و
آنكه باب از و است بهتهلكه انداختن پس نميشود, چاره تريا كي
از ميشده سست تريا ك وقت مرض بهاندك مريضي كه است شده
از و سستشدن باب از بكشد نميتوانسته و تريا ك نرسيدن جهت
كÇه هست گÇاه و مÇيشده بيحال سبب اين به و سست مرض باب
هÇرگاه مگÇر مÇيكشد را او كÇه ميكند ت شد مرضش يا و ميميرد
آيد بهحال اندكي تا كمكم كند او بهحلق تريا ك دود كه باشد ديگري
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ميآيد بههم او دندانهاي اغلب كه زيرا است صعب بسيار هم آن و
و تريا كي خانة حيوان كه است آن عجب افتاده/ فاق ات همه اينها و
نوع يك او به دود رسيدن بههمان كمكم باشد اطاق آن در كه بچهاي
در ميآمد و بود شده عادي گربهاي كه كردند نقل ميكند/ پيدا عادتي
ميشد/ كمحال ميرسيد, كه وقت آن و برسد دماغش به بوي كه خانه

مكنيد/ اسراف ولي بياشاميد و بخوريد :31 آية اعراف, سورة /1

انَّ آيÇة و فÔوا1 رÇ ÖسÔت ال× و بÔوا رÇ Öاش و كÇÔلÔوا پÇنجم: و چهارم و سوم آية

برادرند/ شياطين با اسرافكاران :27 آية اسرا¾, سورة /2

بÇيهوده و زيÇادهروي از است نÇهي كÇه 2 نâي×اطي الشَّ ان اخÖو× ك×انÔوا نâري ذب ÔمÖال
فÔوا ر ÖسÔت ال× و ه اد حص× م Öوي حقَّه ا×تÔوا و آية و غيرهما و شرب و ا كل در خرجي

خÇدا كÇه مكÇنيد اسÇراف و بپردازيÇد نيز را آن حق درو روز در و :1ê1 آية انعام, سورة /3
ندارد(و)/ دوست را اسرافكاران

كه رسيده اخبار در حتي اسراف از است نهي كه 3 نâفي ر Öس Ôالم ب حÔي ال× انَّه
عطا بهساÄل خرمن سر در دستي دو به كه را خود غالم فرمود منع امام
صد صاحب كه ملكي شخص كردن به كوتاهي ا گر كه رسيده و  كرد
ميكشند حساب و كرده تلف كأنه او را باقي دهد دخل نه و نود است
مال اتالف و اسراف باعث كشيدن تريا ك كه نيست شك و او از
زياده يا تريا ك مثقال نيم شبي دارند عادتي اندك كه آنها كه است
اسÇباب و پÇيه روغÇن مثل دارد, ديگر مخارجي و بكشند بايد Âمث
نÇدارنÇد كÇه هÇم آنÇان كÇه هست هÇم نوعي و تنبا كو قليان و چراغ
تÇريا ك بÇين در و دارد خÇرجÇي هÇم آنها چاي ميشوند چايخور
نبات و حلوا و كشمش قبيل از ميكنند ميل خوب چيزهاي به  كشيدن
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بايد ندارند كه آنان حتي چيزها باقي و انگور و خربزه و نقل و لوز و
ميشود هرچه بيفتد راه كار كه اندازند راه دزدي, ولو باشد هرجا از

كارگر نفر سه اجرت و بوده كم كارگر براي گناباد در كار كه شده نوشته زماني كتاب اين /1
ريال) تومان(پنجاه پنج كيلو) (سيصد تبريز من صد گناباد در گندم و بوده قران يك روز در
است بوده قران يك آن قيمت كيلو) گوشت(سه من يك و قران يك تخممرغ عدد پنجاه و

است/ بوده زياد خيلي مخارج بر شب هر در قران يك شدن اضافه البته موقع درين و

عالوهبر قران1 يك شبي ندارند كه آنان كه است معلوم و بشود/ بعد
روزانÇه كه را كسي خصوص است, زيادهروي بسيار متعارف خرج
اندازه همان به دارنده شخص و ميگيرد/ قران نيم اجرت و ميكند  كار
به محاله ال و باشد زياد بايد تريا كش كنار تنقل كه است زياد خرجش
خرج زياد تنقل اسباب مجمع در و ميشوند ملحق جمعي دارندهها
ميشوند سست و بيحال گفتيم سابق چنانچه آنكه عالوهبر ميشود;
پي در كه ميشود وا گذاشته آنها مال و ميروند بار و كار پي در كم و
حفظش ميبايد كه هم آن و برآيند, نميتوانند آن زيادكردن و انما¾
لهذا آنها حال از ميبينيم چنانچه كرد, نميتوانند نمود دزد و تلف از
باشد داشته مال مبالغي ا گرچه و شود زياد مالش كه نيست تريا كياي
ديديم را ل متمو مردمان بلكه ميباشند پريشان و مفلوك اغلب بلكه
نميشوند تمام بالÖكل آنانكه و پريشان و شدند تمام زمان بهاندك  كه
كه پسري يا پدر مثل دارند ديگر كسي كه است آن باب از بعضي در
مÇال كÇثرت باب از يا و بياورد را عقبش و باشد آنها ملك پي در
بسÇيار آنكÇه بÇاب از يÇا و نÇميشود مÇعلوم بÇهزودي كÇه آنهاست
در گاهي و نكشيدهاند كار از دست به كل يا ندارند عادت يا نميكشند
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ديديم ما آنچه وصفها اين همة با وليكن ميباشند هم معيشتي فكر
شدند/ احوال پريشان همه نادار و دارنده از

و مالها آن گفتند او به روزي كرده تمام را مال كه تريا كي سيدي

نر(و)/ شتر /1

و سÇفيد پولهاي و مست لوك1 قدر فالن گفت: شدند? چه شترها
دود ضÇرب بÇه سوزن قدر به سوراخي از زمين جريبهاي و زرد
من از دست باز و سوزانيدم تريا ك آتش به را همه و كردم بيرون

بيوفا ! نامرد اين برنميدارد
گفته كه بودند شنيده قصاب نامي عباس از كه قين موث كردند نقل
شاخ كه كردم بيرون قليان باريك سوراخ از را بز تكه پانصد كه بود

نكرد/ گير آن در هيچكدام
حدود از ي تعد آنانكه مذمت بر دارند داللت كه آياتي ششم:
حدود از هيچيك آنها كه بعد فقرة در آمد خواهد و ميكنند خدايي
بر داللت كه هست ديگر آيات و آورند بجا درست نتوانند را خدايي
باقي و منصوصالعل¹ كه خمر آية و صلو¸ آية مثل ميكنند حرمت
اين و بعد بهفقرة را آنها تفصيل كرديم وا گذار بيايد بعد فقرة در آنچه
افراد شمولش و آيه عموم بابت از بلكه بود قياس راه از نه حرمت

آن/ از است فردي اينهم و را خود
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شرب حرمت بر سنت و كتاب از مستنبطهاند كه علل در
است: مستنبط ممر چند از آن و افيون

است واجب نمازها بر محافظت بدانكه است/ صالت راه از ل: او

داريد/ پاس را نمازها :338 آية بقره, سورة /1

بر نميتواند محافظت تريا كي و 1 ̧ ا لو× الصَّ علي ح×افظÔوا فرموده: خدا  كه
ميدارند عادت وعده دو آنها اغلب آنكه بهجهت باشد, داشته نماز
قÇريب تا شب ل او از بعضي و ديگر وقت دو يا صبح و شب ل او
بهوقت قريب كه ميگويد دهد انصاف ا گر تريا كي خود و بهسحر/
بر و ندارند نماز حوصلة كه ميدهد رخ را آنها بد بسيار حالتي تريا ك
و بيشعوري و كسالت روي از بكند نماز عادت يا ترس از كه فرض

مگرديد(و)/ نماز گرد هستيد مست كه آنگاه :ê3 آية نسا¾, سورة /2

و ك×اري/2 Ôس ÖمÔتÖنا و ¸ل×و الصَّ بÔوا رÖقت ال× فرموده: خدا و است نماز به بيالتفاتي
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;1ê2 آية نسا¾, سورة در , الي× كÔس× وا Ôام ق× ̧ و ل× الصَّ الي وا Ôام ق× ا اذ× و ÖمÔهÔع اد خ× وÔه و اهللا ون Ôع اد يÔخ× نâقياف ن× ÔمÖال انَّ /1
توبه, سورة در , الي× كÔس× ÖمÔه و × الا ¸و ل× الصَّ ونÔت Öأي ال× و وله Ôس رب و اهللا ب وا Ôرفك ÖمÔنَّها × الا ÖمÔهÔات نفق× ÖمÔهÖن م لب Öق Ôت Öنا ÖمÔهعن م ا م× و
سستي روي از و بوده ه توج و رغبت و شوق حال با بايد نماز اينكه در است صريح ,ëê آية

نباشد/ بيحالي و

بÇدون صÇالت كÇه رسيده اخبار در و كسالت1 بهحالت شده تفسير
نÇماز كÇه است معلوم پس وقتكشيدن اما و نيست صالت التفات,
هÇمه چÇنانچه ميباشند خوابيده را صبح تريا كيها اغلب و نميكند
صبح هرگز كه ميبينند ندارند مردم از ترسي كه كساني بعض از مردم
است, حÇقير مÇعتقد آنÇچه و نميباشند بيدار روز از ساعتي چند تا
آورد بجا صبح نماز كه بخورد قسم هزار صد تريا كي ا گر كه آنست
يا باشد گاه گاهي يا باشد عادتش اوايل كه باشد كسي مگر شنيد, نبايد
و باشد/ راحت فيالجمله وقت آن در كه باشد كرده نوعي به كلفت
اذا كه رسيده بسيار وقت ل او نماز بر اخبار در ترغيب آنكه ديگر

تÇاريك و سياه آن و ميگردد باز صاحبش به شود آورده بجا وقتش غير در نماز هرگاه /2
است(و)/

2/¹ملÖظ Ôم و Õ¾دآ Öو س ي ه و به×ا اح ص× الي× Öتعج ر قÖته×ا و رÖيغ âفي Öتعفت Öار
بÇاشد كشيدن وقت در يا برسد تريا كش وقت ا گر تريا كي و
قليان يك ميگويد باز برميخيزم, و ميكشم را قليان همين ميگويد:
كه ديگر قليان يك كنم تمام را سوم باز و شوم راحت اندك كه ديگر
را خود كه ميگويد: باز ميزنم ديگر قليان پنجتن اسم به شوم دماغ تر
آخر در يا نميكند را نماز طريق همين به و نمايم/ آسوده و كنم فارغ
باشد داشته مهم بسيار كار ا گر وهكذا ميآورد بجا بسته شكسته وقت
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و معلوم و نميكند را خود كار ترك باشد داشته او به حاجتي مÆمني يا
و سÇحر بÇيداري و بÇرخÇاستن شب و شب نماز ثواب است واضح
و دين در تو اعتقاد به نباشد باالتر او از كه كسي ا گر و بينالطلوعين/
چه باشد بيدار اذان ل او در كه نكني باور زنهار باشد تريا ك به مبتال
در چرندها و ميزده قليان به دمي شبي نصف شايد بلي سحر, جاي

باشد/ ميالفيده قليان پاي
و خÇورده شÇراب كه كس آن كه رسيده طهارت باب در نيز و
تريا كي كه ميگوييم و نمايد, جنابت غسل صبح خوابيده مست شب
مني, در فتور و قوا جميع ادرا ك كندي و اعضا خدرشدن جهت به هم
در ميشود بلكه نفهمد و شود محتلم و نÔب Ôج شب كه ميشود بسيار
ضرطه و سفطه او از است تريا ك رت Ôچ ابتداي كه وقتي رت Ôچ عالم
داشتن او طهارت به اطمينان پس بيخبري, در نفهمد و شود خارج
اطÇمينان چÇنانچه او, غÇير نه و او خود براي نه است مشكل بسيار
و د/ وÇÔب مشكل بيغسل شب آن صبح در داشتن طهارت به شرابي
بيمباالت كشيدن تريا ك و نيست صحيح نه متيق طهارت بدون نماز
از طهارت به است مشروط نماز و آنها/ شستن و نجاست در ميكند
در كه است افزون حد از جماعت نماز ثواب نيز و اخباث/ و احداث
ممكن فرض بر و شمردهاند, خارج ايمان از را آن تارك اخبار بعض
شام نماز تريا كي كه نشده ديده Âمث نمازظهر, در تريا كي از آن بودن
كه كساني از بعضي و بخواند جماعت به مسجد در را صبح و خفتن و
مÇيآورديم بجا Hسابق ما كه ميگويند خود كردهاند ترك را تريا ك
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يا باشد داشته خشك سي تقد چگونه مگر ميدانم مشكل من وليكن
را او توانند صبح كه بكشد شب از قبل را تريا كش و تدليسي يا خوفي

اعلم/ واهللا كنند بيدار
قÇبيح الطريق قطاع نمازشب نظير تريا كي خواندن قرآن نيز و

Çلوعين ينالطÇب و صبح زيرا نارواست تريا كيها رويه بر خواندنقرآن كه آنست منظور /1
آن لذيذ خواب ترك و خوابيدهاند آنها است خواندنقرآن و دعا و ه توج وقت بهترين  كه
تريا كي مذهب به پس است تريا ك نشÃة مخالف و مشكل آنها نزد خواندنقرآن براي موقع

است/ قبيح

تÇرك سÇبب ايÇنكه در و آنها1/ شريعت در نيست حرام ا گر است
نÇماز و حÇرام نÇماز تÇرك و نيست شكي هست استقالل به نمازي
بنابراين واجب, ترك و حرام فعل بر باعث آن كشيدن پس واجب,

است/ حرام آن كشيدن واجب مة مقد باب از استدالل
امام و نبي زمان در ار كف با جهاد بدانكه است/ جهاد راه از م: دو

/ مستثني× جمع /2

رسيده تارك از زياد مذمت و غيرمستثنين2 كس همه بر است واجب
لâبي س âفي ونÔد ج×اه ÔمÖال و ر ر الضَّ اÔولي ÔرÖيغ نâنيم ÖÆ ÔمÖال ن م ونÔد ق×اعÖال ي وت Öسي ال× فرموده:

كه كساني با ميتابند سر جنگ از آسيبي و رنج بيهيچ كه مÆمناني :9ë آية نسا¾, سورة /3
نيستند(و)/ برابر ميكنند جهاد خدا راه در

دفÇع و دفاع است واجب نيز و است متخلفين از زياد مذمت و 3 اهللا
ناموس پي در يا بريزد بربلد يا بيايد انسان سر بر هرگاه دشمن  كردن
او به ميگويند ندارد, جنگ و جهاد حال Hممسل تريا ككش و برآيد

ميگويي? چه ميگويد: و ميزند پÔك يك زود برخيز!
رسيد/ دشمن ميگويند:
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باز ميسوزانم, را پدرش برميخيزم بزنم ديگر دم يك ميگويد:
از هم باز بيايد زود هرچه ميگويد: رسيد/ اينك ميگويند: ميكشد/
را تريا ك كرده حاضر بست اين رسيد/ نخواهد زودتر من قليان يك
نشستهاي? چه كه ميآيد خبر ميكشد/ باز و ميچسباند سوراخ م د به
بÇاز بÇيايم/ ت وÇق بÇه خÇوب كÇه ميكشم قليان همين ميگويد:

ميكنند/ تأ كيد باز ميكشد,
ميآورند كارد ميكشد باز بياور/ مرا كارد ضعيفه اي ميگويد:
بÇاز بكشÇم را قÇليان ايÇن تا بگذار اينجا زن اي ميگويد: و ميكشد

ريختند! و آمدند ميگويد: ديگري يا زن و ميكشد
دل بÇه تÇا مÇيكنند كار هر بگذار هستي زني چه اي! ميگويد:

از عقالÄي صحيح معني با كلمه اين زيرا ميكند صدق مورد اين در Ôل باط Öال بها ÔرادÔي ق ح Ô¹كلم /1
و ه وجÇت و خÇدا راه سلوك در بايد انسان كه است آن منظور و است دراويش اصطالحات
تسويف به و نيندازد تأخير به را كار و شمارد غنيمت را دم نموده استفاده فرصت از عبادت
و بÇيايد غÇفلت حÇال در مرگ است ممكن و نيست اختيار به حيات و موت زيرا نگذراند
كه نكنيم غفلت عبادت و توبه در و دانيم مغتنم را وقت بايد پس باشد آخرت و دنيا خسران
يÖن/ م د عÖال نÖي ب ¹رصÔالف فاغÖتنم قÔم ÇÇ نÖي اف أتيكي س ما و ضي× م مافات فÇرمود: اميرالمÆمنين(ع) حضرت
مÇورد غÇير در ال هÇج بÇعض ط وسÇت حكÇيمانه كÇلمات ساير مانند نيز كلمه اين Gبعد ولي

است/ مورد همين در يكي جمله از شده استعمال

هكذا/ و است1 غنيمت دم بزنم دمي يك خوش
بسيار هم سفر تريا كي بر بلكه نيست, ميدان مرد تريا كي پس
يا باراني سبب به و برسد تريا ك وقت هرگاه خصوص است شاق
را; او است هÇال كت خوف كه كرد روشن چراغ نشود ديگر نحوي
پس مÇقوله, اين از بعضي مشقتهاي بعض از ميكنند نقل چنانچه
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بÇه را نÇفس با مجاهدة و جهادا كبر البته نتوانند را جهاد اين هرگاه
كم حق به ه توج و رفته كار از همه قوا كه زيرا نتوانند, اولي طريق

ميفهمد/ است خبره اهل كه كس آن چنانچه  گشته,

در كه هر و شد رستگار دارد گناهپا ك از را خود نفس كه هر :10 و 9 آيات شمس, سورة /1
شد/ نوميد پوشيد, فرو پليدياش

هكذا و / ونÔيÖف Öاال Ôب ار ش× خ×ابف ي×ها/1 سد Öن م خ×اب Öدق و ز كي×ها Öن م حلÖفا Öدق و
مگر شده, ديده كم ميتواند هم ا گر و آورد بجا نميتواند حج تريا كي

تÇريا ك داشتن همراه يا نكردن خارج براي مرزها در جا همه كه زمان درين Hمخصوص /2
حÇج رفÇتن بÇه حÇاضر كÇه تريا كيهايي بعض از مضحك حكاياتي و دارند دقيق تفتيش

است/ شده شنيده باب درين شدهاند

و جالح Ôتارك كه: رسيده و باخبرند2 تريا كيها خود كه شديد صعوبتي به

ميباشد(و)/ كافر است, مستطيع كه درحالي كند ترك را حج كه كسي /3

و هست هم حج و جهاد ترك مة مقد آن كشيدن پس 3, Õكافر Õطيعت ÖسÔم وÔه
هست/ امور اين مظنة البته

فضيلت و رمضان روزة وجوب كه زيرا است/ صوم راه از م: سي
يكي راه: چند از دارد روزه تريا كينميتواند و ندارد بهذ كر احتياج او
دارند روز و شب در وعده كشيدن بهدو عادت اشخاص اغلب آنكه
كشيدن وقت و است روز در آنها عادت بعضي و وعده سه بعضي
باشد كه هروقت نميتوانندنكشند/ كه ميآيد آنها براي حالي تريا ك
الحاق باب از نه است مفسد عليالمشهور و است دودي اغلظ البته و
ديگر جهات و سيره باب از كه محلش در شده تحقيق بلكه بهغبار

شÇرب جÇز¾ هÇم را اين دادهاند تعميم را آن و شده شرب از كه تعريفي با هم بعضي و /ê
 گرفتهاند/

است/4 مفسد باالصال¹
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سست زود و بخورند نتوانند درست سحور بعضي آنكه ديگر و
و بهصوم ميباشند هم بياعتنا آنكه ديگر و بخورند بايد و ميشوند
نميدارند طاقت كه ميشوند كمبنيه كلÖالب آنكه ديگر و ميخورند/
عادت وعده يك كه فرض بر آنكه ديگر و تشنگي و گرسنگي بر
و تÇنبا كÇو قليان از را خود روز در بعضي Âمث شب در آنهم باشد
تÇريا ككش آنكه بهجهت بگذرانند نميتوانند شيرينيها و اطعمه
آن غير و تريا ك بينكشيدن در ميدارد قليان اين به مفرط ميل چنان
تÇنبا كÇو قÇليان بÇهديدن كه دهان خشكشدن وقت خصوص وقت
Hاحيان ا گر و شود مانع خوفي مگر ميكشد البته و ميرود او از تمالك
تريا ك حب ميگويند چنانچه و بكشد زياد شب كه باشد تريا كياي
خواهد نادر كند بروز او اثر روز بين كه كند بلع خرما يا نان ميان در را
تÇريا ك تريا كياي مبارك ماه صبح كه ديدهام خود بالجمله و بود
مجمل و ديدهاند/ ديگر بعضي از ديگر بعضي را روز بين و ميكشيده
كه نكني اعتقاد باشد روزه بر مواظبت عي مد تريا كي ا گر كه آنست
روزه آورد بجا نشود كه شود باعث آنچه و ميباشد/ نادر باشد هم ا گر

است/ حرام را, واجب ترك باشد مستلزم و را
ض رف كه عليها اهللا سالم فاطمه حضرت خطبة خبر از آنكه چهارم:

شد معلوم و است بد او منافي كه ميشود معلوم , زق فيالر ¸زياد ¸الزكو Ôاهللا
بÇنابر مÇيته حرمت در وجه آنكه و تريا ك بهسبب رزق تمامشدن
كه باقر(ع) حضرت از است مذكور الفقيه درمناليحضره كه حديثي
آن الخ نسلÔه IنÖقطع و تÔه قو Öتنه و و نه دب ضعف اال Õحدأ نها م ينل Öمل نه اف فرموده:
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بÇدن ميباشد گوشتها ميان در كه مردهاي خون بهواسطة كه است
جميع كه سابق در شد معلوم و ميكند كم را قوي× و ضعيف را انسان
آنها بدن ضعف و ميشود كم نسل و ميشود سست تريا كي در قوي×
ون Ôم رÖج ÔمÇÖال Ôف رÖعÔي كه همه كس, براي است هويدا آنها جبهة و سيما از

ميشناسند(و)/ صورتشان نشان به را كافران :ê1 آية رحمن, سورة /1
نيز دنيا در كه ونÔل م Öع ي انÔوا ك× ا بم× Öم هâدي Öي ا و ÖمÔهÔتن سÖل ا Öم هÖيلع Ôد ه Öشت م Öوي نور: شريفة سورة ,2ê آية مانند /2

است/ آشكار تريا كيها دربارة

آنكÇه بÇهقدر كÇه است آنها دربارة كانه آيه2 اين Hواقع و /1 ÖمÔماهâسيب
داللتي چنين هيچجا در ميكند تريا كيبودن بر داللت آنها سيماهاي
درواقÇع و است بÇه ÕعمولÇم ¹منصوصالعل قياس شيعه نزد و نيست
چيز فالن حرمت در علت كه رسيد آنكه از بعد بلكه نيست قياس
است دهنده قرار حرام خود علت آن كه ميشود معلوم است امر فالن
اين و حرام بود علت اين هرجا در كه كليه ميشود قاعدهاي كانه پس
مصاديق بر ميباشد كلي حكم اجرا¾ درواقع پس آن افراد از يكي هم

عÇلت ميگويند Âمث ميداند جايز است العل¹ مستنبط كه را العل¹ منصوص قياس شيعه /3
است حÇرام بÇاشد مسكÇر كه چيزي هر پس رسيده اخبار در آن مسكربودن خمر حرمت
مÇحل و مÇوضوع غÇير در را حكÇم آن نÇميتوانÇيم باشد نشده بيان ا گر حكمي علت ولي

است/ حرام قياس كه نماييم قياس آن بر و كنيم اجرا¾ منصوص

شيÃي/3 به شيÃي تشبيه نه
و كلب مرض مورث او كه رسيده دم تحريم علت در آنكه پنجم:
و صحت خالف مورث Âمجم و است, رأفت قلت و قلب قساوت
اولي, فقرة در تريا ك مضار شد معلوم و /Hنفس يا Hجسم است اعتدال

است/ معلوم هم باب اين از حرمت پس
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فساد كه رسيده خبر در نفس قتل حرمت در سبب آنكه ششم:

ميباشد/ لق خ و جامعه فساد موجب و اجتماع نظام با مخالف يعني /1

زنÇا حÇرمت و حيات حفظ بهجهت قصاص و تدبير و است خلق1
رسيده خبري در خوردن يتيم مال حرمت علت و است فساد بهجهت
بيمال, شد نتواند خود ل متحم او كه است طفل آن قتل بر اعانت  كه
و نزاع باعث يتيم آن شود كه بزرگ كه است آن سبب كه رسيده و

بÇا شÇدن روبÇرو و كردن جنگ زحف از مراد و الزحف/ ن م الفرار عن انÖها كÔم است: خبر در /2
است/ دشمن

هكذا و است فساد وجهش يك زحف2 از فرار حرمت و است فساد
اموال تلف و است معروف و قرضدادن افتادن بر ربا حرمت علت
كه هست مÆكده مكروهات و مستحبات از بسياري و ظلم و انفس و
يا است جسد مضر يا است فقر مورث آنكه به شده معلل اخبار در
رضا(ع) امام از و ذلك/ امثال و است نسل يا اوالد به ضرر باعث
الح الص و نÖفع¹ مÖال هâفي لما الا Hرب Ôش ال× و ÂÖك ا Öجلي Öمل اهللا نا Ôاهللا كÔمح Öري ÖملÖعا كه: است
لÖبدن ل Ô¸ قÔوَّ فيه م Öس جÖلل Õم وق Ôم ن×افع لÔكف اد الÖفس× و التَّلف و رر الض فيه لما الا Ôم رحÔي Öمل و
تحÖريâم âفي ل¹َّ عÖال و هل Öوق الي× ¹تÖي مÖال ÔلÖث م Õام فحر× ق×اتل Öوا ¸ وÔالق هب Ôبه Öذي  ضار لÔكف Õال×لحف
¹لÇ ك Ð اال× و ¾ج×اÔفÇÖال Ôت Öو م و الÖكلÖب Ô¾دا ÔورثÔت هتÖي مÖال و م Öس جÖلل ر ر الضَّ ن م م×افيâه×ا الÖجري×

ÔادÇ فس× Ôث ورÔي Ôر ÖمخÖال و فق×اتل¹ وم Ôم الس ا امَّ و الدَّبيâله ¾ا ×الد Ôث ورÔي و لبقÖال ي سÖقي م الدَّ و

شراب من هو و خطه س من ب رÖقي و اهللا ن م ÔدعÖبي و الفم يبÖخر و ن×ان ÖسÑاال Ôسودي و الÖقلب
هÇر و شÇده حÇرام آن داشتن ضرر بهجهت حرامي هر يعني ابليس;
ميته پس است نافع حاللي هر و حالل نافعي هر و است حرام ي مضر
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و فجا¾ موت و كلب مرض كه است آن جهت به است شده حرام  كه
و ميكند قسي را قلب آنكه جهت به خون حرمت و ميآورد, آ كله

بÇدن پÇوست رنگ مانند آن رنگ و گرد Hغالب آن شكل دمل از بزرگتر است ورمي دبيله /1
يÇافت آن در آنÇها امÇثال و ذغÇال و گÇل و مÇو و ناخن مانند غريبه اجسام و ات ذر و است

ميشود/
است/ ماهي نوع يك ذمي وزن بر /2

سم و دارد ضرر كه است حرام جري2 و است دبيله1 مرض مورث
قلب فساد مورث كه است حرام خمر و است كشنده كه است حرام
خبر در و الخ/ ميكند بدبو را دهان و را, دندان ميكند سياه و ميشود
¾اءبتال والصيام زق لرل Hسبيبت ¸الزَّ كو و بر الك عن Hنزيهت ¸الصال Ôاهللا ض رف كه: است
و وامعÖلل ¹لح Öصم عروفمÖبال ر ÖمÑالI و سالم ء Öالل G ز ع هاد والج ين لدل ¹تقوي والحجَّ قÖلخÖل ل
و ¾ما لدÇل HنÖقح صاصالق و عددÖلل ¸ا مÖن م م ح الرَّ ¹ل ص و ¾Ðفها لسل HعÖد ر رالمنك عن النهي

¹رق الس ¹بجانÔم و لÖقعÖلل Hتحصين ر Öمالخ ب Öر Ôش ك Öرت و م محارÖلل Hعظاما الحدود ¹اقام

هاداتÇوالش ل Öلنَّسل Gتكثير واطالل ك Öرت و ب لنَّسل Hحصينت نا الز ك Öرت و ¹ف عÖلل Hايجاب
ف خاوÇ الم Çن م Hمانأ والسالم ق Öد لصل Hشريفت ب ذالك ترك و داتلمجاحل Gاءستظهار
و قلوبÖل ل Hك سنت العدل : ¹رواي في و ¹ مام لالء Hعظيمت ¹والطاع ¹ ÔÑمَّ Öالل Hظامن ¹ االمام و

نات صÖحÇÔالم ف ÖذÇق و ̧ رفÖغ مÖلÇل Hعريضت ر Öذبالن ¾Ðوالوفا خط الس عن ¹وقاي نÖي دبرَّ الوال

بÇراي را زكÇات و نÇخوت, و كبر دوركردن براي داده قرار واجب را نماز خداوند يعني /3
را جهاد و دين تقويت براي را حج و بندگان آزمايش براي را روزه و روزي در وسيلهشدن
بÇراي را مÇنكر از نÇهي و مردم مصلحت براي را معروف به امر و اسالم كردن عزيز براي
كÇردن حÇفظ بÇراي را قÇصاص و عدد در زيادي براي را رحم وصلة سفيهان كردن منزجر
خÇوردن تÇرك و مات حرÇم قÇراردادن بÇزرگ بÇراي را خدايÇي حدود برپاداشتن و خونها
Ñ

عن و الخ/3 الظلم, ن م ¸ اءجار اليتامي× اموال كل ا و ¹ف عÖلل Hايجاب ¹رق الس ,¹يÖغلÖ ال عن HبÖجÔح
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Ø

را زنÇا تÇرك و عفت تأييد براي را دزدي از دوري و عقل قراردادن محفوظ براي را شراب
بÇراي را شÇهادات و نسÇل زيÇادكردن براي را لواط ترك و ب; سن نگهداشتن محفوظ براي
بÇراي را سÇالم و راستي اهميت و بزرگكردن براي را دروغ ترك و شدهها انكار پشتيباني
تÇعظيم بÇراي را فÇرمانبرداري و اجÇتماع نÇظام براي را پيشوايي و خوف مواضع از ايمني
در كÇه آن دنÇباله و و], Ç ë12 ص الصÇالح, صÇبحي تصحيح البالغه, [نهج پيشوايي و امامت
مادر و پدر به نيكي و دلها آرامش براي را عدل و است: اين آن معني شده ديگرذ كر روايت
خÇويش داشÇتن عÇرضÇه بÇÇراي را نذر به وفÇاي و خÇدايي غضب از نگاهداشتن بÇراي را
و غÇيرمشروع فÇرزند از جÇلوگيري بÇراي را شوهردار زنان قذف حكم و آمÇرزش براي
از نگÇاهداري بÇراي را يÇتيم مال خوردن حكم و نفس عفت ايجاب براي را سرقت حكم

ظلم/

قوقÇع و Öم هÄفنا و التدبير و قÖلالخ سادف ¹َّلعل فسالن لÖتق Ôاهللا م حرَّ الم: عليهالس الرضا

اءنقطاع و رÖك الش بطالاء و ¹ عم الن فرانÔك و نÖي دال للÖو× و هلل لتوقيرI Öنع خروجÖلل ين دالوال
و المواريث سادف و االÑنÖساب ذهاب و سÔالنفأ لÖتق Öن م سادالف من فيه لما والزنا النَّسل

ÔهÇَّنÑ ال هلÖتÇق عÇلي ¹عان ء ÖالÇل اليتيم مال لÖك أ و المعارف ذهاب و طفالÑ Öالل ¹التربي ركت

Öن م كذل في ما ع م عÔقوبته ع م هÖيلع Ôيقوم Öن م Ôهل ال و لنفÖسه ل محت Ôم ال و نÖغت ÖسÔم ÔرÖيغ

ين بالد نÖه وÖلل فÖح الزَّ ن م الفرار و يتفانوا حتي ¾ناÖح الشَّ وقوع و ك رÖدأ اذا اليتيم بلط

ين الد عن وعÔج Ôلرل ̧ جر اله دÖعب ب التعر و مينل ÖسÔالم علي العدو ¹Ä ÖرÔج و ¹ مÄÑواال ل Ôس والر

Ô¹لÇ ع و فيهÇ الس المال ¾اءعطا م حرَّ كما موالÑاال سادفل ¾با والر ¾االنبيا ̧ ر مواز ك Öرت و

به منجر و شده فاسد اجتماع نظام اينكه براي داده قرار حرام را نفس قتل خداوند يعني /1
تÇعظيم از خروج سبب اينكه براي كرده حرام را مادر و پدر عقوق و ميشود جامعه فناي
را زنا و ميشود نسل شدن مقطوع و شكر كردن باطل و نعمت كفران سبب و والدين و خدا
تÇربيت تÇرك و مÇواريث فسÇاد و انسÇاب رفتن بين از و نفوس قتل فسادهاي اينكه براي
او قتل به كمك اينكه براي را يتيم مال خوردن و ميشود حقه معارف رفتن بين از و اطفال
و گردد خود امور متحمل نميتواند هم خودش و نيست بينياز دنيا مال از او زيرا ميكند
Ñ

والظلم/1 Ôوالفساد موالÑاال Ôفلت و ض Öرالق Ôترك و المعروف Ôذهاب ي¹ Öالنَّس¾ربا
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بÇا اضÇافه و است عقوبت داراي بهعالوه و شود او مخارج عهدهدار كه نيست هم ديگري
ميشود طرفين رفتن بين از و نزاع منجربه و ميكند خود حق مطالبه رشد از پس يتيم خود
بر دشمنان جرأت و دين پيشوايان و پيغمبران و دين توهين اينكه براي را جنگ از فرار و
دين از رجوع سبب اينكه براي آن در توطن از پس اسالم شهر از دورشدن و است مسلمين
بهسفيه مال دادن شده حرام كه همانطور اموال فساد براي را ربا¾ و است انبيا¾ روية ترك و
و دادن قرض وترك مساعدت حس و نيك كارهاي رفتن بين از نسيه رباي حرمت علت و

است/ ظلم و فساد بروز و اموال شدن تلف

فساد و هست اموال تلف كشيدن تريا ك در كه نيست شك و
مÇيان در را مÇردم ذ كÇر و يكديگر با نشستن به هست آن در البته

است/ مالحم آن جمع و كشتن جاي و بزرگ كارزار ملحمه /1

و گÇفتن بÇد و خوب يكديگر به و كردن ياد را مالحم1 و آوردن
او اهل حقوق فساد و او نسل و شخص خود وجود فساد همه از باالتر
ايÇن هÇمة تحريم منشأ درواقع پس است فسادها تمام از اعظم  كه

است/ جمع افيون شرب در مذكورات

بيهودهاند(و)/ سخنان خريدار مردم از بعضي :ì آية لقمان, سورة /2

عÔوا م س اذ×ا و آية و 2 ثâديحÖال وÖهل âريت Öشي Öن م اس×الن ن م و آية از آنكه هفتم:

كنند(و)/ اعراض آن از بشنوند, لغوي سخن چون و :ëë آية قصص, سورة /3

و غÇنا¾ تÇحريم عÇلت كÇه ميشود معلوم اخبار از و 3 ÔهÖنع وا Ôض رÖعا وÖاللَّغ

دربارة لهذا و است لهو همان بيكاري و هرزگي و لعب و لهو مجالس
خوش الحسين(ع) عليبن و رسيده مدح ن س ح بهصوت قرآنخواندن

مÇعلوم غيره و خبرتهذيب از و باقر(ع) حضرت هكذا و بود آواز

نوحهخواني(و)/ /ê

لهو و نسا¾ بر است رجال ادخال نياحت4 تحريم در علت كه ميشود
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است ي سم بلكه است لهوي تريا ككشيدن كه است معلوم و است
او در كه شد خواهد معلوم منبعد نياحت علت و موم جميعالس فوق

هست/
مÇذلت كÇه است آن فÇك بÇه سÆال حرمت جهت آنكه هشتم:
آن مÇذلت در را تÇريا كÇي است بس و است عÇاجل فÇقر و حاضر
شÇده ديÇده كه ذلت آن و جامه كثافات آن و هيكل آن و صورت
ادني بهخانة شده پا و بيدست خود تريا ك وقت شأن, با بسيار  كسان
خوابيده كثافتها روي بر التماس به آنها وضع آن به و رفته اشخاص
Âمث مزبلهها در بعضي اخفا¾ بابت از كه شده ديده و كشيده تريا ك و

ميكشيدهاند/ تريا ك
بÇه كسÇبي هÇركس بايد است ن تمد محل عالم چون آنكه نهم:
احكÇام بÇه مÇنقسم شرع در كسب و باشد داير عالم تا باشد مشغول
است ممدوح او مطلق و Hكفايت است واجب او اجمال و شده خمسه
نيكي مرد شخص فالن كه شد ذ كر صادق(ع) حضرت نزد كه ي بهحد
عÇمل فرموده بار سه حضرت پس كرده, تجارت ترك ليكن است
كسي نيست ما از و است خدا دوست كاسب كه رسيده و است شيطان
نفر سه كه رسيده و نمايد غير بر كل را خود و كرده كاسبي ترك  كه
را او و باشد داشته مالي كه آنكس يكي نيست: مستجاب آنها دعاي
كه كند دعا بعد و ديگر بهنوع چه و دهد به كسي نه بيبي چه كند فاسد
مال آوردن بهصالح كه است رسيده و بده مال و بده روزي مرا خدايا
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است/ حشم و ملك بهمعني ضاد بهفتح ضيعه /1

از را خÇود Çيعة1 ض مÇرد ه وجÇت بهروايتفقهالرضÇا و است ايمان از
عÇبادت فرمود: آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت و است ت مرو
و است/ حÇالل طÇلب آنÇها افÇضل و آنÇها اصÇل است; جزو هفتاد
حضرت و را بيكار مرد دارد دشمن خدا فرمود: كاظم(ع) حضرت

گذارد/ ضايع را عيالش كه كسي است ملعون فرمود: صادق(ع)
تلف مالش تريا كي كه نيست شك و است بسيار ذلك امثال و
و پيدا كردن نميخواهد و نميتواند و واميگذارد را كسبش و ميشود
جاي چه بود نخواهد تريا كش خرج كند پيدا قليلي زحمت بههزار ا گر
بلكه ميخرد تريا ك و ميفروشد و ميدزدد را عيال جامه بلكه عيال
بالجمله و بفروشد را عيال خود و شود مضطر بيغيرتي يك شايد
نسقي و امر پي در خود كه است غير بر كل باز باشد چيزدار هزار ا گر

برآيد/ نميشود
ل او است: وجه چند به آن و است ت عف و لواط و زنا راه از دهم:
حرام باشد آن بر باعث هرچه و است حرام زنا كه نيست شك آنكه

شدن(و)/ منجر شدن, كشيده /2

زنا/ به را تريا ك انجرار2 وجه گفت خواهم و است/
و عليه صلياهللا رسول كه درخصال است خبر در آنكه ديگر و
دنيا در سه است بدي شش آن در كه كنيد اجتناب زنا از كه فرمود آله
فقر و ميبرد را طراوترو و بها¾ پس دنيا در اما آخرت, در سه و
سخط ميشود باعث آخرت در اما و ميكند كم را عمر و ميآورد
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و هست تريا ك در همه اينها و را نار در خلود و سو¾حساب و رب
آن در است آخرت مزرعه و را آخرت است نمونه كه دنيا در سه

است/ واضح خوب

نميكند(و)/ زنا هيچگاه غيور شخص /1

مفهوم به 1, Õقط Õغيور ني× ز ما كه نهجالبالغه خبر از آنكه ديگر و
را آن پاي ذم اصل و است غيرت عدم باعثش زنا كه ميشود معلوم
ذ كÇر زودي بÇه چÇنانچه نميماند تريا ككش در غيرت و ميگيرد

كرد/ خواهم
خÇطاب Çالم ليهالسÇع موسي به خدا كه خبري از آنكه ديگر و

كن(و)/ دوري زنا از شود زياد خانوادهات خير كه ميخواهي ا گر /2

كه ميشود معلوم ن×ا2 الز و ا ك×ي اف يÖتك ب لÖها ÔرÖيخ رÔثÖكت Öنأ تÖد را Öنا كه: فرمود
مال و اهل خير كه نيست شك و شود زياد خير تا كرد زنا ترك بايد
از آنكه ديگر و ميرود تريا كي از حال و قال و جمال و صورت و
تÇازيانه صد زنا در حد چرا كه پرسيدند الم عليهالس صادق حضرت
بÇه فÇرمود شÇد بÇدتر زنا چگونه و تازيانه هشتاد شراب در و است
كه فرمود خدا كه موضعي غير در را او گذاشتن و نطفه تضييع جهت
عليه صلياهللا رسول حضرت كه است ضا فقهالر در و است شما حرث
و فساد از اوست در كه آنچه جهت به شده حرام لواط كه فرمود آله و
كÇه است معلوم و كرده آنها بر ترغيب خداوند كه زنها حق بطالن
و است نسÇل فسÇاد و زنÇان حÇق فسÇاد لواط حÇرمت در حكÇمت
بÔر Ôد در طي و و كردهاند حرام را استمنا سبب اين به و نطفه ضايعشدن
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يكديگر(و)/ با زنان شهوت دفع /1

زنان مساحقة1 و كردهاند حرام را بهيمه طي و و كردهاند حرام را زن
و نسل امر زن به زن و كند ا كتفا¾ مرد به مرد ا گر كه كردهاند حرام را
تÇريا ك كÇه گÇذشت چÇنانچه نيست شك و ميرود ميان از تناسل
باعث و ميكند سست را جماع آالت تخديرش و تجفيف بهسبب
به كه كسي لهذا و شهوت/ اطفاي باعث و ميشود مني توليد نقصان
است بيزار هم يكي از تريا ك در غور و عادت از بعد نسازد زن چند
بر و ميشود, منعقد كم ه بچ هم, ميل فرض بر نميشود/ او به مايل و
اين از غير ا گر و ميباشد كمبنيه و الغر و سياه و معيوب شدن, فرض

باشد/ نادر باشد
تÇريا ك در هÇمه مÇذكورات اين حرمت علت يا حكمت پس
از قاعده به چه ا گر تريا ككش آنكه عالوهبر است; موجود  كشيدن
بيحس و تخدير باب از ليكن شود زياد ماسكهاش بايد تجفيف باب
بيداري يا خواب در نكند بدني احساس كه ميشود كردن بيشعور و
گاهي ميتوانند باز و نميشود تمام بالكل تريا كي در كه بگويند ا گر
بÇهمحض ولي ميتوانÇد هم لوطي آن ميگوييم برآيند اوالد پي در
يك همان كه كند بهيمه وطي يا لواط يا استمنا مرتبه يك كه همان
قاهر تريا ككش كه آن عالوهبر آورده بجا حرام شود ضايع نطفه بار

خواجه(و)/ اخته, /2
شده(و)/ النسل مقطوع /3

كÇه نÇمايد مجبوب3 يا 2 ي ص خ را خود دستي كه است آن مثل شدن



77 فقرةچهارم

است/ حرام اين و شود تمام نطفه
پريشاني و فقر و ميكند سياه را روي زنا كه رسيده آنكه ديگر و
كرده مالمت صاحبش و ميكند كم را عمر و قطع را رزق و ميآورد
كه كنم بيان كه نيست الزم وضوح كثرت از و است بدبخت و شده

هست/ تريا كي در چگونه اينها
خانهاي داخل اينكه به شده امر اخبار و آيات در آنكه ديگر و
چشم مردها كه شده امر و شوند باخبر مرد و زن تا كنند خبر شوند  كه
سÇهمي نÇظر فÇرمود: الم عليهالس صادق حضرت كه بپوشند زنان از
خدا رسول به عايشه و نظر/ از زنان شدهاند منع و ابليس سهام از است
او از است الزم چه است كور كس فالن كه گفت آله و عليه صلياهللا
از شده منع و هستي بينا كه تو اما است كور او فرمود شوم حجاب در
شده وارد و خانه در زني با مرد شدن تنها و زن آواز به  گوشدادن
و زن دو هكذا و بخوابند برهنه فراش يك در هم با كه مرد دو تعزير
است نكاح ارادة جهت به نظر است جايز آنچه و دوم نظر از شده منع
رفتار به زن سر پشت در نظركردن از شده منع و نكاح, مورث نظر نه
از شده منع و نرفت/ شعيب دختران عقب در موسي(ع) حضرت و او

خواستگاري(و)/ /1

معلوم اخبار از اينها همة در ذلك امثال و ه د ع در 1¹بÖط خ به تعريض
كÇه است بÇيتقوايÇي و تي بيعف كراهت و حرمت وجه كه ميشود
وقوع به بكشاند ميشود كه است جايي و است حرام در وقوع خوف
رضÇا حÇضرت كÇه مÇيشود مÇعلوم عÇيون خÇبر از چنانچه حرام در
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اهللا يÇخف ÖمÇل ÖنÇ م و الكباÄر اءلي Õطرق وبÔن ÔلذI ن م ÔرÄغا الصَّ فرمود: الم عليهالس

در خÇداونÇد از كÇه هÇر و مÇيباشند بÇزرگ گÇناهان سÇوي بÇه راه كوچك گناهان يعني /1
ندارد/ ترس نيز بزرگ كارهاي در نترسد كوچك مخالفتهاي

گويد: نس ا كه است كتاباسرارالقلوب در و 1/ ثيرفيالك ÔهÖفخي Öمل فيالقليل
كه عثمان نزد كردم/ تأمل را او محاسن و افتاد زني به نگاهم راه در
در است ظÇاهر شما از زنا آثار و ميشويد وارد من بر گفت آمدم

است/ نظر عين, زناي كه نميدانيد مگر شما, چشمهاي
آله و عليه صلياهللا رسول حضرت از مردي كه است صافي در و

كردن(و)/ عمد به سرفة /2

Âمث نÔح2 Öح ن ت و كنم استيناس شوم وارد مادرم بر وقت هر كه پرسيد:
كه افتد او بر چشمت است خوب آيا كه فرمود بخواهم? اذن و نمايم
جÇهت كÇه كن خبر و بگير اذن لهذا فرمود: نه, گفت باشد? برهنه

است/ نظر نيفتادن
فرمود: آله و عليه صلياهللا رسول كه است صحيحبخاري در و
و بيحافظ تنها راه روز شبانه يك قدر به كه زنان براي است حرام
كه: فرمود الم عليهالس صادق حضرت كه است كافي در و برود/ محرم
ÔقولÇي و نÖهÔنَّ م ¹َّالشاب علي مل سÔي Öنأ Ôه رÖكي كان و ¾ساالن علي Ôمل سÔي منينÆالم Ôامير  كان

بÇر كÇه نÇداشت خÇوش ولي مÇيكرد سالم زنها بر الم عليهالس علي اميرالمÆمنين يعني /3
من در و آيد خوش مرا آنها آواز از اينكه از ميترسم ميفرمود و كند سالم جوان زنهاي

ميباشم/ آخرت از آن طالب آنچه از بيشتر كند اثر

/3 ̧ ر خÐ Öاال ن م ÔبÔلÖطأ ا مم رثÖك أ عليَّ خل Öديف صوتÔها بني جÖعÔي Öنأ Ôف أتخوَّ
مÇردم ميگذشت, جميله زني كرده روايت هاد¸ الش دررياض و
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و كردن نگاه فرمود الم عليهالس امير حضرت دوختند/ او به چشمها
سÇبب و آنها خود هال ك سبب شهوت صاحب مردمان چشمهاي
خوش را او و كرد زني به نگاه هركس و ميشود زن آن شدن زانيه
شرح در و است آن مثل زن اين كه كند مقاربت خود زن با برود آمد
كل سÖيل ما اءلي رالنَّظ حديد تكوننَّ ال كه: شده ذ كر روايتي الحديد ابي ابن

ال ̧ رأ مÖلI ب Öوث الي رÔظÖنت ال Öنأ تÖعطت ÖسI Öناء و كÖينÖيع Öتظفح ما كÔج Öرف ني Öزالي Ôنَّه اف

كÇه مÇادامÇي تÇو فرج نميكند زنا و نيست تو براي كه زني به مكن نظر تند خيلي يعني /1
بÇهتر نكني نگاه است حرام تو بر كه زني لباس به بتواني ا گر و كني حفظ را خود چشمان

آور/ بجاي و است

حت×ي قينالمت ن م يكون Öنأ ÔدÖبلعI ÔغÔلÖبي ال كه: كرده روايت نيز و فافÖعل/1 كل ل حت

نÇدارد بÇا كÇي او بÇراي را آنچه كه هنگامي مگر نميرسد پرهيزگاران مقام به بنده يعني /2
است/ ناروا او بر آنچه در وقوع از ترس جهت به كند ترك

2ë2(و)/ ص ,3 ج قم, سين مدر جامعه انتشارات چاپ الفقيه, يحضره ال من /3

الÇق كه: است ر3 ÔضÖح الي Öن م در و البأس/2 به ا م م Gر ذح به سÖأب ال ما ك ÔرÖتي

تكاري× Öتفقال Õ¸أ اءمر فيه و Õباب بيÖنهÔما تانÖي ب فيها Gدار ¹بالمدين ÔتÖي تكار الطيار Ôد محم

ÔتÖل فÇحوَّ كنÖي ب و بيÖني بابÖلI ÔقلÖغا أنا Öتقال Õشاب أنا و Õباب بيÖنهما ÔتÖلÔق البيت? هذا

Õشاب ني ال ÔتÖلÔق عليَّ Ôوح الرَّ ÔهÖن م ÔلÔخ Öدي ÔهÖعد فقالت الباب أغÖلقي لها ÔتÖلÔق و فيه متاعي

ÔهقلÖغÔت Öنأ Öتبأ و كÔب رÖقأ و آتيك Ôت Öسلف كتÖي ب في تÖنأ أقÖعÔد Öتقال أغÖلقيه Õ¹شاب تÖنأ و
فÇي تÇخليا اءذا ¸رأ مÖلI و لÔج الرَّ نَّ اف Öل تحوَّ (ع) قالف ÔهÔتÖلÃ سف Ôالم عليهالس ق اد الص ÔتÖيتأف

دري دو آن بÇين و بود آن در خانه دو كه كردم اجاره منزلي مدينه در گفت: طيار محمد /ê
خانه به دري زيرا نه, گفتم ميكني? اجاره را خانه اين گفت من به بود زني خانه آن در و بود
بردم خانه بدان را خود اثاثية و كردم قبول ميبندم/ را در من گفت: جوانم/ هم من و دارد تو
مÇن راحتي اسباب و نسيم شدن داخل موجب در اين بودن باز گفت ببند/ را درب گفتم و
Ñ

كه گذشت حيوان دو بر الم عليهالس علي نيز و 4/ Ôيطان الش ثالثهما كان تÖيب
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Ø

تو با من بنشين خود خانه در تو گفت ببند/ را در جواني هم تو و جوانم هم من گفتم است/
صادق حضرت خدمت آنگاه در/ بستن از كرد خودداري و نميآيم/ تو نزد و ندارم  كاري
مردي هرگاه زيرا كن صرفنظر آنجا از فرمود كردم/ عرض را موضوع رسيده الم عليهالس

ميباشد/ آنها سوم شيطان باشند تنها خانه يك در زني و

روگردانيد/ و كرد اعراض بودند, كار مشغول
كه امور اين كه است اين بر دليل همه كه است زياد ذلك امثال و
و بدتر, حرام به بكشاند شايد كه است اين محض شده حرام و واجب
مÇيشود, حÇرام بÇه مÇنجر المحاله تريا ك در و است عفت خالف
االفراد بعض في ولو او در هست مات محر اين همة كه آن عالوهبر
ميخوابند هم پهلوي در تريا كيها كه آنست رسم كه آن جهت به
بÇه و نÇموده ا هيÇم و آماده را تريا ك قليان و زن خواه و مرد خواه
كه خانهها بعض در و پاچراغها بعض در خصوص ميدهند يكديگر
شب هÇر كÇه خÇانهاي در البÇته دارند رفت و آمد و نيستند ت عف با
مÇيان در حاجبي و جوانها و اراذل و اراجيف از شود پيدا مجمعي
در يÇا بغلتند و بخوابند هم با مرد و زن و شوهرها حتي نباشد آنها
و كÇند زن خÇدمت مÇرد و اجنبي مرد خدمت زن و نباشند حجاب
در وقوع مورد البته باشد نشاط و آمدن كيÖف به وقت كه خصوص
و زنÇان از ت عف كه شده معلوم بهتجربه آنكه عالوهبر است, م رَّ حÔم
ميشود نامحرم به نظر المحاله و ميشود برداشته Hغالب تريا كي مردان
مÇرد كه ي بهحد ميبرد ميان از را غيرت و ميشود شنيده صوت و
آن را قÇليان گاهي و غلتيده نامحرم پهلوي در زوجهاش كه ميبيند
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منع و نميشود معترض Gابد و دارند روبرو و اين, گاهي و ميگيرد
حÇرام كÇه ديÇوثي و ادي قو صفت بيغيرتي از بعضي بلكه نميكند
قليان كه ميكنند امر را دختر يا Âمث را خود زوجة و ميگيرند است
زياده تريا ككشها از جمعيت بهانه اين به كه باشند ميكرده درست
به آنها تريا ك سوختة و درآيد مفت خانه صاحب تريا ك و بيايند

گفته: طلوعي باشد/ كرده هم ديگر دخلي يا بماند او قليان
بيدين المذهب فرقة اين زن از غير

نÇباشد بازار همه در كنون قحبه يك
فروشي ناموس شده فراوان كه بس از

نÇباشد خÇريدار شÇهر در طايفه, زين
خالف اغلب كه بگويي ا گر است الوقوع مسلم نوشتم كه اينها
كه همان كه گفت خواهيم نباشد موانع اين كه ميشود گاه يا است اين
عدم و حرام ترك مة مقد باب از باشد امري به منجر ا كثري يا فردي
هم به محقق فرد آن تا شود منع بايد افراد همة از آن در غير دخول
هم حرمت مورد در اال و باشد ناس بين مشترك بايد مشروع و نرسد
را بدي كرد خواهد سلب خود از و عذري به شد خواهد معتذر هركس
ولي ميبود ي خاص فرد آنها تحريم باعث مات محر تمام در چنانچه
افÇيون شÇرب مÇجامع در آنكÇه حÇال و مÇيفرمودند حÇرام HمومÇع
نÇيستند شÇوكت صÇاحب و ÂثÇم فÇقيرند كه آنها خانه در خصوص
والعÇهد¸ شÇنيدهام, آنÇچه بÇلكه است واقÇÇع البÇÇته امÇÇور ايÇÇنگونه
داشته دستگاه صاحب بزرگان از يكي رفتار همينگونه اوي, عليالر
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اعلم/ واهللا تهران در بود

مÇن يÇقين بÇر ( Ô¾طا غ Öال ف شÔك Öول) رود كنار پرده ا گر كه: علي(ع) حضرت فرمايش به اشاره /1
نميشود(و)/ افزوده

مÇيفرمايد: Çفي1 شÔك لو مÇقام آن بÇا Çالم ليهالسÇع امير حضرت
ميگويند الاباليها اين و بشنوم/ جوان زن آواز و كنم سالم ميترسم
حب و بغلطد يا ما نزد بنشيند خلوت در تام بيحجاب جوان زن  كه

با كي بكشيم ما كه چسباند قليان در بر و دست به كند گرم را تريا ك
كسل همه كه سحر در خصوص نميشود پيدا خيالي را ما و نيست
نزديك تا و رفت كجا به چه كه نميفهمند و ميافتند هم روي به شده

ميخوابند/ ظهر
خداوند كه آن سرقت ذم در است بس و سرقت: راه از يازدهم
ا گÇر تريا ككشي و كنند قطع را او دست فرموده ديناري ربع براي

زياد(و)/ بسيار عدد ميليون, نصف /2

مال آنكه مثل باشد نداشته دنيوي مانعي و باشد مال كرور2 صاحب
از زياد خوف و باشد داشته مردم شدن بياعتقاد از زياد خوف و باشد
بÇاشد شأن بÇا و مÇحترم بسÇيار ولو بÇاشد نداشÇته مÆاخذه و  گرفتن
كÇه زيرا نيست, د مقي بيايد گيرش ا گر يعني نباشد دزد كه نميشود
دويدن يا باشد نداشته وقوف رفتن باال ديوار از كه باشد كسي ميشود
ظهور و هست نوع در HيتلÇÔك وليكن دزدي به نرود لهذا و Âمث نتواند
به هم ميگويم اينكه و ميباشد باشند تريا كي كه فقيرهايي در امر اين
دور در كه نفر چند المحاله آنكه جهت به علم اما عيان هم است علم
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(و)/ ميوهها /1

و خÇوب فÇوا كÇه1 بÇعض وقت آن در تÇريا ك بÇراي نشسÇتند هÇم
و باشد بايد وجوب و لزوم سبيل بر تنقالت و مرغوب شيرينيهاي
ا گر وليكن دزدينكنند باشدشايد ا گرممكن و است منغص عيش اال
مويز رفيق كه بگويند هم با هرگاه البته باشند نداشته و نباشد ممكن

جعفرآباد آب بود/ مÆلف مسكن كه بيدخت فرسنگي نيم در است مزرعهاي جعفرآباد /2
لطÇيف و پÇرآب و ر عطÇم و شÇيرين بسÇيار آن خربزة جهت همين به و است شور قدري

است/ پرآب و شيرين خيلي آن خربزة و مشهور اصفهان در هم گرگاب و ميشود

يا جعفرآباد2 خربزة است تشنه ما گلوي يا االن, است خوب بسيار

خراسان(و)/ در است ناحيهاي خواف, يا خاف /3

در عسكري و حسيني انگور يا ميچسبد, بسيار خافي3 يا  گرگاب
در كبابي ندارد تعريف بيپف دود اين بگويد يا باشد, بايد مجلس
الابالي جمعي ميان در البته است دراز گز بدون عيش يا است  كار
از رفته البته ميدهم انجام من را امر اين بگويد كه ميشود پيدا يكي
و زمين نقب به ولو ميآورد باشد اتاقي و خانه هر و راغي و باغي هر

باشد/ ديوار نقب به
اغلب در عين به كردم ذ كر كه همين آنكه جهت به Hوقوع اما و
ايÇن بÇر واضح عالمت ميشود پاچراغها و افيون محافل و مجالس
بيشتر دزدي باشد زياد تريا ككش كه موضع هر در االÐن آنكه مطلب
اين در هم هرجا و ميشود كمتر دزدي است كمتر هرجا و ميشود
و آمده در تريا كي سر زير از تفحص از بعد شده دزدي كه صفحات
كÇه فÇرض بر و است معمولي محال نباشد دزد كه تريا كي بالجمله
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دزدي بÇاعث نÇباشد مستبعد ا گر و بود خواهد مستبعد نباشد محال
و كÇردن دزدي بÇاعث كه چيزي البته و افرادي در ولو بود خواهد
كه پيشترها كه آيد الزم كه گويي ا گر است/ حرام شود طبيعت پستي
و ميگويي تو كه قراري از باشد نبوده دزد بايد نبوده تريا ككشيدن

مÇمكن يÇعني است تريا كÇي دزدي هر آنكه نه است دزد Hغالب تريا كي كه گفت ميتوان /1
دزد ولي نبوده تريا ك پيشين زمانهاي در چنانكه نباشد تريا كي ولي باشد دزد كسي است
مÇوجود او در مينمايد اطمينان سلب كه حالتي يعني دزدي حالت تريا كي هر ولي بوده,
اغÇلب در كÇه است آثÇاري از چÇون بÇاشد نÇداشÇته عموميت كه فرض بر نيز اين و است

دانست/ حرمت دليل ميتوان ميشود پيدا تريا ك به ابتال¾ بهواسطة تريا كيها

خÇواهÇم ميبوده,1 بيشتر دزد اطراف بعض در هم سابق در چگونه
بودهاند فطرت پست كه همانها عين به وليكن است چنين كه  گفت
دزد هر بگو خواهي پس تريا كيشدهاند اشخاص همانگونه سابق در
به كاله يا كاله به سر است دزد تريا كي هر بگو خواهي شده تريا كي
كنم رها نميتوانم را مردم همة و خود ديدة من كه آنكه عالوهبر سر,
ميشود كه دزدياي هر كه ميبيند كس همه زيرا تو, باطل قياس به

برميدارد/ آيد گيرش هرچه تريا كي هر و ميكند تريا كي
افضل حج از كه دارد ثواب آنقدر مÆمن خدمت آنكه دوازدهم:
وقÇتش تا موسع واجب بر كه ميشود مستفاد اخبار بعض از است,
او عÇيادت و خÇدا زيÇارت مÆÇمن زيارت و است م مقد نشده تنگ
مÆمن ندادن پناه و است حج مÆمن حاجت قضاي و است خدا عيادت
بÇنابر است رسÇول(ص) و خÇدا بÇا خيانت او حاجت برنياوردن و
از مÆÇمن براي وجه ر Öشب و است خدا اهانت مÆمن اهانت و اخبار,
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است ممدوح جنازه تشييع و او, براي نرمي و ليÖن هكذا و است ايمان
را آنÇها تÇمام تÇريا ك ولي قÇبور, زيارت و مصاÄب تسلية هكذا و
و مÇيبرد را حÇوصله و مÇيآورد عÇبوسيت و روتÇرشي و مÇيبرد
نÇفاق و تÇنبلي و مÇيبرد را مÇحبت و شÇوق و مÇيآورد  كÇجخلقي

ميآورد/
مطلوب كه فتاوي و اخبار فحاوي از ميشود معلوم آنكه سيزدهم:
كÇه فرموده آيهاي در است طهارت و نظافت و جمال شارع و حق
است حÇالل فÇرموده: آيهاي در و كرده? حرام را بات طي شما براي
و اظهاردار را حق نعمت فرموده: آيهاي در و بات طي مÆمنين براي
به كرده امر آيهاي در و كرده? حرام شما براي را زينت كي كه فرمود
زيارت و علما خدمت و مشاهد و مساجد به رفتن وقت در زينت اخذ
و پا كيزه و پا ك و طهارت با شخص خدا فرموده: آيهاي در و اخوان
وسعت صاحب بايد فرموده: آيهاي در و ميدارد دوست را نظيف
نگاه پا ك را خود جامة فرمود: آيهاي در و نمايد خرج و كند انفاق
و وضو و نيااليد زمين بر كه بگيريد كوتاه را جامه و بشوييد و بداريد
مسÇتحب را اسÇتنشاق و مÇضمضه و مسÇوا ك و شÇده برقرار غسل
تجديد و شده ر مقر طعام از بعد و طعام از قبل شستن دست و فرموده
امÇر نÇوره و شده قرار Âمث كه يوم يوم حمام و شده مستحب وضو
و سير بوي از منع و رسيده خوش بوي داده, قرار ه حنيفي و فرموده
كردن جاروب و وسيع مسكن به شده امر و شده مجامع در آن امثال
و گذاشتن خا كروبه و گذاشتن خانه سقف در كثافت از شده نهي و
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كÇم و شÇده مكروه راست بهدست و شده مستحب Öآب به استنجاي
و شده مساجد و مشاهد تطهير به امر و شده ذ كر الخال بيت در ماندن
و رهبانيت/ شريعت اين در شده مذمت و ت مرو و وقار به شده امر
بÇهتر مÇيايسÇتاد نÇماز بÇه كه الم عليهالس حسن امام كه شده روايت
و Õميلج اهللا ناء فرموده: كردند, عرض او به ميپوشيد را خود جامههاي

زيÇبا را خÇود پÇروردگارم بÇراي مÇن پس دارد, دوست را زيÇبايي و است زيÇبا خداوند /1
ميكنم(و)/

صادق حضرت بر سفيان گرفت ايراد هكذا و بي1 رل Ôل فأتجمَّ مالالج ب حÔي

يعني است مردم براي اين فرمود خوب جامة پوشيدن در الم عليهالس
پسند و زمان آن اهل وضع زمان هر لباس بهتر نيايد بد را آنها  كه
از كرد منع را زياد ابن عاصم الم عليهالس اميرالمÆمنين و است/ آنها
هرگاه كه شده روايت و خوب غذاي و خوب جامة و مالبس ترك
و خداست حبيب او داشت اظهار را او پس داد, بندهاي به نعمتي خدا
اهللا ولÇرس نَّ اف نÖطÔالق ثياب ألÖبسوا كه: الم عليهالس علي از است خصال در
ب حÔي اهللا انَّ و ¹َّل ع Öنع الاء وف والص رÖع الشَّ يلÖبس ال و Ôه ÔسبÖلي كان آله و يهلع Ôياهللاصل

جامة و ميپوشيد آله و عليه صلياهللا خدا پيغمبر كه بپوشيد لطيف پنبه جامههاي يعني /2
دارد ميل و ميدارد دوست را جمال خداوند و ناچاري در مگر نميپوشيد موÄين و پشمين

ببيند/ خود بندة بر را خود نعمت  كه
را بÇدن و مÇيشده بÇافته آنها از كه است خشني جامههاي موÄين و پشمين جامة از منظور
امÇروز كÇرك و پشم پارچههاي ولي بوده بهتر و گرانتر آن از پنبهاي جامة و ميكند اذيت
از گرانÇبهاتر امروز و نبوده معمول زمان آن در چون نميشود قسمت اين مشمول Gظاهر

است/ پنبهاي جامة

خدا رسول كه است درحقايق و 2/ ه دÖبع علي× ته مÖعن يري ان Öن م ب حÔي و مالالج
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آب در آÄينه عوض به و خانه از ميآمد بيرون آله و عليه اهللا صلي
هم! تو كردند: عرض ميكرد, درست را جامه و امه عم و ميكرد نظر

كند/ زينت آنها براي ميرود برادرانش نزد وقتي كه دارد دوست خود بندة از خداوند /1

كه رسيده و م/1 هÖيلا ج رخ اذ×ا انه خÖو× ء ال نزيتي Öنأ الÖعبد ن م حبÔي اهللا ان بلي, فرمود:

است/ دشمن سركوبي و سرشكستگي باعث تميز و جامةپا ك /2

ابن كه الم عليهالس علي كه است فتحمبين در و 2 وَّ Ôدالع ÔتبÖكي قيالن Ôوبلثا

بÇود او بÇر در قيمتي بسيار جامة فرستاد خوارج جنگ به را عباس
و خÇوانÇد را الخ م حرَّ Öن م ÖلÔق آية كردند ايراد او بر خوارج سهاي مقد
در و /HمعÖطÇ م ال و HوسÔبل م رحÔي Öمل اهللا اءنَّ است ما گفتگوي ل او اين  گفت
الم عليهالس علي لباس ذ كر الم عليهالس صادق حضرت كه است ينÖبوع
Öول و اليوم هذا يلÖبسوا Öنأ علي× رون دÖقي ال لكن و فرمود: پس كرد معلي براي را

ديÇوانÇه را مÇا بپوشيم ما ا گر و بپوشند را علي لباس نميتوانند دوره اين در مردم ليكن /3
بلند يعني كن پا كيزه را خود جامة فرموده خدا و ميكنيم ريا و خودنمايي گويند و  گويند

نشود/ كشيده زمين به كه  كن

ها3 التجرَّ و فعÖها Öراء قال فطهر كثياب و ÔقولÇي Ôواهللا رآÄي Ôم لقالوا و ÕنونÖجم لقالوا فعلÖنا

عÇلي معÖنا اذا Ôهنا و ¸القاذور جال الر ن م ÔضغÖبÔي اهللا اءنَّ كه: است ضا فقهالر در و

فرستد نعمت خود بندة بر هرگاه و ندارد دوست را چركيني و پليدي مردان از خداوند /ê
ببيند/ را نعمت آن دارد ميل

و ¹فنيÑاال ح سÖك أ و ار الد ص صج ي و Ôر و 4/ ¹النعم كÖلت رثأ يري× Öنأ بحأ ¹ مÖع ن ه دÖبع

آنكÇه از پÇيش را چÇراغ و كÇن نÇظيف و پا ك را ديوارها و كن سفيد گچ با را منزل يعني /ë
نماي/ روشن كند غروب آفتاب

5/ مس الش غيب م لÖبق راج الس ج ر Öسأ و نظفها
خارج كتاب اين وضع از آنها ذ كر كه است بسيار ذلك امثال و
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حق مراد خالف و هست اينها همة عكس تريا ك در Hممسل و است
كÇردن اطÇاعت امكان عدم شود باعث آنچه مسلم و شارع, و است
است مذموم را س مقد شارع مراد خالف باشد مستلزم و را شارع مراد
كند, قانون به خرج نتواند باشد دارا هزار ا گر تريا كي آنكه سبب به
ميافتد معيشت تدبير از اال و كند بيرون قليان سوراخ بر را همه مگر
آنها جامة و كثيف آنها خانه و ندارد فرق را او منزل بد و خوب و
جامه آنكه جاي چه نميدارند تنظيف و رفتن حمام شعور كه  كثيف
صورت از كنند ل تجم اظهار بسياري كه فرض بر و كنند, نظيف را
و قاذوره است مشهود چنانكه البته و ميگيرد نفرت را انسان تريا كي
قليان چراغ دود اثر خود ضا خبرفقهالر بنابر ميشوند/ رجال مبغوض
عوض سياه را جامه و تطيب عوض ن تعف با را صورت قليان دود و
مثل را او عين به و مينمايد خوان Öالل تزين عوض الابالي و تنظف
را همانها ميگوييم اينند برخالف بعضي بگويي ا گر ميكند چرسي
يا كردهاند تفاوت نسبت همين به ببين و بسنج آنها قبل بهحال نسبت
را/ اينها من ذ كر نيست ب تعص است كس همه مشهود همه اينها و نه
آنكه ل او است: راه چند از آن و مسكر شرب راه از چهاردهم:
است, عقول تكميل اوليا و رسل ارسال از قصد يك كه نيست شك
را او مقويات و كردهاند منع را عقل منافيات شريعتي هر در لهذا و
و نبيذ و خمر از كردهاند حرام را مسكر هر شريعت اين در و امر,
رسيده: و / Õحرام كر Öس Ôم كÔل كه رسيده و بنگ و چرس از غيرذلك و اع فق
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است/ نشده مسكرات شرب اندازة به چيز هيچ به خدا نافرماني /1

حضرت از است درمجالس و كر/1 Öس Ôالم ب Öر Ôش Öن م د شا ¾ي شب اهللا ي صع ا م×

است/ شيطان عروس كه است اين مانند آورد روز به مستي حال در را شب كه هر /2

و يطان/2 لÇلشَّ HروسÇع اتÇب Hكران Ôس بات Öن م كه: آله و عليه صلياهللا رسول
در و دارد كري Ôس فيالجمله تريا ك كشيدن كه كردهاند نقل بعضي
نَّ ال يشÇالحش Çن م Âفع أقÖوي× خ×اش Öشالخ Ôنبل هو ÔونÔيÖفا كه است تاريخخميس

زياد مستي آن كم زيرا است حشيش از قويتر تأثيرش كه است خشخاش شيره افيون /3
ميآورد(و)/

3/G د ج ÔرÔك Öسي ÔهÖن م القليل
درست ا گÇرچÇه نوشتهاند را او اسكار ديدهام هم علما بعضي و
افيون اينكه به داد تقويت را آنها قول ميشود ليكن نيست, محقق
و است بيخبركننده و است م منو و ر مخد و مÔسبت معني به لغت در
حÇالت كشÇيدن لهÇاي او در ايÇنكه به ند مقر تريا كيها جميع اينكه

سر(و)/ ران و د /ê

عÇادت از بعد ولي دارد كر Ôس نظير بيحالي و رگرد4 س و بيخودي
و نÇدارد سكري هم شراب است معلوم كه عادت از بعد و نميدارد
مسÇتي ا گÇر و جÇوهر به تريا كيها و ميپردازند عرق به شرابيها
و هست تريا كيها خود اقرار به تريا ك اوايل در پس است بيخبري
حالت تغيير و است تردماغي و نشاط ا گر و وقتش رسيدن وقت هم
تÇريا ككش وقت هÇمه در كه نيست شك كه طبيعي حال از است
باز است شدن غرق خواب وقت در و افتادن و شدن گيج ا گر و هست
و خيالبافي ا گر و هست تريا ك در كه دارند اعتراف خودشان هم
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تÇريا ك در پس بنگ و چرس مثل است باريكبيني و چرندزدن
نه تنويم و اسكار نه است تخدير گفت نتوان اينها از بعد پس هست
عقل ازالة بالÖكÔل نرسند تريا ك به ا گر كه نيست شك و عقل ازالة

فتأمل/ بود, خواهد غيرمايع مسكر پس ميشود,
حالي به كه نوشتهاند را حرمتش وجه خبري در آنكه ديگر و
تريا ك وقتش ا گر تريا ككش بيشك و نميداند را ربش كه ميرسد
چيز همه از او كشيدن وقت و است بيخبر چيز همه از نرسد او به
Ôر ÖمخÖال ا نَّم اء نوا آم ها الَّذين أي يا آية: از آنكه ديگر و گذشت چنانكه ميگذرد
نَّما اء / حونلÖفÔت ÖمÔلَّكعل ÔوهÔبنتÖاجف طانÖي الشَّ ل مع Öن م ÕسÖج ر ÔزالمÑ ÖالI و Ôاب نÖص× Öاال و Ôر سÖي مÖلI و

ÖنÇع ÖمÇÔدَّ ك Ôصي و ر سÖي الم و ر ÖمخÖال في ¾Ðا ÖبغÖض× ال و ¸ او الÖعد× ÔمÔكنÖي ب عوقÔي Öنأ ÔطانÖي الشَّ ÔدâريÔي

از و پÇليد آن اقسÇام بÇه قÇمار و شÇراب مÆÇمنين, اي يعني : 89 Ç 90 آيات ماÄده, سورة /1
شÇيطان كÇه درسÇتي بÇه شÇويد/ رسÇتگار شÇايد كÇنيد دوري آنÇها از است شيطان  كارهاي
نÇماز از و خÇدا يÇاد از را شما و اندازد دشمني شما بين قمار و شراب بهوسيله ميخواهد

بازدارد/

كه است اين اينها تحريم در علت كه ميشود معلوم 1 ̧ لو الصَّ نع و اهللا رÖك ذ
نÇماز و خÇدا ذ كÇر از و مياندازد بغضا¾ و عداوت آنها بين شيطان
و عداوت و تهمت نمازش و غيبت ذ كرش تريا كي اما بازميدارد,
تدبير و مردم بدي ذ كر و اراذل اجتماع در كه است معلوم هم بغضا¾
عÇلت ايÇن بÇه پس ميباشد مردم خانه از دزدي و مردم با دشمني
ال من در آنكه ديگر و بود/ خواهد شيطان عمل و م رَّ حÔم منصوصه
كÇباير ا كÇبر از پرسيدند الم عليهالس باقر حضرت از كه است يحضر

و زنا در صاحبش ميشود داخل آنكه جهت به خمر شرب فرمود:
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تريا كيها به برداشته دست شرابيها گويا حال و نفس, قتل و سرقت
مخفي را آنها امر تريا كيها در امور اين بودن ظاهر آنكه يا دادهاند

داشته/
و نÖزيâر خÖال مÖحل و ب×ا الر و راب الشَّ و ن×ا الز ن م ام حر× لÔك رسيده: آنكه ديگر و

شÇدهانÇد حÇرام زشت كÇارهاي همة و خوك گوشت و ربا و شراب و زنا از حرامي هر /1
است/ فساد موجب نفس براي و مضر تن به اينكه براي

دريÇن كه نيست شك و للنَّفس/1 Õسادف و م Öس جÖلل ارٌّ ض× Õام فحر× ش اح الÖفو× عâميج

ندارد/ را افيون شرب دست چيز هيچ امور
ال×نÖطÔب و اد الÖفس× ن م فيâه×ا ا لم× ر ÖمخÖال م حرَّ اهللا نا كه: رسيده آنكه ديگر و
شراب في Õموجود ر ك Ôذ ا كلم× و آخر/ الي× جه وÖال ن م ¾ي×االح هابذ و قÄق×احÖال في قولÔالع

حÇقايق تشخيص در آنها بطالن و عقول فساد موجب چون نموده حرام را مي خداوند /2
است]/ افيون شراب در شده ذ كر آنچه همه [و است چهره از حيا رفتن بين از و

االفيون/2

Öمل اهللا اءنَّ الماضي: ابوالحسن قال كه تهذيب در رسيده آنكه ديگر و
Õر ÖمÇخ فÇهÔو ر ÖمÇالخ ¹بعاق ÔهÔعاقبت كان فما لعاقبتها مها حرَّ لكن و ها م Öس ء ال ر Öمالخ م رحÔي

و عاقبت آنچه پس آنست عاقبت براي بلكه نكرده حرام آن اسم براي را خمر خداوند /3
حرام/ و است خمر باشد خمر مانند آن نتيجة

Hذات بÇاالصال¹ و بÇود خواهÇد خمر خودش خبر بنابراين پس 3/ Õحرام

بود/ خواهد حرام
مÇذكورات از مÇيشود مسÇتفاد كه است دليل چهارده اين پس
در عمده آنچه و ميشود منشعب دليل چند آن از هريك از وليكن
بيد Gيد كه است خبري ميباشد آن بر امر اين حرمت در ما اعتماد
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ا گر اما / Öم هَّ ف ت ف زمان اين در واقع امر چنين اين حرمت به ما به رسيده
بÇاشيم اين حرمت اسباب رسيدگي پي در كرده موشكافي بخواهيم
است باعث و ميبرد را معرف¹اهللا ة قو بگوييم آنكه مثل ميشود  كتابها
اعمال داشتهاند ناشايسته اعمال خفيه در كه كساني كنند آشكار  كه
و است تهمت و غيبت باعث و است موكلين يÖن لكم ايذا¾ و را خود
بÇاعث و است مÇنكر از نÇهي و معروف به امر و علم تحصيل مانع
و قÇلب حزن مانع و است بكا و دعا مانع و است ضيف به توهين
و است حيا و ادب برندة و است قناعت مانع و است حضور و خشوع
سÆÇال بÇه كشÇانندة و تملق باعث و است عهد به وفاي عدم باعث
و ارحÇام صÇلة بÇرندة و است نÇفس عÇيب نÇديدن مورث و به كف
ندادن و مردم مال خوردن مورث و است محاسبه و مراقبه تمامكنندة
و است رأي كندي مورث و است صالت تعقيب مزاحم و است دين

زيردست(و)/ بر مهرباني /1

و است اليد1 تÖحت Öن م علي× ÔمÖح ر برندة و است مكر و ريا و نفاق همراه

(و)/ لغزشها /2

و نفاق باعث و است مÆمن عثرات2 طلب به منجر و سو¾ظن مورث

زدن(و)/ حرف دوگونه /3

ذلك امثال و است ذنوب استصغار سبب و است شدن ذياللسانين3
است/ كالم طول موجب آنها ذ كر كه معايب از
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ميشود ذ كر مطلب دو آن در

ل او مطلب
آن جهت به آن و است معصيتها اعظم كشيدن تريا ك آنكه

ولي شÇده خÇوانÇده مÇعلوم و مÇجهول صÇيغه بÇه جÇزآ¾ كÇلمة كÇه به اÔجÖزي× ا Çن ا و لي Ôوم الص /1
است من براي روزه ميفرمايد: خدا كه شود خوانده مجهول صيغه به كه است آن صحيحتر
هر يعني ميفرمايد, ÔهÔتي د فانا ÔهÔتÇÖلتق Öن م و ديگر: قدسي حديث در چنانكه آنم, جزاي خودم و

هستم/ آن دية خودم كشتم من را  كه

آنكه1 باعث و است/ نماز برندة اين و است نماز دين ستون كه است
ا كÇمل و آنست/ برندة اين و است صوم گردد عمل جزاي خداوند
زكات عبادات اشمل و است/ متخلفكننده اين و است جهاد عبادات
اين و است حج عبادات اجمع و است/ اغنيا فقيركنندة اين و است
برنده بيرون اين و است ن تمد نظام, در الزم و است, او به  كافركنندة
كسب مانع اين و است معاش اشيا¾, اوجب و ن/ تمد لوازم از است
و است/ ل تجم چركينكنندة اين و است جمال اشيا¾ ارغب و است/
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اشيا¾ اخلط و است/ دلها سختكنندة اين و است مهرباني اشيا¾ احمد
ايÇن و است دزدي افعال اخس و است آن موجب اين و است زنا

پستترين(و)/ خوارترين, /1

و است/ او همراه اين و است طمع اشيا¾ 1 اذل و ميباشد/ آن مستلزم
بÇدعاقبتتر و است/ او ازالة مانع اين و است نجاست اشيا¾ ا كثف
شÇرب بÇدتر و افسد و است/ او همدوش اين و است اسراف افعال
در كني فرض تو كه بدي هر و است/ او عاقبت مستلزم اين و است

گفته: طلوعي است/ الخباÄث ام پس است موجود آن
را تاب گلخن و سردمدار و اوباش فرقة

وافÇوريان داخÇل ار شوند گردد كم رتبه
هÇر كÇه است آن نÇاشايسته اعÇمال جميع از بودن بدتر در عمده و

تريا كي ولي كند توبه كرده ترك عزم و گشته متنبه است ممكن مرگ دم در شرابي حتي /2
است/ كالمعدوم هم آن كه نادري مگر است تريا ك دود فكر به واپسين دم تا

اين و تركش2 است ممكن آساني به ندم و انزجار از بعد را قبيحي
بÇهخود را تÇو شÇد كÇه وقتش باز كني ترك بخواهي هزار را خبيث
بÇر هÇمت كÇه فرض بر و ميكند, بيخبر خدا و خود از و ميكشد
گفته: طلوعي ميشوي/ گرفتار كسالت و بهناخوشي تي مد تركبندي

روزان سÇيه ايÇن زحال بهبودي اميد مجوي
وافوري فرداي ميشود بدتر زامروز خود  كه
و است صالت آنها بهترين و واجبات واجبتر آنكه ديگر و
ديگÇر ميباشد/ آن ترك باعث اين و است مات محر اشد او ترك
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هÇراثÇم رأس فÇرمودند كه اسÇت شراب مÇات محر همة بدتر آنكÇه
انَّه فرمود: الم عليهالس صادق حضرت و است شر اقفال كليد و است

خÇداي كÇه مÇيشود حÇالي داراي آن صÇاحب زيرا است بدتر نماز ترك از مي خوردن /1
نميشناسد/ را خود

او خÇورندة و ربÇه/1 مÇعها Ôف رÖعÇي ال× ح×ال âفي Ôرâصيي ه Çن ال لو¸ الص ك Öرت ن م رٌّ ش
و عليه صلياهللا رسول حضرت و نيست مقبول روز چهل تا نمازش
بهتنگند او دست از جهنم اهل كه است وادياي جهنم در فرمود: آله
ÔماعÇ ج Ôر ÖمÇالخ كÇه اسÇت نهجالبالغه در و اسÇت/ شرابÇخوار براي او و

ص ,19 ج ;ë3 ص ,17 ج ابيالحديد, ابن نهجالبالغه, است(شرح گناهان همة جمع خمر /2
و)/ /ëë ص ,17 ج الوساÄل, مستدرك ; 88

2/ مÖث اال
حرام فرمود: ماضي ابوالحسن كه گذشته حديث از شد معلوم و
كÇه گÇذشت و عÇاقبتش جÇهت بÇه بلكه اسمش بهجهت خمر نشده
فرمود: كه خبر آن جهت به است خمر عاقبت كشيدن تريا ك عاقبت
من ¾الحيا ذهاب و قÄالحقا في العقول طالنÔب و سادالف ن م فيها لما ر Öمالخ م حرَّ هللاI اءن
و ين بالد Ôبه Öذي و Ôهاموال Ôد سÖفÔي و فسالن لÖتق Öوا ه مÔا علي× عق و بَّما Ôر الرجل اءنَّ و هÖج الو

از سبب و حقايق درك در عقول بطالن و فساد موجب زيرا نموده حرام را مي خداوند /3
خود مادر نزد شعور عدم روي از شرابخور شخص كه هست گاه و است حيا رفتن بين
دين رفتن بين از موجب و ميكند فاسد را خود مال و ميشود نفس قتل مرتكب يا ميرود
مخالف امور و عربده بروز سبب و ميكند فراموش را معاشرت طرز آن صاحب و ميشود

ميشود/ عقل

Çالم ليهالسÇع باقر حضرت كه خبري و 3/¸ربدالع ث ورÔي و ¸ر عاش Ôالم ينÖسي
صاحبش ميكند داخل آنكه جهت به است خمر كباÄر ا كبر كه: فرمود
كه الم عليهالس صادق حضرت خبر و نفس قتل و سرقت و زنا در را
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¸ او الÖعد× ÔمÔكنÖي ب عÇوقÔي Öنا ÔطانÖي الشَّ ÔدâريÔي نَّما ا آية و بَّه ر فيها ÔرفÖعي ال بحال Ôصيري Ôانَّه
و ذلك امثال و ̧ ل×و الصَّ نع و اهللا كر ذ Öنع ÖمÔك دَّ Ôصي و ر سÖي مÖال و ر ÖمخÖيالف ¾Ðا ÖبغÖض× ال و

طبق و باشد بدتر است بدتر آنچه بديهاي يعني ميباشد شر از تفضيل افعل اشر كلمه /1
را مÇبالغه نÇهايت مÇيشود اسÇتعمال گÇاهي هم ا گر و شده استعمال كمتر نحوي اصطالح

ميرساند/

در بلكه 1 شرا شرٌّ الا مساوي و هست تريا ك در اينها همة كه  گذشت
شراب از نامبرده وجه چهارده از عاد¸ بيانالس مستطابتفسير  كتاب
معايب آنكه جهت به است طريق همين و شده ذ كر بدتر خوردن
رب معرفت عدم و ذ كر و صالت ترك و اثم و عقل زوال از شراب

عالوهبر هست, درين همهاش ذلك امثال و فساد و قتل و حال في
كتاب اين باقي و كتاب اين اÔوالي فقرة در گذشت كه معايبي كه آن
هست شراب در منافعي آنكه عالوهبر نيست; شراب در آنها اغلب
اثم داراي فرمودهاند: منافع همه آن با و نيست تريا ككشيدن در  كه
گرم دوم در تازه شراب آنكه جهت به تريا ك به واي پس است/  كبير
سرد و خشك كه تريا ك بهعكس است, حيات مناسب كه است وتر

باشد(و)/ طبع ملين و كند دفع را رطوبت كه دارويي جالدهنده, /2

تريا ك بهخالف است هاضم و جالي2 او تلخ و موت/ مناسب است

بنهند(و)/ آفتاب به هفته يك را انگورش كه گويند را شرابي مَّس شÔم شراب /3

كه كشيدن تريا ك بهخالف است ح مفر او 3 س مَّ شÔم و / ÔدشاهÔن  كما
است/ سوداويت و كدورت و انقباض باعث

است نÇافع هم و است آورنده نشاط به قانون به آن خوردن و
و دل تقويت و فهم تقويت و فكر نيكوكردن و صحت حفظ بهجهت
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اخراج و فضالت تحليل و ماساريقا در غذا دادن نفوذ و جگر و معده
و بهبول صفرا اخراج و عرق, و ادرار به لطيف و اطالق به آنها  كثيف
صلبه اعضاي و حواس تقويت و طبع تليين و سودا و بلغم دفع و عرق
د د Ôس مفتح و جنون/ و ماليخوليا خياالت و وحشت و كلبي جوع رفع و

آن كÇردن بÇاد و چشÇم درد بÇهمعناي مÇد ر و رفÇتن بين از و شدن هال ك معناي به مÖد ر /1
است (و)/

است/ بلغمي رمد1 و بدن ج تهي رافع و پيري مانع و
و غشي تب و اعضا تربيت و دق تب جهت او سفيد ممزوج و
در و وبÇايي/ هواي ضرر رفع و بلغمي و ربع تب جهت او خالص
او ا كÇل و ادويÇه ة وÇق شدن بدرقه و مواد تحليل بهجهت ضمادات

است/ نافع غشي جهت Öدستور به باسيب
موجود كشيدن تريا ك در اينها همة عكس شد ذ كر آنچه جمع و

بگير/ آن در عكسش را يكيك است,
بÇاعث قانون به شراب خوردن آنكه عالوهبر نيست الزم ذ كر
زينت با و تازه و تر و فربه را صورت شراب و است باه ة قو زيادتي
پÇژمرده و سياه و الغر كه تريا ك بهخالف ميكند سفيد و سرخ و
تريا ك ميخواهد, بهتر را غذا و ميكند چاق را بدن شراب ميكند/

مياندازد/ غذاخوردن از و ميكند اموات چون الغر را بدن
سست تريا ك ولي جماع در ميدهد ت قو را اعصاب شراب و
گدا و دون و فطرت پست تريا ك و ميكند همت بلند شراب ميكند/
و شب بÇاقي و ميبرد ساعتي چند در را عقل شراب ميكند/ دزد و



ذوالفقار 98

فكر و تدبير و رأي با و ميكند زياد را هوش و ميكند هشيارتر روز
خÇراب را عمر تمام بلكه روز و شب تمام كشيدن تريا ك ميكند,
ت وÇق را اعÇضا شÇراب و ميبرد/ را تدبير و رأي و هوش و ميكند
و بههيجان را طبيعت شراب, ميكند/ ضعيف را آنها تريا ك ميدهد,
با و سخندان و زبانآور و ميآورد خود كار بهسر را اعضا و نشاط
و كار از را دست و است اعضا ر مخد تريا ك و ميكند تندرو و ت قو

ميكند/ كÔند رفتار از را پا و كردار از را اعضا و گفتار از را زبان
بÇهخالف مÇيافÇزايÇد, حÇالتش بر را حالت هر صاحب شراب
را اخالق شراب و ميكاهاند/ حالتش از را حال هر صاحب كه تريا ك
غير در را غضب شراب و ميكند لق Ôالخ سيي¾ تريا ك و ميكند نيكو
بدتر حال همه در يا ميكند تمام يا تريا ك و ميكند كم مستي حال

ميكند/
و ترس و جبن تريا ك و ميآورد قلب ت قو و شجاعت شراب
تريا ك آورد, بيقيدي و وجود سخاوت شراب و آورد/ تي هم دون

ت(و)/ خس /1

ميآورد/ سوداويه خياالت و تي هم پست و 1 ح Ôش و بخل
مستي, حال غير در ميخواهد نظيف بدن و نظيف جامة شرابي
ذهن شراب / لÔكÖال Ôد شاهÔم و Ôه كما ميشود چركين و كثيف تريا كي و
تريا ك و ميآورد, بههيجان را بÔح و ميكند تند و ميدهد صفا را
كشÇيدن تÇريا ك و مÇيآورد حÇميت شÇراب مÇيكند/ كÇند را هÇمه

ميآورد/ تنبلي و ديوثي و بيغيرتي
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تريا ك و ميشود, برطرف او ترك از بعد همه شراب مفاسد و
تمام را ه ماد ميكاهاند بدن ة اصلي رطوبت و حرارت از چون بهتدريج

بشود/ است محال ل او مثال كه ميكند
از بعد كه هست اينقدر و ميشود بهتر ترك از بعد تي مد بلي
برگشتن ضرر راه نصف از و نميشود پيدا تازه تي مضر ديگر ترك
هم اثري چندان كه باشد امر اوايل در ا گر خصوص است, منفعت

است/ خوب ذلك امثال و شدن چاق بهجهت هم باز و نكرده
هÇم مÇنافعي شÇراب در و است ضرر همهاش تريا ك در پس
اعÇظم و ميگذرد او منافع از كه است عظيم آنقدر گناهش و هست
ÖلÔق ر سÖي مÖال و ر ÖمخÖال عن كونÔلÃ Öسي و فرموده: قرآن در خداوند چنانكه است
و نÇفع شÇراب يÇعني ما; ه ع ÖفÇن Öن م ÔربÖك ا هÔما مÖث ا و اسلنل Õعناف م و Õبيرك ÕمÖثا ما يهف
آيه صريح پس است بزرگتر گناهش ليكن دارد ا گرچه منفعتها

ميرساند/ منافع او براي
عي دÇم مÇا ا گرچه نيست منفعت هيچ تريا ك در كه گذشت و

است)/ نداده قرار شفايي حرام در (خداوند Ô¾شفا الحرام في Ôاهللا لع ج ما است: حديث در /1

برده1 هم شراب از را خواص و منافع آن شرعي حرمت كه هستيم
و نÇبرده/ يا برده را آنها نهي داشته منافعي نهي از نظر قطع وليكن
بلكه نه, آن دارد منفعت اين كه است اين در شراب و تريا ك فرق
كÇه نÇوشتهانÇد كÇه هست ضÇررهايي هÇم شراب در ولي دارد ضرر

نا گهاني(و)/ /2

امÇراض و خÇناق و فÇجا¾2 موت سبب شرايط بدون شراب خوردن
درد و رعشه و سرسام و جنون و فالج و صرع و سكته مثل دماغي
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بيني(و)/ بيخ /1

و دموي اسهال و دندان و دهان و وخيشوم1 گوش امراض و چشم
اورام و بÇاه بÇطالن و النÇفس ضÇيق و خÇفقان و سپرز و جگر ورم
و دماغي قواي ضعف و هضم فساد و جوششها و آ كله و خطرنا ك

غشي(و)/ + بيهوشي /2

اسÇتسقاي و ه2 يÇش غ و مÇحرقه تبهÇاي مورث و طبيعي و حيواني
و اعصاب ضعف و البول حرق¹ و گÔرده و مثانه سنگ مولد و العالج
و Âمث وعده يك صالت ترك و دين و عقل فساد اقسامش همه در

و عÇامله مÇواد خÇالص كه الكل در و آن عرق در و است موجود خمر در آثار اين تمام /3
كه شده خوانده و شنيده كه ميسوزاند را قوا و ميباشد قويتر بسيار است شراب مسكره
الكÇلي شÇخص ميگويند حتي و ميشود لكهدار دروني اعضاي تمام كه ميرسد بهجايي
در و بگÇيرد آتش بدان كبريت رسيدن اثر بر است ممكن كه ميشود طوري بدنش مفرط

بسوزد/ هم دنيا

مÇضاركشيدن ايÇنها هÇمة بÇا ليكن هست,3 ذلك امثال و قتل و زنا
است/ مقابل چندان تريا ك

درجات به تريا ك پس نيست تريا ك در و هست منافع آن در و
شراب دو آن بين شود داير امر ا گر كه است بدتر شراب از مراتب و
بر موقوف اين ترك مشكل بهفرض ا گر و داد ترجيح او بر بايد را
و بهآساني است ممكن آن ترك كه زيرا كند استعمال بايد باشد آن

بود/ خواهد فاحش به افحش دفع

دوم مطلب
كتاب اين مطالب باقي از كه كشيدن تريا ك به متعلقه مساÄل در
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مÇيشود, ذ كر مسأله صدوده آن در و نمايي استفاده را اينها تواني
اين در را, آن حرمت بر استدالالت كني تشريح درست ا گر چنانچه

روحي صالحعليشاه آقاي جناب بزرگوارم پدر از دارد فتوي جنبة چون نامبرده مساÄل /1
از شده ذ كر مساÄل اين در كه ماتي محر از بسياري فرمودند: نمودم/ سÆال باب آن در فداه
را حÇيثيت ايÇن مÇوردي در ا گÇر و گرديده حرام تريا ك كشيدن حرمت تبع به مه مقد باب
ترك بهقصد موارد بعض در آنها از بعضي شايد و ميشود, آن از حرمت سلب باشد نداشته
نهيازمنكر الزمة كه است ر تنف اظهار راههاي اراÄه آنها خالصه, شود/ الزم اشخاص دادن
علم درصورت تمام و باشد/ داشته جلوگيري و ترك در تأثير كه است درصورتي و است
ضرورت صورت و است/ معتبر علت و حيثيت قيد آنها تمام در و موضوع به است قطعي
و تأ كيد باب از مصارف براي آن عين به ه توج يا آن بهاي تعيين قيد و است مستنثي× البته هم
بÇا آن عÇين حفظ و نقره و طال مسكوك با معامله درصورت و شده ذ كر حرمت در مبالغه
قطعي علم با همچنين و ميكند فرق موارد بعض در است معمول ا كنون كه اسكناس رواج
و ميكند فرق آن عدم به قطعي علم يا علم عدم يا است مصرفكشيدن براي اينكهتريا ك به
است, ر نفÇت اظÇهار بÇهمناسبت نÇنمودن تشييع و نكردن عيادت مانند هم قسمتها بعض
آن ضÇمن در صفت اين بدي تذكار و بيداركردن براي برعكس است ممكن گاهي وگرنه
سكوت شود فسق بر او ي تجر موجب بيشتر و بكشد بهلجاجت كه هم گاهي و گردد الزم

است/ اولي×

ميرسد:1 صدوده به  كتاب
است/ حرام هر از حرامتر و حرام كشيدن تريا ك Çل او

و بÇيشتر جÇهت بÇه است او از ¹م ÖرÇ Ôح اشد كشيدن جوهر Çدوم
او/ مفاسد بودن شديدتر

حÇرام او به دادن فتوي و كردن جاري زبان بر او حليت Çسوم

است/
او بÇهحليت قطع حكم و او بهحليت رسانيدن بههم قطع Çچهارم

است/ بدعت  كردن
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واجب قادر هر بر منكر از نهي باب از او از كردن نهي Çپنجم
است/

او از نهي ميگيرد را عالم شرارهاش كه است معصيتي چون Çششم
ضرب/ به ولو است الزم قسم همه به

از منع بهغدغن ناس عموم حفظ به ولو است الزم او از منع Çهفتم
شوند/ تلف بعضي آنكه ولو او

است الزم زباني منع ندارد فعلي منع بر قدرت كه كسي بر Çهشتم
خلوت/ در نصيحت به ولو

مساÄل جمله از ميگويند نصايح و مواعظ منابر در كه كساني Çنهم
باشند/ ميگفته را مسأله اين كه است ذ كرها الي مرغوب

Âمث است نافع درد فالن براي كشيدن تريا ك اينكه گفتن Çدهم
نيست/ خوب

است/ حرام كشانيدن كسي به تريا كي قليان Çيازدهم
است/ بد تريا ك كشيدن به كردن تعارف Çدوازدهم

است/ اضالل كسي كردن تريا ككش Çسيزدهم
كÇه است, حرام بر حرام را آن كشيدن كردن آشكارا Çچهاردهم

كننده(و)/ پنهان پوشاننده, /1
منتشركننده(و)/ /2

فيالÖحديث/ ا كم× است نه س ح 2
ذيعÔم از به ¹Ã سي 1 ستترÔم

دهند بروز را او و ميكشد تريا ك كسي كه بينند ا گر Çپانزدهم
اين به برود ترك احتمال كه هرگاه مگر است, فاحشه تشييع و حرام
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تشييع/
تÇرك آن انÇتشار از كه باشد آن به علم يا ظن هرگاه Çشانزدهم

ابرازش/ است واجب كس, آن كرد خواهد
ا گÇر كÇه بدانÇي و ميكشد تريا ك كسي كه داني هرگاه Çهفدهم
البته او منع به هم آن و ميكند منع را او باشد داشته خبر فالنكس

فال/ اال و دهي خبر او به است واجب ميكند ترك
جايي در تريا ككش بودن زياد شهرت بشود تا بايد Çهيجدهم

شود/ ديگران رغبت اسباب كه نداد
بد دادن راه تريا ككشيدن براي خود منزل به را ديگري Çنوزدهم

است/
حÇرام بÇر حÇرام و كردن فروشي زن مثل داشتن پاچراغ Çبيستم

است/
بداني كه تريا كي يا پاچراغ براي دادن كرايه به دكان Çيكم بيستو

است/ حرام كرد خواهد پاچراغ
است/ حرام دادن كرايه او به نوع بههمين منزل Çبيستودوم

غÇيرو كشÇيدن بÇهجهت داشÇÇتن تÇÇريا ك قÇÇليان Çبيستوسوم
است/ حرام به كرايهدادن

بد آيد به كار گاهي شايد كه داشتن تريا ك و قليان Çبيستوچهارم
باشد/ مهمان براي ولو است

نÇبايد ديگÇران قÇليانكشيدن بÇه شÇخصي خانه در Çپنجم بيستو
باشد/ مهمان ولو باشد راضي
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حرام تريا كي كشيدن براي تريا ك قليان كردن چاق Çبيستوششم
است/ اثم بر اعانت و

تريا كÇي كشيدن بهجهت كردن گرم تريا ك حب Çهفتم بيستو

است/ حرام
خواهد او آنكه به علم با فروختن تريا كي به تريا ك Çهشتم بيستو
ر Öمالخ باع Öن م النبي(ص): قال كه است درمجمعالنورين است/ حرام  كشيد

ميفروشد(و)/ خوك گوشت بفروشد شراب كه كسي /1

/ ¹ن رامفياال Õداخل اي 1 نازيرالخ قص ÖشيÖلف
است/ بد دارد كه را تريا ك تريا كي به دادن نشان Çنهم بيستو

مÇيخواهÇد تÇريا ك كه معامله گري به دادن كرايه دكان Çسيام
است/ حرام بس, و باشد ميفروخته بهتريا كي

در دارد اراده ايÇن اينكه با ظن درصورت Çسيويكوسيودوم

نيست خوب كشيدن ظن در و او, به دادن كرايه نيست خوب معامله
فروختن/ تريا ك او به

است/ بد ماليدن تريا ك تريا ك كشيدن براي Çسيوسوم
معلوم يا نيايد كار آن غير به ا گر تريا ك قليان كوزة Çسيوچهارم

است/ حرام آن فروختن است كشيدن براي كه باشد
نيست/ خوب هم حال دو اين غير در Çپنجم سيو

ا گر است حرام تريا ك قليان كوزه ساختن و كوزه گري Çسيوششم
باشد/ Hمخصوص تريا كي كشيدن براي يا نخورد ديگر به كاري

بود/ نخواهد خوب هم آن بدون Çسيوهفتم
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ا گÇر يا علم با تريا كي به تريا كفروختن قليان ني Çهشتم سيو
است/ حرام نخورد ديگر به كاري

نيست/ خوب هم آن بدون Çنهم سيو
به است واجب او ة خاص اسباب و تريا ك قليان شكستن Çچهلم
بÇراي مÇاليت و نÇميخورد ديگÇر به كاري ا گر منكر از نهي قانون

فال/ اال و نشود مترتب ضرري و ندارد ديگر راه به صاحبش
حرام بهتريا كي فروختن تريا ك چراغ روي شيشه Ç يكم چهلو

است/
محض يا نخورد ديگر به كاري ا گر شيشه آن ساختن Çچهلودوم

است/ حرام باشد  كشيدن
است/ بد آن ساختن و فروختن هم آن بدون Çچهلوسوم

حرام علم, با تريا ك براي تريا كي به پيه فروختن Çچهلوچهارم
است/

هÇم بÇاز مÇصرف آن غير در پيه صرف احتمال با Çپنجم چهلو
است/ مطلوب امر اين در احتياط كه ندهند Hاحتياط

استراحت و خانه اسباب و ساختن تريا كي براي خانه Çچهلوششم
است اين براي كه باشد معلوم ا گر ا كردن مهي يا فروختن يا دادن او به

نيست/ خوب كشيدن, تريا ك امر در باشد استراحت به  كه
براي يا اجير به بدهد بايد ميت براي نماز كسي ا گر Çچهلوهفتم
ظن كه بدهد نبايد تريا ككش به , حج براي يا بگيرد اجير ميت روزة
مÇعلوم ايÇنصورت در ذمÇه براÄت و را, افعال است او اتيان بهعدم
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باشد/ شده حاصل كه نيست
و شرابي به بلد, عقالي براي مالي كند نذر كسي ا گر Çهشتم چهلو

ندهد/ فقط تريا ككش
يا دهد مالي را بلد صحيحهاي كه كند نذر كسي ا گر Çنهم چهلو
بگيرد را فقط تريا كي ا گر و نميشود شامل را تريا كي كند, ضيافت

نشده/ حاصل او ذمة براÄت
صرف كه بدهد مريضها به مالي كه كند نذر كسي ا گر Çپنجاهم

دادن/ است حرام تريا كي به كنند خود مرض
هكذا و نميشود منعقد تريا ك كشيدن بر كردن نذر Çيكم پنجاهو

يمين/ و عهد
تÇرافÇع در شرع حا كم نبايد را تريا ككش شهادت Çودوم پنجاه

بشنود/
نيست/ جايز تريا كي سر پشت در نماز Çپنجاهوسوم

حÇزم صÇاحب كÇار تÇريا ككش پÇيروي و تقليد Çوچهارم پنجاه
نيست/

چيزي نجسشدن به دهند خبر تريا كي نفر دو ا گر Çپنجم پنجاهو
اجتناب احوط كه شود حاصل مظنه مگر آن, نجاست نيست ثابت
ذمÇة براÄت را نجسي كردنشان پا ك به دهند خبر ا گر هكذا است,

باشد/ د يÖذوال آنكه مگر نيست حاصل
يا هالل بهرÅيت دهند شهادت تريا كي نفر دو هرگاه Çششم پنجاهو

نيست/ مسموع وقت بهدخول يا وقت بهخروج
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است آن به متجاهر كه امري در تريا ككش غيبت Çپنجاهوهفتم
است/ جايز

باشد كه امر هر در بيايد انزجار و تريا ك ة مظن ا گر Çهشتم پنجاهو
است واجب باشد علم ا گر و است جايز امر آن در او غيبت مظنه اين

غيبت/
تريا ككشيدن از را اطفال كنند منع بايد اطفال اولياي Çنهم پنجاهو

زدن/ به ولو

شهر(و)/ بدكاران /1

منع براي بلد1 قة س ف به رساند اهانت كه كند نذر كسي ا گر Çشصتم
بعد و را بدتر عمل صاحب رساند اهانت بهترتيب و منع احتمال يا

رساند/ اهانت را تريا كي ل او بايد هكذا و را بدتر
اسباب يا قليان يا تريا ك قيمت پول از كردن معامله Çشصتويكم

است/ حرام فروخته تريا كي به آنكه
است/ حرام چيزي خوردن وجه آن از Çشصتودوم

وضو يا آن به كند غسل و بخرد آبي وجه آن به ا گر Çشصتوسوم
نشده/ حاصل طهارت بگيرد,

است/ ضامن كند تلف را وجه آن ا گر Çشصتوچهارم
نÇماز آن روي بÇر بÇخرد, مكاني ا گر آن پول از Çپنجم شصتو

دارد/ اشكال
پول يا دهد تريا ك تريا كي به كه كسي به نوشتن Çششم شصتو
حرام بابها اين در كند شفاعت يا كند تريا ك بيع او به تا بدهد بهاو
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است/
و باشد وليش و كسي كفالÇت در طفلي ا گر آنكه Çشصتوهفتم
اشكÇال او بÇه را او مÇال دادن جÇواز در باشد تريا ككش شده بالغ

است/
ميرود/ بودن ضامن احتمال او به را او مال داد ا گر Çهشتم شصتو
است/ حرام فروختن و نگاهداشتن را تريا ك سوختة Çنهم شصتو
ا گÇر ريزند بيرون بايد ببينند جا هر را تريا ك سوختة Çهفتادم

نيست/ هم او قيمت ضامن و نرود فساد احتمال
آن گرفت چيزي و فروخت را تريا ك سوختة ا گر Çيكم هفتادو

است/ ضامن شد تلف ا گر و است او صاحب مال چيز
بهازاي يا منقطعه اجر يا مهر را تريا ك سوختة ا گر Çهفتادودوم

نيست/ صحيح دهد قرار جعل يا خلع فديه يا به ه عوض يا صلح
چه بكشد جوهر آن در كه تريا كي به دادن ظرف Çهفتادوسوم

است/ حرام ديگر بهنوعي چه كرايه به چه به عاريه
ولو قليان يك بار يك ولو تريا ك قليان كشيدن Çهفتادوچهارم
زنا مادر با اينكه مثل است, حرام است قسم چه ببيند كه تجربه براي
Ôشاهدات ÔمÖوال شاهدنا م×ا لي× ع ميشود عادت منجربه البته كه زيرا  كند

ديگر حرام, فعل بر ميشود جري نفس آنكه ديگر و ات, البديهي× ن م
ديگÇر و است ديگÇران شدن جري باعث كشيدن قليان يك اينكه

است(و)/ حرام كمش باشد, كرآور Ôس زيادش آنچه /1

الم عليهالس صادق حضرت و 1/ Õحرام ÔهÔقليلف ه Ôكثير رك Öسا ا م× فرمودهاند: آنكه
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شده(و)/ تشريع امر /1

و باشد عام بايد ع1 رَّ شÔم آنكه ديگر و ه/ Ôكثير و قليله Õحرام ر ك Öس Ôم لÔك فرمود:
د محم ميرزا حاجي جناب از شود/ معتذر هركس و نشود طرق  سد اال
افÇيون/ شÇرب حكÇم از بÇودند كÇرده سÆال سلمهاهللا شيرازي حسن
بودند: فرموده بودند/ كرده را آن ذ كر است? چگونه بودند: فرموده
كه را حكايت اين شنيدم Öز رج د قين موث از است/ حرام هم او قليان نيم

كردهاند/ نقل ديگر بعض از هكذا و بوده حاضر
قسم هر به خود بهطرف كشيدن را تريا ك قليان دود Çهفتادوپنجم

ميآورد/ بهشيطان رو و تيره را نفس بكشد ديگري ولو باشد
ا گر نيست خوب كشيدن تريا ك مجلس در نشستن Çششم هفتادو
خÇبر بÇنابر بÇاشد آنÇها مÇهمان ولو برخيزد واال كند منع بايد تواند
در بÇود مÇنصور مهمان الم عليهالس صادق حضرت كه مجمعالنورين

برخاست دارند فسق و اثم بناي كه شد معلوم كه بعد و پسرش وليمة
هÇذه و مÇاÄده ايÇن بر خوردن است حرام فرمود: پرسيدند, نماند/ و

است/ بهتر نخورند غذا بشود تا تريا ك مجلس در پس منه ر شا
خبري در كه را تريا ككش ندهند زن كه است خوب Çهفتادوهفتم
الÇي قÇادها فكأنÇَّما لعف Öن م نَّ فاء كه: فرمود الم عليهالس رضا امام حضرت

ج و 191 ص ,1ê ج است(بحاراالنوار, كشانده زنا به را او كه گويي كند چنين كه هر پس /2
372)(و)/ ص ,100

گفته: طلوعي و نا¾/2 الز
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بÇيگفتگو دهÇد دخÇتر وافÇوريان بÇر كه هر
ياراستگوÄينيستهست صدنفر با دخترش
نكشÇد او نÇزد ولو تريا ككش با كردن مجالست Çهشتم هفتادو

نيست/ خوب
نيست/ الزم نمودن عيادت را تريا ككش مريض Çنهم هفتادو

بكني/ نميخواهد تشييع بميرد كه تريا كي Çهشتادم
شده آورده بهجا كفايت بهقدر ا گر او مردة بر نماز Çيكم هشتادو
خÇبر و زجÇر و مÇنكر از نÇهي چÇهار ايÇن دليل نيست ضرور هيچ
ال و ر Öمالخ شارب ع م تÔجالسوا ال سلم: و آله و عليه صلياهللا رسول حضرت

تشÇييع را آنÇان جÇنازة و نÇنماييد عيادت را آنها بيماران و نكنيد ميگساران با همنشيني /1
نخوانيد/ نماز آنها مردگان بر و نكنيد

در و 1/ Öم هÇواتÇأم علي لوا صÔت ال و Öم زهÄجنا علي لهÔم تشيعÔوا ال و يهÔم ض× Öر م تعودوا
جهنمند/ اهل سگهاي آنها اينكه بر آوردهاند دليل خبر آخر

و ندارد تعريف باشد ساÄل ولو تريا كي به دادن چيز Çهشتادودوم
خÇداونÇد كÇه رسÇيده آن در و خ أ ايÇن خت Ôأ از نهي ورود بهجهت
را او مالÄكه و كرد خواهد مسلط جهنم در عقربها و مار بدهنده,
ذ كر خبر آن در را فرقه پنج و ميخوانند رسول(ص) و خدا محارب
بهطريق حكم سرايت و پنج هر از اين يت اشر عالوهبر كه  كردهاند

هست/ پنج آن همة مستلزم اين اولي
تريا كي بهروي بشاشت و كردن سالم Çهشتادوچهارم هشتادوسومو
ر Öمالخ ب ر ش Öن م كه: است خبر در آنكه بهجهت ندارد, تعريف نمودن
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لموا سÔت ال و والنَّصاري هودالي علي سلموا و Ôعودوهت فال رضم Öنا و Ôهجواب دوا رت فال

بÇر و نرويد عيادتش به شد مريض ا گر و ندهيد را او جواب نوشد شراب كه كسي هر /1
ندهيد(و)/ جوابش كرد سالم ا گر و نكنيد سالم ميگسار بر و كنيد سالم نصاري× و يهود

باب من نهي اين كه است معلوم و دوه/1 Ôرت فال لَّم س Öاءن و ر Öمالخ ب شار علي
در آنكه عالوهبر است همچنان اينجا و است منكر از نهي بر معاونت
نفرمودند و است خمر آن داشت خمر عاقبت هرچه كه گذشت خبر
خÇمر و هست هÇم حÇرام فرمودند بلكه است خمر بهحكم محكوم

ذلك/ علي بنا¾ ÔهÔل م Öشي Ôفالخمر است
ÇعÖلن Ôالم ق الفاس علي سالم از نهي به است تصريح عيون خبر در و

راست نيز آن زيرا ميكند, اظهار را بدكاريش كه بدكاري شخص بر كردن سالم از نهي /2
است(و)/ بدكاري كه آمده

گفته: طلوعي 2/ Õق Öسف ه Çنا بتث قد و قه Öسفب
تÇريا كÇي سÇالم جواب در بÇاشد روا كÇي دشÇنام غÇير

و آهسته ليكن بدهد جواب كرد سالم تريا كي ا گر Çپنجم هشتادو
بياعتنايي/ و ر بهتغي

شدن او با صديق يا سفر در يا حضر در شدن رفيق Çششم هشتادو
است/ بد

هر اين دليل و نيست خوب تريا كيشدن همساية Çهفتم هشتادو
Õخير والنَّصاري× هودالي Ô¸ر جاو Ôم كه: است خبرمجالس سرايت, عالوهبر دو

شÇرابخÇوار بÇا است/ شÇرابخÇوار بÇا هÇمنشيني از بهتر نصاري و يهود با همنشيني /3
آورد(و)/ پشيماني وي با همنشيني كه نكنيد دوستي

شك و 3, Õ¹دامن مÔصادقته نَّ فا ر Öمالخ ب شار قوا صادÔت ال و ر Öمالخ ب شار ̧ ر جاو Ôم Öن م
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اين/ در است موجود علت اين كه نيست
بهتريا كي يا خود كشيدن قصد به كاشتن تريا ك Çهشتم هشتادو

/ اتيالنب Ôاالعمال نَّما اء كه است حرام فروختن يا دادن
حÇرام او بÇردن و تريا كي براي تريا ك كردن نقل Çنهم و هشتاد

است/
حرام بايع و تريا كي بين تريا ك لي دال و كردن قاصدي Çنودم

است/
و است, حرام تريا ك پول در تريا كي براي ضامنشدن Çنودويكم

و قليان كردن درست و شرا¾ و بيع حرمت دليل با چهار اين دليل
از است مستفاد دكان, كراية و آن قيمت حرمت و كردن گرم تريا ك
و ها س ارÇغ و ر ÖمÇالخ Ôاهللا نعÇل كه آله و عليه صلياهللا رسول حضرت قول
حمولÇ والم لها حام و نها مث ل آ ك و مÔشتريâها و بايعها و ساقيها و بها شار و ها ر عاص

آشامنده و فشارنده و بكارد آن قصد به انگور كه را كسي و را شراب كند لعنت خداوند /1
آن شÇدة حÇمل و آن كÇنندة حÇمل و آن پول خورندة و خريدار و فروشنده و آشاماننده و

او/ بهسوي

اليه1/
در كه است, بد Öعلم با كردن را تريا كي آنچنان دهقاني Çنودودوم

است/ مذكور هÔم ثها حار و ديگر خبر
و مكن تصديق گفت حرفي و داد خبري ا گر تريا كي Çنودوسوم

نباشد/ مانعي ا گر دروغگويي و هستي تريا كي تو بگو
مده/ تريا كي به امانت را چيزي Çنودوچهارم
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و امينت و كارت در دخيل و كار صاحب را تريا كي Çپنجم نودو
مكن/ وكيلت

است/ بهتر نشوي خورا ك هم او با Çششم نودو
مكن/ او روي در خنده Çنودوهفتم

مكن/ او با معانقه Çهشتم نودو
مكن/ او با مصافحه Çنهم نودو

اين بر كند داللت مشو/ جمع مجلس در او با بشود ا گر Çصدم
لوازم و منكر از نهي لزوم و آن حرمت ثبوت از بعد مسأله هشت
ÖلبÖقÇت ال و كث دح اءذا ÔهÖق د صÔت ال و كÇه: الم عليهالس رضا حضرت خبر آن,
ال و Õمان ض اهللا علي كل سÖيلف Ôهن متÖÄاء Öن فاء كل ما Öن م ¾شي علي ÔهÖن مÖأت ال و Ôهتشهاد
ال و هقول الي ÔهÖقعانÔت ال و ÔهÖحتصاف ال و ه هÖج و في Öكح Öضت ال و Ôهب صاحÔت ال و Ôهل وا كÔ ت

نَّ اف Ôهع م سلÖجم في Öع مÖجت ال و عليÖه دَّ Ôرت فال كÖيلع لَّم س ذا اف به ت ÖربÖخا اذا عليه Öمل سÔت

كÇه مÇده امانت او به خود از چيزي نپذير/ را شهادتش و مكن تصديق گفت خبري ا گر /1
خنده و نشو او همنشين و مكن خود وكيل را او نيست/ آن بر ضمانتي دانستي امينش ا گر
قبول گفت خبري ا گر ميفرمايد: كه جايي تا مكن/ او با معانقه و مصافحه مكن/ او روي در
شود نازل لعنتي ا گر كه چرا نشو او با مجلس هم و نده جواب كرد تو به سالم ا گر و نكن

ميگيرد(و)/ بر در هستند مجلس در كه را كساني همة

فيالمجلس/1 Öن م Öت عمَّ Öتل نزا اذ اللَّعن¹
جوهر يا شود كشيده تريا ك كه خانهاي در نكردن نماز Çصدويكم
بهجهت است خوب بسيار شود نهي و امر بر معين ا گر باشد, تريا ك

خبرتهذيب/
سÇرمايه را او و تريا ككش به مÔضاربه به دادن مال Çصدودوم
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صÇادق حÇضرت نÇهي بÇهجهت است بÇد و است مÇال اتالف دادن
و است عÇمل ايÇن برادر عامل كه كسي آن استيضاح از الم عليهالس
و مÇال آن شÇده تÇمام كÇه آنست شÇده تÇجربه آنچه آنكه بهجهت

تريا كي/ دست از برنگشته بهصاحب
آنكه بهجهت نيست روا مداوا براي كشيدن استعمال Çصدوسوم
البته دفعالوقتي نفع فرض بر و نيست او در نفعي هيچ كه شد معلوم
عÇالوه و مÇينمايد خÇدر را عضو و ميكند ر متحج و خراب را ه ماد
بميرد خواهد ا گر و ميآورد بار كثيره امراض مÔسلَّم, غير نفع بهيك
شود تريا ككش آنكه تا مرده شهيد كه است بهتر طاعون به باز پس

بميرد/ خلق مبغوض و خدا مغضوب و او دفع بهجهت
حÇÇضرت از اذيÇÇنه بÇÇن عÇÇمر كÇÇه رسÇÇÇيده حÇÇÇÇديث در و
چÇيزي كسÇي بÇواسÇير دواي بهجهت كه پرسيده الم صادق عليهالس
يك نه و نه فرمود: ت/ لذ قصد به نه Âمث است نبيذ او در كه ميخورد
آنچه در نداده قرار خداوند آنكه جهت به كشيدي دم يك نه و جرعه

را/ شفا و دوا كرده حرام
خيال به ميشود ناخوش كسي تا كه آنها پس است عام اين و
و مضل و ضال بكش قليان چند بيا ميگويند جستن رفيقي و دوستي

جهنمند/ مستوجب حال همان در
دو را طبيب آن دهد تريا ك كشيدن اذن ا گر طبيبي Çصدوچهارم
و حرام او حرف به عمل و بهطبابت طبيب آن نزد رفتن و است  گناه
مگر او حذاقت عدم بودن معلوم بهجهت است تهلÔكه به نفس القاي
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دارد/ شبهه اظهار
مرضهاي بعض در را تريا كي طبيب كردن معالجه Çپنجم صدو
و ميميرد او كه زيرا ندارد تعريف ذلك امثال و حنجره و ريه و سينه
خÇوب كÇه باشد معلومش آنكه مگر ميشود تمام طبيب آن بهاسم
طبيب آن عالج بود, تريا ك سبب كه مردم بر باشد واضح يا ميشود

نبود/ نفع ا گر نبود ضرري را
يا Âعم يا Hعلم امري هر در تريا كي به دادن اجازه Çششم صدو
بهزودي آنكه بهجهت است ناس اضالل غيرذلك يا ¹جمع و ¹جماع

دهنده(و)/ اجازه /1

مÔجيز1 او و او به مردم و شود لÖحق Ôم او به تريا ك عالوهبر بديها باقي
غير المجاز جيزÔالم ÔمÖكÔح كان ان و ياهللالع اد الرك عليÖه Ôاد والر شوند بدگمان بدين

ا گÇرچÇه است كÇرده رد را خÇدا حكÇم كه است كسي مانند كند رد را حكم اين كه كسي /2
كسÇي چÇنين نÇوشتيم, كه باشد آن از غير است اجازه داراي خود كه دهندهاي اجازه حكم

است(و)/ مطلق مجاز

2/ Õمطلق Õمجاز فهو تبنا ك ما
بوده تريا ككش كه بفهمي بعد و بخري را بندهاي ا گر Çصدوهفتم
يكسال/ از بعد ولو داري فسخ خيار بفهمي وقت هر خريدن, وقت

جعلش و اجير اجرت كه اموري در اجرتالمثل در Çهشتم صدو
اجرتالمثل به رجوع بايد كه بهنوعي باشد فاسد يا باشد نشده ن معي
ه گي شوداجرتالمثلتريا كيكمتراستازغيرتريا كيبهجهتبيقو
تمامي آنچه بر استدالل در و ميكند كار كمتر او آنكه و او بيحالي و
از بÇعد است دخيل منكر از نهي و بهمعروف امر وجوب شد ذ كر
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آن/ حرمت ثبوت
دول به تريا ك فرستادن و بالقصد و كليه تريا ك معامله Çصدونهم
احتمال و بهفرض علم عدم بهجهت ندارد عيب آن تجارت و خارجه

ديگر/ مطلب
و ايالت دارايان و معدلت وزراي و دولت امناي بر Çدهم صدو
است الزم حكومت هر ال عم و واليت هر حكام و رياست صاحبان
چند از بعد كه غدغني و برآيند كشيدن تريا ك دفع و منع پي در  كه
آنكه عالوهبر منكر از نهي باب از كنند آن كشيدن از نشكند, روز

سلطانند/ حشم و اوالد و عيال چون رعيت
با و عزيزتر سلطان حالتر آسوده و ولتر متم رعيت چه هر و
نÇوعي دعÇا و دوا بÇه عادل سلطانهاي بعضي آنكه حتي شوكتتر
دولت هر االÐن و نميرد كسي آنها مملكت در تها مد كه ميكردند
نحو و طاعون و وبا مثل مسريه ناخوشيهاي كه ميكنند تدابير بعض
پس ندهند راه ملك در را مريض آنگونه و نيايد آنها ملك به ذلك
تمام را رعيت و گرفته جا همه كه را مسري مرض اين كه شده چگونه
آنكه حال و نميكنند منع هيچ برده را آنها دين و مال و جان و  كرده
حÇال و سÇپاه در منصب صاحبان و سربازان بعض به كرده سرايت
ندهند امان ساعتي به را تريا كي نفر هزار صد شجاع نفر هزاران آنكه
بين از يا نكند حركت يا دهند حركت جنگ براي را تريا كي ا گر و
او سر بر خصم تا كند قليان اين قليان اين گاه جنگ در يا برگردد راه

نمايد/ افيون دود فداي را او سر ريخته
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افتادهانÇد سبب اين به معاش كار از رعيت از بعضي درواقع و
كÇه نÇاس عموم به است رأف¹ اهللا ظل كه را رأفتي است سزاوار پس
و زجر و بهقتل نمايند منع فرموده سديد عدو اين دفع در ا كيد غدغن

شوند/ تلف هم جمعي ا گرچه دفع
و انگليس در آنكه حال و نيابد رواج امر اين كه نيست چنين
ا كيد غدغن و نيست با ك هيچ و نيست ممالك ساير و روسيه و هند
قÇرقان كÇته در روس هكÇذا و انگÇليس گÇذرهاي بÇعض در داشتند
و گشودند را ما كمر حتي كردند گردش را ما تريا ك تفحص بهجهت
و تريا ك كشيدن از بود شده قدغن روسيه ف تصر از بعد سمرقند در
كÇه كردند عرض شدند/ هال ك سبب اين به جمعي و آن فروختن
گفتهبودندا كنون نبودنتريا كمردهاند قريبدويستنفرتا كنوناز
نÇفر دوهزار چندي از بعد كه است آن از بهتر بميرند نفر دويست
را آسÇÇودگي كÇمال االÐن كÇردنÇد تÇمام باقي مردنÇد قÇدري بميرند/

دارند/
را خود بعد و بود كشته را زوجهاش كسي آنجا حقير بودن در
شاخة از را خود زده گره به گردن را خود جامة زير بند كرده برهنه
را او شكم و بردند را او بود شده سياه صبح و بود آويخته بلند درختي
و بود درآمده تريا ك درونش از كه شنيدم كردند/ تشريح و شكافتند
ر مقر قهوهخانهها بهعكس, ايران در و ميدانستند تريا ك را او سبب
گÇرسنگي و مÇالها اتÇالف بÇاعث و كÇارها اينگونه محل كه است
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از مÇثقال يك بÇايد گويند سنگروف را آن كه است سنگي شهبندان و سيستان طرف در /1
روز سه تا مانده غروب به ساعت نيم و روز از ساعت نيم شود قسمت شش و گرفته را آن
و قليان سر در و پيچيده كاغذ در را آن از نخود چهار كه طريق اين به بكشند قليان سر در
كه بينمك فطير نان روز سه دو غذا شود/ تمام تا بكشند باشد شتر پشكل آتش رو و زير
به هفتم روز روز/ هفت تا بخورد بزغاله كلة روز پنج از بعد شود پخته شتر پشكل زير در
آن در شربت كند, پرهيز ترشي از روز ده تا و بخورد چلو شد زياد اسهال ا گر و رود حمام
از و تريا ك از كنند محافظت را او روز هفت اين در ولي ندارد ضرر قليانتنبا ك و بينها
است, عزم و همت صحيح نسخة ولي است دوا اثر كه ننمايند واهمه قليان از شدن سست

مÆلف/ / لوك Ôالم Ôزمع نÖي ا قالالمعصوم(ع):

الهÔدي بعات ن م علي Ôالم لسا است/1 عيالها
النبويه الهجر¸ من 1381 سنة



استفتا¾راجعبهتريا ك

راجÇع نÇظريه و تÇريا ك بÇه راجع علما بعضي فتاواي صورت
در و است شده داده باب اين در سÆال جواب در كه آن, به كشيدن

قمري/ 1319 سال تهران, در سنگي چاپ /1

است/ رسيده طبع به ل1 او چاپ كتابذوالفقار آخر
كتابذوالفقار مÆلف علي مال حاجي جناب كه سÆالي و استفتا¾

است: اين نمودهاند اعالم علماي از باب اين در
ا¾ كم: بق× طالاهللا ا م×ا ال× Öس ¹اال جَّ Ôح سÆال:

در است شده شايع كه تريا ك كشيدن درخصوص ميفرماييد چه
از دارد مÇفاسد چقدر اينكه باوجود بلدان? و ممالك ساير و ايران
بينوا حرام? يا است حالل اينها باوجود آيا معاش, و معاد امور تعطيل

اهللا/ ايدكم

عليه: رحم¹اهللا مامقاني فاضل االسالم ¹ حج جناب جواب صورت ÇÇ
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حرامستحرامستحرام/ العلم عن Âفض ضرر به ظن با
مهر محل المامقاني/ د محم االقل

خÇراسÇاني كÇاظم د محم الÇم آخÇوند ¹االسÇالم حج جواب صورت ÇÇ
طابثراه:

يÇا آن شرب بر ديني مفاسد ترتب تقدير بر حيم/ الر حمن الر بسماهللا
العالم/ واهللا است حرام ه البت بدني, ضرر

مهر محل كاظم/ د محم الجاني االحقر ره حر

رحÇم¹اهللا گÇيالني ابوالقÇاسم د سي آقا ¹االسالم حج جواب صورت ÇÇ
عليه:

واهللا است حÇرام بياشكال سÆال مفروض در حيم/ الر حمن الر بسماهللا
باحكامه/ العالم

مهر محل

الÇم آخÇوند ¹االسÇالم حج جناب خاتمالمجتهدين جواب صورت ÇÇ
ه: سسر قد نهاوندي علي د محم

است/ حرام ه البت نوعي ضرر وجود با حيم/ الر حمن الر بسماهللا
مهر محل النهاوندي/ علي اجي الر
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رحÇمتاهللا يÇزدي كÇاظم د سي آقا آيتاهللا مرحوم جواب صورت ÇÇ
عليه:

ضÇرورت بÇدون است مÇتداول كÇه كيفيتي به حيم/ الر حمن الر بسماهللا

كننده(و)/ جايز دارنده, روا /1

العالم/ واهللا است/ حرام غه1 و سÔم
مهر محل





ملحقÇات





مÇجيد) قÇرآن (تÇفسير بيانالسÇعاد¸ از را قسمت اين تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب /1
چÇاپ ,10ì ص در و كردهاند ترجمه سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج مرحوم تأليف

است/ شده ذ كر ل او جلد دوم, چاپ ,19ê ص و ل او جلد ل, او

ترجمهازبيانالسعاد¸1

ما يهف ÖلÔق سرÖي مÖال و ر ÖمخÖال نع كونÔلÃ Öسي و جيم الر طانÖي الشَّ ن م اهللاب ÔوذÔعا

/219 آية بقره, سورة /2

ما2 ه ع Öفن ن م Ôرا كب هÔما ÔمÖث ا و اسلنل Õعناف م و Õكبير Õاثم

آيد فرود باال عالم از او دروني آدم آنكه از پيش انسان بدانكه
انÇجام و آغÇاز كه است, محض كافر شود برانگيخته باطني پيمبر و
اقرار بالفطره دروني پيمبر شدن برانگيخته از پس و نميداند/ را خود
يÇا ليكن ميباشد, او تسخير تحت كه است مبدÄي داراي كه ميكند
امر اين بر را او ديگري بايد و ندارد ه توج بدان شعور مقام در Âاص
است غفلتي در غرق و دارد مختصري ه توج آنكه يا كند, آ گاه فطري
ه توج اين گاهي و است/ مردمان از اندكي در آن و شده عارض  كه
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را او تا وانميگذارد, و ميكند وادار جستجو بر را او كه است قوي
ا گرچه شود برافروخته است ممكن كه كبريت مانند رساند بهمطلوب

كمند/ خيلي دسته اين و نرسد بدان آتشي
و دعÇوت و مÇيمانند بÇاقي خÇود كفر در آنكه يا ل او دستة و
فقط آنها همت و نميشوند متنبه و نميكند اثر نيز پيمبران هدايت
از مردم بيشتر و است, حيواني ات مشتهي و نفساني اغراض به رسيدن
بÇهخدا را آنÇها آنÇان جانشينان يا پيمبران آنكه خواه دستهاند, اين
را آنÇها ليÇه او دعÇوت خÇواه و نكÇنند; دعوت آنكه يا كنند دعوت
كÇه كسÇي آنكÇه نÇهايت نه/ يا كنند) (بيعت بندند پيمان و بپذيرند

ايÇماني دعوت كه باطني دعوت مقابل در است اسالمي دعوت ظاهري دعوت از مراد /1
است/ عرفا اصطالحات از اين و ميشود ناميده

هÇنگام در ا گÇر شود اسالم در وارد و كند قبول را ظاهري1 دعوت
نجات اهل Áاجما بميرد بسته پيمان او با او ناÄب يا پيمبر زندهبودن
جÔون ÖرÇ Ôم) مÇيباشند خÇدا فÇرمان بÇه اميدوار ايندستهها همة و است

بÇهشت رفÇتن اسÇتحقاق مÇوجب كÇه عملي نه كه ميباشند كساني اهللا مر ال رجونÔم از مراد /2
داده بهشت وعده آنها به خداوند كه كساني ولي است قطعي رفتن دوزخ به نه و دارند باشد

نهادهاند/ فراتر پا مقام اين از

نÇجات ليÇة او درجÇات حيث از بستگان پيمان دسته لكن 2/( اهللا ر Öم ال
امÇيدواران دسÇتة هÇمين جز¾ كمال بهمرتبه نسبت از ولي باالترند,

ميباشند/
معلم و راهنما جستجوي در و نهاده فراتر پا مقام اين از آنكه يا
نÇميرسند/ يا ميرسند راهنما به آنكه يا نيز دسته اين و برآمدهاند
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يا ميكنند رفتار او دستور مطابق يا ميرسند راهنما به كه هم  كساني
عقيده) و عمل (نه حال بهحسب آنكه يا رفتاركنندگان و نميكنند,
تبديل شهودي يا حالي بهشرك كفرشان آنكه يا ميمانند باقي كفر در
يكتاپرستي بهمقام گذشته آن از استكمالي سير در آنكه يا ميشود/
تي شخصي و خودي ا گر اينصورت در و ميرسند, قي تحق و شهودي
مÇيكند بÇندگي ايÇنكه بÇه هي وجÇت كه بهطوري نماند, باقي او براي
خÇدا بندة حال اين در باشد, بندگي مشغول بياختيار و باشد نداشته
اين در و رسيده, فقر پاية باالترين و بندگي درجه آخر به و  گرديده
بهتجلي و آورده بهخود بيخودي از را او متعال خداوند ا گر هنگام

خÇدا راه راهÇنمايان بÇر عÇرفا اصÇطالح در كÇه است تربيت و پرورش ربوبيت از مراد /1
خداوند ذات مخصوص مطلق رب اطالق و ميگويند مضاف رب را آنها و ميشود اطالق

است/ شرك ديگران به دادن نسبت و است

ميشود/ حاصل او براي ربوبيت1 مقامات ابتداي گرداند باقي خود
در نشÇود خلق بهسوي برگشتن مأمور و نرسد بقا مقام به ا گر ولي
مÇقامات از و است آنحÇال در غÇرق و ميماند باقي فنا همانحال
مصداق و نيست نشاني و نام ديگري براي او روحي حاالت و معنوي
من دوستان ; âيريغ فÔهÔم رÖعي ال قÔبابي حتت لي×اÄي Öوا فرمايد: كه قدسي حديث
آشنايي آنها بهحال را ديگري و پنهانند خودم جالل بارگاه زير در
مقام همين داراي نظر بهيك هم ولي و امام و ميگردد واقع نيست,

ميباشند/
بيهوشي از و برگرداند بقا بهمقام حال اين از را او خداوند ا گر و
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و ت بوÇن جÇان واليت ايÇن و مÇيشود/ خداوند  ولي آورد بههوش

و بÇخشيد ابÇراهÇيم بÇه را كÇليه امÇامت خÇداونÇد كÇه شÇده اشÇاره مجيد قرآن در چنانكه /1
امÇامت چÇون گÇرديد; مÇذكور كÇه است مÇرتبه ايÇن غÇير و مÇقامات اين تمام از باالتر آن
اطÇالق بÇهباال نÇامبرده مÇرتبة از انسÇانيت كÇمال مÇراتب تÇمام بÇر كÇه است جامعي  كلمه

ميگردد/

ا گر و ميشود ناميده هم امامت1 كه است دو آن بر م مقد و رسالت
بÇهسوي رجÇوع مأمور شد, واقع عنايت و ل تفض مورد اين از بيش
كه ميگردد, آنها زنده گردانيدن و آن اهل و خود بدن داخلي  كشور
و خÇود اخÇتيار بÇه حÇيات حال در يا بايد هركسي كه است رجعتي
آن مرگ گاه به بهناچاري آنكه يا برسد, بدان نفس تكميل بهواسطة
در ميشود, ناميده خود وجود و كوچك عالم در رجعت كه ببيند; را
نيز اين و ميگويند/ او جانشين يا ( نبي) خبردهنده را او اينصورت
آن نتواند خداوند جز كسي كه است بسياري درجات و مراتب داراي
و ميشود اطالق نيز ت نبو خالفت بر يا دو اين بر امامت و بشمرد را

است/ آن از جلوتر و رسالت روح مرتبه اين
انسان نفوس و بشر افراد اصالح اليق را او متعال خداوند ا گر و
تفريط و بهافراط افراد ساير و خود حقوق در كه ديد, بزرگ عالم در
و ميگردد/ پيامبر جانشين و پيامبر باشد داشته اعتدال جنبة و نگرايد
و مÇيگردد, اطÇالق نيز دو اين بر دارد را پيشوايي معني كه امامت

است/ حصر غيرقابل نيز رسالت مراتب
انسÇاني نÇفس كÇمال مÇراتب اصÇول و امهات مرتبه چهار اين
است ديگران براي آنچه غير نامي و حكمي كدام هر براي و ميباشد
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از مرتبه اين در راهرو چه نامند; عبوديت را ل او مرتبه زيرا ميباشد,
و آمده بيرون خودبيني آثار تمام و خود مالكيت و دارايي و هستي
و واليت زيÇرا گÇويند, هÇم واليت است/ شده آزاد نفس بندگي از
در واليت كÇه است ه متوج و نموده ظهور او براي خداوند سلطنت
و ( قحÖال ه×لل Ô¹الوال×ي كن×الÔه) ميباشد آنها موالي خداوند مخصوص اينجا
گويند هم امامت و است/ شده ظاهر او نزديكي و ياري و خدا دوستي

هÇمة مÇردم اي :1ë آية فاطر, [سورة اهللا الي Ô¾راقÔفÖال ÔمÔتÇÖن ا Ôاس الن ا هيا يا شريفة آيه از كلمه اين /1
قصص, [سورة Õرâقيف رÖي خ ن م ليَّ ا تÖل زÖنا ا لم× اني ب ر موسي حضرت گفتة و نيازمنديد/] خدا به شما

است/ شده اقتباس نيازمندم/] ميفرستي برايم كه نعمتي آن به من من, پروردگار :2ê آية

بروز او ذاتي ناداراي چه نامند, هم فقر1 و شده راهروان پيشرو زيرا
اوصاف/ ساير همينطور و است نموده

قواي همه پيشواي بنده زيرا ميشود, ناميده امامت دوم, مرتبة
مÇرتبة جÇلو در نيز و شده, واقع سالكين پيشواي و داخلي وجودي
زيرا ميشود ناميده هم تكلم و تحديث مقام است/ رسالت و ت نبو
را آنها اينكه بدون ميگويند سخن بيداري و خواب در او با فرشتگان
ميشود/ نامبرده گفتيم ل او مرتبه در كه نظر همان به هم واليت ببيند/
(بههوش فنا از پس بقاي و محو از بعد و Öح ص مانند هم ديگر نامهاي
خدا به باقيشدن و نيستي) از پس هستي و بيهوشي از پس آمدن

ميشود/ ذ كر آن براي
ايÇن در بنده زيرا گويند, (خبردادن) ت نبو مقام را سوم مرتبة
خبر هم را ديگران و ميشود بهحقايق آ گاه خداوند, طرف از مقام
ميشنود بيداري و خواب در را فرشته آواز مرتبه اين در و ميدهد/
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مرتبه اين در و نميبيند/ بيداري در ولي ميبيند, خواب در را او و
و وحي فرشته, واسطة بدون را علوم فرا گرفتن و فرشتگان خبردادن
فرشته آواز فقط گذشته مرتبة در زيرا تكلم و تحديث نه گويند, الهام

ميبيند/ را او خواب در مرتبه اين در ولي ميشنيد, را
مقام اين در بنده زيرا نامند, (رسالت) پيغامبري را چهارم مرتبه
همآواز مرتبه اين در و ميآورد/ پيغام مردم براي خداوند طرف از
را پيغامي و ميبيند بيداري و خواب در را او هم و ميشنود را فرشته

گويند/ آيين و شريعت ميآورد  كه
و نبي و رسول بين فرق در كه اخباري معني نموديم كه بياني از

سÇخن او بÇا فÇرشته كÇه كسÇي يÇعني مÇفعول صÇيغه بÇه دال) تشديد و فتح ث(به محدَّ /1
ميگويد/

كه شده اشاره اخبار آن در چه ميشود, معلوم رسيده امام و ث1 محدَّ
بÇيداري هÇم و خÇواب در هÇم را او و ميشنود فرشته آواز پيغامبر
در هÇم ولي و بÇيداري در نه ميبيند خواب در فقط نبي و ميبيند/
را او آواز فÇقط امÇام و ث دَّ حÇÔم و ميشنود بيداري در هم و خواب
از نيستي از پس كه است كسي ث محد چه نميبينند, ولي ميشنوند
وجود كشور به رجوع مأمور ولي شده, هست الهي بقاي به باز خودي
فرشتگان جنس از آن اهل تا نگرديده آن اهل كردن زنده و خود
چÇون شنيدن ة قو لكن ندارد, را فرشتگان ادرا كي ة قو پس  گردند/
است انسان حقيقت با موافقتر و قويتر آن د تجر و است استر حس
آمد خود به د مجد وقتي اينرو از دارد/ نميشود, جدا او از گوÄيا و
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آواز و مÇيگردد زنÇده عالم آن بهزندگي و شده شنوا او سامعه ة قو
ميشنود/ سامعه ة قو طاقت و استعداد بهقدر را فرشته

زندهشدن از پس كه است كسي ميدهد عالم آن از خبر كه نبي و
و شÇده خÇود درونÇي به كشور رجوع مأمور دوباره معنوي بهحيات
حيات با مناسب كه ثانوي تولد و معنوي بهزندگي را آن اهل خداوند
تدبير جهت از آنها زندگي (نه ميباشد فرشتگان ملكوتي و دي تجر
د تجر عالم با بيشتر كه خواب در اينرو از گردانيده; زنده ماده) عالم
در هم و خواب در هم ولي ميبيند, است اخروي جهت و دارد رابطه
مÇناسب آخÇرت اهل با و قوي سامعه د تجر چون ميشنود بيداري

نميرساند/ دست و نميبيند بيداري در ليكن است
برگشته, خود وجود به كشور آنكه از پس كه است كسي پيامبر و
البته و باشد/ شده داده رجوع آن اهل اصالح براي نيز خارج عالم به
وجÇهة از هم آخرت, اهل با بايد شخصي چنين اين وجودي قواي
وجهة و ه ماد تدبير جهت از عالم اين با هم و اخروي زندگي و د تجر
مÇردم بÇهدعوت نÇيز دنيوي وجهة از بتواند تا باشد, مناسب دنيوي
و نموده پيدا د تجر عالم و فرشتگان با كامل ارتباط اينرو از بپردازد,
روحÇاني بÇوي و ميبيند و ميشنود بيداري در هم و خواب در هم

طÇرف از را خدا بوي يعني يمن, Öال بلق ن م حمان سالرف ن شما اني فرمود: پيغمبر(ص) چنانكه /1
ميشنوم/ يمن

را ده جرÇم مÇوجودات و مÇيچشد روحي غذاي و ميكند1 استشمام
ميكند/ لمس
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پيامبري همخود پيامبري از مقصود كه نيست پوشيده تو بر البته
هÇم (نÇبي) خبردهنده از مراد همچنين و است/ آن جانشيني هم و
كه اخباري فهميدن اينصورت در ميباشد, آن جانشيني هم و ت نبو
<فرشتگان كه رسيده اسالم و شيعه بزرگوار پيشوايان و اطهار ة مÄا از
ما با و ميكنند بازي ما كودكان با و ميروند راه ما فرشهاي روي

داريم/ تكيه آن بر و مينماييم جمعآوري ما است پريدن واسطة آنچه يعني /1

خالي و آسان ميكنيم1> جمع بريزد كه آنها پرهاي و ميدهند دست
شبهÇاي در <فرشتگان ميفرمايد: كه خبري و ميشود/ اشكال از
نيز ناقص سالك ميگوييم بلكه ميكنند>/ زيارت را امر صاحب قدر
به و ميآيد بهخود بيخودي از و ميشود حاالت اين داراي  گاهي
آن تكامل الزمة بلكه ميكند برگشت خود وجود خارج و خود  كشور

گردد/ ظاهر او براي حاالت اين كه است
درونÇي قÇواي وجودي مراتب حفظ در بايد رسول و نبي پس
هر و كنند رعايت را آنان حقوق و بكوشند بزرگ عالم اهل و خود
از و دارنÇد/ نگÇاه بÇاشد خداوند به رجوع اليق كه بهطوري را  كدام
از آنÇها مانعشدن و عالم دو اهل بردن بين از و حقوق ضايعكردن
كمك و حقوق حفظ الزمة آنچه به و كنند/ نهي خداوند بهسوي رفتن

نمايند/ امر ميباشد خدا بهسوي رفتن در
قوايÇي مرتبه هر در و شده آفريده مرتبه چندين داراي انسان
Âمث است/ نيازمند چيزهايي به خود بقاي در آنها از كدام هر و دارد/
خÇود بÇقاي در كÇه است قÇوايÇي داراي حيوانÇي و نباتي مرحلة در
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او حيواني و نباتي نفس و بدن بقاي و ميباشد/ محتاج بهچيزهايي
زنگÇرفتن و سÇواري و خÇانه و پÇوشيدن و آشÇاميدن و بÇهخوردن
از يÇا تضييع موجب ورزد سستي كه آنها از يك هر در و ميباشد
و تعطيل موجب نيز آن در افراط و شده حقي صاحب حق بينبردن

ميگردد/ مراتب ساير حق و او حق بينرفتن از
و نمايد, نهي امري هر در تفريط و افراط از كه بايد پيامبر پس
بÔوا ر Öاش و كÔلÔوا فرموده: آنكه مانند فرمايد, امر اعتدال جنبة و وسط بهحد
امر كلوا نكنيد, زيادهروي ولي بياشاميد و بخوريد يعني فÔوا; ر ÖسÔت ال و
و است زيادهروي از نهي فوا ر ÖسÔت ال و آن, ترك از نهي و بهخوردن

موارد/ ساير در همچنين
خÇود بÇهطرف است نÇيازمند بÇدن را آنچه Hطبع انسان چون و
در مÇيكند, دفÇع خÇود از بÇاشد آن مÇانع كÇه را آنÇÇچه و مÇÇيكشد
را افÇراد دفÇع و جذب كه باشد داشته وجود قانوني بايد اينصورت
افÇراد بÇين نباشد قانوني چنين ا گر و درآورد/ ترتيب و نظم تحت
بÇينبردن از و تÇضييع كه بهطوري ميآيد; پيش تدافع و مزاحمت

باشد/ دفع و جذب ترك از بيشتر ديگران حقوق
و جذب صحيح اندازة تعيين براي را قانوني بايستي پيامبر پس
مجازات نمايند تخطي قانون اين از كه كساني براي و كند تعيين دفع
ديگÇر حÇيلة بÇه يÇا عوض بدون ديگران مال گرفتن از و دهد قرار
سير مانع كه است نفس نكوهيدة اخالق از امر اين چه كند, جلوگيري
كه راههايي از مردم مال گرفتن از همچنين و ميباشد/ خداوند بهسوي
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يا گدايي و دريوزگي يا چاپلوسي مانند است پستي و خواري موجب
از و كÇند جلوگيري است نفس پستي موجب كه آنها غير و دزدي
بينبردن از موجب آنچه و زمين آباداني از بازايستادن سبب آنچه
موجب و هست اثرات اين تمام داراي نيز قمار كند/ منع است مال
رفتن بين از و آباداني ترك و بازايستادن كار از و مردم فريبدادن

نمايد/ منع آن از و كند حرام را قمار كه است پيامبر وظيفه پس /1

ميباشد/1 عوض بدون بالÖكÔل طرف دو از يكي مال
كه است عاقله ة قو داراي خود انسانيت مرتبة در انسان همچنين
را واهمه و ميكند منظم نخستين مرحلة در را خود داخلي كشور امور
خÇود ر مسخ را خيال نيز واهمه ة قو و داده قرار خود تسخير تحت
هم را قوا اين و كرده تسخير را ه شوقي ة قو و مدارك هم خيال و نموده
اعÇضا, و اوتار و عضالت و اعصاب و نموده, محر كه قواي ر مسخ
عاقله ة قو ر مسخ همه پس شدهاند/ واقع محر كه قواي تسخير تحت
را الزمه حقوق بتواند تا است نيازمند عاقله ة بهقو انسان و ميباشند
امر مينمايد حفظ را كيفيت اين آنچه به بايد پيامبر پس كند/ حفظ
بين از را ه قو اين آنچه از و بكشاند خدا بهسوي را انسان بتواند تا  كند,

كند/ نهي ميبرد
تسخير ة قو و ميباشد عاقله ة قو مخالف مسكرات تمام چون و
چنانكه كند, نهي آنها از است آن پيامبر وظيفة ميبرند بين از را او
مگر نيامده آدم زمان از آييني و شريعت هيچ كه رسيده خبري در
عقل با احدي چون است/ نموده منع باده و شراب خوردن از آنكه
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مÇفاسد عÇاقله ة قو تسخير و تدبير زوال البته و نيست مخالف خود
پÇليديها هÇمه سرچشÇمة و مادر را باده جهت اين از دارد, زيادي
ميباشد نيز فوايدي و منافع داراي Hضمن ولي شمردهاند اÄث) ب× خÖال م Ôا)
بازكردن و اعضا دادن جال و غذا بردن تحليل و بدن فربه كردن مانند

حايل(و)/ مانع, /1

آوردن بÇههيجان و دل دادن نشÇاط و ذهÇن روشنكردن و هها1 د س
و لÃامت و بخل از جلوگيري و نفس نمودن شجاع و شوق و محبت

آنها/ غير
از سبب شده, فراوان زمانها اين در كه تريا ك دود استعمال اما
ÂÇاص كه بهطوري است عاقله ة قو سلطة و تدبير تدريجي بينرفتن
از پس مست شÇخص عÇاقلة ة وÇق زيÇرا شÇراب, برخالف نكند عود
و ت قو كمال در نيز او قواي ساير و خوبي درنهايت آمدن بههوش

ميباشند/ عاقله فرمانبرداري در سرعت
كند تدبير از تريا ك دود استعمال اثر بر ات بالذ عاقله ه قو ولي
ميشود ضعيف است جزÄيه معاني فهميدن براي كه واهمه ة قو و شده
و كند درك را اخروي و روحي ناخوشيهاي و خوشيها نميتواند و
و مÇعاني در ف صرÇت بÇراي كÇه له متخي ة قو همچنين و ندارد/ شوق
و معاش امور تنظيم براي بهيكديگر آنها نمودن ضم و صورتها
شده ادارك صورتهاي حفظ او كار كه خيال ة قو و شده/ خلق معاد
و اخÇروي راه تحصيل و زندگاني تدبير حسن براي واهمه ط بهتوس
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كÇه نÇيز ه شوقي ة قو و ميگردد/ سست ميباشد مردم با خوشرفتاري
امÇور در و است بÇاال عÇالم بÇهسوي صعودي سير در انسان مركب
و است ه وقيÇش مÇركب كÇه محر كÇه ة قو و ميكند كمك نيز دنيوي
ميگردد/ ضعيف و كند ميباشند محر كه ة قو عمل واسطة كه اعصاب
بهبدن آن ضرر و است مال رفتن بين از سبب قوا از هريك ضعف و
چهره و سيما از و ميبرند پي بدان كس همه و است محسوس نيز
بالطبع تريا ك دود زيرا نيستند; ف معر به محتاج كه ميشوند شناخته

و تÇرقيدهنده و مÇحر ك و بÇوده نÇطفه بÇا كÇه اصÇليه حÇرارت ة وÇق غÇريزيه حÇرارت /1
است/ حيات ماية و الزمه مواد جذبكننده

و ميبرد1 بين از را ه غريزي حرارت چه است, حياتي ة قو با مخالف

حÇرارت تأثÇير بهواسÇطة كه است مختلفه اشكال قابليت و سيالن ة قو غريزيه رطوبت /2
بود/ نخواهد نمو و ترقي قابل نباشد ا گر و بگذارد بهنمو رو ميتواند غريزيه

رامسدود اعضا مسام و منافذ و ميكند خشك را بدن ة2 طبيعي رطوبت
است/ غريبه رطوبت ح ترش باعث كه ميكند

كه است غريزيه حرارت نگاهدار و كمككار غريزيه رطوبت و
غيرطبيعي, غريبه رطوبت ولي ميباشد حيات كمككار و نگاهدار

ميبرد/ بين از را ذاتي حرارت برعكس,
كه داده قرار طوري را ريه خود كاملة حكمت به متعال خداوند و
در كه را رطوبتهايي تا است منافذي و مسامات و چشمهها داراي
پÇيدا كÇبد و مÇعده و قÇلب از مÇتصاعده بخارات اثر بر سينه فضاي
ا گر چه نگردند, ن تعف سبب و نشوند جمع تا پاشاند هم از ميشود
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اين در و شده/ ناميده برسام شود پيدا دماغ در معده و كبد بين واقع پردة ورم از كه اثري /1
دردي و شÇود, پيدا بخارات باالرفتن وقت خصوص حال انقالب و وسواس حال مرض
سÇرسام با Hغالب و گردد ظاهر رنگ سرخي و تب باشد/ راست طرف در خار خليدن مانند
و چشم سرخي و سر سنگيني تب, با و است دماغ خود يا دماغ پردههاي ورم كه (دردسر)
و بر از مركب فارسي را كلمه اين قديم پزشكان از بعضي و است, همراه هذيان و سردرد
سÇينه مÇراد جÇا ايÇن در كÇه است كÇنار بهمعني بر و درد بهمعني سام گفتهاند و دانسته سام

نوشتهاند/ با¾ كسر به را آن هم بعضي و ميباشد
آن پÇيدايش و دارد درد و مÇيشود پÇيدا دست زيÇر در كÇه حÇجم زيÇادي و ورم خراج, /2
از و مÇيريزد عÇضوي به طبيعت كه خود كثافت از است غليظه مواد شدن جمع بهواسطة

ميشود/ عاجز بخار و چرك و عرق ط بهتوس آن دفع
طÇرف از عÇضالت و اضÇالع روي كÇه سينه, دروني پرده در است ورمي نÖب, الج ذات /3
در يÇا گÇرفته قÇرار تÇغذيه آالت و تÇنفس آالت بÇين كه پردهاي در يا شده, كشيده اندرون
و شÇرايÇين فشÇار و اضÇالع زير در درد و شديد تب آن عالمت و شود/ پيدا آن يكطرف

است/ صورت افروختگي بر و سرفه و زياد نفستنگي

امراض و پهلو3 سينه و راج2 Ôخ و برسام1 مختلفه امراض شوند ن متعف

پÇردهاي در كÇه است ورمي آن و گويند/ در ذاتالص قديم طب در كه است مرضي مراد /ê
و خنجري غضروف به سينه باالي استخوان از و ميكند قسمت دو به داخل در را سينه  كه
سينهاي استخوان دو بين درد آن اثر بر و شود, پيدا ميشود وصل پشت فقرات به پشت از

اندازد/ نظر بهپايين يا كند بهباال رو را سر نتواند كه گردد ظاهر معده دهانة تا
ميگردد/ ظاهر كبد در كه است مرضي ذاتالكبد از مراد /ë

اثÇر بÇر يÇا مÇيكند ريÇزش سÇر از كه كثيفه مواد اثر بر ريه در كه است ورمي يه ذاتالر /ì
سينه درد و نفس تنگي و نشدني قطع طوالني شديد تب موجب و ميشود پيدا نÖب جÖذاتال

ميشود/ چشم و رو سرخي و

ميشود/ ظاهر ريه6 و كبد5 و سينه4
را آن مÇنافذ و (مÇتكاثف) فشرده هم به را ريه تريا ك دود و
ه اصلي رطوبت كمشدن بهواسطة و آن اثر بر كه ميكند تنگ خيلي
بÇروز سÇبب و بپاشاند را رطوبتها نميتواند و ميكند پيدا تصلب
مÇبتاليان از بسياري كه شده ديده چنانكه ميشود, نامبرده امراض



ذوالفقار 138

بر هم بسياري و ميباشند مبتال نامبرده بيماريهاي از بهيكي تريا ك
نمودهاند/ زندگاني بدرود امراض اين اثر

و دارد وجود باده در موجود مفاسد تمام تريا ك دود در پس
كه منافعي بهجاي نامبرده مفاسد بر اضافه نيز ديگر گونا گون مفاسد

است/ موجود ميباشد باده در
خوردن از شديدتر جهت چندين به تريا ك حرمتكشيدن پس

تريا كي/ و تريا ك بر باد خدا لعنت پس است/ شراب



و هÇزار مÇاه اسÇفند در را مÇقاله ايÇن تابنده سلطانحسين آقاي جناب ارجمند دانشمند /1
نگاشتهاند/ افيون زيانهاي درباره خورشيدي شانزدة و سيصد

افيونواثراتآن1

مÇملكت در امÇروز آن, دود كشيدن Hمخصوص افيون استعمال
بسياري ا كنون كه شده زياد ي بهحد خاور ممالك از بسياري و ايران
كÇه است بÇهقدري نÇيز آن مÇفاسد مÇيباشند/ مÇبتال بÇدان مÇردم از
روزبهروز آن مفاسد وجود با كشنده زهر اين و نيست قابلشمردن
به كساني وا گيردار بيماريهاي مانند و ميشود زيادتر مردم ميان در
را تريا ك طبي فوايد نميتوانيم ه البت ميكند/ سرايت نيستند مبتال  كه
بÇيانÇدازه آن دود HخصوصÇم غÇيرطبي اسÇتعمال ولي شÇويم منكر

است/ خطرنا ك و زيانآور
با مبارزه براي كه دانست موظف را خود نگارنده امر اين به نظر
حدود در را آن مفاسد خويش سهم به خانمانسوز عمومي بالي اين
بÇهنظر را آن تÇاريخ اخÇتصار بÇهطور ابتدا و دهم شرح خود اطالع
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اشÇاره Âمجم آن ات مضر و خواص به سپس ميرسانم, خوانندگان
از و مÇيباشد طب بÇه مربوط مطلب اين كامل تحقيق البته ميكنم/

است/ بيرون بنده اين اطالع حدود
بهمعني و شده گرفته يوناني اوپيون كلمة از و است ب معر افيون

1. Opiume.

آن فÇارسي و گويند اوپيوم1 را آن فرانسه در و است چرتآورنده
كه است محتمل و مثنا¸) ¾Ĥي بر فارسي پاي تقديم (به است هپيون
زبÇان از يÇونانيان آنكÇه يÇا باشد شده گرفته يوناني از نيز كلمه اين

باشند/ گرفته را آن پارسيان قديمي
گويد: ناصرخسرو

ازيÇرا ك نÇيكخواهÇي نÇÇام ار كÇÇن داد
هÇپيون چو است دشمن هزل را تو عقل
از مراد گويند و گفتهاند افيون و لبنالخشخاش را آن عربي به

سفيد/ نه است سياه خشخاش منجمد شيرة آن
ضد كه پادزهر بهمعني است ترياق آن ب معر كه تريا ك لفظ اما
در افÇيون بÇهمعني آن استعمال و ميباشد/ است زهر شويندة و سم
در تريا ك كه موقعي از يعني است شده پيدا تازه و نبوده لغت اصل
طرف از نيز استعمال اين كه ميآيد چنان بهنظر و يافت شيوع ايران
و رواجدادن بÇراي كه يافته شيوع بودهاند افيون به مبتال كه  كساني
استهزا¾ بهطور ديگران يا گذاشتهاند, آن بر را تريا ك نام آن ستايش
براي ترياقي معجونهاي در اينكه بهواسطة يا كردهاند, ادا را لفظ اين
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آن در پزشك تعيين طبق افيون قدري بايد ادويه اثر دوام و حفظ
اشعار در تريا ك لفظ ولي كافور/ زنگي نام نهند برعكس نمايند: حل

گويد: سعدي جمله از شده, استعمال سم ضد بهمعني سابقين
حÇق آفÇريد نÇبي دهÇÇان در تÇÇرياق

جÇانگزا زهر از بود غم چه را يق صد
است: گفته حافظ

بخست تو سرزلف مار ز كه را ما دل
تريا كانÇداز شفاخانة به خود لب از

گفته: ديگر شاعر
قمار در ميفشارد جان چنين كامروزم عشق

شÇÇد تÇÇرياق نشÃÇÇÇÇة فÇÇÇÇريب دل در لم او
كه بگيريم معني دو هر به را كلمه اين ميتوانيم زير شعر اين در

شده:  گفته
است اين تريا كم افيونيام بلي جان نبينمميدهم يكدم  گرت
از مÇيكنم گÇمان و است نÇزديكتر عÇاميانه اخير استعمال به ولي

باشد/ اخير شعراي
است آن اقسامش بهترين گويند ا اطب دارد/ مختلف اقسام افيون
در و شده حل زود آب در قسم اين باشد, سفيدي به مايل و صاف  كه
است/ تندي بوي داراي و ميشود گداخته بهزودي نيز آفتاب و آتش
پستتر ل او قسم از باشد زياد جمودت و تيره رنگ داراي آنچه ولي
د متعد الوان و اقسام پيدايش و اختالف علت ندارد/ را آن خواص و
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و ميشود تريا ك كشت آنها در كه است زمينهايي مختلفبودن آن
Âكام كشاورزان كه دارد مدخليت آن بدي و خوبي در نيز تخم و آب

واقفند/ آن بر
خواص و داشته معروفيت ا اطب نزد پيشين زمانهاي در افيون
اوميرس كه گفتهاند دانشمندان بعضي بلكه و مينمودند بيان را آن
ميزيسته ميالد از پيش سال هزار در Hتقريب كه يوناني معروف شاعر
ذ كر آن براي كه تي خاصي و است, گفته نيپنش را آن و برده نام آن از
دربارة و ميدهد/ تسكين را بشر روحي اضطرابات كه است آن  كرده
بÇه كÇار زيÇاد ولي مÇيشناخته را افيون كه گفتهاند بعضي هم بقراط
آشÇنايي تÇريا ك بÇهخواص Âاص كه ميگويند هم بعضي نميبرده/
و فÇيلسوف ونÇيا كÇوراس است/ نÇميكرده استعمال را آن و نداشته
دماغي و نخاعي اعمال در تريا ك تأثيرات از بقراط معاصر پزشك

است/ مينموده استعمال را آن و داشته اطالع
در را آن گÇاهي و داشÇته ه وجÇت بÇدان ا بÇاط نÇيز بقراط از پس
قديم اطباي خاتم كه جالينوس Hمخصوص ميبردند به كار معالجاتشان
داروهاي در و داشته آشنايي آن خواص به است بقراط مرتبة تالي و
مÇيالد از پÇيش سÇوم قÇرن در است/ مÇينموده استفاده آن از طبي
قسÇم يك كÇه مÇيكونيوم از را حÇقيقي و خÇالص افÇيون پÇÇزشكان
نمودند, تركيب معجونهايي آن از و داده تميز است آن غيرخالص

شد/ تكميل Gبعد كه است مشهور ترياق معجون جمله آن از  كه
ر تأخÇم اطباي و اسالمي اطباي ميان در تريا ك طبي استعمال
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پÇي كÇه كسÇاني ليÇن او درحÇقيقت و يÇافت, شÇيوع خÇيلي اروپايي
داخÇل امÇراض مداواي و تراپوتيك در را آن و برده آن بهخواص
يت اهم بدان كه بودند رازي و ابنسينا قبيل از اسالم اطباي نمودند
شيوع بهطوري آن استعمال و كردند كشف را آن خواص و داده زياد
منابع از كه هم اروپاييان و رفت جلو طبي داروهاي بيشتر از كه يافت
اسÇالمي اطÇباي از هÇم طب در و مÇيكردند استفاده اسالمي علمي
اسÇتعمال زيÇاد را آن و بÇرده پÇي آن يت اهم به مينمودند پيروي
گÇفته هفدهم قرن در اروپا پزشك مشهورترين سيدنهام ميكردند/
و مÇعالجه تÇرك شد مجبور افيون استعمال ترك به هرگاه كه است

كرد/ خواهد طبابت
اصÇول از را آن كÇه است بÇهقدري افÇيون طبي اهميت امروز
و گÇنگنيا و جÇيوه و تريا ك بدون گويند و ميدانند طبي داروهاي

است/ محال طبابت ارسنيك
و ره خدÇم عÇوامÇل عÇداد در را تÇريا ك جديده قرون اوايل تا
بÇود معروف خواب پدر حتي و ميداشتند محسوب خوابآورنده
ر غيÇم ادويÇة جزو را آن بردند پي آن زياد يت اهم به كه Gبعد ولي

گفتند/ نوروتراپيك و عصب
مÇخالف است تÇريا ك در كÇه طبي فوايد كه دانست بايد ولي
ديگر چنانكه نيست ميباشد آن استعمال ديگر اقسام در كه اتي مضر
طÇبي دسÇتور مÇطابق ا گر يعني دارند, را خواص همين نيز يات سم

است/ كشنده ترتيب آن غير به و نافع شود استعمال
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آن دود كشÇيدن دارد زيÇادي طÇبي فوايÇد آنكه با نيز تريا ك
مخالف ا گر نيز آن خوردن چنانكه است خطرنا ك و مضر بياندازه

است/ كشنده باشد طبي دستور
جايي چه و زمان چه در كه تريا ك زراعت به شروع ابتداي در
كÇه ميزنند حدس بعضي ولي نيست دردست صحيحي اطالع بوده
شروع آناتولي شبهجزيرة و صغير آسياي از آن تجارت و زراعت
ممالك در ا كنون باشد/ كرده سرايت ديگر جاهاي به آنجا از و شده
در ويژه دارد, رواج آن تجارت مصر و چين و تركيه و ايران و هند
پيش, نيم و قرن يك قريب و است زياد خيلي آن محصول كه چين
بلكه نميرفت بهخارج و شده صرف كشور همان داخله در آن تمام
چين در ميشد صادر هند از كه هم تريا كي (%90) درصد نود قريب

و نÇمودند جÇلوگيري نÇيز تÇريا ك كشÇيدن از شÇد كÇمونيست Hرسم چين آنكه از پس /1
نيست/ آنجا در سابق روش ا كنون كه كردند مراقبت آن ترك در ت شد بانهايت

ميبرد1/ فراواني سود راه اين از هند تجارتي شركت و داشته مصرف
تركيبات براي فقط اروپا در دارد: مختلفي اقسام افيون استعمال
شÇرق مÇلل مÇيان در ولي ميكنند استعمال طبي معالجات و دوايي
ميشود استعمال نيز آن دود كشيدن و خوردن قبيل از ديگر بهاقسام
استعماالت عوارض ولي است/ شايع مشروب و چايي و قهوه مانند و
هÇندوان و چÇينيها و مسÇلمين مÇيان در است/ زيÇاد آن غÇيرطبي
همة و است معمول خيلي آن دود كشيدن و جويدن, و آن خوردن
در استعمال اين ميكند/ مسموم را بدان مبتالي زود يا دير اقسام اين
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ابÇتدا چÇين در و بÇوده مÇعمول پيش قرن چند از خاور  كشورهاي
نÇيز آن دود هفدهم قرن اواسط در سپس گرديد, شايع آن جويدن
بÇهزودي ميكردند استعمال مسكر مانند را آن چون و يافت شيوع

شدند/ مبتال بدان افراد همه Hتقريب كه بهطوري كرده پيدا عموميت
و هÇزار (مطابق ميالدي شش و نود و هفتصد و هزار سال در
فرمان شمسي) پنج و هفتاد و يكصد و هزار و قمري نه و دويست
از شد ممنوع خارجه از آن ورود و گرديد صادر آن منع به پادشاهي
و هزار سال در آن واردي معذلك و گذاشت بهنقصان رو اينجهت
و بود كيلوگرم هزار بيست و دويست تخمين بهطور ميالدي هشتصد
Gد مجد قمري) 12ê8) ميالدي سه و سي و هشتصد و هزار سال در
قÇيمت كه صندوق هزار بيست ميالدي 1839 سال در و شد قدغن
دريÇا بÇه زيادي جمع حضور با بود فرانك مليون صد آنها تقريبي

شد/ ريخته
و زياد استفادههاي راه اين از كه هند در انگليس تجارتي شركت
انÇتشار را آن كه داشت بسيار كوشش و يت جد بود برده سرشاري
آن نشدن وارد در چين دولت ولي ميكرد وارد قاچاق بهطور و دهد
رسيد بهمناقشات كه بهطوري داد بهخرج زياد سختگيري و مراقبت
قÇراردادي ميالدي دو و چهل و هشتصد و هزار سال در باالخره و

باشد/ آزاد چين ساحلي قسمتهاي در افيون ورود كه شد بسته
داشت شÇيوع چÇين مانند سابق در آن استعمال ژاپن كشور در
128ë) مÇيالدي هشت و شصت و هشتصد و هزار انقالب در ولي
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را آن و داده بÇهخرج فوقالعÇاده مخالفت امر اين با دولت قمري)
ÂÇاص ژاپÇن در خÇانمانسوز بالي اين امروز و نمود/ قدغن به كلي
زيÇرا است همين نيز ملت اين ترقي عوامل از يكي و ندارد وجود
جسماني عوارض همچنين و ميشود پيدا تريا ك اثر بر كه صفاتي

است/ جسمي و روحي ترقي با مخالف آن
بهروز روز و دارد شيوع كه است تها مد نيز ايرانيان ميان در
گمان و نرسيده, نگارنده بهنظر آن صحيح تاريخ ولي ميشود زيادتر
چين از كه است مغول يادگارهاي از يكي تريا ك كه است آن بعضي
برحسب اوقات آن در آن دود استعمال چون ولي آوردند خود با
از يكÇي را عادت اين نميتوانيم نبوده معمول چين خود در تاريخ
آن زراعت بگÇوييم نميتوانيم نيز و بدانيم/ مغول دورة يادگارهاي
شÇيخ مÇانند مÇغول از پÇيش اطباي زيرا آمده چين از آنها ط بهتوس
خواص و گفته سخن تريا ك دربارة رازي زكرياي بن د محم و ابوعلي
آن جويدن و خوردن شيوع كه است محتمل ولي نمودهاند ذ كر را آن

باشد/ آمده ايران به مغول ط توس
آن از كÇه بÇوده طÇريق اين به چين در آن دود استعمال طرز
سوراخي در را حب اين نموده درست لوبيا حب بهاندازه حبهايي
نزديك را آتش و داده قرار است معين كار اين براي آن قليان در  كه
را نفس گذاشته دهن در داشت سوراخ كه را لوله ديگر سر آورده آن
بهدهان مذكور سوراخ از آن دود و شده مشتعل نيز آن و برده باال
قسم است/ معروف وافور به و معمول قسم اين ايران در ميشد/ وارد



1ê7 اثراتآن افيونو

و مÇيشود انجام عمل اين چراغ ط بهتوس كه است معمول هم ديگر
مركزي قسمتهاي در وافور است/ ل او قسم از زيادتر آن زيانهاي
قÇليان خÇراسÇان و بÇلوچستان و كÇرمان در ولي است بÇيشتر ايران

است/ شايعتر چراغي
از ننموده تأثير چندان تريا ك شيرة كشيدن معتادين از بعضي در
ايÇن آن آوردن بهدست طريق و ميكشند را آن جوهر جهت اين
سيخك ط بهتوس كه جرمي و سوخته تريا ك كشيدن از پس كه: است
را نÇامبرده جÇرم مÇيشود/ جÇمع كÇمكم ميشود وافور سوراخ داخل
را آن خÇالصة و زبÇده و مÇيجوشانند و مÇيكنند آب آتش ط توس

مينامند/ تريا ك جوهر
كه آنها از قسمتي ولي زياد است مترتب تريا ك بر كه طبي آثار

ميشود: مذكور دارد ارتباط ما بحث موضوع به
خÇودكشي براي نيز اروپا در و است كشنده زهرهاي از افيون
رخÇوتي و سستي شود استعمال كم مقدار به چون ميشود/ استعمال
زيادتر استعمال مقدار ا گر و ميشود بهخواب منجر كه ميكند ايجاد
سÇپس ميافÇزايÇد روح اعمال بر كرده تحريك بدن در ابتدا باشد,
آن تÇركيبات و تÇريا ك بر ادامة ميشود/ زيادي اضطراب موجب
بهزودي دارويي هيچ و است باه نقصان و غذا به ميل كمي موجب
از موجب افيون استعمال گويد ابوعلي شيخ نميشود/ عادت تريا ك
هضم عمل و گوارش دستگاه كارافتادن از و ذهن و فهم ة قو بينرفتن

است/
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بÇهواسÇطة آنكÇه جÇمله از است زياد خيلي آن طبي زيانهاي
كمشدن اثر بر و ميكند كم را بدن غريزي رطوبت دارد كه يبوستي
و نقاهت و ضعف باعث و ميشود كم نيز غريزي حرارت رطوبت
دود اثÇر بÇر گÇوارش دسÇتگاه آنكÇه ديگر ميگردد/ مزاج يبوست
بدل گرفتن و خود كار انجام عهده از شده كثيف و چركين تريا ك

برآيد/ نميتواند مايتحلل
بهعقيده كه انسان دل آنكه: اختصار بهطور مطلب اين توضيح
و بسط و قبض در هميشه است حيواني روح مركز مين متقد فالسفة
ميباشد همراه غريزي رطوبت با كه است بدن غريزي حرارت مركز
و مثبت ة قو دو حكم كه مرموز كيفيت دو اين اثر بر حياتي ة قو و
هرچه و است, جاري بدن ات ذر تمام در دارد را الكتريسيته منفي
كمتر هرچه و شديدتر حياتي ة قو باشد زيادتر رطوبت و حرارت اين
حرارت كه جواني ل او در اينرو از ميگردد ضعيفتر ه قو اين شود
بيشتر نيز زندگاني نشاط و طراوت است زياد بدن غريزية رطوبت و
رو كيفيت دو اين چون و است برعكس پيري موقع در ولي است,
از اثر بر آنكه تا ميگردد بيشتر بدن در ضعف آثار گذاشت بهضعف

ميشود/ پيدا مرگ چيز دو اين بينرفتن
حÇرارت مÇخالف است مسكÇن و ر مخد چون تريا ك طبيعت
در چون و ميبرد بين از هم را ه غريزي رطوبت و ميباشد غريزيه
است س نفÇت مجراي كه دهن راه از آن صافي و زبده كشيدن موقع
و ميكند كم را غريزي حرارت و ميرود قلب به آنجا از و شده وارد
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حÇرارت رفتن بين از و ميكند/ كمتر را حرارت شود زيادتر هرچه
دهد/ دست مرگ تا ميگردد بدن حرارت فقدان موجب قلب غريزي
زياد مسامات و چشمهها داراي و متخلخل است جسمي نيز ريه
را آنÇها بÇهتدريج ريÇه ميآيد بهسينه قلب و معده از كه بخاراتي و
تريا ك كشيدن در و ميبرد بهتحليل خود در و ميكند جلب بهخود
جذب بهخود را ريه رطوبت و ميشود متكاثف ريه متخلخل جسم
مÇينمايد, مسÇÇدود بÇÇاالخره و تÇÇنگ را آن مسÇÇامات و مÇÇيكند
ريÇه درنÇتيجه و كند جذب بهخود را رطوبت نميتواند بهطوريكه
و مÇيگردد حكمفرما آن بر غريبه رطوبت و حرارت و ميخشكد

ميشود/ پيدا صدري و ريوي امراض
آنها از بسياري و است زياد خيلي تريا كيها در امراض اين و
هضم قواي ميميرند/ امراض اين اثر بر و نرفته دنيا از طبيعي بهمرگ
عمل در هم آنها زيرا ميشوند, ضعيف تريا ك دود اثر بر نيز توليد و
از را حرارت اين تريا ك ولي دارند/ احتياج غريزي بهحرارت خود
مشغول بهخوبي توليد و گوارش دستگاه كه نميگذارد و ميبرد بين
غÇذا بÇه بÇيميل و كÇمخورا ك HالبÇغ تريا كيها اينرو از باشد  كار
هاضمه ضعف اثر بر و است كم آنها در هم مقاربت ميل و ميباشند
و ميشود/ پيدا نيز كارافتادگي از و پژمردگي و اعضا سستي و الغري
پنج و چهل اشخاص همچون قيافه در ساله پنج و بيست جوانهاي

گفته: شاعر چنانكه ميشوند ساله
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زال پير چون شوي باشي ا گر دستان رستم
نر شير چون ا گر باشي شوي روبه از  كمتر
ميرساند: خلل بدن ششگانه ضروريات بههمة تريا ك بعالوه
اثر بر نيز بدني سكون و حركت شد/ معلوم آشاميدن و خوردن در اما
تنبل Hغالب تريا كي شخص زيرا ميشود, خارج اعتدال حد از امر اين
مÇوجب سكÇون در افÇراط و است حÇركت و ورزش بÇه بÇيميل و
و حركت اما است; غريزي حرارت پنهانشدن و رطوبت حبسشدن
گفتيم چنانكه زيرا ميكند, تغيير تريا ك بهواسطة نيز نفساني سكون
ه غضبي ة قو دم دوران كندي و جمود بهواسطة و ميشود كم شهوت
او براي است ضروريات از نيز هوا ميشود/ اعتدال حد از كمتر نيز
ميرود/ او قلب به كثيف هواي و ميشود فاسد تريا ك دود اثر بر  كه
كه را خود اعتدال حالت زشت عمل اين اثر بر نيز امسا ك و استفراغ
چÇنانكه زيÇرا مÇيدهد, دست از است الزم بدن صحت حفظ براي
و زاÄده مواد نميتواند و ميشود غالب مزاج بر يبوست دادم تذكر
خواب است/ عاجز غذا هضم از همچنين كند, دفع بهخوبي را  كثافات
هرچه و است رطوبت اثر بر خواب زيرا مييابد تغيير نيز بيداري و
پيران در چنانكه ميگردد كمتر نيز خواب شود كمتر بدن رطوبت
رطÇوبت زيرا است كمتر جوانان از آنها خواب كه ميكنيم مالحظه
كمشدن بهواسطه غريبه رطوبت و است كمتر آنها در بدن غريزي
كÇم رطÇوبت ايÇن چÇون تريا كي در ميشود/ زياد غريزيه حرارت
مÇالزمة هÇمچون بÇيداري و مÇيرود بÇهتقليل رو او خواب ميشود
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ايÇنرو از است كÇم تريا كÇي در و ميباشد نفساني و بدني حركات
بر خمودت و چرت حالت Hغالب و نيست كامل بيداري هم او بيداري

دارد/ غلبه آنها
بهداشت با مخالف به كلي تريا ك دود استعمال كه شد معلوم پس
از آن از دوري و ميدهد سوق زوال و فنا بهوادي را انسان و است
كه ميكند حكم سالم عقل و واجب آن از احتراز و الزم طبي لحاظ

است/ الزم خطرنا ك و مضر چيزهاي از دوري
وجود نيز تريا ك در است موجود الكلي مشروبات در كه اثري
ميبرد/ انسان از را تميز و شعور ة قو كه ميكند ايجاد حالتي و دارد
در و دفÇعي مشÇروب در اثÇر اين بروز كه است اين دارد كه فرقي
و ميرود بين از مست شخص در اثر اين ولي است تدريجي تريا ك
و فكر ة قو و برنميگردد تريا كي در و برميگردد Gد مجد او عاقلة ة قو
ة قو مبتنيبر كماالت تمام البته و ميكند سلب او از بهتدريج را تدبر
چنانكه است صفات جميع زوال موجب آن نقصان و ميباشد, عاقله
بينرفتن از كه است آن هست كه فرقي ميكنيم/ مالحظه ديوانه در
ه متوج اخالقي مسÆوليت اينرو از نيست اختياري جنون اثر بر عقل
و سÇو¾اخÇتيار اثÇر بر تريا كي در عاقله ة قو فقدان ولي نميشود او
شرع و عقل و دارد اخالقي مسÆوليت البته و اوست/ خود بيقيدي
كار در نيز باطنه قواي و حواس ميكند/ حكم آن از جلوگيري بهلزوم
را اخروي يا دنيوي جزÄي معاني كه واهمه ة قو Âمث ميشود, سست
يا دنيوي عقالÄي تهاي لذ به ه توج و ميشود, كند او در ميكند درك
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گويا كه كشيدن موقع مگر ميرود بين از ه شوقي ة قو و نميكند اخروي
جÇمع خيال و ميشوند مجتمع هال كت شدن آماده براي وهم قواي
درحقيقت و ميكند ف تصر صور و معاني در كه نيز له متخي ميشود/
كار از و ميشود تعطيل است ا مهي بهمعاد ه توج و معاش تدبير براي

ميافتد/
فقدان و انسانيت صفات رفتن بين از موجب قوا اين شدن زايل
كه است عمومي مشهودات و محسوسات اينها است/ پسنديده اخالق
ذ كر در ا گر و است مشهود نيز همه نزد و حا كم بدانها حس و عقل
مينمايند/ تشريح دانشمندان Gبعد شود مشاهده نقصي علمي مدارك
اهميت خود بهقول و نيست بهعهد بهوفاي د مقي تريا كي شخص
با كه اشخاصي در Hمخصوص نميشود يافت او در غيرت نميدهد/
وافÇور از چراغ ات مضر زيرا دارند, عادت تريا ك به كشيدن چراغ
زياد خيلي نيز آن اخالقي مفاسد و ات مضر اينرو از است, زيادتر
از چÇنانكه ميبرد, بين از هم را طبع بلندي و مناعت صفت است/
موقعكشيدن در زياد دارايي با كه شنيدهام تريا كيها از نفر چندين
قسÇمت اين حتي و دارند خودنظري رفيق تريا ك حبة به تريا ك
است زيادتر تريا كي جا هر در و ميشود نيز دزدي منجربه  گاهي
است/ كÇم نÇيز دزدي باشد كمتر جا هر و ميشود بيشتر نيز دزدي
و عبوس Hغالب تريا كيها و ميبرد بين از نيز را محبت و  گشادهرويي
حالت و ميبرد انسان از نيز را كسب و كار دوستي ميباشند/ ترشرو
بر و ميكند ايجاد است عقال تمام و دين بزرگان مبغوض كه را تنبلي
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از بهتدريج هم آن برسند, به كار مختصر بتوانند عادي حال در فرض
ميرود/ بين

باشد ي مهم كار قسم هر كشيدن, وقت رسيدن عادت موقع در و
خÇواه و ديÇني خÇواه مÇملكت, چه و جامعه چه و شخص براي چه
كارها همة بر را كشيدن بلكه برسند, كار آن به ندارد امكان دنيوي

ميدهند/ ترجيح
تÇمام بÇلكه بÇيشتر ÂثÇم هست نÇيز عÇبادات بÇه ه توج مخالف
و سÇحر مÇوقع در و مÇيشود قÇضا آنÇها صÇبح نÇماز تÇÇريا كÇÇيها
شÇوند بÇيدار نÇميتوانÇند و خÇوابÇيدهانÇد سگÇها مانند بينالطلوعين
آيات و اخبار در كه مÆمن صفات بزرگترين از يكي درصورتيكه
مÇحروم بÇزرگ نعمت اين از تريا كي ولي است سحرخيزي رسيده
ميكشند تريا ك شب ل او كه عادتدارند تريا كيها بيشتر زيرا است,
كيفيت بروز از پس مشغولند/ سحر نزديك تا شب ل او از بعضي و
كه كسي است كم و شوند بيدار نميتوانند را صبح ميخوابند چون آن
بÇاز را انسان نيز ديگر عبادات از باشد/ بيدار صبح و بوده تريا كي
بهطوري است ت بهشد رو آنها در روزبهروز حاالت اين و ميدارد
طÇلوعي مينمايد/ بيقيد عبادات تمام به نسبت Hتدريج را آنها  كه

 گفته:
سيهروزان اين حال ز بهبودي اميد مجوي

وافوري فرداي ميشود زامروزبدتر خود  كه
نميتواند كه بهطوري ميكند, خارج جامعه از را انسان تريا ك
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خدماتي عهدة از و داده انجام كامل بهطور را خود اجتماعي وظايف
درحقيقت پس برآيد, نموده ل محو او به ملي و اجتماعي وجدان  كه

است/ داخل وحشيان زمرة در و دور ن تمد از
جÇمال نعمت از و نموده محروم نيز بدني طراوت از را انسان
و نÇحيف و الغÇر را بÇدن نÇموده زرد را رنگ و ميگرداند بيبهره
گÇاهي گرچÇه ميشود/ شناخته ديدن بهمحض كه ميگرداند ضعيف
و گÇز غÇريب يÇا سيفليس يا بواسير به مبتال شخص شكل و رنگ
از تريا كÇي شخص همچنين و ميشود/ تريا كي شبيه هم ماالريايي

ميشود/ محروم دنيوي تهاي لذ درك
گفته: باز طلوعي است/ الخباÄث م Ôا درحقيقت تريا ك پس

را تاب گلخن و سردمدار و اوباش فرقه
وافÇوريان داخÇل ار شوند گردد كم رتبه
زيÇرا است بيشتر الكلي مشروبات از بهمراتب آن مفاسد بلكه
را انسÇان Hتموق و ميباشند جزÄي و مختصر فايدة داراي مشروبات
امÇراض بعض در مختصر استعمال و ميكند تقويت را مزاج و فربه
اثرات تمام و نيست نيكي اثر هيچ تريا ك در ولي باشد مفيد شايد
و ميبرد بين از به كلي را انسانيت صفات چون و است مضر و بد آن
بدي به قرÔم خود هرچند تريا كي اينرو از مينمايد; سلب را همت
بتواند كه تريا كياي است كم ولي است منزجر آن از و ميباشد آن
را او رسيد كه موقعش كند ترك بخواهد هرچه و نمايد را آن ترك
همت چون مينمايد, منصرف ترك بر تصميم از و ميكشد بهخود
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در ولي هست نÇيز مÇعاصي سÇاير در قسÇمت اين هرچند و نيست
عزم مرگ احتمال و مرض در Âاق معاصي ساير و است بيشتر تريا ك
ميگردد ظاهر كمتر حالت اين تريا كي در ولي ميشود, پيدا ترك بر
هر به بگيرد تصميم كه باشد بلند تي هم داراي صاحبش آنكه مگر
از و نگردد تريا ك گرد باشد او براي خطرهال كت آنكه ولو شده قسم
خيلي حالت اين صاحب البته و ننمايد, صرفنظر هم خود تصميم
بر و بوده دارا را حالت اين كه ميشناسم را نفر چند نگارنده است/  كم

شدهاند/ موفق تريا ك ترك به اراده و همت اثر
اخÇالق و مÇيبرد بÇين از را انسÇانيت صÇفات تريا ك چون و
و است مضر هم جامعه براي البته ميكند فاسد را فردي و اجتماعي
مÇلتي ميان در تريا ك كه موقعي تا و ميشود, جامعه زوال موجب
بر تكامل و ترقي زيرا نيست, ر ميس ملت آن براي ترقي است شايع
مÇيبرد/ بÇين از را حس اين تريا ك و است افراد فعاليت بروز اثر
خÇود مÇلت تÇرقي بÇراي ژاپون دولت كه نخستين قدمهاي از يكي
را آن اسÇتعمال و برد بين از به كلي را تريا ك كه بود آن برداشت
كه اروپا نه متمد دول به را خود سال هفتاد ظرف در و نمود قدغن
تريا ك ا گر ولي رسانيد/ است قرن چندين زحمات نتيجة آنها ن تمد
و نميشد پيدا آنها براي ترقي اين قطع بهطور نميرفت آنها ميان از

عمل ت شد اينباره در و كرد جلوگيري خانمانسوز بالي اين از كمونيست چين ولي /1
نمود/ اظهار

بÇالي ايÇن شÇيوع چÇينيها1 عقبافتادگي علت يك گفت ميتوان
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سوق زوال و فنا بهسوي را آنها كه ميباشد آنها ميان در خانمانسوز
بين از را آنها هزارساله چندين ن تمد بهتدريج است ممكن و ميدهد
دهند/ تغيير را خود روش آنكه مگر دهد قرار ديگر ملل تابع برده

انحطاط قبيح عمل و زشت عادت اين اثر بر نيز ايراني جامعة
صفات و فاسدتر اخالقشان بهروز روز شده پيدا آنها براي اخالقي
فرار و ترس حالت ميشود/ ضعيفتر بدني قواي و پستتر عقالني
امÇر اين اثر بر صفات اين امثال و علوم به نداشتن رغبت و كار از
باز ميتوان است فراوان هم غيرتريا كي در كه صفات اين و است
آنها از اخالق اين كه دانست تريا كي و تريا ك نتيجه را آن اغلب
است, رسيده فرزندان به كسب و ارث به يا و كرده سرايت بهديگران

است/ رفته انظار از قبح يافته ا كثريت چون و
آن از دوري و مذموم عقل و شرع حكم به چيزي اينچنين ه البت
گنابادي نعمتاللهي سلسلة كه ما سلسلة بزرگان اينرو از است واجب
الكلي مشروبات مانند را آن و دانسته حرام را آن كشيدن ميباشيم
تÇفسير در د لطانمحمÇس مال حاج جناب نگارنده امجد جد و  گفتهاند

/19êص ل, او جلد دوم, چاپ و ل او جلد ,10ì ص قمري, 131ê سال سنگي چاپ /1

بÇقره سÇورة در ر سÖي مÇÖال و ر ÖمخÖال نع كونÔلÃ Öسي آية ذيل در بيانالسعاد¸1

لي فصÇم بÇحث تÇريا ك دود و الكلي مشروبات زيانهاي به راجع

دادم/ قرار كتاب اين ضميمه و نموده ترجمه را قسمت آن نگارنده /2

آنجناب فرزند و است2 نموده لعن تريا كي و تريا ك بر و نموده
ذوالفقار بهنام كتابي باب اين در نيز نورعليشاه علي مال حاج مرحوم



1ë7 اثراتآن افيونو

عصر تقليد مراجع از نفر چند و نموده ذ كر را آن حرمت و نوشته

عÇاليات عتبات به خورشيدي چهار و بيست و سيصد و هزار سال زمستان در نگارنده /1
رسيده اصفهاني ابوالحسن سيد آقا مرحوم آيتاهللا حضرت حضور آنجا در و شده مشرف
نمودم/ سÆال است معمول ايران در كه كشيدن تريا ك به راجع جمله از نمودم سÆاالتي و
ايÇران در و شÇده مÇعمول امÇروز كه بهترتيبي تريا ك بود: مضمون اين به دادند كه جوابي
از مÇوجب و ديÇانت مÇخالف كÇه است صÇفاتي مÇورث چون است حرام كرده پيدا شيوع
دستور برحسب خوردن يا دواجات در آن طبي استعمال ولي است بدن ت صح بينرفتن

ندارد/ مانعي گاهي پيرمردان براي كمي بهمقدار آن خوردن به اعتياد يا طبيب

بنابراين است/1 شده چاپ كتاب آن آخر در كه دادهاند فتوي بدان
جÇامعة انÇدرزهاي اثر بر شر ماية و خانمانسوز بالي اين اميدوارم
دانشÇمندان تÇبليغات و دولت كÇوششهاي و اقدامات و روحانيت
مÇوقعي امÇر ايÇن البته و بربندد رخت ايران مردم ميان از مملكت,
دوري و نÇموده همت خود Á او اقدامكننده و گوينده كه است مÆثر
اتÇبع من علي الم والس نمايد/ نهي Áقو و Âعم را سايرين بعد و  گزيند

/ الهدي×





چنددستوردرتركتريا ك

در صÇالحعليشاه آقاي جناب بزرگوارم پدر را زير دستور چند
دسترس در بهداري و دولت طرف از تريا ك ترك وسايل كه سابق
مفيد و دادهاند آن ترك براي تريا ك معتادين بعض به نبود, عموم
آن بهترك عالقه كه كساني براي اينجا در هم ا كنون و افتاده فاق ات
و اندازه و دستورات اختيار در البته ولي ميشود, ذ كر باشند داشته
بهتر شود مراجعه پزشكان آقايان به آن دواهاي بعض زيادي و  كمي
ديگري دستورات امزجه بعض براي است ممكن هم گاه چون است;
مفيد زير دستورات معذلك باشد, مفيدتر كه شود داده ا اطب طرف از

است/ شده واقع
معتادين تركدادن در بهداري وزارت و دولت بحمداهللا امروز
ترك وسايل و دارد فراوان يت جد خانمانسوز بالي اين با مبارزه و
فراوان تحسين و تقدير مورد موضوع اين و ميگذارد آنان اختيار در
آن داشÇتن بÇا كÇه است غيرت و همت ترك, در اصل البته است/
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كساني كه شده ديده بسيار و نيست/ ممكن وگرنه كند ترك ميتواند
بدون نموده همت Gبعد ميكشيدهاند جوهر مثقال دوازده حدود در
از پس فرمودهانÇد ايشان كه هم زير دستورات و كردهاند ترك دوا
بÇدان معتادين بعض و ميكند, كمك و است خوب ترك بر همت

شدهاند/ خالص آن شر از و نمودهاند عمل
كشÇيدن بÇهجاي مÇيشود خÇمار رفÇع بدانند كه اندازهاي به Ç 1

شود/ ترك تا كنند كم روز چهل ظرف در بهتدريج و بخورند
شود: درست حب زير بهترتيب Ç 2

با مثقال يك فلفل مثقال, يك چيني ريوند مثقال, يك تريا ك
بهجاي را آن حب دو و بسازند نخودي نيم حب نموده مخلوط عسل

كنند/ كم بهتدريج و بخورند تريا ك حب يك
بÇهخوردن را كشÇيدن كه است اين آسانتر و مطمÃن طرز Ç 3
كنند تعيين بخورند كشيدن بهجاي بايد كه را مقداري و نموده تبديل
ميكشند كه مثقال نيم بهجاي شده شنيده مبتاليان از كه بهطوري  كه
و كÇرده شÇيشه در را روزه ده خورا ك اندازة و ميخورند/ نيمنخود
و شÇود حل كه بزنند و بريزند آن روي جوشيده آب قاشق بيست
بخورند قاشق يك شيشه تكاندادن از پس مرتبه هر مرتبه دو روزي
زير دستور مطابق كه ديگر شيشه آب از خورده كه اندازه همان و
بÇهانÇدازة روز چÇهل يÇا روز بÇيست تÇا بريزند آن روي شود تهيه
نÇوشته كÇه حب نسÇخههاي از شÇام/ يا نهار از پس شخص اطمينان
بين در ا گر و بخورند حب يك وعده هر شد تهيه كه كدام هر ميشود



1ì1 تركتريا ك دستوردر چند

كنند/ حب ترك روز يك يا وعده يك شد احساس حرارت اثر
كنند: ه تهي اينطور شد ذ كر كه آب

مÇثقال دو بÇاديان مÇثقال, نÇيم زعÇفران مثقال, دو سنبلالطيب
نÇخود شش و دوسÇود بÇيكربنات مثقال يك نموده صاف دمكرده
آن از آب اندازه هر و بريزند آب شيشه در و كنند داخل طعام نمك
آن در آن بÇهجاي جÇوشيده خÇالص آب ريختند تريا ك شيشه در

بريزند/ ظرف
شود: ه تهي اينطور شد ذ كر كه حب

نيم كندر مثقال, نيم هل مثقال, دو سوس رب مثقال, نيم زعفران
مÇخلوط عسÇل بÇا مÇثقال, نيم ازرق مقل مثقال, يك قرنفل مثقال,

نمايند/ ه تهي ماش قدر به حب نموده,
چÇيني ريÇوند مثقال, دو دارچين نخود, ده گنه گنه ديگر: حب

سنبلهاي(و)/ گلهاي با زنجبيلها تيرة از ر معط گياهي وار: Öد ج /1

يك سوس رب نخود, دو دوار1 ج مثقال, دو عربي صمغ مثقال, يك

و خÇوشبو و شÇيرين شÇرابÇهاي بÇا سماقيان تيرة از درختچهاي رومي, كندر طكي: Öص م /2
ميجوند(و)/ آدامس مثل كه چسبنا ك

ماش بهقدر حب نموده, مخلوط عسل با مثقال نيم طكي2 Öصم مثقال,
بسازند/

فÇوق حبهÇاي بÇهجاي هÇم گرمي ميلي دوسود ارسنات حب
است/ ممكن

كننده(و)/ تÔهي و خالي بهي: Ôم /3

و مÇÔبهي3 Çياحه, تانالسÇبس كتاب از استنساخ جدوار حب نسخة
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زرنÇباد, عÇدد جÇدوار, مني: ممسك و بدن و معده ي مقو و هاضم

عقربگزيدگي(و)/ براي مفيد و دارويي است گياهي نگ, درو معرب نج: درو /1

دارچÇين, فÇلفل, عÇقربي, نÇج1 رو د عÇربي, صÇمغ قÇرنفل, صÇÇندل,
را همگي جزو يك افيون و جزو دو يك هر از مصطكي/ زعفران,
حب مÇاش يك بهقدر نموده ممزوج نبات شيرة با بيخته و  گرفته

بخورند/ حب يك حاجت بهوقت و بسازند



فهرستها





آياتقرآني

ان و× Öخ ا انÔوا ك× ن âري ذ ب ÔمÖال انَّ
ë7 . نâاطي ي× الشَّ

و Ôه و اهللا ون Ôع خاد Ôي نâقياف ن× ÔمÖال انَّ
̧ ل×و الصَّ لي ا وا Ôام ق× ا ذ× ا مو Ôه Ôع خاد

ì2 . الي× كÔس× وا Ôام ق×

Ôم Ôكن Öي ب ع وق Ôي Öن ا Ôيطان الش Ôد âريÔي نما ا

ر Öم خÖال في ¾ Ðا ض× ÖغبÖال و ̧ او د× عÖال
اهللا كر ذ Öن ع ÖمÔدَّ ك Ôصي رو س Öي مÖال و

9ì ,90 . ل×و¸ الصَّ ن ع و
ê9 . Õدو ع ضÖع بل كÔم ÔضÖعب وا Ôط ب Öاه

ì1 . ̧ ا لو× الصَّ لي ع فظÔوا ا ح×

ر Öي خ ن م ليَّ ا تÖل زÖن ا لما ني ا رب
129 . Õفقير

87 . م رَّ ح Öنم ÖلÔق
,ë7 . وا Ôف ر ÖسÔت ال× و بÔوا ر Öاش و لÔوا Ôك 

133
. ك×اري Ôس Öم ÔتÖن ا و ̧ ل×و الصَّ بÔوا ر Öق ت ال×

ì1
نâني م ÖÆ ÔمÖال ن م ون Ôد اع الÖق× ي و ت Öس ي ال×
ون Ôداه ج× ÔمÖال و ر ر الضَّ âولي Ôا Ôر Öي غ

ìê . اهللا لâبي س âفي
12ì . اهللا رÖم  ال ون Ôج ÖرÔم

ال× و ه اد ص× ح م Öو ي ه قَّ ح وا Ôت ا× و
نâفي ر Öس Ôالم ب حÔي ال× نَّه ا وا Ôف ر ÖسÔت

ë7 .
Çوا Ôض ر Öع ا وÇÇ Öاللَّغ Çوا ÔعÇ م س ا ذ× ا و
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72 . Ôه Öن ع
Öنم اب خ× Öدق هاو ز كي× Öنم حلÇ Öف ا Öدق و

ìì . ها ي× س د

Öم Ôكب ك×ان اهللا انَّ Öم Ôك س ÔفÖن  

ا لÔوا Ôت Öق ت ال× و
ëë . Hمâحي ر

. ¹ كÔل Öه التَّ لي ا Öم Ôك âدي Öي اب وا Ôق Öل Ôت ال× و
ëë

لي ا ون Ôع Öدي ¹ مَّ Ôا Öم ÔكÖن م ÖنÔك ت Öل و
و وف ÔرÖع مÖالب ون ÔرÔم Öأ ي و ر Öي خÖال

23 . ركÖن ÔمÖال ن ع ون Ôه Öن ي

Öم Ôه Ôات ق× قن Öم Ôه Öن م لب Öق Ôت Öن ا Öم Ôه ع ن م ا م× و
و وله Ôس رب و اهللاب وا Ôر فك Öم Ôنَّه 

ا ×الا

Öم Ôه و ×الا ̧ ل×و الصَّ ونÔت Öأ ي ال
ì2 . الي×  كÔس×

ر س Öي والم ر Öم الخ ن ع كلون Ã Öس ي و

Õعمناف و Õكبير Õثما فيهما ÖلÔق

Öن م ÔربÖك ا ما Ôه ÔمÖث ا و للناس
,99 ,19 ,18 ,ë ,2 . ا م× ه ع Öفن

1ëì ,12ë

و Öهل âري ت Öش ي Öنم اس×الن ن م و
72 . ثâدي حÖال

و Ôر Öم خÖال ا نَّم اء نوا آم الَّذين يها أ يا
Ôالم Öز Ñ Öاال و Ôاب نÖص×  

 Öاال و Ôر س Öي مÖال
يطان الشَّ ل م ع Öن م Õس Öج ر
90 . ون Ôحل Öف Ôت Öم Ôلَّك عل Ôوه Ôب ن ت Öاج ف

. اهللا لي ا Ô¾را ق ÔفÖال Ôم ÔتÖن ا Ôاسالن ا ه× ي ا يا
129

,ê0 . بسيماهÔم جرمون Ôالم Ôف رÖعÔي
ì8

و Öم Ôه Ôت ن سÖل 

ا Öم ه Öيل ع Ôد ه Öشت م Öو ي
ì8 . ونÔل م Öع ي انÔوا ك× ا بم× Öم ه âديÖي ا



اخبار,احاديثوعباراتعربي

. لدينك تط Öاح ف دينÔك خوك ا
ë2

Öتع ج ر ا قÖته× و ر Öي غ âفي Öتع ف ت Öار ا ذ ا
و Õ¾دآ Öو س يه و ا ه× ب اح ص× لي× ا

ì2 . ¹ ملÖظ Ôم
ظÖهر يÖل ف العالم في ¹ ع Öد الب هرظ ا ذ× ا

23 . ه مÖل ع Ôمالعال
ÖجلÇ ي Öمل اهللا نا Ôاهللا كÔم ح Öري Öمل Öع ا
ه âفي لما الا Hب Öر Ôش ال× و ÂÖك ا
Ôم  ر حÔي Öمل و الح الص و ¹ع ف Öن مÖال

ì9 . /// فيه لما الا
اهللا رسول نَّ ا ف نÖط Ôالق ثياب ألÖبسوا
Ôه Ôس بÖل ي كان آله و يهل ع Ôاهللا صلي

/// وف والص رÖع الشَّ لÖبس ي ال و
8ì .

87 . وَّ Ôدالع Ôتب Öكي قي الن Ôوبلث ا
ما و لاليمان دانا ه الَّذي ه×لل ÔحمدÖل 

ا
1 . هدانا Öن ا ال لو دي ت Öنهل ا نÔك 

9ë . مÖث اال Ôماع ج Ôر Öم الخ
لي اء ÕرقÔط وبÔن Ôالذ ن م ÔرÄغا لصَّ ا
في اهللا ف خي Öمل Öنم و باÄر الك
78 . ثير الك في Ôه Öف خ ي Öمل القليل

93 . به زي× Öج Ôا نا  

ا و لي Ôوم لص ا
3ê . االيمان من ظاف¹ الن

تك Öي ب لÖه ا Ôر ي خ رÔث Öكت Öن أ ت Öد ر ا Öنا
7ë . ن×ا  الز و ا ك ×ي ا ف
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مال الج ب حÔي و Õميل ج اهللا نا
8ì . بي رل Ôل مَّ جت أ ف

ن م ا ه× âفي ا لم× ر Öم خÖال م رَّ ح اهللا نا
في قول Ôالع بÔطÖال×ن و اد الÖفس×
. /// ¾ا ي× الح هاب ذ و قÄا ق× حÖال

9ë ,91
و ها م Öس ء ال ر Öم الخ م ر حÔي Öمل اهللا ان
كان فما تها ب عاقل مها رَّ ح ن لك

Õر Öم خ و Ôه ف ر Öم الخ ¹ب عاق Ôه Ôعاقبت
91 . Ôحرام

. HعمÖطم ال و HوسÔبل م ر حÔي Öمل اهللا ان
87

نزي ت ي Öأن الÖعبد ن م حبÔي اهللا ان
87 . م ه Öيل ا ج ر خ ا ذ× ا انه و× Öخ ء ال

112 . ات ي النب Ôاالعمال نَّما اء
ه Çن  ال لو¸ الص ك Öرت ن م رٌّ ش نَّه ا
معها Ôف رÖعي ال× ال ح× âفي Ôصيري

9ë . ربه
. بَّه ر فيها ÔرفÖع ي ال بحال Ôصيري Ôنَّه ا

9ì
بلق ن م حمان الر س فن شم ا ني ا

131 . ن م يÖال
م Ôه Ôف رÖع ي ال قÔبابي حتت اÄي لي× Öو ا

127 . âيري غ
118 . لوك Ôالم Ôزم ع نÖي ا

. Õكافر Õطيع ت Öس Ôم هÔو و ج الح Ôتارك
ìì

و ¹فني Ñاال ح سÖك أ و ار الد ص ص ج
لÖبق راج الس ر ج Öس أ و نظفها

87 . مس الش مغيب
. كÔريب ي ال ما لي ا كÔيريب ما Öع د

ë2
و قه Öسف ب لن Öع Ôالم ق الفاس لي ع سالم

111 . Õق Öسف ه Çن ا بتث قد
ë2 . مامك ا قÖل ت ي ت ح ه ج Öارف

لي ا ها قاد كأنَّما ف لعف Öنم نَّ اء ف
109 . ¾نا  الز

ضعف اال Õحد أ نها م ينل Öمل نه ا ف
طع قÖان و تÔه قو Öتن ه و و نه دب

ì7 . نسلÔه
زق الر في ̧ زياد ̧ الزكو Ôاهللا ض رف

ì7 .



1ì9 عربي عبارات احاديثو اخبار,

بر الك عن Hنزيهت ̧ الصال Ôاهللا ض رف
ق Öز لرل Hبâبي Öست ̧ الز كو و
جَّ والح قÖل خÖلل ¾بتال اء والصيام

G ز ع هاد جÖوال ين لدل ¹تقوي
70 . و/// سالم ء Öالل

ÔتÖي تكار الطيار Ôد محم قال
ما Ôه ن Öيب تان Öيب فيها Gدار ¹ بالمدين
Öتال ق× ف Õ̧ أ ر Öم اء فيه و Õباب

79 . /// تكاري×
علي Ôمل سÔي منينÆالم Ôامير  كان

Ôمل سÔي Öن أ Ôه رÖكي كان و ¾ساالن
Ôول Ôق ي و نَّ Ôه Öن م ¹َّالشاب لي ع

78 . /// Ôف وَّ خ ت أ
و راب الشَّ و ن×ا  الز ن م ام ر× ح لÔك 

ميع ج و زيرÖن خÖال م Öحل و ب×ا  الر
م Öس جÖلل ارٌّ ض× Õام فحر× ش اح و× فÖال

91 . للنَّفس/// Õساد ف و
تعرف حتي Õحالل لك ¾شي  كÔل

ë2 . بعينه منه Õحرام انه
. ه Ôكثير و قليله Õحرام ر ك Öس Ôم لÔك 

109

ìë . ÔلباطÖال بها ÔرادÔي  ق ح Ô¹كلم 
ال و ر Öم الخ شارب عم جالسوا Ôت ال
وا Ôشيع ت ال و م Ôه ضي× Öرم عودوا ت
لوا ص Ôت ال و ÖمزهÄجنا لي ع م Ôهل

110 . Öم هأموات علي

سÖيل ما لي اء رظ النَّ حديد تكوننَّ ال
ما ك Ôج Öرف ني Öزي ال Ôنَّه ا ف كل
تÖعط ت Öاس Öناء و كÖي ن Öي ع Öتظف ح

79 . /// رÔظÖن ت ال Öن أ
. رور Ôوالش عدام Ñاال ن Öي ب ز Ôتماي ال

28
و ها س غار و ر Öم الخ Ôاهللا نعل
و ها ي ساق و بها شار و ها ر عاص

112 . ها/// âشتريÔم
82 . Ô¾طاغÖال ف شÔك Öول
7ë . قط Õغيور ني× ز ما

108 . Õحرام ÔهÔقليل ف ه Ôكثير رك Öس ا ا م×
99 . Ô¾شفا الحرام في Ôاهللا لع ج ما

ب Öر Ôش Öن م د ش ا ¾ي شب اهللا ي ص ع م×ا
89 . ر ك Öس Ôالم

يÖن ا ف تيك Ñا ي س ما و مضي× فات ما
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ن Öي ب ¹رص Ôالف نم ت Öاغف قÔم
ìë . ن Öي م د عÖال

Õخير والنَّصاري× هود الي ر¸ جاوÔم
و ر Öم الخ ب شار ̧ ر جاوÔم Öن م
نَّ فا ر Öم خÖال ب شار قوا صادÔال ت

111 . Õ¹دامن ه قت صادÔم
Hعروس بات Hكران Ôس بات Öنم

89 . يطان للشَّ

نازير الخ قص Öش ي Öل ف ر Öم الخ باع Öنم
10ê .

Ôهجواب وا د رت فال ر Öم الخ ب ر ش Öنم
و Ôعودوه ت فال رضم Öنا و
والنَّصاري هود الي لي ع سلموا
. /// ب شار علي لموا س Ôت ال و

110
ان و اهللا لي ع اد الرك ه Öيل ع Ôاد الر و

غير المجاز جيز Ôالم Ôم Öك Ôح كان 
11ë . Õمطلق Õمجاز هو ف بنا تك ما
شراب في Õموجود رك Ôذ ا كلم× و

91 . االفيون
Öبل Öق ت ال و كث د ح ذا اء ÔهÖق د صÔت ال و

¾شي لي ع Ôه Öن م Öأ ت ال و Ôه ت شهاد
113 . /// Ôه ن م تÖÄ اء Öن اء ف كمال Öن م
سوا ب Öل ي Öأن لي× ع رون د Öق ي ال لكن و
لقالوا لÖنا ع ف Öول و اليوم هذا

87 . الوا/// لق× و Õنون Öج م
93 . Ôه Ôت ي د نا ا ف ÔتهÔل ت ق Öنم و

129 . ق حÖال ه×لل Ô¹ي الوال× كال ن× Ôه



اشخاص

9ë . الحديد ابي ابن
1ê3 . سينا ابن

. د) سي (آقا ابوالحسن اصفهاني,
1ë7

Ñ
(حضرت) الم عليهالس امير

حضرت
Ñ

الم عليهالس علي
87 , 82 ,79 . علي(ع)

,72 . (حضرت) الم عليهالس باقر
9ë

1ê2 . بقراط
9 . ( مال (حاج علي بيدختي,

سلطانحسين گنابادي, تابنده
,ê . رضاعليشاه

Ñ
(حاج)

139 ,12ë ,20 , 8
3 . د) سي) اهللا هب¹ جذبي,

3 . رضا اس, حس
¹ حج) كاظم د محم خراساني,

120 . ( مال آخو االسالم
9 . ( مال) د محم دوست

1ê3 . رازي
آله و عليه اهللا صلي رسول
. (ص) رسول

Ñ
(حضرت)

, 89 , 8ê ,78 ,77 ,7ë ,7ê
112 ,110

,ê . (حضرت) الم عليهالس رضا
113 ,109 ,77
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7 ,ì . سرهنگ) (دكتر سراج
كاظم د محم سعادتعليشاه,

1ê . (حاج) اصفهاني
حسينعلي االطبا¾), (فخر سعادتي

1ë . (حاج) آقا
د محم سلطان مال سلطانعليشاه,
,10,9,ë,2.(حاج)  گنابادي

1ëì ,18
اهللا (آيت دحسن محم شيرازي,

109 ,2 . ميرزا) حاج
. (حضرت) الم عليهالس صادق
,9ë , 80 ,78 ,77 ,7ë ,73

11ê ,109 ,108
(حاج دحسن محم صالحعليشاه,
1ë9 ,101 ,1ë ,1ê ,ì . شيخ)

3 . شهريار صبوحي,
¹االسالم) صدرالعلما¾تربتي(حج

12 .
109 . طلوعي

77 . عايشه
7 . مرتضي سولي, عبدالر

ين الد هب¹ شهرستاني, مه عال
19 . د) سي)

هدا¾ دالش سي Ñ
الحسين بن علي

72 ,11 . الم عليهالس
11ê . اذنيه بن عمر
9 . (حاج) قاسمعلي

17 . ايرانشهر  كاظمزاده
7ê . (حضرت) الم عليهالس  كاظم
¹االسالم حج) ابوالقاسم  گيالني,

120 . د) سي آقا
1ê . خان اهللا ماشا¾

. االسالم) ¹ حج) فاضل مامقاني,
119

120 . د محم مامقاني,
. (حاج) خان حسينعلي مصداقي,

3
9 . حيدر مال

. (حضرت) الم عليهالس موسي
129 ,77 ,7ë

1ê0 . ناصرخسرو
1ê . حسين نايب



173 اشخاص

7 . حيم عبدالر كرماني, نبهي
,2 . ( مال (حاج علي نورعليشاه,

1ëì ,12 ,ì
9 . ( مال) د نورمحم

(حاج آقا ابوالقاسم نورنژاد,
1ë . ميرزا)

1ë . (سلطان) د محم نوري,
¹ حج) دعلي محم نهاوندي,

120 . آخوند) االسالم
. د) سي آقا اهللا (آيت كاظم يزدي,

121





اشعار

فروشي Öناموس شده فراوان كه بس از

. نباشد خريدار شهر در طايفه, زين

81

آموخت فكرت را جان كه آن بهنام

ë . برافروخت جان نور به دل چراغ

حق آفريد نبي دهان در ترياق

يقراچهغمبوداززهرجانگزا . صد

1ê1

حوريجنتدرآغوشتا گرخسبدشبي

رغبتنهازجاجنبدتاصÂذ كر. نيتورا

ê7

ازيرا ك خواهي نيك نام ار كن داد

هپيون . هزلدشمناستچو را عقلتو

1ê0

بخست تو زلف سر زمار كه را ما دل

. انداز تريا ك شفاخانة به خود لب از

1ê1

پيرزال چون رستمدستانا گرباشيشوي

. نر چونشير شويباشيا گر به رو  كمتراز

1ë0 ,ê0

عشقكامروزمچنينجانميفشارددرقمار

. شد ترياق نشÃة فريب دل در لم او

1ê1

بيدين المذهب فرقة اين زن از غير

. نباشد بازار همه در كنون قحبه يك

81
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باشد روا كي دشنام غير

111 . تريا كي سالم جواب در

را تاب گلخن و سردمدار و فرقةاوباش

وافوريان. داخل از شوند گردد كم رتبه

1ëê ,9ê

جان ميدهم نبينم دم يك  گرت

1ê1 . است اين تريا كم افيونيام بلي

سيهروزان اين زحال بهبودي اميد مجوي

 كهخودزامروزبدترميشودفردايوافوري.

1ë3 ,9ê

بيگفتگو دهد دختر وافوريان بر هركه

دخترشباصدنفرياراستگويينيستهست

110 .

شدي ديرگرددوعدهات,رسوا يكزمانگر

ëì . تو چشمان و خميازه و سرفه وفور از



اما كن

1êê . صغير آسياي
1êê . جزيره) (شبه آناتولي

27 ,1ê . ارا ك
1êê . اروپا

83 ,27 . اصفهان
10 . افغانستان

1êë ,117 . انگليس
1êì ,1êê ,117 . ايران

11 . بخارا
1ê7 . بلوچستان
1ê ,10 . بيدخت

13 . لنينگراد
Ñ

پتروگراد
ë8 . تبريز

1ê ,13 ,12 . تربت
10 . تركستان

1êê . تركيه
119 , 82 ,1ê ,13 ,7 . تهران

83 . جعفرآباد
1êë ,1êê . چين

10 . حجاز
83 . خافي

Ñ
خواف

Ñ
خاف

1ê7 , 83 ,27 . خراسان
117 ,13 . روسيه

Ñ
روس

1êì ,1êë . ژاپن
1ê . سبزوار

117 . سمرقند
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118 . سيستان
118 . سنگروف

Ñ
شهبندان

10 . عرب عراق
27 . فارس
27 . قانيات
1ê .  كاشان
1ê .  كاشمر

11 . معلي×  كربالي
1ê7 ,27 .  كرمان
11 ,10 .  كشمير

1ê .  كهريزك
83 .  گرگاب

,1ê ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 .  گناباد
ë8

13 ,12 ,10 . مشهد
1êê . مصر

12 ,11 . مكه
1ê . همدان

,1êê ,10 . هند
Ñ

هندوستان
1êë



 كتابها

78 . القلوب اسرار
1ì . ياحه الس بستان

,19 ,18 ,1ì ,ë ,3 . عاد¸ الس بيان
1ëì ,12ë ,9ì

ì . صالح پند
89 . خميس تاريخ

1ì . هذيب الت تذهيب
72 . تهذيب

1ë . حساب حسبان
1ì . حكوما
7ê . خصال

1ì . نامه خوبي
1ë . آدم دم

,20 ,19 ,17 ,7 ,ì ,2 . ذوالفقار
1ëì ,119 ,2ê

1ë . االحراض رافع
1ì . ياطين الش رجوم
1ë . اسطرالب رسالة

1ë . رمل در رساله
1ë . صنعت در رمزي رسالة

17 . ديه محم رسالة
78 . هاد¸ الش رياض

1ë . افغان اج الحج زاد
. سلطان

Ñ
سعادت فلك سلطان

1ì
1ì . الحسين سلطن¹
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1ë . آسان و سهل
9ë . البالغه نهج شرح

78 . صافي
1ì . ه صالحي

78 . بخاري صحيح
1ë . مكاشفات صحيفة

1ë . كالم علوية
111 ,77 . عيون

87 . مبين فتح
88 ,7ë ,7ê . الرضا فقه

1ì . قلزم
,72 ,ìê . مجيد قرآن

Ñ
قرآن

128 ,99

1ì .  كامل
111 , 89 . مجالس

109 ,10ê . النورين مجمع
9ë . الوساÄل مستدرك

1ë . ادرا ك معين
االصول معالم الي الوصول مناهج

1ì .
79 ,ì7 . الفقيه يحضره ال من

1ì . الهداي¹ نجد
1ë . نخبه
1ë . نظيم

9ë ,7ë . البالغه نهج
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