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چکیسه
.امتبىػویايبىػویک٥ـػٕىؿهٞمىلػاىتىتباؿیهىػیػلیلبـیهىػییهىػیتػیًی١یـتبلی٢یامتوبه

امت.باتىرهبهتًىٛيژاػیاهـوفیيؼؿتػیؼهىؼهؿوگـّوهبهػیايتیهىػیػؿٕىلتاؿیظبنیاؿبهافهمیى
ىىػکهآیاایى٩اٝؼههمىاؿه١یـیهىػایىپـموهٖـسهیهاییهىػیباماب٪هٔتیهىػیاووهمچًیىورىػػول

امت.ػؿایىه٪اله٥ـػافپیىمتىبهایىػیايتکهىػؿتاؿیظػیؼهىؼهبههاییهًضَـامت؟يمىيهؿٝایتىؼه
ایىگـوه اف بهمهيمىيه پامٞیىؼه ـػاعتهىىػ: ػیايتیهىػیػؿَٝـبامتاوپ به ػىاهیآػیابى)ػؿها

ـکیه( ت و ـاو ای هـفهای ػؿ کًىيی، ـا٧ ٝ کـػمتاو ٥اٍلصؼوػ و ٦٩٪اف ىمال )ػؿ عقؿمتاو ػؿیایهٔ، هیاو
هافيؼؿاوباػؿیایمیاه(وػؿهیاوعايؼاوصمیـییمى.

وتاًٝىاوهؾهبؿممیپؾیـ٥تآػیابىػولتیعىػهغتاؿبىػکهػؿاوایل٩ـویکنهیالػیػیىیهىػیتؿابه
ـيگىووکهؿوهیافآصؼوػٍؼمالپل ماعتًؼ،یهىػیتهمچًاوهؾهبؿممیآياوبىػ.هاایىػولتؿام

هٔکهػؿ٩ـوچهاؿمهیالػیبهیهىػیتگـویؼيؼوتامؼيؼعايؼاوصمیـییمىػوػهاوصاکن٩ؼیمییمىبىػ
یهىػیته يمىػيؼ، ٥تش ؿا یمى صبيی هنیضیاو که هیالػی ػیىىين بىػمچًاو مـفهیى ایى وصاکماو

ـايزامعقؿهاکههـػهايیبؼویوآلتایی ًٝىاوػیىؿممیتباؿبىػيؼ.آياوػؿ٩ـوهيتنهیالػییهىػیتؿابهم
ـ٥تًؼوتا٥ـوپاىیایىکيىؿػؿ٩ـوػهنهیالػی،ػمت بـایىػیىبىػيؼ.عقؿمتاوپؾی کنامماا

.ؿ،تاؿیظیمى:یهىػیت،صمیـی،آػیابى،عقواژگاوکلیسی
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همسهه
ـتبلی٢یهضنىبهیهایبنتهٔیهىػیتیکیافػیى ـاییهىػی١ی بىػواٝت٪اػػیًیگـػػ،بؼیىهًٞاکهب

هی ـػ ٥ بهباینتیهىػیکا٥یيینتو ـػػ. گ ـػه هلتیهىػىم اف تا باىؼ بـٝکلفاػه ٝباؿتػیگـ
البتهػؿباؿهٔویيایهىػیػؿهایایىػیايتبـؿ،اػیايیچىوػیىامالموهنیضیت تباؿاوبنتهامت.

ـایامت،آيچًاوتىاویکیهىػیػاينتهمىاؿهبضجبىػهچهکنیؿاهیکهه٦هىمیهىػیوایى کهب
ـاؿهیيمىيهيافی ـاػیؿاکهافمىییکیافوالؼیىتباؿییهىػیػاىتًؼهىؿػتٞ٪یب٩ ػاػيؼ،ولیهاا٥
هی پیو همیى اف بـعی که هیيگىوآهؼ ػاينته ١یـیهىػی یهىػی> راهٞه مىی اف ىؼيؼ.بغتاو

ـتبلی٢یبىػوایىهـبه ؿوی٩َؼایىه٪الهبـؿمیایىهنئلهوهىیتیهىػیيینت.١ـُاىاؿهبه١ی
تاؿیظبىػه ٕىل يغنتیىػؿ ـايیاو ٝب يیاکاو هیاو ايضَاؿهػؿ هىؿػآییىو چًؼ ایىهمه با امت>

اف تىره رالب ولی ه٪الهکىچک ایى که امت هىرىػ تاؿیظ ػؿ یهىػیت به ١یـیهىػیاو گـوه
ـػافػ.هی کىىؼتابهاعتَاؿبؼیىهىّىٛبپ


یهىزیتزضآزیابى
ـاؿهٔهًٖ٪ ـا٧کًىيی٩ ـػمتاوٝ اول٩ـویکنهیالػی،اهالیهٔػاىت.ػؿيیمبامتايیآػیابىػؿصؼوػک

ـ٥تایىهًٖ٪هیهىػیتؿابه پاػىاهاوآػیابىإالٝاتػ٩ی٪یػؿافتاؿیظاولیه1ٔ.ًؼًٝىاوػیىعىػپؾی
ـاد ع ایًاو ؿوفگاؿػمتيینت. ػؿ هضلی پاػىاهاو اف بنیاؿی همايًؼ ولی بىػيؼ، اىکايیاو گقاؿ

هیاو که ػاىت يام )ٝقت( ایقاتل آػیابى پاػىاه يیـوهًؼتـیى بىػيؼ. عىػهغتاؿی ػاؿای اىکايی
۹۱هایمال ػؿػوؿهٔوهیالػی٥ـها٪۱تا باؿواییيمىػ. آيچًايکه اوآػیابىبهصؼاکخـا٩تؼاؿؿمیؼ،

بافیا٥ت.ایىوتغتافػمتؿ٥تهػوباؿهتاد-پاػىاههٞقولاىکايی-یاؿیایقاتلاؿػواومىم اهؿا
ـ٥تًؼ. ـاػیبىػيؼکهیهىػیتؿاػؿعايؼاوملًٖتیآػیابىپؾی  ٝقتوهمچًیىهاػؿههلًايغنتیىا٥

بافؿگايییهىػیوامٖهٔکهػؿهیياو)ػؿعىفمتاو(صْىؿػاىتًؼبهیؿمؼکهایىػوفهايهیبهيٚـ
ييیىيَیبیى،ؿمؼهمنایگیایىهًٖ٪هبامـفهیىیهىػیگـچهبهيٚـهی2باىًؼ.ػیىگـویؼههایىب
ـاهنآوؿػهتمایالتیافگـوهبؼیىآییىػؿهیاوآػیابًیتـیوپ ٥ بههـؿها آیؼکههنویبـهیباىؼ.

ايؼ.افآيزاکهػؿایىػوؿهيهیهىػت٦ى٩یػؿایقاتلوهنهاػؿهباوؿیؿامظبهایىػیايترؼیؼػاىته
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ویژه اهتیاف آییى پؾیـهایى يه و ػاىتًؼ آػیرهاو به هیباای آو بـ صاکن عايؼاو و هیى تىاوػاػ،
ـ٥تکهیهىػیىؼوایياوبیيتـبـهبًایاٝت٪اػ٩ ػؿٕىللبیبىػهپؾی اهؼا٣میامی.هلًا باىؼتا

ـػيؼ.صیاتوبهفیاؿتبیت ـگهنهـػویآياوؿاػؿایىىهـبهعاکمپ الم٪ؼكؿ٥توپلافه
هیالػیػیىؿممیآػیابىبىػ>ػؿایىتاؿیظؿوهیاوتىاينتًؼبـایىهًٖ٪ههنل۴۴5ٔػیىیهىػتامال

ملنل ههٔىىيؼ، ؿا آػیابى هًٖ٪هپاػىاهاو ایى ؿممی ػیى صالت اف ؿا یهىػیت و ً٪ـُماعته
2ٙـ٩٣ـووبٞؼیبیيتـرمٞیتیهىػیآػیابىبهتؼؿیذرؾبػیىهنیضیتىؼيؼ.1مافيؼ.عاؿد


یهىزیتزضهیاوذايساوحمیطییمى

ـهٔیمىػؿرًىبىبه هؼيیتػؿایىمـفهیىامتوافصیجآباػايیوماب٪هٔٝـبنتاووا٩ٜىؼهرقی
ویژه ػاػههى٩ٞیت اصتمال ػاؿػ. مکىيتای يغنتیى که پاػىاهیگاهايؼ ا٩تؼاؿ اود ػؿ یهىػی های

ـايیبًایهیکلملیماووبًی ـائیلػؿصؼوػملًٖتػاووػػؿٝـبنتاوبهورىػآهؼهومپلباوی ام
ػمتهبیت یهىػیاو آواؿگی و بغتًَـ ػمت به الم٪ؼك اف هنتههایی ایى به آياو پًاههای اولیه
ایىیهىػیٝـبنتاوػؿػوي٪ٖهٔهٔراه3ٞباىؼ.ماورمٞیتایىهناکىا٥قایویا٥تهباىًؼوبؼیىآوؿػه

ـکقػاىت،یکیهًٖ٪هٔ هایکلًیهٔمًتٝمؼصزافوػیگـییمى.ػؿصزافیهىػیبًابهمـفهیىتم
ـهیقافآهیق،هایرهاوػیگـیهىػیػؿػیگـمـفهیى ـ٥تًؼ،ولیهباػیگـا٩ىامؿاپیوؿاهايقواوپ گ

ـػاعتًؼ.يتیزهیهىػیاویمىؿاه١یـهٞمىل ـ٥تًؼوبهصيـوييـوآهیقهبا١یـیهىػیاوپ تـیؿاپیوگ
ـػوبهایىآییىتمایلپیؼا-ػاؿوصاکنبـمـفهیىیمىبىػکهعايؼاوؿیيه-کهعايؼاوصمیـیآو ک
ػاػهوٕیهیالػیؿط٪۹۳صمیـییمىىؼ.ایىؿعؼاػػؿصؼوػفوػییهىػیتػیىؿممیعايؼاوبه

ػیىؿممییمىاٝالميمىػ.،آوابى٩ـیبصاکنصمیـی پؾیـهیهىػیتافمىیػولت4یهىػیتؿا
ـاوبـمـؿاه کهای ـا ـاوفؿتيتیوؿومهنیضیؿعؼاػههمیبىػ،چ یمىػؿکياکوػؿگیـیهیاوای

ـاؿػاىت ىامؿاه-صزاف-يمىػ.ؿاهیمىوهًا٥ٜا٩تَاػیایىکيىؿؿاتضؼیؼهیتزاؿتؿومباىـ٩٧
یهٔکههمنا-ماعت.پیوافآوصبيهرایگقیًیبىػکهؿومؿاافٕـی٨ػؿیابههًؼومتاوهـبىٓهی
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بىػ به-ػؿیایییمى کهػیىهنیضیؿا بىػيؼ اهیؼواؿ ؿوهیاو و بىػ ـ٥ته پؾی ػیىؿممیکيىؿ ًٝىاو
ی صمیـی ملٖػولت بتىايًؼ تا ـػ بپؾی ؿا آياو ػیى هن ٝـبنتاوهٔمى تزاؿی ـهای هنی بـ ؿا عىػ

ـيؼ. ـايیؿومهی1بگنت کهيٚـبهاعتال٥اتصالگـوهصمیـیاوبهػیايتیهىػیمببيگ ـا ىؼ،چ
گؾىتهٔؿیيه و ػمتهػاؿ ػو ایى هنیضی، و یهىػی الهی ػیى ػو پیـواو هیاو هن،عىيباؿ ػىمًاو
ـػه ـايیاوؿاتـریشهیىؼىم ـايیاووؿوهیاو،ای ـاکههویهىػیاويیقػؿکياکو٩ؼؿتهیاوای ػاػيؼ،چ

ـايیاويياوافتناهلهناٍٖکاکهؾهبیکمتـیهیايياوورىػػاىتوهنماب٪هٔ ؿوابٔیهىػیاووای
ا٩لیت با ػؿبـعىؿػ ـايی ای ػیـپای تناهش ػو ػو ایى ـک هيت هبؼاء به يٚـ ػاىت. وها یهىػی یى

پؾیـهایىػیى،رىهنیضیوملٖههابهصبيهٔهنیضی،صْىؿیهىػیاوػؿهًٖ٪هوصنامیتیمًی
بُ یىم٤هن يام به هلىکصمیـی ایى اف ؿوییکی هـ به ارتماٝی. هن امتو ػاىته میامی ٞؼ

ـاوبـعىؿػبارمٞیافبههنیضیتگـويؼگاوهًٖ٪هٔهیالػی(ػؿ٪5۹-٪5۰ؽويىاك) ىؼتٝمليز
ـاهنآوؿػوباصملهصبيیاوهٔػاػ.بـعىؿػاوباهنیضیاوبهاييياو ـایهؼاعلهصبيهػؿیمى٥ ،الفمؿاب
ـا٥تاػویمىاى٢اػو 3امت.بهایىو٩ایٜیمىػؿ٩ـآوهزیؼهناىاؿتؿ٥ته2ىؼ.للتصمیـییمىب

ـایيزاتافػمتصبيیاوبهمامايیاو ـايیاوىؼيؼ،يتیزهآولمهتىبافهايؼگاوعايؼاوصمیـیب کهای
ـاوػؿیمىاػاهه 4ػاىت.هؼاعلهيمىػهوصبيیاوؿاافیمىؿايؼيؼوتإلىٛامالمصْىؿای


یهىزیتزضهیاوذعضها

هن فؿػپىمتو آلتایی، ٩ىهی بىػهعقؿها ـکقی آمیایه آياو عامتگاه بىػيؼ. ـکاو ت با امتکهتباؿ
مـفهیىمپل به ههارـتهایىمال بضبىصه٦٩ٔ٪اف ػؿ هىويمىػيؼ. بهتهارن عقؿها اؿوپا، به ها
٩ؼؿتی١البػؿهابهپایاوؿمیؼ،عقؿهاعىػبها٩تؼاؿهىوهٔکهػوؿآياوپیىمتًؼيؼوهًگاهیهٔاتضاػی
ـک١ـبی،عقؿهاگيتهوؿوػولگابؼلهٔىمال٦٩٪افورلگهًٖ٪هٔ ـاتىؿیعا٩اياتت مپلبابـپاییاهپ

ـاىؼيؼ.ػؿهیايهٔ ـاتىؿیؿاپؾی ـاتىؿیافهیاوؿ٥تواف،ه٦تنهیالػیمؼهٔتابٞیتػؿایىاهپ ایىاهپ
به وایىپلعقؿها یًٞیؿوم ػؿکياکوػو٩ؼؿتبامتايیرهاو، ٍىؿتػولتیهنت٪لػؿآهؼيؼ.
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ـػیؼيؼ.ػؿػوؿ ـاتژیکایىکيىؿگ ـ٥تًؼوهتضؼامت گ ـاو،عقؿهارايبؿومؿا ـاوهایارًگهٔای وی
آمیبؿوم ػؿ ي٪وههمیؿا عقؿها پـویق، فهاوعنـو ٦٩٪افػؿ به آياو ـػيؼ، ک ای٦ا ـاو ای ؿمايیبه

1پیـوفیياو٥تشىهـت٦لیلػؿگـرنتاوبىػ.یىتـتاعتًؼوههن
بههٔػیىاولی بؼویرهاو ا٩ىام بنیاؿیاف هیاو هـمىم باوؿ که بىػ ىمًینن آمیایعقؿها هیايهویژه
بىػ.ولیػؿ٩ـو.صيـوييـآياوباؿومهنیضیمببتـویذهنیضیتهنػؿهیاوآياوىؼهامت

ـاتىؿیامالهیبه اهپ ـ٥ت. گ ـاؿ هى٩ٞیتیعا٩ً کيىؿعقؿمتاوػؿ که ػؿهيتنبىػ ٩ؼؿتی٥قایًؼه
ـ٥تبىػوػؿهمنایگیعقؿمتاوؿ٩ابتؿومهنیضیباعال٥تامالهیماعتاؿی ػو٩ٖبیؿاصالپیي

بنتهبهگـوهاٝت٪اػی،هاوکيىؿهایهنت٪لبىػ،بؼیىهًٞاکهبیيتـاهاؿتػؿرهاوبامتاوآ٥ـیؼه
ـ٩ؼؿتػؿهی آهؼيؼ.ػؿایىهیاوعقؿهاتمایلػاىتًؼتاامت٪اللعىیوؿابهتابٞیتیکیافایىػواب

 ؿممی گقیًوػیًی هیاو ایى ػؿ ؿا ؿاهبـػی پلگام يمایًؼ، ؿاص٦٘ یهىػی ػیى عقؿها ػیؼيؼ.
ـکبنیاؿیهیاوایىػیىوػوػیىرهايیػیگـ،امالموهنیضیت ـاکهاماكوي٪آهيت ـگقیؼيؼ،چ ب
پاتـیاکهنیضی یا اي٪یاػعلی٦ههنلماوو پؾیـهایىػیىػؿفیـمایه ػؿٝیىصالبا هىرىػبىػ.

ـاؿيمی ـ٥تًؼ.ؿوهیيیق٩ گ
ـاتىؿؿومهیالػی(بافهی5۱5-5۰۷یهىػیتبهفهاوژومتیًیى)آىًاییعقؿهابههٔماب٪ گيت.ایىاهپ

ا٩ؼاهی ػؿ ـ٩ی ؿايؼه،ى ایى اف تٞؼاػی ٍاػؿيمىػ. بیقايل اف ؿا یهىػیاو ـاد اع بهػمتىؿ ىؼگاو
ایکىچکافیهىػیاوؿاػؿایىکيىؿىکلػاػيؼ.هىدػومههارـتآياوبـػيؼوراهٞهعقؿمتاوپًاه

فهاو بافهیبه آمیای٢ٍیـ گـوهیاف٥تىصاتامالهیػؿ ایىهًٖ٪ه پیيـویهنلماياوػؿ گيت.
یهىػیاوؿاواػاىتتابهعقؿمتاوبکىچًؼ.هىدمىمههارـتیهىػیاوبهایىمـفهیىهنهـبىٓبه

( لئىومىم ـاتىؿ ٥ـهاواهپ ـ٩یبه ۷۴۴-٥۷۴۷ياؿهایهؾهبیػؿؿومى يٚـبىػهیالػی( به باؿی> .
ارباؿیيبىػهیه هیاويغبگاووؿمؼپؾیـهیهىػیتافمىیعقؿها بیيتـؿوادآوهنػؿ امتو

ىؼویهىػیتػؿعقؿمتاوػؿامتکهبهؿ٩نؿممیابىصى٩لگقاؿهػاػه2باىؼ.عايؼاوملًٖتیبىػه
ـػمایىمـفهیىهنیضییابه ـيؼ.همىاىاوبتگ٦تهٔفهاواوهًىفاکخـیته ـػهامتپـمتوکا٥ اؿهک

 3.هایپیيیىعىػو٥اػاؿيؼوبهمًتکهبهؿ٩نپؾیـهیهىػیتافمىیعايؼاوملًٖتی،آياوهمچًا

                                                                                                                                                       
.۹۰-۴۱کنتلـ،عقؿاو،. 1
.۷۱-٪۷هماو،ٌٍ. 2
ـياههابىصى٩ل،ً. 3 .۴۹۴ابىصى٩ل،م٦
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ـا٧ٝـبیابنیاؿايؼکبىػهیاهمچًیىبهيٚـهی ـکقیهىػیتآوفهاوػؿٝ ؿمؼکهاؿتبآآياوباه
يؼاىته ورىػ هیايياو اؿتبإی مىاٍالا اف آياو ورىػ ایى با ػاينتهامت. یهىػی همنایگايياو ی

ـ٥تکهیهىػیتؿویهنىاويتیزهتىؼيؼ.هیهی گاهرایگاهبلًؼوٝمی٪یػؿهیاوعقؿهاؿ٥تههیچگ
1يیا٥تهباىؼ.

به هخبتی آحاؿ عقؿمتاو به یهىػیاو باههارـت بىػيؼ ؿوم ىهـويؼ اٍل ػؿ که ایًاو ػاىت. ـاه هم
ـػيؼ.همچًیىعقؿهاعٔٝبـیىؼوػؿمـفهیىرؼیؼباعىػهٚاهماکى ـتمؼوؿوهیوًٍٞتؿاب

ـگقیؼيؼ.ػؿآیًؼهکهعقؿمتاوؿوبها٥ىليهاػو٩ؼؿتامالوهاػؿهًٖ٪هبه ـایکتابتعىػب ٩ؼؿتؿاب
ـتـتبؼیل گؾاىت،آيچًايکهصـ٣میـیلیکىؼ،ایىعٔٝبـیبـؿویعٔمیـیلک)ؿومی(احـب

шًیىصـ٣میـیلیک)ىیى(وهمچשافصـ٣ٝبـیцـابـٝبـی ـ٥تهىؼ.צاهافب )ٍاػی(وامگ
امت.واژگايیافایىهمچًاوػؿهیاوامالوهاؿوادػاىتهعٔٝبـیتا٩ـوػوافػهومیقػههیالػی

2امت.ههایپاػىاهاولهنتاوصکىؼفباوػؿ٩ـوویاػىؼهبـؿویمکه
ـيىىتیهىػیاوعقؿپلاف٥ـوپاىیایىاهپ ؿمؼـاتىؿیإالٛػ٩ی٪یػؿػمتيینت.بهيٚـهیافم

ىؼه ـکقی ه اؿوپای ههارـتبه به ياچاؿ آياو ػؿکه ػهن ٩ـو ػؿ یهىػی عقؿهای اف ىماؿی ايؼ.
امکاو هزاؿمتاو تٖیلی بًیاهیى یهىػی–یا٥تًؼ. ـػ مؼهٔ-رهايگ عقؿهایػؿ اف هیالػی ػوافػهن

3گىیؼ.ػ،ولیافهىٕىاٍلیآياوعقؿمتاوچیقیيمیآوؿامکًؼؿیهو٩نًًٖٖیهؽکـیبههیاوهی


گیطیيتیجه
تباؿاوبهایىػیىهىؿػیهىػیتػیًیبنتهو١یـتبلی٢یامت.ػؿمههىؿػیکهافگـوه١یـیهىػی
ـاػگـويؼهوتمایالتمیامیؿاهی ـاؿگـ٥تػوٝاهلتمایلعىػا٥ ـاؿػاػ.ػؿبـؿمی٩ تىاوهؼيٚـ٩

 هىؿػ مه ٕب٪هـ ػیايتاف ایى به امتکههٔگـويؼگاو بىػه آياو ػمتىؿ به یا تبٜ به و بىػيؼ صاکن
هااتباٝياوبهایىػیايتپیىمتًؼ>آيچًايکهباافهیاوؿ٥تىصکىهتآياويیقاکخـهـػهاوایىياصیت

ؿها ؿػهیلبهایزاػيمايؼيؼ.ػؿهـمههىیيمىػيؼورقايؼکیافو٥اػاؿاوبهػیًياوبا٩ایىػیىؿا
ـاومامايی-الگىیػیىمافهايی ػؿگقیًوػیى-هيابهػیىهنیضیتػؿؿوموػیىفؿتيتیػؿای

                                                                                                                                                       
1. Encyclopaedia Judaica. Vol.12, Khazars. 

.۷۱-٪۷کنتلـ،عقؿاو،ٌٍ .2
3. Encyclopaedia Judaica. Vol.12, Khazars. 
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ـايیافي٦ىؽػیًیػیگـػؿکيىؿوبهتبٜآوتهؼیؼامت٪اللػاعلیاحـيبىػهرؼیؼبی امت.همچًیىيگ
آيچهی باىؼ، ـگؾاؿ پؾیـهایىػیىرؼیؼاح تمایلبه ػؿ پؾیـههنیضیتافتىاينته یمى، ػؿ ًايکه

مىیصبيههمنایهایىکيىؿمببگـوهتٞؼاػیافاتباٛیمىبهػیىهنیضیىؼ،ولیگـویؼو
ـػ بگی ؿا کيىؿ ایى ػؿ هنیضیت ي٦ىؽ تىاينترلى تاصؼوػی صمیـی ػوػهاو پؾیـهاصتمالیو

ـاتىؿیبیقايلػؿهاآياوؿابههنیضیتافمىییمًی آوؿػ.همچًیىعقؿهافهايیهیٍىؿتا٩ماؿاهپ
ـهػو٩ٖبيیـوهًؼامالموهنیضیتػیؼيؼ،تَمینبهپؾیـهیهىػیتبهًٝىاو کهعىػؿاػؿهضاٍ
تابٜهیچ یا وابنته پؾیـهیهىػیتآياوؿا که ایىبىػ ههنالبته يکته ـ٥تًؼ. ػیىؿممیکيىؿىاوگ

بهؾهبیػوػهاوصمیـییمىبهیهىػیتىؼه،تَٞماعت.ػؿمههىؿػبـؿمیکيىؿيیـوهًؼیيمی
ـيگىيییىم٤ؽويىاكوتنلٔهى٩تیصبيیاو همیىَٝبیتهنمببم اگـچه امت، بىػه بیيتـ

ايؼوچهبناپؾیـهػیىهنیضیبـیمىىؼ.ػؿه٪ابلعقؿهاتَٞبايؼکیينبتبهػیًياوػاىته
باباىؼوبنیاؿیافمًتیهىػیتافمىیآياوتًهااممیبىػه هایىمًیيقػآياوفيؼههايؼهباىؼ.

مبب عقؿها هیاو ػؿ یهىػیت صْىؿ همه اولیایى یهىػیاو گـػیؼ. هخبتی و٩ایٜ بههٔماف پًاهًؼه
ـػيؼ.بٞؼهاػیىعقؿمتاوباعىػ٥ًاوؿیؿوهیورلىه بههیاوایىهـػهاوبؼویب هاییافهؼيیتؿا

ـه بهیککيىؿ٩ايىيمًؼهئحـبىػ.با٥ـوپاىیػولتعقؿهاایؿممیػؿگؾاؿهمیىراهٞهبؼویٝيی
ـ٩یهمچًاوػیؼه ـاتصْىؿیهىػیتبـهؼيیتاؿوپایى ىؼ.هیتاچًؼیاح
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