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اص ارضاء گؼتشؽ هؼٌَیت ٍ ارالق، تَرِ تِ هالن فؼ  اراللی دس هىتة اراللـی اػـالم ایؼٌـی    

گـشدد. حؼـي فـاػلی یؼٌـی:      لشب ارتلاسی( اػت وِ ّن حؼي فؼلی ٍ ّن فاػلی هَرـة آى هـی  
دس پزیشؽ ػو  هشتًَِ تشدیذی ًلؼت ٍ ّوچٌلي اگش اكالً ًثاؿذ، دس ػذم  رلَف ًلت اگش تاؿذ،

پزیشؽ ػو  هشتًَِ تشدیذی ًلؼت. اها اگش ًلت لشب هغـَؽ گشدد، تٌا تش ظـاّش سٍایـاتی هاًٌـذ    
گًَـِ تاؿـذ، اوخـش     وـِ اگـش ایـي    ، ػو  هشدٍد ٍ غلش لات  پزیشؽ اػت. دسحـالی «اًا رلش ؿشیه»

گـشدد ٍ هؼـلواًاى    ٍ سهَاى الْی هحشٍم ؿذُ ٍ دیي اػالم حشری هی ّا اص ووال ٍ ػؼادت اًؼاى
حـ    ؿًَذ. هملَد ها اص كؼَتت حؼي فاػلی ّولي اػت. دس ًَؿتاس حاهش، چْاس ساُ دچاس یأع هی

سفغ كؼَتت تـا تـذللك دس هفْـَم    »تِ سٍؽ ًملی تحلللی دس تشاتش كؼَتت هزوَس اساهِ ؿذُ اػت: 
پـزیشیؾ كـؼَتت ٍ رثـشاى آى تـا فوـ  ٍ      »، «ولفلت ػوـ   سفغ كؼَتت تا تَرِ تِ»، «ؿشوت
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 همذهِ

 
٥ٞلهی ػؿ امهال.  مالک ٥ٞل اعال٩ی ػؿ مکت  اعال٩ی امال.، ٩ـب اعتیاؿی امت. بهه ایهه مٞىها کهه

ـػػ. صال چه ٥ٞلهی  ىماؿ می اعال٩ی به  یؼ که اواًل اعتیاؿی باىؼ، و حاویًا مىر  ٩ـب وی به پـوؿػااؿ ا
تىاوؼ اونان ؿا به ٩ـب عؼا بـماوؼب ٥ٞلی که ػو ویژای ػاىهته باىهؼ: یکهی صنهه ٥ٞلهی و ػیگهـی  می

ىهىػ  ٥اٝلیٓ، ٝباػت وامیؼه می صنه ٥اٝلی. کاؿی که ػاؿای ایه ػو ویژای باىؼ ٔصنه ٥ٞلی و صنه
ب  ٔ.0۷1 ص0۱۷۴ٕهظب،   ـّ ـ٥یت ایهه ؿا ػاىهته باىهؼ کهه م٪ه صنه ٥ٞلی یٞىی کاؿ اعتیاؿی اونان ٙ

اىوهه باىهىؼ، امها ا٥ٞهال  تىاوىؼ ایه باىؼ و ٕب٨ اٍٖالس ىـیٞت، کاؿهای وار ، منتض  و مباس می
ـ٥یتی وؼاؿوؼ. صنه ٥اٝلی به ایه مٞىا ـا. چىیه ٙ مت که اونان کاؿ اعتیاؿی ویکى ؿا به ٩َهؼ مکـوه و ص

٩ـبت و وقػیکی عؼاووؼ اوزا. ػهؼ. ػؿ ١یـ ایه ٍىؿت، ٩ـب صاٍل ويؼه و اونان به کمال و مهٞاػت 
ـػػ. ؿوىه امت که اف ػو امهـ مهؾکىؿ، صنهه ٥هاٝلی اف صنهه ٥ٞلهی مهم و ؿمتگاؿی وائل ومی تهـ  ا

افػیاػ صنه ٥ٞلی ىؼه و و٪َهان و کمهی  ن ؿا امت؛ تا وزاکه افػیاػ صنه ٥اٝلی و ویت ٩ـب، مىر  
ـان می ٕىؿ وینهت کهه ػؿ همهه  که ٝکل  ن ػؿ بـعی اف مىاؿػ ٍاػ٧ وینت. یٞىی ایه کىؼ. ػؿصالی رب

مٞه و یا هـ کاؿی که صنه ٥ٞلی بنهیاؿ بهاالیی ػاؿػ ـا به ٩َؼ ؿیا و مه ٓ کاؿها ٔماوىؼ او٦ا٧ و کمک به ٥٪
ـان کىهؼ. صهال  هـ ٩ؼؿ صنه ٥ٞلی باالتـ باىؼ مىر  اؿت٪اء صنه ٥اٝلی ىىػ و بتىاوؼ و٪َان  ن ؿا رب

ـػ ه ؿوىه ىؼ، بهه ميهکل و منهؤله که اهمیت ویت ٩ـب ه که می ای بایهؼ  تىان اف  ن تٞبیـ به اعالً ک
ـ٥هی الف. و  اىاؿه کىیم و  ن ٍٞىبت اعالً امت. یٞىی ویهت ٩هـب الههی و اعهالً ػؿ ٝمهل،اف ٕ

٩ؼؿی مهغت و ميهکل  ىىػ. ولی اف ٕـ٣ ػیگـ، به ٩ی صاٍل ومیّـوؿی امت و بؼون  ن ٥ٞل اعال
ـومی  یىؼ. ػؿ ٍىؿت احبهات ٍهٞىبت ویهت عهالٌ،  یها  امت که رق کّملیه و اولیاء عؼا اف ٝهؼه  ن ب

ها اف ٥ٞل اعال٩ی و کمال و مهٞاػت و ؿّهىان  ىىػ و اکخـ اونان اعال٧ مىضَـ به کّملیه و اولیاء ومی
ـه ومی الهی بی ایت ومٜ اونان ػؿ تکلی٤ و بها مههله  ماوىؼب به  یا ٍٞىبت مؾکىؿ با صکمت الهی و ٝؿ

 و ممضه بىػن ىـیٞت امال. مىا٥ات وؼاؿػب 
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 صؼَبت حسي فاػلی 

ـای احبات ٍٞىبت صنه ٥اٝلی یا ویت ٩ـب که همان اعهالً امهت،  یهات و ؿوایهات بنهیاؿی  ب
 کىیم: ورىػ ػاؿػ که به بـعی اف  وها اىاؿه می

َدةذا   َفَمٓى »ال٤ٓ 
َ
ةّه أ ّه َفٓليٓلَمٓا َعَمت  هةاّلذا  َه ال  ٓشةّشٓن ّبّلبةاَدّة َسبِّ ٔکهه٤ « کاَو  ٓشُعما ّلماَء َسبِّ

ٓ؛ هـ کل که امیؼ ػاؿػ به ل٪ای پـوؿػااؿ وائل ىىػ، بایؼ ٝمهل ٍهالش اوزها. ػههؼ و ػؿ 112ٓ، 18ٔ
ـاؿ وؼهؼ. همچىیه:  ٝباػت ّباإٓل ماّو َفَمٓذ َدّبَط َعَمُلُه َه ُهةَم َه َهٓى  ٓکُفٓش »پـوؿػااؿ اصؼی ؿا ىـیک ٩

و کنی که اوکاؿ کىهؼ  وچهه ؿا بایهؼ بهه  ن ایمهان بیهاوؿػ،  ؛۳ٔٔ ۳ٕٕه،بدن «ّفى اْلّٓصَشّة ّهَى آلخاّعةش َى 
ـای ػیگـ اف فیاوکاؿان عىاهؼ بى اٝمال او تباه می ـػػ و ػؿ م ةّه َه ُهةَم »و ویق: «. ػا ًّ َه ّإٓر لاَل ُلٓمماُو اّلٓب

ٓشَن َلُظٓلِن َعظينِ  لّ  ّه ّإوَّ الشِّ ى ال ُیٓشّشٓن ّباللَّ ًَ ٔبه عإـ بیاوؿٓ هىگامی ؿا کهه ؛ 0۱ٔٔ ۱0ٕلمم،وٕ« ُظُه  ا ُب
ـػ که او ؿا مىٝٚه می ػؿصالی، ل٪مان به ٥ـفوؼه ـاؿ مهؼه کهه »ا٦ت:  ،ک ـ.ٕ چیقی ؿا همتای عؼا ٩ پن

 »یا: «. ىـ٫، ٙلم بقؿای امت
َ
َه ال  ٓغّفُش أ ٓو  ٓشَشَن ّبّه َه  ٓغّفةُش هةا ُدهَو رّلةَه ّلَمةٓى  شةاُء َه َهةٓى ّإوَّ اللَّ

ّه َفَمّذ آفَتشى ما  َعظيما     ٓشّشٓن ّباللَّ ُٓ ـاقٓ ىـ٫ ؿا ومی ؛۲۶ٔٔ ۲ٕيع،ءٕ «ّإ تـ اف  بغيؼ و پاییه عؼاووؼ ٔه
ـای هـ کل ٔبغىاهؼ و ىاینته بؼاوؼٓ می ـاؿ   ن ؿا ب ـای عؼا ىـیکی ٩ه ػههؼ، بغيؼ. و  ن کنی که ب

ـتک  ىؼه امت ٓو  ٓشَشَن ّبّه َه  ٓغّفُش ها ُدهَو رّلةَه ّلَمةٓى  شةاُء »و یا: «. اىاه بقؿای م
َ
َه ال  ٓغّفُش أ ّإوَّ اللَّ

ّه َفَمٓذ َضاَّ َضتال  َبليذا   ٔولهیٓ  . مهـفػ عؼاووؼ ىـ٫ به او ؿا ومی ؛00۴ٔٔ ۲ٕيعن،ءٕ« َه َهٓى  ٓشّشٓن ّباللَّ
ـای هـ کل ب ـاؿ  غىاهؼ ٔو ىاینته بؼاوؼٓ میکمتـ اف  ن ؿا ب ـای عهؼا همتهایی ٩ه  مـفػ و هـ کهل به

ـاهی ػوؿی ا٥تاػه امت  «.  ػهؼ، ػؿ ام
ـاؿ  م٦هى.  یات ٥ى٧ ایه امت که ااـ اونان ػؿ ٝباػت عؼای متٞال اصؼی ؿا ولى اوؼک ىـیک ٩ه

ـػػ و ٙلهم  ػهؼ ٔکه ؿیا ویق به همیه مٞىامتٓ، ٝباػتو م٪بىل وینهت. اٝمهالو تبهاه می بقؿاهی اه
ـتک  ىؼه و به ل٪ای الهی که باالتـیه پاػاه اعـوی اٝمال ٍالش امت ومی  ؿمؼ.  م

َيةا َصيةُش َشةّش ٍه »  ٥ـمایىؼ: ػؿ صؼیخی ٩ؼمی می بٓ اما. ٍاػ٧
َ
ةُه َعةضَّ َه َعةاَّ أ َهةٓى   َلةاَل اللَّ

ٓلَبٓلُه ّإالَّ َهةا َکةاَو ّلةى 
َ
ٓشَشَن َهّلى َیيّشى ّفى َعَمٍا َعّمَلُه َلٓن أ

َ
؛ ۰۷۳ٔ ص۰ق ج0۲1۵ٕکلنًن، « َصاّلصةا  أ

ـا ػؿ ٝملی که اوزا. می ـ.، مگـ  ن  ػهؼ ىـیک کىؼ اف او ومی مه بهتـیه ىـیکم. کنی که ١یـ م پؾی
ـای مه اوزا. ػاػه باىؼ. تىّیش ایىکه ااـ عهؼای متٞهال بهه همهان م٪هؼاؿ کهه  ٝمل عالٌ ؿا تىها ب

ـ٥ته و به او تىره  ـ٥ت، کهاؿ مهغت ػاىته، به همان م٪ؼاؿ اف وی میاونان عؼا ؿا ػؿ ویت و وٚـ ا پؾی
ـک ىؼ. اما ٕبه٨ ایهه ؿوایهت، عؼاووهؼ بهه هید ومی ـػ، مگهـ ایىکهه   لىػ ؿا ومی ورهه ٝمهل ىه پهؾی

ـای او عالٌ باىؼ. اف ایه یابی بهه ٩هـب الههی  ؿو امت که اوزها. ٝمهل و ػمهت ٍؼػؿٍؼ ٝمل ب
ـا ٙاهـ و إال٧ ؿوایت  ن امت که اا مغت می ای صتی ااـ یک ؽؿه عیلی کم، ١یهـ  ـ بىؼهىىػ؛ فی
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ـاؿ ومی ـػ،  ن ٝمل مىؿػ پؾیـه عؼا ٩ ـػ. عؼا ؿا هم ػؿ ٝملو ػؿ وٚـ بگی  ای
ٓشَن »دٓ  ٓصَفى  ّإوَّ الشِّ

َ
ٓمّا َعَلى َهَفاٍة َعٓمَداَء ّفى  أ ًَّ ق 0۲1۷ٕحنسػن،هل، « َليَلٍ  َظٓلَمةاء  ّهٓى َدّبيّ  ال

ـک اف ؿاه ؿ٥ته مى۰۳۳ٔ ص0۴ج تـ امهت. ههـ ؿیهایی  ؿچه بـ مىگ ٍا٣ ػؿ تاؿیکی ى  مغ٦ی؛ ى
ـک به ـک ع٦هی  ٔ؛۳۴0 ص۰ ج0۱۶۳ٕشنخطدوق ؿوػ  ىماؿ می ٔٝؼ. علىً ویتٓ ویق ى مىتهها ىه

ـک ع٦هی کهه ىهامل ؿیها ویهق می0۰۰ٔ ص0ق ج0۱۵0ٕبسل،  ـایه تيغیٌ ى ٩هؼؿی  ىهىػ، به . بىاب
بهـ ؿوی مهىگ ٍها٣  ن ههم ػؿ  چهظن،نتظنتٕٔکهخىرهىزمغت امت که اف ؿاه ؿ٥ته یک مىؿچه 

 تـ امت. تاؿیکی ى  پىهان
أيةةه لةةال: الًةةاط کلهةةن هلکةةى إال اللةةالميى، ه اللةةالممو کلهةةن هلکةةى إال  عةةى الًبةةىػٓ 

ق 0۲1۴ٕهجلعن،   صطةش عظةين  على  اللاهليى ه اللاهلمو کلهن هلکى إال المخلصيى ه المخلصمو

ـػ. همه هالک می0۲۴ٔ ص0۰ج ىهىوؼ،  ؼ، مگـ ػاويمىؼان. ػاويمىؼان ویهق همهه ههالک میىىو ؛ م
ـتگهاهی  مگـ اهل ٝمل. اهل ٝمل همه هالک می ىىوؼ، مگـ اههل اعهالً و اههل اعهالً ػؿ پ

ـاؿ ػاؿوؼ.  بقؿگ ٩
ـػیم، چه مان ااـ ما با ٝ٪ل عىػ منؤله ویت ؿا تضلیهل می بؼیه ـکاوه ؿا ههم  که بنها ٝبهاػات ميه

ـ٥تیم که هـ کل ػؿ ٝبهاػتو بهه م٪هؼاؿی کهه بهه عهؼا تىرهه کىهؼ، ا ػاونتیم و وتیزه می م٪بىل می
ـػ؛ چه ایه م٪ؼاؿ تىره و صنه ٥اٝلی وىػ و وه ػؿٍهؼ باىهؼ ٔػؿ  م٪ؼاؿ اف او می عؼاووؼ به همان پؾی

ـاه پىزاه ػؿٍؼ تىرهه ػویهاییٓ یها صتهی یهک  کىاؿ یک ػؿٍؼ تىره به ١یـ عؼآ یا پىزاه ػؿٍؼ ٔهم
ه ػؿٍؼ تىره ١یـ الهیٓ. اما و٩تی به ؿوایاتی ماوىهؼ ٔاوها عیهـ ىهـیکٓ ػؿٍؼ باىؼ ٔػؿ کىاؿ وىػ و و

ـارٞه می اىوه بایؼ اٍهالس کىهیم کهه ٝبهاػات  ىىیم که تضلیل ٝ٪لی مؾکىؿ ؿا ایه کىیم، متىره می م
ـکاوه با هـ ػؿره علىٍی ٔصتی ااـ باالتـ اف پىزاه ػؿٍؼ باىؼ و به وىػووهه ػؿٍهؼ ویهق بـمهؼٓ،  مي

 یا چىیه امتىبإی ٍضیش امتب رهت بـؿمی منؤله الف. امهت ابتهؼا مٞهاوی و ٩ابل ٩بىل وینت. 
ـػػ. ـک تبییه ىىػ و مٞىا و ٩نم مىؿػ وٚـ ػؿ ایه بضج ميغٌ ا  ا٩نا. اعالً و ى

 هؼٌای اخالظ ٍ ضزن  

ىىػ؛ چه  ن ١یـ، اؿفىو کمتـ باىؼ  عالٌ ػؿ ل٢ت به هـ چیق ٍا٣ و ١یـ ممقود به ١یـ ا٦ته می
ـػ باىؼ و  عالٌ ویق ػؿ ٝـ٣ به ٝملی ا٦ته می یا بیيتـ. ٝمل ىىػ که ویت ٝامل اف همه ىىائ  مز

 ۲ ج0۱۵۳ٕؿسیحن، ىىػ  وغىاهؼ که رق عؼا اف وی تيکـ کىؼ و چىیه تزـیؼی اعالً وامیؼه می
. عالٌ اف هـ چیقی  ن امت که با ١یـه و مغال٦و و ّؼه ممقود و مغلهىٓ ويهىػ؛ 0۴۷ٔص

امت که ميىب به  هه، مل و ٥لقات ػیگهـ وینهت. اعهالً ویهق ّهؼ مخاًل ٕالی عالٌ ٕالیی 
ـاک امت. رایگاه ایه ػو مٞىا ٩ل  امت   .  ۲۴۵ٔ ص0 ج0۱۶۱ٕطدزتلدیىشنستش  اى
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 السام اخالظ ٍ ضزن  

ـک  ـک ػؿ الىهیت و تىصیؼ و مبهؼئیت، یٞىهی ػؿ اٍهل ورهىػ عؼامهت ٔىه ااهی اعالً و ى
ـک ـک رلهی ماوىهؼ ػوااوه اٝت٪اػیٓ که ٩ائالن  ن مىصؼ و ميه پـمهتی فؿتيهت و تخلیهج  ه بهه ىه

ـک ٝملیٓ که ٩هائالن و  پـمتی ه وامیؼه می منیضیت یا چىؼااوه ىىوؼ و ااهی ػؿ ٝباػت امت ٔى
ـک ع٦ی وامیؼه می ـک به ى . بضج مها ػؿ ۲۴۵ٕٔهم،و صىىوؼ  ٝامالن  ن مغلٌ و ؿیاکاؿ یا مي

ـک ٝ ـک ػؿ ٝباػت امت ٔىه ـک ایه وىىتاؿ، اعالً و ى ملهیٓ و وهه ػؿ اٍهل ورهىػ عهؼا ٔىه
 اٝت٪اػیٓ.

 درجات اخالظ ٍ ضزن در ػبادت ٍ بیاى هَضغ ًشاع

ـک ػؿ ٝبهاػت ویهق ػؿرهات ػاؿػ و  چىن ػؿرات علىً و واعالَی مت٦اوت امت، اعهالً و ىه
ـایه به اٝتباؿی می  تىان ا٦ت ویت ٝباػت چىؼ اىوه عىاهؼ بىػ: م٪ىل به تيکیک امت. بىاب

ـػ ػؿ ٝباػتو تىها ١یـ عؼا ؿا ػؿ وٚـ مییکٓ ویتی امت کا ـػ  ماًل ١یـ عالٌ و ١یـ الهی. یٞىی ٥ ایه
های و٦ناوی امت و متٞل٪و ػویها و ميهى٩و  و اف وزاکه ١یـ عؼا ػؿ ص٪ی٪ت همان هىاها و عىامته

 .  0۵۱ٔ ص0 ج0۱۷0ٕهظب،  تىان به ػویا و ىیٖان ویق تٞبیـ ومىػ  ىیٖان امت، می
 الهی و مغلَاوه.  ػوٓ ویتی امت کامالً 

مهٓ ویتی امت م٢يىه. یٞىی ػؿ ٝباػتو هم عؼا و هم ١یـ عؼا ٔیٞىی هىای و٦ل یا ػویا یا 
ىیٖانٓ ؿا ػؿ وٚـ اـ٥ته امت. ميکلی که ػؿ م٪ؼمه ا٦تیم، ػؿ ػو ٩نم اول و ػو. مٖهـس وینهت؛ 

ـا کنی که اٍاًل عؼا ؿا ػؿ وٚـ وگـ٥ته و طمخاًل[ ومافی ؿا به ـا فی ی کنه  مضبىبیهت و ٕىؿ تما. به
تىها ٥ٞل اعال٩ی وبىػه و مىر  ٩ـب به عهؼا  رل  تىره مـػ. عىاوؼه، ؿوىه امت که ومافه وه

ىىػ، بلکه ّؼ اعال٩ی بىػه و مىره  ػوؿی اف عهؼا و مه٪ىٓ و  و مىر  کمال و مٞاػتو ومی
ىهها اه ت ٕىؿ کامل الهی امت و ػؿ ٝمل ٝباػی اـػػ. همچىیه کنی که ویتو به ى٪اوتو ویق می

عؼا ؿا ػؿ وٚـ اـ٥ته، ؿوىه امت که ٝملو وارؼ مالک ٥ٞل اعال٩هی امهت و مىره  ٩هـب و 
ىىػ. اما ٩نم مى. بـعال٣ ػو ٩نهم ٩بهل، ایزهاػ ميهکل  ؿّای الهی و کمال و مٞاػت وی می

ٓکَثةُشُهنٓ   َه ها  ةٓؤّهُى  کىؼ. یٞىی با تىره به  یه می
َ
ةّه ّإالَّ َه ُهةٓن ُهٓشةّشُکمو  أ و  01۴ٔٔ 0۰ىظنفٕٕی 1ّباللَّ

ـاؿ ومی ؿوایات و٪ل ایـػ ه بایؼ بگىییم کهه اکخهـ  ىؼه ه که ٕب٨  وها ٝمل م٢يىه مىؿػ ٩بىل ص٨ ٩
ـاف وکـػه و به ٩ـب و ؿّا و کمال و مٞاػت وائل ومی اونان ىىوؼ. ٔبه  ها مالک ٥ٞل اعال٩ی ؿا اص

 ومىػاؿ فیـ تىره کىیؼ.ٓ

                                                                                                                     
ـک ، وؿوؼ و اکخـ عل٨ به عؼا ایمان ومی. »;  «.  تٓٔو ایماويان عالٌ وینىؼ مگـ  وکه مي
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 1ٓومىػاؿ ىماؿه ٔ

 بیاى هسألِ

ـ٥ی اف ملقومات ٥ٞل اعال٩ی امهت  رهت تىّیش و بنٔ بیيتـ منؤله بایؼ بگىییم که اعالً اف ٕ
و اف ٕـ٣ ػیگـ، ػوؿ اف ػمتـك ٝمى. و مىضَـ بهه اولیهاء و کّملهیه. ایهه مٞىها ػؿ وگهاه مهٖضی و 

 بؼوی ممکه امت با چىؼ امـ مىا٥ات ػاىته باىؼ:
 ۳ق ج0۲1۵ٕکلنًن، مش امهت . با  مان بىػن ىـیٞت امال.: ااـ امال. ىهـیٞتی مههل و مه1

ـا اکخـ اونان ۲۷۲ٔص ها به هؼ٣  ن که اعال٧ و مکهاؿ. اعال٩هی  و وه ػیىی مغت و صـری، پل چ
 تىاوىؼ وائل ىىوؼب امت ومی ۶ٔق ص0۲0۰ٕؿبسظ، 

ها بتىاوىهؼ بهه ١هـُ  کىؼ که همهه یها اکخهـ اونهان . با صکمت الهی: صکمت الهی ا٩تْاء می2
ـب و ؿّىان الهی امهت وائهل ىهىوؼ. ااهـ ؿمهیؼن بهه ١هـُ مهؾکىؿ عل٪ت که کمال، مٞاػت، ٩

ها وتىاوىؼ به  ن وائل ىىوؼ، و٪ِ ١ـُ بىػه و بها صکمهت الههی  ٩ؼؿی مغت باىؼ که اکخـ اونان به
 مىا٥ات ػاؿػ. 

ـاتـ وبىػن تکالی٤ بىؼاان اف ٕا٩ت ایيان: تکالی٤ الهی به3 ـه ٔ . با ٥ ٓ، 2اوهؼافه ومهٜ بيهـ ٔب٪ه
ٓ. ااـ عؼاووؼ اف بيـ ٝمل عالَهاوه ٧28، 1414ًتـ اف ٕا٩ت اومت ٍٔؼو٧، ٓ، یٞىی کم286

ـ٥یت اکخـ اونان ـاتـ اف تىان و ٙ  ها باىؼ، با  یه و ؿوایات مـبىٕه مىا٥ات ػاؿػ. بغىاهؼ که ٥

 راُ حل هسألِ

ـای صل منؤله مؾکىؿ ؿاه  کىیم: تـیه  وها اىاؿه می هایی ورىػ ػاؿػ که به مهم ب

 اخالظ و ضرک

 در عبادت

 هغطوش  کاهاًل ریاکار
(هوضع يساع)  کاهاًل هخلع 

 در هبذأ 

 ضرک

 چًذگايه پرستی تثلیث ثًویت

 توحیذ
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 عٌایششنالف(تذلیكدسه

ـاک ػؿ ؿوایهت  مالٍؼؿا ػؿ ؿاه صلی و ػؿ پامظ به ایه منؤله با پؾیـه ٍٞىبت، ػ٩ت ػؿ مٞىای اى
ٕىؿ  ػاوؼ. بهه ایهه مٞىها کهه ٝامهل، ٝملهو ؿا بهه ،  ن ؿا مغتٌ صالت تناوی می«اوا عیـ ىـیک»

ـای عؼا و ١یـ عؼا اوزا. ػهؼ. چىیه ٝملی ٥ا٩ؼ احـ و بی ویهت ١اله   وتیزه امت. اما ااهـ مناوی ب
ـای عؼا باىؼ و ١یـ عؼا هم به وضى ١یـ ١ال  صْىؿ ػاىته باىؼ، ميمىل ؿوایهت مهؾکىؿ  ػؿ ٝمل ب

ـاکهه اکخهـ  ىؼ و مىر  یؤك منلماوان می ىىػ. ػؿ ١یـ ایه ٍىؿت، ػیه صـری می ومی ايهت؛ چ
ـاؿ  ها ػؿ کىاؿ ویت ١البی که ػؿ ٝباػات ػاؿوهؼ، ویهات ػویهایی ػیگهـی ویهق مهىؿػ تىرهيهان اونان ٩ه

ـایه ایه م٪ؼاؿ واعالَی ٔکمتـ اف پىزاه ػؿٍؼٓ مىر  بٖالن ٝمل ٝباػی ومی می ـػ. بىاب ىهىػ و  ای
 ػهؼ: تىها اؿفه  ن ؿا ت٪لیل می

ایي احبزیث )اًب ذیط ضطیه( ثب آًچِ شوط وطزین هٌبفبت ًساضز. ثلىِ هرطاز اظ آى وسری   »

بلت ثبضس. گفتین وِ کٌیي وبضی است وِ اظ ػولص خع زًیب ضا اضازُ ًىٌس یب ًیت زًیبییص ر

ذبعط ایٌىِ علت زًیب حطام ثبضس، ثلىِ علت زًیرب   ثبعل ٍ ثلىِ هؼصیت ٍ زضوٌی است. ًِ ثِ

ٍاسغِ اػوبل زیٌی حطام استر کطاوِ زض آى ضیب ٍ تغییرط ػجربزت اظ ٍضرغ ذرَزش ضخ      ثِ

ن وِ اگط زٍ ضَز، ٍ گفتی ضٍز، ثِ تسبٍی اعالق هی وبض هی زّس. اهب ٍاغُ ضطن ّطخب ثِ هی

وٌٌرس ٍ زض ًتیدرِ ًرِ ثرِ ًفرغ ػبهرل        لصس )الْی ٍ زًیبیی( هسبٍی ثبضٌس، ثب ّن همبٍهت هی

است ٍ ًِ ثِ ضطض اٍ ٍ سعاٍاض ًیست وِ ثطای آى اهیرس پربزاش زاضرت، ٍ ثؼیرس اسرت ورِ       

ثط خٌگی وِ زض وٌبضش ضرجت ثِ رٌیوت است، پبزاضی ًیست ٍ ثِ ذرسا پٌربُ   "گفتِ ضَز: 

گًَِ ثبضسر کطاوِ کٌیي تحلیلی هَخت هطمت زض زیي ٍ ًباهیسی هسلوبًبى  يثطین وِ ای هی

ضرَز   ّب وِ زض وٌبض ًیبت الْی است، اظ اًسبى خسا ًوری  ضَزر کطاوِ اهثبل ایي ًبذبلصی هی

هگط ثِ ًسضت. ثٌبثطایي تأثیط ضَائت هصوَض زض حس ًمصبى اػوبل است ٍ ًِ زض حس اثغبل ٍ 

 (.471، ظ1، ج1381ظی، )صسضالسیي ضیطا« احجبط آًْب

 مان اف وٚـ مالٍؼؿا ػؿ یک ٝمل ٝباػی پىذ صالت متَىؿ امت:  بؼیه
ـای ١یـ عؼا ٩َؼ ىىػ یا ویت ػویایی ػؿ  ن ١ال  بـ ویت الهی باىهؼ کهه ػؿ ایهه ػو 2و1 . همه ب

ـػه و ٝ٪اب می ٍىؿت، وه  ىىػ. تىها م٪بىل وینت و پاػاىی ػاػه ومی ىىػ، بلکه اىاه ک
ٍىؿت مناوی اوزا. ىهىػ. ایهه ٝمهل عىخهی و  ی هم با ویت الهی و هم ػویایی به. ٝمل ٝباػ3

ـاکه ػو ویت مت٪ابل یکؼیگـ ؿا بی بی  کىىؼ.  احـ می ٥ایؼه امت؛ چ
ـػ و بهه . ویت الهی ١ال  بـ ویت ػویایی باىؼ. ایه صالت ؿا عؼاووؼ متٞال می4 میقان ویهت  پهؾی

ـػ پاػاه می  ػهؼ.  الهی ٥
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ـای عؼای متٞال اوزا. ػهؼ و هید ویت ١یهـ الههی . اونان ٝمل ٝبا5 ػی عىیو ؿا تىها و تىها ب
وؼاىته باىؼ. ایه صالت بهتـیه صالت امت و باالتـیه پاػاه ؿا ػاىته و بیيتـیه تؤحیـ ؿا ػؿ کمهال و 

 تىره کىیؼ.ٓ 2اؾاؿػ. ٔبه ومىػاؿ ىماؿه  مٞاػت و ٩ـب و ؿّىان الهی می

 
 2ومىػاؿ ىماؿه 

 ارسیاتی

ـکت و ایىکهه بهه ػو یکٓ  ػو م٪ؼمه مهم ػؿ پامظ مالٍؼؿا ورىػ ػاؿػ: یکی ػ٩ت ػؿ مٞىای ل٢ىی ى
ىىػ و ػیگـی، تىره به صـری وبىػن ػیه و ایىکه اصکا.  ن وبایؼ مىر  یهؤك  امـ مناوی إال٧ می

 و واامیؼی منلمیه ىىػ. 
ـػیؼی وینت. اما ونبت به م٪ؼمه اول، ایه اىکال به ؿمؼ کهه اواًل ػؿ  وٚـ می ػؿ ٍضت م٪ؼمه ػو. ت

ـکت به صالت تناوی ؿا ویها٥تیم  و حاویهًا صتهی ااهـ ایهه  ۲۳۰ٔق ص0۲0۰ٕزتغنب ل٢ت اعتَاً ى
ـ. ـػ. به اعتَاً هم باىؼ، پیامبـ اک اوهؼافه ٝ٪هل عىػىهان مهغه بگىیىهؼ  مؤمىؿوؼ کهه بها مه

ـتو هید۱۴۰ٔ ص۲ ج0۱۶۵ٕهؼسفت  ـػ. مغه وگ و صْ ٦تىؼ ٔهمهانٓ. ااه با کىه ٝ٪ل عىیو با م
ـک بؼیه مٞىامهت کهه  ـکت اٝم اف مياؿکت به صالت متناوی امت. یٞىی ى ـ٥ی، ى ػؿ مضاوؿات ٝ

ـای عؼا و ١یـ عؼا اوزا. ػهؼ؛ اٝم اف ایىکه ویت عؼایی اه ١ال  باىؼ یا ویت ١یهـ  اونان کاؿی ؿا ب
ٕىؿ کهه ػؿ  اه منهاوی باىهىؼ. همهان اه ١ال  باىؼ و یا ایىکه ویت عؼایی و ١یهـ عهؼایی عؼایی

ىىػ ػو و٦ـ ػؿ کاؿهای ا٩تَاػی ميهاؿکت ػاؿوهؼ، ایهه اصتمهال ورهىػ ػاؿػ کهه  ٝـ٣ و٩تی ا٦ته می
اٍٖالس پىزاه پىزاهٓ و یا ١یـ مناوی ٔمخاًل ىَت به چهل یا ه٦تهاػ  ٍىؿت مناوی ٔبه مياؿکت به

ـک ػؿ صالت ٝؼ. تنهاوی ت٦هاوت به میٓ باىؼ. بؼیه ـک ػؿ صالت تناوی با ى ی وینهت؛ مان بیه ى
ـاکه "صکم ؛ صکهم امخهال 0۷۶ٔ ص۰ ج0۱۵0ٕظبصوتز  ٥یما یزىف و ٥یما ال یزىف واصؼ "   األمخال  چ

 ػؿ رىاف و ٝؼ. رىاف یکی امت. 

 ًلت هغـَؽ

 (هشدٍد ٍ هؼتحك ػماباتا غالثلت دًلایی 

 (تی ًتلزِاهؼاٍی 

 (همثَل ٍ هؼتحك پاداؽاتا غالثلت الْی 
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ـک اىتباه به وٚـ مهی ؿمهؼ. امها ػؿ تىریهه ػوٓ با تىره به پامظ اول، کال. مالٍؼؿا ػؿ مٞىای ى
ـ٥ت که واژه  تىان ایه تىریه و مضمل ؿا ػؿ کال. مالٍؼؿا می اوها عیهـ »ػؿ ؿوایهت « ىهـیک»وٚـ ا

ـک کنی امت که عؼا ؿا ٍؼػؿٍؼ به وصؼاویت ٩بىل وؼاؿػ. یٞىی عهؼایی کهه ػؿ کىهاؿ «ىـیک ، ى
ـاؿ می ـػ عؼا وینت؛ چىن عؼاووؼ هم بت ٩ ـایو ىهـیک  وؿػ. ػؿ وتیزهه  ای ٝـّی وؼاؿػ تا بتىان به

ـک اٝالیی و ٍؼػؿٍؼ امت که ا ـک، ى اـ ػؿ ّمه هـ ٝملی بیایؼ، م٪ـب وینهت. مىٚىؿ اف ایه ى
ـک صهؼاکخـی  ـک ویق بهـ ىه ـان ى ـک و ٝؼ. ٦١ همیه ت٪ـیـ ػؿ  یات صبٔ ٝمل و ٙلم بقؿگ بىػن ى

ـکی امت که صؼوَاب تىصیؼ ؿا وهؼاؿػ ٔیٞىهی عهال٣ ٝبىػیهت و ؿبىبیهت  صمل می ىىػ. یٞىی ى
ـک بغيیؼه می ىىػ. اما پاییه ؿو بغيیؼه ومی امتٓ، افایه ـاه تىبه امهت؛  تـ اف ى ـک هم ىىػ و  ن ى

ـک با تىبه ٩ابل بغيو امت  ـاکه هـ اىاهی صتی ى  .۱۵1ٔ ص۲ق ج0۲0۵ٕؿب،ؿب،ی، چ

 ب(فضلٍسحوتالْیٍشفاعتهعصَهیي

ـ٥ته امت. اما می تىان لىاف.  ن ؿا با ػمته ػیگـی اف  یات و ؿوایهات،  ػؿ پامظ ػو. ویق ٍٞىبت ؿا پؾی
ـػ. یٞىی اـچه صنه ٥اٝلی و اعالً بهه مٞىهای یٞىی ومٞت ؿصمت و ٥ْل ا لهی و ى٦اٝت ؿّػ ک

ـومی ـای ١یـ   یىؼ و ٝباػتی که ؽؿه وا٩ٞی کلمه امـی بنیاؿ ػىىاؿ امت و رق کّملیه اف ٝهؼه  ن ب ای ب
ـػوػ امت، اما لىاف.  ن ٔیٞىی ى٪اوت و مضـومیت اف کمهال و مهٞاػت و ؿّهىان  عؼا اوزا. ىىػ م

ـػػ. به تٞبیـ ػیگـ، عؼاووؼ متٞال با ٥ْل  الهی و ى٦اٝت ىا٥ٞیه و٦ی میالهیٓ با ٥ْل و ؿصمت  ا
ـک ػؿ ٝبهاػت بهه ههؼ٣ ٥ٞهل اعال٩هی ومی و ؿصمت عىیو اف  ن اکخـیتی که به ؿمهىؼ،  عإـ ىه

 ؿماوؼ. ػؿ ٩ـ ن  مؼه امت:  کىؼ و  وها ؿا به کمال و مٞاػت و ؿّىان الی٨ عىػىان می ػمتگیـی می
هّ ا  َه َلٓمال َفٓضُا  ى َهٓى  شاءُ   َه َسٓدَمُتُه ها َصکى  َعَليُکنٓ   للَّ َه  َضکِّ َبذا  َه لّکىَّ اللَّ

َ
َدٍذ أ

َ
ُکٓن ّهٓى أ ًٓ ٕينىز ّه

ـاق اصؼی اف ىما پا٫ ومی۰0ٔٔ ۰۲ٕ ىؼ. ولی عؼا هـ کهه  ؛ و ااـ ٥ْل و ؿصمت عؼا بـ ىما وبىػ، ه
 کىؼ و عؼا ىىىا و ػاوامت.  ؿا بغىاهؼ پا٫ می

تىاوؼ مئیؼ ایه پامظ باىؼ. واا٦ته وماوؼ که ٥ْل و ؿصمت  یات و ؿوایات ميابه  ن میایه  یه و  
ـالمئمىیه و والیت اهل بیت ـ. و امی بنها بهـ  إهال٧ ىهؼه امهت کهه چه الهی ااهی بـ پیامبـ اک

ـػػ  به ایه مٞىا که ى٦اٝت ویق اف باؿفتـیه مَهاػی٨  .۰۴0ٔ ص0ق ج0۱۶1ٕػن،ش، ى٦اٝت تٖبی٨ ا
ـکت  ن اٝمال وا٩ٌ بىؼاان ؿا می٥ْل و ؿ ـػ. وکتهه ٩ابهل ؽکهـ  صمت الهی امت و عؼاووؼ به ب پهؾی

، بهی صنهاب و مهالک وینهت. بلکهه ایىکه ىمىل ٥ْل و ؿصمت الهی و ىه٦اٝت مَٞهىمیه
تـیه  ها ؿا ػاىته باىىؼ. به تٞبیـ ػیگهـ، ٝهالی ىىوؼ که صؼا٩ل ىاینتگی بىؼااوی ميمىل ایه امىؿ می

ىهىػ. امها  وهها  م٪ىل به تيکیک امهت، ػؿ اٝمهال بىهؼاان مهؾکىؿ یا٥هت ومیػؿرات اعالً که 
ـا. مَٞىمیه ػؿرات وافله ه  ای اف اعالً ؿا ػاؿوؼ و عؼاووؼ به ٥ْل و ؿصمت عىیو و به اصت
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ـػ و مىر  کمهال  که بىؼاان عالٌ اویىؼ ه  ن ػؿرات وافله ؿا اؿت٪اء ػاػه و اٝمال مـبىٕه ؿا می پؾی
ـاؿ میو مٞاػت ٍاصباويا  ػهؼ. ن ٩

 ارسیاتی

ـػ که ٥ْل، ؿصمت و ىه٦اٝت چینهتب مهالک  ن  . ػؿ ایه1 اىوه مىاؿػ بایؼ ػ٩ت ومىػ و بـؿمی ک
اىوه مىاؿػ، عىػ ٝمل ٍالصیت و ىاینتگی ػؿعىؿ و ٩ابل تىره  ؿمؼ ػؿ ایه کؼا. امتب به وٚـ می

ـػػ. پهل عهى ػاؿػ که می ػ ٝمهل مهالک و تىاوؼ ميمىل ى٦اٝت ىا٥ٞیه و ؿصمت و ٥ْل الهی اه
، ٧4، د1417ػهؼ ٕٔبإبهایی،  کىؼ و ٍاص  ٝمل ؿا وزات می ا٩تْای ت٪ـب و کمال ؿا ایزاػ می

ٓ و ٍؼ البته واّش امت که چىیه ٝملی اف صنه ٥اٝلی و ویت ٩ابل ٩بهىلی ویهق بـعهىؿػاؿ 371ً
ـاکه ویت ؿوس ٝمل امت طو ؿوایات مئیؼ  ن امت[:  َن ِ   امت؛ چ َس َْن   "لَ: قَن   عَلِی بْنِ  لُْح

َّ  ب نِ ةٍ  عَمَلَ ةهّ »؛ هید ٝملی بؼون ویت مٞىا وهؼاؿػ. «"إْ  َمها  َعةٓى َسُعةمّل اللَّ وَّ یجق ٩َهاَل: "ا  هی َصهؼ   ٥
َماله  ْٝ یات    اأْلَ الىِّ هقَّ   ب  َٝ هه   َلی اللَّ َٝ هه  ـه َٜ َأْر ه  ٥ََ٪ْؼ َو٩َ

ْىَؼ اللَّ  ٝ ٢َاَء َما  ئق َما َوَىی ٥ََمْه ١ََقا اْبت  ـ  لِّ اْم که َو َرهلَّ َو  َو ل 
الَّ َما َوَىی"  ا 

ْه َلهه َ٪ااًل َلْم یکه  ٝ ْویا َأْو َوَىی  َُ الؼُّ ـَ َٝ یؼه  ـ  ٝمال به ویات  وها وابنهته امهت و مهقػ ؛ ا«َمْه ١ََقا ی
ـای ؿّای عؼاووؼ تاله کىؼ هـ .کنی ویت اومت هـ ـای ػویها تهاله  عؼامت و هـ مقػ او بـ ،که ب کل به

 .«ػویا مقػ اومت ،کىؼ
ـاؿػاػی وینتؿاب  ـوهه ميهمىل  ،1392ٓٔؿهىما،  بلکه تکىیىی امت ،ٖه میان ویت و ٥ٞل ٩ وا

تهىان ا٦هت کهه بـعهی اف اٝمهال  می یتـ ىهىػ. ػؿ اٍهٖالس کىتهاه ٥ْل و ؿصمت و ىه٦اٝت ومی
ـابـ، وزات به ب و کمال ٍىؿت تکىیىی احـی چىؼ ب ّ

ـ   ٥ـیه ػاؿوؼ. بؼیه مان ویت عهالٌ،  بغو، م٪
ـه ها اف ٥ٞل اعال٩ی بی و اکخـ اونانّملیه و اولیاء الهی امت ٍٞ  و مىضَـ به ک اوؼ و ااهـ ٥ْهل  به

ـه بىػوهؼ. امها بها ورهىػ  وبىػ، اف مٞاػت اعـوی ویق بی و ؿصمت الهی و ى٦اٝت مَٞىمیه بهه
مهان  ىىوؼ. بهؼیه به ػؿراتی اف مٞاػت اعـوی ویق وائل می ٥ْل و ؿصمت الهی و ى٦اٝت ائمه

صکمت الهی مىا٥ات ػاؿػ و وه با لقو. ؿٝایت ومهٜ اونهان ػؿ تکلیه٤ و وهه بها  باٍٞىبت مؾکىؿ وه 
ـاکه عؼاووؼ متٞال به ٍٞىبت ویت و ومٜ اونان ٝالم امهت  مهله و ممضه بىػن ىـیٞت امال.؛ چ
و ػؿ ىـیٞت مهله و ممضه عىیو صکمیاوهه ٍهٞىبت مهؾکىؿ ؿا بها ٥ْهل و ؿصمهت و ىه٦اٝت 

ـان می  کىؼ. اولیائو رب

ِویفیتعول)سَْلتاخالصدسیهواسًیه(تِجایوویتآىج(تَجِت

اکخهـ  ی، ؿاهىییم  با تىره به بـعی اف  یات و ؿوایات و تىره به کی٦یت ٝمل ٔػؿ م٪ابهل کمیهتٓ می
ـکىؼ و اعالً وا٩ٞ اونان مهغت و ٥هى٧ ومهٜ  یػؿ تما. اٝمال ٝباػ ی،ها ػؿ اکخـ ٝباػات عىػ مي
و  نهتیٝمـ که مهغت و ٥هى٧ ومهٜ و انیٝمل تا پا کیولى ػؿ  ،اٝمال یاما اعالً ػؿ بـع .امت
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ـاؿ م قانیم هیهم ،مى٨٥ به  ن ىىػ ای ااـ بىؼه و  ابهؼی یوزات م لهیوم هیو بؼ ـػای یمىؿػ ٩بىل عؼا ٩
ـا یوائل م یبه کمال و مٞاػت و ؿّىان اله ٓ ؽکهـ اف ٩هـ ن و ؿوایهتٔ ؼیهمئ ػو ،پامظ هیا یىىػ. ب

 :میکى یم
زّ  یه . 1 ٓدَغُى َعَمت   اَلْ

َ
 ُکٓن أ

َ
ـگ  یی؛ عؼا۰ٔٔ ۴۵ٕهل ٕى َصَلَك آلَمٓمَت َهآلَذياَة ّليٓبُلَمُکٓن أ که مه

 .ٓ امهتيهتـیٔو علهىً اٝمهالو ب کىکاؿتـیتا کؼا. و ؼیافمایىما بىؼاان ؿا ب هک ؼیؿا  ٥ـ یو فوؼااو
ـا تیامت و وه کم تی٦یک ،ػاؿػ تیوقػ پـوؿػااؿ  وچه اهم یٞىی بلکهه ٥ـمهىػ  ،اکخـ ٝمالً  و٦ـمىػ؛ فی

 هیه تىّهیش ایىکهه ػؿ باىؼ.  تىاوؼ میٝمل  کمنمای  ن ی ،باىؼمالک  تی٦یک یو و٩ت اصنه ٝمالً 
ةّزى کةاُيما  ٓلَمُلةمَو  ٓدَغةّى اَلْ

َ
ٓعةَشُهٓن ّبل

َ
ّزى َعّمُلما َه  ٓجةّض ُهٓن أ  اَلْ

َ
ٓعَمأ

َ
ُهٓن أ ًٓ ُه َع َش الَلْ ٔ ۱۷ٕشهنسّٕليَکّفْ

ـتک  ىهؼه  مایه ؛ تا عؼاووؼ ٔػؿ۱۳ٔ اوؼ اف  وهها بپىىهاوؼ و  ایمان و ٍؼا٩ت  وانٓ بؼتـیه کاؿی که م
ٝمهل  هیؿا بهتهـ پهاػاه عؼاووهؼ مهالک «.ػاػوؼ پاػاه ػههؼ  وان ؿا به بهتـیه اٝمالی که اوزا. می

ـاؿ م ـػی ااـ. ایه امـ بؼان مٞىامت که ػهؼ یاونان ٩ ػاىهته باىهؼ،  ن  کیهها و ٍهؼها ٝمهل و ػه ٥
ـاؿ می اؿیمٞ یو صنه ٥اٝل یاف لضاٗ صنه ٥ٞل ،امت هیبهتـکه  یٝمل ـػ و بهـ همهان امهاك  ٩ ایه

ـاف اؿفیابی میاٝمال ـیو ما ػهؼ عؼاووؼ به او پاػاه می همه ٝباؿت ػیگـ،  کىؼ. به و ؿا ویق به همان ت
مخل ی٬ ميهتـی کـیمهی کهه کـیماوهه  ػ؛عـ می« أصنه األٝمال»به اؿفه همان  عؼااٝمال  وها ؿا 

اىیؼ ایه میىه ىما که پىزاه کیلىمت، پىذ کیلىی  ن  می .٥ـوه اصنان کىؼ ػمتیک عىاهؼ به  می
َبه٨ ؿا بهه ٩یمهت  ن پهىذ کیلهى می َٕ ـ. که بـرنته امت و ٩یمت بیيتـی ػاؿػ، مه همه میىه ایهه   عه

 ٔ.۰۴0 ص0۵ق ج0۱۷1ٕتلتب،ضتش:ؿب،ؿب،ی، 
هُ   َلّبَا   َهٓى » امت: مؼه  اف اما. ٍاػ٧ یتی. ػؿ ؿوا2 هُ   اللَّ ًٓ ٓبةُه َه َهةٓى َلّبةَا   ّه َهَتة  َهاّدَذة  َلٓن  َلزِّ

ٓبهُ  ًَ   َلٓن  لزِّ ُه َلُه َدَغ ؿا ٩بهىل  یومهاف کنه کیه؛ ااـ عؼاووؼ متٞال ۰۴۴ٔ ص۱ جق0۲1۵ ،ًنٕکل «اللَّ
 .کىهؼ یب وماو ؿا ٝؾا ،ـػیبپؾ یؿا اف کن کیکاؿ و کیااـ عؼاووؼ متٞال  کىؼ و یاو ؿا ٝؾاب وم ،کىؼ

ـاصت بـ کی٦یت ٔصنه ٥ٞلی و ٥اٝلیٓ تؤکیؼ ػاؿػ وه کمیت.   ایه ؿوایت ویق به ٍ

 ارسیاتی

ػمته اف  یات و ؿوایات به کی٦یت ٝمهل ػؿ م٪ابهل کمیهت  ن  تىان ػؿ ایه  . ػؿمت امت که می1
ـای عؼاووؼ متٞال مهم امت کی٦یت ٝمل ٔصنه ٥اٝلی و ٥ٞلیٓ امت، ـػ و ا٦ت  وچه ب  امتؼالل ک

ـات  تيکیکی اعالً، ٩ـب و  اما با ػ٩ت بیيتـ می تىان ػؿیا٥ت که ایه ػمته اف  یات و ؿوایات به م
ـک  ن کمتهـ باىهؼ ٔیٞىهی ػؿ رههت  کمال اىاؿه ػاؿوؼ. یٞىی هـچه میقان علىً اٝمال بیيتـ و ىه

ـای عؼاووهؼ متٞهال اوزها.  عالٌ مافی صنه ٥اٝلی و ویت  ن به ٍؼػؿٍؼ تاله و ا٥ٞال ٥٪هٔ به
 ؿوػ. وضى تيکیکی به همان م٪ؼاؿ باالتـ می ػٓ، میقان ػؿرات ٩ـب و کمال ىغٌ بهىى
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اىیىؼ رهق  اىوه تىا٩ْی با  ن ػمته اف  یات و ؿوایاتی که می . ایه ػمته اف  یات و ؿوایات، هید2
ـ٥ته ومی ٝمل عالٌ ٍؼػؿٍؼ ه که رق اف کملیه و مغَلَیه ٍاػؿ ومی ـا  ىىػ ه پؾی ىىػ وؼاؿػ؛ فی

ـک ٝمهل عهىیو ؿا بهه ٍه٦ـ  و مغَلَیه کناوی هنتىؼ که تىاونتهکملیه  اوؼ با اعتیاؿ عىیو، ىه
ـوهؼ.  ـه بب ـات  باالی ت٪ـب و کمال ٔل٪اء الهیٓ به ؿماوؼه و علىً  ن ؿا به ٍؼػؿٍؼ بـماوىؼ و اف م

ـه وینتىؼ. یٞىهی اوؼ  ن ؿا به ٍؼػؿٍؼ بـماوىؼ ویق اف کمال و ت٪ـب بی اما کناوی که وتىاونته ٝمهل  به
٥ایهؼه  ؿمؼ. اما بی واعالٌ بىا بـ مباوی ٝ٪لی و ىـٝی به باالتـیه ػؿره ٩ـب که ل٪اء الهی باىؼ ومی

ـات  پاییه ـات  ٩ـب، تيهکیکی و ونهبی  تـ ٔیٞىی بهيتٓ می هم وینت، و بلکه به م ـاکه م ؿمؼ؛ چ
مبىهی بهـ امت و ایه ت٪ـیـ با اػله مغتل٦ی ماوىؼ ىـیٞت ممضه مههله بهىػن ػیهه، صکمهت الههی 

ـاتـ وبىػن تکالی٤ اف تىان بىؼاان مافااؿتـ به وٚـ می ؿمیؼن اکخـ اونان  ؿمؼ. ها به ١ـُ عل٪ت و ٥
تىاوؼ یکی اف مَاػی٨ ٥ْل و ؿصمت الهی باىؼ که ػؿ پامظ ػو. بهه  ن  . ایه پامظ به اٝتباؿی می3

ٞىبت ویت ٔػؿ بیان منهؤلهٓ اىاؿه ىؼ. اما ػؿ تضلیل با  ن مت٦اوت امت. بؼیه مٞىا که ػؿ پامظ ػو.، ٍ
ـ٥ته ىؼ، اما ػؿ ایه پامظ، ٍٞىبت مؾکىؿ و٦ی می ىىػ. به بیان ػیگـ، بایؼ ا٦ت کهه علهىً ویهت  پؾی

ػؿ کل اٝمال اونان ٍٞ  امت، اما ػؿ بـعی و ػؿ یکی اف  وها ػؿ ٕهىل ٝمهـ مهغت وینهت و و٩تهی 
وىؼ ٥ٞهل اعال٩هی ٔولهى ػؿ یهک ػؿ تىا ؿاصتی می ها ػؿ ٍىؿتی که بغىاهىؼ، به مغت وباىؼ، همه اونان

ـػوهؼ، و بؼیه مهان همهه اىهکاالت  ٕىل ٝمـٓ ؿا اوزا. ػهىهؼ و بهه کمهال و مهٞاػت اعهـوی وائهل ا
ایهت ومهٜ مکل٦هیه و مههله و مهمضه بهىػن ىهـیٞت، مىت٦هی  مٖـس ىؼه ػؿ صکمت الهی و لقو. ٝؿ

همه اٝمالو علهىً ویهت ىىػ. اما ممکه امت ایه اىکال به ؽهه بـمؼ که و٩تی اونان وتىاوؼ ػؿ  می
ـًا ػؿ یک ٝمل هم ومی های عهىػ  تىاوؼ وامه تىاوؼ؛ وٚیـ کنی که عٔ عىبی وؼاؿػ و ومی ػاىته باىؼ، ٩ه

ـػی صتی یک وامه و صتی یهک مهٖـ ههم ومی تىاوهؼ بهه عهٔ عهىه  ؿا با عٔ عىه بىىینؼ، چىیه ٥
، ٝالوه بـ ایىکه ػؿ تما. ٝمهـ بىىینؼ. به تٞبیـ ػیگـ، بضج ویت و علىً ػؿ ویت ماوىؼ همه امىؿ کی٦ی

ـای ت٪ـیه  بهه  و ػؿ همه اٝمال ٍٞ  امت، ػؿ یک ٝمل ویق ٍٞ  امت؛ بهـعال٣ امهىؿ کمهی. به
با تیـ به هؼ٣ فػن کاؿی کی٦ی و مغتی امت و یک مـباف ااـ وتىاوهؼ بهه »ؽهه، به ایه مخال تىره کىیؼ: 
باف تىها عىامته ىىػ که با املضه عهىیو تىاوؼ به هؼ٣ بقوؼ. اما ااـ اف مـ هؼ٣ بقوؼ، یک باؿ هم ومی

ـای او مهغت  ىلیک کىؼ و هـ ؿوف ىلیک کىؼ و یا صتی ؿوفی چىؼ باؿ ىلیک کىؼ، هید کهؼا. ایىهها به
 باؿ  ن هم مغت امت. فػن امت که یک وینت. علىً ویت ماوىؼ به هؼ٣ 

د(هشاتةتشىیىیلشب

ـػاعته امهت. . ٝالمه ٕبإبایی با امت٦اػه اف  یات ٩ـ ن و تٞؼاػی 1 اف اٍىل، به تبییه ایه ٍٞىبت پ
ٓهةذى  ُلٓا ُکاٌّ  ٓلَمُا َعلىایيان ؽیل  یه 

َ
ٓعَلُن ّبَمةٓى ُهةَم أ

َ
ُکٓن أ ّکَلّتّه َفَشبُّ  ؛۶۲ٔٔ 0۵ٕتظنستءٕ َعةبيت    شا
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کىؼ و پـوؿػااؿتهان کنهاوی ؿا کهه ؿاهيهان  هـ کل ٕب٨ ؿوه ٔو عل٨ و عىیٓ عىػ ٝمل می بگى:
 .ىىامؼ می ویکىتـ امت، بهتـ

مهافػ تها بهه م٪تْهای  ن  ٥ـمایؼ ىاکله به مٞىای عىی و اعال٧ امت کهه اونهان ؿا م٪یهؼ می می
ػهؼ و ایه  ؿ٥تاؿ کىؼ. پل وٚیـ ؿوس راؿی ػؿ بؼن امت که بؼن با اٝمال او ؿا ويان می« اعال٧»

ى٪اوت،  همان ؿابٖه ا٩تْایی و اعتیاؿی ملکات و٦ناوی و اٝمال بؼوی امت. ػؿ وتیزه مٞاػت و
ـاکه به ا٩امه صزت و ػلیل ویافی وبىػ و ا٩امه  ن ل٢هى  ؽاتی و اف لىاف. ؽات یا ٩ْاء افلی وینت؛ چ

های مغتله٤ ػاؿػ؛  بىػ، بلکه اف  حاؿ اٝمال امت. البتهه اونهان یهک ىهاکله وهؼاؿػ، بلکهه ىهاکله
ـکی  مقاد ىغٌ امت و ىاکله ػیگـ که  ىاکله ىٍهیات همهان عَ ای که فاییؼه وىٛ عل٪ت و ت

ای کهه ػاىهته باىهؼ،   یهؼ. امها اونهان ههـ ىهاکله اعال٩ی امت و اف تؤحیـ ٝىامل بیـووی پؼیؼ می
فوؼ؛ ماوىؼ اونان متکبـ م٢ـوؿ که ػؿ ٩یها. و ٩ٞهىػ  ن ؿا اف  اٝمالو بـ ٕب٨  ن ىاکله اف وی مـ می

َه ه ػهؼ ٔٝمل عاؿری تزلی و تزنم ٦ٍات ػؿووی امتٓ.  یه ٥ى٧ ػؿ مهیا٧  یه عىػ بـوف می
اّلميَى ّإالَّ َصغاسا   ُل ّهَى آلُمٓشآّو ها ُهَم ّشفاِء َه َسٓدَمِ  ّلٓلُمٓؤّهًيَى َه ال  ض ُذ الظَّ ضِّ ًَ  ۶۰ٔٔ 0۵ٕتظنستءٕ ُي

ـان ؿا بها ٩هـ ن عنهاؿت  وا٩ٜ ىؼه که عؼاووؼ متٞال مئمىیه ؿا بها ٩هـ ن ىه٦ا و ؿصمهت و مهتمگ
ـای مئمىهان وهافل مهیاف ٩ـ ن،  وچه ىه٦ا و ٥ـمایؼ:  میو  بغيیؼه امت کىهیم و  ؿصمهت امهت به

ـان ٔو فیانٓ ومی ـان ؿا رق عن ؼ. ایه ت٦اوت وتیزه ىاکله و ٝمهل اعتیهاؿی مهئمىیه و ا٥قای متمگ
ٙالمیه امت. ایه تبییه مبتىی بـ اٍالت ورهىػ و تيهکیک امهت. بهـ ایهه امهاك، میهان ٥ٞهل 

ـاؿ امت. یٞىی  ـتبهه وافلهه ٝمل بهٔمٞلىلٓ و ٥اٝل ٔٝلتٓ مىغیت و ؿابٖه ؽاتی بـ٩ ای اف  ٝىىان م
ـتبههه ٝالیههه ورههىػ ٥ٞههل تزلههی می ورههىػ ٥اٝههل و ٥اٝههل بههه ق 0۲0۵ٕؿب،ؿبنن،ی، کىههؼ  ٝىىان م

 ٔ.0۷۲-0۶۷ ص0۱ج
ـػ که حهىاب و ٝ٪هاب  کىؼ و وتیزه می ایيان ػؿ ػمته ػیگـی اف  یات به تزنم اٝمال اىاؿه می ای

ـههایی هنهتى به ؼ کهه اونهان ػؿ ػویها اوزها. ػاػه امهت و ػؿ ٝىىان کمال و و٪ٌ، همان پاػاه و کی٦
ٍىؿت پاػاه و کی٦ـ ٔکمال و و٪ٌٓ مزنم ىؼه امت. بىا بـ ػو اٍهل ٥هى٧ ٔیٞىهی ؿ٩هم   عـت به

ـاماك ىاکله و پؾیـه وٚـیهه تزنهم اٝمهال به ٍهىؿت کمهال و و٪هٌٓ و  عىؿػن کمال و و٪ٌ ب
مال ٔپاػاهٓ و و٪ٌ ٔکی٦هـٓ ٝىىان ک پؾیـه اٍل مى. ٔیٞىی اٍالت ورىػ و تيکیکٓ،  وچه که به

. ایهه امهـ بها ۷۱ٔ ص0ٕهم،و جعىؿػ، به میقان علىً ویت ٔمیقان و٪و ویتٓ بنتگی ػاؿػ  ؿ٩م می
-۰۶۲ ص0۶جق 0۲0۵ٕٔؿب،ؿبن،ی، 0۶ٔ ۲۶ٕفنتحٕچىؼ  یه ػیگـ که امهىؿی ماوىهؼ ؿّهایت الههی 

۰۰۳ٔٔ ۰ٕبمنننسنٕه و مئاعهههؾ 000ٔ ص0۱ٕؿب،ؿبننن،ی، ج ۰۳ٔٔ 0۵ٕتظنننستءٕ، م٦٢هههـت الههههی ۰۶۳ٔ
ـػه امت تؤییؼ می ۰۰۴ٔ-۰۰۱ ص۰قج0۲0۵ٕؿب،ؿب،ی،  ـت  ک  ىىػ. ؿا بـ ویت و صنه ٥اٝلی مت
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 ارسیاتی

ٝىىان مالک ٥ٞل اعال٩ی که رق م٪ـبهان بهؼان  یابی به ویت عالٌ به اف ایه کلمات، ٍٞىبت ػمت
ـػاىت می ػمت ومی عهالٌ  ىىػ. امها  وچهه مَهضش ٍهٞىبت امهت  ن امهت کهه ویهت یابىؼ ب

ـاته   ن، بـ یىهؼ مهه اٍهل  ػمت ـات  امهت و تض٪ه٨ م وایا٥تىی وینت و امـی تيکیکی و ػاؿای م
 پؾیـه ىاکله، تزنم اٝمال و اٍالت ورىػ امت.

ـات  بهاالی  1. اف وٚـ امتاػ مَباس یقػی2 اونان مىرىػی ػو بٞؼی امت که امکان ؿمیؼن به م
ـات مٞىىیت، ٩ـب و کمال ؿا ػاؿامت. ایه کمال با صـ کت امهتکمالی و مهیـ تکهاملی ٔیٞىهی ت٢ییه

ـای اونان صاٍل می ـکت تکاملی، ٕبیٞهی ٔیٞىهی ٝهؼ.  تؼؿیزیٓ ب ىىػ. رىل ومىظ ایه میـ و ص
ـه ـاکتنههابیٓ وینههت. بلکههه اف رههىل  اههاهی و  به ایههـی اف ىههىاعت و اػؿاکٓ و ١ـیههقی ٔیٞىههی ١ی

اف  ٔ.۳0-0۱ ص0۱۶0، ینصر  ٕهظنباعتیاؿی و ػؿ مایه تاله و تکاپىی اونان ٔٝمل ٍالشٓ امت 
ـ٥ی م٪ا. ٩ـب الهی، مٖلىب وا٩ٞی اونان ٔهمان ؿابٖه مٞلهىل ص٪ی٪هی بها ٝلهت ص٪ی٪هی، یٞىهی  ٕ

ـهان ٥ٖـت و ٝ٪لی ٩ابل احبات امت. ؿمیؼن بهه م٪ها. ٩هـب  مٞلىل ٝیه الـبٔ به ٝلتٓ امت که با ب
ـا٩ی امت که با مه اٍل  الهی منتلق. اؿتبآ  ااهاوه با عؼاووؼ امت. ایه اؿتبآ، اؿتبآ و اّا٥ه اى

ـات  ورىػ و ٝیه الـبٔ بىػن مٞلىل ٔاونانٓ ونبت به ٝلت ص٪ی٪ی  اٍالت ورىػ، تيکیکی بىػن م
الهـبٔ بهىػن و وؿوػ  ن بهه صهىفه  اهاهی اونهان و  ىىػ. البتهه ػؿک ٝیه عىیؤعؼاووؼٓ احبات می

ـاػ یکنان وینهت و ٝباؿت ػیگـ، ػؿک ٝلم صْىؿی به عىیيته و اؿتبآ  ن با  ٥ـ به یؼااؿ ػؿ همه ا٥
ـات  ٕهىلی ػاؿػٓ. ایهه مهیـ وهه اف  ـ٥ت الهی م منتلق. پیمىػن منیـ تکامل و تٞالی امت ٔیٞىی مٞ

ىىػ؛ اـچهه  هآ، بلکه اف ٝلم صْىؿی به عىیو ىـوٛ می منیـ ٝلى. صَىلی ٔمٞلىمات و ػاونته
ـػ. ػؿ ایه میان و٪و إا می ـه ب ـابهـ اؿاػه و تىان اف ٝلى. صَىلی ویق به ٝهت اف ؿمهىالن، تنهلیم ػؿ ب

ميیت الهی و إاٝت و بىؼای عؼاووؼ ٔاٝمال ٍالشٓ بنیاؿ پـؿوگ امهت و وتیزهه  ن ػؿ بهاالتـیه 
ـات  به کىهؼ و بهه م٪ها. ل٪هاء و ؿإیهت الههی  ٍىؿت تزلی همیيگی عؼاووؼ بـ اولیائو بـوف می م

ـات  ویق وق می ؿومت که ٩ل  اولیاء الهی  کىؼ. افایه ول میؿمىؼ. اما هـچه اف ٝم٨  ن کامته ىىػ، م
ـای ل٪هاء  ـات  مغتل٦ی ب کاوىن مضبت و اول و مضل تزلی مٚاهـ رمال و رالل الهی امت. پل م
ـات  ویق با مه ٝامهل اعتیهاؿ، تهاله ٔٝمهل ٍهالش و  و ؿإیت الهی ورىػ ػاؿػ. همچىیه ٕی ایه م

ؿمهؼ  لبته ػؿ بـعهی بهه ٥ٞلیهت تها. میصنه ٥ٞلیٓ و ىىاعت ٔویت عالٌٓ اؿتبآ منت٪یم ػاؿػ. ا
ـایی، ػؿ بـعی کىؼ یا تىؼ امت. ػؿایه ـایٔ مهاػی ٔفمهاوی و  ٔاولیاءٓ و ػؿ بـعی ٩ه٪ میان، اـچهه ىه

ـاهم کىىؼه ػاؿوؼ، اما ػؿ وهایت و٪و اٍلی به ؿوس و ٩ل  ٔویتٓ  ػمی متٞل٨ امهت.  مکاویٓ و٪و ٥
ـاته  ٩هـب و کمهال ا٥هقوػه های ماػی و صیىاوی  ها و اوگیقه هـچه تىره به هىك کامته ىهىػ، بهـ م

عىاهؼ ىؼ. پل تکامل ص٪ی٪ی اونان ٝبهاؿت امهت اف مهیـ ٝلمهی و ٝملهی کهه بها ٝمهل ٍهالش 
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ؿ٩هم  0۳ٔٔ ۱۳ٕفن،ؿسٕو ویهت الههی ٔػؿک تٞله٨ ورهىػی بهه عؼاووهؼٓ  ۲ٔٔ ۳0ٕذتزی، ٕٔٝباػتٓ 
 ٔ.۰۵۱-011 ص0۱۶0ٕهظب، یصر  عىؿػ  می

 ارسیاتی

ـات  امت، اما ػمهتاف وٚـ ایيان وی ـ٥ته ىؼه و ػاؿای م وایا٥تىی وینهت و تض٪ه٨  ق ایه ٍٞىبت پؾی
ـتبه اف  ن ػؿ اـو مه ٝامل اعتیاؿ، تاله و ىىاعت امت.  هـ م

 اّویت هسألِ

وکته ٩ابل ؽکـ ایىکه ػؿ هـ ٍىؿت ٔچه ٍٞىبت ؿا ؿّػ کىیم و یا بپؾیـیم و بها ٥ْهل و ؿصمهت الههی 
ـان  ن باىیمٓ اونان ـان ویتو باىؼ که ممکه امت ویت ػویهایی ١لبهه پیهؼا  ٩ائل به رب همىاؿه بایؼ وگ

ـػ و او ػچاؿ ٦١لت ىىػ و عیهال کىهؼ کهه ویهتو الههی  ـابگی کىؼ و ػؿ ػؿره بٞؼی تما. اوگیقه او ؿا ٥
ٓخَعنسیَى»اىوه اىاؿه ىهؼه امهت:  ٕىؿ که ػؿ ٩ـ ن به ایه ص٪ی٪ت ایه امت. همان

َ
نُةُكٓنّب،أٓل بِّ ًَ ُلنٓلَهنٓلي

ػٓ
َ
ؼ،ًأ ًٓ ىَوُط ًُ يُهٓنیٓحّع

َ
ٓين،َوُهٓنیٓحَعُبىَوأ َظٓؼنُهٓنّف،تٓلَحن،ّةتلدُّ ریَىَػلَّ ؛ بگى: 01۲ٔ-01۱ٔ 0۶ٕکهفٕ«م،اًل*تلَّ

ـػ. اف رهت ٝمل  ااه کىم ب کناوی هنتىؼ که کىىيان ػؿ فوهؼای ػویها   یا ىما ؿا اف فیان کاؿتـیه م
را  وؿػ و  کىىؼ. هـ که کهاؿ عیهـ و ویکهی بهه ؼ عىب ٝمل میپىؼاؿو که عىػ می به هؼؿ ؿ٥ته، ػؿصالی

 ٔ.۱۳۰ ص0۱۵۴ٕفنغتالظقم   بىیاػ  ن بـ اعالً و ایمان وباىؼ، مىؼؿد ػؿ ایه  یه امت

 اىیؼ: مالٍؼؿا ػؿ ایه باؿه می
يعن: االيساو على خطس عظين، الي  زبما یظى او الباعث االلىى هاى لداد الوماسب و »

  الحظ الًفسى و ذله اهاس خفاى هایال الءفااء، و لهارا وز  فاى كاو االهلب على سس 
ى اللَّ  علي  و آل : الفسن فى اهوى اخفى هى  بيب الًملال الساى اء فاى  الءبس عً  صلَّ

آزى، (؛ 431، ص1، ج 1381)صدراادرن  شدیرازی، « الليلل الظلماء على الداءسة الداماء
د كا  ايگياص  و ييان هاالب  كً بسا گماو هى ايساو  ز پسهگا  بصزگى اسن؛ چىو چ 

هاى يفساايى هالاب اسان و ایاى  ك   ز باطً  بهس  لدد همسب ب  خداسن،  زحالى
اسن آو اهس پًهايى ك   ز يهاین پًهايى اسن و بساى همايى اسان كا   ز زوایواى اش 
پياهبس اكسم آهد  اسن ك  شسک  ز اهن هى اش زا  زفوى هىزچ  سيا   ز شب هاز باس 

 اسن. هس سًگ سءن پًهاو

 گیزی ًتیجِ

ـاػ عاٍهی 122مالک ٥ٞل اعال٩ی، اوزا. ٝمل عالَاوه ٔ .1 ـای عؼاووؼ امهت کهه رهق ا٥ه ٪ٓ ب
 یابىؼ. بؼان ػمت ومی
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ـاؿ می .2 ـاماك اٍل ٥ى٧، ٍٞىبت صنه ٥اٝلی ٔویت عالٌٓ مىؿػ پؾیـه ٩ ـػ. ب  ای

ـا ػؿ وهلهه اول، ػمهت .3 ـای ١یـ عاٍان وینت؛ فیه ـان ب ىی وایا٥ت پؾیـه ٍٞىبت به مٞىای عن
ٝىىان  بهه وبىػه بلکه تىرهه بهه و٪هو تىبهه، ٥ْهل و ؿصمهت الههی و ىه٦اٝت مَٞهىمیه

ـان کىىؼه ویت م٢يىه، کی٦یت ٝمل ٔاوزا. یک ٝمل ٍالشٓ به رای کمیت  ن و تيکیکی  رب
ـات  ٩ـب که با اٍىل بنیاؿی همچهىن ٝهؼ. تکلیه٤ ماالیٖها٧، صکمهت و ىهـیٞت  بىػن م

 اوؼ مَضش ٍٞىبت صنه ٥اٝلی باىؼ.تى  ممضه مهله ویق مافااؿی ػاؿػ می

اف وزاکه مالک ٥ٞل اعال٩ی ػؿ مکت  امال.، ٩ـب اعتیاؿی امت و ٩ـب اعتیاؿی تابٜ صنهه  .4
ـات  و م٪ىل به تيکیک امت، پل همهه  ٥اٝلیٔعلىً ویتٓ امت و صنه ٥اٝلی ویق ػاؿای م

ـاتبی اف مالک ٥ٞل اعال٩ی ؿا ػاؿا هنتىؼ. ال ـانٓ م ـاػ ٔچه کّملیه و ػیگ بتهه کّملهیه بهه و٪ٖهه ا٥
ـاػ به صنه  میهقان صنهه ٥هاٝلی وهایی کمال و مالک ٥ٞل اعال٩ی ػمت یا٥ته اوؼ. اما مایـ ا٥

ـتبه و ػؿره الی٨ مالک ٥ٞل اعال٩ی ػمت یابىهؼ. البتهه تىبهه، ٔعلىً ویتٓ ویق می تىاوىؼ به م
ـ  مهالک ٥ٞهل اعال٩هی ػمهت ـاته  بهاالت ـ  وهان ای ى٦اٝت و ؿصمت الهی و... ػؿ وٍىل به م

 عىاهؼ بىػ.
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