صیٜت  ٝآساستِی دس هشآٙ
هْٗ ٚحشٕ صی ٠ٜاهلل آتی اخشج ٓؼثاد ٝ ٟآكیثات ٗ ٚآشصم دس ای ٚآی ٠تٞٛ ٠ػی آتلات حٌ٘ی ٗخػٞظ ت٠
ای ٚاٗت اص حٌٖ ػإ ساتن استخشاج ضذ٘١ ،ٟچٜا ٠ٌٛدس خ٘ٔ :٠رٓي ٗ ٚایات اهلل ٓؼٔ ٖ٢یزًش ٝ ٙٝخ٘ٔ :٠كارا
كؼٔٞا كاحطٛ ٠ظیشش ُزضت .استل٢اٗی ً ٠دس ای ٚآی ٠است استل٢اٗی است اٌٛاسی.
ًٔ٘ ٠آضی ٠ٜدسٗواتْ ٗؼٜای آطی ٚاست ٝ ،تٗ ٠ؼٜای ًاس١ا  ٝچیض١اییاست ً ٠ػیة ٛ ٝوع سا اص تی ٚتثشد
ٝآطی ٚتٗ ٠ؼٜای ١ش چیضی است ًٗ ٠ای ٠سسٞایی ٛ ٝوعاٛساٛ ٝ ٙلشت اضخاظ اص ا ٝتٞد ٟتاضذ.
ٗؼٜای اخشاج صیٜت  ٝقیثات سصم (دس ریْ آی :٠هْ ٗ ٚحشٕ صی ٠ٜاهلل)...
اخشاج صیٜت استؼاسٟای است تخییٔی ًٜ ٝای ٠است اص اظ٢اس آ.ٙآسی ،ای ٚخذای سثحا ٙاست ً ٠ت ٠آ٢إ ٝ
١ذایت خٞد اٛسا ٙسا اص سا ٟككشت ًٗٔ ٖ٢شد ٟتا اٞٛاع  ٝاهسإ صیٜت١اییًٞٗ ٠سد پسٜذ خاٗؼ ٠ا ٝ ٝتاػث
ٗدزٝب ضذ ٙدٓ٢ا ت ٠سٞی ا ٝاست ایداد ٞ٘ٛد ٟت ٠ایٝ ٚسیٔٛ ٠لشت  ٝتٜلش ٗشدٕ سا اص خٞد دٝس ساصد .پس
ُشچ ٠ت ٠حسة ظا١ش تٝ ٠خٞد آٝسد ٙصیٜت١ا  ٝسایش حٞائح صٛذُی ًاس خٞد اٛسا ٙاستٓ ٝ ،یٌ ٚاص آٛدایی
ً ٠ت ٠آ٢إ خذاٛٝذ تٞد ٟدس حویوت ا ٝایدادش ًشد ٝ ٟآ ٙسا اص پ٢ٜاٛی ت ٠ػشغ ٠تشٝص  ٝظٞ٢س دس آٝسد ،ٟچٙٞ
ٗیداٛست ٠ً ٠ایٞٛ ٚع ٗٞخٞد ٗحتاج ت ٠صیٜت است.
آسی ،اُش اٛسا ٙدس دٛیا تكٞس اٛلشادی صٛذُی ٗیًشد ١شُض ٗحتاج ت ٠صیٜتی ً ٠خٞد ساتا آ ٙتیاسایذ ٘ٛیضذ،
تٌٔ ٠اغال تخاقشش  ٖ١خكٞس ٘ٛیًشد ً ٠چٜی ٚچیضی الصٕ استٓٝ ،یٌ ٚاص آٛدایی ً ٠صٛذُیص خض تكٞس
اخت٘اع ٌٗ٘ٛ ٚیست ٝ ،صٛذُی اخت٘اػی  ٖ١ه٢شا ٗحتاج ت ٠اسادً ٝ ٟشا١ت ،حة  ٝتـؽ ،سؾا  ٝسخف ٝ
اٗثاّ آ ٙاست ،اص ای ٚخ٢ت خٞاٛ ٟاخٞا ٟت ٠هیاك ٝ ٠ضٌْ١ایی تش ٗیخٞسد ً ٠یٌی سا دٝست ٗیداسد  ٝاص
یٌی تذش ٗیآیذٓ ،زا ٗؼٖٔ ؿیثی اص ٗاٝسای ككشتص ت ٠ا ٝآ٢إ ًشد ٟتا ت ٠اغالح ٗلاسذ خٞد تپشداصدٝ ،
ٗؼایة خٞد سا تش قشف ساخت ٠خٞد سا صیٜت د١ذ ٝ ،ضایذ ٘١یٌٛ ٚت ٠تاػث ضذ ٠ً ٟاص اٛسا ٙتٓ ٠لظ ػثادٟ
ً ٠غیـ ٠خ٘غ است تؼثیش تلشٗایذ.
 ٝای ٚصیٜت اص ٖٗ٢تشی ٚاٗٞسی است ً ٠اخت٘اع تطشی تش آ ٙاػت٘اد ٗیًٜذ ٝ ،اص آداب ساسخی است ً ٠ت٠
ٗٞاصات تشهی  ٝتٜضّٗ ،ذٛیت اٛسا ٙتشهی  ٝتٜضّ ٗی٘ٛایذٝ ،اص ٓٞاصٗی است ً١ ٠یچ ٝهت اص ١یچ خاٗؼ٠ای
ٜٗلي ٘ٛیُشدد ،ت ٠قٞسی ً ٠كشؼ ٛثٞد ٙآ ٙدسیي خاٗؼٗ ٠ساٝی تاكشؼ اٛؼذإ ٗ ٝتالضی ضذ ٙاخضای
آ ٙخاٗؼ ٠است .آسیٗ ،ؼٜای ا٢ٛذإ خاٗؼ ٠خض اص تی ٚسكت ٚحس ٝ ٚهثح ،حة  ٝتـؽ ،اسادً ٝ ٟشا١ت  ٝاٗثاّ
آٛ ٙیستٝ ،هتی دستی ٚاكشاد یي خاٗؼ ٠ای ٠ِٜٛٞاٗٞس حٌ٘لشٗا ٛثاضذ دیِش ٗػذاهی تشای اخت٘اع تاهی
٘ٛیٗاٛذ  -دهت تلشٗاییذ.
قیثثٗ ٠ؼٜای چیضی است ًٗ ٠الیٖ تا قثغ تاضذ ٝ ،دس ایٜدا ػثاست است اص اٞٛاع ٗختٔق ؿزا١ایی ً ٠اٛساٙ
تا آ ٙاستضام ٗیًٜذ ٝ .یا ػثاست است اص ٗكٔن چیض١ایی ً ٠آدٗی دس صٛذُی  ٝتوای خٞد اص آ٢ٛا است٘ذاد

ٗیخٞیذٗ ،اٜٛذ ٗسٌ٘١ ،ٚسش ...ٝتشای تطخیع ایً ٠ٌٜذاٗیي اص اكشاد ای ٚاٞٛاع قیثٗ ٝ ٠كاتن تا ٗیْ ٝ
ضٞ٢ت ا ٝ ٝساصُاس تا ٝؾغ ساخت٘اٛی ا ٝاست ،خذاٛٝذ ا ٝسا ٗد٢ض ت ٠حٞاسی ًشد ٠ً ٟتا آٗ ٙیتٞاٛذ ساصُاس
آ ٙسا اص ٛاساصُاسش ت٘یض د١ذ.
ایٗ ٚسآ ٠ً ٠صٛذُی غحیح  ٝسؼیذ آدٗی ٗثتٜی تش سصم قیة است احتیاج تُ ٠لتٛ ٚذاسدٛ ٝ ،اُلت ٠پیذا
است ً ٠اٛساٝ ٙهتی دس صٛذُی خٞد ت ٠سؼادت ٗكٔٞتص ٛائْ ٗیضٞد ًٝ ٠سیٔ ٠استضاهص چیض١ایی تاضذ ً٠
تا قثیؼت هٞا  ٝخ٢اصاتص ساصُاس تٞد ٝ ،ٟتا توای تشًیة خاغی ً ٠آ ٙخ٢اصات داسد ٗساػذ تاضذ ،چ ٙٞاٛساٙ
ت١ ٠یچ خ٢اصی ٗد٢ض ٛطذِٗ ٟش ای ٠ٌٜصٛذُیص ٗٞهٞف ٜٞٗ ٝـ تش آ ٙاست .تٜاتشای ،ٚاُش دس ٗٞسدی ،حاخت
خٞد سا تا چیضی ً ٠تاقثؼص ساصُاس ٛیست تشآٝسد ٟساصد ٛوػی ت ٠خٞد ٝاسد آٝسدٗ ٝ ،ٟدثٞس است آٛ ٙوع
سا تٝ ٠سیٔ ٠سایش هٞای خٞد تت٘یٖ  ٝخثشا٘ٛ ٙایذ.
ٗثال ُشس٠ٜای ً ٠احتیاج ت ٠ؿزا سا ت ٠غٞستی ؿیش غحیح تش قشف ٗیساصد  ٝتیص اصاٛذاص ٟالصٕ ؿزا ٗیخٞسد
ٛوػی ت ٠خ٢اص ١اؾ٘ ٠خٞد ٝاسد ٗیآٝسدٗ ٝ ،دثٞس ٗیضٞد تٝ ٠سیٔ ٠دٝا  ٝاتخار سطیٖ ،خ٢اص ١اؾ٘ ٝ ٠ؿذد
تشضحی آ ٙسا اغالح ٘ٛایذٝ ٝ ،هتی ای ٚػْ٘ سا چٜذ تاس تٌشاس ًشد دٝا١ای ٗضتٞس اص اثش  ٝخاغیت ٗیاكتذٝ ،
اٛسا ٙتشای ٘١یط ٠ػٔیْ ضذ ٟاص اٛدإ ًاس١ای حیاتیاش ً ٠ا ٖ١آ ٙكٌش سآٖ  ٝآصاد است تاص ٗیٗاٛذٝ ،
٘١چٜی ٚسایش حٞائح صٛذُی.
ػال ٟٝتش ای ٠ٌٜتؼذی اص ای ٚسٜت اٛسا ٙسا ت ٠چیض دیِشی تثذیْ ٗیًٜذ ٝ ،ت ٠غٞست ٗٞخٞدی دس ٗیآٝسد
ً ٠ٛ ٠ػآٖ تشای ٗثْ ا ٝآكشیذ ٟضذ ٠ٛ ٝ ،ٟاٗثاّ ا ٝتشای ػآٖ خٔن ضذٟاٛذ.
آسی ،اٛساٛی ً ٠یٌسش ٟخٞد سا ت ٠دست ضٞ٢ات تسپاسد  ٝتٌٞضذ ً ٠تا آخشیٗ ٚشحٔ ٠اٌٗا ٝ ٙهذست اص ٓزائز
حیٞاٛی  ٝضٌٖ  ٝضٞ٢ت  ٝاٗثاّ آ ٙت٘تغ تثشد اٛساٛی است ًٗ ٠یخٞا١ذ دسظشكی صٛذُی ًٜذ ً ٠ػآٖ
١ستی تشایص ٗؼیٌٛ ٚشد ٝ ٟت ٠سا١ی سٝد ً ٠ككشت تشایص تؼییٜٞ٘ٛ ٚد ٟاست.
خذای سثحا ٙدس ای ٚآی ٠ضشیل ٠صیٜت١ایی سا سشاؽ ٗید١ذ ً ٠تشای تٜذُاٛص ایداد ٞ٘ٛد ٝ ،ٟآٛا ٙسا ككشتا
تٝ ٠خٞد آ ٙصیٜت١ا  ٝت ٠استؼ٘اّ  ٝاستلاد ٟاص آ٢ٛا ًٗٔ ٖ٢شدٗ ٝ ،ٟؼٔ ٕٞاست ً ٠ككشت آ٢إ ٘ٛیًٜذ ِٗش
ت ٠چیض١ایی ًٝ ٠خٞد  ٝتوای اٛساٜٞٗ ٙـ ٗ ٝحتاج ت ٠آٙاست .دس ٝؾٞح ای ٚاٗش ٘١ی ٚتس ً١ ٠یچ دٓیٔی
تش ٗثاح تٞد ٙچیضی ت٢تش اص احتیاج ت ٠آٛ ٙیست ،صیشا احتیاج ت ٠حسة ٝخٞد  ٝقثیؼت خاظ اٛساٛی خٞد
دٓیْ است تش ای ٠ٌٜخذای تؼآی اٛسا ٙسا قٞسی آكشیذ ٠ً ٟت ٠آ ٙچیض ٗحتاج تاضذ ٝ .ت ٠ػثاست دیِش تاتؼثی٠
هٞا  ٝادٝات اٛسا ٙساتك٠ای تی ٚا ٝ ٝتی ٚآ ٙچیض١ا تشهشاس ًشد ٠ً ٟخٞاٛ ٟاخٞا ،ٟدس غذد تحػیْ آ٢ٛا
تشٗیآیذ.
رًش قیثات اص سصم  ٝػكق آ ٙتش صیٜت  ٝهشاس داضت ٚای ٚػكق دس سیام استل٢إ اٌٛاسی ایٗ ٚؼٜا سا
ٗیسساٛذ ً،٠

اٝال :سصم قیة داسای اهساٗی است.
ثاٛیا :صیٜت خذا ٝسصم قیة سا  ٖ١ضشع اتاحً ٠شد ٖ١ ٝ ٟػوْ  ٖ١ ٝككشت.
ثآثا :ای ٚاتاحٝ ٠هتی است ً ٠استلاد ٟاص آ ٙاص حذ اػتذاّ تداٝص ٌٜٛذ ُ ٝش  ٠ٛخاٗؼ ٠سا ت٢ذیذ ت ٠اٛحكاـ
ٞ٘ٛد ٟضٌاكی دس تٜیا ٙآ ٙایداد ٗیًٜذ ًٗ ٠ای ٠اٛؼذإ آ ٙاست.
آسیً٘ ،تش كسادی دس ػآٖ ظا١ش ٗیضٞد ً٘ ٝتش خ َٜخٛٞیٜی است ًٛ ٠سْ١ا سا هكغ  ٝآتادی١ا سا ٝیشاٙ
ساصد ٜٗ ٝطا آ ٙاسشاف  ٝاكشاـ دس استلادٟاص صیٜت  ٝسصم ٛثٞد ٟتاضذ ،چ ٙٞاٛسا ٙقثؼا ایٜكٞس است ً٠
ٝهتی اص خاد ٟاػتذاّ تیش ٙٝضذ  ٝپااص ٗشص خٞد تیشُ ٙٝزاضت ً٘تش ٗیتٞاٛذ خٞد سا ًٜتشّ ًٜذ ٝ ،ت ٠یي
حذ ٗؼیٜی اًتلا ٘ٛایذ ،تٌٔٗ ٠اٜٛذ تیشی ً ٠اص ً٘ا ٙتیش ٙٝضٞد تا آخشی ٚحذ هذستص خٔٗ ٞیسٝد ٝ ،چٙٞ
چٜی ٚاست سضاٝاس است ًٝ ٠٘١ ٠هت  ٝدس  ٠٘١اٗٞس دس صیش تاصیا ٠ٛتشتیت ًٜتشّ ضٞد ٝ ،ت ٠سادٟتشی ٚتیاٛی
ً ٠ػوْ خٞد ا ٝآ ٙسا تپسٜذد پٜذ  ٝاٛذسص داد ٟضٞد.
چشا خذاٛٝذ ت ٠ؾشٝسیات صٛذُی اص هثیْ ٓثاس پٞضیذ ٝ ٙخٞد سا آساست ٚاٗش ٞ٘ٛد ٟاست؟اٗش پشٝسدُاس ت٠
ؾشٝسیات صٛذُی اص هثیْ ٓثاس پٞضیذ ٝ ٙخٞد سا آساست ٚاص ٘١ی ٚتاب است ًٗ ٠یخٞا١ذ تشتیتص حتی دس
ای ٠ِٜٛٞاٗٞس ساد ٝ ٟپیص پا اكتاد ٟسػایت ضذ ٟتاضذ ،پس ًسی ِٞٛیذ اٗش ت ٠پٞضیذٓ ٙثاس  ٝتٜظیق ٝ
آسایص چٗ ٠ؼٜا داسد.
غاحة تلسیشآٜ٘اس خٞاب دیِشی اص ای ٚحشف داد ٝ - ٟچٛ ٠یٌُ ٞلت ٠است :ایٚحشف سا ًساٛی ٗیصٜٛذ ً٠
اص تاسیخ اٖٗ  ٝسشُزضت ْٗٔ ُزضت ٠تیخثشٛذُ ٝ ،ش  ٠ٛآ ٙسا سكحی  ٝساد ٟتٔوی ٜٞ٘ٛد ٟت ٠ا٘١یت ٝ
اسصش آ ٙپی ٗیتشدٛذ ،چ ٙٞاًثش ٗشدٕ ٛی٘ٝ ٠حطی خضیشٟٛطی١ًٞ ٝ ٚستاٛی١ای آكشیوا ً ٠دس خ١ِْٜا ٝ
ؿاس١ا ت٢ٜا  ٝیا دست ٠خ٘ؼی صٛذُی ٗیًشدٛذ صٗ ٝ ٙشدضآ ٙخت تسش ٗیتشدٛذ ،اسالٕ ت١ ٠ش هٗٞی اص آٛاٙ
ً ٠دست یاكت تا اٗثاّ آیٞٗ ٠سد تحث ٓثاس پٞضیذ ٙسا ت ٠آٛا ٙیاد داد  ٝستش ػٞست سا تشایطاٝ ٙاخة ًشدٝ ،
ت ٠سٞی ت٘ذ ٙسٞمضا ٙداد ٚٗ ٝ .خیاّ ٗیً ٖٜای ٚهثیْ حشك٢ا اص ٛاحی ٠دضٜ٘ا ٙاسالٕ دس د١ٚ١ااكتادٟ
استُٞ ،یاٗثٔـیٗ ٚسیحیت تٜٗ ٠ظٞس سٕ دادٗ ٙشدٕ اص اسالٕ  ٝدػٞتضا ٙتً ٠یص خٞدای ٚقؼ١٠ٜا سا
صدٟاٛذُ ٝ ،ش ٠ٛاسصش دػٞت اسالٕ تٓ ٠ثاس  ٝآسایص تش ١یچ ًس پٞضیذٛ ٟیستٓ ٝ .زا تؼؿی اص ٜٗػلیٚ
ٗسیحی اػتشاف ًشدٟاٛذ ت ٠ای ٠ٌٜای ٠ُٛٞٚقؼ١٠ٜا ٛسثت ت ٠اسالٕ تیاٛػاكی است ،اسالٕ تا ای ٚحٌٖ خٞد
ٜٗت تضسُی تُ ٠شدٗ ٙا اسٝپائیا ٙداسد ،چ ٙٞاُشاسالٕ ٛثٞد ٗا اٗشٝص دس خك ٠پٜ٢اٝس آكشیوا تداست پاسچٝ ٠
ه٘اش ٛذاضت ٝ ٠سآیاٗ ٠ٛثآؾ ِٜ١لتی سٞد ٘ٛیتشدیٖ.ای ٚحٌٖ اسالٕ ت٢ٜا دس تیٗ ٚسٔ٘ی ٚآٛدا حس ٚاثش
ٛذاضت ٠تٌٔ ٠اٖٗ  ْٔٗ ٝتتپشست ٛیض ٝهتی ٞ٘١قٜا ٙخٞدسا دیذٛذ ً ٠پس اص هث ّٞاسالٕ ٗٔثس تٓ ٠ثاس
ضذٛذ  ٝت ٠صیٜت  ٝآسایص خٞد پشداختٜذ آٛاٛ ٙیض ت ٠تؤیذ اص ٗسٔ٘یٓ ٚثاس پٞضیذ ٟسسٖ دیشی ٠ٜخٞد سا
تشى ُلتٜذ.

ضا١ذ صٛذ ٟایٗ ٚذػا ،ساًٜی ٚتالد ٜ١ذٛذ ،چ ٙٞتتپشستا ٙایٛٚاحی ٠دس ػی ٚای ٠ٌٜاص هذیٖ االیإ ٗشدٗی
ٗت٘ذ ٙتٞدٛذ ٗغ رٓي  ٖ١اً١ ٜٙٞضاسا١ ٙضاس اص صٗ ٝ ٙشدضآ ٙخت ٗادسصاد  ٝیا ٛػق  ٝیا ستغ تذٙضاٙ
تش ٠ٜ١است .تؼؿی اص ٗشداٙضا ٙدس تاصاس١ا ً ٝاسُا١ٟا تذٓ ٙٝثاس آٗذ  ٝضذ ٗیًٜٜذ ٝ ،كوف ػٞست١ا  ٝیا
حذ اًثش اص ً٘ش ت ٠پایی ٚسا ٗیپٞضاٜٛذ ،صٛاٙضا ٙضٌٖ  ٝسا١ٙا سا تشٞ٘ٛ ٠ٜ١د ٝ ٟاص ً٘ش ت ٠تاالیضاٖ١ ٙ
تش ٠ٜ١است .داٛطٜ٘ذا٘١ ٙی ٚه ٕٞاػتشاف ًشدٟاٛذ ً ٠ایٗ ٚوذاس اص ٓثاس سا ٗ ٖ١سٔ٘اٛا ٙت ٠آٛا ٙآٗٞخت٠اٛذ.
٘١ ٝچٜی ٚؿزا خٞسد ٙدس ظشف  ٖ١اص آثاس اسالٕ است ،چٗ ٙٞیدیذٛذ ًٗ ٠سٔ٘ی١ ٚیچ ٝهت تذ ٙٝظشف
ؿزا ٘ٛیخٞسٛذ حتی كوشای آٛا ٠ً ٙدستشسی ت ٠ظشف ٛذاسٛذ ؿزا سا سٝی تشٍ دسختا ٙسیخت ٠اصسٝی آٙ
تشٗیداسٛذ ٗ ٝیخٞسٛذ ٝ ،دس ػی ٚت٢ی دستی ١شُض اص ٓثاس  ٝآسایص خٞد ًٖ ٘ٛیُزاسٛذ.

