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 ﴾ ٤تعداد آیات     -١١٢سورة  -﴿ سورة اإلخالص 



 اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِبْسِم 

 بًام خؼاونؼ سخشًؼٌ مهرباو

 ﴾١﴿ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 

گاهن است: بگى _  1  . خؼاونؼ یكتا و ي

 ﴾٢﴿اللَُّه الصََّمُد 

 .خؼاونؼی است هك همٍ نیافمًؼاو قصؼ او ؿی كنًؼ_ 2

  ﴾٣﴿َلْم یَِلْد َوَلْم یُوَلْد 

 .زناػ و فاػٌ نيؼ_ 3

 ﴾٤﴿َوَلْم َیُکْن َلُه ُکُفًوا َأَحٌد 

 . و ربای او رهظز شبيٍ و هانًؼی نبىػٌ است _ 4
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 او یكتا و هی همتا است

 :اصراػ مختلف   فمینٍ اوٍاف رپوؿػگاؿ شؼٌ صىػ ؿی صرهایؼ   خخستى آآ اف ایى سىؿٌ    ااظ سس ااال همكؿی هك اف  حيٍ اكىا 



گاهن است بگى او خؼاونؼ یكتا و  (  (قل هى اا احؼ) (ي

ماآی ؿی كًؼ،   واكغ ؿمز و اىاؿٌ ای هب ایى واكعيت است هك ؽاال  هك ضمخـ مفرػ(هى) ضمخـ جملٍ با آغـاف غائب است و اف مفهىم مبهؾی ح

ماؿ محؼوػ انناو اه بخـوو ،  ممؼك او   نهاآی خفاء است ، و اف ػنتـك   اف

ماؿرت است ،  ظاره رت ره ذًؼ آاثؿ او آ خًاو جهاو ؿا رپ طكػٌ هك اف همٍ يخق  و آش

  نحـيهن آیاتًا فی ااافق و فی انفسهن حوی يتبتى لهن اهن اطحك: ؿٌ فَلی ؿی خىانين سى 53ذًايكٍ   آآ  

ماؿ ظكػػ هك او حك است)  (. هب فوػی نياهن اهی خىػ ؿا   اغراف جهاو و    وو رانياو هب آنها نياو ؿی ػهين ات آش

گاهن : سپل اف ایى حقيػت  شًاخضٍ رپػٌ ربؿی ػاؿػ و ؿی ضىیؼ  . و یكتا استاو خؼاونؼ ي

 . ایى است هك ایى حقيػت ؿا ارباف و اظهاؿ كى   اآنزا( بگى) (قل )ممنی ضمًا 

: آمؼٌ است هك زؼؼ اف ؽطك ایى اخى صرمىػ( ػليٍ اعنالم )اف اهـام باضر  حؼآىی  

:  با اسن اىاؿٌ هب بتهای خىػ اىاؿٌ طكػٌ ، ؿی دنتفگ بی رپستاو كفاؿ و  

 .و  ك كنين  مینیبب تـا او ؿا  تى نخق خؼاآی ؿا تىصيف كى !  محمؼایى خؼایاو ها است ای

 ...اا اصـؼ هىلـل : طكػ خؼاونؼ ایى آیاال ؿا يـافل 

 . هب غائب اف ػیؼ ذشمها و ػوؿ اف لمل حىاك غائب است و اىاؿٌ ضمخـ)واو(اىاؿٌ هب طثبیی و تىهج ػاػو هب مٖلب است ، )هى(   )اه)



: ؿی خىانين هك صرمىػ( ػليٍ اعنالم )مًاو ػقی    حؼآث ػیگكی اف امخـ مس

  :بگى :پخـوف شىم گغت هب مى یاػ ػهؼ هك هب م آو رب ػشمًاو  خىاستن يخقی ػیـؼم ، اف او  خىاب ؿا   خضـ   شب دنگ بؼؿ  

گاؿی هك صبش شؼ جكیاو ؿا خؼمت  ،   رعُ طكػم (  ملن و آهل و  ػليٍ  اا ٍقی)اا  ؿسىل یـا هى، یا مى ا هى اا هى، هن

 ....اسن اعظن هب تى تؼلين شؼٌ سپل ایى جملٍ وؿػ فباو مى   دنگ بؼؿ صىػ( ػليٍ اعنالم )ای ػقی : ػلمت ااسن ااػـظن ! یا ػقی : صرمىػ

گاؿی ( ػماؿ یاسـ ) گام ایى ؽطك ؿا ؿوف ( ػليٍ اعنالم )دينش حضـال امخـ مس مًاو  هك هن ماؿ ؿی خىانؼ،   صذتى هب هن پي

 .! اسن اعظن خؼا و ستىو تىحیؼ است: رعُ طكػ ایى كًایاال چيست ؟ صرمىػ

ایى است هك   هرتى یك كلمٍ هب تمام صفاال رالل و جمال او ( ػليٍ اعنالم )ربای خؼاونؼ است ، و مفهىم اخى اهام  عاًاسن  (اا )

 . اىاؿٌ شؼٌ است ، و هب هرتى جهت آو اسن اعظن الفی  میؼٌ شؼٌ

 است ، و رـالل او  صفاال جمال اف  یکی إالق نؾی شىػ،   صالی هك  مهای ػیگك خؼاونؼ مصمىا اىاؿٌ هب  جز رب خؼا ایى  م 

 (...هانًؼ ؿحين و طكين و ػالن و اق  و)هـانًؼ ػالن و عاغك و ؿافق و غاظبا هب غخـ او نخق إالق ؿی شىػ  

  ذًايكٍ ،  وخـاو است   ؽاال  ـاك او  چكا هك عقل اه ،  هب ممنی تحخـ است (وهل )، و   اصل مشتك اف صال ؿيشٍ آو ممنی وصفی ػاؿػ با ایى 

: آمؼٌ است ( ػليٍ اعنالم )حؼآىی اف امخـ مس مًاو ػقی 

حدىب عى ،اارَاؿ  ك  عى  و المستىؿ ٌ، و اا  اظيٍ هل  خىء، و اطغلك  اا ممًاٌ المعبىػ الؾی یاهل فيٍ 
لم
: اطخطراال ااواهم و ا



، معبىػی است هك علك   او وخـانًؼ و هب او عضك ؿی وؿفنؼ،  مفهىمو  اا 

ماؿ  اا   . و عقىل علك محدىب هماو کسی است هك اف  ك ذشن اه مستىؿ است ، و اف اف

 . ، هب ممنی تنها معبىػ هب حك است (ااهل )اصل ، و   ػانخضٍ انؼ  (عباػال  )هب ممنی وفو و رب  (ااةه ) ؿيشٍ آو ؿا اف  نخق گـاٌ 

هك گذتين ؿيشٍ آو ره هچ باشؼ زؼؼا هب صىؿال اسن عاً  آمؼٌ ، و هب آو ؽاال رامغ جميغ اوٍاف امكظيٍ ، و عالی اف ره ضىهن عيب هماو ضىهن ولی 

 .و نقٌ اىاؿٌ ؿی كًؼ

باؿ   ضرآو مجیؼ تمكاؿ شؼٌ ، و چيه اسؾی اف اسماء ممؼك او ایى انؼافٌ   ضرآو نیامؼٌ است ،   زهاؿایى  م ممؼك ضرآب 

 . ؿی است هك للب ؿا ؿوشى ؿی كًؼ، هب انناو نخـو و آؿامو ؿی سخيؼ، و او ؿا   جهانی اف حىؿ و صفا مستغرق ؿی مافػ

هاػٌ وحؼال است ، و لؾا زعضی احؼ و واحؼ ؿا هب یك ممنی تفسخـ طكػٌ انؼ و معتمؼنؼ ره ػو اىاؿٌ هب آو ؽاتی است هك اف ره  هماو اهـا واژٌ اصـؼ اف 

گاهن نظر هی نظخـ و منفرػ ؿی باشؼ،    است ،   قؼؿال هی مخال است ،   ؿحمانیی و ؿحيميت یكتا است ، و عالهص اف ره نظر هی نظخـ  ػالن ي

 . است

 . است  صرق(واحؼ)میاو احؼ و عقیؼٌ ػاؿنؼ هك  ی زعِ ولی

، و لؾا اقضل شماؿٌ نيست و رهظز ػاخل عؼػ نؾی شىػ،  هن   ؽهى   عـاؿد و شىػ هك غبىل کثـال نؾی كًؼ  ، هن  گفضٍ ؿی  هب ؽاتی(احؼ)



 و سىم تصىؿ ؿی شىػ ،  هب عالف واحؼ هك ربای او ػوم 

گاؿی هك ؿی ضىئين ، واحؼی نیامؼ ممكى است ػو نیامؼ یا   عاؿد ، یا   ؽهى ، و لؾا گاٌ ؿی ضىئين احؼی اف آو جمعيت  ، یمنی هيچمل نیامؼ، ولی هن

 .یا ذًؼ نفر آمؼٌ باشًؼ

 . ولی ایى تفاوال با مىاؿػ استصمال آو   ضرآو مجیؼ و اصاػآث ذًؼاو مافگاؿ نيست

،  است ( جنل و فصل و هاهیی و ودىػ ) عاؿديٍ یا عمليٍ مماضل اجزاء رتكیبيٍ  ؽاال عـؼاويـؼ   هب شناصت ـؼ اىـاؿٌ اس: زعضی نخق معتمؼنؼ 

گايلی ؽاال او   ربارب کثـاال عاؿديٍ ؿی باشؼهك   صـالی    .واحؼ اىاؿٌ هب ي

گاهن و (اءحؼ) : خىانينؿی ( ػليٍ اعنالم )اف اهـام محمؼ باضر  حؼآىی    ػاؿػ، و آو ؽاال منفرػی  یك مفهىم (واحؼ)و  (احؼ)صرػی است ي

گايلی و وحؼال و انفراػ او است، است هك نظخـ و شبيفی ربای او نيست ، و تىحیؼ   . اضراؿ هب ي

 یمنی(اا احؼ)ممنی  بًاربایى ،شـوع ؿی شىػ واحؼ اف عؼػ نيست ، بلكٍ واحؼ  اآ اعؼاػ است ، عؼػ اف ػو ) : خىانينحؼآث ؿی    ؽیل هرتى 

 .معبىػی هك اننانها اف ا اك ؽاال او ػاجزنؼ، و اف اصاهط هب ضيفیػو  تىاو ، او   الهيت صرػ است و اف صفاال مغلىاقال ربرت

 . خؼاونؼ إالق شؼٌ است ره ػو هب ؽاال  اك (احؼ)و  (واحؼ)نخق   ضرآو مجیؼ 

:  رعُ طكػ دنگ جمل ربعاست و   ؿوف  است هك مرػی ارعاهی ٍـؼوق آهـؼٌ  ایى هك   تىحیؼ رـاظب 

! ای ارعاهی : آیا ؿی ضىئی خؼاونؼ واحؼ است ؟ واحؼ هب هچ ممنی ؟  گهاو مرػم اف ره غرف هب او حملٍ طكػنؼ، و دنتفگ! ای امخـ مس مًاو 



 !مناءهل دنگ است ؟ ره اخى رائی و ره يكضٍ مماؿی ػاؿػتـا چـٍ صـؼ معغىل هچ سىالی است ؟ هگك نؾی ینیب فمك امخـ المىمنتى  ایى 

ؿی خىاهين  او ؿا بـٍ صـال خىػ بگؾاؿیؼ، فريا آ چٍ ؿا هك او ؿی خىاهؼ هماو يخقی است هك ها اف ایى ظكوٌ ػشمى : صرمىػ ( ػليٍ اعنالم ) امخـ المىمنتى 

 ( .عىال ؿی كنينسس ال ؿی كًؼ، ها هن مغاضفاو خىػ ؿا هب تىحیؼ كلمٍ ػ تىحیؼ او اف)

يش نيست ، و ػو ممنی  است )واحؼ(اآنكٍ ؿی ضىئين خؼا ! ای ارعاهی : سپل صرمىػ
صح
چهاؿ ممنی ؿی تىانؼ ػاشضٍ باشؼ هك ػو ممنی آو   باؿٌ خؼا 

يش است
صح
 . آو 

يش  اهـا آو ػو 
صح
، فريا مفهىم ایى اخى نيست ا و ػو تـ یکی است بگىئين او )وحؼال عؼػی است ایى ربای خؼا رازئ نؾی باشؼ : نيست  هك 

هك اثنی  هك يخقی چكا ( يـؼاؿػ،   صالی هك منلما ربای ؽاال هی نهاآی حك ػوؿی تصىؿ نؾی شىػ دىػ آو است هك ػوؿی ربای او تصىؿ ؿی شىػ ولی و

 تكفخـ طكػٌ ؟( نفر است  خؼا سىؿی اف هس) (او اا اثظث حالةث (: خؼاونؼ کنانی ؿا هك دنتفگنؼاؿػ ػاخل   باب اعؼاػ نؾی شىػ، آیا نؾی ینیب هك 

هك هب ممنی واحؼ حىعی باشؼ، مثل اآنكٍ ؿی ضىئين فاليمل یکی اف مرػم است ، ایى نخق رب خؼا   نيست ایى است عـؼا ؿوا  هك رب واصـؼ  ػیگك اف مؼانی 

 . هن شبيٍ و نظخـ ربرت و باارت استاست و خؼا اف ره ضى مفهىم ایى اخى تصبيٍ ( يـؼاؿػ جنل چكا هك خؼا حىع و)ؿوا نيست 

اهـا آو ػو مفهىؿی هك   باؿٌ خؼا ٍاػق است  خست اآنكٍ گفضٍ شىػ خؼاونؼ واحؼ است یمنی   اشیاء ػالن شبيفی ربای او نيست  

 . آؿی رپوؿػگاؿ ها ذنتى است

 ، هن   عاؿد و هن   عقل ، و هن   وهن ، آؿی خؼاونؼ زبؿگاآنكٍ گفضٍ شىػ رپوؿػگاؿ ها احؼی الممنی است یمنی ؽاال او ميسقت پؾري نيست  ػیگك 



گاهن و یكتا است هن هب ممنی واحؼ عؼػی ، یا حىعی و جنسی ، بلكٍ هب ممنی وحؼال ؽاتی ، ذنتى  و هب  است كىاتٌ اخى اآنكٍ خؼاونؼ احؼ و واحؼ است و ي

 . نظخـ ربای او است عباؿال ؿوشى رت وحؼانیی او هب ممنی عؼم ودىػ مثل و هانًؼ و شبيٍ و

اف ره جهت غخـ اقضل هی نهاآی او ؽاتی است هی نهاآی اف ره جهت ، و منلن است هك ػو ؽاال : اخى نخق ؿوشى است ػظیل ایى 

(ػقی كنیؼ)تصىؿ است ، ذىو اظك ػو ؽاال شؼ ره ػو محؼوػ ؿی شىػ ، ایى امكاال آو ؿا نؼاؿػ، و آو امكاال ایى ؿا    

( اا اصصمؼ ) او خؼاونؼی است هك همٍ نیافمًؼاو قصؼ او ؿی كنًؼ : ؿهایؼ ػیگكی اف آو ؽاال ممؼك یكتا ؿی ف  آآ زؼؼ   تىصيف   

:  ؿوایاال و كلماال مفسـاو و اؿباب ضغت مؼانی فیاػی ؽطك شؼٌ است  ( صمؼ ) ربای    

:مفرػاال ؿی ضىیؼ     (ؿاغب )

است هك تى عالی نيست ، صمؼ هب ممنی يخقی : ؿونؼ، و زعضی گفضٍ انؼ ؿی او هب سىی صمؼ هب ممنی آاق و زبؿكی است هك ربای ا زام كاؿاه   

:ػو ؿيشٍ اٍقی ػاؿػ ( صمؼ ) آمؼٌ است هك ( مغاضيل اللغة )   . بلكٍ رپ است   

مام ) است ، و ػیگكی هب ممنی  ( قصؼ ) یکی هب ممنی    عاغر ایى است هك بًؼگانو قصؼ و ایى هك هب خؼاونؼ متؼال صمؼ گفضٍ ؿی شىػ هب( ٍالبی و استح

: و ىایؼ هب هرتى مًاسبی است هك مؼانی متؼؼػ فري نخق   کتب ضغت ربای صمؼ ؽطك شؼٌ است . گاٌ او ؿی كنًؼ   

کسی هك ربرت اف او يخقی نيست ، خىيو هب سىی او ؿی ؿونؼ  ،شخٌ زبؿكی هك   منتهای عظمت است ، و کسی هك مرػم   حىائذ   

. و باقی زؼؼ اف فًای علك است کسی هك ػائن  



. صمؼ کسی است هك   منتهای سیاػال و آاقئی است:   حؼآىی ربای صمؼ جنپ ممنی بیاو صرمىػٌ ( ػليهمااعنالم ) لی حستى بى علؾا اهـام   

( صمؼ ) کسی است هك   منتهای سیاػال و آاقئی است .  

(  صمؼ ) ؽاتی است ػائن افلی و راوػانی .  

.هك دىف نؼاؿػودىػی است   ( صمؼ   )  

( صمؼ  کسی است هك نؾی خىؿػ و نؾی آىامؼ . ) 

.کسی است هك نؾی خىابؼ( صمؼ    ) 

.است هك اقئن هب نفل است و هی نیاف اف غخـکسی (صمؼ   )  

ػست هك تغيخـاال و كىو و فناػ نؼاؿکسی ا  عباؿال ػیگكی آمؼٌ است ،  .  

: نقل شؼٌ است هك صرمىػ( ػليهمااعنالم )اف اهـام ػقی بى اطحستى   

.کسی است هك شـیك نؼاؿػ، و حفظ يخقی ربای او لكشم نيست ، و يخقی اف او مخفی نؾی هانؼصمؼ    

.ػکسی است هك ره وقی يخقی ؿا اؿاػٌ كًؼ ؿی ضىیؼ مىدىػ باه ، آو هن فىؿا مىدىػ ؿی شى صمؼ :زعضی نخق گفضٍ انؼ  

سىال طكػنؼ ، ( صمؼ ) حىدنتش و اف ممنی ( ػليٍ اعنالم )  هم ای هب محضـ اهام حستى ( رصـٌ )   حؼآىی آمؼٌ است هك اهل   

:    ااظ آنها صرمىػ ( ػليٍ اعنالم ) اهام حستى   

 (شسن اا اعكحمى اعكحين ) 



  :اا دينشم ؿی صرمىػ  ؿسىلاها زؼؼ   ضرآو مزاػهل و وگتفگ بؼوو آگاـی يكنیؼ، چكا هك مى اف دؼم 

ره کل بؼوو ػلن اخى بگىیؼ بایؼ   مضقی اف آتو هك ربای او تمیتى شؼٌ رای گخـػ،    

...هانًؼ او نيست هن فاػ و هن فاػٌ شؼٌ و احؼی ( لن یلؼ و لن خىلؼ و لن یكى هل كفىا احؼ : ) ؿا تفسخـ صرمىػٌ است ( صمؼ ) خؼاونؼ خىػه   

است هك اف يخقی هب ودىػ نیامؼٌ ، و   يخقی ودىػ نؼاؿػ، و رب يخقی ضراؿ يگكفضٍ ، آصرينًؼٌ اشیاء و عاغك آنها است ،آؿی خؼاونؼ صمؼ کسی   

آصریؼٌ هب اؿاػٌ اه اف هن متالشی ؿی شىػ، و آ چٍ ؿا ربای زماء علك طكػٌ هب ػلمو باقی آ چٍ ؿا ربای فًا همٍ يخق ؿا هب قؼؿتو هب ودىػ آوؿػٌ ،    

...ایى است خؼاونؼ صمؼ ؿی هانؼ،  

: صرمىػ ( ػليٍ اعنالم ) صمؼ سىال طكػ حضـال   بـاؿٌ ( ػليٍ اعنالم )و بااخكٌ   حؼآث ػیگكی ؿی خىانين هك محمؼ بى عنفيٍ اف امخـ مس مًاو ػقی 

ماو ، هن ضيف و هن  هن تمخال و هن  اتویل صمؼ آو است هك او هن اسن است و هن دسن ، هن هانًؼ و هن شبيٍ ػاؿػ، و هن صىؿال و حؼ و حؼوػ، هن مرل و هن  

ظلمانی است هن حىؿانی ، هن ؿوصانی است و هن  هن مكىو ػاؿػ و هن حككی ، هن رپ است و هن عالی ، هن ايختاػٌ است و هن نشخضٍ ،  ایى هن اآنزا و هن آ زا، هن 

مانی گنزایچيه صـال عتى ، و   نفنانی  طكػٌ ، و هن صى ربای او  للب اننانی خطىؿ ه او ؿا نؼاؿػ، هن ؿيگ ػاؿػ و هن رب مضقی اف او عالی نيست ، و چيه  

. مىدىػ است ، همٍ اآنها اف ؽاال  اکو منتفی است   

نفی ؿی كًؼ، چكا هك  حؼآث هب خىهی نياو ؿی ػهؼ هك صمؼ مفهىم شخیاؿ رامغ و وسيعی ػاؿػ هك ره ضىهن صفاال مغلىاقال ؿا اف مارت ممؼسو ایى   

ماو و مكىو و حككی و ضيفيت و حؼ و صـؼوػ وی اسن اه اآنها، همٍ اف صفاال ممكًاال و  هانًؼ مطخٌ و محؼوػ، و همخنتى دسميت و ؿيگ و صى و  

. مغلىاقال است ، بلكٍ غاظبا اوٍاف جهاو هاػٌ است ، و ؿی ػانين خؼاونؼ اف همٍ اآنها ربرت و باارت است  



تشكیل یافضٍ ، و اتن خىػ نخق اف ػو قسمت ػمؼٌ است ( اتن ) ؿ  آمؼٌ است هك تمام اشیاء جهاو هاػٌ ، اف رذاال شخیاؿ كىچؼی هب  م   اكػياافال اخی

هخضٍ مرطزی ، و الکتـوو اهیی هك هب ػوؿ آو   ظكػه است ، :    

هب طىؿی هك اظك ایى افٍلٍ ربػاشضٍ شىػ ادنام ( اػ   ممايسٍ با حجن اتن فی البضٍ  )ػاؿػ  ودىػ و عجب اآنكٍ   میاو آو هخضٍ و الکتـونها فـاٍـلٍ فیـاػی 

.هب قؼؿی كىچك ؿی شىنؼ هك ربای ها وخـال آوؿ است  

ـ هك ػیؼنو با ذشن لكشم  رذٌ ای  آیـؼاست هب صىؿال مخال اظك افٍلٍ اهی اتؾی رذاال ودىػ یك انناو ؿا ربػاؿنؼ و او ؿا كاهال فشـػٌ كنًؼ ممكى 

.(كیلى وفو ػاؿػ 60مخال هرتى رذٌ  يخق )با ایى صال تمام وفو بؼو یك انناو ؿا ػاؿا است  باشؼ ولی  

ضرآو با استفاػٌ اف ایى اكػياف ػلؾی و با تىهج هب اآنكٍ یکی اف مؼانی صمؼ ودىػی است هك تى عالی و ادىف نيست ، ذنتى هجيتن ظكفضٍ انؼ هك  زعضی 

، تشكیل یافضٍ انؼ، و اتن تى عالی است ، و هب ایى رتطیب آآ ؿی نفی كًؼ ، چكا هك تمام ادنام اف اتن ؿا اف عـؼا نییوی ره ضىهن دسماؿی خىاهؼ با ایى تدبخـ 

.تىانؼ یکی اف مػجزاال ػلؾی ضرآو باشؼ  

ره نظر رپ و كامل  اصل ضغت هب ممنی شخٌ زبؿكی است هك همٍ نیافمًؼاو هب سىی او ؿی ؿونؼ ، و اف ( صمؼ ) ولی نبایؼ صرامىه طكػ هك   

.است ، و ظارها زقيٍ مؼانی و تفسخـاهی ػیگكی هك ربای آو ؽطك شؼٌ ، هب هرتى ؿيشٍ باف ؿی ظكػػ  

هك ربای خؼاونؼ صرفنؼی ، یا پؼؿی اقئل صىػنؼ ، رپػاخضٍ ، ( مشـكاو رعب ) و ( يهىػ ) و ( نَاؿی ) سپل   آآ زؼؼ هب ؿػ عمائؼ   

 . ) لن یلؼ و لن خىلؼ)شؼٌ زناػ و فاػٌ و: صرهایؼؿی     

( مخيش ) ، نَاؿی  صىػنؼ، خؼای پؼؿ، و خؼای پسـ، و ؿوس اضمؼك( خؼایاو هس گاهن )، اخى کنانی است هك معتمؼ هب تخليج  مماضل ایى بیاو  



. ؿا پسـ او ؿی ػادنتسن ( زعزی ) ؿا پسـ خؼا ، و يهىػ    

خيش ابى اا و لـاظی زعزی ابى و اقظی اظيهىػ 
لم
كفروا مى قبل اقتلهن اا انی كىل الؾیى بافىاههن يْاظئىو  كىلهن اا ؽلك  اطنَاؿی ا  

:خس فكىو   

گفتاؿایى اخنی است هك با فباو خىػ ؿی ضىآًؼ هك همانًؼ! و نَاؿی دنتفگ مخيش پسـ خؼا است ! يهىػ دنتفگ زعري پسـ خؼا است    

(  30    -تىهب ! )خؼا رب آنها باػ چگىهن اف حك منحرف ؿی شىنؼ؟، ضعنت كاصراو نیشیپ است    

!مشـكاو رعب نخق معتمؼ صىػنؼ هك هالئكٍ ػىتـاو خؼا هستًؼ  

( 100 –انؼام ! ) وؽ و اف ؿوی جهل ماختًؼ آنها ربای خؼا پسـاو و ػىتـانی هب : ػلن و خككىا هل بنتى و بًاال زغخـ    

ممنی وسيغ رتی ػاؿػ ، ( لن یلؼ و لن خىلؼ ) اف زعضی ؿوایاال استفاػٌ ؿی شىػ هك خىلؼ   آآ    

.و صطيف ؿا اف او، و یا خكود آو ؽاال ممؼك اف اشیاء هاػی و صطيف ػیگك ؿا نفی ؿی كًؼو ره ضىهن خكود اشیاء هاػی   

: ذنتى تفسخـ شؼٌ ( لن یلؼ و لن خىلؼ )   تفسخـ صمؼمركىم صرمىػ ، جملٍ ( رصـٌ ) اهل    ااظ ( ػليٍ اعنالم ) ذًاو هك   هماو  هم ای هك اهام حستى   

یمنی يخقی اف او عاؿد نيؼ ،هن اشیاء هاػی هانًؼ صرفنؼ ،  ( لن یلؼ )   

و ضىو ، هانًؼ خىاب و خیال و و هن يخق صطيف ، هانًؼ نفل ، و هن عىاؿُ گ( هانًؼ هخـ اف پختاو ها )و ماري اشیائی هك اف مغلىقتى عاؿد ؿی شىػ 

.خؼاونؼ ربرت اف ایى است هك اف او يخقی عاؿد شىػ و ظكآ و خىف و ؿراء و شىق و هالظی و ظكسنلی و نخـی ،  انؼوٌ و حزو و خىشضالی و خًؼٌ  



...و نخق ربرت اف آو است هك او متىلؼ اف شی ء هاػی و صطيف ظكػػ  

، و عـاؿد شؼو اشیاء صطيف اف مًازعو ،   ختاو عـاؿد شؼو مىدىػٌ فنؼٌ ای اف مىدىػ ػیگك، و گیاٌ اف فمتى ، و آب اف ذشمٍ و ميىٌ اف  هانًؼ 

آتو اف ػل ، و جكهق   معرفی و تطخیٌ اف فبـاو ، و  اخى اف ، و  ذشیؼو اف ػاهو ، و اسػشمام اف ینیب هانًؼ ػیؼو اف ذشن ، و دينشو اف ضىه ، و 

. اف سنگ   

ىامل ؿی شىػ ، و ایى   حقيػت ممنی ػوم ؿا يخقی گخـی يخقی اف  -مٖاصك ایى حؼآث تىلؼ ممنی گستـػٌ ای ػاؿػ هك ره ضىهن خكود و هجيتن 

، فريا اظك   آآ است و ممنی اول و ظاره آو هماو صىػ هك   آغاف گفضٍ شؼ ، هب ػالوٌ ممنی ػوم با تضلیل ؿوی ممنی اول كاهال اقضل  ك است

و( ػقی كنیؼ ) هرتى ممنی  باؿٌ ماري عىاؿُ هاػٌ ٍاػق است . هب ػظیل آو است هك اف عىاؿُ هاػٌ ربكًاؿ ؿی باشؼ خؼاونؼ صرفنؼ نؼاؿػ  ). 

و هانًؼ نبىػٌ است ربای او رهظز احؼی شبيٍ  : بااخكٌ   آخكیى آآ ایى سىؿٌ مٖلب ؿا  باؿٌ اوٍاف خؼا هب مرصلٍ امكل ؿمانؼٌ ، ؿی صرهایؼ و 

( .و لن یكى هل كفىا احؼ)  

. ق ؿی شؼٌ است   اصل هب ممنی همطراف    ممام و محقظی و قؼؿ است ، و سپل هب ره ضىهن شبيٍ و هانًؼ إال( كفى )   

نقٌ و محؼوػآی ، اف ؽاال  اك او منتفی است ، مٖاصك ایى آآ تمام عىاؿُ مغلىقتى ، و صفاال مىدىػاال ، و ره ضىهن   

.ایى هماو تىحیؼ ؽاتی و صفاتی است ،   مماضل تىحیؼ عؼػی و حىعی هك   آغاف تفسخـ ایى سىؿٌ هب آو اىاؿٌ شؼ  

.   افؼال ، و اف ره نظر هی نظخـ و هی هانًؼ استمخقی  هن هانًؼی   صفاال ، و هن   ؽاال ػاؿػ،  بًاربایى او هن شبيفی    

:  اف خطصٍ اهی نهذ اظبالهغ ؿی صرهایؼیکی امخـ المىمنتى ػقی ػليٍ اعنالم     



،... او کسی ؿا زناػ هك خىػ نخق مىغىػ باشؼ، و اف کسی فاػٌ نيؼ ات محؼوػ ظكػػ  

.يـؼاؿػ تـا با او همتا ظكػػ، و شبيفی ربای او تصىؿ نؾی شىػ ات با او مناوی باشؼ هانًؼی   

. ؿی كًؼهك ػالی رتیى ػاقخك تىحیؼ ؿا بافضى  و ایى تفسخـ راظنی است   

( مالم اا ػلیك یا امخـ المس منتى)   

   
:يكضٍ اه   

ائل تىحیؼ ػ_  1  

گايلی ؽاال خؼاونؼ و عؼم ودىػ ره ضىهن همتا و شبيٍ ربای او، صؾشضٍ اف ػائل  اقضل عمقی صراواو نخق ، بـا ػائل ضرآو مجیؼ و آیـاال  نمقی تىحیؼ، یمنی ي

:هب صىؿال فشـػٌ ؿی آوؿيناثباال است هك   اآنزا قسموی اف آو ؿا    

و عالهص اه ایى است هك خؼاونؼ ودىػ مٖلك است ، و چيه قیؼ و شـٓ و حؼی ربای او نيست ، ذنتى ودىػی  _ صـف اغىدىػ رباهو _  1 

خىاهؼ صىػ ، منلما  محؼوػ  

رهظز مقتضی عؼم و نيخوی  خىاهؼ صىػ و يخقی   عاؿد چكا هك اظك محؼوػآوی پیؼا كًؼ بایؼ آغىػٌ هب عؼم ظكػػ، و ؽاال ممؼسی هك هخوی اف آو ؿی دىشؼ 

.نيست هك عؼم ؿا رب او تحمیل كًؼ بًارب ایى ، محؼوػ هب چيه حؼی نؾی باشؼ  



او ؿا ػیگك ػو هخوی  محؼوػ   ػالن تصىؿ نؾی شىػ، فريا اظك ػو مىدىػ پیؼا شىػ حتما ره یك اف آنها افقؼ امكاال ػیگكی است ، یمنی امكاال  سىی اف 

گايلی ؽاال واسب اغىدىػ نؼاؿػ، و بًارب ایى ره ػو محؼوػ ؿی ه .(ػقی كنیؼ)ونؼ، و ایى خىػ ػظیل ؿوشنی است رب ي  

گا_رباهو ػلؾی  _  2 گاٌ ؿی كنين   ابتؼا ػالن ؿا هب ؿی هك هب ایى جهاو هن رپاكًؼٌ ؿی مينيب ، فمتى و آسماو و خىؿشیؼ و هاٌ و صىؿال مىدىػاتی پهًاوؿ ن

 ـمجمىػا مرصىٓ و ویپسضٍ است هك  ستاؿگاو و احىاع گیااهو و عيىا ال ، اها ره هچ رتشيب ػقی كنين ؿی مينيب اجزاء و رذاال ایى ػالن ذًاو هب هن

.ؿا تشكیل ؿی ػهؼ، و یك ملنلٍ كىانتى مدتى رب سـاسـ ایى جهاو صكىمت ؿی كًؼ منسجن ك واصـؼ یـ  

ماؿرت ؿی ظكػػ، ات آ زا هك گاـی آفهايو ؿوی یك ره قؼؿ پيشـفی ػلن و ػانو ششـی رتشيب  ؿی شىػ وحؼال و انسزام اجزای ایى جهاو آش

 نمىهن كىچك 

همايگىهن هك   باؿٌ نيىتى و )اقحىو زبؿكی هك رب تمام ػالن هخوی صكىمت ؿی كًؼ کعف ظكػػ  ؿی شىػ زت سبب هانًؼ افتاػو یك سیب اف 

. (اقحىو راؽهب اتفاق افتاػ  

گاهن است   ایى وحؼال نظام هخوی ، و كىانتى صاكن رب آو ، و انسزام و یكپاؿچلی   میاو اجزای آو نياو ؿی ػهؼ هك عاغك آو یكتا و ي

گايلی ؽاال خؼاونؼ ؽطك طكػٌ انؼ و ضرآو   آآ ل ػلؾی فلظفی ػلی _ رباهو تمانغ _  3  سىؿٌ انبیاء الهامبخو 22ػظیل ػیگكی هك ربای اثباال ي  

  فمتى و آسماو خؼایانی اظك :  اضعره ػما يصفىو غى كاو فيها الهة اا اا ضفنؼات فخبضاو اا ؿب : آو است رباهو تمانغ است ، ؿی صرهایؼ

گاهن صى اف  رپوؿػگاؿ رعه است کشیؼٌ ؿی شؼ، و نظام جهاو هب هن ؿی خىؿػ، پل محقٌ است خؼاونؼی هكآسماو هب فناػ ػ فمتى و جز خؼاونؼ ي

.آ چٍ آنها تىصيف ؿی كنًؼ    

گاهن _  4  منبغ بـایـؼاثباال تىحیؼ است ، چكا هك اظك ػو واسب اغىدىػ   ػالن صىػ ره ػو ایى ػظیل ػیگكی ربای _ػعىال ػمىؿی انبیا ء هب خؼاونؼ ي



صكين وصیِ ربای ودىػ كامل نقٌ است ، ػـؼم فريا وؿفػ، حىؿ افيانی سزل    صیِ باشًؼ ، چكا هك یك ودىػ هی نهاآی كامل ممكى نيست 

گاو  .ؿا مشمىل صیِ خىػ ضراؿ ػهؼ صىػو او ایزاب ؿی كًؼ هك هم  

اظك خؼایاو متؼؼػی ودىػ ػاشت بایؼ  بًاربایى (  ػالن هؼاآی )، و صیِ تشـیعی (  ػالن علػت )صیِ تكىآنی : صیِ ػو ىاهخ ػاؿػ ایى 

گاو ربمانًؼ .صرستاػگانی اف زنػ همٍ آنها بیاآًؼ، و صیِ تشـیعی آنها ؿا ربای هم  

:ػليٍ اعنالم ؿی صرهایؼ  ام مجتنی   وصيت  هم اه ربای صرفنؼ ظكاؿی ه ام( ػليٍ اعنالم )حضـال ػقی   

( مـٍ و مـلٖـايـٍ ، و ضؼــفی افؼاهل و صفاهت ، و لكنٍ اهل واحؼ امك :  وصف نفسٍ و اػلن یا بنی اهن غى كاو عكبك شـیك اتتك ؿملٍ و عكاءآی آاثؿ هـل

ؿی طكػی ، و هب افؼال و  مياهؼٌ او ؿا و ملطنت هلك اظك رپوؿػگاؿال همتائی ػاشت صرستاػگاو او هب سـاؽ تى ؿی آمؼنؼ و آاثؿ  صرفنؼم بؼاو 

. صفاتو آشًا ؿی شؼی ولی او معبىػ یكتا است همايگىهن هك خىػه تىصيف طكػٌ است   

گايلی ؽاال او است ، اها ػظیل رب عؼم ودىػ ره ضىهن رتکيب و اجزاء   ؽاال  اك او ؿوشى است ، فريا اظك ربای او اجزاء  اآنها  همٍ ػائل ي

. است ، و نیاف ربای واسب اغىدىػ غخـ معقىل استاشؼ طبؼا نیافمًؼ هب آنها عاؿديٍ ب  

ىاهخ اهی رپ باؿ تىحیؼ _  2  

:مصمىا ربای تىحیؼ چهاؿ ىاهخ ؽطك ؿی كنًؼ   

(آ چٍ   باا شـس ػاػٌ شؼٌ ) تىحیؼ ؽاال _  1  

تىحیؼ صفاال _  2  



یمنی صفاال او اف ؽاتو دؼا نيست ، و نخق اف یكؼیگك دؼا نؾی باشؼ، فی المثل ػلن و قؼؿال ها، ػو وصف است هك ػاؿُ رب ؽاال ها است ، 

ال ؽاال ها يخقی است و ػلن و لـؼؿال هـا يخق ػیگك، همايگىهن هك ػلن و قؼؿال نخق   ها اف هن دؼا است ، مرطز ػلن ؿوس ها است ، و مرطز قؼؿ

بلكٍ ودىػی است تمامو ػلن ، تمامو قؼؿال ، است ، و هن دؼا اف یكؼیگكنؼ ، افو و عْالال ها، ولی   خؼاونؼ هن صفاتو فائؼ رب ؽاال او دسمانی ب

.تمامو افعيت و ابؼآی   

. خىاهؼ صىػاظك غخـ اف ایى باشؼ افهم اه رتکيب است ، و اظك مركب باشؼ محتاد هب اجزاء ؿی شىػ و شی ء محتاد رهظز واسب اغىدىػ   

  اك خؼا ربؿی ظكػػ ،  یمنی ره ودىػی ، ره حككوی ، ره فؼقی   ػالن است هب ؽاال_  تىحیؼ افؼالی _ 3

لـؼؿال و هب ها ؽاال  اك او ؿی باشؼ، حوی افؼالی هك اف ها سـ ؿی فنؼ هب یك ممنی اف او است ، او مسبب ااسباب او است ، و ػلی اضؼلل ،

، نظر افعل خؼاونؼ است ، اف یـك  مماضل آو مسئىظين ، و  هك ها افعل افؼال خىػ هستين صـال  بًاربایى   عتى ػٌ ،و آفاػی اؿاػٌ ػا اختیاؿ ،   

( ا مىرث فی اغىدىػ اا اا .) ظكػػفريا همٍ آ چٍ ػاؿين هب او بافؿی   

امكل مٖلك و مٖلك چكا هك عباػال بایؼ ربای کسی باشؼ هك یمنی تنها بایؼ او ؿا رپسػو طكػ و غخـ او ىايخضٍ عبىػآی نيست ، : تىحیؼ   عباػال _  4

گاو   صفاال جز   ؽاال  اك او جمغ و ایى هی نیاف است ، و سخشًؼٌ تمام نصمتها، و آصرينًؼٌ همٍ مىدىػاال ، امكل است ، کسی هك اف هم  

.شىػنؾی    

ماك رپتىی ، و هخوی هی  ایاو ، و امكل مٖلك آو یافتى هب دىاؿ ضرب ، ؿاٌ هؼف اٍقی اف عباػال  او    وو صفاال امكل و جمال اف انع

.راو است هك هجيتن اه افٍلٍ ظكفتى اف هىی و هىسها، و ؿوی آوؿػو هب خىػمافی و تهؾآب نفل است   

مانپؾري نيستایى هؼف جز با عباػال اا هك هماو امكل  .مٖلك است ا   



ىاهخ اهی تىحیؼ افؼالی _  3  

:هب حىهب خىػ ىاهخ اهی فیاػی ػاؿػ هك   اآنزا هب شو قسمت اف مهمتـیى صروع آو اىاؿٌ ؿی كنينتىحیؼ افؼالی نخق    

عاضقيتتىحیؼ _  1   

لـل اا عـاغك كل شی ء: همايگىهن هك ضرآو ؿی ضىیؼ   

 (   (بگى خؼاونؼ   16_ ؿعؼ  آصریؼگاؿ همٍ يخق است

 ػظیل آنهن ؿوشى است وقوی با ػائل صؾشضٍ اثبی شؼ واسب اغىدىػ یکی است ، و همٍ يخق غخـ اف او ممكى اغىدىػ است ، بًارب ایى عاغك همٍ

.مىدىػاال نخق یکی خىاهؼ صىػ  

تىحیؼ ؿصىضیی _  2  

آیا غخـ خؼا ؿا : ؿب كـل شی ءهىؿبـا و ازػی اا  غخـلـل ا: ذًايكٍ ضرآو ؿی ضىیؼیمنی مؼرب و مؼري و مرهی و نظامبخو ػالن هخوی تنها خؼا است ، 

( 164 –انؼام ! )رپوؿػگاؿ خىػ رٖلبن   صالی هك او رپوؿػگاؿ همٍ يخق است ؟   

.ػظیل آو نخق وحؼال واسب اغىدىػ و تىحیؼ عاغك   ػالن هخوی است   

   اقحىيگؾاؿی و تشـعيتىحیؼ _  3 

ماصروو: و ؿی ضىیؼچـًـايكٍ ضرآ و مى لن یضكن بما ازنل اا افوظئك هن ال ره کل هك هب آ چٍ خؼا  فل طكػٌ است صكن يكًؼ كاصر است  : 

( 44 –هائؼٌ )   



انینی اثبی طكػين مؼري و مؼرب او است ، منلما غخـ او ٍالحيت اقحىيگؾاؿی  خىاهؼ ػاىـت ، ذىو غخـ او   تؼبخـ جهاو سهؾی نؼاؿػ ات كىفريا وقوی 

. هماهنگ با نظام تكىیى وضغ كًؼ  

   هالميت  تىحیؼ_  4

یمنی ملطٍ اقحىنی رب يخقی اآنها همٍ اف او است ، ( هالميت حقىقی ) یمنی ملطٍ تكىآنی رب يخقی باشؼ ، یا ( هالميت حقيقی ) خىاٌ   

  و ا هلك اعسمىاال و ااؿُ :ذًاو هك ضرآو ؿی صرهایؼ 

  189_ آل ػمراو  . مخصىً خؼا است  و صاكميت آسمانها و فمتى هالميت ) 

  و انفقىا مما دؼلكن مختغلذتى فيٍ :و نخق ؿی صرهایؼ 

  ( 7 -حؼیؼ    (انفاق كنیؼ اف امىالی هك خؼاونؼ شما ؿا نماآًؼٌ خىػ   آو ضراؿ ػاػٌ  )) 

است طبؼا هالك همٍ اشیاء نخق ؽاال ممؼك او است بًارب ایى ره ػظیل آو هن هماو تىحیؼ   عاضقيت است ، وقوی عاغك همٍ اشیاء او 

.هلكیوی بایؼ اف هالميت او سـذشمٍ گخـػ  

تىحیؼ صاكميت _  5  

معی بؼوو صكىمت ممكى نيست ، منلما رامعٍ 
ستج
، اجكای ميسقت مسئىعيت اه ، میظنت رب هم اه ششـی نیاف هب صكىمت ػاؿػ، ذىو فنؼكی ػ

.تؼؼیاال و تزاوفاه، تنها هب وسیلٍ صكىمت ميسـ است مؼريآتها، و رلىگخـی اف   

اٍـقی ارافٌ ػهؼ، و اف اٍقی و ٍارب حقيقی  آفاػی اننانها ؿی ضىیؼ هيچمل رب هيچمل حك صكىمت نؼاؿػ، هگك آيكٍ هالك اف غرفی اصل 



یى راست هك مشـوعيت صكىمت ؿا اف آو ايپمبـ نضىػ مرػوػ ؿی ػانين ، و نخق اف هن منتفی هرتى راست هك ها ره صكىموی ؿا هك هب صكىمت الفی 

. و زؼؼ اف آنها ربای فقيٍ رامغ اعشـائٔ ؿی ػانين( ػليهماعنالم )اهاهاو معصىم  سپل و (  ملن ٍقی اا ػـلیـٍ و آهل و )   

ؿ ممكى است ذنتى صكىموی ػمال هب کسی ارافٌ ػهًؼ هك رب آنها صكىمت كًؼ، ولی ذىو اتفاق تمام اصراػ رامعٍ ػاػات غیالبضٍ ممكى است مرػم 

.ممكى نيست   

.البضٍ نبایؼ صرامىه طكػ هك تىحیؼ ؿصىضیی مرصىٓ هب ػالن تكىیى است  

.و تىحیؼ اقحىيگؾاؿی و صكىمت هب ػالن تشـعي   

( 57 –انؼام )صكن و صكىمت تنها اف آو خؼا است : او اطضكن اا ا : ضرآو مجیؼ ؿی ضىیؼ   

ػیگكی بایؼ اف ره ممام   جهاو ، ؽاال  اك خؼا است ، و مشـوعيت إـاػـت اف ( واسب اإاهع ) تنها ممام یمنی _ تىحیؼ إاعت  _  6 

. هرتى را سـذشمٍ گخـػ، یمنی إاعت او إاعت خؼا محصىب ؿی شىػ  

و ( ػليهماعنالم )ػظیل آو هن ؿوشى است وقوی صاكميت مخصىً او است مٖاع صىػو هن مخصىً او است ، و لؾا هـا إاعت انبیاء 

یا ايها الؾیى آمنىا اطيعىااا و اطيعىااعكسىل و اولی :ضرآو ؿی صرهایؼ ،  شمرين ائمٍ معصىمتى و رانصیًاو آنها ؿا رپتىی اف إاعت خؼا ؿی 

( 59 –نناء )ؿا ( اهاهاو معصىم )عـؼا و ؿسىل او و ٍاحباو امر إاعت كنیؼ آوؿػٌ ایـؼ کنانی هك ایماو ای  : اامر منكن    

( 80–نناء )ؿسىل خؼا ؿا إاعت كًؼ خؼا ؿا إاعت طكػٌ است ره کل :  مى يطغ اعكسىل فمؼ إاع اا :نخق ؿی صرهایؼ و   

صراواو است و ها هب هالحظٍ ایى هك اف شكل سحج تفسخـی عاؿد نضىين آنها ؿا فشـػٌ بیاو طكػينالبضٍ سحثهای فىق ره كؼام   خىؿ شـس و شسٔ    

.ها ؿا   تمام ػمر هب خٔ تىحیؼ اثبی بؼاؿ! خؼاونؼا   

ىاهخ اهی شـك همذىو ىاهخ اهی تىحیؼ فیاػ است و  زاال! رپوؿػگاؿا   



.اف شـك جز با صطف تى ميسـ نيست ، ها ؿا مشمىل اصٖافی ظكػاو   

.، و با حقيػت تىحیؼ محضىؿ بگكػاوتىحیؼ بمخـاو فيـؼٌ ػاؿ، و بـا تىحیؼ هـا ؿا بـا ! بـاؿالهـا    

  آمتى یا ؿب اضؼالرتى

 فضیلی و خىاً سىؿٌ  تىحیؼ

حىؿ، تفریؼ، اعالً، صمؼ، اماك، رباةئ، جمال، معرفی، هانغ، »ایى سىؿٌ ؿا . آ ػاؿػآ 4یکصؼ و ػوافػهرتى سىؿٌ ضراو طكين است هك هؼی  و 

(  171 هاو با ضرآو ً ).نخق ؿی ضىآًؼ« تجریؼ، واآی

 .ایى سىؿٌ اف اؿفشمًؼرتیى سىؿٌ اهی ضرآو است هك هب ضرائی و اؿتبآ با آو شخیاؿ سفاؿه شؼٌ است و آاثؿ و فىایؼ ضيشماؿی ػاؿػ

(  218ً  الؼعىاال). سىؿٌ تىحیؼ ربارب با یك سىم ضراو است: اهام باضر ػليٍ اعنالم صرمىػٌ انؼ

عيىو اخباؿ اعكّا ػليٍ اعنالم ) .ره کل سىؿٌ تىحیؼ ؿا سخىانؼ و هب او ایماو ػاشضٍ باشؼ تىحیؼ ؿا شًاخضٍ است: اهام ؿّا ػليٍ اعنالم نخق صرمىػنؼ

(  122ً  2ً د 

(  84الؼعىاال ً ). ضرآو استؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ و اهل وملن صرمىػٌ انؼ ایى سىؿٌ ؿا فیاػ سخىانیؼ فريا ایى سىؿٌ حىؿ 



گاٌ هب او ؿی كًؼ و با خىانؼو آآ ػوم، : هن ذنتى اف ايياو نقل شؼٌ است ره کل سىؿٌ تىحیؼ ؿا ضرائی نمایؼ با خىانؼو آآ اول، خؼاونؼ زهاؿ ن

اؿ صاست اف صاست اهی ػنیا و آخكتو خؼاونؼ زهاؿ ػػای او ؿا مختزاب ؿی كًؼ و با آآ سىم زهاؿ خىاسضٍ اه ؿا هب او ؿی ػهؼ و با آآ چهاؿم، زه

(  52رامغ ااخباؿ ً ) .ؿا ؿوا ؿی كًؼ

باؿ  ضرائی نمایؼ خؼاونؼ پل اف مرگو حىؿی   قبـ او ضراؿ 100ره کل سىؿٌ تىحیؼ و قؼؿ ؿا   ؿوف یا شبو : امخـالمسمنتى ػقی ػليٍ اعنالم صرمىػنؼ

(  219الؼعىاال ً ) .بهشت همراـی ؿی كًؼ ؿی ػهؼ و حىؿی   شیپ و پل او ضراؿ ظكفضٍ و او ؿا ات

ره کل هس ؿوف رب او بگؾؿػ  وسىؿٌ تىحیؼ ؿا  خىانؼ خىاؿ شؼٌ و بًؼ ایماو اف او ربػاشضٍ ؿی شىػ و اظك   آو صال : اهام ٍاػق ػليٍ اعنالم صرمىػنؼ

(  95ً  1المضاسى د ) .بمخـػ   صال كفر مرػٌ است

مافی د ) .گاهن اه سىؿٌ تىحیؼ ؿا  خىانؼ هب او گفضٍ ؿی شىػ تى اف نمافظزاؿاو نيخوی 5بگؾؿػ و   نمافاهی  ره هك ؿوفی رب او: و نخق ؿی صرهاآًؼ ً  2ال

455 ) 

گام خىاب و ماو اه و فهاو اه هانًؼ پل اف نماف صبش، زؼؼ اف ره نماف واسب، هن  .سفاؿه شؼٌ است...  ضرائی ایى سىؿٌ   شخیاؿی اف  



آاثؿ و ربكاال سىؿٌ 

ره کل سىؿٌ حمؼ و سىؿٌ تىحیؼ او ؿا شفا نؼهؼ چيه يخق ػیگكی او ؿا شفا  خىاهؼ :   ایى باؿٌ   اخنی اف اهام باضر ػليٍ اعنالم آمؼٌ است_شفا ػهًؼكی( 1

(  233ً  6ومائل اعشيعٍ د ). ػاػ همٍ بيماؿی اه با ایى ػو سىؿٌ  هاو ؿی شىػ

گاٌ  1000صرفنؼانو ؿا ػوست ػاؿػ و ػچاؿ بيماؿی تب شىػ سىؿٌ تىحیؼ ؿا ره کل هك حضـال فرها مالم اا و _ هاو تب( 2 باؿ سخىانؼ آن

ماؿم ااعالق ً ). خؼاونؼ ؿا هب حك افطمٍ قسن ػهؼ هك شفا خىاهؼ ظكفی  366 ) 

 .آؿام ؿی گخـػ ره کل ایى سىؿٌ ؿا رب  ػ ذشن سخىانًؼ هب قؼؿال خؼاونؼ  ػه: اف اهام ٍاػق ػليٍ اعنالم نقل شؼٌ است_ ػ ذشن( 3

 ( 798ً  5تفسخـ البـاهو د )

ره گاٌ احناك  ػ ػنؼاو طكػی سىؿٌ حمؼ و تىحیؼ ؿا سخىاو   صالی هك ػست خىػ ؿا رب مىضغ : اف اهام باضر ػليٍ اعنالم نقل شؼٌ_ ػ ػنؼاو( 4

 ( 24صب اائمٍ ً ) .ؿام ؿی گخـػآسىؿٌ نمل ؿا ضرائی كى  ػه  88آ آو آ ػ صؾاشضٍ ای و پل اف 

يشلی انناو اهست و مرػم اف ره ضىهن صاػهث و _امنیی( 5
هر
امنیی خىاـی و رپهخق اف خطراال و حىاػث  ضىاؿ اف خىاسضٍ اهی اوظيٍ و 



. ضىاؿی اه هستًؼبؼی ای هك فنؼكی آؿام و هی  ػسـ آنها ؿا ػچاؿ تضىيو و ظكفتاؿی كًؼ مغاضفًؼ و   پی ػستاوزی اهیی ربای اهاو دىیی اف ایى   

مىاؿػی  هك هب امنیی دىیی اف . سىؿٌ تىحیؼ  اف ایى ػستاوزیاهی مضكن الفی است  هك هب وسیلٍ آو ؿی تىاو خىػ ؿا   آغىه اميت الفی ضراؿ ػاػ 

 :سىؿٌ تىحیؼ سفاؿه شؼٌ است اف ایى ضراؿ است

گام سفر: اضف کل هك ؿی خىاهؼ هب سفری ربوػ ػو غرف چهاؿذىب   ؿا بگخـػ و  ره: اف ؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ و آهل وملن ؿواآی شؼٌ_هن

 ( 295الؼعىاال ً ). باؿ تىحیؼ ؿا ضرائی نمایؼ خؼاونؼ  اسباو او خىاهؼ صىػ ات هب محقعو بافظكػػ 11

گام خكود اف عاهن :ب گام خكد اف محقل : اهام ٍاػق ػليٍ اعنالم ؿی صرهایؼ_هن انؼ همىؿاٌ   حفظ و مرتصٍ سىؿٌ تىحیؼ ؿا سخى 10ره کل هن

مافی د ) .حكاست خؼاونؼ است ات هب عاهن بافظكػػ (  394ً  2ال

ره وقی رب صاكن یا ستمگكی واؿػ شىی   صالی هك هب او : اف ؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ و آهل وملن ؿواآی شؼٌ_واؿػ شؼو رب صاكن یا قؼؿتمًؼ :د

گاٌ ؿی كنی سىؿٌ تىحیؼ ؿا هس مرتصٍ سخىاو و ػست  (  293الؼعىاال ً ) .چپت ؿا مشت كى و ربا ایى صال باشؼ ات اف زنػ او بخـوو ؿی ؿوین

ره کل شیپ اف ؿفتى هب زنػ قؼؿتمًؼ و فوؿضىیی سىؿٌ تىحیؼ ؿا ضرائی كًؼ خؼاونؼ هب واسطٍ آو  :  هام ٍاػق ػليٍ اعنالم نخق صرمىػٌ انؼا



 ( 129ثىاب ااػمال ً ) .هانغ فیاو ػیؼو او ؿی شىػ

گام خىاشو سىؿٌ تىحیؼ ؿا ضرائی نمایؼ خؼاونؼ: امخـالمسمنتى ػقی ػليٍ اعنالم صرمىػنؼ_گام خىابهى: ػ صرشضٍ ؿا هأمىؿ حكاست و  50ره کل هن

ماؿم اعالق ً ). يگهبانی او ضراؿ ؿی ػهؼ  289  )

ره وقی واؿػ محقل ؿی شىیؼ سىؿٌ تحیؼ ؿا سخىانیؼ فريا ایى كاؿ فقر : اف امخـ المسمنتى ػليٍ اعنالم ؿواآی شؼٌ است_ؿفغ فقر و تنگؼسوی( 6

 ( 626اطخَال ً ). ؿا اف نیب ؿی ربػ

 شب یا ره کل  : ؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ وآهل وملن  صرمىػٌ انؼ. ضرائی سىؿٌ تىحیؼ اف عىامل  اك شؼو گًااهو است _سخشو گًااهو( 7

باؿ تىحیؼ ؿا سخىانؼ گًااهنو سخشیؼٌ ؿی شىػ ره  50سخىانؼ یمنی  ره ؿكعت زؼؼ اف حمؼ ( ات ػو ؿكعت2)ؿكموی   4مرتصٍ  سىؿٌ تىحیؼ ؿا   نماف  200ؿوف جمعٍ ، 

 ( 261مصباس المجتهؼ ً ). ذًؼ هب انؼافٌ  یا باشؼ

باؿضرائی كًؼ خؼاونؼ همٍ  41وانؼ خؼاونؼ قصـی   بهشت ربای او بًا ؿی كًؼ و ره کل باؿ سظ 21ره کل سىؿٌ تىحیؼ ؿا :   فقٍ اعكّا امؼٌ است

(  138فقٍ اعكّا ً ). گًااهنو اف صؾشضٍ و اآًؼٌ ؿا ؿی آمرفػ



گام خىاب سخىانؼ خؼاونؼ گًااهو : اهام ٍاػق ػليٍ اعنالم   ایى باؿٌ صرمىػنؼ مافی ). شؼمال صؾشضٍ اه ؿا ؿی سظ 50ره کل ایى سىؿٌ ؿا   هن ال

(  539ً  2د 

  ؿكعت اول پل اف حمؼ تىحیؼ ؿا سخىانؼ فريا ػػای : ؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ و آهل وملن   بیاو شـائ یك نماف صرمىػنؼ_استزابی ػػا( 8

 ( 315ً  1مى ایحضـٌ اضفقيٍ د ). پل اف آو مختزاب ؿی شىػ و بؼیى وسیلٍ ػػای غنىال آو نخق مختزاب ؿی ظكػػ

مرتصٍ قبل  11ره کل نماف صبش ؿا رب  ا ػاؿػ و پل اف نماف   رايو ضنصیًؼ و سىؿٌ تىحیؼ ؿا : امخـالمىمنتى ػقی ػليٍ اعنالم صرمىػنؼ_اهاو اف گًاٌ( 9

 ( 341ثىاب ااػمال ً ). اف ٕلىع خىؿشیؼ ضرائی كًؼ آو ؿوف مرتکب گًاٌ نؾی شىػ ره ذًؼ شیٖاو هب سىی او طمغ كًؼ

عىامل  شخیاؿی ربای انناو ایزاػ ربكی ؿی . اف عىامل مىفقيت   ایى كاؿاهست... ربكی   ػمر، فنؼكی ، كاؿ ، مٖاضعٍ، ایزاػ_ربكی( 10

 .ضرائی سىؿٌ  تىحیؼ اف عىامل ایزاػ ربكی است. كنًؼ و اسباب فیاػی هانغ ربكی هستًؼ

خىانؼ هاآ ایزاػ ربكی رب او ؿی شىػ و ره کل ایى سىؿٌ ؿا ػو باؿ سخىانؼ رب او ره کل سىؿٌ تىحیؼ ؿا یك باؿ ب:   اخى اهام باضر ػليٍ اعنالم آمؼٌ است

گانو ربكی ػاػٌ ؿی شىػ مافی د). و عاحىاػٌ اه ربكی ػاػٌ ؿی شىػ و اظك آو ؿا هس باؿ ضرائی نمایؼ هب او و عاحىاػٌ و همناي (  619ً  2ال



ختىهاال مجرب 

شنصٍ چهاؿ ؿكعت نماف سزای آوؿػ یمنی   ره ػو ؿكعت یك مالم و هب ایى 5  ؿوف : شؼٌ استاف ؿسىل خؼا ٍقی اا ػليٍ و آهل وملن ؿواآی 

 :شكل ػمل كًؼ

 مرتصٍ 11سىؿٌ حمؼ و تىحیؼ : ؿكعت اول -1

 مرتصٍ 21سىؿٌ حمؼ و تىحیؼ : ؿكعت ػوم -2

 مرتصٍ حىحیؼ 31سىؿٌ حمؼ و : ؿكعت سىم -3

مرتصٍ ٍلىاال زفرستؼ و پل اف  51مرتصٍ تىحیؼ ؿا سخىانؼ و  51سخىانؼ و زؼؼ اف افؿؽ شؼو اف نماف،  مرتصٍ تىحیؼ ؿا  41سىؿٌ حمؼ و : ؿكعت چهاؿم -4

 .زؼؼ اف آو ػػا كًؼ هب آ چٍ ؿی خىاهؼ ؿی ؿسؼ« یا اا یا اا»: مرتصٍ بگىیؼ 100آو هب اجؼٌ ؿوػ و   اجؼٌ 

سخىاهؼ هك كىٌ اه اف همؼیگك فوال پیؼا كنًؼ خىاهؼ شؼ  یا زنول باؿاو ؿا سخىاهؼ خىاهؼ شؼ و اآنكٍ کسی هك ایى نماف ؿا سزا آوؿػ و اف خؼاونؼ : ايپمبـ صرمىػنؼ

. هؼحزاهی میاو او و رپوؿػگاؿ  خىاهؼ صىػ و اآنكٍ خؼاونؼ ره آآنٍ  غب خىاهؼ طكػ هب کسی هك ایى نماف ؿا هب رای آوؿػ و صاست خىػ ؿا  خىا  



( سضاؿااحىاؿ  هب نقل اف 318کشكىل اؿوميٍ ای ً ) 

 .زهاؿ باؿ شخیاؿ مجرب است 41  شب جمعٍ « اا اصصمؼ»ختن 

 100مرتصٍ سىؿٌ تىحیؼ ؿا سخىانؼ و زؼؼ اف مالم  11مرتصٍ سىؿٌ حمؼ و  10شب جمعٍ ره شبو ػو ؿكعت نماف بگؾاؿػ و   ره ؿكعت  3  : جهت تىايگكی

(  177 هاو با ضرآو ً ) .مرتصٍ ٍلىاال زفرستؼ

 

 
. 



 

ما ؽطك تى ضىين هك تى  اؽی و خؼایی  هل

 رنوم جز هب هماو ؿٌ هك تىام ؿاٌ نمایی

 همٍ  گاٌ تى دىين همٍ اف فضل تى جىين

 همٍ تىحیؼ تى ضىين هك هب تىحیؼ سقایی

 تى فو و دغت نؼاؿی تى خىؿ و خغت نؼاؿی 

 احؼ هی فو و دفوی هلك كامروایی

 هن نیافال هب واػال هن هب صرفنؼال صاست

اطجبـوتی تى نصخـ اامرایی تى رلیل  

 تى صكيؾی تى عظيؾی تى طكیؾی تى ؿحيؾی

 تى نماآًؼٌٔ فْقی تى سقاواؿ ثًایی



 ربی اف ؿ ذ و صؼافی ربی اف  ػ و نیافی 

 ربی اف بين و امیؼی ربی اف ذىو و چكایی

 ربی اف خىؿػو و خذتى ربی اف شـك و شبيفی

 ربی اف صىؿال و ؿيلی ربی اف عيب و خٖایی

صف تى گذتى هك تى   فهن يلنجینتىاو و  

 نتىاو شصٍ تى گذتى هك تى   وهن نیایی

 نبؼ ایى علك و تى صىػی نبىػ علك و تى باشی

ماـی هن صزایی  هن سجننی هن بگكػی هن ب

 همٍ زعی و راللی همٍ ػلؾی و یقینی

 همٍ حىؿی و سـوؿی همٍ دىػی و جزایی

 همٍ غینی تى بؼانی همٍ عینی تى بپىشی

ماـی همٍ كؾی تى صزاییهمٍ ضيشی  تى ب  



 احؼ ليل كمخلٍ صمؼ ليل هل ّؼ

 لمى الملك تى ضىیی هك مر آو ؿا تى سقایی

 ظب و ػنؼاو سًایی همٍ تىحیؼ تى ضىیؼ

 هگك اف آتو ػوفط صىػه ؿوی ؿاهیی

 

 

 

عضك یمنی راو هب را و / عضك یمنی حىؿ ، آیاال نهاو / عضك یمنی گل ، رپنؼٌ ، آسماو / اف ودىػ خىػ ؿاهیی یافتى / عضك یمنی آشًایی یافتى 

 صىی گلهای ااققی ؿی ػهؼ/ عضك صىی مهربانی ؿی ػهؼ / وف  وو خىػ نهانی اتختى / باختى 

 / و عضك یمنی خؼا / و فنؼكی یمنی ػاشقی / و فنؼكی یمنی عضك 



بیائیؼ ات نفل اهیماو تمكاؿ  همكؿ  م او /بیائیؼ او ؿا ػاشماهن ػوست بؼاؿين ، و اتواو عضك ره هچ هك باشؼ با راو و ػل بپؾريين و ػاشماهن بجـػافين 

گاٌ كنين ، هب نبِ حیاال /باشؼ  بیائیؼ ات خىػ ؿا /بیائیؼ ات وضى شنافين   شٔ فنؼكی//بیائیؼ ات راؿی شىين   ؿگ صىػو /بیائیؼ هب فنؼكی ػاشماهن ن

بیائیؼ هب صبش مالم كنين ، هب  زت ، هب /و خؼا یمنی عضك/تطهخـ شىين ربای نماف عضك/آآی زیؿگ ػوست ػاشتى استتطهخـ /تطهخـ كنين

/و خؼا یمنی مهر/بیائیؼ ات ػاشماهن بمخـين هك مرگ یمنی عضك هب تىاو ابؼآی/كی یمنی عضكبیائیؼ ػاشماهن همٍ ؿا ػوست بؼاؿين هك فنؼ/گل ، هب رپنؼٌ

 /و مرگ یمنی وٍال/و خؼا یمنی مرگ/و خؼا یمنی لؾال ػیؼاؿ 

خؼاونؼا 

با تى صىػو /ؿی ىكفؼبا تى عضك /با تى تنهایی ؿی ظكزیػ/تى دىاهن اهی نبق امیؼی/تى شىؿىكذتنی/و هخوی رپ اف ممًای فنؼكی/تى ممًای بلًؼ ععقی

با تى فنؼكی سـىاؿ اف عضك و سـمخوی /با تى ره ؿوف باظًؼٌ رت/با تى نبق ؿی شىين/با تى زما راوػاهن است/با تى عؼم محى ؿی شىػ/ممًا پیؼا ؿی كًؼ

عضك تىاين ها سعخك /حوی بيماؿی و مرگ/با تى همٍ يخق فآباست/هك رانماو ؿا غراوال ؿی سخيؼ/با تى اکش اهیماو باؿاو ؿحمت/

ها ؿا ػاشك بمخـاو /ها ؿا   عضك بمخـاو/خؼاونؼا 

 

http://www.aparat.com/v/Xi5uP 
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