
 تًْت

تًْت ٍیز یکی از گَاّان کتیرُ اشت کِ از ٍظر اشالم ايری ةِ طدت يذيٓم ه ٍاپصَد اشت. هذا خداهٍد 

يتػال ةرای طخع تًْت زٍَدُ يجازات ّایی را در ٍظر گرفتِ اشت کِ اٍصان را ةر آن ها يی دارد کِ ّیچ 

چَاٍچِ پیايتر اغظى )غوی اهوِ غویِ ه آهِ( گاُ ٍزدیک ایٌ غًن كتیح ٍگردد تا از غلٓةت اهْی در ايان ةًاٍد. 

 ٍار يٌ تن غوی اهلیايِ یٓم تػاهی اهوِ اكايِ فیِ هیس يا فیِ كال اه يٓيَِ اه يٓيَا ةْت يٌ“يی فريایَد: 

 اه در کِ ةگٓید چیزی اه درةارُ یا ه ةزٍد تًْت یًان ا ةا زن یا ه يرد ةِ کِ کصی) ”فیِ كال يًا یخرج ختی

 ر رهز كیايت اه را ةر توی از آتض كرار يی دّد تا از يصئٓهیت آٍچِ کِ گفتِ اشت در آید.د خداهٍد ، ٍیصت

 

: فرياید يی زٍَد يی تًْت پاکدايٌ ه غفیفِ زٍان ةِ کِ افرادی غلٓةت يٓرد در ٍیز پرهردگار اكدس ذات

 ه اةرا طْادُ هْى تلتوٓ ال ه جودُ جًاٍیٌ فاجودهّى طْداء ةارةػِ یاتٓا هى جى اهًدػَات یريٓن هاهذیٌ“

 ًٍی( خٓد ادغای ةر) طاّد چْار شپس کََد يی يتْى را پاکدايٌ زٍان کِ کصاٍی ه) ”اهفاشلٓن ّى اههئک

 . (فاشلاٍَد آٍْا ه ٍپذیرید را طْادتظان ّرگز ه ةزٍید تازیاٍِ ّظتاد را آٍْا آهرٍد

 

 طان در کِ را ٍچِ آ اغن در زٍَدُ تًْت طخع یاةیى يی در گردید ةیان کِ رهایتی ه یِ آ ةِ تٓجِ ةا خال

 ةِ خٓیض ةرای را پرهردگار اكدس ذات خظى خٓد کار ایٌ ةا ه دادُ ٍصتت اه ةِ ةاطد ًٍی يصوًان یک

 غَٓان ةِ زٍَد يی تًْت  پاکدايٌ زٍان ةِ کِ را اطخاغی  يتػال خداهٍد کِ طٓری ةِ آهرد يی اريغان

 توی ةر را طخع  آن ٍیز آخرت در چَاٍچِ. فرياید يی يجازات دٍیا در تازیاٍِ ۰۸ ةا را آٍان ه ةردُ ٍام فاشق

 .یاةد رّایی اشت گفتِ کِ آٍچِ يصئٓهیت از تا دادُ كرار آتض از

 

 تًْت درهغ،يَظأ

 يی ٍیز دیگر گَاّان کوید کِ اشت گَاّان ةزرگتریٌ از یکی درهغ گردید ةیان كتن يطاهب در کِ طٓر ًّان

 زةان ةر فرد کِ اشت درهغی  آن يَظاء اغن در ةزٍد تًْت ایًاٍی ةا فرد ةِ کِ کصی کِ طٓری ةِ ةاطد

 آن يَظاء ه يصتب تًْت ایٌ ه گٓید يی درهغ اغن در زٍد يی تًْت کِ کصی یػَی شاختِ جاری خٓیض

 .اشت درهغگٓیی

 



 

 

 تًْت درهٍی ّاى ریظِ

 غدم از کِ اخالكی رذاین در ةاید دیگر، زطت رفتارّاى از ةصیارى ياٍَد را تًْت زٍَدُ ه ٍاپصَد رفتار ریظِ

 .جصت آیَد، يی پدید اٍصان درهٍی كٓاى اغتدال

 گاُ. طٍٓد يی آديی از زطت رفتار ایٌ ارتکاب يٓجب کِ ّصتَد رذایوی «طًع» «يجازات از ترس» «خصد»

 ایٌ ةِ تا کَد يی اكدام هى شاختٌ يتْى ةِ دارد هجٓد دیگرى در کِ کًاهی ةِ خصادت رهى زا اٍصان

 .طٓد گرفتِ ٍادیدُ اه کًال هشیوِ

 

 گاُ ه زٍد يی اتْام دیگرى ةِ دارد، خٓیض زطت کردُ ةراةر در يجازات از کِ اى هاًِّ شتب ةِ گاُ طخع

 ضرهرت ٍکتِ ایٌ ةِ تٓجِ اهتتِ دارد؛ يی ها تًْت ةِ را اه يتْى، رتتِ ه يلام ةِ رشیدن ةراى طًع ه خرص

 .کَد يی ایفا را يًْی ٍلض يٓارد ایٌ تًام در «هاًِّ» درهٍی ٍیرهى از آيدُ پدید ةدگًاٍی ه تّٓى کِ دارد

 

 تًْت زطت پیايدّاى

 ده در را آٍْا تٓان يی کِ آهرد يی ةار ةِ طدُ زدُ تًْت ةراى ّى ه زٍَدُ تًْت ةراى ّى طٓيی آجار تًْت

 :داد جاى ذین غَٓان

 اٍصان يػَٓى ةػد ةر تًْت پیايد. 1

 :اشت آيدُ ةارُ ایٌ در( ع) غادق جػفر ايام از رهایتی در

 .اهًاء فی اهًوح یًَاث کًا كوتِ يٌ االیًان اًٍاث اخاُ اهًٓيٌ اتْى اذا

 ذهب آب در ًٍم کِ گٍِٓ ًّان طٓد؛ يی ذهب اه دل در ایًان زٍد، تًْت يٓيَض ةرادر ةِ يٓيٌ کِ گاُ آن

 .طٓد يی

 



 .طٓد يی يٓيٌ ایًان رفتٌ ةیٌ از يٓجب تًْت آید، ةريی رهایت ایٌ از کِ طٓر ًّان

 ایٌ درةارُ ًّچَیٌ. گذارد يی تاجیر اه ایًان ةر اٍصان اغًال از ةصیارى کِ گفت ةاید يطوب ایٌ تٓضیح در

 از هاجتات ترك. اشت يٓجر اه ایًاٍی ةػد در خاهت، ده ّر کِ دارد هجٓد «ترك» ه «اٍجام» خاهت ده اغًال،

 يی را «خرام اٍجام» ه «هاجب ترك». کَد يی ضػیف را اٍصان ایًان دیگر، شٓى از گَاّان اٍجام ه شٓیی

 ٍاةٓدى ه ضػف ه طٓد يی ّى «تًْت» طاين «خرام اٍجام» کِ آهرد طًار ةِ غًوی کفر از گٍِٓ ده تٓان

 .دارد پی در را ایًان

 اٍصاٍی رهاةط ةر تًْت پیايد. 2

 از ترس ه اغتًاد غدم جٓ ه اشت ةظرى جايػِ افراد يیان اٍصاٍی رهاةط ه ةرادرى خریى ٍاةٓدى يایِ تًْت

 .شازد يی فراّى را اطًیَان

 :فريٓد( ع) غادق جػفر ايام

 .ةیًَْا خريِ فال دیَِ فی اخاُ اتْى يٌ

 .ٍدارد هجٓد خريتی ةیَظان ةزٍد، تًْت اه ةِ کَد يتْى را اش دیَی ةرادر کِ کصی

 ةِ ةاطد،«  ایًاٍی ةرادر» ةِ زدن تًْت چِ «دیَِ فی اخاُ اتْى يٌ» جًوِ در «دیَِ فی» کوًِ از يَظٓر

 ةاطد، دیَی ايٓر در اه کردن يتْى چِ ه ةداٍیى «اخاُ» کوًِ ةراى غفتی را «دیَِ فی» کوًِ کِ غٓرت ایٌ

 يی چَگ آن ةِ ًِّ کِ اشت ریصًاٍی ياٍَد االّی دیٌ کِ چرا آید؛ ًٍی پدید تًْت زطت جًرُ در تفاهتی

 شتتی ه ٍصتی پیٍٓد از یٍٓد ایٌ کِ کََد يی ةركرار ایًاٍی ةرادرى راةطِ ّى ةا آن ةِ تٓشن اجر در ه زٍَد

 .طٓد يی كطع يدکى راةطِ ایٌ ، دیَی خٓاّر یا ةرادر ةِ زدن تًْت ةا. اشت تر يدکى ةصیار

 

 اٍصاٍی اگر ختی. زٍد ًٍی تًْت دیگرى ةِ گاُ ّیچ دارد، اغتلاد يػاد ه يتدا ةِ کِ يتدیَی ه غاكن اٍصان

 ةِ اٍصاٍی پاك فطرت از کِ آن يگر دّد، ًٍی را کار ایٌ اجازُ اه ةِ اش اٍصاٍی شرطت ةاطد، ٍداطتِ دیٌ

 .ةاطد گرهیدُ خیٓاٍی خٓى

 کٓطَد يی طیطاٍی اّدافی ةِ رشیدن ةراى افرادى کِ طٓد يی يظاّدُ جايػِ، در يصاهِ ایٌ ةررشی ةا

 .طد خٓاَّد کظیدُ ةیچارگی ه ذهت ةِ اير، ٍْایت در ههی دَّد؛ كرار «ةْتان» ه «تًْت» يٓرد را دیگران

 



 ةْتان ه تًْت ةراةر در اةویس يٓضع

. جٓید يی ةیزارى ده آن دَّدُ اٍجام از ّى طیطان ختی کِ اشت زٍَدُ ه زطت اى اٍدازُ ةِ ةْتان ه تًْت

 پویدٍد ه زطت آٍلدر ٍارها رفتارّاى از ةرخی ههی کَد؛ يی اشتلتال خالف اغًال ه زطت رفتارّاى از طیطان

 آةرهى ریختٌ ه جايػِ، در افراد هجِْ کردن ٍاةٓد اغًال، ایٌ از یکی. کَد ًٍی تایید را آٍْا ّى طیطان کِ

 .اشت تًْت یا ةْتان هشیوِ ةِ آٍْا

 

 

 :فرياید يی زيیَِ ایٌ در( ع) غادق جػفر ايام

 اهی هالیتِ يٌ اهوِ اخرجِ اهَاس اغیٌ يٌ هیصلط يرهءتِ ّدم ه طیَِ ةْا یرید رهایِ يٓيٌ غوی رهى يٌ

 .اهظیطان یلتوِ فال اهظیطان، هالیِ

 هجِْ ةردن ةیٌ از ه اه چْرُ کردن زطت آن، از كػدش ه کَد ٍلن يٓيَی ضد ةر را شخَی کصی اگر

 ه کَد يی خارج خٓد دهشتی يدٓر از را اه خداهٍد ةیَدازد، يردم چظى از را اه ةخٓاّد ه ةاطد اش اجتًاغی

 .پذیرد ًٍی را اه ّى طیطان ههی دّد؛ يی كرار طیطان شرپرشتی تدت

 

 ایًان طدن ذهب

  آن از ٍاطی اجرات زٍَدُ تًْت فرد گردد يی ةاغث ه ةرد يی ةیٌ از را ایًان کِ اشت گَاّاٍی از یکی تًْت

 ايام چَاٍچِ.  ةاطد اجرات  آن از یک ّر پاشخگٓی ه ًٍاید خًن ه افزهدُ خٓیض آخرتی ةار ةر را تًْت

 را يصوًاٍض ةرادر کِ کصی) ”راشیات جتال يٌ اجلن اهتری غوی اهتْتان “: فريٓدٍد( اهصالم غویِ) غادق

 ( .آب در ًٍک طدن ذهب ًّاٍَد طٓد يی ذهب اه كوب در ایًان کَد يی يتْى

 رفتٌ ةیٌ از هةاغث کظیدُ ٍاةٓدی ةِ را اٍصان ایًان کِ ةزرگ گَاُ ایٌ از کِ اشت هاجب يصوًاٍی ّر ةر هذا

 کِ طاءاهوِ ان. ةتریى پَاُ پرهردگار اكدس ذات ةِ  آن طر از ه گزیدُ دهری گردد يی دیَی ةرادران آةرهی

 . ةاطیى تاةع

 



 


