بسمِ اللّه الّرَحمهِ الّرَحيم
عّرفان منهاي شّريعت
همذهِ :
ؿك اؿاٗ٠ي تغج «ػْ٘ ٓآظ» ؿك ٗٞكؿ «ٓن ٕٝػْ٘» ٜٗآثي تيا ٝ ٙؿيـُا١ٟاي ٗؾتٔق ٛلط ٛٝوـ ُـ.ام
اي ٚتي« ٚػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت» ؿيـُا١ي اًت ً ٠ام هـيٖ ٛلكـاكاٛي ؿاُت ٝ ٠ؿك مٗاٗ ٙا ٛين تا اٌُاّ ُ ٝي١ٟٞاي
 ،ٞٛظٞ٢ك  ٝتلٝم ؿاكؿ .ايٛ ٚظليٗ ٠ؾتْ رٞاٗغ اًالٗي ٛثٞؿ ،ٟتٌٔ ٠ؿك اؿيا ٙتاًتاٛي ٗخْ ٜ١ـ  ٝاؿيا ٙآً٘اٛي ؿيِل
ٗخْ ٌٗيغيت  ٝيٞ٢ؿيت ٛين ٜٗلط اًت .ػلكا١ٙاي ٞٛظٞ٢ك ؿك ؿآة ٌٗاتة ًلػپًٞتي ،آٗليٌايي ٜ١ ٝـي ١ل
كٝم تا ُي١ٟٞاي ٝ ٞٛاًاٗي ُٛٞاُ ،ٙٞاي ٚػويـ ٟكا تلٝيذ ٗيًٜٜـ .ام آ ٙرايي ًٓٞ٢ً ٠ت  ٝػـٕ پايثٜـي ت ٠تٌٔيق
ػ٘ٔي ،رٔ ٟٞي تاكم اي ٚػويـ ٟاًتٛ ،يق ًٝيؼي ام رٞاٛا ٙت ٠آُ ٙلايَ پيـا ًلؿٟاٛـ .ػال ٟٝتلآ ٙؿك راٗؼ٠ي
ُيؼي ٗا ،ايُ ٚلايَ ؿك ؿآة ٓٞكيُلي  ...ٝػـٕ پايثٜـي تُ ٠ليؼت اًالٗي كا تثٔيؾ ٗيًٜٜـ.
ٓقا تا تٞر ٠ت ٠ا٘١يت ٗٞٗٞع ،يي كْٔ ٌٗتوْ كا ت ٠اي ٚتغج اؽتٔاّ ؿاؿ ٝ ٟر٢ت تٗٞيظ آ ٙام اؿّٓ٠ي
ػؤي ٛ ٝؤي اًتلاؿ ٟؽٞا١يٖ ًلؿ.
ؿك ٛوـ ايٛ ٚظليً ٠تات٢اي ؽٞتي ام هـٗا ٗخْ« راٗغ االًلاك» ًيـ عيـكآٗٔي ٛ ٝين ؿك مٗاٗ ٙا تًٚٞ
ٗغووّي ٚؿي ٚپو١ٝي تأٓيق ُـ ٟاًت .

 .در هطالة ايي جسٍُ ،عالٍُ تر تياًات استاد ،از هقالِي هكتَب ايطاى ًيس تْرُ گرفتِ ضذُ است.
 .جْت هطالعِي تيطتر ،هٌاتع زير هعرفي هيگردد:
 راٌّواي ادياى زًذُي دًيا -جاىرّ .يٌلس ،ترجوِ دكتر عثذالرحين گَاّي ،قن هَسسِي تَستاى كتاب آضٌايي تا ادياى تسرگ ،حسيي تَفيقي ،اًتطارات سوت آفتاب ٍ سايِ ّا – دكتر فعالي ،اًتطارات ًجن الْذي. -هجلِ كتاب ًقذ ،ضوارُ 39
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ٍ )1-5اطُ شٌاسٖ:
ر٢ت تثييٞٗٞٗ ٚع ،اتتـا ٝاه١ٟاي«ػشفاى» « ٝششٗؼت» تٗٞيظ ؿاؿٗ ٟيُٞؿ.

 ػشفاى:
اُل اتناك١اي ُٜاؽت كا تٞٛ ٠ً ٠ع ػوْٝ ،عي  ٝؿّ توٌيٖ ًٜيٖ ،ػلكاٞٛ ،ٙػي ُٜاؽت تا هٔة ٝ
ؿّ ٗيتاُـ ً ٠ام ٛظل ٗا١يّت تا ُٜاؽت١اي عآْ ام اؿكاًات ػؤي ٛ ٝؤي ٗتلاٝت اًت .ايُ ٚلايَ ت٠
ٞٛك كٜلي ؿك ٢ٛاؿ ٠٘١ي اٌٛا١ٙا ٢ٛلت ٠اًت  ٝؿك  ّٞٛتاكيؼ ؿك ٗيا ٙت٘اٗي اهٞإ تٞٛ ٠ػي ظٞ٢ك ًلؿٟ
اًت .اٌٛاٞ٘١ ٙاك ٟؿك ر٢ت كُـ ُلايَ تاٜٛي ٗ ٝؼٜٞي ت ٠عن  ٝعويوت تالٍ ًلؿ ٟاًت.
تل اي ٚپاي٠ُٛٞ ،٠اي ام ُلايَ تاٜٛي اٌٛاًٝ ٠ً ٙئ٠ي ُٜاؽت ُ ٝلايِي آ ٙؿّ  ٝهٔة اًت ٠ٛ
ػوْ ٛ ٝوْ« ،ػشفاى» ٛاٗيـٗ ٟيُٞؿً ٠ت ٠ؿُ ٝاؽ٠ي:
 )1ػلكاٛ ٙظلي
 )2ػلكا ٙػ٘ٔي
توٌيٖ ٗيُلؿؿ .ػلكاٛ ٙظلي ،آٗٞم١ٟا  ٝؿيـُا١ٟاي ػلكا ٙكا تياٗ ٙيًٜـ  ٝػلكا ٙػ٘ٔي تلٛاٗ١٠اي ؽاّ
تلاي كًيـ ٙت ٠ا١ـاف ٗ ٝوآـ تثييُ ٚـ ٟؿك ػلكاٛ ٙظلي كا اكائٗ ٠ي٘ٛايـ.
آٗٞم١ٟاي ؿيٜي ام ًٜٗ ٠ظلٗٞكؿ تٞر ٠هلاك ٗيُيلٛـ:
ً )1الٕ

 )2كٌٔل٠

 )3ػلكاٙ
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١ل ًـإ ام ايِٛ ٠ً ٚلٍ ،تا ؿيـُا ٟؽاّ ؽٞؿ تٌ١ ٠تي ِٛاٗ ٟيًٜٜـ ١ ٝل ٌٗتة ١ ٝل ِٛلُي ً٠
ٗٞٗٞع آٔي ميل كا ٗٞكؿ تٞر ٠هلاك ٗيؿ١ـ:
 )1خذا :تٔٞك ٗا ؿك كات ٠ٜتا ؽـا صِ ٠ٛٞاًت؟
 )2اًساى :اٌٛاً ٙاْٗ ًيٌت؟
 )3جْاى :تلتية ػٞآٖ ت ٠صٞٓ ٠كت اًت  ٝاٌٛا ٙؿك ًزاي ٌ١تي هلاك ؿاكؿ؟
ؿيـُاً ٟالٕ ت ٠ايٗ ٠ً ٚو٘١ ،٠ٓٞي ٚتغج١اي ٗلًٗٞي اًت ً ٠تغت ػٜٞا ٙػوايـ اٛزإ ٗيُيلؿ.
ؿيـُا ٟتاالتل ِٛ ٝا ٟػوْ ُلايا ٠ٛؿك كٌٔل ٝ ٠امآ ٙتاالتل ؿيـُا ٟػلكا ٙاًت.
تٞٛ ٠ك ٗخاّ ًالٕ ،ؽـا كا ؽآن ٌ١تي ٗيؿاٛـ .كٌٔل ،٠ؽـاٛٝـ كا ػٔت ٌ١تي ٗيُٜاًٜـ  ٝػلكاٙ
ؽـا كا عويوت ٌ١تي ٗيؿاٛـ؛ عويوتي ً ٠٘١ ٠را ع٘ٞك ؿاكؿٝ .يا ؿك ٗٞكؿ ر٢اٌ١ ٙتيً ،الٕ آ ٙكا ٗؾٔٞم
 ٝكٌٔل ٠آ ٙكا ٗؼٔٗ ّٞيؿاٛـٓٝ ،ي ػلكاٌ١ ،ٙتي كا ٗظ٢ل ؽـاٛٝـ ٗؼلكي ٗيًٜـ .ؿك ًالٕ ،اٌٛاٞٗ ٙرٞؿي
اًت آكليـٟي ؽـاٛٝـ ً ٠ام ٠٘١ي ٗؾٔٞهات تلتل  ٝؿاكاي تٌٔيق اًت  ٝكٌٔل ٠اٌٛا ٙكا ٗٞرٞؿي ٗيؿاٛـ
ً ٠هاؿك اًت ًْ ٌ١تي كا ؿك ؽٞؿٍ راي ؿ١ـ  ٝت ٠آ ٙصيني ً ٠ؽـاٛٝـ ؽٞاًت ،٠آكاًتُٞ ٠ؿٓٝ .ي ِٛاٟ
ػلكا ٙت ٠اٌٛا ٙام ٜٗظل تاالتلي اًت؛ اٌٛا ٙػٔاكٟي ًْ ٌ١تي  ٝر٢اٌ١ ٙتي پؾَ ُـٟي اٌٛا ٙاًت.
ٓاؿك ا ّٝاٌٛاً ٙاْٗ اًت ًٌ١ ًْ ٠تي رٔ١ٟٞايي ام آٗ ٙي تاُـ.
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ؿيـُا١ٟاي ػلكا ٙؿك ػلكاٛ ٙظلي ٗٞكؿ تغج هلاك ٗيُيلؿ  ٝؿك ػلكا ٙػ٘ٔي يا تّٔٞف (تٗ ٠ؼٜاي
ٝاهؼي) ت ٠ؿٛثاّ آٌ١ ٙتيٖ تا آٛض ٠ؿك ػلكاٛ ٙظلي پقيلكت٠ايٖ ت٠ٜٔٗ ٠ي ظٞ٢ك تلًـ  ٝؿك پلتٞي آ ٙاٌٛاٙ
آي٠ٜي ر٢ا٘ٛ ٙا ،ؽـاُ ٝ ٠ٛٞتلتل ام ًْ ٌ١تي ُٞؿ؛ اٌٛا ٙاٗإ ُُٞ ٠ٛٞؿ

 ٝت ٠آ ٙرايِاٝ ٟاالي اٗإ ً٠

ٝاً٠ٜي كيٖ آ٢ي اًت ؿًتي تياٛـامؿ .ؿك ػلكا ٙػ٘ٔي ت ٠ؿٛثاّ ػثٞؿيّت ٗغٖ ٌ١تيٖ ،يؼٜي اٌٛا١ ٙل
ص ٠ؿاكؿ تـ١ـ  ٝكاٛي ُٞؿ ١ ٝل ص ٠ؽـا ؿاكؿ تِيلؿ .تلًـ ت ٠رايي ً ٠آي٠ٜي ٝرٞؿٍ ت ٠ؿيل ام ؽـا صين
ؿيِلي ٛثيٜـ.
ػلكاٛي ً ٠ؿك تغج «ػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت» ٗٞكؿ ٛظل اًت٘١ ،ي ٚػلكا ٙػ٘ٔي ٗيتاُـ.

 .تصَّف ٍاقعي كِ ّواى عرفاى عولي است تا سذُ ء سَم ّجري ٍجَد داضت ٍلي تعذ از آى هٌحرف ضذ ٍ صَفيگري حالت دكّاى داري تِ خَد گرفت .الثتِ
در گَضِ ٍ كٌار گاّي صَفي ٍاقعي هيتَاى يافت.
 .فاراتي در كتاب « االعوال الفلسفيِّ» ،فيلسَف ٍاقعي ٍ عارف ٍاقعي را ّواى اهام هيداًذ (.اهام تِ هعٌاي سَهي كِ در جلسات قثل تياى ضذ).
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 ششٗؼت:
تا تياً ٙاؿُ ،ٟليؼت يؼٜي ؿي ٚتا ت٘إ ميل ٗز٘ٞػ١ ٠ايَ ًْ .آٗٞم١ٟاي ؿيٜي ُاْٗ تاٝك١ا ٝ
ػوايـ ،اؽالم  ٝك٘ايْ ،كو ٝ ٠ػلكاٛ ٙظلي كا ُليؼت ٗي ُٞييٖ.
اُل تؾٞا١يٖ ؿك اؿّػاي« ػشفاى تذٍى ششٗؼت » اي ٚتؼليق كا ؿك ٛظل ؿاُت ٠تاُيٖ ،پٞس تٞؿ ٙاؿّػا
ًاٗالً ك ُٚٝاًت ٛ ٝيام ت ٠تغج ٛـاكؿ .ميلا ٘ٛيتٞا١ ٙيش ٌٗتة ِٛ ٝلُي كا ؽآي ام ايُ ٚليؼت ؿاٌٛت.
آيا ٗيتٞا ٙپقيلكت ػاككي ت ٠آْ  ٝاًاى آٗٞم١ٟاي ؿيٜياٍ ١يش ُ ٠ٛٞپايثٜـي ٛـاُت ٠تاُـ؟!
تلؽي ٗؼتوـٛـ ؿك اؿيا ٙتاًتاٗ ٙخْ تٞؿاييٜ١ ،ـي  ٝتل٘١ايي آالً ُليؼتي ٝرٞؿ ٛـاُت ٠اًت ،ؿك عآي ً٠
٘١ي ٚاؿياٛ ٙين ؿاكاي آٗٞم١ٟايي ١ل صٜـ ًاؿ ٟتلاي پيلٝاِٛا ٙتٞؿ ٝ ٟؽآي ام ُليؼت ٛيٌتٜـ .رآة اي٠ً ٚ
تٌياكي ام ت ٠آٜالط ػلكا١ٙاي رـيـ ً ٠تغت ػٜٞا ٙؽٜـ ٟؿكٗاٛي ،امؿٝاد ؿكٗاٛي ،ػلكاً ٙي٢اٛيً ،غلٝ
راؿٜٗ ... ٝ ٝلط ٌ١تٜـُ ،ليؼت تا ايٗ ٚؼٜاي ٌُتلؿ ٟكا تٞٛ ٠ك ًاْٗ ًٜاك ٗيُقاكٛـ.

تـي٢ي اًت صٜيٚ

ٛظلي پقيلكت٘ٛ ٠يتاُـ .آثت ٠اي ٚػٜاٝي ٚاؿٔة آٗٞم١ٟاي كٝاِٜٛاًي ٌ١تٜـ ً ٠ؿك اي ٚهآة ػلكاٜٗ ٙلط
ٗيُٞؿ.
تلاي ُليؼت ،تؼليق ؿٗٝي تٗ ٠ؼٜاي كو ٝ ٠اعٌإ ػ٘ٔي ؿك ٛظل ُلكتٗ ٠يُٞؿ؛ ٘١ا ٠ً ٙؿك تؼليق
ػْ٘ ت ٠ػٜٞا ٙػْ٘ رٞاكعي تياُ ٙـ ٝ ،يا ت ٠ػثاكت ؿيِل اعٌإ ظا١لي ؿي.ٚ

 .تراي آضٌايي تا عقايذ عرفاىّاي ًَظَْر تِ كتاب« آفتاب ٍ سايِّا» تأليف دكتر فعّالي هراجعِ فرهاييذً ( .قذّاي ايي كتاب جاهع ًيست ٍلي در جوعآٍري
عقايذ هَفق است).
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ُليؼت تا ايٗ ٚؼٜا ،ؿك ًٜاك ٛليوت  ٝعويوت هلاك ٗيُيلؿ .آٜالط «ُليؼتٛ ،ليوت  ٝعويوت»
تلُلكت ٠ام عـيج ٜٗو ّٞام كً ّٞاًلٕ(ّ) ٗيتاُـ:
الّشَشٗؼُٔ ألَالٖ ٍ ،الّطَشٗمُٔ أفؼالٖ ٍٓ ،الحٓم٘مَُٔ أحَالٖ.
ششٗؼت سخٌاى هي ،طشٗمت واسّإ هي ٍ حم٘مت حاالت هي هٖتاشذ.
ت ٠ػثاكت ؿيِل ُليؼت يؼٜي اعٌإ ظا١لي ؿيٛ ،ٚليوت ،اؽالم  ٝاعٌإ تاٜٛي ؿيٜي  ٝ ،عويوت
آ ٙصيني اًت ً ٠اٌٛا ٙام اي ٚؿٛ ٝتيزٗ ٠يُيلؿ.
ًيـعيـكآٗٔي ؿك ًتاب «تلٌيل آ٘غي ٚاالػظٖ» تا ت٘خيْ ميثا ٝؿِٜٓيٜي اي ٠ً ٚكا تثيي ٚكلٗٞؿ ٟاٛـ:
إىَ الّشَشْعٓ واللَّصِٓ الىاهلِٔ هثالً ،هّٔشْتَوِلٌَٔ ػٓلَٖ الذُّيِ ٍ اللُةِ ٍ المِّشْش ،فاللَّصِِٓ تِأسشِّا وَالّشَشٗؼٓٔ،
ٍاللُةِ والّطَشٗمٔ ٍٓ الذُّيِ وَالْحم٘مٔ.
ام تاب ٗخاّ ُ،لع  ٝؿيٗ ٚخْ يي ُلؿٝي ًاْٗ ٗيٗاٛـ ً ٠ؿاكاي كٝؿٗ ،ٚـن  ٝپًٞت ٗي تاُـ،
ُليؼت  ٝاعٌإ ظا١لي ؿي ٚتٌا ٙپًٞت ُلؿٛ ٝ ٝليوت [ ً ٠ػثاكت ام آتنإ ػ٘ٔي ت ٠ت٢قية ٛلي ٝ
آالط اؽالم ؿكٛٝي اًت] ٗخْ ٗـن ُلؿٗ ٝيتاُـ  ٝعويوت [ ًٞ٢ُ ٠ؿ ػلكاٛي اًت] ٘١اٜٛـ ػٔاكٝ ٟ
كٝؿُ ٚلؿًٝت.
پًٞت ُلؿ ٝكا تلاي ص١ ٠ـكي رـا ٗيًٜيٖ؟ تلاي كًيـ ٙتٗ ٠ـن ُلؿٗ ٝ .ٝـن ُلؿ ٝكا اًتلاؿٟ
ٗيًٜيٖ تا ت ٠كٝؿ ،ٚػٔاكٞٗ ٝ ٟاؿ ٗـقّي آ ٙتلًيُٖ .ليؼت  ٝػْ٘ ت ٠اعٌإ ظا١لي ؿي ٚتلاي كًيـ ٙت٠
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ت٢قية ٛلي ،تلى كفايْ اؽالهي ًٌ ٝة ك٘ايْ اؽالهي اًت ١ ٝـف ام آكاًتً ٠لؿ ٙاؽالم  ٝتا،ٚٛ
كًيـ ٙت ٠عويوت ٗيتاُـ.
ٗغْ ٛناع ؿك تغج اي ٚاًت ً ٠تلؽي ٗيُٞيٜـ تٗ ٠ـن ً ٠كًيـي ،پًٞت ٠كا ك١ا ًٓٝ .ٚي ٗا
ٗيُٞييٖ پًٞت ٠كا تا آؽل تايـ علظ ٞ٘ٛؿ.
ػاكف ٛاُٜاؽت« ٠ؽٞار ٠عٞكاء» ؿك ًتاب «ٞٛك ٝ ٝعـت» ؿك آٜالط ُليؼت ٛ ٝليوت كا ايٚ
ُ ٠ٛٞتٗٞيظ ٗيؿ١ـ:
«ُليؼت ػثاكت ام كؼٔي صٜـ  ٝتلًي صٜـ اًت ً ٠آ ٙكا كو٢ا ؿك ًتة كو٢يّ ٠تياً ٙلؿٟاٛـ ٛ ٝليوت،
ػثاكت ام ت٢قية اؽالم اًت يؼٜي تثـيْ آٝاف فٗي٘ ٠ت ٠آٝاف ع٘يـ ٠ً ٟآ ٙكا ًلل ؿك ٛ ٚٛٝين
ٗيُٞيٜـ  ٝتؼثيل تًٞٔ ٠ى ٘ٛايٜـ»
ٛتيز٠ي ػْ٘ ت ٠اعٌإ كو٢ي  ٝت٢قية اؽالم ( ً ٠تٝ ٠اهغ كٝي ً ٖ١يل ًٞٔ ٝى ٗيتاُٜـ) كًيـٙ
ت ٠عويوت اًت.
ٗغْ ٛناع ؿك «ػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت» ٘١يٌٛ ٚت ٠اًت ً ٠تلؽي ُليؼت كا تلاي كًيـ ٙت ٠عويوت
ٗ٘ٛ ٖ٢يؿاٜٛـ ٛ ٝليوت كا ًاكي ٗيؿاٜٛـ .اُل ُليؼت كا تٗ ٠ؼٜاي ا ّٝآ ،ٙيؼٜي ًْ آٗٞم١ٟاي ؿيٜي ؿك
ٛظلتِيليٖٛ ،لكـاكا ٙػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت تيِتل اؿيا ٙؿيل اتلا١ي٘ي ٗخْ تل٘١ايي ٜ١ ٝـٝييٌٖ ٌ١تٜـٓٝ ،ي
ٛلكـاكا ٙرـايي ُليؼت ام ػلكا ٙتٗ ٠ؼٜاي اؽيلي ً ٠تٗٞيظ ؿاؿُ ٟـ ،اؿٔة ام تي ٚؽٞؿ ٌٗٔ٘اٛاٌ١ ٙتٜـ
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ًُ ٠ليؼت كا تلاي ػٞإ ًٌ ٝاٛي ًٌٗ ٠ائْ كٌلي ،هٔثي ُ ٝؼٞكي كا ٗتٞر٘ٛ ٠يُٛٞـ ،المٕ ٗيؿاٜٛـ ٝ
ٗيُٞيٜـ ًٌي ً ٠ت ٠ت٢قية ٛلي ٌٗ ٝائْ هٔثي كًيـٛ ،يامي تُ ٠ليؼت ٛـاكؿ ٛ ٝليوت تلاي اً ٝاكي اًت.
ٗا ؿك اي ٚتغج تا ُل ٟٝاً ّٝاكي ٛـاكيٖ .تلاي كلؿي ًُ ٠ليؼت تٗ ٠ؼٜاي ًْ آٗٞم١ٟاي ؿي ٚكا
هثٛ ّٞـاكؿ ،تايـ اتتـا تٞعيـٗ ،ؼاؿ ٛ ٝثٞت كا اًتـالّ ًلؿً .پي تا ت٢لُ ٟيلي ام ٝعي ٛ ٝثٞتٓ ،ن ٕٝػْ٘
ت ٠آٗٞم١ٟاي ؿيٜي كا احثات ًلؿٛ .لف تغج ،ؿي ٚؿاكاٛي ٌ١تٜـ ً ٠پايثٜـ تُ ٠ليؼت تٗ ٠ؼٜاي كو ٝ ٠آتنإ
ػ٘ٔي ت ٠آٛ ٙيٌتٜـ.
ؿك ٛوـ ٛظلي٠ي«ػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت» ام ؿٜٗ ٝظل ت ٠آِٛ ٙاٗ ٟي ًٜيٖ .اتتـا تا ِٛا ٟؽاكد ام ؿيٝ ٚ
ت٢لُٟيلي ام اؿّٓ٠ي ػؤي ٛ ٝؤي اي ٚؿيـُا ٟكا ٛوـ ً ٝپي تٞٗ ٠اكؿي ام آيات هلآ ٙاُاك ٟؽٞا١يٖ ٞ٘ٛؿ.
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ً )2-5مذ تشٍى دٌٖٗ
 ػذم جاهؼّ٘ت:
١ـف ام اكائ٠ي ٛلين ؿك ًالٕ ،كٌٔل ٝ ٠يا ػلكا ،ٙآالط ؿك ٝ ٙٝاٌٛاً ٙامي اًت ،ؿك عآي ً٠
ػلكا ،ٙتـ ٙٝت٢لُٟيلي ام ُليؼت ٘ٛيتٞاٛـ اي١ ٚـف كا تأٗيًٜ ٚـ  ٝراٗؼيّت ٛـاكؿ.
اٌٛا ٙؿاكاي ً ٠تؼـ اًت:

 )1رٌ٘اٛي ٗ ٝاؿي

 )2فٜ١ي يا تلمؽي  )3كٝط ٗغٖ

ُليؼت ،كو ٝ ٠آتنإ ػ٘ٔي تلاي آالط تؼـ رٌ٘اٛي ٗ ٝاؿي اٌٛا ٙاًت .صِ ٠ٛٞتـ ٙٝآكاًتٚ
اػ٘اّ رٞاكعيٗ ،يتٞآ ٙلات ٛلٌاٛي كا آالط ًلؿ؟! كوُ ٝ ٠ليؼت تٗ ٠ا ٗي ُٞيـ صِ ٠ٛٞصِٖٝ ٍُٞ ،
ؿًت  ٝپا كا ًٜتلّ ًٜيٖ ،ت ٠ص ٠صيني ًُٜ ٍٞيًٖ ،زا تلٝيٖ ،ص ٠صيني تؾٞكيًٖ ،ـإ اػ٘اّ كا اٛزإ ٝ
ًـإ كا تلى ًٜيٖ؛ تا تـيًٝ ٚئ ٝ ٠تا كػايت عـٝؿ اعٌإ تٌٔيلي (ٝارة ،علإٌٗ ،تغةٌٗ ،لٗ ،ٟٝثاط )
تؼـ رٌ٘اٛي ٗ ٝاؿّي ؽٞؿ كا آالط ًٜيٖ ،تا تؼـ ام ايٞٛ ٚتت تٓ ٠لات ٛلٌاٛي ،كفايْ  ٝك٘ايْ اؽالهي
تلًـ تا تا تٞر ٠ت ٠آ٢ٛا تؼـ تلمؽي ٛين آالط ُٞؿ  ٝتؼـ ام اي ٚتامٞٛ ٟتت آكاًت ٚؽٞؿِ كٝط  ٝؿك ٝاهغ
اكٜايِ آٗ ٙيُٞؿ.
ِٛلُي ً ٠ت١ ٠ل ًـإ ام اي ٠ً ٚتؼـ تٞرٌٜٛ ٠ـ ،راٗؼيّت ٛـاُت ٝ ٠ؿك اكائ٠ي ٛلين ٛاهْ اًت.
ايُ ٠ً ٚليؼت كا ك١ا ًٜيٖ  ٝكوٛ ٚليوت كا تلاي كًيـ ٙت ٠عويوت ًاكي تـاٛيٖ ،اُتثا ٟاًت؛ صلا ً ٠ؿك ايٚ
ٓٞكت تؼـ رٌ٘اٛي اٌٛا ٙك١ا ُـ ٟاًت .اتتـا تايـ ظا١ل اٌٛا ٝ ٙتيل ٙٝؿكًت ُٞؿ تا تا ٝ ٚٛؿكٖ١ ٙٝ
آالط ُٞؿ.
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تؼـ ام آالط تيل ٝ ٙٝؿك ٙٝتامٞٛ ٟتت ت ٠ايٗ ٚيكًـً ٠تا كٜاي ؽٞؿ (تل ٝ ٙٝؿك )ٙٝت ٠عويوت
تلًيٖ.
 ػذم اهىاى س٘ش صؼَدٕ ٍ تاطٌٖ:
ُليؼت ،پاكٟاي ام آٗٞم١ٟاي ؿيٜي اًت ً ٠تلاي پلٝكٍ ٛلي ؿك ؿي ٚتؼثيُ ٠ـ ٟاًت١ .ـف
ًآي ؿك ػلكا١ٙاي ؿيل آ٢ي ،پيـايَ هـكت كٞم ٛثيؼي ،كا ٟياكت ٚت ٠ػآٖ ٗزلّؿ  ٝتٔلّف ؿك ٛثيؼت
ٗيتاُـ .ؿك عآي ً ٠ػلكا١ٙاي آ٢ي ١ـف تلتلي كا پي ُيلي ٗيًٜٜـ ً ٠ػثاكت اًت ام كًيـ ٙت ٠تٞعيـ
ً ٠ؿك ًاي٠ي آٛ ٙلي ،هـكت آ٢ي پيـا ًلؿ ٠ٛ ٝ ٟت٢ٜا تل ٛثيؼت ،تٌٔ ٠تل ت٘اٗي ػٞآٖ ًيٜل ٟپيـا ٗيًٜـ.
ؿك ١ل ؿٞٓ ٝكت كًيـ ٙت ٠اي١ ٚـف ،ت٢ٜا ؿك ًاي٠ي ؿّ ًٜـ ٙام ت٘ايالت ٗاؿّي اٌٗاٙپقيل ؽٞا١ـ
ُـ  ٝاي ٚؿّ ًٜـ ٙتـُ ٙٝليؼت  ٝتا آماؿ ُقاُت ٚاػ٘اء  ٝرٞاكط  ٝتـ ٙٝپايثٜـي ت ٠اػ٘اّ ٜٗ ٝاًي
ؽاّّ ٗيٌّل ٛؾٞا١ـ ُـ.
ت ٠ػثاكت ؿيِلٝ،رٞؿ اٌٛا ٙالي ٠ت ٠الي ٠اًت٘ٛ .يتٞا ٙتـ ٙٝتٞر ٠ت ٠الي١٠اي ا ،ّٝت ٠تااليي١ا
كًيـ .اُل ًٌي كٌل ًٜـ تـ ٙٝآالط اػ٘اّ صِٖ ٝ ٍُٞ ،ؿًت  ٝپا ٗي تٞا ٙاؽالم كا ؿكًت ًلؿ،
اُتثا ٟاًتُ .ا١ي اٌٛا ٙتـ ٙٝآتنإ ػ٘ٔي ،كٝي اؽالم ٗت٘لًن ٗي ُٞؿ١ ٠ً ،يش كايـٟاي ٛـاكؿ؛ صلا ً٠
ٓؼٞؿ تاٜٛي ٗلعٔ ٠تٗ ٠لعٔ ٠اًت.
تٜاتلاي ٚػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت ٘ٛيتٞاٛـ ًيل ٓؼٞؿي تاٜٛي ًاٗٔي كا تلاي اٌٛا ٙت ٠اكٗـا ٙتياٝكؿ.
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 تضادّ تا تجشتِّإ ػٌٖ٘ ػاسفاى:
ت٘إ ػاككا ٙتنكٍ اًالٗي تأًيـ ًلؿٟاٛـ تـُ ٙٝليؼت٘ٛ ،يتٞا ٙتٗ ٠لاتة تاالتل ػلكا ٙؿًت
ياكت  ٝايٛ ٚظل ؿك ٛظلي١٠ا  ٝتزلت١٠اي ػيٜي آ٢ٛا ٜٗؼٌي ُـ ٟاًتً .آٌاٛي ً ٠ت٘إ ًلٗاي ٠ي ؽٞؿ كا
ؿك ٛلين ًِق عويوت هلاك ؿاؿ ٝ ٟتٞٛ ٠ك هٜغ پاك ٟاي ام آ٢ٛا ت ٠عويوت كا ٟياكت٠اٛـ ت ٠ايٌٛ ٚت ٠تأًيـ
ًلؿٟاٛـ ً ٠كًيـ ٙت ٠عويوت  ٝػلكاٝ ٙاهؼي تـ ٙٝػْ٘ تُ ٠ليؼت اٌٗاٙپقيل ٛؾٞا١ـ تٞؿ.
ت ٠ػٜٞاٗ ٙخاّ ػي ٚآو٘ا٘١ ٣ـاٛي ؿك ٗ٘ٛ ٚاٗ٠اي ت ٠يٌي ام ٗليـا ٙؽٞؿ ٗيٞٛيٌـ:
« اكىًن بدان كٍ چزا وماس ي ريسٌ ي سكات ي حج ياجب آمدٌ بٍ وسبت با حصًلِ سعادتِ ابدي .اي
عشيش! سعادت اس محبّتِ خدا خيشد كٍ غالب گزدد بز َمٍي محبّت َا « .يَ الَذيهَ آمَىًُا أَشَدُ حُبًا لِّلٍَ » بيانِ ايه
است .ي عالمت غَّلَبَتِ محبّتِ خدا آن بًَُد كٍ محبًبات ديگز را در اي تًاود باخت .اگز وتًاود باخت َىًس غيزي بز
اي غالب است وٍ محبّتِ خدا .ي اي در َز محبًبي بز محك سوىد .سن ي فزسود ي مال ي جاٌ ي حيات ي يطه َمٍ
محبًبات است».
يؼٜي اُل ٗيؽٞا١ي تً ٠ؼاؿت اتـي تلًي تايـ ا ّٝام ٗغثّت ت ٠ػِن كًيـ  ٝكًيـ ٙت ٠ػِن
تـ ٙٝاٛزإ ػْ٘ ( ٘ٛام ،كٝم ،ٟمًات  ٝعذ  )... ٝاٌٗا ٙپقيل ٛيٌت؛ ػِوي ً ٠تل اٌٛا ٙصيلُٞ ٟؿ  ٝت٘إ

 .سَرُي تقرُ -آيِ 165
« .هحك» ٍسيلِاي است تراي تطخيص طالي خالص از ًاخالص:
تا سِيَِ رٍي ضَد ّر كِ در اٍ غصّ تاضذ

خَش تَد گر هحك تجرتِ آيذ تِ هياى
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ٝرٞؿ اٌٛا ٙكا كلاُيلؿ .اي ٚػِن ؿك ٝاهغ ؿك اٛزإ اػ٘اّ ػثاؿي تؼثيُ ٠ـ ٟاًت.
اٌٛا ٙؿك ت٘إ تؼّٔواتَ ٗغي مؿٗ ٟيُٞؿ تا ٗؼُٔٞ ٕٞؿ آيا ٗيتٞاٛـ ؽـا كا راي ػاليوَ تِٜاٛـ
ِٛ ٝا٠ٛي ؿٔثٗ ٠غثت ؽـاٛٝـ اي ٚاًت ً ٠ػاله ٠ت ٠ؿيل ؿك ٗواتْ ؽـاٛٝـ ك َٛتثامؿ.
م ٝ ٙكلمٛـٗ ،اّ ،را ،ٟعيات ... ٝ ٚٛٝ ،ام تؼّٔوات ٗ ٝغثٞب اٌٛا ٙاًت ً ٠ؿك ٗٞكؿ آ٢ٛا ٗغي
ٗيؽٞكؿ تا ٗؼٔٗ ٕٞيُٞؿ آيا ٗي تٞاٛـ ٗغثّت ؽـاٛٝـ كا راي آ٢ٛا تِٜاٛـ.
« حج ،محكي است تا خًد در سيارتِ خاوٍي خدا تًاود كٍ فزاقِ ايه َمٍ محبًبات اختيار كىد؛ يا حبّ
ايه محبًبات غالب است ي وميگذارد كٍ حج كىد .اگز حبّ ايه محبًبات غالب است ،اي را با خدا حسابي ويست».
عذٗ ،غي ؽٞتي اًت تا اٌٛا ٙتيٜـيِـ آيا ٗيتٞاٛـ ؿك مياكت ؽا٠ٛي ؽـا ،ام اي ٚتؼّٔوات ؿٛيٞي
ؿّ تٌٜـ يا ؽيل؟  ٝآيا عةّ ؿٛيا  ٝػالين ؿٛيٞي ٗيُقاكؿ عذ ُقاك ٝاهؼي تاُـ؟
 ٝت٘١ ٠ي ٚتلتية ،ػثاؿات ؿيِل ٛين تٞٛ ٠ػي تاػج امؿياؿ ٗغثّت  ٝػِن ت ٠ؽـاٛٝـ ؿك اٌٛاُ ٙـٟ
 ٝتً ٠ؼاؿت اتـي كٗ ٜٙٞ٘١يًامؿ .تا اي ٚعاّ ،آيا ٗيُٞؿ ًٌي آتنإ ػ٘ٔي ٛـاُت ٠تاُـ١ ،ل ص ٠ؽٞاًت
تثيٜـ١ ،ل ص ٠ؽٞاًت تِٜٞؿ١ ،ل را ؽٞاًت تلٝؿ ١ ٝيش ًـإ ام اػ٘اّ ػثاؿي كا ً ٠تٝ ٠اهغ ت٘ليٗ ٚغثّت
آ٢ي اًت ،اٛزإ ٛـ١ـ  ٝتؼـ تِٞيـ« ؿٓت پاى تاُ ».٠؟! اي ٚتلٌل پقيلكتٛ ٠يٌت  ٝاٌٛا ٙكا ت ٠رايي
٘ٛي كًاٛـ ١ ٝيش ػاككي  ٖ١اي ٚصٜي ٚتٓٞي٘ٛ ٠يًٜـ.
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ام «اتٞينيـ تٌٜاٗي» ؿك كًآ٠ي هِيليٛ ٠وْ ُـ ٟاًت «:اگز كسي را ببيىي كٍ اس كزامت اودر
ًَا پزد ،مگز غزٌّ وشًي بٍ يي تا اي را وشديك امز ي وُي چًن يابي ي وگاٌ داشتِ حديد ي گشاردن شزيعت».
اُل اٌٛاٛي ؿك احل تغّْ٘ كياٗت١ا  ...ٝت ٠رايِا١ي ام ًلاٗت تلًـ ً ٠تتٞاٛـ ٗـإ ؿك ٞ١ا ٗؼّٔن
ت٘اٛـٛ ،ثايـ كلية ا ٝكا ؽٞكؿ؛ ِٗل اي ٠ٌٜا ٝؿك ػْ٘ ٗٔتنٕ تُ ٠ليؼت تاُـ.
ٛوْ اًت اتٞينيـ تٌٜاٗي ت ٠هٔـ ُاُلؿيِ اًتاؿي ً ٠ام اً ٝلاٗات تٌياك ُٜيـ ٟتٞؿٛ ،نؿ ا ٝككت.
ؿيـ ً ٠ا ٝك ٝت ٠هثٔ ٝ ٠يا ؿك ٌٗزـ آب ؿ١ا ٝ ٙيا آب تيٜي اٛـاؽتُ .لت « :ا ٝكا اُل هـٗي ؿك عويوت
تٞؿيٗ ،ؾآق ُليؼت ت ٠راي ٛياٝكؿي ٝ ».تلُِت.
ام ؽٞار ٠ػثـاهلل أٛاكي ٛوْ اًتُ « :ليؼتًِ ،تي  ٝعويوت ؿكياًت؛ ام ؿكيا ُقُت ٚتي ًِتي
ؽٜاًت» .
ػنينآـيٌٛ ٚلي -ام ػلكاي تنكٍ ٞٛ ٝيٌٜـً ٟتاب « االٌٛا ٙآٌاْٗ» ٗ -يُٞيـ:
« ًآي تايـ ً ٠ا ّٝام ػٖٔ ُليؼت ،آ ٙصٗ ٠االتـّ اًت تٌٜـ  ٝت ٠راي آٝكؿ تا ام اٞٛاك عويوت
ت ٠هـك ًؼي ٝ ًَُٞ ٝي كٝي ٘ٛايـ» .
١٠ٛٞ٘ٛاي كٞم ام ػلكاي ٗٞكؿ هث٘١ ّٞي ٚت ٠آٜالط ٓٞكي ١اي اٗلٝميٛ ،وْ ُـ٠٘١ ٠ً ،ي
آ٢ٛا تل آتنإ تُ ٠ليؼت تأًيـ كلٗٞؿ ٝ ٟكًيـ ٙتٛ ٠ليوت  ٝعويوت كا تـ ٙٝآ٘ٛ ٌٚ٘ٗ ٙيؿاٜٛـ.

ً .فحات االًفس  ،ضوارُ 3977
 .الزم ٍ ضرٍري است.
 .رياض العارفيي ،صفحِ 166
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ؿك ٢ٛذ آثالؿ ٝ ٠ؿك ًالٕ ػٔي (ع) ٛ ٝين ام ائ٘ ٠ؿيِل (ع) ،كٝايات تٌياكي ٛوْ ُـ ٠ً ٟكٌٔل٠ي
ُليؼت  ٝاعٌإ ػثاؿي كا تيا ٙكلٗٞؿٟاٛـ.
ؿك ؽٜث٠ي ٗؼلٝف ع٘لت كا ٠٘ٛم١لا(ى) ٛين ؿك ٘١يٞٗ ٚكؿ ؿاكيٖ:
« فَجٓؼٓلَ اهللُ اٗواًاً تَّطِْْ٘شاً لىن هِيَ الّشِشن
خذاًٍذ اٗواى سا تشإ پاوٖ شوا اص ششن لشاس داد.
ٍٓالّصَلََٓ تٌَْضِْٗاً لىن ػٓيِ الْىثش
ٍ ًواص سا تشإ پان شذى اص وثش،
ٍٓالضَوآَ تَضْوًِ٘ٓٔ لِلٌَفْسِ ٍ ًَواءٖ فِٖ الشِصٕق
ٍ صوات سا تشإ تضوِٕ٘ ًفس ٍ صٗادٕ سٍصٕ،
ٍٓ الّصِ٘ٓامٓ تَثْث٘تاً لِالِخالص.
ٍ سٍصُ سا تشإ استَاس شذى اخالص دس اًساى».
آ ٙع٘لت ؿك اؿاٗ٠ي اي ٚؽٜث ،٠ت٘١ ٠ي ٚتلتية ،كٌٔل٠ي اػ٘اّ ػثاؿي كا تياٗ ٙي كلٗايٜـ.
عاّ آيا ٗيُٞؿ ًٌي ت ٠اؽالّ تلًـً ،ثل كا ؿك ؽٞؿ كيًِٜ ًٚ ٠ـ ،ت ٠تنًي٠ي ٛلي تپلؿامؿ ... ٝ
تـ ٙٝآ ٠ً ٙاي ٚاػ٘اّ ػثاؿي كا اٛزإ ؿ١ـ؟!
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تٜاتلاي ٚآٛض ٠ام تياٛات ائ٘( ٠ع)  ٝػلكاي تنكٍ ٗيتٞا ٙتلؿاُت ًلؿ ،اي ٚاًت ً ٠ػلكا ،ٙتـٙٝ
ُليؼت ػ٘ٔي ٛثٞؿ ٝ ٟاٌٛا ٙكا ت ٠رايي ٘ٛيكًاٛـ.
 تٌالض دس گفتاس ٍ ػول
ٗيتٞا ٙتا اًتـالّ ؽُٔق  ٝاحثات تٜاهٖ ؿك ُلتاك ً ٝلؿاك ٛلكـاكاٛ ٙظلي٠ي « ػلكا ٙتـٙٝ
ُليؼت» ،تي اًاى تٞؿ ٙآ ٙكا ٛتيزُ ٠لكت؛ صلا ً ٠ؽٞؿ آ٢ٛا ؿك ٌٗاتة ػلكاٛي ؽٞؿ ،ؽٞاٛ ٟا ؽٞا ٟت٠
اٛزإ پاكٟاي اػ٘اّ ظا١لي ٌٜٗزٖ پايثٜـ ٌ١تٜـ  ٝكًيـ ٙت ٠عويوت كا ؿك ُل ٝػْ٘ ت ٠آٗ ٙيؿاٜٛـٓ .قا
ٛلكـاكا ٙػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت ،ؿك ػْ٘ ،عـاهْ پايثٜـي تُ ٠ليؼت كا تلاي كًيـ ٙت ٠عويوت تٓٞي٠
ٗيًٜٜـ.
تلاي « ٠ٛٞ٘ٛآيي ٚتٞؿا» تٛ ٠ـاُتُ ٚليؼت ٗؼلٝف اًت ،تا رايي ًُ ٠لتُ ٠ـ« ٟتٞؿا» ١يش ُ٠ٛٞ
تؼآيٖ ػثاؿي  ٝكياٗات ظا١لي ٛـاكؿ  ٝت٘إ آلاك ا ٝتل ت٘لي ٚاؽالهي  ٝت٢قية ٛلي  ٝؽٞؿؿاكي ام
ٓقّات ٗيتاُـ .تا اي ٚعاّ ٘١ي ٚؿي ٚت ٠ظا١ل تـُ ٙٝليؼت تٓٞي١٠اي ؿُ ٟا ٠ٛميل كا ت ٠پيلٝا َٛؿاكؿ:
ٛ )1ثايـ ١يش راٛـاكي كا ٛاتٞؿ ًلؿ.
 )2اٌٛاٛ ٙثايـ آ ٙص ٠كا ً ٠ت ٠اٗ ٝيؿٜ١ـ ،تِيلؿ.
ٛ )3ثايـ ًؾٛ ٚاؿكًت  ٝؿكٝؽ ُلت.
ٛ )4ثايـ ُٞٛيـٛي ٌٗتي آٝك تٜاٞ٘ٛ ّٝؿ.
ٛ )5ثايـ اكتثا ٙرٌٜي ٛا ِٗلٝع ؿاًت.
 .رجَع كٌيذ تِ كتاب « هقارًة االدياى» ،ادياى الٌْذ ،صفحِ 172
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ٛ )6ثايـ ُثا ٠ٛؿقا ؽٞكؿ.
ٛ )7ثايـ ػٜل اًتؼ٘اّ ٞ٘ٛؿ.
ٛ )8ثايـ ؿك ٜٓـٓي ِٛ ٝيُ٘ٚا١ٟاي كاؽل ٌِٛت.
ٛ )9ثايـ ؿك ٗزٔي كهْ يا آٝامٟؽٞاٛي ع٘ٞك پيـا ًلؿ.
ٛ )10ثايـ ٛال ٛ ٝول ٟفؽيلٞ٘ٛ ٟؿ.
تٜاتلاي« ٚآيي ٚتٞؿا»  ٖ١ؽآي ام ؿًتٞكآؼْ٘ ُ ٝليؼت ٘ٛيتاُـ .اُل ػلكا١ٙاي ُٛٞاُ ٙٞكا
تلكًي ًٜيٖ١ ،يش ًـإ كا رـا ام ُليؼت ٛؾٞا١يٖ ياكت.
ًىتِ:
ٗوايٌ٠ي آٗٞم١ٟاي اًالٕ تا ًايل اؿيا ،ٙكػايت تؼاؿّ ؿك ؿي ٚاًالٕ كا ِٛاٗ ٙيؿ١ـ .تٞٛ ٠ك
ٗخاّ ؿك آيي ٚتٞؿا ،اًتؼ٘اّ ػٜل ،فؽيلً ٟلؿٛ ٙال ٛ ٝولٌِٛ ،ٟت ٚؿك ٜٓـٓي١اي كاؽل تٞٛ ٠ك ٜٗٔن ٜٗغ
ُـ ٟاًتٓٝ ،ي ؿًتٞكات اًالٕ ؿك ايٞٗ ٚاكؿٗ ،تؼاؿّ اًت.
ت ٠ػٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙؿك ٢ٛذ آثالؿ ٠ؿك ؽٜث٠ي ٘١إ ام ع٘لت ػٔي (ع) كٝايت ُـ ٟاًتْٔٓٗ « :ثٌٖٓٓٔٔ٢
اإلهتٔاؿ» يؼٜي ٓثاى پُٞيـ ٙاٌٛا ٙتايـ تلاًاى ٗيا٠ٛكٝي تاُـ  ٝؿك كٝايات ؿيِل ٛين پُٞيـٓ ٙثاى ٛثن
اهت٘اي مٗا ٠ٛتٓٞيُ ٠ـ ٟاًت ٝ .يا ؿك ٗٞكؿ فؽيلٟي ؿقا ،ؿك ؿي ٚاًالٕ تِٜ١ ٠إ ً٘ثٞؿ  ٝهغٜي ايً ٚاك
ٜٗغ ُـ ٟاًت٘١ ،اٜٞٛك ً ٠ؿك ًيلٟي ػ٘ٔي اٗإ ٓاؿم (ع) ِٗ ٖ١ا١ـٗ ٟيُٞؿٓٝ .ي ؿك ٗٞهغ كلاٝاٛي ًاال ً٠
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ؿًتلًي تٞٗ ٠اؿ ؿقايي تلاي  ٠٘١آًا ٙاًت ،فؽيلً ٟلؿٗ ٙاٛؼي ٛـاكؿ٘١ ،ا ٠ً ٠ُٛٞ ٙرٜاب ًٔ٘ا،ٙ
ٗايغتاد ؿقايي يي ًاّ ؽٞؿ كا فؽيلٗ ٟيًلؿ تا تا آكاَٗ تيِتلي ت ٠ياؿ ؽـا تاُـ.
ؿك ٗٞكؿ اًتؼ٘اّ ػٜل  ٝيا اًتلاؿ ٟام ميٞكآالت ٗخْ ٛال ٛ ٝول ٟؿك اًالٕ ،ؿًتٞكاتي ؿاكيٖ ً٠
١ـف آ ٙتٞر ٠كٝط  ٝپل١ين ام اكلا ٝ ٙتللي ٚاًت.
ام ًٞي ؿيِل ؿك اؿياٗ ٙؾتٔق ٌٗائْ تٞٛ ٠ك ًٔي ٛلط ُـٓٝ ٟي ؿك ؿي ٚاًالٕ ؿًتٞآؼْ٘١ا ت٠
ٞٛك ًاْٗ  ٝتا ؿك ٛظل ُلكت ٚت٘إ رنئيات  ٝكينًٟاكي١ا تياُ ٙـ ٟاًت.
 هثاًٖ سست ًظشٕ:
ت٢تليُ ٚي ٟٞتلاي ٛوـ ٗثاٛي ػ٘ٔي  ٝايـئٞٓٞهيٌي يي ٌٗتةٛ ،وـ ٗثاٛي ٛظلي  ٝيا ت ٠تؼثيلي
ر٢اٙتيٜي آٌٗ ٙتة ٗيتاُـ .ميلا اُل يي ٌٗتة ؿك ٗلعٔ٠ي ٛظلي ؿاكاي پاي١٠ا ٗ ٝثاٛي اًتٞاك ٛثاُـ،
ؿكاع ام آ ٙؿك عٞمٟي ػْ٘ ٗؼوٛ ّٞؾٞا١ـ تٞؿ.
ام ًٞي ؿيِل ٗثاٛي ُليؼتٛ ،ثّٞت اٛثياي آ٢ي

(ع)

ٗيتاُـٓ ،قا تلاي ٛوـ ٛظلي٠ي« ػشفاى تذٍى

ششٗؼت» تايـ اتتـا ت ٠احثات ٓنٛ ٕٝثّٞت تپلؿاميٖ .عاّ اُل ٌٗتثي اًاى ٝعي ٛ ٝثّٞت كا هثٛ ّٞـاُت ٠تاُـ،
آالً هاتْ ٛوـ ٛؾٞا١ـ تٞؿ  ٝؿيِل ٛيامي تٛ ٠لط تغج ؿك عٞمٟي ػ٘ٔي ٘ٛيتاُـ.
احثات ٓنُ ٕٝليؼت تـ ٙٝاحثات ٝعي ٛ ٝثّٞت ٌٗ٘ٛ ٚؾٞا١ـ تٞؿ.
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ششٗؼت گشٗضٕ تٖهٌّطك :

ٛلكـاكاٛ ٙظلي٠ي « ػشفاى تذٍى ششٗؼت » تلاي تيا ٙػوايـ ؽٞؿٜٜٗ ،ن ٓغيغي اكائ٘ٛ ٠يًٜٜـٝ ،
ت٢ٜا اًتـالّ آ٢ٛا تزلت٠ي كلؿي يي ٓٞكي اًت ٠ً ،تلاي ًاْٗ تٞؿ ٙآ ٝ ٙيا اٌُاالت اعت٘آي آ ٙپاًؾي
ٛـاكٛـ.
 اّذاف ٍاّٖ:
١ـكي ً ٠ؿك اي ٠ُٛٞٚػلكا١ٙا ٜٗلط ٗيُٞؿ ،ؿًتياتي تٗ ٠اٝكاي ٛثيؼت ،تٔلّف ؿك ٗاؿيّات ،ؽثل
ام عٞاؿث آيٜـٛ ،ٟي االكٕ ،ؿًتياتي تًِ ٠ق ً ٝلاٗات ٗ ... ٝيتاُـ تا ام ايٛ ٚلين ت ٠آكاَٗ ِٛ ٝاٙ
تلًٜـ .ؿك عآي ً١ ٠ـف كلاتل ام اي ٚؿك اؿيا ٙآ٢ي تٝ ٠يو ٟاًالٕ هاتْ ؿًتلًي اًت ،ت ٠ُٛٞ ٠اي ً٠
ا١ـاف ياؿ ُـ ٟؿك ٗوايٌ ٠تا آ ٙتٌياك پٌت  ٝتياكمٍ اًت.
ؿك ػلكا ٙاًالٗي ،اٌٛا ٙتا ت٢ٜا ٗٞرٞؿ كٞم تزلّؿ ً ٠اعا ٠ٛتل ًْ ٌ١تي ؿاُت ٝ ٠ػٖٔ  ٝهـكت
ٜٗٔن اًت ،اكتثا ٙتلهلاك ٗيًٜـ ً ٠اي ٚتٌياك كلاتل ام كًيـ ٙت ٠تزلّؿ ٌٛثي اًت ً ٠ت٢ٜا اّٛالع ام پاكٟاي
اٗٞك ؿيثي  ٝؿٝك ام ؿيـ صِٖ  ٝهـكت ٌٛثي تل تلؽي اٗٞك كلاتل ام هـكت ٗاؿّي كا ت ٠اٌٛا ٙاكماٛي ٗيًٜـ.

92

ً )3-5مذ دسٍى دٌٖٗ:
تلؽي ام ٗـّػيا ٙػلكا ٙؿك عٞمٟي ػلكا ٙاًالٗي ٛين ٗـّػي ٌ١تٜـ ٝهتي اٌٛا ٙتً٘ ٠اّ كًيـ،
ؿيِل ٛيامي تُ ٠ليؼت ٛؾٞا١ـ ؿاُت .ؿك اي ٚتي ٚتلؽي تلآٌ١ ٙتٜـ ً ٠ؿي ،ٚكوٗ ٚؤـ ١ ٝـف  ٝؽٜٙٞ
ًّٔي كا تياٗ ٙيًٜـ  ٝياكت ٚكا ٟتلػ٢ـٟي ؽٞؿ اٌٛاُ ٙقاُتُ ٠ـ ٟاًت  ٝتلاي اي ٚاؿّػا ت ٠هلآ ٙتٌّ٘ي
رٌت ٝ ٠تلؽي ام آيات هلآ ٙكا ؿٓيْ ٗـّػاي ؽٞؿ ٗي ؿاٜٛـ.
ؿك اي ٚتغج تا اُاك ٟت ٠اي ٚآيات ،تي اًاى تٞؿ ٙاي ٚاؿّػا كا تٗٞيظ ؽٞا١يٖ ؿاؿ.
ً مذ آٗاتٖ وِ اص آًْا استفادُ ٕ ػذم لضٍم ِالضام تِ ششٗؼت هٖشَد:
آق) يٌي ام ايٞٗ ٚاكؿ ًٞكٟي عزل -آيٗ 99 ٠يتاُـ:
« ٍٓ اػٕثٔذٕ سٓتَهٓ حٓتَى ٗٓأْتِ٘ٓهٓ الْ٘ٓم٘ي»
تا صهاى سس٘ذى تِ ٗم٘ي ،پشٍسدگاست سا ػثادت وي.
تلؽي تا تٌّ٘ي ت ٠اي ٚآي ٠ػثاؿت كا كو ٚتا مٗا ٙكًيـ ٙت ٠يوي ٚالمٕ ؿاٌٛت٠اٛـ  ٝپي ام ؿًتياتي
ت ٠يوي ٚػثاؿت ُ ٝليؼت كا ٗلٝكي ٘ٛي ؿاٜٛـ.
ت ٠ؿاليْ ميل اي ٚاًتـالّ ٗلؿٝؿ اًت:
 ػثاكت «عتّي» تٗ ٠ؼٜاي ؿايت ٢ٛ ٝايت ٗيتاُـ ً ٠ؿك ٓـت ػلب ؿٗ ٝؼٜا ؿاكؿ  ٖ١ ٝتٗ ٠ؼٜايا ّٝآ ٙؿايت  ٖ١ ٝتٗ ٠ؼٜاي آؽل آ ٙتً ٠اك ٗيكٝؿ .تلاي تٗٞيظ ت ٠ايٗ ٚخاّ تٞرًٜ ٠يـٗ « :ا١ي كا ؽٞكؿٕ
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عتي ًلٍ كا» .اي ٚر٘ٔ ٠ؿٗ ٝؼٜا ؿاكؿٗ :ا١ي كا تا ًلٍ ؽٞكؿٕ ٗ .ا١ي كا تا ًلٍ ؽٞكؿٕ .ام آيٗ ٠قًٞك
 ٖ١ؿ ٝتلؿاُت ٗيتٞاً ٙلؿ .تلؿاُت ا٘١ ٠ً ّٝا ٙاًتـالّ ٗـّػيا ٙػـٕ ٛيام تُ ٠ليؼت اًت ،ػثاؿت ًلؿٙ
تا كًيـ ٙت ٠يوي ٚاًت .يؼٜي ٝهتي ت ٠يوي ٚكًيـي ،ػثاؿت كا ك١ا ً .ٚايٛ ٚظل تا تٞر ٠ت ٠آيات ؿيِل هلآٙ
ًليٖ  ٝكٝايات ٗؼٔٗٞيٚ

(ع)

ٛ ٝظليّ ٠ء ٗلٌّلا ٙهلآ( ٙآ٘ينا ،ٙتلٌيل ًِّافٗ ،ز٘غ آثيا ،ٙتلٌيل ٓاكي )..ٝ

اُتثاٗ ٟيتاُـ ،تٌٔ ٠ؿكًت آ ٙاًت ًٝ ٠هتي ت ٠يوي ٚكًيـي تا آؽلِ يوي ٖ١ ٚاي ٚػثاؿت كا ؿاُت ٠تاٍ.
اُل ٗل ٕٞ٢آي ٠كا كًيـ ٙت ٠يوي ٚؿك ٛظل تِيليٖ ،ؿايت ؿك آي ٠ؿالٓت تل اٛت٢اي يوي ٚؿاكؿ  ٠ٛاتتـاي
آ.ٙ
 ؿك اؿٔة تلاًيل يوي ٚؿك اي ٚآي ٠كا تٗ ٠ؼٜي ٗلٍ ؿك ٛظل ُلكت٠اٛـ ،يؼٜي تا ٓغظ٠ي ٗلٍػثاؿت ً .ٚآيات ؿيِل هلآٛ ٙين ٗؤيـ ايٛ ٚظل اًت.
ب) ٗٞكؿ ؿيِلي ًٞٗ ٠كؿ اًتـالّ ايُ ٚل ٟٝهلاك ُلكت ٠اًتًٞ ،كٟي عـيـ ،آيٗ 27 ٠يتاُـ:
« ثُنَ لَفٌَٕ٘ا ػٓلى آثاسِِّنٕ تِشُسٔلٌِا ٍٓ لَفٌَٕ٘ا تِؼ٘سٓى اتٕيِ هٓشْٗٓنٓ ٍٓ آتٌَٕ٘أُ الْإًِْج٘لَ ٍٓ جٓؼٓلٌْا فٖ لُلَُبِ الَزٗيَ
اتَثٓؼَُٔٔ سٓأْفًَٔ ٍٓ سٓحٕوًٓٔ ٍٓ سّٕٓثاًًَِ٘ٔ اتٕتَذٓػَّٔا ها وَتَثٌٕاّا ػٓلَِْٕ٘نٕ إِالَ اتٕتِغاءٓ سِضَْاىِ اللَِِ فَوا سٓػَّٕٓا حٓكَ سِػاٗٓتِْا »....
« سپس پ٘اهثشاًواى سا پس اص اّٗشاى فشستادٗن ٍ .ػ٘سى تي هشٗن سا اص پى آًْا سٍاًِ وشدٗن ٍ تِ
اٍ اًج٘ل سا دادٗن ٍ ،دس دل پ٘شٍاًش سأفت ٍ سحوت ًْادٗن ٍ .سّثاًَ٘تى وِ اتذاع وشدُ تَدًذ ،ها تش آًْا
همشس ًىشدُاٗن ،هگش تشإ جلة خّشٌَدٕ خذاٍ ،لى آًاى حك آى سا سػاٗت ًىشدًذ.»..
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تلؽي تا ت٢ل ٟام اي ٚآيٗ ٠يؽٞاٜ١ـ تـػت ُقاكي ؿك ؿي ٚكا ٗزام ؿاٌٛتٛ ٝ ٠تيز ٠تِيلٛـ المٕ
ٛيٌت ٗا ػيٜاً ت٘١ ٠ا ٙؿًتٞكات ؿي ٚػْ٘ ًٜيٖ،تٌٔٗ ٠يتٞا ٙؿك ؿيٞٛ ٚآٝكي ًلؿ؛ ٘١اٜٞٛك ً« ٠ك١ثاٛيّت» ٝ
ُُ ٠ُٞيلي ؿك ؿيٌٗ ٚيغيت ٝارة ِٛـ ٟتٞؿ ٓٝي ٌٗيغيا ٙآ ٙكا اتـاع ًلؿ ٝ ٟؽـاٛٝـ  ٖ١آ ٙكا تأييـ
ًلؿ ٝ .ام ايٛ ٚلين ُليني تلاي ػـٕ آتنإ تُ ٠ليؼت ت ٠ؿًت تياٝكٛـ.
اُل آي ٠كا ت ٠ايٞٓ ٚكت « ٍٓ جٓؼٓلٌْا فٖ لُلَُبِ الَزٗيَ اتَثٓؼَُٔٔ سٓأْفًَٔ ٍٓ سٓحٕوًٓٔ ٍٓ سّٕٓثاًًَِ٘ٔ» تؾٞاٛيٖ
«ٝسّٕٓثاًًَِ٘ٔ» ػٜق تل هثْ تـاٛيٖ ُايـ تتٞاٛ ٙظل كٞم كا تلؿاُت ًلؿ ،ؿك عآي ً ٠هلائت ٓغيظ آي٠؛ «

ٍٓ

جٓؼٓلٌْا فٖ لُلَُبِ الَزٗيَ اتَثٓؼَُٔٔ سٓأْفًَٔ ٍٓ سٓحٕوًٓٔ» ٗيتاُـ ً ٝپي اؿاٗ٠ي آيٗ ٠ً ٠يكلٗايـ ٍٓ « :سّٕٓثاًًَِ٘ٔ اتٕتَذٓػَّٔا
ها وَتَثٌٕاّا ػٓلَِْٕ٘نٕ» صلا ً ٠كأكت  ٝكع٘ت يي اٗل هٔثي اًت ً ٠ت « ٠للَب » تلٗيُلؿؿ ٓٝي « سّٕٓثاًَِ٘ٔ» ٝ
ُُ ٠ُٞيلي يي كؼْ رٞاكعي  ٝيي ًاك تيلٛٝي اًت ً٘ٛ ٠يتٞاٛـ ؿك ًٜاك كأكت  ٝكع٘ت هلاك تِيلؿ.
ٓقا ٗؼٜاي ٓغيظ آي ٠اي ٚاًت ًٗ : ٠ا ؿك هٔٞب پيلٝا ٙاٌٗ ( ٝيغيا٢ٗ )ٙلتاٛي  ٝتلّعٖ هلاك ؿاؿيٖ
( يؼٜي ٌٛثت ت ٠يٞ٢ؿيا ٙاٌٛا٢ٛاي ٗ٢لتاٙتلي ٌ١تٜـ) ً ٝپي تلر٘٠ي اؿاٗ٠ي آي : ٠ؿٛيا ُليني ً ٠اي٢ٜا
تـػتُقاكي ًلؿ ٟتٞؿٛـ ٗا تل آ٢ٛا ٝارة ٌٛلؿ ٟتٞؿيٖ (.اي ٚػثاكت اًتخٜاء ٜٗوٜغ اًت يؼٜي ٗا آالً تل آ٢ٛا
ٝارة ٌٛلؿ ٟتٞؿيٖ ).پيلٝاٌٗ ٙيظ ام ؽٞؿُا ٙتـػتُقاكي ًلؿ ٝ ٟتلاي كًيـ ٙت ٠ؽِٜٞؿي ؽـاٛٝـ ،ؿٛيا
ُليني ًلؿٛـٗٞٓ ،ؼً ٠اؽتٜـ  ٝام ا ٝ ْ١ػياّ ًٜاكُ ٟيلي  ٝت ٠ػثاؿت پلؿاؽتٜـ.
ؿك اؿاٗ٠ي آي ٠اُاكٗ ٟيًٜـ ً ٠اي ٚؿٛيا ُليني كا آٞٛ ٙك ً ٠تايـ ُ ٝايٌت ٠اًت  ٖ١اٛزإ ٛـاؿٛـ.
(فَوا سٓػَّٕٓا حٓكَ سِػاٗٓتِْا )
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ؿك ٗٞكؿ رٞام تـػت ؿك ؿي٘١ ٚي ٚآي ٠پاًؼ ٗيؿ١ـ:
«إِالَ اتٕتِغاءٓ سِضَْاىِ اللَِِ»
هگش تشإ دست٘اتٖ تِ سضاٗت ٍ خّشٌَدٕ خذاًٍذ.
كٗايت ؽـاٛٝـ ؿك صٞٓ ٠كتي ت ٠ؿًت ٗيآيـ؟ ؿك ٗٞاكؿي ً ٠ؽٞؿ ؽـاٛٝـ ؿًتٞك ؿاؿ ٝ ٟتا
ؿًتٞكات هثٔي اٜٗ ٝاتوت ؿاُت ٠تاُـٓ .قا ٞٛآٝكي ؿك ؿي ٚت٢ٜا ؿك ٓٞكتي ٗزام اًت ًٜٗ ٠اتن تا ؿًتٞكات
ؿي ٝ ٚكٗايت ؽـاٛٝـ تاُـ ٠ٛ ،اي ٠ًٚؿًتٞكآؼ٘ٔي ام ؽٞؿ تٌاميٖ  ٝت ٠ؿي ٚاٗاكً ٠لؿ ٝ ٟتؾٞا١يٖ ام ايٚ
ٛلين ت ٠عويوت تلًيٖٞٛ .آٝكي ؿك ؿيِٜ١ ٚاٗي پٌٜـيـ ٟاًت ً ٠ؿك  ّٞٛؿي ٝ ٚؿًتٞكات آ ٙتاُـ ٠ٛ ،ؿك
ػلٕ آ.ٙ
د) ؿاًتا ٙع٘لت ًٗٞي(ع)  ٝؽ٘ل(ع) :
اي ٚؿاًتا ٙتٞٛ ٠كٗثٌ ٙٞؿك ًٞكٟي ً٢ق آيات  65تا  82تياُ ٙـ ٟاًت .ؿك ٘١لا١ي اي ٚؿٝ
پياٗثل  ٝؿك عٞاؿحي ً ٠كػ ؿاؿ ،ع٘لت ؽ٘ل(ع) ت ٠ؿالئي تلؽالف ظا١ل ُليؼت ػْ٘ ٞ٘ٛؿًٞ ( ،كاػ ًلؿٙ
ًِتيًِ ،ت ٚرٞا ٝ ٙؽلاب ًلؿ ٙؿيٞاك) ً ٠ؿك ١ل ٗٞكؿ ،اػتلإ ع٘لت ًٗٞي

(ع)

كا ؿك پي ؿاُت ،ؿك

عآي ً ٠ام اتتـا ُلً ٙلؿ ٟتٞؿٛـ ً ٠ا ٝاػتلإ ٌٜٛـ.
تلؽي ٗـّػيا ٙػلكا ٙتـُ ٙٝليؼت ،تا اًتٜاؿ ت ٠اي ٚؿاًتا٘١ ٝ ٙاٜٞٛك ً ٠ع٘لت ؽ٘ل
ٗٞاكؿ تل ؽالف ُليؼت ػْ٘ ٞ٘ٛؿ ،ٟػـٕ آتنإ تُ ٠ليؼت كا اًتٜتاد ٗيًٜٜـ.
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(ع)

ؿك ايٚ

ؿك پاًؼ ٗيُٞييٖ ايٞٗ ٚتلؿِ ًاٗالً اًتخٜاء ،تٞٛ ٠ك هٜغ تا اف ٙؽـاٛٝـ  ٝؿك ٘١اٞٗ ٙاكؿ ؽاّ
تٞؿ ٝ ٟػ٘ٗٞيّت ٛـاكؿ ٍٓ (.ها فَؼٓلْتُِٔ ػٓيْ أَهٕشٕ – آِٗ  .) 82ام ًٞي ؿيِل ع٘لت ؽ٘ل (ع) ت ٠ؿالئي ؿك ايٚ
ٗٞاكؿ ٛثن ػٖٔ ٓـّٛي ؽٞؿ ػْ٘ ًلؿ ٘١ ٝاٜٞٛك ً ٠ؿك هلآ ٖ١ ٙاُاكُ ٟـِ٘١ ،ٟي تٞري ٠ؿاُت:
« رلِهٓ تَأٍْٗلُ ها لَنٕ تَسّٕطِغٕ ػٓلَِِٕ٘ صٓثٕشاً

» ( آِٗ ) 82

اٗي تَد ساص واسّاٖٗ وِ ًتَاًستٖ دس تشاتش آًْا صثش وٌٖ.
ايٞٗ ٚاكؿ ِ٘١ي تا اف ٙؽاّّ ؽـاٛٝـ  ٝت ٠ر٢ت اٛزإ تؼٔي٘ي ؽاّّٞٓ ،كت ُلكت ٝ ٠ػ٘ٗٞيّت
ٛـاكؿ  ٝعتي اكلاؿي ً ٠ت ٠ؿية  ٝعٞاؿث آيٜـ ٟآُا١ي ؿاكٛـٗ ،زام ٛيٌتٜـ ؽالف ُليؼت ػْ٘ ًٜٜـ.
اي ٠ً ٚع٘لت ًٗٞي (ع) ػٔيلؿٖ هٓٞي ً ٠ؿاؿ ٟتٞؿٓ ،ثل ٌٛلؿ  ٝت ٠ايٞٗ ٚاكؿ اػتلإ ًلؿ ،ام ايٚ
ر٢ت اًت ً ٠اٛ ٝثيٗ ،لًْ  ٝآٞآؼنٕ تٞؿ ٘ٛ ٝيتٞاٌٛت تؾّٜي ام ُليؼت كا تلتاتـ  ٝام اي ٚر٢ت
٘ٛي تٞاٌٛت تاتغ ع٘لت ؽ٘ل (ع)تاُـ .اي ٚػـٕ ٓثل تلاي ع٘لت ًٗٞي (ع)  ٠ٛت٢ٜا ٗؼق ٛثٞؿ ،تٌٔ ٠المٕ
 ٖ١تٞؿ ،صلا ً ٠ا ٝت ٠ػٜٞا ٙپياٗثل آٞآؼنٕ ٢ِٛ ٝثاُ ٙليؼت٘ٛ ،يتايٌت تل ؽالف ُليؼت ٓثل ًٜـٓٝ ،ي
ع٘لت ؽ٘ل(ع) ً ٠كوٛ ٚثي تٞؿ ٝ ٝظيل٠ي كًآت  ٝتِليغ تل ػ٢ـٟاٍ ٛثٞؿٓٝ ،ي ام ٛظل ٗوإ تاٜٛي تاالتل
ام ع٘لت ًٗٞي (ع) تٞؿ ،ؿك ايٞٗ ٚاكؿ ت ٠اف ٙؽـاٛٝـ تٜا تل ػٖٔ ٓـّٛي ػْ٘ ٞ٘ٛؿ  ٝؿك ٢ٛايت ؿٓيْ  ٝتٞري٠
اػ٘اّ ٗقًٞك كا ٛين تيا ٙكلٗٞؿٛـ.
ام ايٞٗ ٚاكؿ اًتخٜاء ١٠ٛٞ٘ٛاي ؿيِلي ٝ ٖ١رٞؿ ؿاكؿٛ .وْ اًت ،مٗاٛي ًً ٠ل ٗثاكى پياٗثل
اًلٕ(ّ) كٝي پاي اٗيلٗؤٜٗا ٙػٔي (ع) تٞؿ ،ايِا ٙام راي ؽٞؿ علًت ٌٛلؿٛـ تا ٘ٛام ايِا ٙه٘ا ُـ ٝ ،ؿك
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تٗٞيظ ايً ٚاك كلٗٞؿٛـ ٗ٘ٛ ٚيتٞاٌٛتٖ آٝي ٝ ٚتاالتليٞٗ ٚرٞؿ ؽٔوت كا آمكؿ .ًٖٜ ٟؿك ايٞٗ ٚكؿ ؽاّّ
 ٖ١عت٘اً ايِا ٙام راٛة ؽـاٛٝـ اف ٙؿاُتٜـ  ٝؿك ايٞٗ ٚكؿ اًتخٜاء  « ٖ١سدّ الّشوس » اتلام اكتاؿ ،ؽٞكُيـ
تامُِت  ٝايِا٘ٛ ٙام كا ؿك ٝهت ت ٠راي آٝكؿٛـ١ .يشُاٗ ٟا ارامٟي ت ٠تأؽيل اٛـاؽت٘ٛ ٚام كا تغت ١يش
ُلايٜي ٛـاكيٖ.
ٓقا ؿك ايٞٗ ٚكؿ ٘ٛيتٞاُ ٙلت ع٘لت ػٔي (ع)  ٝيا ع٘لت ؽ٘ل (ع) ؽالف ُليؼت ػْ٘ ًلؿٛـ ٝ
اي ٚكا ٗزٞمّي تلاي ُلين ام ُليؼت ٗغٌٞب ًلؿ.
ًت٘جِ:
ػلكا ٝ ٙكًيـ ٙت ٠عويوت تغت ١ل ُلايٜي تـ ٙٝت٢لُٟيلي  ٝآتنإ تُ ٠ليؼت ٌٗ٘ٛ ٚؾٞا١ـ
تٞؿ.

ؽـايا ؿك كلد ٝرٞؿ ٓٝي اهلل االػظٖ ع٘لت ٗ٢ـي (ػذ) تؼزيْ تللٗا ٗ ٝا كا ِٗ٘ ّٞػٜايات  ٝام
ٗتٓٞيّا ٙتٝ ٠اليت آ ٙع٘لت هلاك تـ.ٟ
آٗيٚ
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