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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق
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  ضعىرزيذه و با رفیكلرآو؛ 

خاىا  واىیؼ ؽْىس اعت که باا هصيذه و با زقیقتیقشآو کشین 
و کًذ و با ايغايی که همذم او اعت و با او زؾاش استباه بشقشاس هی

ىستی هًْای زقیقای يظ با قشآو دس فا  ؽىد. يؾش داسد و سفیق هی
ؽْىس بذايذ و بیابذ. کًذ، که ايغاو قشآو سا صيذه و باوىد سا پیذا هی

ت باؽذ که همایى قشآيای بشای ها کمی عخ ؽایذ باوس ایى هغؤله
و تاالو   نیشیاگ یهاا به دعت قشاس داسین و آو س که دس هسنش او

ؼ استباه ی زّی و صيذه اعت که با هخاى  وىی، هىخىدنیکً یه
ایاى  ، اّها زقیقت ایى اعت که قاشآو زیاا  داسد وکًذ یهبشقشاس 

اهشی کلماا  و الاااً قاشآو يغابت باه زقیقات قاشآو هشتبه ٍا
  .بذو اعت بشای سوذهمچىو يغبت 

ل   الّله» :ذیفشها یهوذای هتْال  اض  . ي  اىم  یل اال اْلق  اى  اْلس  ال ِإلاه  ِإال  ه 
ق ْیل  اْلِكتاب  ِباْلس  ل  « زاّی قّیاىم»وذاويذ ایى کتاب اص ىشف  ;«   ّ 

ىم»اعن به عىی ؽما آهذه اعت و وقتی  یل ّی ق  تدلای  وذاوياذ «ز 
وىاهذ باىد. پاظ ایاى کتااب، اعن آو  هَهش، قشآو کشین کًذ یه

یقات صياذه باؽاذ، و به ًّاىاو یاح زقبه قشآ. اگش يگاه اعت زّی 

                                                                                       

 .3و2ٓ: 3آل ّمشاؤ - ;

ل  رفاقت روز او 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

ایاى کتااب با ایى يگاهی که اهشوص يغابت باه اوماُ و ازىال ها 
 داسین، ویلی هتااو  وىاهذ ؽذ.الهی 

   ادب دضىر در هذضر کحاب دی: 

تقىس کًین قشاس اعت دس هسنش یكی اص اولیاء الهی قشاس بگیاشین. 
قبل اص سعیذو به هسنش او، چقذس وىدهاو سا باشای ایاى زناىس 

و تىخه  نیکً یهو دس لسَا  زنىس چقذس هشاقبت  نیکً یهآهاده 
داسین که سفتاس ياهًاعبی اص ها عش يضيذ. زال دس يَاش بگیاشین کاه 

و یاا  ّلیه و آلاهٓ الّلهٔفلی  ی هكشم اعالمهن اکًىو دس هسنش يىسايی يب
 قيْاا  زامش هغتین،  ٓالغالم هنیّلٔیكی دیگش اص زنشا  هْقىهیى

همایى  ی دیگش وىاهاذ باىد.ا گىيهيىُ سّایت ادب و استباه ها به 
آهادگی و هشاقبت بایذ دس هىسد قشآو کشین که هَهش زیا  هيلاق 

ی کشده يیض سّایات وذای هتْال اعت و بذوو واعيه بشای ها تدلّ 
ايغاو دس بشابش یكی اص اولیاء الهی قشاس  ؽىد یهساعتی هگش  ؽىد. به

بگیشد، اها ادب زنىس دس هسنشػ سا سّایت يكًذ؟ٕ زاال اگاش 
قشآو سا چًیى دیذین، يسىه قشاس گشفتى دس بشابشػ به همیى يغابت 

 تغییش وىاهذ کشد.
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ه قشآو زقیقتی صيذه و باا ؽاْىس ؽىد کاگش ایى باوس دس ها تقىیت 
با قشآو سابيه دو ىشفه بشقشاس هی کًین، باا قاشآو سفیاق های  اعت،

ؽىین و قشآو بهتشیى سفیق ؽایق ها دس پغتی و بلًذی های صيذگی 
دس ایى فىس   های صيذگی ها وىاهذ بىد.ها و عختیو دس تًهایی

یح هىخىد  ییگى پاعخسابيه ها و هش یح اص آیا  قشآو، بش اعاط 
اهكااو ياذاسد کاه  اعاعاا  وىاهاذ ؽاذ. ها يیاص وىاعته و به  صيذه

ی  صيذههىخىدی، صيذه و زكین باؽذ؛ اها دس استباه با یح هىخىد 
ی فاشد ها گاتاهو  ها وىاعاتدیگش هيالبی بگىیذ که باا يیاصهاا و 

اعت. اگش ایى هيل  سا پزیشفتین، آيگاه گاتگى و  استباه یبهقابل، 
قشآو هًْا پیذا وىاهاذ کاشد و واىاهین دیاذ کاه قاشآو هخاىبه با 

. ذیگى یهپاعخ با ها به گاتگى هی يؾیًذ و به ها هيابق يیاصهای ها 
يقال ؽاذه  ٓالغاالم هیّلٔاهام فادقدس سوایت صیبایی اص وخىد هباسک 

ى » که فشهىديذ: م  شآو  زٌا ال ی  ی ا صياذهقاشآو زقیقات   ;« إو  الق 
شدو آیا  قشآو يیض صيذه هغتًذ و يخىاهًذ  شدیه یيماعت که    .ه 
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م  : دو 

 سفرٌ ضیافت الهی ؛قرآو
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 الهی هأدبه  لرآو؛ 

ن سا باشای پازیشایی اص هخلىقاا   وذاويذ  واىیؼهتْال ایى ّاال 
هخلىقا  زنش   ىیتش یگشاهو ايغاو به ًّىاو  اعت پذیذ آوسده

ن، دس هماه زاال ههمااو اوعات و دس مایافت  زق، دس ایى ّاال 
او زنىس داسد. اگش هاه هباسک سهناو يیض به ىىس ویژه به  پشهسبت

ًّىاو هاه میافت الهی هْشفی ؽذه، به بشکت يضول قشآو، دس ایاى 
قشآو کاشین سا  ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی سعىل هكشم اعالمهاه ؽشیف اعت. 

که به فشاوىس هشیح وىايذه اعت؛ یًْی عاشه الهی؛ « الّله ة  ب  هؤد  »
غازایی  هاا آو، باشای ؽىيذ یهاص ههمايايی که بش عش عاشه زامش 

اْشآو  ». آو زناش  فشهىدياذ: عااصد یه هًذ بهشهسا  ها آوداسد و  اْلق 
ة   ب  ْؤد  ىا  الّلهه  م  ل   ْ ت  ْن ف  ت  ْْ ي  اا اْعات  اه  ه  ت  ب  ْؤد  دس ایاى مایافت باضس   ;«ه 

  .نیا يؾغتهالهی، ها بش عش عاشه گغتشده قشآو کشین 

ایاى ازغااط سا داؽاته  ، بایاذنیًیيؾا یهاوقتی بش عش عاشه قشآو 
، ىیتاش نیکشمیافتی زنىس داسین کاه فااز  آو،  باؽین که دس

، سو ىیااافشاد اعت؛ اص  ىیعخاوتمًذتش، قذستمًذتشیى و ىیتش یغً
دس ایى میافت کشیمايه، قًاّت کاشدو فاسیر يیغات و ايغااو 

                                                                                       

 27ؿ ، 2ج . اهالی عیذ هشتنی، ;

م  رفاقت روز دو 
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هشچه بتىايذ اص ایى عاشه بهشه بیؾتشی ببشد، هيلىب وىاهاذ باىد. 
دس  ضیچ همه: فشهىديذ یه تْالی ّلیهٓ الّله سمىاؤبهدت الّله تیآزنش  

الِ  القاشآِو  ى  ِها ئت  ز ها ِؽ و  »که  فشهىديذ یهاؽاسه قشآو اعت و  ا م 
یًْی اص قشآو هشچه هی وىاهیذ بشای هش يیاص زقیقای کاه  «ئت  ِؽ 

 .داسیذ بهشه بشداسی کًیذ

اىم» عاىیاگش باوس کشدین که ایى کتاب اص  یل اّی ق  آهاذه و او دس « ز 
کمال هسبت ایى عاشه سا بشای هاا گغاتشده اعات، آيگااه همكاى 

ی بًؾیًذ و با چًیى هىخاىدی ا عاشهيیغت که ايغاو بش عش چًیى 
 بهشه هتًاع  با يیاص وىد يبشد.ىد؛ اها ؽ فسبت هن

 :سفره الهی، ضفابخص و روح افسا  

ه  »  ّباس  ت  ب  ْؤد  ىا ه  م  ل   ْ ت  ْن ف  ت  ْْ ي  ا اْعت  ؾاو هی دهذ، قشآو عاشه ي  ;«ه 
قاشآو افلی سوذ ايغاايی اعات.  یزاغهًْىی هْشفتی اعت که 

ْا »کشین  لِّ ؽ  اة  و   ِتْبیايا  ِلك  ْزم  اذی  و  س  ْؾاشیٍء و  ه  ْغاِلمیى  ب   >« ِلْلم 
و هاذایت و سزمات و هباّیى و سوؽاًگش هماه چیاض اعات یًْی 

                                                                                       

 27ؿ ، 2ج . اهالی عیذ هشتنی، ;
 .89ٓ: 16يسلٔ - >



 
8 

آيچه دس عاشه قشآو بشای هاا قاشاسداده بؾاس  بشای هغلمیى اعت. 
به فشهىده وذاويذ هتْاال:  ،ؽذه همه ؽاا بخؼ و سوذ افضا اعت

ى  ِؽااٌء و  » ْشآِو ها ه  ل  ِهى  اْلق  ضِّ  ً یى   و  ي  ًِ ْؤِه ٌة ِلْلم  ْزم  ياؽای و ایاى  .;« س 
 سزمت و هذایت واّفه سزیمّیه وذاويذ بشای هاؤهًیى اعات.اص 

اش اعان زیاا  واذای عابساو  چشا که بیاو ؽذ، َه  قشآو کشین ه 
َهش با  دس استباه اعت؛ ياه  دائما  وىدػ  اٍهاسکًًذهاعت و ایى ه 

ياصل ؽذه باؽذ و تمام؛ بلكه دس تمام عاّا ، دقائق  باس حایًكه ی
و لسَا  دس زال تًضل اص عىی زنش  زق اعت؛ پظ هماىاسه 
تاصه و خذیذ اعت و دس هیچ صهايی ىشاو  و تاصگی واىدػ سا اص 

 الّله ِبْغِن » قشآو کشین هايًذ . با ایى يگاه، یح آیه اصدهذ یيمدعت 
ِى  ْزم  ِزیِن  الش  وىاياذو اص ى عاّت بخاىايین، غیاش که ها دس ای« الش 

چاىو اتقاال ایاى کتااب باه همیى آیه دس یاّت دیگاشی اعات. 
، دائمی اعت و فیل وذای هتْال دس هش لسَه، زقیقت وىیؼ

ی که اص ىشیق قشآو کشین ا لسَهزال يى ؽذو اعت و ها دس هش دس 
با هًبِ ایى فیل هتقل ؽىین، اص فیل و بشکتی کاه دس آو لسَاه 

 ، بهشه وىاهین بشد.ؽىد یهياصل 

                                                                                       

 .82ٓ: 17اعشاءٔ - ;
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  هذبىباز جايب   ياههلرآو؛ 

ت وىد ی اص خاي  هسبىب اعت تا ها سا به میافا ياههقشآو کشین 
باا قاشآو »فشهایًاذ: هی ٔقذط عشهٓدّى  کًذ. زنش  اهام ومیًی

ایى بضس  کتاب هْشفت آؽًا ؽى اگشچه با قشائت آوٕ و ساهی اص آو 
به عىی هسبىب باص کى و تقىس يكى کاه قشائات باذوو هْشفات 

ی تاى و ی يذاسد. آوش ایى کتاب اص ىشف هسباىب اعات باشاشیتؤث
، هسبىب اعات؛ اگشچاه ّاؽاق و بشای همه کظ و ياهه هسبىب

گیاضه زاِ  هسباىب کاه کماال هسّ  هااد آو سا يذايذ و با ایى اي
 تماام دس اگاش هيلىب اعت به عشاغت آیذ و ؽایذ دعتت گیشد. ها

 عادذه باه اعات، هاا کتااب قشآو که ىیا ؽكشايه به ّمش لسَا 
 ;.«این بشيیاهذه ّهذه اص سوین

 :ث به لرآو  هذب 

وخاىد  الْااده واسقاص قاىای ياؽاًاوته و البتاه « هسبت»يیشوی 
 باذوو دل، ايغاو اعت. زشکت زّبی، زشکت دل اعت و زشکات

 ياهتًااهی عامت باه هسبت عشّت و قذس . اعت صهاو و هكاو
بهداات  الّلاه تیاآزناش  . ياذاسد زاذ و هاشصی هایچ و اعات

                                                                                       

 211ؿ ، 16ج . فسیاه اهام ومیًی، ;

م  رفاقت روز سى 
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بخىاهًاذ قباىل  کاه ىیاصیادی داسيذ تاا  ویؽشااّمال »: فشهىد یه
بغیاس کن و با عاشّت  ویؽشاؽىيذ؛ اها هسبت چیضی اعت که با 

هسّبات و واذهت باه »و هی فشهىديذ:  «ؽىد یهبغیاس صیاد قبىل 
 «قشآو هىخ  استباه با قشآو هی ؽىد.

با قشآو هْشفت الصم اعت و تاا قاذس  ضیآه هسبتبشای ایداد سابيه 
ایى کتاب بشای ها هدهىل باؽذ، هسبت به آو هن ایداد يخىاهاذ 

باه قاشآو، بیؾاتش ؽاىد،  ؽذ. هش چقذس ايظ و ؽىق ايغاو يغبت
قشآو يیض زقیقات واىد سا بیؾاتش باه ايغااو يؾااو وىاهاذ داد و 

 نیًایب یههْشفت ايغاو يغبت به قشآو بیؾتش وىاهذ ؽذ. پظ اگش 
، بایاذ باذايین کاه دهاذ یيماکه قشآو زقیقت وىد سا به ها يؾااو 

 نیدايا یيما: فشهىد یهبهدت  الّله تیآهؾكل اص هاعت. زنش  
زلىا ٔقشآوٓ دس رائقه ها تلخ اعات؟ٕ ّلاتؼ ایاى  که نیا کشدهچه 

 اعت که ها بیماس هغتین.

 خذهث به لرآو:

ی ایداد هسبت به قشآو، وذهت کشدو به آو اعات. ها ساهاص دیگش 
استباه و وذهت به قشآو هی تىايذ کاسعاص باؽذ و هسّبت قشآو باه 
ها که هماو خلىه هسّبت الهی اعت سا به وىد خل  کًین. اگشچه 
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ایى هسّبت و سزمات قاشآو همیؾاگی اعات و هساذودّیت هان 
يذاسد، اّها اؽكال اص ها اعت که ٍشف دسیافت ایاى هسّبات يمای 
ؽىین. وذهت به قشآو باّث هی ؽىد که گشه سابيه ايغاو با قشآو 
باص ؽىد و هش وذهتی به قشآو سابيه ايغاو با قشآو سا فامیمی تاش 

قشآو هىخ  استبااه  هی کًذ. هش هشتبه وذهت فشدی و خمْی به
ؽاىد و هسّبات سا بیؾاتش بیؾتش و فهن بیؾتش اص زیاا  قاشآو های

کًین و اثش هسّبت قشآو، فهن بیؾتش و هذایت بیؾاتش اص دسیافت هی
ىشیق فهن و ّمل به قشآيی اعت که هسبىب ها واقِ ؽذه اعات. 

هًْا پیذا  دس يَام فشدی ،هسبتهمكى اعت گاهی ایى وذهت و 
ی باا قاشآو ا ژهیوستباه ؽخقی وىد با قشآو، ايظ و فشد دس ا بكًذ

اػ سا  همكاى اعات کغای واياههن دس يَام اختماّی  پیذا کًذ.
قشآو بخاشد تْذادی های هسل قشاس بذهذ یا  هسل قشائت قشآو بچه

ی باا ا ّذهکه همكى اعت ی کًذ. ا هیًیزغو آو سا وقف هغدذ یا 
هماه  .ّمل کًًذی قشآيی  یح يكتهکه هش سوص به قشاس بگزاسيذ هن 

  هقادیق وذهت و هسبت به قشآو اعت. ها ىیا

م  رفاقت روز سى 
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 : چهارم

 ؛ عهذ الهیقرآو
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  الهیو هیثاق لرآو؛ عهذ 

ص خملاه اعات. ا واىیؼ عبساو با بًذگاو وذاويذ« ّهذ»قشآو 
باه فشصيذؽااو هسماذ باى  ٓالغاالم هیّلٔوفایای هىلی اهیشالماؤهًیى

بش تاى بااد و کشین و سّایت ؽؤو او ایى اعت: زًایه، دس هىسد قشآ
قشائاات قااشآو و ّماال بااه دعااتىساتؼ و پایبًااذی بااه واخباااتؼ و 

و بش تى باد که ؽ  وىد سا  اػ یيههالصهت زالل و زشام و اهش و 
 با آو صيذه بذاسی و ؽ  و سوص وىد سا به تالو  آو هؾغىل باؽای

ْهٌذ ِهى  »  ّ ه   ِئي  الِّ  الّلهف  ای ک  ل   ّ اِخٌ   ى  و  ه  ْلِقِه ف  ی و  ی ِإل  ال   ْ ك  و  ت  اس  ب  ت 
ْهِذه  ّ ْىٍم ِفا  ل  ی  ش  ک   َ ًْ ْو ی  ْغِلٍن أ  ة ه  ْمِغیى  آی  ْى و  ایى کتااب  چشاکه ;« و  ل 

ی به عاىی بًاذگايؼ وتْال تباسکهقذط، ّهذی اص خاي  وذای 
واخا  اعات کاه هاش سوص دس ایاى اعت؛ پظ بش هاش هغالماو، 

 ّهذياهه وىد يَش ايذاصد و زذاقل پًداه آیه اص آیا  آو سا تاالو 
 ایى پًداه آیه اص ّالها  هؤهى هن رکش ؽذه اعت. کًذ.

ایى ّهذ، هماو هیثاق و ّهاذ الهای دس ّاالن رس اعات و قاشآو، 
« رکاش»ايغاو سا با پیماو الهی وىیؼ هشتبو هی کًذ. لازا قاشآو 

باشای افاشادی کاه باا ش  و هیثاق سبىبّیت الهی اعات و هیثاق في
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دس  ّهاذسابيه وافی داسيذ، به کاس باشدو هاهاىم  وذای وىیؼ
 زاالو ، یاح بؾااس  ویاژه و پیاام وااؿ اعات و هىسد قشآو

. اگش وىاياذو ایاى ّهاذ و کًذ یهایداد  ها آووافی سا دس دسوو 
تذبش دس آو با ایى ًّایات فاىس  گیاشد کاه ایاى ّهاِذ زناش  

ی ا ژهیاوًّایاا   قيْاا  ، ؽىد یههسبىب اعت که بش صباو خاسی 
. زقیقات ایاى ّهاذ، باا دسوو ايغااو گشدد یهؽاهل زال ايغاو 

هتزّکش به هیثااق واىیؼ ی که ايغاو ا گىيهبه  کًذ یهسابيه بشقشاس 
 آؽًاعت. او که ایى ّهذ، بشای کًذ یهط ازغاهی ؽىد و 

ايغاو به زقیقت آيچه دس قشآو آهذه اعت، دس هشتبه ّهاذ الهای، 
هتّْهذ ؽذه اعت و اقشاس يمىده اعت. و قشائت قشآو یاد آوسی ایاى 
هیثاق هایی اعت که وذاويذ اص ها گشفته اعت. و وىب اعت کاه 

ى قشائات و یااد ها با قشائت قشآو با وذاويذ تدذیذ ّهذ کًین که ای
آوسی ّهذ، وىد هشتبه ای اص تسّقق ّهذ الهای و صهیًاه تسّقاق و 

 ّمل به آو اعت. 

 :عهذ های جمعی لرآيی 

ق هاای فاشدی باا زاایمايی و هًْىی هؤهًیى، هن ّهذّهذهای 
یكاای اص تْااالی و هاان ّهااذهای خمْاای سا ؽاااهل هاای ؽااىد. 
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که بهتش اعت به فىس  یح ّهذ علىکی ههّن ايغاو  یها هشاقبت
تالو  قشآو کشین اعت. البته الصم يیغت که خمْی سّایت ؽىد، 

ایى ّهذ، دس یح هكاو که همه افاشاد دس آو خماِ هغاتًذ، واقاِ 
هشتبه ای اص ؽىد؛ بلكه همیى که دس یح صهاو وازذ فىس  گیشد، 

. ؽاىدهسّقق هایخمْی  و وزذ  هؤهًیى و تىزیذ سوذ خمْی
زذ  صهاو و هكاو باا هان سّایات ؽاىد، اثاش سوذ اگشچه اگش و

 ٍاهش وىاهذ ؽذ. تش یقىخمْی 

چقذس وىب اعت که دس صهاو هایی که زّتی اهكاو دوس هن بىدو 
و بشگضاسی هسافل ايظ قشآو هان باه وااىش ؽاشایو و هؾاكال  
واّؿ فشاهن يیغت، هؤهًیًی کاه قابال  دس استباىاا  زناىسی، 

اياذ، دس هسافل ايظ با قشآو هسّقق کشدههمذلی و سوذ خمْی سا 
ایى ّهذ هاای  با اوتقاؿ صهاو هؾتشک و بشياهه خمْی هؾتشک

خمْی قشآيی سا اهتذاد دهًذ. باوس کًین که استباه قلاىب و اّتسااد 
اسواذ، دس قیذ و بًذ استباه ٍااهشی و باذيی يیغات و اگاش تىّخاه 
افشادی که اص هن فافاله داسياذ، باه یكاذیگش و باه ّهاذ خمْای 

و اثش و سوذ خمْی و ثىاب اهؾتشکی که داسيذ، هْيىف ؽىد، هم
 . گشدد تىايذ هسّقق ه يیض هیخمْی دس ایى استبا

  

 رفاقت روز چهارم
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 : پنجم

 زهاو ها ظرف ارتباط با قرآو
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 لرآو زهاو ها و  ارجباط با 

هیشصا خىاد آیت الّله هشزىم صهاو ها هًاصل علىک الی الله هغتًذ. 
، اص صهااو باه ًّاىاو «المشاقبا »هلكی تبشیضی دس کتاب ؽشیف 

که ايغاو یكای پاظ اص  کًذ یهیاد  الّلههًاصل زشکت و علىک الی 
تا به هًضل آوش بشعذ. بًابشایى هش  گزاسد یهسا پؾت عش  ها آودیگش 

صهايی اص ّمش ايغاو، یح گام زشکت و یح هًضل علىک اعت که 
 .کًذ یه تش حیيضدقت وىدػ ايغاو سا به زقی

کاه او هان یاح  و که زقیقت صيذه ای اعت، با ايغااويغبت قشآ
زقیات صيذه اعات، دس ٍاشف صهااو کاه آو هان هلكاى  داسد و 

ای اعت و هايًذ قشآو اص گىاهااو و ؽااهذاو قیاهات زقیقت صيذه
دهاذ تالقای زقیقت سا يؾاو هیایى  بغیاس ّدی  اعت و اعت،

زاالی، خلاىه ای وااّؿ داسد کاه دس هاش ایى عه زقیقت دس هش 
لسَه به زغ  زال ايغاو و تدّلی واّؿ الهی دس آو لسَاه دس 
قشآو و تدّلی واؿ الهی و ياسه واّؿ الهای دس ٍاشف صهااو، 

کًذ و تدّلای واّفای اعات ه ای بشای ايغاو ایداد هیژاستباه وی
 که اوتقافی بىده و تكشاس ؽذيی يیغت.

 

 رفاقت روز پنجم 
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 د برای جال  وت لرآو:زهاو های هحعذ 

ی هتْاذدی سا هاا صهاوعیشه ّلما ایى بىده که بشای تالو  قاشآو،  
و کاسهای دیگش وىد سا با وىايذو قشآو تًَین  داديذ یهاوتقاؿ 

زافال ؽاذ،  هاا آوهش وقت بیكاسی باشای  که ىیا، يه يمىديذ یه
کاه عااّت  کشدياذ یهعْی  ها آوقشآو بخىايًذ. به ّباس  دیگش، 

وىد سا با قشآو هتباشک عااصيذ. باشای يمىياه دس  سوص ؽبايههختلف 
آهاذه کاه دس هاش  ٔسمىاو الّله تْالی ّلیهٓزنش  اهام ومیًی زال ؽشذ
 .يمىديذ یه، هؾت باس تالو  قشآو سوص ؽبايه

اص ها وىاعته ؽاذه کاه باش تاالو  ٓ الغالم هنیّلٔتیب اهلدس سوایا  
سا بشياهاه اوقاا  هختلاف  آوقشآو کشین اعتمشاس داؽاته باؽاین و 

دس وفایت باه  ٓالغاالم هیّلٔوىد قشاس دهین. اهیشالماؤهًیى سوص ؽبايه
کاه دس ؽا  و  کًًذ یهفشصيذ وىد هسمذ بى زًایه، به او تىفیه 

کاه دس  دهاذ یهاهيل  يؾاو  ىیا ;سوص هالصم تالو  قشآو باؽذ.
 –یكی دس سوص و دیگشی دس ؽا   -زذاقل بایذ دو صهاو  سوص ؽبايه

 سا به قشآو کشین اوتقاؿ دهین.
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 :لىعیى و ضب ها  جالوت لرآو در بیى الط 

دس ىىل ؽبايه سوص اوقا  و صهايهایی بشای تالو  قاشآو و استبااه 
ها يیمه هاای واّؿ با قشآو واسد ؽذه اعت. اص ههمتشیى ایى صهاو

-هایاهاش ؽ  اعت. وذاويذ دس قشآو وياب به پیاهبش واىیؼ 

اص وىاب وىد دس ؽ  بكاه و يیمی اص ؽا  سا باه تشتیال فشهایذ: 
ْو ِصْد »قشآو بخىاو؛  . أ  لایال  ه  ق  ًْ ـْ ِه ِو اْيق  ه  أ  . ِيْقا  لیال  ْیل  ِإال  ق  ِن الل  ق 

ْشتیال   ْشآو  ت  ِل اْلق  تِّ ْیِه و  س  ل  بشای ها باه هیضايای کاه همكاى اعات  ;«ّ 
هًگام فداش و بایى تمّغح به ایى عیشه يبىی الصم اعت. همچًیى 

فشصياذ یكی اص ههمتشیى اوقا  تىفیه ؽاذه اعات.  هنالّيلىّیى 
که ایؾااو باا قاشآو  کًذ یهايقاسی همذايی يقل آیت الّله هشزىم 

ىد و بغیاس هؤيىط بىد و به آو اهتمام داؽت. بیى اليلىّیى بیذاس ب
تالو  قشآو داؽت و ها بیى يماص ٍهش و ّقش بیى یح عاّت تاا 

و باه ّبااستی دس قاشآو هساى  وىاياذ یهایح عاّت و يین قاشآو 
 .ؽذ یه
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 : ششم

 قرائت قرآو َ صعُد ايساو
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ث  لرائث و جالوت لرآو اهمی 

سا ايدام دهاذ، هىخا   ها آوبشوی اص اّمال هغتًذ که اگش ايغاو 
باه افال ايغاايیت او  هاا آو؛ اهاا تاشک گشدد یهتشفیِ دسخا  او 

؛ اها بشوی اّمال هغتًذ که اگش تشک ؽىيذ، کًذ یيمی واسد ا ليمه
که دیگش قابل خبشاو يیغت و او  ؽىد یهچیضی اص وخىد ايغاو کن 
؛ لازا واذای هتْاال باشای ایاى کًذ یهسا اص هشتبه ايغايیت واسج 

اص اّمال، با قشاس دادو فشفت قنااء کاشدو، صهیًاه سا باشای دعته 
خبشاو آيچه اص دعت سفته، آهاده عاوته اعت. اص خمله ایى اّمال 

  قشآو کشین اعت. و ايظ با يماص ؽ  و تالو 

  ايساوبا هماهات  لرآويسبث لرائث 

دسخا  و هقاها  ايغاو، باا دسخاا  و هشاتا  قاشآو تًاعا  و 
ايغاو به هیضايی هسّقق هی ؽىد که قاشآو سا دس تًاٍش داسد و کمال 

فشهاىد:  ّٔلیه الّغالمٓوخىد وىیؼ پیاده کشده باؽذ. لزا اهیشالمؤهًیى
اِ  » خ  س  و  د  ال  أ  ق  ِة ی  اه  ْىم  اْلِقی  او  ی  ا ک  ِئر  ْشآِو ف  اِ  اْلق  ِد آی  ذ   ّ ی  ل   ّ ِة   ً اْلد 

ْأ و  اْسق   ْشآِو اْقش  اِسِا اْلق  و دسخاا  بهؾات کاه همااو هشاتا   ; «ِلق 
هشات  کمال زقیقی ايغاو اعت، هتًاٍش باا آیاا  قاشآو اعات و 
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وقتی قیاهت بشپا هی ؽىد به قاسی زقیقی قشآو گاته هی ؽىد کاه 
 بخىاو و باال بشوٕ 

فشهىدياذ: ٔفلی الّلاه ّلیاه و آلاهٓ به يقل اص سعىل وذا ٓالغالم هیّلٔاهام باقش
یا  قشآو سا تالو  کًذ، خضء کغی که دس هًگام ؽ ، ده آیه اص آ»

غافالو يىؽته يخىاهذ ؽذ. و هشکظ پًداه آیه سا بخىايذ، اص راکشاو 
يىؽته وىاهذ ؽذ. و کغی که فذ آیه اص ایى کتاب يىسايی سا قشائت 

زناش  زاق ثبات وىاهاذ ؽاذ. و  شداساوب   فشهااوکًذ، دس صهشه 
هشکظ دویغت آیه اص آیا  قشآو کشین سا بخىايذ، يااهؼ دس هیااو 
اهل وؾىُ يىؽته وىاهذ ؽذ. و هشکظ عیقذ آیه اص آیا  قشآو سا 
بخىايذ، اص سعتگاساو يىؽته وىاهذ ؽاذ. و هاشکظ پايقاذ آیاه اص 
آیا  قشآو سا بخىايذ، دس گشوه هدتهذاو و خهادگشاو يىؽته وىاهذ 

 ;«ذ.ؽ

ایى وىد یح عیش و علىک اعت. ایى سوایت بیايگش ایى اعت کاه 
ايغاو بایذ وىدػ سا با  کن کنهشات  ایى علىک تذسیدی اعت و 

کاه قشائات هاش هیاضاو اص  دهاذ یهقشآو ايظ دهذ. همچًیى يؾاو 
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و ایاى  آوسد یهاآیا ، اتساد با آو آیا  سا بشای ايغاو باه اسهغااو 
 .ؽىد یهاو پیاده زقیقتی اعت که دس دسوو ايغ

  لرآو:و هذاوم لرائث جرجیبی 

و دوبااسه باه  کًاذ یهدس سوایا  ها دس هىسد کغی که قشآو سا وتن 
به کاس « زال هشتسل»، تْبیش صیبا و ليیف وسصد یهایى کاس اهتمام 

عاؤال  ٓالغاالم هیّلٔدس یح سوایات، ساوی اص اهاام عاداد سفته اعت.
: ًاذیفشها یهکه بشتشیى اّمال چیغت؟ زنش  دس پاعخ  کًذ یه
یًْی کغی که قشآو سا باص کًذ و وىايذيؼ سا آغاص «. زال هشتسل»

، باه گاشدد یبااصهکًذ و به پایاو بشعايذ؛ پظ هشگاه باه اول قاشآو 
کیاذ  ;آوشػ کىچ کًذ.  اياذ کشدهبضسگاو همىاسه بش ایى يكته يیاض تؤ

یی همچاىو یاظ و واقْاه و ... باه ها عاىسهوىاياذو  هشچًاذکه 
 آو، قشائات سوصاياه دس کًاس بغیاسی داسد؛ اها ذیفىافىس  هذاوم، 

ی کاه هشچًاذ وقات ا گىياهبهتش اعت به فىس  تشتیبی باؽذ باه 
ی اص قشآو کشین، ا هیآ، یح وتن قشآو فىس  گیشد؛ صیشا هش باس حی

باا ی داسد کاه ا وافههتقل به وضائًی اعت و بشای ايغاو بشکا  
 .گشدد یه هًذ بهشهقشائت آو، اص آو بشکا  وافه، 
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 : هفتم

 قرائت قرآو بٍ قذر هیسُر
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 :لرائث به لذر هیسىر 

ّلیه  الّلهٔفلی  اػ یگشاهوذای هتْال دس عىسه هباسکه هضّهل به سعىل 

و هؤهًیى بش بیذاسی ؽ  و وىايذو يماص ؽ  و تالو  قاشآو  و آلهٓ
کیذ  ذا  یؽذدس دل ؽ   . پظ اص ایى اهاش، خاض سعاىل ذیفشها یهتؤ

و تْذاد ايذکی اص همشاهاو ایؾاو به ایاى کااس  ٔفلی الّله ّلیه و آلاهٓوذا
 بشداس دعات؛ اها وذای هتْال اص بقیاه هاؤهًیى گماسيذ یيمهمت 

ايداام ياذادو ایاى ّمال، چاه فایل  که با دايذ یهيیغت؛ چىو 
ويااب باه سعاىل  وذاوياذ ؛ لازادهًاذ یهاَّیمی سا اص دعت 

کاه ؽاما دس ىاىل  داين یه: هى ذیفشها یه ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی وىیؼ
ِلاان  »داسیاذ، ی صیاادی ها تیهؾاغىلهؾاكال  و  سوص ؽابايه ْو  ّ   أ 

یكىو   كْن  ع  ًْ ی ِه ْشم   بشوای اص ؽاما دسگیاش بیمااسی هغاتیذ،؛ «ه 
وو  » ش  آ و  ىو   و  ْسِك  ِفی یْنِشب 

 
اىو   اْْل غ  ْناِل  ِهاْى  یْبت  بشوای  ؛«الّلاه ف 

 و یا کغ  سوصی دس زال عاش هغتیذ، دیگش بشای ايدام هؤهىسیت
وو  »و باالتش اص همه  ش  آ و  ىو   و  اِتل  ِبیِل  ِفی یق  بشوی دس زاال  ؛«الّله ع 

دس ابتذا دو باس  خًگ با دؽمًاو وذا هغتیذ: اها با همه ایى ازىال

 رفاقت روز هفتم 
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کیذ هی کًاذ ، هشقاذس کاه بشایتااو هقاذوس و و ايتهای آیه ؽشیاه تؤ
وا»همكى اعت، قشآو بخىايیذ:  ء  اْقش  ا ف  ش   ه  یغ  ْشآ ِو  ِهى   ت   .;«اْلق 

ٓ يغابت باه الغاالم هنیّلٔ تیاب اهل، تْبیشی که سعذ یهبه يَش 
کیذ ايذ ذهیياه« الّلهّهذ »و آو سا  ايذ داؽتهقشآو  بیؾاتش ، يیض بشای تؤ

بش همیى هيل  اعت. ّهذ سا بایذ هش سوص هشوس کشد، تا چیضی اص 
وا»اّها ایى .قلن يیاتذ ء  اْقش  ا ف  ش   ه  یغ  ْشآ ِو  ِهى   ت  اقّلی هان داسد زذ >«اْلق 

 که دس اداهه بیاو هی کًین.

  آیه در ضبايه روز 05لرائث دذ الل 

آیات  اص خمله دعتىسا  علىکی بضسگاو اوالق، همچىو هشزاىم
عایذ ّلای آقاای هشزاىم آیات الّلاه زغیًقلی همذايی،  هال الّله

هذاوهت بش ، ٔسمىاو الّله ّلیهن أخمْایىّٓالهه ىباىباییهشزىم قامی و 
اعات. ایاى  سوص ؽبايهقشآو کشین دس هش آیه اص  :?زذ اقل تالو  

 ٓالغاالم هنیّلّٔقمت و ىهااس  تیب اهلدعتىس بشگشفته اص سوایا  
زذ اقل ده آیه بشای ایى اعت کاه ايغااو دس صهاشه غاافالو  اعت.

                                                                                       

 .20ٓ: 73هضهلٔ - ;
 .20ٓ: 73هضهلٔ - >



 
28 

يباؽذ اّها بشای قشاس گشفتى دس صهشه راکشاؤیًْی کغاايی کاه اهال 
آیاه تاالو  دس هشؽا   :?،شآو هغتًذ چشا که قشآو رکش اعتٓق

که فشهىد، زاذاقل  ّٓلیه الغاالمٔهماو بیاو اهیش المؤهًیىآهذه اعت. 
یه اعت و هؤهًی که بش ایى قشائات آ :?الصم قشائت قشآو بش هؤهى 

هغتمش هذاوهت داؽته باؽذ، دس هشات  ایمااو و هشاتا  عاْاد  
باال هی سود و دس قیاهت هؾاهذه هی کًذ که باىى همایى قشائات 
قشآو، ىی کشدو هذاسج بهؾت اعت که به او هی گىیًذ، بخىاو و 

ش  »باال بشو؛   َ ًْ ْو ی  ْغِلٍن أ  لِّ ه  ی ک  ل   ّ اِخٌ   ى  و  ه  ْهاِذِه و   ف   ّ ْىٍم ِفا  ل  ی  ک 
ا  ِئر  ْشآِو ف  اِ  اْلق  ِد آی  ذ   ّ ی  ل   ّ ِة   ً اِ  اْلد  خ  س  و  د  ْن أ  ل  ّْ ة  و  ا ْمِغیى  آی  ْى و  ل 

ْأ و  اْسق   ْشآِو اْقش  اِسِا اْلق  ال  ِلق  ق  ِة ی  اه  ْىم  اْلِقی  او  ی    ; «ک 

بش اعاط سوایت، ايغااو هاش سوص تىفیه بضسگاو ایى بىده اعت که 
آیه تالو  کًذ و دس پًح آیه اص  :?فبر دس بیى الّيلىّیى زذ اقل 

آو تذّبش کًذ و تالػ کًذ دس ىىل سوص به یح آیه ّمال کًاذ. اگاش 
باشای ايغااو فابر هقاذوس يباىد همایى قشائات سا دس ؽا  و بااه 

وقىؿ يیمه های ؽ  ايدام دهاذ و دس سوص بْاذ باه آو ّمال  
 کًذ.
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 لرآو در هاه هبارک رهضاو رابطه با 

قشآو زقیقتی اعت که دس تشکی  با زقایق دیگش، َّمت وىیؼ 
سا بیؾتش آؽكاس هی کًذ. یكی اص ایى تشکی  ها کاه ٍاشف تدّلای 

 هشات  َّین تشی اص قشآو اعت، هاه هباسک سهناو اعت. 

رکش ؽذ، صهاو ها هان زقیقات داسياذ و ٍاشف ٍهاىس و چًايچه 
دسیافت تدّلیا  الهی هغتًذ. دس يَام الهی هش صهايی بشای واىد 
یح سابيه ای با قشآو و سابيه ای با ايغاو ایدااد های کًاذ. و هاش 

 صهايی، ٍشف واّفی بشای استباه ايغاو و قشآو اعت.

هش الّله»هاه سهناو  ة  الّلاه»و « ؽ  وذاوياذ اص  اعات کاه ی«میاف 
ايغاو پزیشایی هی کًذ و عاشه ایى پزیشایی و میافت الهای قاشآو 

ة  الّلاه»اعت که  ب  اهش  الّلاه»وذاوياذ دس ایاى  اعات.« هؤد  باا « ؽ 
و يقای  اگًاها آهاشصػگشعًگی و تؾًگی و با ىهااستی کاه اص 

وىد های دس میافت ايغاو هی ؽىد، قل  ايغاو سا آهاده پزیشایی 
 ا قشآو اعت. کًذ و ایى پزیشایی ب

ایى هاه، هاه يضول قشآو اعت و همايگىيه که بهشه وخىد يبی هكاّشم 
دس ایاى هااه اص دسیافات وزای الهای  ٔفّلی الله ّلیاه و آلاه و عاّلنٓاعالم

و يضول دفْی و زقیقت خمْی قشآو یكدا دس ؽا   هتااو  بىد،

 رفاقت روز هشتم 
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به همایى يغابت، سابياه ايغااو  قذس بش قل  ایؾاو ياصل هی ؽذ،
 ٔفلی اللاه ّلیاه و آلاهٓو تبّْیت اص پیاهبش هایی که دس هغیش هذایت الهی

 هغتًذ، با قشآو دس ایى هاه هتااو  اعت.

 هعجسه يسول لرآو و آثار آو 

های فشهىدياذ:  ٔسماىاو اللاه تْاالی ّلیاهٓهشزىم آیت الله بهااء الاذیًی 
ًاذ و صهااو اثاش وااّؿ وذاويذ دس هىاسدی تقّشف دس صهاو هی ک

پیذا هی کًذ. کما ایًكه دس يماص ؽ ، ایاى اّتاااق افتااده اعات و 
وذاويذ به يماص ؽبی که دقایقی اص يیمه ؽ  سا به وىد اوتقاؿ 

عاّته ای سا قشاس داده اعت که اّهت هاای  <>هی دهذ، اثش هشاقبه 
وس قبل با سهبايّیت و ّضلت ؽبايه سوصی بذيبال آو بىديذ. اگش ایى با

دس ها ایداد ؽىد، ایًكه تاالو  هاش آیاه اص قاشآو  دس هااه هبااسک 
سهناو ثىاب یح وتن کاهل قشآو داسد، و همچًایى ایًكاه ؽا  

اْذِس »؛اعتقذس که ؽ  يضول قشآو اعت، اص هضاس هاه بشتش  ة  اْلق  ْیل  ل 
ْهش ْلِف ؽ  ْیٌش ِهْى أ  و قابل بااوس های  دیگش بشای ها اعتبْاد يذاسد ;«و 

ّیت ایى هاه، تشکیبی اعت کاه قاشآو دس يغابت باا هااه ؽىد. واف
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هباسک سهناو پیذا هی کًذ و اثش هتااوتی اعت که ایى تشکیا  دس 
 وخىد ايغاو هی گزاسد. 

کت  آعمايی دس هاه سهناو ياصل ؽذه ايذ و قشآو که خاهْتشیى و 
الهای  کاهل تشیى کتاب الهی و به هًضله زقیقت هيلق همه کت 

اعت، دس ایى هاه ياصل و دس ؽ  قذس ياصل ؽذه اعت. لزا آيچه دس 
آداب و اّمال دس ایى هاه واسد ؽذه اعت، به عب  يغبت ایى هااه 
با يضول قشآو اعت و به همیى خهت آداب ایاى هااه دس يغابت باا 
قشآو کاهل هی ؽىد. لزا هاه هباسک سهنااو باشای اياظ باا قاشآو 

ای سّباايی ای الهای و خزباهو ياساهویژگی و ٍشفیت واؿ داسد 
اعت که با تالو  و هسّبت و ايظ با قشآو، بایذ وىد سا دس هْشك 

اِم »ایى خزبه سّبايی و ایى استباه يىسايی قشاس دهین.  ی  ْن ِفا أ  ك  بِّ ِإو  ِلش 
ها ىا ل  م  ش   ْ ت  ال  ف  اٍ  أ  س  ا  ْن ي  ْهِشک  و  هاا صهااوباه فشهاىده بضسگااو  ;«د 

يؾیى هغاتًذ و اگاش اص دعات بشوياذ دس آيها وىػياسا  الهی 
بایذ هشاقبت کًین که زّق ایاى صهااو سا  دیگش بشگؾت پزیش يیغتًذ.

 دس استباه با قشآو اعتیاا يمایین. 

  

                                                                                       

 .118، ؿ 4ّىالی الّلئالی، ج  - ;

 رفاقت روز هشتم 



 

 33 

 رفیق روزهای بندگی رفیق روزهای بندگی

33 

 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 

  

 : نهم

 طهارت در هحضر قرآو
 



 
34 

 طهارت؛ باب ورود به هذضر لرآو 

 هاا آوو باا  شدیپز یيمقشآو ياهسشهاو و يااهالو سا به هسنش وىد 
م ؽىین و ايظ بگیشین تاا باه ذیگى یيمعخى  سش  ؛ پظ بایذ با او ه 

يازیه فيش  و زشیمؼ باس یابین. آغاص گاتگىی قشآو با ايغاو، اص 
ادساکا  فيشی اعت و ياهسشم کغی اعت کاه باه ایاى ادساکاا  

اؽاذ و زتای دس همایى زاذ يیاض اص فيشی وىد يیض پؾت پا صده ب
 ِإو  »: ذیافشها یههذایت الهی بشوىسداس يؾذه باؽذ. وذای هتْال 

ِزکش رِلح یف ْى  یل  ه   کاو   ِلم  ْلٌ   ل  ْو  ق  ی أ  ْلق  ِ   أ  اْم اى   و   الغ  اهیٌذ  ه   ;«ؽ 
ياشهىد کغی که ِفشفا  ّقل و تاكش داؽته باؽذ؛ بلكه پای قل  سا 

سابيه ازغاعی باا قاشآو کاشین داللات به هیاو کؾیذ تا بش ایداد 
 داؽته باؽذ.

سشم ؽذو، بایذ واسد وادی ىهااس  ؽاذ. باذوو ىهااس ،  بشای ه 
ققشآو بشای ايغاو  ش  اخااصه وسود يخىاهاذ  افال  وىاهذ بىد و  گاه ق 

که ساه یافتى به زشین قاشآو باا  کًذ یهداد. وذا به فشازت اّالم 
 ياپاکااو و اغیاس شطدعت اص ىهاس  همكى اعت و بذوو آو، قشآو
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ه   ال  » اعت: هساىً غل وو   ِإال   یم  ش  ه  ي  اگشچه  وامر اعت که  ;؛«اْلم 
ایى آیه ؽشیاه به وخىب تؾشیْی ىهاس  و ومى بشای لمظ کشدو 

ت تكىیًی هن هی ًّ دهذ و قشآو هن داللت داسد، اّها وبش اص یح ع
کؾیذو به ويىه و لماظ کاشدو  ِفشف دعت قشآو، هظ اص هشاد

ایى کاس بشای افشادی که ىهاس  يذاسيذ، اهكااو  چشاکهآو يیغت؛ 
؛ اها آيچاه باشای افاشادی کاه اهال ايذ ؽذهداسد، اگشچه اص آو يهی 

ی باه گًدیًاه هْااسف ابیا دعاتىهاس  يیغتًذ، همكى يیغت، 
َّین ایى کتاب هقذط اعت؛ هْاسفی که به تْبیش قشآو کاشین، اص 

ٌِ يى ِلی»ؽته ؽذه بش سوی کاغز تا هشتبه لا كیٌن  ّ  اهتذاد یافته  >«ز 
 اعت.

، باشای ىهااس  هشاتبای ٓالغاالم هنیّلٔتیب اهلقشآو کشین و سوایا  
که اص هشتبه ٍاهش ؽشوُ ؽذه و تا هشتبه بااىى کؾایذه  ايذ بشؽمشده

و دس هشتبه بااىى يیاض باش اعااط هشاتا  بااىى، اهتاذاد  ؽىد یه
تْاالی  . چىو ايغاو دس ایى زال، دس زال گاتگىی باا زقابذی یه
؛ پظ هشچه هشات  ىهاس  ايغاو بیؾتش ؽىد، بیؾاتش باه باؽذ یه
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بًابشایى، ىهاس  هشاتبی داسد و زتی غیاش  .ابذی یهبىاىى قشآو ساه 
هغلمايايی که ىهاس  اّولیه فيشی وىد سا زاٌ کشده باؽاًذ و باا 

يكشده باؽاًذ و باش قلاىب ًّاد و عشکؾی فيش  وىد سا واهىػ 
وىیؼ قال ايكاس يضده باؽًذ، هخاى  قاشآو وىاهًاذ باىد و باه 

 واعيه ایى ىهاس  فيشی دس هناّو هذایت قشآو هغتًذ. 

هماييىس که ىهاس  باىى، ؽشه استباه بااىًی ايغااو باا قاشآو 
اعت و ایى ىهاس  اص هشتبه فيشی اولّیه تا هشات  ىهاس  ایمايی 
سا ؽاهی هی ؽاىد، استبااه باا ٍااهش قاشآو هان هشاتا  ىهااس  

ایى هغئله تا آيدا اهمیت داسد که دس سوایا  ىاهشی سا هی ىلبذ. 
و پااکیضگی، هثال پااکیضگی هشات  ىهاس   ىیتش یخضئها زتی بش 

کدس هًگام تالو  قشآو دهاو لباط و زتی  یاذ ؽاذه اعات. يیض تؤ
ىشیق قشآو سا پاکیضه و ىاهش »فشهىديذ:  ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی سعىل وذا

ٕ ىشیاق قاشآو چیغات؟ٕ الّلاه سعاىلکًیذ. افساب پشعیذيذ: یاا 
ٕ افساب پشعیذيذ: باا چاه چیاض؟ تاویها دهاوزنش  فشهىديذ: 

  ;«پاعخ داديذ: با هغىاک. زنش 
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 ًهیطمأيو  )رو به لبله( اسحمبال 

 و ادب باا قشائات و تاالو  قاشآو، زال وىب اعت که ايغاو دس
قشاس بگیشد، زال چه به فىس  يؾغته باؽاذ و  قبله به سو ىمؤيیًه

چه ایغتاده؛ اگشچه زالت ایغتاده افنال اعات. باه ىاىس کلای، 
زكمت سو به عىی قبله يمىدو، سوی گشدايذو و هًقشف ؽذو اص 

ی ديیایی و تىخه يمىدو به یح يقيه وازذه ها اوتالف و ها کثش 
 .باؽذ یهیًْی زق تْالی 

يقال اعات کاه آو زناش   ٓالغاالم هیّلٔفاادق دس سوایتی اص اهام 
هًگاهی که سو به عىی قبله يمىدی، اص ديیا و آيچه دس آو »فشهىد: 

، سود یهااهیاذ  هاا آواعت و اص والئق و بًذگاو وذا و آيچاه باه 
يااهیذ باػ و قل  وىد سا اص هش هؾغىلیتی که تى سا اص وذایت باص 

ن سا داسد، والی کى، تا آيكه اص ِعّش دسويت َّمت پشوسدگا اس ّاال 
 ;«هؾاهذه کًی و وقىف دس هسنشػ سا با تمام وخىد بیابی.

 

 

                                                                                       

 . هقباذ الؾشیْة، الباب الثالث فی افتتاذ القلىة;
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 :لرائث ایسحاده و رو به لبله 

ایاى باىد کاه  ٓالّلاهٔزاَه صاده زغىّالهه  اص خمله عااسؽا  هؤّکذ
 قبله به سو ،ذیوىاي یه قشآو صهايی که اهتمام داؽته باؽیذ که زتما  

تكیاه  ،ذیاوىاي یها يؾغاته قشآو سا بخىايیذ و اگش گاهی ایغتاده و
دس هسناش و ادب  يًؾیًذ تا ازغاط زناىس چهاسصايى يذهیذ و 

زافل ؽىد. البته ایى دس فىستی اعات کاه  آو کشین بشای ؽماقش
خایی کاه  هثال  دیگشاو يؾىد.  تىخه خل ایغتاده وىايذو، هىخ  

صیااس   ایغاتاديذ و ی اعت کاه هاشدماستگاهیصیا  ايغاو تًهاعت
 ایى ادب سا سّایت کًیذ. ذیتىاي یه ؽما ،وىايًذ یه

 ايدام دس هیاو ّمىم سا واخبا  که فشهىد یهالهی  اولیای اص بضسگی
قشآو دس زالت آوسدیذ. قشائت  خا به پًهايی سا هغتسبا  اها دهیذ؛

دس سؽاذ و اعت و باه همایى يغابت به قشآو ازتشام ویژه  ،ایغتاده
 اهااام هسنااشهثاال کغاای کااه دس  ؛اثشگاازاس اعااتتْااالی ايغاااو 

قشاس گشفته و ایغتاده و باا کماال ادب  تْالی فشخه الؾاشیفٓ الّلهّّٔدل ّقش
اگاش هاا قاشآو سا یاح  يؾغاتى بذهًاذ.ایؾااو ارو تا هًتَش اعت 

 ؽىد. هتااو  هیآو بغیاس  تؤثیشزقیقت زّی و صيذه دیذین، 
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آهلای اص ؽااگشداو  تقیؽایخ هسماذزااج  الّلاه تیآيقل ؽذه که 
سوصی دس هًاضل  ّلیهماآ الّلاه  ۀسزمأعیذ ّلی آقا قامایّاسف بضس ، 

و چىو صیش کشعای باىد،  کشد قشآو سا تالو  هیوىد، صیش کشعی، 
ی به ازتشاه یبازغاط کشده بىد که دساص بىدو پایؾاو صیش کشعی، 

صیااس   باه ،قاشآوبْذ اص اتماام تاالو   .ؽىد یيمقشآو هسغىب 
آیات  هشزىمآيدا اعتاد وىد و  هؾشف ؽذ ٓالغالم هیّلٔاهیشالمؤهًیى 

عیذ ّلی آقای قامی سا دیذ. ایؾاو فشهىديذ: کغی کاه قاشآو  الّله
 بایذ ادب زنىس و استباه با قشآو سا سّایت کًذ. ،وىايذ هی
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