ثسٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ
 ٕٝٞاِٟبٔبت ٘ٛضت ٝاْ ٘ ٝاص پیص خٛد ٌفت ٝاْ.
خٛدضٙبسی أشی ضشٚسی است .خٛد ٔب ثٔ ٝثبث ٝوبخی است و ٝداسای ٞفت ػٕبست است .پبدضب ٜوٕٞ ٝبٖ
ػیسی ٔسیح است دس ػٕبست ٞفتٓ و ٝػٕبست ٔشوضی است استمشاس داسد ٝٔ .تٛاٖ ٚسٚد ث ٝلصش سا ٘ذاس٘ذ.
چ ٖٛخٛد سا فٛق اِؼبد ٜثب ٔسبئُ ثش ٖٚاص لصش دسٌیش وشد ٜا٘ذ
ػٕبست ٘خست:
ساٚ ٜسٚد ث ٝایٗ لصش دػب ٔ ٚشالج ٝاست .وسب٘ی وٚ ٝاسد اِٚیٗ اتبق اص عجم ٝا َٚػٕبست ٘خست ٔی ض٘ٛذ ٓٞ
ػٕذ ٜایطبٖ د٘یب است ِٚی ٌٌ ٝب ٜث ٝخٛد ٔی آیٙذ  ٚث ٝدػب ٔطغٔ َٛی ض٘ٛذ .ایطبٖ دس ٟ٘بیت دس پبییٗ تشیٗ
عجمٚ ٝاسد ثی إٞیت تشیٗ اعبلٟب ٔی ض٘ٛذ.
استىبة ٌٙب ٜوجیش ٜسٚح سا ظّٕب٘ی ٔی وٙذ .اِجت ٝسٚح ٕٞچ ٖٛثّٛسی سٚضٗ است  ٚپبدضب ٜوٕٞ ٝچ ٖٛخٛسضیذ
دس ٚسظ سبختٕبٖ است ٕٞچٙبٖ ٘ٛس افطب٘ی ٔی وٙذِ .ىٗ ٌٙب ٜپشد ٜسیبٞی است ؤ ٝب٘غ تبثص خٛسضیذ ثش آٖ
ثّٛس ٔی ٌشدد .ایٗ ٔبَ وسب٘ی است و ٝدس ثیش ٖٚوبخ ث ٝسش ٔی ثش٘ذ.
دس ایٗ ػٕبست ٘خست ا٘سبٖ ٕٞچٙبٖ دسٌیش أٛس د٘یٛی است ٍٟ٘ ٚجب٘بٖ ٘فس وٕٞ ٝبٖ حٛاس  ٚلٛای ٘فس
ٞستٙذ چٙذاٖ لٛی ٘یستٙذ  ٚث ٝآسب٘ی ضىست ٔی خٛس٘ذِ .زا ثبیذ ثٔ ٝشیٓ ٔمذس  ٚلذیسبٖ ٔتٛسُ ض٘ٛذ.
ػّت ایٗ عّٕت ایٗ ٘یست و ٝاتبق اضىبِی داسد ثّى ٝثشای ایٗ است و ٝحیٛا٘بت ٔٛری وٕٞ ٝشا ٜسبِه ٚاسد
ضذ ٜا٘ذٔ ،ب٘غ دیذ ٔی ض٘ٛذ.
ػٕبست دْٚ
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ثشای ٚسٚد ث ٝلصش د ْٚثبیذ  ٕٝٞاضتغبالت سا حذ االٔىبٖ وٙبس ٌزاضت  ٚوٓ وشد .دس ػٕبست د ،ْٚتالش ٘فس
ثیطتش است ِ ٚی خغشاتی و ٝثب آٖ ٔٛاجٔ ٝی ضٛد وٕتش است .چ٘ ٖٛفس دس ایٙجب ٔٛلؼیت خٛد سا دسن ٔی
وٙذ.
دس ایٙجب ٘فس دسن ٔی وٙذ و ٝخذا ا ٚسا فشأی خٛا٘ذ٘ .ذای خذا آ٘چٙبٖ دِٙطیٗ است و٘ ٝفس ثخبعش ػذْ
أىبٖ اجبثت فٛسی دچبس غٓ  ٚغصٔ ٝی ٌشددٔ .مصٛد اص ضٙیذٖ دػٛت اِٟی دس ایٗ ٔشحّ ٝایٗ ٘یست و ٝسٚح
ٔستمیٕب سخٗ خذا سا ٔی ضٛٙد ،ثّى ٝایٙست ا٘سبٖ ٌٛش ضٛٙایی ثشای دسیبفت ٔٛاػظ  ٚسخٙبٖ ٘یىبٖ داسد.
دس ایٙجب حبفظٔ ٝب سا ث ٝیبد ٔشي  ٚثی اػتجبسی د٘یب ٔی ا٘ذاصد .آٍ٘ب ٜفب ٕٝٞثٔ ٝیذاٖ ٔی آیذ ٌٛ ٚضضد ٔی وٙذ
وِ ٝزتٟبی د٘یب آٔیخت ٝث ٝس٘ج ا٘ذ  ٚثیش ٖٚلصش أٙیت  ٚصّحی دس وبس ٘یست .تبٔالتی اص ایٗ دست ضیبعیٗ سا
ضىست ٔی دٞذ.
دس ایٗ ٔشحّ ٝػبدات  ٚتؼّمبت ٔی تٛا٘ٙذ  ٕٝٞچیض سا خشاة وٙٙذ.اٌش یه افؼی ا٘سبٖ سا ثٍضد وُ ثذ٘ص
ٔسٕٔ ْٛی ٌشدد.
دس ایٙجب ثبیذ ثب ٕٞمغبساٖ ٚدیٍش سبِىبٖ ٔ ٓٞشحّٔ ٚ ٝمذْ استجبط ثشلشاس وٙذ  ٚاص وٕىٟبی ایطبٖ استفبد ٜوٙذ.
ثبیذ تصٕیٓ جذی ثشای پیشٚصی داضت ٝثبضذ ،چ ٖٛدس ایٙصٛست ضیغبٖ دست اص سش ا ٚثش ٔی داسد.
٘جبیذ ٞذف سبِه دست یبفتٗ ثِ ٝزتٟبی ٔؼٛٙی ثبضذ .چ ٖٛدس ایٗ صٛست ػٕبستص فشٔ ٚی سیضد .چٖٛ
ِزتٟبی ٔؼٛٙی دس ٔشاحُ ثؼذی سخ ٔی دٞذ .دس ایٙجب ٔجتذی ٘جبیذ ا٘تغبس ٔٛاٞت سا داضت ٝثبضذ ،ثّى ٝثبیذ تٕبْ
تالش خٛد سا ٔصشٚف وٙذ و ٝاساد ٜخٛد سا ثب اساد ٜاِٟی ٕٞب ًٙٞوٙذ.
ٌبٞی خذا٘ٚذ اجبصٔ ٜی دٞذ و ٝایٗ ٔبسٞب ٔب سا ثٍض٘ذ تب ٚاوسی ٝٙضٛیٓ.
ٔٛا٘غ ثب تالش ٔجذا٘ ٝصشف ثش عشف ٕ٘ی ض٘ٛذ ثّى ٝث ٝتذسیج سفغ ٔی ض٘ٛذ.
ػٕبست س:ْٛ
دس ػٕبست س٘ ْٛیض ٞیچٍب ٜاص سمٛط دس أبٖ ٘یستیٓ.
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اٚصبف وسب٘ی وٚ ٝاسد ػٕبست س ْٛضذ ٜا٘ذ .ایطبٖ حتی اص ٌٙب ٜصغیش ٜاجتٙبة ٔی وٙٙذ سبػبتی سا دس حبَ
تٕشوض ث ٝسش ٔی ثش٘ذ اص ٚلت خٛد ث ٝخٛثی استفبدٔ ٜی وٙٙذ  ٚثٕٞ ٝسبیٍبٖ وٕه ٔی وٙٙذ ٔٛاظت سخٗ ٚ
ِجبس خٛد ٞستٙذ ٔ ٚشالت احٛاَ خب٘ٛادٞ ٜستٙذ  ٚسسیذٌی ٔی وٙٙذ اٌش خب٘ٛاد ٜای داس٘ذ.چیضی ٕ٘ی تٛا٘ذ
آٟ٘ب سا ثٌٙ ٝب ٜوجیشٚ ٜاداسد .حتی ػٕذا ٌٙب ٜصغیش٘ ٜیض ٔشتىت ٕ٘ی ض٘ٛذٚ.لتی احسبس ٔی وٙٙذ دس ث ٝسٛی
پبدضب ٜثست ٝضذ ٜاحسبس ثی صجشی ٔی وٙٙذ.
ٌزس اص اػٕبَ جٛاسحی ث ٝاػٕبَ جٛا٘حی.
ٕٔىٗ است وسی دس ٕٞیٗ ػٕبست سبِٟب ثب ٘ظٓ جٛاسحی  ٚجٛا٘حی ص٘ذٌی وٙذِ ،ىٗ دس یه أتحبٖ ضىست
ثخٛسد  ٚآسأص ٘ ٚظٕص سا اص دست ثذٞذ .آٍ٘ب ٜو ٝآسأص خٛد سا اص دست ٔی دٙٞذ ٌٕبٖ ٔی وٙٙذ و ٝداس٘ذ
ثخبعش خذا ٔتحُٕ س٘ج ٔی ض٘ٛذ .دس حبِیى ٝایٗ س٘جیذٖ ٘بضی اص ػذْ وٕبَ است.
ثبیذ دس ایٗ ٔشحّ ٝاساد ٜخذا سا ث ٝجبی اساد ٜخٛد حبوٓ وٙیٓ .اٌش ٘تٛا٘یستیٓ ثبیذ ث ٝػمت ثشٌشدیٓ  ٚتٕشیٗ
تٛاضغ وٙیٓ.
دس ایٗ ٔشحّ ٝثبیذ ػمُ  ٚتشس اص آسیت دیذٖ ثذٖ سا وٙبس ٟ٘بد .ثبیذ ثغٛس وبُٔ خٛد سا سٞب وشد  ٚاال دچبس
س٘ج  ٚػزاة صیبدی ٔی ضٛیٓ.
حیٛا٘بت سٕی وٕتش ٚاسد ػٕبست چٟبسْ ث ٝثؼذ ٔی ض٘ٛذ .اٌش ٚ ٓٞاسد ضذ٘ذ ثی ضشس ا٘ذ ثّىٔ ٝفیذ ا٘ذ .چٖٛ
اٌش ٞیچ ٚسٛس ٝای ٘جبضذ ضیغبٖ ٕٔىٗ است ا٘سبٖ سا ٌ َٛثض٘ذ.
دس ایٗ ػٕبست ثٍٙٞ ٝبْ دػب ِزت ٔی ثشیٓ ٚ .فىش ٔی وٙیٓ ایٗ ِزت اص ػُٕ فضیّت آٔیض ٔب ٘بضی ضذ ٜاست.
تجشث ٝضخصی ِٔٛف اص ایٗ ِزت ٔؼٛٙی.
ایٗ لجیُ احسبسبت اص ػطك ثش ٔی خیض٘ذ دس ػیٗ حبَ ٞذی ٝخذا٘ٚذ ا٘ذ.
ٔ ٟٓایٙست و ٝثیطتش ػطك ثٛسصیٓ تب فىشیؼٙی تٕشوض وٙیٓ .پس ٔ ٟٓایٙست و ٝػالیٓ ػطك سا داضت ٝثبضیٓ.
ٌٕبٖ ٘ىٙیٓ و ٝاٌش فىشٔبٖ ث ٝجبی دیٍشی سفت  ٕٝٞچیض سا اص دست داد ٜایٓ.
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ثبیذ تٛج ٝداضت و ٝفىش ٔب ٚ ،دس ٚالغ خیبَ ٔب ،حذ ٔ ٚشصی ٕ٘ی ضٙبسذ  ٚدس ٕٞبٖ حبَ دػب  ٚتٛج ٝثجبی
ایٙى ٝدس داخُ لصش ثبضذ دس ح ٚ َٛحٛش آٖ پشسٔ ٝی ص٘ذ .ایٗ أش دس اختیبس ٔب ٘یست  ٚضیغبٖ ٘جبیذ اص ایٗ
عشیك ٔب سا ٌ َٛثض٘ذ.

تٕثیُ چطٕ ٝثشای تٛضیح دسیبفتٟبیی اص خذا٘ٚذ.
دالیُ پٙجٍب٘ ٝثشای ایٙى٘ ٝجبیذ ث ٝد٘جبَ تسالٞبی اِٟی ِ ٚزتٟبی ٔؼٛٙی ثبضیٓ:
- 1ثبیذ خذا٘ٚذ سا دٚست داضت ٝثبضیٓ ثذٞ ٖٚیچ اٍ٘یض٘ ٜبضی اص خٛدخٛاٞی؛
- 2خٛاستٗ ایٗ ِزتٟب ٔٙبفی تٛاضغ است چ ٖٛػجبدات ثی ٔمذاس خٛد سا چیضی پٙذاضت ٝایٓ
- 3خذا٘ٚذ ٔججٛس ٘یست و ٝثٔ ٝب ایٗ تسالٞب سا ػغب وٙذ
 - 4آٔبدٌی حمیمی ثشای دسیبفت ایٗ ػغبیب آسصٚی س٘ج  ٚتجؼیت اص ٔسیح است  ٝ٘ ٚآسصٚی ایٗ تسالٞب
 - 5ایٗ تسالٞب ٕ٘ی تٛاٖ اص عشیك دػب  ٚتٛج ٝاختیبسا وست وشد ،ثّى ٝغبِجب خذا٘ٚذ ٚلتی ػغب ٔی وٙذ وٝ
ضخص تٛجٟی ث ٝدسیبفت تسالٞب ٘ذاسد.
اضبسٔ ٜی وٙذ ث ٝایٙى ٝسا ٜدسیبفت ایٗ ػغبیب د ٚچیض است :تٛاضغ  ٚا٘مغبع.
دػبی سٚوِّٛىطٗ ث ٝػٛٙاٖ ٌ ٝ٘ٛای اص دػب :ضخص ٘بخٛدآٌب ٜچطٕب٘ص سا ٔی ثٙذد  ٚآسصٚی تٟٙبیی ٔی وٙذ.
ثذ ٖٚایٙى ٝخٛدش تالضی ثىٙذ ،وٓ وٓ ٔؼجذی ثشای ا ٚسبختٔ ٝی ضٛد و ٝدس آٖ ایٗ دػب سا ٔی خٛا٘ذ .حٛاس
 ٚأٛس ثیش٘ٚی تبثیشش سا ثش ا ٚاص دست ٔی دٙٞذ  ٚسٚح وٙتشَ خٛدش سا ث ٝدست ٔی آٚسد .دس ایٗ دػب فشد
ٔتٛج ٝدسٔ ٖٚی ضٛد  ٚخذا٘ٚذ سا دس جبٖ خٛد جستجٔ ٛی وٙذ.
ػٕبست پٙجٓ:
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ٚصف وسی وٚ ٝاسد ػٕبست پٙجٓ ضذ : ٜاٞ ٚیچ ٕ٘ی ثیٙذ ٞ ٚیچ ٕ٘ی ضٛٙد ٞ ٚیچ ٕ٘ی فٕٟذ .خذا خٛد ٚاسد
جب٘ص ٔی ضٛد .اٚ ٚلتی ث ٝخٛد ٔی آیذ ضه ٘ذاسد و ٝا ٚدس خذا  ٚخذا دس ا ٚثٛد ٜاستٚ .سٚد ث ٝایٗ ٚضؼیت
اتحبدی ث ٝاختیبس ٔب ٘یست ثّى ٝث ٝاختیبس اٚست و ٝوی ٔب سا ث ٝخٓ خب٘ ٝاش ثجشد.
٘بْ ایٗ ػٕبست (پٙجٓ) دػبی ٚصبَ یب اتحبد است .ایٗ حبِت دػبی ٚصبَ یب اتحبد حتی ث٘ ٝیٓ سبػت ٕ٘ ٓٞی
سسذ.
ایٗ سٚح و ٝاص پیّ ٝاش دس آٔذ ٜاست دیٍش دس ایٗ د٘یب احسبس غشیجی ٔی وٙذ  ٚدیٍش ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝثیش ٖٚوبخ
ثشٌشددِ .ىٗ إ٘ٚی تٛا٘ذ ث ٝحبِت دػبی ٚصبَ ثشٌشدد ٍٔش ایٙى ٝخذا ثخٛاٞذ.
تٛصیف ٘یبیص اتحبد اص حیث ٚضؼیت جسٓ  ٚثذٖ .دس حبِت ٘یبیص اتحبد ٘فس دس حبِت خٛاة است .دس ایٗ
حبِت ،اص ٞش ٌ ٝ٘ٛاحسبسی تٟی است .دس ثبسٞ ٜیچ ٔٛضٛػی ٕ٘ی ا٘ذیطذ٘ .فس اص ایٗ جٟبٖ ٔشد ٜاست تب دس
خذا ص٘ذٌی وٙذ .ایٗ یه ٔشي ضیشیٗ است .چ ٖٛدس ایٗ حبِت ٘فس اص  ٕٝٞلٛایی و ٝثٍٙٞ ٝبْ سى٘ٛت دس
جسٓ داضت تٟی ضذ ٜاست .ضیشیٗ است چ ٖٛا ٚپٛست فٙب پزیش خٛد سا تشن ٌفت ٝتب دس خذا سبوٗ ضٛد .ایٗ
ٚضؼیت چٙبٖ است ؤ ٗٔ ٝغٕئٗ ٘یستٓ و ٝدس ایٗ حبِت ثذٖ تب آٖ حذ ص٘ذ ٜاست ثتٛا٘ذ ٘فس وطیذٖ سا ادأٝ
دٞذ .اٌش ٘ ٓٞ ٓٞفس ٔی وطذ ٞیچ آٌبٞی ای ث٘ ٝفس وطیذٖ ٘ذاسد.
دس ٔمبْ ٔمبیس ٝثیٗ ٘یبیص ٚصبَ دس ٔشحّ ٝپٙجٓ ٘ ٚیبیص سىٛت دس ٔشحّ ٝچٟبسْ ایٙست و٘ ٝیبیص پٙجٓ
حبِت خٛاة آِٛدٌی ایجبد ٕ٘ی وٙذ؛ دس حبِیى ٝدس ٘یبیص چٟبسْ ٘فس تشدیذ داسد و ٝچ ٝاتفبلی ثشایص افتبدٜ
است .آیب تخیّی ثٛد ٜیب خٛاة ثٛدٜ؟ اص خذا ثٛد یب اص ضیغبٖ؟ایٗ تشدیذ  ٓٞسٚا است .چ ٖٛدس ٔشحّ ٝچٟبسْ
تخیالت ٘بضی اص ل ٜٛخیبَ ٕٞچٙبٖ حضٛس داس٘ذ  ٚثسیبس ٔطىُ سبص ا٘ذِ .ىٗ ایٗ تخیالت ٚاسد ػٕبست پٙجٓ
ٕ٘ی ض٘ٛذ؛ چ ٖٛدس ایٗ ٔشحّ ٝ٘ ٝخیبَ  ٝ٘ ٚف ٝ٘ ٚ ٟٓحبفظٕ٘ ٝی تٛا٘ٙذ ٔب٘غ دسیبفت ػغبیبی اِٟی ض٘ٛذ.
ػالیٓ جسٕب٘ی ٘یبیص ٚصبَ ایٙست و :ٝخذا٘ٚذ  ٕٝٞحٛاسص سا اص وبس ا٘ذاخت ٝتب ثٟتش ثتٛا٘ذ حىٕت سا دس
٘فس ا٘ ٚمص ثض٘ذ .ا ٚدس ایٗ حبِت چیضی سا ٕ٘ی ثیٙذ ٕ٘ ٚی ضٛٙد .ایٗ ٔذت خیّی وٛتب ٜاست .دس ایٗ ٘یبیص،
خذا٘ٚذ ث ٝدیذاس ٘فس ا٘سبٖ ٔی آیذ ث٘ ٝحٛی و ٝپس اص ٌزضت ایٗ حبِت فشد تشدیذی ٕ٘ی وٙذ دس ایٙى ٝخذا
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دس ا ٚسبوٗ ثٛد ٚ ٜا ٚدس خذا ثٛد ٜاست .آثبس ایٗ ٘یبیص پس اص ٌزضت ٔذتٟب ٕٞچٙبٖ ثش جبٖ ا٘سبٖ ثبلی
است.
ػٛاعف وسی و ٝدس ٔشحّ٘ ٝیبیص اتحبد است :دٚست داسد خٛد سا ٞضاساٖ ٔشتج ٝفذای خذا وٙذ دٚست داسد
سخت تشیٗ تٛثٞ ٝب  ٚوفبس ٜدٞی ٞب سا ٔتحُٕ ضٛد دٚست داسد تٟٙب ٙٔ ٚضٚی ثبضذ.
دس ایٗ ٚحذت ٞیچ ا٘ذٞٚی ثش لّت ٚاسد ٕ٘ی ضٛد ٘ ٝدس ایٗ د٘یب  ٝ٘ ٚدس آخشتٞ .یچ حبدث ٝد٘یٛی ا ٚسا ٔتبثش
ٕ٘ی وٙذ .تٟٙب ٍ٘شا٘ی ا ٚایٙست و٘ ٝىٙذ خذا سا اص دست ثذٞذ .ثیٕبسی ،فمش یب اص دست دادٖ ٘ضدیىبٖ ا٘ذٞٚی ثش
اٚ ٚاسد ٕ٘ی وٙذ .أ ٚی دا٘ذ و ٝخٛاست خذا ثٟتش اص آسصٞٚبی اٚست .دٛ٘ ٚع ا٘ذٚ ٜٚجٛد داسد :ا٘ذٞٚی و ٝاص
غشایض عجیؼی ثش ٔی خیضد  ٚا٘ذٞٚی و ٝاص ضفت  ٚخیشخٛاٞی ثشٔی خیضد .احسبسبتی و ٝاص لجیُ دٞ ْٚستٙذ
اتحبد ٔب ثب اساد ٜخذا سا ثٕ٘ ٓٞ ٝی ص٘ٙذ  ٚلشاس  ٚآسأص سٚح سا اص ثیٗ ٕ٘ی ثش٘ذ .ایٗ احسبسبت صٚد صایُ ٔی
ض٘ٛذ  ٚاصٛال ػٕك جبٖ سا تحت تبثیش لشاس ٕ٘ی دٙٞذ ثّى ٝتٟٙب حٛاس  ٚلٛای ٘فس سا ٔتبثش ٔی وٙٙذ.
ٞذف ػجبست است اص ٚحذت ثب ػیسی ٚ ٚحذت ثب خذای پذس .خذا ایٗ سا ٔی خٛاٞذ.
ثشای ایٗ وبس ثبیذ  ٓٞخذا ٕٞ ٓٞ ٚسبیٍبٖ سا دٚست داضت ٝثبضیٓ.
ثشخی ثٍٙٞ ٝبْ دػب آسص ٚداس٘ذ و ٝدس سا ٜخذا ٔٙفٛس ٛٔ ٚسد  ٗٞٚدیٍشاٖ ثبضٙذِ ،ىٗ تحُٕ وٛچىتشیٗ اتٟبْ
٘مغ ٝضؼف سا ٘ذاس٘ذ .آ٘چ ٝدس حبَ دػب ثشای خٛد ثبفت ٝثٛد٘ذ چیضی جض فشیت خیبَ ٘جٛد.
ٚحذت اساد ٜفشد ثب اسا ٜخذا ٕٞیٗ استٌ .زضتٗ اص دػب دس سا ٜخذٔت ث ٝیه خٛاٞش ٔشیض .خٛضحبَ ضذٖ ثٝ
خبعش ستٛد ٜضذٖ فشد دیٍش...
ػٕبست ضطٓ:
دس ػٕبست ضطٓ٘ ،فس ؤ ٝجشٚح اص ػطك ٕٞسش ٌطت ٝثیص اص ٌزضت ٝث ٝا٘ضٚا سٚی ٔی آٚسد  ٚتب جبیی وٝ
ٔخُ ثٚ ٝظبیفص ٘جبضذ اص ٞش چ ٝو ٝتٛجٟص ث ٝخذا سا ثش ٔ ٓٞی ص٘ذ اجتٙبة ٔی وٙذ .دس ایٙجب ث ٝسٚیت خذا
٘بیُ ٔی ٌشدد سٚیتی و ٝفٛق ل ٜٛخیبَ است .ایٗ سٚیت تبثیش چٙبٖ ػٕیمی ثش سٚح داسد و ٝتٟٙب آسصٚی سٚح
ایٗ ٔی ضٛد و ٝدٚثبس ٜا ٚسا ثجیٙذ.
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دس ایٗ ٔشحّ٘ ٝفس تصٕیٓ ٔی ٌیشد دأبدی غیش اص پشٚسدٌبس سا ٍ٘یشد ِ ٚی ا ٚتمبضبی ٘فس سا ثشای ػمذ سشیغ
سد ٔی وٙذ تب اضتیبق ٘فس ثیطتش ضٛد.
وسی و ٝث ٝایٗ ٔشحّ ٝسسیذ ٜثبضذ ٔٛسد آصاس ٚاریت دیٍشاٖ ٚالغ ٔی ضٛد  :ا ٚسا ٔت ٟٓث ٝتظبٞش  ٚسیب ٔی وٙٙذ
 ٚٚٚفشدی و ٝث ٝایٗ ٔشحّ ٝسسیذٌ ٜشفتبس دسدٞبی جسٕب٘ی ٘یض ٔی ضٛدٔ .طىُ ٔٛاج ٝضذٖ ثب وطیص اػتشاف
پزیش ثی تجشث ٝو ٕٝٞ ٝچیض سا حُٕ ثش ٚسٛس ٝضیغبٖ یب ٔبِیخِٛیب ٔی وٙذ.
پشٚسدٌبس اص ساٟٞبیی ػطك ٕٞسش سا ثش ٔی اٍ٘یضد
دس ایٗ ٔشحّ ٝخذا حتی صٔب٘ی و ٝا٘سبٖ دس حبَ تٕشوض  ٚتٛج ٝث ٝخذا ٘یست ٘بٌٟبٖ خذاٚتذ صذایی ایجبد ٔی
وٙذ و ٝوب٘ ٝتٛسظ یه ستبس ٜد٘جبِ ٝداس یب سػذ ٚثشق ایجبد ضذ ٜاست٘ .فسی و ٝای ٍٝ٘ٛٙتٛسظ خذا دػٛت ٔی
ضٛد صذای خذا سا ث ٝخٛثی ٔی ضٛٙد .دس اثتذا ٘فس ٌشچ ٝدسدی احسبس ٕ٘ی وٙذ ثش خٛد ٔی ِشصد یب حتی
فشیبد ٔی وطذ٘ .فس آٌب ٜاست و ٝصخٕی اص جب٘ت دٚست ثش اٚٚاسد ضذ ٜاست  ٚآسصٔ ٚی وٙذ و ٝایٗ جشاحت
ٞیچٍب ٜخٛة ٘طٛد.ایٗ صخٓ ٞب ٚدسدٞب ٌٌ ٝب ٜتىشاس ٔی ضٛد تب دسد اضتیبق دس سٚح ضؼّٚ ٝس ضٛد .ایٙحبالت
٘٘ ٝبضی اص عجیؼت ا٘ذ  ٝ٘ٚاص ّٔیخِٛیب  ٝ٘ٚاص ل ٜٛخیبَ  ٝ٘ ٚاص فشیت ضیغبٖ.
خذا٘ٚذ ساٟٞبی دیٍشی ثشای ثشاٍ٘یختٗ اضیبق ٘فس داسد ٔثال ثٍٙٞ ٝبْ لشائت یه دػب ٕٔىٗ است سایحٝ
خٛضی فشد سا احبع ٝوٙذ تب دػب وٙٙذ ٜحضٛس خذا سا وٚ ٝی ٕٞسش ٔی ٘بٔذ احسبس وٙذ ٘ ٚفس ث ٝاػٕبَ
ػبضمب٘ ٝتشغیت ضٛد.
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