
 نجات بخشی ادیان در ترازوی نقذ

 

 سیس موسی حسینی

 

 موسمه

 31ه شتمبض  زض ًته  اضجمنتس  زوستاب   اظی ٌه یموبل ثه نوّبزانه استی نگبه سیذوان یم  طیظ زض آنچه

ستت  یپلوضال ٌطزیضو و تلٌط وهیش بنگطینمب موبله نیا ًه آنجب اظ .است سهیضس چبح ثهی هطآنی پژوهشهب

ی استاواض  بی یت سسا عا یم و طزیگ هطاضی بثیاضظ و توجه موضز ًه نموز یم ساهیشب است، مسلمب ی هب

ی ػلمت ی گلتت وگتو   يی یثطای كططا ثاوانس نوسگونه نوشابض نیا ًه آ  سیام .گطزز آشٌبض آنب  منـن

 .سبظز كطاهم

 

 نیت ا نیشت یپ شتمبضه  زض ًته ی ثهطامت  محمسی آهب نوشاه «هطآ  پطتو زض ب یازی ثرش نجبت»ه موبل

 هتم  ػتطع  زض استم   و تیحیمس ت،یهوزی ب یاز ًه است اساواض هیپب نیا ثط سهیضس چبح ثه بمهكظلن

 استت  ثتبوض  نیا ثط سنسهینو .ستین ب یاز طیسب و اسم  ب یم جهت نیا زضی تلبوت چیه و ثرشنس نجبت

 .است هطآ  سرن ،یزػو نیا ًه

 سیت پسی نتساض یز ػططه زض یبزیظی ػمل وی نظطی بمسهبیپ ثبشس زضست سرن نیا اگط استی ؼیؿج

 هوزی ًهی بتیآ نمونه ػنوا  ثه انگبشت؛ سهینبز سیثب ضا میًط هطآ  اظی بضیثس بتیآ جمله اظ آوضز؛ ذواهس

 استم   بمجطیت پ نجتوت  و هتطآ   تیتٌص ذبؿط ثه ضا آنب  ًهی بتیآ بی ًنس، یم زػوت اسم  ثه ضا نظبضا و

 :طیظی ه هبیآ مبننس ًنس؛ یمی مؼطك شو  ضا ًننسگب  تیتٌص ػبهجت و زهس یم هطاض سطظنش موضز

 متن  و .ؤمنتو  یال كهتم  ؤنلستهم  ذسطوا نیالص ؤثنبئهم ؼطكو ی ًمب ؼطكونهی الٌابة نبهمیآت نیالص» 

 «الظبلمو  للحیال إنّه بتهیثأ ًصّة ؤو ًصثبً اهللی ػلی اكاط ممن ؤظلم

 21-20/انؼب 

 آنتب   ثتب ی همبننس موجت ًه نظبضا و هوزی ثب زوسابنه اضتجبؽ اظ ضا مسلمبنب  ًهی بتیآ ؿوض نیهم و

 :مبننس زاضز؛ یم ثبظ شوز

 كئنّته  متنٌم  اتولّهم ی من و ثؼغ بءیؤول ثؼؼهم بءیؤولی النظبض و هوزیال التارصوا آمنوا نیالص هبیؤ بی»

 52ت15/مبئسه «همیك سبضػو ی مطع هلوثهمی ك نیالصی كاط .نیالظبلم الوو ی هسیال اهلل إ ّ منهم

 :ًنس یم نٌوهش ضا آ  شمطزه اضتساز مظسام ضا ػمل نیا ًهی گطیز هیآ نیهمچن و

 54/مبئسه «…نهیز ػن منٌم طتسّی من آمنوا نیالص هبیا بی»

 الإًتطاه » :مبننتس  ًنس؛ یمی مؼطك «یؿ» ضا آ  جع و «ضشس» ضای محمس اسم  ًهی بتیآ نیهمچن و

 (هیآ نعول شإ  ثه توجه ثب)«یالـ من الطشس نیتج هس نیالسی ك

 هتطآ   اظ سیت ثب همته  و همه زست، نیا اظی گطیز بتیآ و بزشسهی بتیآ زاضز، ثبوض سنسهینو آنچه ثنبثط

هتم   گتط یز ب یاز زهس یم زست ثه موبله نیا ًهی جه اینا اسبس ثط طایظ شونس، گطكاه سهینبز بی حصف

 كطاذوانتسه  اسم  ثه آنب  طوا یپ ًه نساضزی وجه و هسانس ذساونسی ضػب موضز اسم  ثب اضظ هم و ػطع

 .طنسیگ هطاض سیتهس و نٌوهش موضز اسم  طكانینپص ثب بی و شونس



 بزی یت بمسهبیپ ثاوانس ًه هستی اساواض و اساحٌب  اظ هیپب ثسا  سنسهینوی اساساللهب سیز سیثب حبل

 ب یزا بی است ثرش نجبت اسم  تنهب بیآ ًه پطسش نی ا ؿطح ثب محاط  سنسهینو .طیذ بی ثطتبثس ضا شسه

 ضا استم   تنهب ًه ب یانحظبضگطا هینظطی ٌی ًنس؛ یم مـطح ضا هینظط زو هسانس، ثرش نجبت عین گطیز

 ستپ   .ننسیث یم ب یاز همه زض ضای نجبت ثرش ًه ب یًثطت گطا هینظط گطیز و زاننس یم نجبت ثرش

 لیزل شش زو ، هینظط سییتإی ثطا آ  گبه ًنس، یم نوس ضا آنهب و آوضز یم لیزل سه نرست هینظطی ثطا

 آ  اظ پت   و نرستت  هیت نظطی نوسهب و لیزال نرست تمشهب نیا ن تطیزهی ثطضسی ثطا .ًنس یم اهبمه

 .میًن یمی بثیاضظ ضا زو  هینظط لیزال

 

 نوسهب و لیزال نرست؛ هینظط

 آنهتب  زض ًته  استت ی بتیآ مجموػه آوضز یمیی انحظبضگطا هینظطی ثطا سنسهینو ًهی لیزل نیاول .يی

 إ ّ» :مبننس است؛ شسهی مؼطكی ضساگبض ػبمل تنهب و ذسا نعز شسه طكاهیپص نیز تنهب ػنوا  ثه « اسم»

 اآلذتط  ی كت  هتو  و منه وجلی كلن نبًیز اإلسم  طیؿ جاؾی من و» ،(19/آل ػمطا )«اإلسم  ػنساهلل نیالس

 لٌتم  تیضػت  وی نؼمات  ٌمیػلت  ؤتممتت  و نٌمیت ز لٌتم  ؤًملت و یال» ،(85/آل ػمطا )«نیالربسط من

 (125/انؼب )«لإلسم  طسضه شطحی هیهسی ؤ  اهلل طزی كمن» و (3/مبئسه)«نبًیز اإلسم 

 یم جهینا نیا ثه و ًنس یمی ثطضس نرست هیآ زو زض ضا «اسم » ل،یزل نیا نوس زض سنسهینو سپ 

ی نجبت ثرشت  انحظبض ثط زاللت تب ستین (ص)یمحمس اسم  بت،یآ نیا زض «اسم » اظ موظوز ًه ضسس

 سیمؤ .است سیتوحی ؼنی ب ،یاز نیث مشاطى هسض همب  بم،یس نهیهط ثه آ  اظ موظوز ثلٌه ًنس، آ  زض

 و 101 طلحه) .است شسه اؿمم «مسلمب » ب یاز طیسب طوا یپ ثطی بزیظ بتیآ زض ًه آ  ثطزاشت نیا

 (109 ت 105

 :است تإمل زضذوض نٌاه چنس آ  نوس و لیزل نیا ثب ضاثـه زض

 یم ثسنسه نرست هیآ زو نوس ثه تنهب آوضز یم ًهی ه ایآ چهبض اظ محاط  سنسهینو ًه آ  نرست .1

 مبئتسه ه ستوض  3 هیت آ ژهیثتو  ه،یت آ زو نیا ًه جهت نیا ثه سیشب س،یگو ینم سرن گطیز هیآ زو اظ و ًنس

ی ستو  اظ استم   انارتبة  آ ، نتعول  شإ  نهیهط ثه هیآ نیا زض طایظ سبذت، ینم ثطآوضزه ضا شب یا هسف

 (ع)ؿبلتت  یاثت  ثتن  یػلت  امتب   تیت وال ثب نیز اًمبل اظ پ  مسلمبنب ی ثطا نیز يی ػنوا  ثه ساونسذ

 چیهت  و ثتوز  ب یت از همته  ب یم مشاطى هسض همب  هیآ نیا زض اسم  اظ موظوز اگط .است گطكاه طوضت

 آ  عیت ن آ  اظ شیپ ًه چطا شوز، اناربة نیز ػنوا  ثه تیوال اظ ثؼس ًه نساشتی وجه نساشت،ی ژگیو

 .زاشت وجوز مشاطى هسض

 ًته  نساضزی وجه و است، شسه اناربة هم ب یحیمس و ب یهوزی یثطا مشاطى، اسم  آ ، اظ گصشاه

 االسم  لٌم تیضػ و» :سیثلطمب و ًنس هلمساز مسلمبنب  ژهیو ضا اناربة نیای منّت گصاض لحن ثب ذساونس

 «.نبًیز

 آ ی مؼنتب  بیت آ ثبشتس؛  ب یت از ب یت م مشاطى سضهی مؼنب ثه بتیآ همه زض اسم  ًه آ  كطع ثه .2

 است؟ی الهی كطمبنهب و زساوضات ثطاثط زض ثوز  میتسل جعی عیچ

 ًتطزه  نوتل  ػممته  اظ ًهی زضمان ذوز سنسهینو ًه چنب  ست،ین گطیز عیچ موظوز ًه است واػح

 المؼبضفی ك ةیثالطثو موب  ػن الظبزض ب یللج میالاسل هوی ؤذط ثؼجبض  و» :طزیپص یم ضا سرن نیا است،



 و زستاوضات  ثطاثتط  زض نظتبضا  و هتوز ی ًه ًطز اثجبت توا  یم بیآ نیثنبثطا (3/120 عا ،یالم) .«األحٌب  و

 م انس؟یتسلی اله نیكطام

 آ  اظی طویپ ثط ذساونس زساوض و بمجطیپ نجوت هطآ ،ی وح ًه است مثجتی هنگبم پطسش نیا پبسد

 نیا انٌبض ثط همی لیزل گطیزی اظسو و نجوزه انس، زساوض نیا میسلت آنب  گطنه و میطیثگ سهینبز ضا ثعضگواض

 ًمتب  ؼطكونته ی الٌاتبة  نتبهم یآت نیالتص » :سیت كطمب یم ذساونس ًه چنب  ػٌ  ثط ثلٌه نساشانس، زساوض

 یمت ی وحت  او ثتط  آنچه و است بمجطیپ (ص)محمس نیا ًه شنبذانس یو م زانسانس یم «ؤثنبئهم ؼطكو ی

 .استی اله زساوضات شوز

 اگط ًه میثبش ثبوض نیثطا و میثسان غیتجؼ هبثل ضا ثوز  میتسل ًه است سست بضیثس سو  جهت اظ و

 ًه آ  كطع ثه نیثنبثطا .است طبزم ثوز  میتسل ب ،یػظ گطیزی ثطذ و شس اؿبػت زساوضات اظی ثطذ

 .شتونس  ینمت  هشتمطز  آ  مظسام نظبضا و هوزی ثبظ میثسان ذساونس ثطاثط زض میتسل ػب ی مؼنب ثه ضا اسم 

 زض میتستل  ػنتوا   طسمی ثطا نیا امب ثوزنس، میس تسلیشب ط،یاذ زساوض اظ شیپ زساوضات ثه نسجتی ثل

 زض ثتوز   میتستل  اظ اًتط   بمجطیپ نجوت اظ ثؼس نظبضا و هوزی پ  ست،ینی ًبك طیاذ زساوض اظ پ  ظمب 

  :طزیگ یم جب ی سوم اشٌبل ضو نیهم اظ .ضكاه انس طو یثی اله نیكطام ثطاثط

 بمجطا یت پ نجتوت  ظمتب   ثه مطثوؽ است زازه نظبضا و هوزی ثه ضا ثوز  «مسلمب » ػنوا  ًهی بتیآ .3

 ؿتوض  ثه ضا نظبضا و هوزی ثوز  مسلمب  بت،یآ آ  اظ توا  ینم نیثنبثطا ن؛یآذط بمجطیپ نه است، ذوزشب 

 .ستا نٌطزه توجه ثسا  محاط  سنسهینو ًه استی نٌاه ا نیا و گطكت، جهینا مـلن

 ب یاز اظ نیز يی اسم  ًه ستین جهت نیا ثه تنهب زاننس یم نجبت ػبمل تنهب ضا اسم  ًه آنب  .4

 ثته  نستجت  ثوز  میتسل و استی اله ب یاز اظ عین تینظطان و تیهوزی ًه ثپنساضز سنسهینو تب استی اله

 هسانس، انحظبض ثه وسمؼا است،ی اله سیجس نیز اسم  ًه ذبؿط نیا ثه ثلٌه است، نجبت هیمب ًسا  هط

 استم   مییثگو نٌهیا ب یم است كطم .است نٌطزه توجه ثسا  سنسهینو ماإسلبنه ًه استی نٌاه ا نیا و

 نجتبت  استی اله زساوض و نییآ نیستطیجس چو  نٌهیا نیث و است، ثرش نجبت استی اله نیز چو 

تتبظه   و نیآذتط  ثلٌته  ت،ست ین زساوض مـلن ثوز ، میتسل ماؼلن  و موػوع زو  طوضت زض .است ثرش

 ظمب  زض و نساضز عین (ص)یمحمس اسم  ثه اذاظبص مسئله نیا ضو نیثس و است كطمب  و زساوض نیتط

 استت  ثرش نجبت (ع)یسیػ حؼطت نیز تنهب شوز گلاه ًه است زضست عین (ع)یسیػ حؼطت نجوت

 ثطاثط زض ثوز  میتسل و ًطزهی تجلی سیػ حؼطت نیز زض ذساونس زساوض نیآذط طایظ گصشاه، ب یاز نه

 .شوز یم سطیم نیز نیهم اظی طویپ زض تنهب عین ذساونس

 متب  و نتب یػل ؤنعل مب و ثبهلل آمنّب هل» آل ػمطا  سوضه 84 هیآ اظ محاط  سنسهینو ًه آ  آذط نٌاه .5

 متن  و یت النج وی ست یػ وی موسی ؤوت مب و األسجبؽ و ؼووةی و إسحبم و لیإسمبػ و میإثطاهی ػل ؤنعل

 طیستب  ثتط  آنچه ثه مب یا ب یم ًه ًطزه است ثطزاشت «مسلمو  له نحن و منهم ؤحس نیث النلطّم ضثّهم

 نیهم ثه و زاضز وجوزی نبسبظگبض ب یاز طیسب ثه نسجت اسم  ثوز  نبسد ثه اػاوبز و شسه نبظل بمجطا یپ

 استم   نته  ،استت  ػتب  ی مؼنتب  ثته  استم   ه،یت آ زض اسم  اظ موظوز گلاه انس تؼبضع ضكغی ثطا و ذبؿط

 .(ص)یمحمس

ی نبستبظگبض  ذتبؿط  ثه نه امب ست،ینی سیتطز است شسه اضازهی لـوی مؼنب ثه هیآ زض اسم  نٌهیا زض

 نیتظتس  و شتب  یای بمجطیت پ نیتظسی مؼنب ثه بمجطا ،یپ طیسب ثه مب یا طایظ است، پنساشاه سنسهینو ًه

 ثته  ًته  است ذواساه مسلمبنب  اظ سذساون .است آمسه كطوز ذوزشب  ظمب  زض شب یا ثط ًه استی بمیپ



 و آوضزنتس  مب یای ثؼؼ ثه ًه نجبشنس ًابة اهل مبننس و ثبشنس زاشاه مب یا ًابثهبشب   و بمجطا یپه هم

 ضا ذساونتس  ذواست موضز مب یا نیچن ًه نظبضا و هوزی ثه نسجت استی ؼیتؼط نیا و .نه گطیز ثؼغ ثه

 اشتبضه  نستبء  سوضه 152 تب 150 بتیآ ثه هیآ نیا زض «هممن ؤحس نیث النلطّم» طیتؼج ًه چنب  نساشانس،

 :زاضز یم ثط پطزه اسم  بمجطیپ ژهیثوی اله بمجطا یپ ثطاثط زض ًابة اهل ضكابض اظنوع ًه  زاضز

 نٌلتط  و ثتجؼغ  نؤمن وولو ی و ضسله و اهلل نیث لطّهوای ؤ  سو یطی و ضسله و ثبهلل ٌلطو ی نیالص إ ّ»

 و .نتبً یمه ػصاثبً نیللٌبكط ؤػاسنب و حوّبً الٌبكطو  هم ؤولئي .مًیسج شلي نیث ارصوای ؤ  سو یطی و ثجؼغ

 ؿلتوضاً  اهلل ًتب   و ؤجتوضهم  همیؤتیت  ستوف  ؤولئتي  منهم ؤحس نیث لطّهوایلم  و ضسله و ثبهلل آمنوا نیالص

 152-150/نسبء «مبًیضح

 ضا؛ ثتوز  شتب    مستلمب   نته  ًنتس،  یم اثجبت ضا نظبضا و هوزی نجوز  مسلمب  بزشسهی بتیآ نیثنبثطا

 .است پنساشاه سنسهینو چنب  ًه

 آنهتب  زض ًته  استت ی بتیت آ مجموػه آوضز، یمیی انحظبضگطا هینظطی ثطا سنسهینو ًهی زوم لیزل .زو

 لیت زل نیا اظ سنسهینو ًهی طیتوط .است شسهی مؼطك همًت و شوبوت ػبمل ًلط، و نجبت، هیمب مب ،یا

 ثه اسم  اگط هسانس؛ ماطازف وی مؼن هم اسم  و مب یا هطآ ، كطهنگ زض ًه است نیچن ًنس یم اضائه

 زض .شتوز  یمت  استم   بمجطیت پ طوا یت پ ثته  منحظط عین مب یا طوضت نیا زض ثبشسی محمس اسم ی مؼنب

 یمت  حبلشب  شبمل استی ثرا نگو  ًه ًلط سطانجب ِ و شسه شمطزه ًبكط ب یحیمس و ب یهوزی جهینا

 (103 و 102 طلحه) .ستین نجبت ثرش آنب  ب یاز ًه شوز یم سهیكهم نیا اظ و گطزز

 :ًنس یم مـطح پبسد ػنوا  ثه ضا نٌاه سه زاضز ذوز ًهی طیتوط ثب الجاه لیزل نیا نوس زض سنسهینو

 نیت ز ذتبص ی مؼنتب  ثته  نه است؛ ب یاز ب یم مشاطى هسض و ػب ی مؼنب ثه هطآ  بتیآ زض اسم  .1

 جته ینا زض طزیگ یم ثط زض ضا ب یاز طیسب طوا یپ و زاضز ػب ی گساطه ا عین مب یا نیثنبثطا .(ص)یمحمس

 .استی ضساگبض و نجبت شب یا سطنوشت و شونس یم شمطزه مؤمن آنب 

 ثته  و ستانس ین انتساظه  هتم  و ماتطازف  زو نیا و زاضز وجوزی ملهوم گسست اسم ، و مب یا ب یم .2

 .شمطزه انس ذبص ضا مب یا و ػب  ضا اسم ی گطوه لیزل نیهم

 و نیت ز وتت یحو و ضوح انٌبضی ؼنی یویحو ًلط استی اذطو ػوبة هیمب هطآ  بتیآ زض ًهی ًلط .3

 (113 ت 109 طلحه) .اسم  بمجطیپ نجوت انٌبضی مؼنب ثه ًلط نه است،ی اله ب یاز ب یم مشاطى هسض

 محاط  سنسهینو نٌهیا آ  و میزان یم شًط ب یشب ضای نٌاه ا میثپطزاظ پبسرهب نوس ثه ًه آ  اظ شیپ

 ملهتو   ثتوز   اذتض  و اػم نیؿط اظ و ًطزه جبزیا ونسیپ اسم  و مب یا ب یم ل،یزل حیتوػ و طیتوط زض

 اگتط  نساضز؛ وجوزی ػطوضت نیچن ًه آ  حبل است، جساه ضاه مب یا ملهو  ثوز  اذض و اػم ثه اسم 

 ضا آ ه گساط و  مبیا وتیحو میمساو ؿوض ثه توا  یم است شسه كطع مب یای ضساگبض و نجبت بضیمؼ

 ماوهق ضا زو  لیزل جهینا زض و زازه اضتجبؽ زو آ  ب یم لیزل ثسو  سنسهینو امب زاز، هطاضی ثطضس موضز

 .است ًطزه نرست لیزل ثط

 .میسبظ یم نشب  ذبؿط ضا نٌاه چنس است زازه لیزل اظ سنسهینو ًهیی پبسرهب ثه ضاجغ امب

 ظمتب   هتط  زضی مؼنت  نیت ا و اهلل، انعل مب نیتظس اظ است ػجبضت ًه نساضز شاطیثی مؼن يی مب یا .1

 .ًننتس  نیتظتس  ضا ذوزشتب   ظمتب   اهلل انعل مب زاضنس لهیوظ عین ظمب  هطی انسبنهب زاضز؛ ذبص مظسام

نٌتطزه   نیتظس ضا اهلل انعل مب اسم ، بمجطیپ نجوت اظ پ  نظبضا و هوزی ًه است نیا ب یانحظبضگطا سرن

 و هتوز ی ًته  نسیگو ینم نب یا .ثوز نیهم شس یم شب  یضساگبض هیمب و ثوز له شب یوظ ًه آنچه و انس



 ًشق زازه ظحمت ذوز ثه محاط  سنسهینو تب نٌطزه انس نیتظس ضا ذوز ًابة هطآ  نعول اظ شیپ نظبضا

ثته   آنتب  ه زضثبض ضا مؤمن و مب یا ًلمه هطآ  و زاشاه انس مب یا آنب  نٌهیا ثطی مجن زهس انجب  ضای مهم

نجتوزه   متؤمن ی ست یػ ظمب  ب یحیمس بی یموس ظمب  ب یهوزی ًه است گلاهی ًس مگط .است ثطزه ًبض

 و اسم  بمجطیپ ظمب ی نظبضا و هوزی هطآ  ًه ثوز نٌاه نیا اثجبت ثوز سوزمنس سنسهینوی ثطا آنچه !انس؟

 آنب  هطآ  طایظ ،ًطز ناوانس و نٌطزه اثجبت ضا نٌاه نیا گبه چیه او امب .ًبكط نه زانس یم مؤمن ضا او اظ پ 

 :زانس یم اهلل ؤنعل مب ًننسه تیتٌص و شمطزه ًبكط ضا

 شلي نیث اّرصوای ؤ  سو یطی و ثجؼغ نٌلط و ثجؼغ نؤمن وولو ی و ضسله و ثبهلل ٌلطو ی نیالص إ ّ»

 «نبًیمه ػصاثبً نیللٌبكط ؤػاسنب و حوّبً الٌبكطو  هم ؤولئي .مًیسج

 151-150/نسبء

«نیالٌتبكط  الوتو  ی ػلت  كمتتإس  ًلتطاً  و بنتبً یؿـ ضثّتي  متن  يیت ال اُنتعل  مب مطاً منهیًث س ّیعیل و»

 68/مبئسه 

 میسینلهم مب .زاضز وجوزی ملهوم گسست مب یا و اسم  ب یم سیگو یم سنسهینو زو ، جواة زض .2

 یم اثجبت ضا سنسهینوی زػبو ػس پبسد نیا اتلبهبً زاضز؛ سنسهینوی مسػب اثجبت ثهی اضتجبؿ چه پبسد نیا

 ب یت م اظی حات  و شیپ اظ محسوزتط بكاگب ی نجبت و شوز یم اسم  اظ محسوزتط مب یا زائطه چو  ًنس،

 .طزیگ یزضثطم ضای ًماط شمبض عین مسلمبنب 

 هتسض  و نیت ز ضوح ثته  نسجت ًلط ضای اذطو ػوبة سجت هطآ  نٌهیا ثطی مجن سنسهینو سو  پبسد .3

 .است لیزل ثسو یی ازػب عین ًطزه طیتؼجی ویحو ًلط ثه آ  اظ سنسهینو و زانس یم ب یاز ب یم مشاطى

 چگونته  ضا مبئتسه ه ستوض  68 هیآ و نسبءه سوض 151 و 150 بتیآ محاط  سنسهینو ًه زانس ینم ثنسه نیا

 :سیكطمب یم هطآ  ًه زاضز وجوز نیا اظ ضسبتطی طیتؼج بیآ ًنس، یم هیتوج

 «نبًیمه ػصاثبً نیللٌبكط وؤػاسنب حوّبً الٌبكطو  هم اولئي»

 است؟ سهینس سنسهینو بی ست؟ین ًابة اهل ثه مطثوؽ بتیآ نیا بیآ

 نیت ا آ ی مؼنتب  طایت ظ است،ی ؿلـ طیتؼج مشاطى، هسض انٌبض اظی ویحو ًلط ثه طیتؼج ن،یا اظ گصشاه

 طیت تؼجی ظتبهط  ًلتط  ثه سنسهینو) استی مجبظ ًلط اسم ، بمجطیپ نجوت و هطآ  ثه نسجت ًلط ًه است

 ًتب   .(استت ی ثتبؿن  موبثتل  زض ًه ،یظبهط نه زاضز، هطاضی مجبظی ویحو موبثل زض ًه آ  حبل ًطزه،

 ذوز اطـمح زض مشاطى هسض انٌبض بنگطیث ًهی بتیآ و بزشسهی بتیآ ب یمی بظیاما وجه محاط  سنسهینو

 وجوز هطآ  بتیآ زضی مجبظ وی ویحو ًلط ب یمی تلبوت چه ًه شس یم مشرض تب زاز یم نشب  اوست

 .زاضز

 نیت ز و بمجطا یپ ذبتم اسم ، بمجطیپ ًه است نیا سنسهینو طیتوط ؿجنیی انحظبضگطا سو  لیزل .سه

 و نساضنتس  اضظ  و اػاجتبض  شسه نسد ب یاز نیثنبثطا .است نیشیپ ب یاز نبسد وی اله نیز نیآذط اسم ،

 (104 طلحه) .ثبشنس ثرش نجبت تواننس ینم

 ثتوز   نبسد ثطی هطآن لیزل ًه آ  يی ًنس، یم هیتٌ نٌاه زو ثط اساسالل نیا ثه پبسد زض سنسهینو

 زاللتت  اسم  تینبسر ثط بتیآی ثطذ ًه آ  كطع ثط نٌهیا زو  .مینساض گصشاه غیشطا ثه نسجت اسم 

 ذتوز  ثتب ی ثرشت  نجتبت  چ گونته یه آنهب ًه گطكت جهینا توا  ینم ب یاز ثوز  منسوخ اظ ثبشس زاشاه

 (113 طلحه).نساضنس



 زازه نستجت  ؼتیشتط  ثه ؿبلجبً نسد ًه آ  نرست .است تإمل هبثل نٌاه چنس ،پبسد نیا ثب ضاثـه زض

ی مؼنب ثه میثسه نسجت نیز ثهی گبه اگط و ن،یز ثه نه است؛ ثطز  نیث اظ و اظالهی مؼنب ثه ًه شوز یم

 استم   ؼتیشط موظوز اگط ،«است نبسد اسم » مییثگو هطگبه نیثنبثطا ثوز، ذواهس انساذان تیضسم اظ

ی ضستم  نیت ز استم   نٌته یای ؼنی است؛ منظوض زو ی مؼنب ثبشس اسم  نیز اگط و نرستی ؼنبم ثبشس

 .سانسین قیتٌل و زػوت موضز و اكابزه انس تیضسم اظ ب یاز طیسب و است ذساونس

 نبستد  بیت آ استت؛ ی مؼن ًسا  اسم  تینبسر انٌبض اظ منظوض ًه سیپطس محاط  سنسهینو اظ سیثب حبل

 ب یت از ثته  نستجت  ضا اسم  ثوز ی ضسم بی ًنس، یم انٌبض ضا گطیز غیشطا ثه جتنس اسم  ؼتیشط ثوز 

 .گطیز

 و احٌب  اظی ثطذ طایظ س،یًطزه ا مسلّمبت و واػحبت انٌبض گلت سیثب ثبشس نرستی مؼنب موظوز اگط

 ثتط ی زاللات  بتیت آ زض چه اگط است؛ شسه نسد هـؼبً اسم  ؼتیشط ثب ت،یحیمس و هوزی ب یاز زساوضات

 .زاضز اشػب  سنسهینو ذوز ًه چنب  هست، عینی اشبضات بتیآی ثطذ زض الجاه ًه نجبشس نٌاه نیا

 نیت ز بیت  ب یت از اكابز  تیضسم اظ س،یجس نیزی اهاؼب ًه گلت سیثب ثبشس زو ی مؼنب موظوز اگط و

 .نساشتیی مؼنب ضسول اضسبل و نجوت سیتجس طوضت، نیا طیؿ زض طایظ است، نیشیپ

 اظ جته ینا زض و آ  زاشان تیضسم ثط لیزل ذوز نیا است ذبتم نیز اسم  ًه میطیثپص اگط نیثنبثطا

 .است نیشیپ ب یاز اكابز  تیضسم

 سیت گو یم لیزل نیهم ثه و است طیه پصیتجعی ثرش نجبت است پنساشاه سنسهینو ًه آ  زو  نٌاه

 اگتط  .نساضنتس  یثرشت  نجتبت  گونته  چیه ب یاز طیسب ًه گطكت جهینا توا  ینم اسم  تینبسر كطع ثط

 گتط یز ب یت از مییثگو ًه نساضزی مؼن گطیز است ثرش نجبت نبسد نیز و است نبسد اسم  ًه میطیثپص

 زاضنس ضای ثرش نجبت اظی گونه ا

 

 ییًثطت گطا هینظط لیزال

 نیت ا زض استت،  جساه تمسيی چنس لیزال ثه ًثطت گطا سگبهیز سییتإ و اثجبتی ثطا موبله سنسهینو

 :میپطزاظ یم لیزال نیای بثیاضظ ثه هسمت

 ًته  استت  ثتبوض  نیثتطا  ستنسه ینو .ًنس یم ب یاز وحست ثط زاللت ًه استی بتیآ ل،یزل نیاول  .يی

 زاضز زنجبل ثهی ثرش نجبت زض ضا آنهب اشاطاى كطوع، ثلٌه اطول، زض آنهبی همبننس و ب یاز گوهط وحست

ی نجتبت ثرشت   ًماتط  زضجتبت  اظ ًتم  زستت  نجبشتنس  نجتبت ثرتش   ٌستب  ی طوضت ثه ًه كطع ثط و

 113 طلحه) .ثرشنس نجبت اسم  اظ ًماط تیحیمس و تیحیمس اظ ًماط تیهوزی نیثنبثطا ثطذوضزاضنس،

 (115  ت

 .سینمب یم نوس هبثل جهت چنس اظ لیزل نیا

نجتبت   ستت، ین نجبت ثرتش  آ  ثهی جنسیپب و ػمل اظ نظط هـغ ن،یز ػنوا  ثه نیز آ  ًه نرست

 مظهط ًه است مؤثط آ  گبه عین نیز ثه ػمل .طزیگ هطاض ػمل و ثبوض زموض ًه استی هنگبم نیزی ثرش

 یمت  سطیمی وها میتسل و «.اإلسم  ػنساهلل نیالس إ » .ثبشس او زساوضات و ذسا ثطاثط زض میتسل نشبنه و

 ینم تحون میتسل طوضت نیا طیؿ زض شوز، ػمل ذسا زساوض نیآذط جمله اظ زساوضات همه ثه ًه شوز

 .بثسی

 .زهس ینم جهینا ضا نجبت زض اشاطاى ط ،یپص كطع ثط ب ،یاز وحست نیثنبثطا



 بزتطیت ظ و ًماتط  تتب  ستت ین طیپتص  هیتجع شس، اشبضه نیا اظ شیپ ًه چنب  ،ینجبت ثرش آ  ًه زو 

  شاط؟یث اسم  و زهس یم نجبت جهنم آتش اظ ًماط ت،یهوزی شوز گلاه ًه زاضزی مؼن بیآ شوز؛

 بضیت مؼ ًته  استت ی بتیت آ ًطزه است، مـطحیی ًثطت گطا هینظطی طاث سنسهینو ًهی زوم لیزل  .زو

 اظ ستنسه ینو ثطزاشت ؿجن .است ًطزهی مؼطك طبلح ػمل و آذطت و ذسا ثه مب یا ضای ضساگبض و نجبت

 و ظمتب   هتط  زض آمتس  سیت پس انستب   زض طبلح ػمل و مب یا ػنظط زو اگط ًه شوز یم سهیكهم بتیآ نیا

ه ستوض  69 و ثوتطه  ستوضه  62 بتیآ ثه ثطزاشت نیا سییتإی ثطا و ثوز سذواه نجبت ػبمل ثبشس ًهی مٌبن

 :جساه است اسانبز مبئسه

 كلهم طبلحبً ػمل و اآلذط و یال و ثبهلل آمن من نیالظبثئ وی النظبض و هبزوا نیالص و آمنوا نیالص إ »

 62/ثوطه «حعنو ی الهم و همیػل الذوف و ضثهم ػنس ؤجطهم

 طتبلحبً  ػمتل  و اآلذتط  و یت ال و ثتبهلل  آمن منی النظبض و الظبثئو  و هبزوا نیالص و آمنوا نیالص إ »

 (117 طلحه) .(69/مبئسه) «حعنو ی الهم و همیػل كمذوف

 ًته  آ  كتطع  ثته  اوالً؛ طایت ظ ًنتس،  ینم سنسهینوی مسػب اثجبت نیشیپ لیزل همچو  عین لیزل نیا

 ػمتل  و متب  یا ًه ثوز ذواهس نیا بتیآ بزمل ثبشس، زضست مبئسه و ثوطهه سوض بتیآ اظ سنسهینو ثطزاشت

 و متب  یا ذتسا، ه كطستابز  تیتٌتص  و ذتسا  زساوض انٌبض ثب بیآ ًه است نیا سؤال .است نجبت بضیمؼ طبلح

 وی الهت  تیضثوث ط یپص و ثبوض ثلٌه ست،ین ذسا وجوز ثه اػاوبز تنهب مب یا !بثس؟ی یم تحون طبلح ػمل

 ثه بتیآ زض اسم  بمجطیپ ظمب  ب یحیمس و ب یهوزی ضو نیهم اظ و هست عین او زساوضات ثطاثط زض میتسل

 ًته  استت  ثتسا   نیا .میشس بزآوضیی یانحظبضگطا لیزال ثرش زض ًه چنب  انس، شسهی مؼطك ًبكط ػنوا 

 .نساشانس ضای مبنیا نیچن آنب 

 و هتوز ی بزضستت نی پنساضهب ثطاثط زض ثلٌه نساضز، ظمب  ثُؼس ثهی نگبه مبئسه و ثوطهه سوض بتیآ بً؛یثبن و

ی نظبض ؤو هوزاً ًونوا» و (111/ثوطه)«ینظبض ؤو هوزاً ًب  من إالّ الجنّة سذلی لن» :گلانس یم ًه نظبضا

 استبس  ثتط  ثلٌته  ستت، ین ػنوا  و نب  اسبس ثط ثهشت و تیهسا سیكطمب یم ذساونس (135/ثوطه)«تهاسوا

 .ًطز مطاجؼه ثوطهه سوض 62 هیآ لیش عا یالم طیتلس ثه توا  یم نهیظم نیا زض .است طبلح ػمل و مب یا

 ذتبؿط  ثته  ضا نظتبضا  و هوزی ًهی گطیز بتیآ ثه مبئسه و ثوطهه سوض بتیآ زضًنبض محاط  سنسهینو اگط

 جته ینا ثته  سیشب ًطز یمی نگبه ذوانس یم ًبكط و ًنس یم سطظنش اسم  بمجطیپ نجوت و هطآ  تیتٌص

آ   گطكاه، سهینبز سهوی ضو اظ بی ػمس ثه ضا گطیز بتیآ و نٌطزه نیچن سوگمنسانه امب ،یضس یمی گطیز

 اظ هطآ  طایظ شوز، یم گطیٌسی ثب هطآ  بتیآی نبسبظگبض و تنبهغ ثبػث ًه سه استیضسی جه اینا ثه گبه

 و ثتجؼغ  نٌلتط  و ثتجؼغ  نؤمن وولو ی و ضسله و ثبهلل ٌلطو ی نیالص إ ّ» :زانس یم ًبكط ضا آنب  سو يی

 «نبًیمه ػصاثبً نیللٌبكط ؤػاسنب و حوبً الٌبكطو  هم ؤولئي .مًیسج شلي نیث ارصوای ؤ  سو یطی

 151ت150/نسبء

 بمجطیت پ ظمتب   زض نظتبضا  و هتوز ی مبئسه، و ثوطهه سوض بتیآ اظ سنسهینو ثطزاشت ؿجن گطیزی سو اظ و

 .سبظز ینم هم ثب زو نیا و ثوزه انس مؤمن اسم 

 تیهتسا  و نتوض  ضا لیانج و توضات ًه استی تبیآ سنسهینو ب یث ؿجنیی ًثطت گطا لیزل نیسوم .سه

 یمت  هتطاض  ستطظنش  و دیتتوث  موضز آنهب ثه نٌطز  ػمل وی توجه یث لیزل ثه ضا نظبضا و هوزی و زانس یم

 و مؼاجط همچنب  تیحیمس و تیهوزی ًه شوز یم اسالبزه بتیآ نیا اظ سنسهینوی ازػب اسبس ثط .زهس

 (122 ت 120 طلحه) .هسانس ثرشیی ضهب



 شتوز  ینمت  سهیكهم بتیآ نیا اظ اوالً طایظ است؛ ش تطیپ لیزل زو اظ ق تطیػؼ و سست تط لیلز نیا

 توضات چو  ًنس، یم تیتٌص ضا آ  تیواهؼ نٌهیا اول ل،یزل زو ثه نوضنس، و حن همه لیانج و توضات ًه

 گلتت  وا ت ینم هطگع و نساضز انٌبضی جب ًه زاضنس ذوز زض ضای آشٌبض و واػح ذطاكبت موجوز لیانج و

 ثتط  میًتط  هتطآ   استت؛  هطآ  طیتؼج مربلق نٌهیا زو  و .است تیهسا و نوض ذطاكبت، نیا همه ثب توضات،

 وًاتبة  نتوض  اهلل متن  جتبئٌم  هتس » ًنتس  یمت ی مؼطكت  نتوض  ضا ذتوز  و زاضز ذتوز  اظ ًهی لیتوط ذمف

 وی هتس  هیت ك» (44/مبئتسه )«نتوض  وی هتس  هتب یك» :سیت گو یم لیوانج توضات موضز زض (15/مبئسه)«نیمج

 (43/مبئسه)«اهلل حٌم هبیك» ،(46/مبئسه)«نوض

 ستانس، ین تیهتسا  و نوض انجب  تب آؿبظ اظ هطآ ، مبننس ل،یانج و توضات ًه زهس یم نشب  طاتیتؼج نیا

 نیا زض ًه زاضنس عین ًننسه گمطاه وی ظلمبن بتیمحاو نٌهیای ؼنی نیا .هست آنهب زض نوض و تیهسا ثلٌه

 عیت ن آنهتب ی ذطاكت ی آموظه هب تمب  گطنه و ثوز نرواهنس نجبت هیمبیی بثهبًا نیچن استی ؼیؿج طوضت

 .ثبشس نجبت هیمب سیثب

 زستاوض  ثطاثتط  زض ثتوز   میتستل  نجتبت،  ممى و بضیمؼ شس، ن اشبضهیا اظ شیپ ًه گونه همب  بًیثبن و

 نیت ا زض ،میشو ضهسپبض ضاه نیا ثه ًه ذواهس یم مب اظ و زهس یم نشب  ضای ضاه ذساونسی وها ذساست؛

 م،یت ضو یمت ی زازه ثوز نشب  نیا اظ شیپ ًه ضای ضاه همب  مییثگو و میطینپص ضا ذسا زػوت اگط طوضت

 تتوضات  تیت نوضان اثجتبت  پت   .استت  ضوشن عین اساٌجبض ػبهجت و است ًلط و ذسا ثطاثط زض اساٌجبض ن،یا

 .ستین آ ی ثرش نجبت اثجبتی ثطای ًبك

 سیجو یم تمسي ثوطهه سوض 113 هیآ ثه ذوزی ازػب سییتإی طاث ل،یزل نیا ب یپب زض محاط  سنسهینو

ی ػلت  هتوز یال ستت یلی النظتبض  هبلت و ءیشی ػلی النظبض ستیل هوزیال هبلت و» :است آمسه آ  زض ًه

 «الٌابة الو ی هم و ءیش

 و ب یت هوزی یًابثهتب  اػاجتبض  ثتط  زاللتت  «الٌاتبة  التو  ی هتم  و»ه جمل ًه است پنساشاه سنسهینو

 .استت  نشتسه  نستد  استم   آمتس   ثتب  تیحیمس و هوزی ب یاز ًه زهس یم نشب  و ًنس یم ب یحیمس

 (122 ت 121 طلحه)

ه جملت  ًه شس آشٌبض نٌاه نیا شس، زازه لیانج و توضات ثوز  تیهسا و نوض ثه ضاجغ ًهی حیتوػ ثب

 اػاجتبض  نته  نیثنتبثطا  ل شب ،یاثبؿ و ذطاكبت نه زاضز، ًابة زو آ  اگطیهسا و حنی ثرشهب ثه نظط كوم

 .اسم  آمس  ثب نیشیپ ب یازی نسد نبشسگ نه و شوز یم اسالبزه آ  اظ لیانج و توضاتی ًابثهب همه

 و نجبشتس  نجتبت ثرتش   اسم  اظ طیؿ گطیز ب یاز اگط ًه است نیایی ًثطت گطا چهبض  لیزل  .چهبض

 گتط یز ب یاز پ  ت،اسی مجطّ سام و ظلم اظ ذساونس و است سام و ظلم نیا ضونس جهنم ثه آنب  طوا یپ

 (122 طلحه) .است نجبت ثرش

 ًطزه انتس،  ذلؾ ب یاز طوا یپ بكانین نجبت و ب یاز نجوز  ثرش نجبت ب یم محاط  سنسهینو ظبهطاً

 جهتنم  ثته  اسم  ثه نسجت جهل و اساؼؼبف ذبؿط ثه ضا گطیز ب یاز طوا یپ ًه زاضز اهاؼب ذسا ػسالت

 آمتس   اظ پ  هم ن شب یز ًه ستینی مؼن ثسا  نیا امب .عزه انسن سطثبظ ذسا زساوض اظ نب یا طایظ نجطز،

 و نتس یآ طو یث اساؼؼبف و اظجهل گطیز ب یاز طوا یپ اگط ػٌ ، ثط ثلٌه است، انسبنهب نجبت هیمب اسم 

ی ذتوززاض  آ  ط یپتص  اظ حتبل  نیػت  زض امتب  ًننس، انٌبض ناواننس ضا اسم  بمجطیپ نجوت و هطآ  تیحوبن

 ذتوز  ًته  چنتب   شتوز،  یمت  همًتت  و ػصاة موجت ًه استی اله زساوض اظ ظز  بظث سط نیا نس،ینمب

 .است ًطزه اػاطاف ثسا  اساسالل ب یپب زض سنسهینو



 اهتل  زػتوت  ثه مإموض ضا بمجطیپ ًه استی ه ایآیی ًثطت گطا سییتإ ثط سنسهینو لیزل نیپنجم .پنج

 :ًنس یم سیتوح ثه ًابة

 اّرصیال و ئبًیش ثه النشطى و اهلل االّ نؼجس ؤالّ نٌمیث و ننبیث سواء ًلمةی إل تؼبلوا الٌابة ؤهل بی هل» 

 64/آل ػمطا  «اهلل زو  من ؤضثبثبً ثؼؼبً ثؼؼنب

 ًته  استم   ثته  ضا ًابة اهل بمجطیپ سیثب نجوز ثرش نجبت نظبضا و هوزی نیز اگط سیگو یم سنسهینو

 (123طلحه ) .است ب یاز ب یم مشاطى ًه سیتوح نه ًطز؛ یم زػوت ثوز آوضزه ذوز 

 :میشو یم بزآوضی ضا نٌاه چنس لیزل نیا نوس زض

 :نمونه ػنوا  ثه شسه انس؛ زػوت اسم  ثه ًابة اهلی بزیظ بتیآ زض .1

 كب  ءؤسلمام نییاألمّ و الٌابة ؤوتوا نیللص هل و اتجؼن من و هللی وجه ؤسلمت كول حبجّوى كئ »

 20/آل ػمطا   «ثبلؼجبز طیثظ اهلل و الجمؽ يیػل كئنّمب تولّوا إ  و اهاسوا كوس ؤسلموا

 70/آل ػمطا  «تشهسو  ؤنام و اهلل بتیثأ لم تٌلطو  الٌابة ؤهل بی»

 65/مبئسه «ئبتهمیس ػنهم لٌلّطنب اتّووا و آمنوا الٌابة اهل ؤ ّ لو و»

 الحنّ نیز نو یسیال و ضسوله و اهلل حطّ  مب حطّمو یال و اآلذط و یثبل ال و ثبهلل ؤمنو یال نیالص هبتلوا»

 (29/توثه)«طبؿطو  هم و سی ػن ةیالجع ؼـوای یحا الٌابة ؤوتوا نیالص من

 الوی اهلل من ضسول .نةیالج همیتإتی حا نیمنلٌّ نیالمشطً و الٌابة ؤهل من ًلطوا نیالص ٌنیلم »

 هتم  لئتي ؤو هتب یك نیذبلس جهنّم نبضی ك نیالمشطً و الٌابة ؤهل من ًلطوا نیالص إ ّ …مـهّط  طحلبً

 6ت1/نةیث «ةیالجط شطّ

 ضا حجشه و ضو  پبزشبهب  (ص)اسم  بمجطیپ ًه است نیا اسم  دیتبض مسلّمبت و بتیهـؼ اظی ٌی .2

 نیهمت  و ذوانس، كطا اسم  ثه عین ضا نجطا  ب یحیمس ًه چنب  ًطز، زػوت اسم  ثه ثوزنسی حیمس ًه

 ًته ی بتیت آ همته  آ  وی ریتبض تیواهؼ نیا ثب .شس مجبهله زاساب  و نجطا  إتیه آمس  ثبػثی كطاذوان

 ثته  ضا ًاتبة  اهتل  بمجطیپ ًه ًنس یم ازػب محاط  سنسهینو ًه است شگلتی ثس شس، بزی نیا اظ شیپ

 .است نٌطزه زػوت اسم 

 تیتطت زض اوالً است ًطزه اساشهبز ثسا  سنسهینو ًه آل ػمطا  64 هیآ زض سیتوح ًلمه ثه زػوت .3

 ذوز ؿلؾ اػاوبزات ثط و زاضنس ینم ثط زست ثبوضهبشب  اظ ب یحیمس ًه طزیگ یم طوضتی هنگبم بتیآ

 ًه حیطحی ثبوضهب ثه ًه حبل :ثگو شب یا ثه سیكطمب یم ذساونس .وضظنس یم اططاضی سیػ حؼطته زضثبض

ً  نوـته  ثه سییبیث س،یآوض ینم مب یا است آوضزه اسم  بمجطیپ و اسم   و سیت زاض ازػتب  ذتوز  ًته ی مشتاط

 و زضػجتبزت  سیتوح آ  و میآوض ضو م،یزاض لهیوظ آ ی سو ثه آوضز  ضو ثه مبه هم بی آمسه، بتب زضًابثه

 .است اسم  زػوت ثه زاز ی منل پبسد اظ پ  زػوت نیا پ  .است شطىی نل

 گطنته  و زاضنتس  انٌتبض  ضكابضشتب   و ثبوضهب زض ضا سیتوح آنب  ًه زهس یم نشب  زػوت نیا ذوز بًیثبن و

 مستلمبنب   مبننتس  ًابة اهل ًه گطكت جهینا توا  ینم زػوت نیاظا نیثنبثطا .زاشت ینمی مؼن زػوت

 .هسانس حنی ثبوضهبی زاضا

 آ  زض ًته  استت  نسبءه سوض 123 هیآیی ًثطت گطا سییتإی ثطا محاط  سنسهینو لیزل نیآذط .شش

 و متب  یا ،یطثطتت  بضیمؼ و است شسهی نل گطیٌسی ثه نسجت ًابة اهل و مسلمبنب ی ثطتط تظوض و تلبذط

 .هسانس ثرش نجبت ب یاز تمب  ًه است گطكاه جهینا هیآ نیاظا سنسهینو .است گطكاه هطاض طبلح ػمل

 (124 و 123 طلحه)



 مطتٌتت  عین نجبیا زض ضا اشاجبه همب  و ستین سنسهینو زو  لیزل همب  جعی سیجس عیچ ل،یزل نیا

 ػبمتل  تنهتب  و زاضز سیت تإً ذتسا  نعزی ثطتط و یضساگبض زض ػنوا  و نب  طیتإثی نل ثط هیآ نیا .است شسه

 ظمتب   زض و شوز یم محون چگونه طبلح ػمل و مب یا نٌهیا امب زانس، یم طبلح ػمل و مب یا ضای ثطتط

 .سیگو ینم سرن طز،یگ یم شٌل چگونه طبلح ػمل و مب یا ذبتم بمجطیپ نجوت

اثجبت  ویی انحظبضگطای نل ثط لهموب سنسهینو ًه ثوزی شواهس و لیزال مجموع شس گلاه تبًنو  آنچه

  وی استاواض  آنهتب  اظ يیت  چیهت  میسیت ز ًه چنب  .ثوز ًطزه مـطح ب یازی نجبت ثرش زضیی ًثطت گطا

 ب یت م استم   آؿتبظ  اظ ًته  ضای ن وضظیت ز وی نساضیز سنت آ یه پب  ثط ثاوا  تب نساشت ضا الظ  اساحٌب 

 .میانساظ زض نوی ؿطح و میثشٌن است، ثوزه جیضا مسلمبنب 

 بتیآ اظ مسلمبنب  هطآ ، طیتلس دیتبض ؿول زض نٌهیا است بزی ب یشب نوشابض نیا آذط زض ًهی نٌاه ا

 نجتبت  و متب  یای ؼنت ی زاضز؛ نظتط  زض ستنسه ینو ًهیی مؼنب ثه ضایی ًثطت گطا سنسه،ینو اساسالل موضز

 نگطكاه انتس،  جهیان ثوز ،ی حیمس و ثوز ی هوزی ثهبنه ثه اسم  بمجطیپ نجوت و هطآ  ًننسگب  تیتٌص

 یمت  موػتوع  ثتب  متطتجؾ  بتیآ مجموع  ثه هطآ ، سگبهیز كهم زض ملسطا  ًه است ثوزه ذبؿط ثسا  نیا

 نشیگتع  ثته  هیت نظط يی نشیگع اثاسا ثب اظ و گطكاه سهینبز ضا آ  محاط  سنسهینو ًهی عیچ سانس؛ینگط

 ًته  استت ی ضؤ ثته  طیتلست  همب  نیا و .است ًطزه لیتإو بی بوضزهین بی ضا مربلق بتیآ و پطزاذاه بتیآ

 .«النبض من موؼسه اجوّءیكل هیثطؤ الوطآ  كسّط من» :كطموز اًط  بمجطیپ

 

 

 

 

 

 
 


