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تٛاٖ ٌفت دس حبَ حبضش  اٌش چٝ ثب پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي، ٔصشف ٔـشٚثبت اِىّي دس ايشاٖ ثٝ ؿذت وبٞؾ يبفتٝ ٚ ٔي

ؿٛد، أب ٞٙٛص ٞٓ ؿبٞذ ٚسٚد ايٗ  اي ثٝ ٘بْ اِىّيؼٓ ٚ اعتيبد ثٝ اِىُ دس وـٛس ٔب تمشيجبً حُ ؿذٜ ٔحؼٛة ٔي ٔؼئّٝ

ٖ لـش خٛاٖ ٞؼتيٓ. اِجتٝ عالٜٚ ثش لبچبق ايٗ وبال ثٝ وـٛس، ثب ٔـىُ ٚيظٜ دس ٔيب صا ثٝ وـٛس ٚ ٔصشف آٖ ثٝ ٔحصَٛ خشْ

 عّجذ.  صٛست ٚيظٜ ثحث صيبدي سا ٔي ثبؿيٓ وٝ خٛد آٖ ثٝ ػبص ٘يض ٔٛاخٝ ٔي ٔـشٚثبت اِىّي دػت

ي عٛاسض پضؿىي ٔصشف اِىُ ٔغبِت صيبدي ٘ٛؿتٝ ؿذٜ اػت، أب ثيٕبسي خؼٕي وٝ ثب ؿٙيذٖ ٘بْ  تبوٖٙٛ دس صٔيٙٝ

ٞبي تّخ ٔشثٛط ثٝ ؿشة خٕش ٘يؼت؛ آٖ چٝ ثيؾ  ؿٛد، تٕبْ ٚالعيت بت اِىّي دس رٞٗ ثؼيبسي اص افشاد ٔتجبدس ٔئـشٚث

 ثبؿذ. ؿٛد پّيغ ٞش وـٛسي ٘ؼجت ثٝ آٖ حؼبػيت ٘ـبٖ دٞذ، پيبٔذٞبي اختٕبعي ٔصشف اِىُ ٔي اص ٞش چيض ثبعث ٔي

تش خّٜٛ وٙذ؛ أب  سً٘ دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش وـٛسٞب ثؼيبس وٓخٛؿجختب٘ٝ ثبٚسٞبي ديٙي ثبعث ؿذٜ تب ايٗ ٔؼئّٝ دس وـٛس ٔب 

ي فشٍٞٙي دؿٕٙبٖ وٝ ٕٞٛاسٜ دسصذد تٟي ٕ٘ٛدٖ خٛا٘بٖ ٔب اص ثبٚسٞبي ديٙي ٞؼتٙذ،  ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد ٞدٕٝ

يِٗ اديبٖ تش تشيٗ ساٜ ٔمبثّٝ دس ايٗ صٔيٙٝ ثبؿذ. ٞش چٙذ دس اػالْ وٝ وبُٔ تشيٗ ٚ اػبػي تٛا٘ذ ثٝ عٙٛاٖ ٟٔٓ آٌبٞؼبصي ٔي

آٚسدٖ افشاد ثٝ  ي ٔجبسصٜ ثب ؿشة خٕش ثٝ ثٟتشيٗ ٚخٝ ٕٔىٗ صٛست ٌشفتٝ اػت، أب تب صٔب٘ي وٝ سٚي اػت، ٔؼئّٝ

ٔؼىشات يىي اص اثضاسٞبي ؿيغبٖ ثشاي فشيت ا٘ؼبٖ ثبؿذ، ايٗ آػيت ثشاي ٘ٛع ثـش ٚخٛد داسد؛ دس ايٗ ٘ٛؿتبس اثتذا ثٝ 

وٙيٓ )وٝ  اِؼالْ( دس ايٗ صٔيٙٝ اؿبسٜ ٔي ٚ سٚايبتي اص ٔعصٛٔيٗ )عّيٟٓ« حشٔت ؿُشة خٕش»آيبت والْ ٚحي پيشأٖٛ 



ٔتأػفب٘ٝ ٞٙٛص ثؼيبسي اص خٛا٘بٖ ٔب آٌبٞي وبّٔي اص آٖ ٘ذاس٘ذ( ػپغ دس ادأٝ خٕالتي اص ثضسٌبٖ ٚ ٔـبٞيش خٟبٖ سا وٝ 

 وٙيٓ.  ي حمبيمي دس ٔٛسد ٔصشف ٔـشٚثبت اِىّي اػت، تمذيٓ ؿٕب ٔي وٙٙذٜ ٔٙعىغ

 شهت شُشب خوش دس قشآى:الف( حٔ

 ا٘ذ: ي ثمشٜ فشٔٛدٜ ي ٔجبسوٝ ػٛسٜ 912ي  خذاٚ٘ذ دس آيٝ

 ِعِِْوٓا ... يٓسٕإَلًََُكٓ عٓيِ الْخَوٕشِ ٍٓالْوٓيٕسِشِ قُلْ فِيِْوٓا إِثْنٌ كَبِيشٌ ٍٓهٌَٓافِعٔ لِلٌَّاسِ ٍٓإِثْؤْٔوٓأ ؤَكْبٓشُ هِي ًَّفْ

ٍٛ دس آٖ دٚ ٌٙبٞي ثضسي ٚ )٘يض( ػٛدٞبيي اػت. دس حبِي وٝ ٌٙبٞـبٖ وٙٙذ، ث دس ٔٛسد ؿشاة ٚ لٕبس اص تٛ ػؤاَ ٔي

 ثبؿذ...  تش اص ٘فعـبٖ ٔي ثضسي

ي اػالٔي وبٔالً سايح ثٛد، صٔيٙٝ سا ثشاي تحشيٓ آٖ دٚ  دس ايٗ آيٝ خذاٚ٘ذ دس دٚسا٘ي وٝ ؿشاثخٛاسي ٚ لٕبسثبصي دس خبٔعٝ

 فشٔبيٙذ: خب وٝ ٔي ي ٔبئذٜ صبدس فشٔٛد٘ذ؛ آٖ ي ٔجبسوٝ پّيذي فشاٞٓ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ حىٓ لغعي سا دس ػٛسٜ

فَاجٕتٌَِبَُٔٔ لَِعٓلَّكُنٕ تُفْلِحَٔىَ يٓا ؤَيُّْٓا الَّزِييَ آهٌَُٓاْ إًَِّوٓا الْخَوٕشُ ٍٓالْوٓيٕسِشُ ٍٓاألًَصٓابٔ ٍٓاألَصإلَمٔ سِجٕسٌ هِّيْ عٓوٓلِ الشَّيٕطَاىِ 

يٌَٕكُنٔ الِْعٓذٓآٍَٓ ٍٓالْبٓغْضَاء فِي الْخَوٕشِ ٍٓالْوٓيٕسِشِ ٍٓيٓصٔذَّكُنٕ عٓي رِكْشِ اللِِّ ٍٓعٓيِ الصَّالَِٓ ( إًَِّوٓا ئشِيذٔ الشَّيٕطَاىُ ؤَى ئَقِعٓ ب09ٓ)

 (09فَْٓلْ ؤًَتُن هٌُّتََْٔىَ )

ذ ايذ؛ ؿشاة ٚ لٕبس ٚ ثتٟب پّيذ ٚ اص اعٕبَ ؿيغب٘ٙذ، اص آٖ اختٙبة وٙيذ؛ ثبؿذ وٝ سػتٍبس ؿٛي اي وؼب٘ي وٝ ايٕبٖ آٚسدٜ»

ي ؿشاة ٚ لٕبس دس ٔيبٖ ؿٕب لشاس دادٜ ٚ ؿٕب سا اص ٕ٘بص  خٛاٞذ وٝ خصٛٔت ٚ دؿٕٙى سا ثٝ ٚػيّٝ ( لغعبً ؿيغبٖ ٔي29)

 («21داسيذ؟ ) ٚ يبد خذا ثبص داسد؛ پغ آيب اص آٖ دػت ثشٕ٘ي

 السالم(: ب( حٔشهت شُشب خوش دس كالم هِعصَهيي)عليْن

 «. ِخجبئثاِخٕشُ اُْ ا»ا٘ذ:  فشٔٛدٜ پياهبش اكشم )ص(

 («.132ف  3ٞبػت. )ٔؼتذسن ج  ي پّيذي ؿشاة سيـٝ»

آسى، صيشا ص٘بوبس »فشٔٛد٘ذ: « ثٝ ٘ظش ؿٕب ٔعصيت ؿشاة خٛسى اص ص٘ب ٚ دصدى ثيـتش اػت؟»ٌفت:  على )ع(ٔشدى ثٝ ( 1

وٝ ثٝ يه ٌٙبٜ آِٛدٜ ؿذٜ  ٕٔىٗ اػت ثٝ ٕٞيٗ ٌٙبٜ اوتفب وٙذ، خٛد سا ثٝ ٌٙبٜ ديٍش آِٛدٜ ٘ؼبصد؛ ِٚى ؿشاة خٛاس ثب آٖ 

 «.(393ف  6آِٛدٜ خٛاٞذ ؿذ. )فشٚع وبفى ج  ثٝ ٌٙبٞبٖ ديٍشى ٘يض ٔب٘ٙذ ص٘ب، دصدى، آدْ وـى ٚ تشن ٕ٘بص...

 ٌٛ٘ٝ فشٔٛد٘ذ: وشد. آٖ حضشت ايٗ عّت حشاْ ؿذٖ ؿشاة سا ػؤاَ ٔى اهام هحوذ باقش )ع(ٔشدى اص     (9

وٙذ،  آٚسد. ٔشداٍ٘ى ٚ ا٘صبف ٚ ٔشٚتؾ سا ٘بثٛد ٔى ي ثذٖ پذيذ ٔى دائٓ اِخٕش ٔب٘ٙذ ثت پشػت اػت؛ ؿشاة ثشايؾ سعـٝ»

ٕ٘بيذ. حتى اص ص٘بى ثب  سيضى ٚ ص٘ب ٔي خٛاس سا ٚاداس ثش خؼبست ثش ٘ضديىبٖ ٚ الٛاْ ٚ خٛيـبٖ ٚ خٖٛ اةؿشاة اػت وٝ ؿش

دٞذ ٚ خالصٝ ؿشاة ٚاداس وٙٙذٜ ثٝ ٞش ٘ٛع ؿش ٚ  تٛا٘ذ ثٛد؛ اٚ پغ اص ٔؼتى ايٗ وبس سا ثىتٛخٝ ا٘دبْ ٔى ٔحبسْ ايٕٗ ٕ٘ى

 («.163ف  66اعٕبَ ضذ ا٘ؼب٘ى اػت. )ثحبساال٘ٛاس ج 

 ( جوالت هاًذگاس هشاّيش ٍ بضسگاى جْاى:ج



ٞب  ٘ٛؿذ چيؼت؟ اٚ اؿه دا٘يذ آٖ چٝ سا وٝ ايٗ ٔشد دس خبٔي ِشصاٖ دس دػتبٖ ٔشتعؾ خٛد اص ٔؼتي داسد ٚ ٔي آيب ٔي* 

  . )الٔٙٝ(٘ٛؿذ ٞبي ص٘ذٌي صٖ ٚ فشص٘ذا٘ؾ سا دس ايٗ خبْ ٔي ٚ خٖٛ

يبفات واٝ پّايغ     ؿذ، ٔيضاٖ خٙبيت چٙبٖ وابٞؾ ٔاي   وـٛسٞب ٕٔٙٛع ٔياي اص  ٞبي اِىّي دس پبسٜ * اٌش ٘ٛؿيذٖ ٘ٛؿبثٝ

 )دوتش خبٖ ثيشَ، خشاح پّيغ( وبسي ثشاي ا٘دبْ دادٖ ٘ذاؿت.

عٛس ٌّٛ ٚ ؿاىٓ سا   ايٓ، چيضي وٝ ايٗ ايٓ ٚ ثٝ ٚخذاٖ ا٘ؼب٘ي تٛٞيٗ ٚاسد ػبختٝ * اٌش ثٍٛييٓ اِىُ غزاػت، ٔؼخشٜ وشدٜ

غازا  »وـاذ   ؿاٛد ٚ سٚح خاٛد سا ٔاي    اي ٔاي  وٙذ ٚ دس ٘تيدٝ ا٘ؼبٖ، حياٛاٖ دس٘اذٜ   ػٛصا٘ذ ٚ عضالت ٚ ٔغض سا فّح ٔي ٔي

ٌٛيٙذ اِىُ غزااػت اٌاش چاٝ اص دا٘ـإٙذاٖ ثبؿاٙذ، وٕتاش اص خٙبيتىابساٖ خبٔعاٝ ٘يؼاتٙذ، صياشا           وؼب٘ي وٝ ٔي« ٘يؼت

اِىاُ ا٘ؼابٖ سا خاٛاة     اٍ٘يضي اػت. ا٘ذ، اِىُ غزا ٘يؼت؛ ثّىٝ ػٓ ؿْٛ ٘فشت ي آٖ تحميك وشدٜ دا٘ـٕٙذاٖ ثضسي دسثبسٜ

 )دوتش ػٗ طان(وٙذ تب سٚح حيٛا٘ي اٚ سا ثيذاس ػبصد. ٔي

  
 )طسط وّٕب٘ؼٛ(تشيٗ عبُٔ ثيٕبسي خٟبٖ اػت.  تشيٗ عّت پيذايؾ س٘ح ٚ فمش ا٘ؼب٘ي اػت ٚ ثضسي * اِىُ ثضسي

  
 )ٞب٘شي سٚثش( تشيٗ عّت افضايؾ خشايٓ خٙبيي اػت. اِىُ ثضسي *

 )طاٖ طيؼجٖٛ(ثشد.  ثـش سا اص تٕذٖ ثٝ تٛحؾ ٔي* اِىُ ثالي عظيٕي اػت وٝ 

 )ثشتّٛ دا٘ـٕٙذ فشا٘ؼٛي(*  اِىُ غزا ٘يؼت؛ ػٕي اػت ثشاي خؼٓ ٚ سٚح. 

ٝ     اْ وٝ آيٙذٜ ثٝ ّٔت * اِىُ خغشي ثشاي خبٔعٝ اػت ٔٗ ٔعتمذ ؿذٜ ٞابي اِىّاي    ٞبيي تعّاك داسد واٝ اص ٔصاشف ٘ٛؿابث

 )دوتش ثِٛٛاَ(وٙٙذ.  خٛدداسي ٔي

)خاب٘ٓ  ٌازسد.   خٛاٞٓ ثذا٘ٓ اٚلبت خٛؽ ٔٗ چٍٛ٘ٝ ٔي خٛسْ آٖ اػت وٝ ٔي ِيُ ايٗ وٝ ٔٗ ٔـشٚة ٕ٘يتشيٗ د * ثضسي

 آػتٛس(

 )ٔحٕذ عّي صفٛت(* ثـش ضشثتي سا ؿذيذتش اص ضشثت ٔؼىشات ٘خٛسدٜ. 

  )ؿىؼپيش(. وٙذ پٙبٜ ثش خذا اص ٔٛلعي وٝ ٔشدْ دصد عمُ سا ثٝ دٞبٖ خٛد داخُ وٙٙذ؛ ٚالعبً ٞيچ عبلّي ايٗ وبس سا ٕ٘ي* 

  . )اػتيٙجه(ٞب وـتبسٌبٜ ا٘ؼبٖ اػت فشٚؿي * پيبِٝ

ٌبٜ خٛاٞيذ ديذ وٝ ؿٛسؽ ٚ  وٙٙذٜ ٔحشْٚ وٙيذ؛ آٖ ٞبي ٔؼت * تٟٙب دس عَٛ ٔذت يه ٘ؼُ ايٗ وـٛس سا اص ٘ٛؿبثٝ

 )ٞبسيغ ٔٗ(ؿٛد وٝ ػٛختٗ ثذٖٚ اوؼيظٖ.  غٛغب چٙبٖ غيش ٕٔىٗ ٔي

 )لبثٛع ثٗ ٚؿٍٕيش(ي ؿشاثخٛاسٌي دٚ چيض اػت؛ يب ثيٕبسي يب ديٛاٍ٘ي.  * ثٕشٜ

خبٞبيي اػت واٝ ٔصاشف ٔـاشٚثبت اِىّاي صيابد اػات.        * خبٞبيي وٝ ٔشي ٚ ٔيش دس اثش ػُ دس آٖ خيّي صيبد اػت، آٖ

   )پشٚفؼٛس ا٘ذٚ٘ضي(

خٛاٞٙذ خٛد سا ٔعبِدٝ وٙٙذ؛ دْٚ وؼب٘ي وٝ  ٞبي اِىّي وٝ ٕ٘ي * دس ٔجبسصٜ ثب اِىّيؼٓ ٔب دٚ دؿٕٗ داسيٓ؛ اَٚ آدْ

 )پشٚفؼٛس ٚثٛف(ا٘ذ.  ٞب اخؼبد ا٘ؼب٘ي ثبال ثشدٜ ثشٚت خٛد سا سٚي ٔيّيٖٛ

 .خشدٔٙذي ٚ ٞٛؿيبسي ٘جبؿاذ  وٝ ٞيچ فضيّت ٚ ؿشف صيبدٜ اص تش اص ٔؼتي ٘جَُٛد، چٙبٖ * دس ايٗ د٘يب ٞيچ چيض ثب ٔضشت

 اِذيٗ عٛػي( )خٛاخٝ ٘صيش

٘يابص   ٞب ثاي  ٞب ٚ ص٘ذاٖ ٞب ٚ تيٕبسػتبٖ ٞب سا ثجٙذيذ تب ٔٗ ٞٓ ضٕب٘ت وٙٓ وٝ وـٛس اص ٘صف ثيٕبسػتبٖ *  ؿٕب ٘صف ٔيىذٜ

 )پضؿه إِٓب٘ي(خٛاٞذ ثٛد. 

وٝ تعاذاد ديٛاٍ٘ابٖ دس    ص٘ذ؛ چٙبٖ ٝ ٔي* صذٔبت اِىُ ٔٙحصش ثٝ ثذٖ ٘يؼت؛ ثّىٝ ٔشاوض فىش ٚ ا٘ذيـٝ سا ٘يض ػخت صذٔ



ٚ دس اثش اػتعٕبَ ٔـشٚثبت اِىّي ثاٝ ٞفتابد ٞاضاس ٘فاش      1219ٔيالدي فمظ چٟبسدٜ ٞضاس ٘فش ثٛد٘ذ ٚ دس ػبَ  1666ػبَ 

 )وبػتٖٛ اٚدٚثُ( سػيذ.

ب الصْ اػات واٝ   * وؼي وٝ ثٝ ٘ٛؿيذٖ ؿشاة عبدت وشد، ديٍش ٘جبيذ ثش اٚ اعتٕبد وشد؛ صيشا ِيبلت حفظ اػاشاس ٘اذاسد. آيا   

خشد وٙذ؟ ٔاب فشص٘اذاٖ آدْ ٞؼاتيٓ     ا٘ؼبٖ دؿٕٗ سا دس دسٖٚ خٛد خبي دٞذ وٝ عمّؾ سا ثذصدد ٚ اٚ سا ٔب٘ٙذ خب٘ٛساٖ ثي

عّجٓ؛ صياشا ثاب اياٗ تـاجيٝ ثاٝ       خشد ثبؿيٓ. ٔٗ ثشاي ايٗ حشف اص خذا آٔشصؽ ٔي وٛؿيٓ وٝ ٔب٘ٙذ خب٘ٛساٖ ثي وٝ ٌبٜ ٔي

   ()ؿىؼپيشاْ.  خب٘ٛساٖ تٛٞيٗ وشدٜ

                                                                                           

 ٔحٕذ عّي صفٛت()* وٕتشيٗ عيت ؿشة خٕش، ػّت اسادٜ ٚ حبوٕيت ا٘ؼبٖ اػت ثش ٘فغ خٛد. 

 )ػٛ٘يت(فشٚؿٙذ.  * ٔيخب٘ٝ خبيي اػت وٝ ديٛاٍ٘ي سا ثغش ثغش ٔي

 اوجش ثشلعي( )ػيذ عّي* ٔيٍؼبسي خشد سا فشػٛدٜ ػبصد ٚ دَ سا ٔشدٜ، ٔؼتي آسد ٚ ٞؼتي ثشد. 

 )ٔثُ يٌٛؼالٚ(* ٚلتي ٔـشٚة خٛسدي، ثب ػالٔتي ٚ عمُ خذاحبفظي وٗ.  

 آٚسد ٚ ٞب، خٙبيبت ٚ فمش عٕٛٔي ٚ تٕبْ ثاليبيي اػت وٝ ثٝ حيبت ا٘ؼابٖ حّٕاٝ ٔاي    فشٚؽ ٔشوض تِٛيذ ثيٕبسي * ٞش پيبِٝ

  )ٔٛ٘تبِجش(دٞذ.  ي وبسٌش سا ٔٛسد ٟ٘يت ٚ غبست لشاس ٔي ٔخصٛصبً حيبت عجمٝ

 )أيُ ِٛثٝ(* ٞش الذأي عّيٝ ٔـشٚثبت اِىّي ثٝ عُٕ آيذ، ثبيذ ثب تٕبْ لٛا اص آٖ عشفذاسي وشد. 

  

 ٌٛيٙذ ثخٛس ٔي وٝ تٛ سا غٓ ثجشد                              غٓ اص دَ تااٛ سعُ دٔبدْ ثجاشد

 غٓ ثُشد ِٚي ثب خشدؽ يىدب ثُاشد                              ديٍش ٘خٛسْ ٔي وٝ ٔشا ٞٓ ثجشد

 )ٌٛٞشي(

 ٞش وغ وٝ دس ايٗ صٔب٘ٝ ٘ٛؿيذ ؿشاة                     ؿذ وـتي ديٗ ٚ عمُ اٚ غاشق دس آة 

 ا٘ؼبٖ چٝ دٚاةچٖٛ عضت آدٔي ثٝ ديٗ ٚ خاشد اػت                        ٚلتي وٝ خشد ٘ـذ چٝ 

 )ػيذ ٟٔذي ثصيشي( 

 آٖ ٔي وٝ خِشَد ثَشَد چٛ سيضي دس وبْ                          ٘بوبْ ؿٛي ص دا٘ؾ ٚ ٔب٘ي خبْ

 ي ؿشاة چٖٛ ٟ٘ي ٌبْ عمّت ص ػش ٚ صفبيت اص دَ ثااشٚد                           دس دايشٜ  

 )ػيذ يحيي ثشلعي( 

 ؿت ؿشاة ثٝ ثبٔذاد خٕبس ٘يشصد                               ثٝ ساحت ٘فغ س٘ح پبيذاس ٔجش    

 (ػعذي) 

 خشد سا ِٔي ثجٙذد چـٓ سا خٛاة                              ٌٙٝ سا عزس ؿٛيذ خبٔٝ سا آة

 )فخشاِذيٗ ٌشٌب٘ي(

 ي ٘بة پشػت                         ٔذٜ ثٝ ثبد خٛا٘ي ثٝ عـك ثبدٜ ؿٙٛ ٘صيحتِ پيش اي خٛاٖ ثبدٜ

 )لٛأي ٌٙدٝ(

 ي آلبي غالٔحؼيٗ رٚاِفمبسي تٟيٝ ؿذٜ اػت(. )ثخؾ آخش ثب اػتفبدٜ اص ٔغبِت وتبة سٕٖٞٙٛ، ٘ٛؿتٝ 

 

 

 


