
 طی االرض چیست؟

 دادُ ًسثت "القشًیي ری" ساتِ چیضی چٌیي مشین قشآى. ًیست تشنیل قاتل الجولِ، فی األسع، طی ٍقَع

 ( 98/مْف)«سثثا أتثغ.»است

 اًجام فششتگاى یا أجٌِ هثل هَجَداتی مول تِ آیا مِ ًیست، سٍشي خَتی تِ ها تشای آى چگًَگی اها

 ! ؟ … ٍ شَد هی جوغ صهیي یا شَد، هی

 .مٌٌذ هی تؼشیف صیش گًَِ تِ سا االسع طی هشاتة گاُ ٍجَد، ایي تا

 غیش ٍ الؼادُ خاسق ماسّای اص "األسع طی" ٍ. است پیچیذى دسّن ٍ دسًَسدیذى ٍ پیوَدى هؼٌای تِ طی،

 ٍ الْیِ اسادُ تا دّذ، هی اًجام االسع طی مِ مسی. است خاسج ػادی افشاد ػْذُ اص مِ است، ای طثیؼی

 . مٌذ هی ایجاد ٍ احضاس ًظش هَسد هحل دس سا خَد ٍاحذ آى دس است، شذُ افاضِ اٍ تِ مِ ای هلنَتیِ

 ٍ ػشفاى اص حذ آى تِ مِ فشدی. گشدد هی "فینَى مي" الْیِ اسادُ یل تا مِ است گًَِ تذیي االسع طی

 اسادُ یل تا تلنِ ًذاسد، چیٌی هقذهِ ٍ ساصی صهیٌِ ٍ ٍقت طشف تِ ًیاصی تاشذ سسیذُ ماهل ٍ ػالی شٌاخت

 هی هٌتقل است تَدُ ًظشش دس مِ هناًی تِ اٍ ٍ شَد هی اًجام اٍ االسع طی لحظِ، ٍ آى یل دس ٍ الْیِ

 ّواى تا ٍ هناى آى ٍ صهاى آى دس اٍلی جسن ّواى خَد، جسن دادى حشمت ٍ ساُ پیوَدى تذٍى یؼٌی گشدد؛

 هاًٌذ شَد، هی حاضش دیگش هشخظات ٍ دیگش هناى ٍ دیگش صهاى دس ٍ گشدد هی دٍهی جسن هشخظات،

 .الؼادُ خاسق ماسّای ٍ هؼجضات

 : ایي تٌاتش

 هؼشفت تا هالصم مِ ًفس شٌاخت ٍ هؼشفت تِ افشاد تا ٍ داسد، الْیِ قذسیِ ًفَس تِ اختظاص االسع طی -1

 .ًوایٌذ االسع طی تَاًٌذ ًوی تاشٌذ، ًشسیذُ است خذاًٍذ شٌاخت ٍ

 طی دس سا خَد اص غیش اجساهی ّستٌذ قادس گاُ مِ است ای گًَِ تِ طالح ٍ ٍاسستِ افشاد هلنَتی ًفس -2

 هؼشفت ٍ موال اص ػالی حذ آى تِ مِ افشاد تشخی اص مِ تیٌیذ هی اگش لزا. تاشٌذ داشتِ ّوشاُ تِ االسع

 شخض مِ است ایي خاطش تِ اًذ، داشتِ االسع طی مِ شذُ ًقل آًْا هَسد دس حال ایي تا ٍلی اًذ، ًشسیذُ

. است تشدُ خَد ّوشاُ تِ االسع طی دس سا فشد ایي ٍاسستِ ػاسف آى ٍ تَدُ آًْا ّوشاُ ای ٍاسستِ ٍ ػاسف

 فشد آى تتَاًذ تا تاشذ تشخَسداس قاتلیت ٍ لیاقت ٍ شایستگی اص آًقذس تایذ ًیض شخض ّویي حال، ایي تا الثتِ،

 . مٌذ ّوشاّی سا ٍاسستِ ػاسف



 طَل( دقیقِ 20 یا 10 هثال)صهاًی هذت ٍ گشفتِ طَست تاخیش تا آًْا االسع طی مِ ّستٌذ افشاد تشخی -3

 تِ شخض آى مِ است ایي خاطش تِ حالت ایي. شَد حاضش ًظش هَسد هناى دس تتَاًذ شخض ایي تا مشذ هی

 ٍ ٍقت طشف تِ ًیاص ّویي تشای ٍ است؛ ًاقض اٍ االسع طی لزا ٍ است، ًشسیذُ هضتَس هقام تِ ماهل طَس

 . داسد تیشتشی قَُ ٍ تَاى اص استفادُ

 ٍ هؼشفت تَدى داسا ّوشاُ تِ اًساى، قلة ٍ تاطي پامی االسع، طی اًجام دس اٍل قذم مِ آى مالم حاطل -4

 ٍجَد مِ است، موال ػالیِ دسجات تِ سسیذى ملی تطَس ٍ هتؼال، خذاًٍذ ٍ خَد تِ ًسثت ماهل شٌاخت

 . شَد هی آى اًجام اص هاًغ خَدًوائی ٍ غیش تِ تَجِ ای رسُ

 داًشوٌذاى ٍ ػلوا ٍلی. است اٍلیاءاهلل تِ خاص ـ گزشت ّوچٌاًنِ ـ مِ است االسع طی اػالی هشتثِ ایي

 ثاًیا ٍ گٌجذ، ًوی هختظش ایي دس آى تفظیل اٍال مِ. داسًذ اشاسُ ًیض االسع طی اص دیگشی اًَاع یا ًَع تِ گاُ

 . است هشنل آى دس اطویٌاى تِ ٍطَل

 االسع طی مِ شذُ ٍاسد سٌی ٍ شیؼِ اص سٍایاتی گزشت، مالم طذس دس مِ ای آیِ ّواى ریل دس هثال، تشای

 ٍ 495ٍ 494ص ،2ج تفسیشالثشّاى، تِ. ك.س.)است دادُ ًسثت اتشّا سثثیت ٍ مول تِ سا القشًیي ری

 ( 513ص ،3ج الویضاى، تشجوِ

 ػالهِ احَاالت دس مِ تْشاًی، حسیي هحوذ ػالهِ ًَشتِ "تاتاى هْش" متاب تِ تَاًیذ هی تیشتش هطالؼِ تشای

 .ًواییذ هشاجؼِ شذُ، ًگاسش الویضاى متاب طاحة( سُ)طثاطثایی حسیي هحوذ سیذ تضسگَاس


