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ةـو اهلل انؼصيً انؼصیو
محور والیت
فسؼي کَ ةَ جؿتیؼ اىام اٌفسار ٌّر ةّد،ایً ُيَ پیكؼفحِا و جضّالت ؾؼیوِ ازحياؾی ،ؿیاؿی ،ىؿؼفحی و
ؾهيی را ةا ىضّریث والیث صامم کؼده؛ و ُيَ ي افحعارات ٌعتگان ،افؼاد ،ازحياؾات و اككار ىعحهف ایً
اىثُ ،يَ و ُيَ ةَ ةؼکث ىغیؼیثِ والیث اؿث .و از آٌسا کَ ٌلعَ ي جیؽ پیکانِ ُيَ ي جِغیغُا و
فكارُایی کَ ةؼاي از ةیً ةؼدن ایً ٌؼام از ؿّي دقيٍان داظهی و ظارزی اؾيال ىی قّد ،ىحّزَ والیث
اؿثُ ،ؼچَ ةضخ والیث از دیغگاه ُاي ىعحهف ةؼرؿی ةكّد ةاز ُو کو اؿث چّن ؾيق والیث ةیكحؼ از ایً
شد؛و اگؼ والیحی کَ در ىحّن دیٍی ىا ُـث،
ىـائم اؿث و ةا ىسيّؾَ اي از ةضخ ُا ،ةضخ جيام ٌيی و
جانیف قّد و ویژگی ُاي آن ةیان قّد ،ظّاُیو دیغ کَ ىعهب ةـیار ؾيیق جؼ از ایً صؼف ُااؿث.
معانی ولیّ
ایٍعّر ٌیـث کَ اگؼ «ونی» را ىؿٍا کٍیو ةَ ىُضبّ ،دوؿحغار ،ؿؼپؼؿث ،وکیم ،ىُؿیً و از ایً كتیم ىؿاٌی ،و
ُؼ کغام را ةا یک كؼیٍَ اي ةؼداقث کٍیو ،کار جيام ىی قّد؛ انتحَ ُؼچٍغ کهيَ ي «ونی» در ُيَ ایٍِا
ىكحؼك نفؼی ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ ،اىا در واكؽ ةیكحؼ از یک ىؿٍا ٌیـث و آن ىؿٍاي «كُؼب» اؿث کَ در ُيَ
ي ایً ىؿاٌیِ –ػاُؼاً -ىعحهف زاري اؿث؛ایً ىؿاٌی ،ىحفاوت از ُو ٌیـحٍغ.کيا ایٍکَ اگؼ كُؼب و ٌؽدیکی را
از ةیً ؿؼپؼؿث و کـی کَ جضث ؿؼپؼؿحی اؿث ،ةؼداقحَ قّد ،چیؽي ٌيی ىاٌغ،و ُيان ؿؼپؼؿث ،ةیگاٌَ
و ظائً ىی قّدو یا اگؼ كُؼب را از دوؿث –کَ در زُّؼه ي دوؿحی یک كؼةی وزّد دارد -کٍار زده قّد،
دیگؼ دوؿحی ةاكی ٌيی ىاٌغ ةهکَ ُيان دوؿث ىٍِاي كؼب ةیگاٌَ ىی قّد .ایً ىؿاٌی ،مّرجِاي ىحفاوجی از
وضؿیث ُاي ىحفاوت كؼب و ٌؽدیکی ُـحٍغ .پؾ ةِحؼ اؿث ةگّییو« :ونی» یؿٍی «ٌؽدیک» ،کـی کَ كؼب
دارد.
و ایً در مّرجی اؿث کَ «ونیّ» را ةؼ وزن «فؿیم» گؼفحَ قّد  ٌَ -ةؼ وزن فَؿِم: -
.1کَ در ایً مّرت یک ىؿٍاي ىتانغَ اي در ىؿٍاي اؿو فاؾهیف ةَ کار رفحَ ،ةَ ایً ىؿٍا کَ قعل آٌچٍان
در اظاؾث ظغاىی ةاقغ کَ ُیچ ؾنیاٌی ةیً ظاؾث او فامهَ ٌیٍغاظحَ اؿث.
 .2و در ؾیً صال ىؿٍاي ىفؿّنیف را ُو دارد کَ قعل ىؼجّتاً جضث ؾٍایث و انعاف ظغاوٌغ كؼار گؼفحَ
اؿث.
 .3و یک ىؿٍاي ةـیار دكیق جؼ و ؾيیق جؼي دارد کَ كؼآن ُو ُيان را ةَ مّرت دیگؼ جاییغ ىی فؼىایغ و
ؾٍایث ةَ آن دارد ایً اؿث کَ :ونی کـی اؿث کَ ىٍیّث او آٌچٍان در ایً صلیلث فاٌی و از ةیً رفحَ ةاقغ
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کَ ىی ةیٍغُ ،ؼچَ در ؾانو ُـث ،ػِّر اؿياء انِی اؿث ،و اىّرات ،در اؿياء انِی اؿث و $در ٌحیسَ#
جّزِف ةَ اؿياء انِی اؿث .وایً یک صلیلحی اؿث کَ در كؼآن ةَ ؾتارت ُاي ىعحهف ةیان قغه کَ ةَ
ةؼظی از آن ُا اقاره ىی قّد کَ ىی فؼىایغ« :فَلُم اَؿهَيثُ وَزِِیَ هلل وَ ىًَ اجَّتَؿًَِ» $آل ؾيؼان-آیَ:#20
وزَ ُؼ قیء ةَ ىؿٍاي مّرت آن قیء ٌیـث ةهکَ وزَ یک قیء ،جيام صلیلثِ آن اؿث .ةَ یک ةُؿغ و
زِحی از زِات یک قیء $ؿيث و ظؼفی از اظؼاف یک قیء #از آن زِث وزَ ىی گّیٍغ کَ ةیكحؼیً اةؿادِ
صلیلثِ آن قیءرا ػِّر ىی دُغ؛ ىذال وكحی در ةیً جيام اؾضاي اٌـان ،یک ؾضّ $مّرت #را وزَ ىی
گّیٍغ ،از ایً زِث اؿث کَ ةیكحؼیً اةؿاد از صلیلث اٌـان را –انتحَ ٌَ جيام صلیلث -ةَ ػِّر ىی رؿاٌغ؛
قٍّایی ،ةیٍایی ،چكایی ،ةّیایی ،فکؼ ،جؿلم ،صؾ الىـَ و ُؼچَ کَ ىا در ٌؼؼ ةگیؼیو ،ةیكحؼیً ةُؿغش از
ایً ؾضّ ػِّر ىی کٍغ .فهػا وزَ ٌاىیغه قغه ٌَ ،ایٍکَ وزَ یؿٍی مؼف ُيیً ؾضّ ةاقغ .پؾ وزَ ُيان
صلیلث اٌـان اؿث و ةهکَ صلیلث ُؼ قیئی اؿث $کَ در ةضخ فعؼت ىفنال ةضخ و ةَ نعف ظغا ادتات
قغه اؿث.#
ةا جّزَ ةَ ایً ىؿٍا ،ظغاوٌغ ىی فؼىایغ « :ةگّ جـهیو کؼدم جيام صلیلث ظّدم را ةَ اهلل و پیؼوانِ ىً ُو
چٍیً ُـحٍغ»$ .فلط جـهیو اؿث و غیؼ از آن چیؽي ٌیـث .#ایٍکَ ةَ ىلامِ ظاصِ ٌّرایٍثِ ىً ٌَ ،جٍِا
کـی ٌيی جّاٌغ راه پیغا کٍغ درؿث اؿث و ةهکَ كاةم فِو ُیچ اصغي ُو ٌیـث ،اىا ایً ةُؿغ از اةؿاد وزّد
ىً $جـهیو قغن جيام صلیلحو در ظغا وفٍا قغٌو در ظغا #ازازه اش را ةَ پیؼوان ىً ُو داده قغه و آٌِا
ُو ُيیٍعّر ُـحٍغ $ایً ىعهب ىؼةّط ةَ ةضخ فعؼت اؿث کَ در زاي ظّد ىفنم ةضخ قغه .#ایً آیَ
ٌيٌَّ ي واضضی اؿث از ایٍکَ اٌـان ةا پیؼوي از صضؼات ىؿنّىیً ؾهیِو انـالم ،در اٌحِاي صؼکحف ةَ
فاٌی قغن و ةا ُيَ ي وزّد جـهیو کاىمِ صضؼت صق قغن ىی رؿغ .انتحَ ایً جـهیو قغن ىؼصهَ ي اول
اؿث ،از ایً ىؼصهَ ىؼاصهی قؼوع ىی قّد کَ فؿال ىعؼح ٌيی قّد.
«و اجّلُّا اهلل وَ اؾهَيُّا أنَّ اهللَ ىَؽَ انيحّلیً» $ةلؼه-آیَ#194
«و اهللُ ىَؽَ اننّاةؼیً» $ةلؼه-آیَ 249و اٌفال-آیَ#66
«و أنَّ اهللَ ىَؽَ انيّىٍیً» $اٌفال-آیَ#19

معنی ولیّ اهلل
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قاُغ ىذال ،ةضخ ىؿیّث $ةَ ىؿٍاي ُيؼاُی #اؿث .ىؿیّث ٌیؽ زِحی اؿث در ىـیؼ جّصیغي اٌـان کَ زا
دارد اٌـان در ظنّصِ ایً ىّرد ،در ىـیؼ جؼةیث ظّد و رؿیغن ةَ ایً صلیلث ،ریاضث ُاي ؿعحی را
جضيم کٍغ؛ جا ةؼایف ىؿهّم و ىضـّس قّد کَ ىؿیث و ُيؼاُیِ ىً ةا ظغا یؿٍی چَ.
ایً ىؿیث دو ٌّع ىی جّاٌغ ةاقغ:
 .1ىؿیثِ آب و نیّان و یا ىؿیث آب و كٍغ صم قغه در آب :ایً یک ٌّع ىؿیث اؿث اىا ةا ُيَ ي ىؿیحی کَ
ةاُو دارٌغ ُؼ دو ،قعنیث ظّدقان را صفغ ىی کٍٍغ .یکی ىی گّیغ ىً نیّان و دیگؼي ىی گّیغ ىً آب
ُـحو .یا اگؼ صتَ كٍغي در آب صم قّد ،ایً ىؿیّثٌ ،ـتث ةَ ىؿیّث نیّان و آب ةـیار ٌؽدیک اؿث  ،اىا در
ؾیً صال ةاز ُو ىی ظّاُغ قعنیث  ،ىاُیث  ،وضؿیث و ویژگی ظّدش را صفغ ةکٍغ ،ىیگّیغ ایً آب و
ایً ُو قیؼیٍی اؿث.ىالصؼَ ةفؼىاییغ ُؼ چَ ىؿیّث،ةَ اجضاد امهی ٌؽدیک جؼ ىی قّد  ،ةـیاري از ویژگی
ُایف را از دؿث ىیغُغ ،اىا ةاز ُو ةَ نضاظ دوئیّث ،ظّدش را صفغ ىیکٍغ.
 .2اىا ىؿیّث ةیً آب و رظّةثِ آب چعّر؟ ایٍسا دیگؼ ایً دو یکی ُـحٍغُ ،ؼچلغر ایً رظّةث گؼفحَ قّد
ك ىی قّد جا ایٍکَ آب جيام ىی قّد وآةی ٌيی ىاٌغ؛یا ةَ جؿتیؼ دیگؼ ،چیؽ جَ نیّان ٌيی
از ُيان آب م
ىاٌغ$ةعالف آب و كٍغ کَ وكحی آب گؼفحَ قّد جََِف ىّاد كٍغيّ ىی ىاٌغ #
ىٍؼّر از اٌحِا در صّزه ةضخ ىا ،ةُؿغ ىادي ٌیـث،جا گفحَ قّد ىا ایً آب را ٌَو ٌَو از نیّان کكیغیو و ةَ اٌحِا
رؿیغیو  ،یؿٍی ةَ جََِ نیّان رؿیغیو؛ ایً یَ زّر اٌحِاؿث ،یَ زّر اٌحِاي دیگؼي ُـث کَ ىذالً ىا ایً آب
گم آنّد یا ُيان قؼةث آب كٍغرا ُؼچَ ٌو ٌو ىیگیؼیو جيام ىیكّد و اٌحِایف ةَ ىّاد كٍغي ىیؼؿیو  ،یا ةَ
ظاك ىیؼؿیو ،پؾ در ُؼ مّرت یک اٌحِایی پیغا ىیکٍغ .ةضخ در ایٍسا اٌحِاي ظّنی و ةُؿغي و ٌ . . .یـث،
ةهکَ یک اٌحِاي ظامی اؿث ،ىؼاد از اٌحِا ،اٌحِاي وزّدي اؿث.
یک وكث ُيیً آب ٌَو ٌَو گؼفحَ ىی قّد ونی ةَ ُیچ اٌحِایی ظحو ٌيی قّد ،ةاالظؼه اٌحِا کساؿث؟ ةَ چَ
رؿیغ؟ ةَ نیّان ،ةَ ظاك  ،ةَ ٌيک ،ةَ كٍغ رؿیغ کَ آب كٍغ ةّده؟ ةَ چَ چیؽي رؿیغ؟  .یک ةی ٌِایحی
اؿث ،ةی اٌحِاؿثُ .ؼ چَ ٌو ٌو ایً را گؼفحیو ةَ اٌحِا ٌؼؿیغیو ،چّن قعنیحی در ظّدش ٌغارد ،ایً
ىؿیّحف  ،ىؿیّث ظامی اؿث ،ىٍحِا فؼق اٌـان ةا ىً ،ةا ایً آب و ایً ٌو در ایً اؿث کَ اٌـان ىی ةیٍغ
ایً ىؿیّث آب ةا رظّةث یؿٍی چَ ،چّن كّه ؾلم دارد و ایً صلیلث را ىی ةیٍغ و ىی فِيغ  ،اىا ظّد آب
ایً ىعهب را ٌيی فِيغ .فؼق آن ةا اٌـان ایً اؿث کَ اٌـان ىی جّاٌغ ایً ىؿیّث را کَ ظغا ةا اٌـان ُـث و
اٌـان ذوب در او ُـث را ةفِيغ یؿٍی چَ.اٌـان ىذم آب ٌیـث کَ ٌفِيغ ىؿیّحف ةا آب در چیـث؟ .اٌـان
ىی جّاٌغ ةفِيغ ،ىی جّاٌغ اصـاس کٍغ کَ ظغا ةا او ُـث یؿٍی چَ؟ .ایً ُيان جّصیغي اؿث کَ ىی ارزد
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اٌـان ظّن دنِا ةعّرد و ریاضحِاي ؿٍگیً جضيم ةکٍغ جا ُيان ظّر کَ ىیفِيغ ىؿیث آب ةا ٌَو یؿٍی چَ،
ؾيیق جؼ از آن را ُو ةفِيغ کَ ىً ةا ظغایو و ظغا ةا ىً اؿث یؿٍی چَ.

اگؼ کـی جّاٌـث از چٍیً رقغي ،از چٍیً جّصیغي ةؼظّردار ةكّد ىی قّد ونی اهلل.
آیات و روایات زانتی در آدار وزّدي ونیّ اهلل وزّد دارد ،در ایً کَ ونی اهلل در زاىؿَ  ،در ؾانو ،چَ آداري
دارد ،چَ ةـا ونی اهلل در ةیً ىؼدم ٌا پیغا ةاقغ ،ظُب،جيام ایً ةضذِا زاي ظّد  ،اىا ایٍکَ در زىان غیتث
کتؼي،کـی کَ ىی جّاٌغ ىغیؼیث زاىؿَ را ةَ ؾِغه ةگیؼدآیا ونی اهلل اؿث؟ ظتق روایات ،ىغیؼیث زاىؿَ ةؼ
ؾِغه فلیَ اؿث،ىٍحِا فلیَ ُو قؼظف ایً اؿث کَ ونیّ ظغا ةاقغ.پؾ ایٍکَ فلط فلیَ ةاقغ ،روایات ىا
ظیهی ةَ مؼاصث ىی گّیٍغ کَ مِؼف فلیَ ةّدن کافی ٌیـث و اگؼ ةَ آن ىؼصهَ از ىؿٍاي ونیّ ٌؼؿیغه ةاقغ
ٌ،يی جّاٌغ ىغیؼیث زاىؿَ را ةؼ ؾِغه ةگیؼد و ایً ىعهب ُو از ٌؼؼ ؾلهی و ُو زِات ىعحهف ىحّن دیٍی ىا
واضش اؿث.

فقیه و ولیّ اهلل
یک روایث ىكِّر ُـث کَ « :فأىا ىً کان ىً انفلِاء مائٍاً نٍفـَ ،صافؼاً نغیٍَ ،ىعانفاً ؾهی ُّاه ،ىعیؿاً
ألىؼ ىّاله ،فهِهؿّام أن یُلهّغوه »
ایً روایحِا ظّري ٌیـثٌغ کَ جٍغ جٍغ ظّاٌغه قّد وگفحَ قّد کَ ایً ُو قؼایط ىّرد ٌیاز و کار جيام
قغ؛ةهَ ،گفحً و ٌّقحً آؿان اؿث،اىا ایٍکَ از جک جک ایً فیهحؼُا فلیَ ةایغ ةگػرد ،ةٍا ةَ صغیخ قؼیف
ىؿؼاج ،اگؼ دیگؼان یک ةار در ؾيؼقان ىی ىیؼٌغ ایً اٌـان ُا کَ ىی ظّاٍُغ ةَ ىلام میاٌث از ٌفؾ
ةؼؿٍغُ ،ؼ روز ُفحاد ةار ىی ىیؼٌغ و زٌغه ىی قٌّغ .ایً فیهحؼُاي اؿث کَ ةا یک دیغ واكؽ گؼایاٌَ اگؼ ٌگاه
قّد،قعل ىحّزَ ىی قّد کَ روایث چلغر ىضغودیث ُا و قؼایط ظامی را كؼار ىی دُغ کَ فلیَ ةایغ از
ایً فیهحؼُا ةگػرد و ةؿغ نهؿّام أن یلهّغوه .صاال ایً فلیَ ؾتارتٌ اُظؼاي ونی اهلل اؿث.
در ومیث پیاىتؼ $مهی اهلل ؾهیَ و آنَ #ةَ اةّذر  -ةعكی را کَ ىؼةّط ةَ ایً ةضخ اؿث – ىی فؼىایٍغ :یَا أَةَا
ص ّحَْ یَؼَى انٍَّاسَ کُهَُِّوْ فِی زٍَْبِ انهََِّ أَىْذَالَ انْأَةَاؾِؼِ ،دُوَّ یَؼْزِؽُ إِنَْ ٌَفْـَِِ فَیَکُّنُ َُُّ
ذَرٍّ ،نَا یَفْلََُ انؼَّزُمُ کُمَّ انْفِلَِْ َ
أَصْلَؼَ صَاكِؼٍ نََِا.
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ایً چَ ؾتارجی اؿث کَ در جؿؼیف فلیِی کَ ىیعّاُغ ونی اهلل ةاقغ آىغه اؿث!!!؟؟؟ ىی فؼىایغ :ةَ کيال
فلَ ٌيی رؿغ ىگؼ وكحی کَ ةَ اظؼافیاٌف ٌگاه ىی کٍغ و آٌِا را اىذال قحؼ ةتیٍغ ،آن ُو در کسا؟ در زٍب
اهلل؛ قایغ فؼدي از ایً ؾتارت ؿّء اؿحفاده ةکٍغ و ىغهعَ کٍغ و ةگّیغ :ؾسب ! دٌیا ىی گّیغ ارزقِاي
اٌـاٌی و اىذانِو و قيا ُيَ اٌـاٌِا و دوؿحاٌحان را قحؼ صـاب ىی کٍیغ؟!
ةایغ زّاب داده قّد کَ :ایً زّر جفـیؼ کؼدن ،ةؼداقث قعنی ظّد ؿّال کٍٍغه اؿث،چؼا کَ صضؼت ىی
فؼىایغ  ٌَ :فی ذاجَ !! ةهکَ در ىضضؼ صضؼت إنَ و ةا جّزَ ةَ صلیلث وزّدي ؾانو ایً ظّر جنّر ىی قّد.
اىا ةَ ظّدش کَ ٌگاه ىی کٍغ ،ظّدش را صلیؼجؼ از ُيَ ىی ةیٍغ$در ةؼظی زاُاي دیگؼ ؾتارت ذنیم ُو
آىغه اؿث  .#پؾ ایً یک ٌگاه ظامی را ةیان ىی کٍغ .قایغ ظّد قعل در فضایی ٌتاقغ کَ در اظؼافف
مغ جا قحؼ ةاقغ ،اىا قایغ چّپان ةؽرگّاري را دیغه ةاقغ کَ ُؽار جا گّؿفٍغ را ةَ چؼا ىی ةؼد .آیا جا ةَ صال
قغه اؿث کَ آن چّپان در ةؼاةؼ آن ُؽار گّؿفٍغش ةایـحغ و ةَ آٌِا پُؽ ةغُغ؟ ،ةَ آٌِا ژؿث ةفؼوقغ؟ ،ىٍّث
ةگػارد؟ ،ةَ آٌِا ظكو کٍغ ویا ىـایم دیگؼ ؟!
رفحارش چَ قکهی دارد؟ اةغاً ةَ ذٍُف ُو ایً کارُا ٌيی رؿغ .یؿٍی ونیّی کَ فلیَ اؿث یا فلیِی کَ ونیّ
اؿث ،آٌچٍان جّزِف ةَ ظغااؿث و ذوب در ظغا اؿث کَ ىٍی در او ةاكی ٌياٌغه اؿث و وكحی ةَ اظؼافف
ٌگاه ىی کٍغ ،صحی از ذٍُف ُو ٌيی گػرد کَ پؽ ةغُغ ،ةَ آٌِا ریاؿث ةفؼوقغ  ،او یک ىأىّریث انِی دارد،
ایً جّصیغ را ظّدش چكیغه ،ذوب در جّصیغ قغه و صاال ىأىّریث دارد زاىؿَ را ةَ جّصیغ ةکكاٌغ.
معنای فقیه
ىلام ونی فلیَ ةـیار ةاالجؼ از ایً صؼفِاؿث .صاال کـی کَ ایً ىؿٍا را از ونی فلیَ ٌحّاٌغ ةغاٌغ و ةفِيغ
،ظتیؿی اؿث کَ والیث فلیَ را فلط ؿؼپؼؿحی زاىؿَ ىی داٌغٌ .حیسَ چَ ىی قّد؟ ٌحیسَ ایً ىی قّد کَ
اگؼ کـی ونی فلیَ را در ایً صغّ ىؿٍاي نغّي جؿؼیف کٍغ ،ایً ٌّع ٌگؼش ىٍكأ ةـیاري از ىكکالت ظّاُغ
قغ ،اقحتاُات ةؽرگی در پی ظّاُغ داقث .ظیال ظّاُغ کؼد کَ ونی فلیَ ٌِایحاً ىذم دةیؼ یک صؽب
ؿیاؿی اؿث ،مؼفاً یک دةیؼ اؿالم قٍاس اؿث ،ونی فلیَ یؿٍی رئیؾ صکّىث یک کكّر ،یؿٍی ُياٍُگ
کٍٍغه كّاي چِارگاٌَ ،ونی فلیَ یؿٍی ٌنیضث گّي ىـؤونیً ،یؿٍی ةٍكیٍغ و فلط راٍُيایی ةکٍغ .ونی
فلیَ یؿٍی ُيان کـی کَ اظحیارات او در كاٌّن اؿاؿی جؿییً قغه اؿث.ىٍكأ اقحتاه از ایٍسا قؼوع ىی
قّد ،ریؽقِا از ایٍسا قؼوع ىی قّد،جا کـی ىؿٍاي ونیّ و ىؿٍاي فلیَ را ٌفِيغ ةَ درك درؿحی از ىـئهَ
ٌعّاُغ رؿیغ.
فلیَ ىذم کـی اؿث کَ فؼو ىی رود در ىیان گم و الي و قً و ىاؿَ و از پكث معؼه ُاي ؿٍگی زظیو و
از ىیغان ُاي زیؼ زىیٍی  ،آب زالل را ىی کكغ و ةیؼون ىی آورد .ایً یک ٍُؼ ةؽرگی اؿث کَ از الةَ الي
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گم و الي یک آب زالنی را ةیؼون ىی کكغ  .فلیَ کـی اؿث کَ صکو ظغا را ةیؼون ىی کكغ  ،ایً ىعهب
ؿاده اي ٌیـث کَ از الةَ الي گم و الي ُاي اوُام و ظیاالت و جكحّث ُاي گٌّاگّن ،صیهَ گؼي ُاي
ىّزّد در جاریط ،از پیچ و ظو ُاي رزال ،از دؿث کاریِاي روایات ،از اٌّاع و اكـام وؿاوس قیعان و ٌفؾ
،ةیایغ ایٍِا را ةکٍَغ و از درون ایٍِا صکو ظغا را ةیؼون ةیاورد،ایً کار ُؼکـی ٌیـث ،چٍیً اٌـاٌی از یک
ظؼف صکو ظغا را ةَ ىا ىی دُغ ،چؼا کَ ازازه دارد ،جعنل دارد ،از ظؼف دیگؼ ونی ظغا اؿث.
ظب اگؼ کـاٌی ةاقٍغ کَ ایً ىؿٍا ةؼایكان ىؿهّم ٌتاقغ ،آٌلغر اُيیث ىـئهَ در ذٍُكان پاییً ىی آیغ و
ؿاده زهّه ىی کٍغ کَ فلط جتغیم ىی قّد ةَ یک صکّىحی کَ ؿؼپؼؿحف یک فلیَ اؿث.
چَ دقيٍان ؾٍّد و چَ دوؿحان در ةؿضی ىّاضؽ ةَ اقحتاه ىی افحٍغ و ٌيی جّاٌٍغ رٍُيّدُا و اقارات ،ةهکَ
ؾٍایات ظغا گٌَّ والیث را جّزَ ةکٍٍغ و ةا دیغ ىادي ٌگاه ىی کٍٍغ  .و ىكکم نغؽش و قتِات و ریؽش ُا از
ایٍسا قؼوع ىی قّد  ،أٌارزُم گّیی ُا در ةؼاةؼ ونی فلیَ از ایٍسا قؼوع ىیكّد.

رابطه تزکیه نفس با فهم معنای ولیّ
ىحّزَ قغن ىؿٍاي ونی فلیَ رىؽي دارد و از صکيحِاي ظغاؿث ،کيا ایٍکَ در صضؼت ونی اهلل االؾؼو
$ؾهیَ انـالمُ #و ایً صکيث ظغایی ةّد  ،چؼا کَ ظیهی جیؽ ةیً ُا ةّدٌغ در زىان اٌتیاء ؾهیِو انـالم و
ائيَ ؾهیِو انـالم از زِث جعنل ُاي ةاالي ؾهيی،ؿیاؿی ،رزىی و ...اىا ىی گفحٍغ  :ةهی او راىیكٍاؿیو ،
پـؼ فالٌی اؿث ،ىادرش فالٌی اؿث ،یک ةكؼیـث ىذم ىا و  .. .پؾ ىیتیٍیو کَ آن ٌّر والیث ىٍكأ
اظحالفات قغه اؿث.
صکيث ظغا در چیـث؟ در ایً اؿث کَ ایً ىؿٍاي ونی ةؼاي ُيَ ىؿهّم قّد جا ةَ ایً اقحتاه ةؽرگ در
ن  .صکيث ظغا در ایً اؿث کَ $ةؼاي ىؿهّم قغن ایً ىؿٍاي ونیّ و
ارجتاط ةا اظاؾث از ونیّ اىؼ دچار ٌكّ د
ةؼاي ؾغم ىؼجکب قغن ایً اقحتاه ةؽرگ در ىـئهَ اظاؾث از ونی اىؼ#ظّد قعل ُو ىـیؼي از ایً راه ونیّ
را ةپیيایغ یا الأكم در ایً ؿيث كؼار ةگیؼد جا ةغاٌغ کَ درگیؼقغن ةا ایً ٌفؾ،ىساُغه ةا ایً ٌفؾ یؿٍی
چَ؟ در درگیؼي ةا ٌفؾ ایً ىؿٍا ةؼایف ىؿهّم ظّاُغ قغ ،ایً یک اىؼ ؾیٍی و صـّی اؿث.
ایً ةَ ىؿٍاي ایً ٌیـث کَ قعل ظّدش ُو صحياً ةَ ىلام ونی انِی ةؼؿغ  ٌَ ،ایٍکَ ةَ ىلاىات ةاالي
جؽکیَ ٌفؾ ةؼؿغ  ،چؼا کَ ایً جکهیفِ ةياالیُعاق ىی قّد و از قعل ایً را ٌعّاؿحَ اٌغ ةهکَ از اٌـان ایً
را ظّاؿحَ اٌغ کَ در ایً راؿحا كؼار ةگیؼد ةٍایف ةؼ ایً ةاقغ کَ ىً ىی ظّاُو ةا ٌفؾ و ىٍیّحو ىتارزه کٍو
ُ ،يیً ىلغار کَ دارد راه ىی افحیغ و در راه اؿث ظیهی چیؽُا ةؼاي اٌـان ىؿهّم ىی قّد ىذال ایٍکَ ٌفؾ
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،درگیؼ قغن ةا ٌفؾ چیـث ؟وآدارش ٌ ،حایسف چَ ظّاُغ قغ ؟ آٌگاه جازه جا صغودي ىؿٍاي ایً ونی ةؼاي
اٌـان ىؿهّم ىی قّد و از ایً اقحتاه ةؽرگ ٌسات پیغا ىی کٍغ .
یک ىذانی ؾؼض قّد جا ایٍکَ جّزَ پیغا قّد ةؼ ایٍکَ ایً درگیؼي ةا ٌفؾ اُيیحف چلغر اؿث و ایً غفهث
اٌـان از ایً صلیلث چَ كغر ؾسیب اؿث ىذال یک قعنی در گّارقف اٌگهی وزّد داقحَ ةاقغ ،ظتیؿی
اؿث کَ ایً اٌگم ُؼچَ ىّاد ىلّي و ىغػي کَ ایً قعل ىنؼف ىی کٍغ را ىیگیؼد و ىی ةهؿغ و چیؽي
ةؼاي قعل ةاكی ٌيی گػارد جا ةؼاي ؿّظث و ؿاز و  . . .ىنؼف قّد ،صال چٍیً قعنی زود زود دنف
ضؿف ىی کٍغ و اصـاس ٌیاز ةَ غػا ىی کٍغ و ُؼچَ كغر ُو ىیعّرد ؿیؼ ٌيی قّد و اظؼافیان ُو ُؼ چَ
كغر ةَ او ىی گّیٍغ کو ةعّر ،ىی گّیغ اقحِا دارم ،دنو ىی ظّاُغ ةعّرم .در پاؿط ایً قعل ىی گّیٍغ جّ
ظیال ىی کٍی اقحِا داري  ،چؼا کَ چیؽي از ایً غػایی کَ ىیعّري ةَ جّ ٌيی رؿغ  ،جّ ایً غػا ُا را ةَ
دقيً  "100ظّدت ىی دُی و جيام ایً وكث او را چاق کؼده اي ،ایً اقحِا کَ جّ داري اقحِاي صلیلی
ٌیـث،درؿث اؿث کَ اصـاؿث ایً اؿث کَ ایً ُا را ظّدم ىیعّاُو اىا در ؾانو واكؽ ایً ظّر ٌیـث ،ةا
ُيَ ایً صؼفِا او ىحّزَ ٌيی قّد کَ اٌگم یؿٍی چَ؟ دقيً را جغػیَ ىی کٍغ یؿٍی چَ؟ صحی ىی گّیغ :
کغام دقيً! ایً دقيً کساؿث! آٌچٍان آن اٌگم ةا وزّد آن قعل یکی قغه اؿث کَ اىکان ایٍکَ
ىحّزَ آن اٌگم ةكّد را ُو ٌغارد  ،یک اقحتاه ةؽرگ ُو ایٍسا پیف آىغه و آن ایً اؿث کَ دقيً و
ظّدش یکی قغه اؿث وایً اجضاد در وُو قعل ادؼ گػاقحَ اؿث .صال ةتیٍیغ چلغر ؿعث اؿث کَ ایً
قعل ةیغار ةكّد  ،ىحّزَ قّد و ةحؼؿغ کَ اوال چَ دقيً ظعؼٌاکی در وزّدش ُـث و داٌیا ایً اقحِا
ُو ىال ظّدش ٌیـث  ،چٍیً آدىی چَ زّر ةایغ ةیغار قّد؟ ةا چَ ظتاةحی؟ کغام ىحعنل و دکحؼي ةایغ
ةیایغ و او را ىحّزَ کٍغ؟ ةا چَ دارویی ةایغ ایً اٌگم را ظارج کٍغ و ةَ او ٌكان دُغ جا او وصكث کٍغ؟ اىا
الاكم یک ؿؤال ىی قّد از او پؼؿیغ ،کَ  :آكا ! ایٍلغر کَ قيا داریغ ىیعّریغ و ةاز ُو اقحِا داریغ  ،ایً غػا
ُا کسا ىی رود؟ ایٍِا ةایغ در ةغن جّ جتغیم ةَ گّقث ىیكغ ،جتغیم ةَ ٌیؼو ىیكغ ،جّ کَ االن افحادي و
داري از گؼؿٍگی ىیيیؼي!!!! ال اكم ةَ ایً ؿؤانِا جّزَ کً  ،الاكم اگؼ ُو ةَ فکؼ درىان ٌیـحی  ،در ایً
ىـئهَ کٍسکاو ةاش ،ایً ٌفؾ صیّاٌی ةا ایً صلیلث اٌـان  ،یک ُيچیً وضؿیحی دارد  ،نػا ُؼ اقحِایی
کَ در ُؼ کاري پیغا ىی کٍغ  ،جّزَ ةَ ایً ٌغارد کَ ایً اقحِا ىـیؼ صلیلی ظّدش را ظی ٌکؼده اؿث و
ُيیً ىـئهَ ةاؾخ قغه اؿث جا اقحِا ةؼ ٌاةّدي ظّدش پیغا کٍغ کَ انتحَ جّزَ ُو ةَ آن ٌغارد ،فهػا ایً
ةاریکی ،ةـیار ریؽ اؿث و دكث فّق انؿاده اي ىی ظّاُغ ،اگؼ ةَ افؼادي کَ ظغىاجی اٌسام ىی دٍُغ و یا
ؿاةلا اٌسام داده اٌغ جّزَ قّد کَ آظؼ ؿؼ ادؾایكان چَ چیؽي اؿث کَ اگؼ گفث کَ ایً ظغىات رةعی ةَ
ىً ٌغارد و ُيَ اش از ةؼکات اؿالم ةّده و ىؼةّط ةَ ديؼات ظّن قِغاؿث و ىؼةّط ةَ ىغیؼیث والیث و از
ةؼکات والیث،و ٌیؽ ةگویغ کَ ىً کسا و ظغىث کسا و ةّدٌغ کـاٌی کَ ایً کارُا را از ىً ُو ةِحؼ اٌسام ىی
دادٌغ و در ایً راه ُو جکَ جکَ قغٌغ و امال ادؾایی ُو ٌغاقحٍغ  ،ىؿهّم ىیكّد کَ چٍیً آدىی ةا ٌفؾ ظّد
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یک درگیؼي اي داقحَ و ظعؼ و وصكث آن را اصـاس کؼده و ُّاؿف زيؽ اؿث ،در ٌحیسَ ونی اهلل را ُو
ىیفِيغ ،ونی فلیَ را ُو ىیفِيغ و ُیچ اٌا رزهی ُو ٌغارد ،کيا ایٍکَ ظّد ونی فلیَ ُو ایٍعّر اؿث ،اىام
رضّان اهلل جؿانی ؾهیَ ةا آن ؾؼيحف کَ ُيَ ؾانو ُو ىیغاٌٍغ از ةؼکث او ُيَ ایً ىـائم رخ داده ،ةا ایً
صال ىیگّیغ کَ ىً یک ظغىث گػار ةّده ام و ُيَ کار را ىهث کؼده اٌغ  ،جيام ةیاٌات و مضتحِا در مضیفَ
ٌّر ةغون اؿحذٍا جّزَ ةَ اهلل اؿث  ،صحی ؿعٍؼاٌی ُاي پٍر دكیلَ اي ایكان ُيَ جّزَ ةَ ىؿؼفث اهلل اؿث،
ىی ظّاُغ زاىؿَ را ةـّي آن ىلنغ ةکكغ؛ یا ىلام ىؿؼو رُتؼي صفؼَ اهلل ،یکسا پیغا کٍیغ کَ جّزَ ةعغا
ٌتاقغ ،ایً یک صلیلحی اؿث ،یکی از ةِحؼیً ىؿیارُا در اٌحعاةات ُو ُ ،يیً زِث دُی ُاؿث ،کَ ایً
آكا ىّضؿگیؼي ُا و جتهیغاجفٌ ،ضّه رفحارش چگٌَّ اؿث ،اي ایٍکَ والیث را ةنّرت ظیانی و وُيی یک
ىـحيـکی كؼار ةغُغ ةؼاي رؿیغن ةَ ظّاؿحَ ُاي ظّدش ،ةهکَ صلیلحا ىؿهّم ةاقغ کَ اصـاؿف ٌـتث ةَ
ؾيهکؼد ُاي ظّدش در ارجتاط ةا والیث چیـث؟ ةیٍف او در ارجتاط ةا والیث از نضً کالىف  ،از ٌّع
رفحارش ،صحی اگؼ ةّیی از أٌا رزم گفحً ةیایغ ایً پیغاؿث کَ . . .
پؾ ُؼ کؾ وػیفَ ؿٍگیًي کَ دارد ایً اؿث کَ در راةعَ ةا ىضّر امهی اىؼ ةَ ىؿؼوف و ٌِی از ىٍکؼ کَ
راه ىؿؼفث ٌفؾ اؿث ،کار ةکٍغ و ةؼ ایً اؿاس ىی جّاٌغ ةگّیغ کَ ٌكؼ فؼٍُگی  ،صفغ ٌؼام  ،اٌحؼار
صضؼت و  . . .ریكَ در ایً ىـئهَ دارد کَ چلغر در راه جّصیغ ،راه جؽکیَ ٌفؾ و ىؿؼفث ٌفؾ کار کؼده
اؿث و صحی ىؿٍی ونی فلیَ را ةا ایً دیغگاه جتییً کٍغ.
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