
 چگًَِ خطاّا را تِ حذاهل ترساً٘ن ؟

هطَرت ٍ ًظر خَاّٖ از دٗگراى ٌٖٗ از ػَاهل هْن ٍ هساٗل ح٘اتٖ در تػو٘ن 

گ٘رٕ، ٍ ارزًذُ ترٗي دستَرّإ ضرٗؼت خْت سالهت خاهؼِ ٍ ً٘ل تِ اّذاف ٍاالٕ 

الزم تِ رًر است ( ػلِ٘ السالم)درخػَظ هطَرت در ركتار اهام ػلٖ . اًساًٖ است

اگرچِ اٗطاى هؼػَم تَدُ ٍ هػَى از خطا ٍاضتثاُ ٍ ػالن تِ ّوِ اهَر ؛ٍلٌ٘ي از ًِ 

ٍى زًذگٖ ٍ حٌَهتٖ تاضٌذ از تَغِ٘ ۆآًدا ًِ تاٗذ الگَٕ رّرٍاى خَد در ّوِ ش

  .تِ هطَرت درٗؾ ًٌردُ ٍ در اهَر حٌَهتٖ تا دٗگراى هطَرت هٖ ًردًذ

ٍ در ( 1)اضتي ٍ استخراج ػسل از ًٌذٍٕ زًثَر ػسل استاست ًِ در لـت تِ هؼٌإ ترد "ضَر"هطَرت از هادُ 

تِ هؼٌإ استخراج رإٔ غح٘ح است؛ اٌٌِٗ آدهٖ در  "هطَرت"ٍ  "هطاٍرت"، "تطاٍر"تؼرٗق اغطالحٖ ًلوِ 

 (2.)هَاهؼٖ ًِ خَدش درتارُ ًارٕ رإٔ غح٘ح ًذارد، تِ دٗگراى هراخؼِ ٍ از ػول ٍ تدارب آًاى استلادُ ًواٗذ

  

 هطَرت ًٌ٘ن؟تا چِ ًسٖ 

ً٘رٍ هٖ گ٘رد، ٍ هذرت  «هطَرت گر»آى دٍ، كٌر « التلاء»است ًِ از « اغطٌاى دٍ كٌر»، «هطَرت»ضٌٖ ً٘ست ًِ 

  .درخطٌذگٖ خاغٖ پ٘ذا هٖ ًٌذ

ٍ « ٍاهغ تٌٖ٘»، در «خرد»ٍ  «ػول»از اٗي ًظر اًساى ًثاٗذ تا ّر كردٕ تِ هطَرت تپردازد، چِ از هستطارٕ ًِ از 

ٍ از دٗگر كضائل اًساًٖ دٍر ٍ ػارٕ تاضذ، ًِ تٌْا كٌر آدهٖ، تارٍر ًوٖ گردد، تلٌِ تٖ تْرُ ٍ اح٘اًا  «حو٘وت گرائٖ»

ٍ ال تذخليّ كٖ هطَرتي ": هٖ ًَٗسٌذ« هالي اضتر»گوراُ هٖ ضَد، از اٗي خْت اهام، در كرهاى تارٗخٖ خَد تِ 

الهَر، ٍ ال حرٗػا ٗسّٗي لي الطّرٓ تالدَر، كإىّ الثخل تخ٘ال ٗؼذل تي ػي اللضل ٍ ٗؼذى اللور ، ٍ ال خثاًا ٗضؼلي ػي ا

 (3)"ٍ الدثي ٍ الحرظ، ؿرائس ضتّٖ، ٗدوؼْا سَء ٍ الظّيّ تاللِّ

ترساًذ،ٍ ً٘س تا اكراد  زٗرا ًِ تَرا از احساى هٌػرف،ٍ از تْى دستى ٍ كور هى!تخ٘ل را در هطَرت خَد دخالت هذُ"

ّوچٌ٘ي حرٗع را تِ هطاٍرت هگ٘رًِ حرظ را تا . ًواٌٗذ ا تضؼ٘ق هىات ر زٗرا درًارّا رٍحِ٘!ترسَ هطَرت هٌي

تخاطر اٗي است ًِ تخل ٍ ترس ٍ حرظ ٍ ؿرائس ٍ (اكراد گلتن ّوِ آًچِ درتارُ اٗي.)دّذ ستن گرى در ًظرت زٌٗت هى

 " .ّستٌذ ًِ خاهغ آًْا سَء ظي تخذاى تسرٍ است تواٗالت هتؼذدى

تاٗذ از هطَرت تا تخ٘ل ، ترسَ ، دضوي آزهٌذ، دٍست ًاداى ٍ درٍؿگَ ( سالمػلِ٘ ال)طثن ًالم ًَراًٖ اهام ػلٖ 

تا در ػول آى ّا ضرٗي ضَٗن ٍ تا ًوترٗي .تپرّ٘سٗن ٍ تا اكراد خذا ترس ، خردهٌذاى ،اكراد تا تدرتِ هطَرت ًٌ٘ن 

 رٗسي ت٘طترٗي تْرُ را تثرٗن 



  :سِ گرٍُ تاز هٖ دارد ٍ آًاى ػثارتٌذ ازاهام در اٗي كراز از ًاهِ، استاًذار خَد را از هطَرت تا 

 تخ٘ل      -1

 ترسَ      -2

 آزهٌذ     -3

ٍ « تخطص»، اًساى را از «تخ٘ل»هطَرت تا كرد : سپس ضرر هطَرت تا اٗي سِ گرٍُ را ت٘اى هٖ ًٌٌذ ٍ اٗي ًِ

ّوچٌاى ًِ هطَرت تا . هٖ داردتِ ًارّإ ً٘ي تاز « اهذام ػاهالًِ»آدهٖ را از « ترسَ»، ٍ هطاٍرُ تا كرد «تسرگَارٕ»

را در ًظر اٍ خَب خلَُ « ستوگرٕ»َّس گردآٍرٕ س٘ن ٍ زر را در اًساى زًذُ هٖ ًٌذ ٍ سراًدام « آزهٌذ»ٍ « طوّاع»

  .هٖ دّذ

: خالة تر از ّوِ اٗي ًِ از ًظر رٍاًٖ، ترإ ّر سِ ؿرٗسُ، خْت خاهغ ٍ ٍخِ هطترًٖ را ت٘اى هٖ ًٌذ ٍ آى اٗي ًِ

خَددارٕ هٖ « اًلام هٌاسة»دارد زٗرا اگر تخ٘ل از  «خذا»است ًِ تِ « تذگواًٖ»خ٘ل است تِ خاطر اگر كردٕ ب»

ًٌذ، ترإ اٗي است ًِ تػَر هٖ ًٌذ در اثر اًلام، هوٌي است كور تر اٍ هستَلٖ گردد ٍ سراًدام در سختٖ ٍ كطار 

ّا تلٌِ توام خاًذاراى رٍٕ زه٘ي تر ػْذُ اٍست اٗي كرد ًوٖ داًذ ًِ خذاًٍذ رزام است ٍ رٍزٕ توام اًساى .هرار گ٘رد

اگر كرد ترسَ، خَد ٍ دٗگراى را از اهذام تِ ًارّإ ػاهالًِ تاز هٖ دارد، از اٗي ًظر است ًِ هٖ ترسذ در اٗي راُ ». 

 اگر كرد حرٗع. آس٘ثٖ تِ اٍ ترسذ، ٍلٖ اگر خذا را خَب هٖ ضٌاخت ٍ هٖ داًست ًِ اٍ حاكظ ٍ ًگْثاى اًساًْا است

ٍ آزهٌذ هطاٍراى خَد را تِ گردآٍرٕ س٘ن ٍ زر، تطَٗن هٖ ًٌذ ٍ اح٘اًا تِ خاطر حرظ ت٘طتر، ستوگرٕ را در ًظر 

آًاى ً٘ي خلَُ گر هٖ سازد، تخاطر ّواى اًذٗطِ تاطلٖ است ًِ تخ٘ل دارد ٍ چٌ٘ي تػَر هٖ ًٌذ ًِ اگر دست تِ 

 .گردآٍرٕ ثرٍت ًسًذ، هوٌي است رٍزٕ كو٘ر ٍ ت٘چارُ گردد

 :در هطَرت تْتر است اٌٗگًَِ تَد

اَسرَعُ حَذسا، ثُنَّ رُدَُُّ تَؼذَ اِرَا احتَدتَ اِلَى الوَطََرَِٓ كى اَهرٍ هَذ طَرَاَ ػَلَ٘يَ كَاستَثذُِِ تِثِذاَِٗٔ الطُّثّاىِ، كَاًَُِّْن اَحَذُّ اَرّاًا ٍَ 

 ، اَلخت٘ارَ لَُِ، كَاِىَّ تَدرِتَتَُْن اًَثَرُ؛رالِيَ اِلى رَىِ الٌَُْلِ ٍَ الطَُ٘خِ لَِ٘ستَؼوِثَُُ ٍَ ُٗحسٌَُِا

سپس . ّرگاُ تِ هطَرت ً٘ازهٌذ ضذى، ًخست تِ خَاًاى هراخؼِ ًوا، زٗرا آًاى رٌّى ت٘ستر ٍ حذسى سرٗغ تر دارًذ

د، آى را تِ ًظر ه٘اى ساالى ٍ پ٘راى ترساى تا پ٘گ٘رى ًوَدُ، ػاهثت آى را تسٌدٌذ ٍ راُ تْتر را اًتخاب ًٌي( ًت٘دِ)

 (4).چرا ًِ تدرتِ آًاى ت٘طتر است

 ٍٗژگْ٘إ هثثت ٍ هٌلٖ هطاٍراى



در اٗي هسوت تِ ترخٖ از . ٍٗژگْ٘إ تس٘ارٕ در آهَزُ ّإ اسالهٖ ترإ هطاٍراى آهذُ است: ٍٗژگْ٘إ هثثت( الق

 :ضَد آًْا اضارُ هٖ

 :اٗواى -1

اگر ّوراّص ضَٕ سَدت دّذ ٍ اگر تا ٍٕ هطَرت  هَهي هاِٗ سَد است": كرهَدًذ( غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)پ٘اهثر اًرم

 (5)".ًٌٖ سَدت دّذ ٍ اگر ضرٌٗص ضَٕ سَدت دّذ ٍ ّوِ ًار ٍٕ هاِٗ سَد است

 :توَا -2

 (6)".در ًارّاٗت تا پرّ٘سًاراى هطَرت ًي تا راٌّواٖٗ ضَٕ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ

  :خردهٌذٕ-3

ّر ًس تا غاحثاى خرد هطَرت ًواٗذ، تِ راُ راست ٍ درست رٌّوَى هٖ ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اه٘رالوَهٌ٘ي

 (7)".ضَد

  :تدرتِ ٍ آزهَدگٖ-4

ترترٗي ًسٖ ًِ تا ٍٕ هطَرت هٖ ًٌٖ، ًسٖ است ًِ دارإ تدرتِ ّإ ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)حضرت ػلٖ

 (8)".كراٍاى تاضذ

  :(آگاّٖ ٍ غالح٘ت)ػلن ٍ تخػع  -5

 (9)".تا ًسٖ ًِ ًاداى در ًار تَ است هطَرت ًٌي": كرهَدًذ( السالم ػلِ٘)اه٘ر الوَهٌ٘ي ػلٖ

  :راز دارٕ-6

 (10)".تا دضوي خَٗص هطَرت ًٌي ٍ راز خَد را از اٍ پَض٘ذُ دار": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ

       (خ٘رخَاّٖ)ًػح  -7

     (دٍر اًذٗطٖ)آٌٗذُ ًگر  -8

 حلن-9

آًاى ًِ دارإ ػول، حلن،  .تا ًساًٖ ًِ دارإ پٌح خػلت تاضٌذ هطَرت ًي":كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اهام غادم

 (11)".تدرتِ، خ٘رخَاّٖ ٍ توَا ّستٌذ



ترساًذ، ٍ ً٘س تا اكراد  زٗرا ًِ تَ را از احساى هٌػرف، ٍ از تْى دستى ٍ كور هى! تخ٘ل را در هطَرت خَد دخالت هذُ"

ّوچٌ٘ي حرٗع را تِ هطاٍرت هگ٘رًِ حرظ را تا . ًواٌٗذ را تضؼ٘ق هى ات زٗرا درًارّا رٍحِ٘!ترسَ هطَرت هٌي

تخاطر اٗي است ًِ تخل ٍ ترس ٍ حرظ ٍ تواٗالت (اكراد گلتن ّوِ آًچِ درتارُ اٗي.)دّذ ستن گرى در ًظرت زٌٗت هى

 "خذاى تسرٍ است ُ ّستٌذ ًِ خاهغ آًْا سَء ظي ب هتؼذدى

اٗي . ًلٖ، خػَغ٘اتٖ است ًِ هطاٍراى هٖ تاٗست كاهذ آى تاضٌذهٌظَر از ٍٗژگْ٘إ م: ٍٗژگٖ ّإ هٌلٖ( ب

 :خػَغ٘ات ػثارتٌذ از

 :تخل -1

اكراد تخ٘ل را در هطَرت خَد دخالت هذُ؛ زٗرا ًِ تَ را از احساى هٌػرف هٖ ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اه٘رالوَهٌ٘ي

  (12)".ًٌذ ٍ از تْٖ دستٖ ٍ كور هٖ ترساًذ

  :(ترس)خثي  -2

 (13)".تا اكراد ترسَ هطَرت هٌي؛ زٗرا در ًارّا رٍحِ٘ ات را تضؼ٘ق هٖ ًٌذ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)ػلٖحضرت 

 :حرظ-3

 (14)".حرٗع را تِ هطَرت هگ٘ر ًِ حرظ را تا ستوگرٕ در ًظرت زٌٗت هٖ دّذ": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اهام ػلٖ

 :درٍؽ-4

د درٍؽ گَ هطَرت ًٌي؛ زٗرا اٍ هاًٌذ سراب است ًِ دٍر را ترإ تَ تا كر": كرهَدًذ( ػلِ٘ السالم)اه٘ر هَهٌاى ػلٖ

  (15) ".ًسدٗي ٍ ًسدٗي را دٍر خلَُ هٖ دّذ

     

  :ًالم آخر

تاٗذ از هطَرت تا تخ٘ل ، ترسَ ، دضوي آزهٌذ، دٍست ًاداى ٍ درٍؿگَ ( ػلِ٘ السالم)طثن ًالم ًَراًٖ اهام ػلٖ 

تا در ػول آى ّا ضرٗي ضَٗن ٍ تا ًوترٗي .خردهٌذاى ،اكراد تا تدرتِ هطَرت ًٌ٘ن تپرّ٘سٗن ٍ تا اكراد خذا ترس ، 

 . رٗسي ت٘طترٗي تْرُ را تثرٗن

  

 : پٖ ًَضت ّا



 88، ظ 4هاهَس هرآى، ج  (1)

 92، ظ 18هلردات، ج (2)

 53ًْح الثالؿِ،ًاهِ (3)

 866، ح 337، ظ 20ضرح ًْح الثالؿِ اتي اتى الحذٗذ ، ج (4)

 3098، ح 448اللػاحِ، ظ  ًْح(5)

 587ؿررالحٌن ٍ دررالٌلن، ظ  (6)

 589ّواى، ظ (7)

 585ّواى، ظ (8) 

 590ّواى، ظ (9)

 ّواى(10)

 103، ظ 75تحار االًَار، ج (11)

 53ًْح الثالؿِ، ًاهِ (12)

 ّواى(13)

 ّواى(14)

 591ؿررالحٌن ٍ دررالٌلن، ظ  (15)

 تخص ًْح الثالؿِ تث٘اى

 

 الثالؿِ،ترخوِ ٍضرح آٗت اهلل هٌارم ض٘رازًْٕح : هٌثغ

 ساٗت پژٍّطٌذُ تاهر الؼلَم 

 ساٗت آكتاب



 


