
 جهت نقد اسباب نزول روشى در ،آيه تطابق تفسيرى اسباب نزول و

 ٔغٕـٟٔـى ٤ٌٔٛؿى 

 

ثلؽٛكؿاك امتؤحيلٞب ٚ تؤحلٞبيى ٔتمبثلُ اًلو ٚ ٕٞلبٖ ٌٛ٘لٝ ولٝ       ،عٛمٜ اكتجبٙ اًجبة ٘نَٚ ٚ تفٌيل

آُٙبيى ٔفٌّل ثب ٣ُّ ٚ اًجبة ٘نَٚ آيبت ثٝ ٚى ايٗ أىبٖ كا ٔى ؿٞـ وٝ پيبْ هكف ٚتفٌليل ٚال٤لى   

ا ؿكيبثـ ٚ ثلؿاُتٟبى تفٌيلى ؽٛيَ كا ثب ٚال٤يّبت ٘نَٚ ٚ ُللايٚ ٚ مٔيٙلٝ ٞلبى پيلـايَ آٖ     آيٝ ك

ام ًٛى ؿيٍل تفٌيل آيٝ ٚ اٛال١ ام رنئيبت ٔغتٛايى ٚ ٔفٟٛٔى آٖ ثٝ ٔٙنِلٝ ٤ٔيلبكى    ،ٜٔٙجك ًبمؿ

ٟبيى اًو ؿكرٟو ٘مـ ٚ اكميبثى اًجبة ٘نَٚ ٚ تجييٗ ٓغّو ٚ يبًمٓ آٖ. صٛ٘بٖ ؿيٍل اثناكٞب ٚ ٔالو

 وٝ ؿك ثغج )ٔالن ُٙبؽو اًجبة ٘نَٚ( ثٝ ؽـٔو ٌلفتٝ ٔى ُٛؿ.

٘مِى اًو وٝ ٣ّٓ اًجبة ٘نَٚ ؿكمٔيٙٝ تفٌيل آيلبت ٚعلى ثلل ٣ٟلـٜ ؿاكؿ      ،ٞـف آّى ايٗ ُ٘ٛتبك

ٚأّب ٘مـ ٚ اكميبثى ٚ ثٝ ت٤جيلى ُٙبؽو اًجبة ٘نَٚ ٚال٤ى فلٓو ٌٔتمُ ٚ ًٚي٢ تلى كا ٔى ّٛجلـ  

كد اًو. آ٘ضٝ ٔب ؿك ايٗ ٔمبَ ٔى آٚكيٓ تٟٙب اُبكتى ثٝ ٘مَ ثٟلل ٜ ٚكى  وٝ ام عّٛٓٝ ايٗ ٔزبَ ؽب

 ام تفٌيل آيٝ ؿكرٟو اكميبثى ٚ ٘مـ ًجت ٘نَٚ ٜٔلط ؿك ٕٞبٖ مٔيٙٝ اًو.

 

 إٞيّو ٘مـ اًجبة ٘نَٚ ٚ ُٙبؽو ٔالوٟبى آٖ

 ثلاى ٕ٘بيب٘ـٖ إٞيو ٘مـ كٚايبت اًجبة ٘نَٚ ثٝ صٙـ ٘ىتٝ ثبيـ ٣ٜف ٠٘ل ؿاُو:

ميلا تٟٙب آ٘بٖ وٝ ؿكمٔبٖ عيبت پيلبٔجل اوللْ    ،كاٜ اٛال١ ٚ آٌبٞى ام اًجبة ٘نَٚ كٚايتٟبيٙـ. يٍب٘ٝ 1

)ّ( ام ٘نؿيه ُبٞـ ٘نَٚ ٚعى ٚ آٌبٜ ام ؽٔٛٓيبت ٚاثٌتٝ ثٝ ايٗ ٘نَٚ ثٛؿٜ ا٘ـ ٚيب وٌب٘ى ولٝ ثلٝ   

تٛاٌ٘لتٝ  ٔلى   ،مٔبٖ ٘نَٚ ٚعى ٘نؿيه ثٛؿٜ ٚ ثبيه يب صٙـ ٚاًٜٝ مٔيٙٝ ٞبى ٘نَٚ كا فلاٌلفو ٜ ا٘ـ

ًؤاَ ٚ يلب پيلبٔى ٘لبمَ ُلـٜ      ،ُؾٔيّو ،ا٘ـ ثيبٖ ؿاك٘ـ وٝ ٞل آيٝ ٚ يب ًٛكٜ اى ؿكثبكٜ وـاْ كؽـاؿ

تٟٙب ؿك ا٘غٔلبك ثؾِلى ٤ٔلـٚؿ ام ٓلغبثٝ ٚ      ،اًو ٚ اُبكت ثٝ وـأيٗ ٚال٤ٝ ؿاكؿ. آٌبٞيٟبيى صٙيٗ

ـ يبكاٖ پيبٔجل ثٛؿ وٝ لليٗ پيبٔجل)ّ( ٚ يبك ٕٞيٍِى آٖ ع٘لت ثٛؿ ٌ٘لّٟبى پلي ام    ؿًلتيبثى  ،٘ل

 ام ٛليك كٚايتٍلاٖ عـيج ثٛؿٜ اًو. ،آ٘بٖ ثٝ ايٗ اٛال٣بت ٚ ؿاِٟ٘ب

ام ٛليك اُٞ ًلٙتو   ،. ثلكًى كٚايبت ؿكايٗ مٔيٙٝ ِ٘بٖ ٔى ؿٞـ وٝ ثؾَ ٣ٕـٜ اى امايٗ اعبؿيج2

    ٖ تٟٙلب ثؾِلى    ،ثٝ ؿًو ٔب كًيـٜ اًو وٝ ُٕبك آٖ ثٝ صٙـيٗ ٞناك ٔى كًلـ ٚ ُلي٤ٝ ؿكايلٗ ٔيلب

صٙـ ٓـ عـيج كا يبؿ ولؿٜ اًو. ٚاِجتٝ ٕٞٝ ايٗ كٚايبت ٘ين ٌٔٙـ ٚ ٓغيظ ٘يٌلتٙـ   ا٘ـن ٚ ؿك عـّ

 ثّىٝ ثٌيبكى غيل ٌٔٙـ ٚ ٤ٗيفٙـ. ،

ِٚى ٞٙٛم ثٝ ٛٛك ل٢ٜ ٚ يميٗ ٕ٘ى  ،ثب ايٗ وٝ ؿك ايٗ ٔمِٛٝ وتبثٟب ٚ ٍ٘بُتٝ ٞبى ثٌيبكى ٚرٛؿ ؿاكؿ

كثلبكٜ ولـأيٗ كؽلـاؿ ٘لبمَ ُلـٜ      تٛاٖ ٌفو وٝ ٞل آيٝ اى ام للآٖ ًجت ٘نَِٚ صٝ ثٛؿٜ اًلو ٚ ؿ 

ؿًلتيبثى ثلٝ اٛال٣لبت ٚ ؿ اِ٘لٟبى      ،آ٘ضٝ ٔفٌّل ٚ للآٖ پوٜٚ ثـاٖ ٘يبمٔٙـ اًو ،اًو؟ عبَ آٖ وٝ

للآ٘ى ٚ تفٌيلى ثب تىيٝ ثل كٚايبت ٓغيظ ٚ ٤ٔتجلاًو. ُبيـ تٛرّٝ ثٝ ٕٞليٗ ٟٔلٓ ثلٛؿٜ اًلو ولٝ      

ؿكايلٗ مٔيٙلٝ ٚاؿاُلتٝ اًلو.      پيِيٙيبٖ كا ثٝ ًؾتٍيلى ٚ ؿلو ثٌيبك ٌ٘جو ثلٝ اٛال٣لبت ٔٛرلٛؿ   

 ٚاعـى ٘يِبثٛكى ٔى ٘ٛيٌـ:



)ٌفو ٌٚٛ ٚ ثغج ؿكثبكٜ اًجبة ٘نَٚ للآٖ كٚا ٘يٌو ٍٔل ثٝ كٚايو ٚ ُلٙيـٖ ام وٌلب٘ى ولٝ ؽلٛؿ     

 1ُبٞـ ٔٛكؿ ٘نَٚ ثٛؿٜ ا٘ـ.(

 ٚ٘ين ام ٔغٕـثٗ ًيليٗ ٘مُ ُـٜ وٝ ٌفتٝ اًو:

ٛ پبًؼ ؿاؿ: ام ؽـا  ،)ؿكثبكٜ آيٝ اى ام ٣جيـٜ ًؤاَ ولؿْ آ٘لبٖ ولٝ    ،ثتلى ٚ ًؾٗ كاًو ٚ اًتٛاك ثٍل

 2ٔى ؿاٌ٘تٙـ للآٖ ؿكثبكٜ صٝ ٘بمَ ُـٜ اًو ؿكٌقُتٝ ا٘ـ.(

ٞٓ ؿك مٔيٙٝ ًٙـ كٚايبت اًجبة ٘نَٚ ٚ ٞٓ ثٝ ِغبٝ ٔغتلٛا كػ ٔلى ٕ٘بيلـ     ،ايٗ ٤ٗف ٚ ٣ـْ ا٣تجبك

 وٝ ٔغتبد ثٝ تغّيُ ٚ ٍ٘لُى ٌٔتمُ اًو.

تٛاٖ ٌفو ايٗ اًو وٝ ع٘ٛك ٌلٜٚ ًٚي٤ى ام ٘لبلالٖ ٚ  آ٘ضٝ ؿكثبكٜ ًٙـ ايٗ اعبؿيج ثٝ اؽتٔبك ٔى 

ثٟتلليٗ ٌلٛاٜ ثلًٌلتى ٚ ٗل٤ف ايلٗ       ،ؿك ا٘تمبَ ايٗ اؽجبك ثٝ ٌّٟ٘بى پلي ام ؽلٛؿ   ،ٔفٌّلاٖ تبث٤ى

( ّ) پيلبٔجل  ام ًلٕب٣ى  ٘ٝ وٝ …ٚ ،ٗغبن ،ٔمبتُ ،٣ٜب ،ٔزبٞـ ،كٚايبت اًو. افلاؿى صٖٛ: ٣ىلٔٝ

يبفو ام ٘بعيٝ ع٘لتَ ُٛؿ ٚ ٘لٝ لللايٗ ٚ اعلٛاَ مٔلبٖ     ؿكٚ ؿكن ثل عُٕ ايِبٖ ٌفتٝ تب ا٘ـ ؿاُتٝ

٘نَٚ كا ِٔبٞـٜ ولؿٜ ا٘ـ تب ام ؽٜلب ٚاُلتجبٜ ؿك ؿكيبفلو ٚ ا٘تملبَ ٔٔلٖٛ ثبُلٙـ ٚ ام ًلٛى ؿيٍلل         

 ،)ٕٞضٙبٖ وٝ ؽٛاٞـ آٔـ( ؿِيُ ٚ ٔـكوى ٤ٔتجل ؿاَت ثل ٚحٛق ٚ ٣ـاِو ايٗ افلاؿ ؿك ؿى تلى ٘يٌو

 ى فليميٗ كًيـٜ اًو..ثّىٝ صٝ ثٌب ؽالف آٖ ثٝ ٓلاعو ام ًٛ

. تؤحيل پقيلى ٚ ا٤ٜ٘بف ُـيـ ا٘ـيِٝ تبث٤يٗ ٚ كاٚيبٖ پي ام ايِبٖ ؿك ثلاثل آكا ٚ افىبك ٚ ا٠٘بك اٞلُ  3

ًؾو ثٝ اعتيلبٙ ٚ ُله ٚ تلؿيلـ ٚا ٔلى      ،ٔغمتك كا ٌ٘جو ثٝ ؿيـٌبٟٞب ٚ ٠٘ليبت ايٗ ٌلٜٚ ،وتبة

 ؿاكؿ.

بة ٚكٚؿ اًلائيّيبت ٚ تغليفبت اٞلُ وتلبة   ٔزبَ كيِٝ يبثى ٚ پى رٛيى ٣ُّ ٚ اًج ،ؿك ايٗ ٔؾتٔل

ثّىٝ تٟٙب ايٗ ٘ىتٝ كا يبؿآٚك ٔى ُٛيٓ وٝ ؿك اٚاؽلل لللٖ اَّٚ ٚ    ،ثٝ عٛمٜ تفٌيل ٚ ٣ّْٛ للآ٘ى ٘يٌو

ٍٕٞبْ ثب فبّٓٝ ٌلفتٗ ا٘ـيِٝ ٚكاٖ اًالٔى ام عٛمٜ ا٘ـيِٝ ٤ّٔتٕبٖ ٚال٤لى ٚعلى )ا ٞلُ ثيلو( ثلٝ      

بى اُٞ وتبة ؿكثلؽى عٛمٜ ٞبى تفىل اًلالٔى ثلٝ ُلـّت    تـكيذ مٔيٙٝ كًٛػ ٚ ِ٘ل افىبك ٚ ثبفتٝ ٞ

فلاٞٓ آٔـ. كًٛػ ٚ كاٞيبثى افىبك ثيٍب٘ٝ ؿك عٛمٜ ا٘ـيِلٝ اًلالٔى ٚ ام رّٕلٝ تفٌليل لللآٖ ٚ ٣ّلْٛ       

فلٍٞٙى ٚؿيٙى ٔت٤ـّؿى ثٛؿٜ اًو وٝ ا م رّٕٝ ٟٔٓ تلليٗ آٖ   ،ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ؿاكاى ٣ٛأُ ارتٕب٣ى

لى ٔلؿْ آٖ ٣ٔل ؿك مٔيٙٝ ُلٙبؽو اًلجبة ٚ ٣ّلُ ٚ ٔجلـ      ٔى تٛاٖ ثٝ اعٌبى ٤ٗف ٚ وٕجٛؿ فى

آفليَٙ ٚ اًلاك ٚرٛؿ ٚ ٘ين ُٙبؽو عمبيمى وٝ ثب ٔز٣ٕٛٝ عٛاؿث ٚ كؽـاؿٞبى ٌٞلتى ؿك اكتجلبٙ   

اُبكٜ ولؿ وٝ ثٝ تـكيذ مٔيٙٝ ٞبى تٕبيُ ٚ ٌلايَ ٣لة آٖ ٣ٔل كا ثٝ ا ُٞ وتبة ثب اٍ٘يلنٜ   ،ٌٞتٙـ

ايٗ تّٔٛك ٚاٞى وٝ ايِبٖ ام اعبٛٝ ٚ آٌبٞى ثيِلتلى ؿكايلٗ    فلاٞٓ ولؿ ثب ،يبفتٗ پبًؾٟبى ٔٙبًت

 3ٚاؿى ثلؽٛكؿاك٘ـ!

ؿك علٛمٜ ٣ّلْٛ    ،. ايٗ ٌٕبٖ وٝ ٘مُ ٜٔبِت غيل ٌٔتٙـ ٚ يب ٌٔتٙـ ثٝ ٔٙبث٢ ٤ٗيف ٚ غيل اًلالٔى 4

تب ؿك٘تيزٝ ٔغتبد ثٝ ا٣ٕلبَ   ،ٗلكى ثٝ ٣مبيـ ٚ اعىبْ ٚ ٌٔبئُ ؽبّّ ا٣تمبؿى اًالْ ٕ٘ى م٘ـ ،للآٖ

ثٝ ايٗ تٌبٔظ ٚ تٌبُٞ ؿك پقيلٍ ا٘ـيِٝ ة يٍب٘ٝ ؿألٗ   ،اعتيبٙ ثيِتلى ؿكآٖ كاثٜٝ ثبُـ ؿلتو ٚ

 مؿ ٚ ٔب٢٘ ام ؿلو ٚ اعتيبٙ ٌّٕٔب٘بٖ ؿكُٙبؽو اؽجبك ٚ ٣مبيـ ؿكًو ام ٘بؿكًو ٌلؿيـ.



ثلٝ تلـكيذ    ،فلٍٞٙى ٚ يب عنثى ٚ ت٤ّٔلجى  ،ارتٕب٣ى ،٣ٛأُ يبؿُـٜ ٚ ٘ين ثلؽى اٍ٘ينٜ ٞبى ًيبًى

آٖ ٣ٔل كا ؿك پقيلٍ ٘مّٟب ثٝ إٞبَ وِب٘يـ ٚ ألٚمٜ ٘تبيذ ايٗ تٌبُٞ كا ؿك آحلبك تفٌليلى   ٔفٌّلاٖ 

ٚ كٚايى ايِبٖ ثٝ كُٚٙى ُبٞـيٓ. ؿكمٔيٙٝ تفٌيل ثب ا٘جٛٞى ام آكا  ٚ افىبك اًل ائيّى ٚ ٘ٔللا٘ى كٚثلٝ   

ٚايبت اًلجبة  كٚييٓ وٝ ثٝ ٣ٙٛاٖ تٛٗيظ آيبت للآٖ حجو ٌلؿيـٜ اًو ٚ ؿك عٛمٜ كٚايبت ٚ ام رّٕٝ ك

٘نَٚ ثب ٌلٚٞى ٌٌتلؿٜ ام اؽجبك ر٤ّى ٚ ٔغلتف ٚ ١ٛٗٛٔ كٚثٝ كٚييٓ! ٚ ايلٗ عميملو تّلؼ ٔلب كا ؿك     

 پقيلٍ آكا  ٚ ا٠٘بك تفٌيلى ٚ كٚايى ٔٛرٛؿ ًؾو ٔغتبٙ ٚ ثـثيٗ ٔى ًبمؿ.

٣الٜٚ ثل تٕبٔى آ٘ضٝ فول ُـ ؿك ؿًتلى ٘جٛؿٖ ٔـاكوى ٤ٔتجل ثل ٚحلٛق ٚ ٣لـاِو كاٚيلبٖ ٚ ٘لبلالٖ     

ثّىلٝ صلٝ ثٌلب ًلؾٙب٘ى كُٚلٗ ؿك٣لـْ        ،ٔبيٝ تمـيٓ رلط ثل ت٤ـيُ ؿكايٗ ٌلٜٚ ٔى ُٛؿ ،ٗ اؽجبكاي

ام ًٛى ٞل ؿٚ فللٝ ثٝ ٔلب كًليـٜ اًلو.     ،ا٣تٕبؿ ثٝ لَٛ ٚ كٚايو ٚ تفٌيل ايِبٖ ٚ عتتى ٣ـْ ٣ـاِو

 ٣التٔٝ ُٟيل ٔغٕـ رٛاؿ ثالغى ؿك ٔمـٔٝ تفٌيل آال  اِلعٕٗ ٔى ٘ٛيٌـ:  

٣ىلٔٝ كا ولقتاة غيلل حملٝ ٚ ثلل      ،ام آٖ رّٕٝ ،ؿك وتبثٟبى ٣بّٔٝ ت٤ـيُ ِ٘ـٜ ا٘ـى عتت ،افلاؿ ايٗ …)

 كأى ؽٛاكد ٌفتٝ ا٘ـ.

 ٌفو: تفٌيل كا ام اُٞ وتبة ٌلفتٝ اًو. ،أ٣َٕ كا ام ٔزبٞـ پلًيـ٘ـ

اعٕـ ٌفو: ؿكٔلاًيُ ٤ٗيف تل ام ٔلاًيُ عٌٗ ٚ ٣ٜلب ٘يٌلو. ؿكثلبكٜ عٌلٗ ثٔللى       ،ٚ أّب ٣ٜب 

 ولؿ. ٌفتٝ ا٘ـ: تـِيي ٔى

 ٚ ٘ين يغيى ثٗ ٤ًيـ ؿكثبكٜ ٗغّبن ٌفتٝ اًو: لَٛ اٚ پيَ ٔب ٤ٗيف اًو.

 ٚ ؿكثبكٜ لتبؿٜ ٌفتٝ ُـٜ اًو: تـِيي ٔى ولؿ.

 .…ٚوي٢ ٔى ٌٛيـ: ٔمبتُ ثٗ ًّيٕبٖ وقاة اًو ٚ

 4.(كا ايِبٖ الٛاَ كًـ صٝ تب ثپقيليٓ كا اُؾبّ ايٗ كٚايبت وٝ ؿاكؿ اثب  ُي٤يبٖ ٣ّٕى آَٛ

ا٣تجلبك المْ كا ؿك علٛمٜ ا٘ـيِلٝ     ،ـيِٝ ٚ الٛاَ افلاؿى صٙيٗ ٚ كاٚيب٘ى ايٗ ٌٛ٘ٝ ثى پللٚا ا٘ ،ثٙبثلايٗ

اعبؿيلج ٤ٔتجلل ٚ    ،تلبكيؼ  ،للآ٘ى ٚ ام رّٕٝ اًجبة ٘نَٚ ٘ـاكؿ ٚ ٘بٌنيل ثبيـ ثٝ ٔؤيّـاتى ام ٘بعيٝ ٣مُ

 ّْ٘ للآٖ وليٓ ٚ يب ؿيٍل ٔلرّغبت ؿك پقيلٍ ًؾٗ ٚ ٠٘ل ايِبٖ كٚى آٚك ؿ.

 ِٔىّى افنٖٚ ثل ٤ٗفٟبى ًٙـى ،ٛايى٤ٗفٟبى ٔغت

ثب ِٔىّى ٟٔٓ تلل ؿك علٛمٜ ٔغتلٛا ٚ     ،صٙب٘ضٝ ام اُىبِٟبى ًٙـى كٚايبت يبؿُـٜ صِٓ پُٛى وٙيٓ

ؿالِو ايٗ اعبؿيج كٚثٝ كٚ ٔى ُٛيٓ وٝ تلؿيـ ٚ ؿٚ ؿِلى اٌ٘لبٖ كا ؿك پلقيلٍ ٚ ثٟللٜ ٚكى ام ايلٗ      

ِبٖ ٔى ؿٞـ وٝ ثٌيبكى ام آٟ٘ب ٘ك َ ثلٝ  ٔـاكن ؿٚ صٙـاٖ ٔى وٙـ. ٍ٘بٞى ثٝ كٚايبت اًجبة ٘نَٚ ٘

٤ٔٙى ُـٜ ٚ ثٝ ؿًو ٔب كًيـٜ ا٘ـ ٚ ُلايٚ ؽبّ ًيبًى ٚ فلٍٞٙى عبوٓ ثل للٖ اَّٚ ولٝ ٔلب٢٘ ام   

كاٚيبٖ كا ٘بٌنيل ام عفٞ ٚ ا٘تمبَ ٔغفٟٛبت ؽٛيَ ثٝ ٌٛ٘ٝ اى غيل ٔىتٛة  ،وتبثو عـيج ثٛؿٜ اًو

الرللْ تيييللات ٚ اٗلبفبت ٚمٚا يلـى ٚ يلب       ،ُٚ ًيٙٝ ثٝ ًيٙٝ ٔى ًبؽتٝ اًو وٝ ؿك ٞل ٔلتجٝ ٘مل 

٘بصين ٚ ا٘لـن   ،اعيب٘بً ٘ٛالٔى ٘ين ثٝ ٛٛك ٛجي٤ى ثٝ ٕٞلاٜ ؿاُتٝ اًو. ايٗ تيييلات وٝ ؿك ٞل ٔلتجٝ

ٌبٜ آُ ٔبرلا ٚ عميمو كؽلـاؿ كا ٔؾلـٍٚ ٚ ثلٝ     ،ثٝ تـكيذ ٚ ثلاحل تلاوٓ ٚ فنٚ٘ى ،رّٜٛ ٔى ٕ٘ٛؿٜ

 ٌٛ٘ٝ اى ؿيٍل رّٜٛ ؿاؿٜ اًو.

 



 ى ٔت٘تبؿ٘مّٟب

لـك رلب٢ٔ   ،ٌبٜ ثٝ كٚايبتى ثلٔى ؽٛكيٓ وٝ ؿكٔٛكؿ يه عبؿحٝ ٚ كؽـاؿ ،اوٖٙٛ ؿك مٔيٙٝ اًجبة ٘نَٚ

 ،ٚ رٟو ِٔتلن ٘ـاك٘ـ ٚ ؿك ثلؽى ٔٛاكؿ ٔٙج٢ ٘مُ ًؾٗ ٘ين ُؾْ ٚاعـى اًو ٚ ثلب ايلٗ ٚرلٛؿ   

ٚ ُلي١ٛ   ثٝ ؿًو ٔب كًيـٜ اًو ٚايٗ ؽٛؿ ِ٘بٍ٘ل ت٤ًٛٝ ،٘مّٟبى ٔؾتّف ٚ ٔتفبٚت ؿك ل٘يٝ ؽبّ

 )٘مُ ثٝ ٤ٔٙى( ؿكعٛمٜ كٚايبت اًجبة ٘نَٚ اًو..

 

 اًتٙجبٟٛبى ُؾٔى

ؽٛؿ ٣ُّ ٘نَٚ ٚ كؽـاؿٞب ٚ علٛاؿث ٔللتجٚ    ،ثبيـ تٛرّٝ ؿاُو وٝ كاٚيبٖ ايٗ اعبؿيج ،ام ًٛى ؿيٍل

ثّىٝ صٝ ثٌب ثتٛاٖ اؿ٣ّب ولؿ ولٝ   ،ثب آٖ كا ِٔبٞـٜ ٘ىلؿٜ ٚ ثى ٚاًٜٝ ٘ين ام ٌٛاٞبٖ ؿكيبفو ٘ىلؿٜ ا٘ـ

ٙبٖ تٟٙب ثل اًبى پيٛ٘ـ ٚ ِٔبثٟتى وٝ ٔيبٖ ٔفبؿ ٚ ٕٖٔ٘ٛ آيٝ ثب لٔٝ اى ام اًجبة ٘نَٚ اعٌبى اي

ٔجبؿكت ثٝ فول ًجت ٘نَٚ يبؿُـٜ ؿك فيُ آيٝ ُليفٝ ٕ٘لٛؿٜ ٚ آٖ كا ثلٝ ٣ٙلٛاٖ ُلؤٖ      ،ٔى ولؿٜ ا٘ـ

ًلجت   ًيبق ؽلٛؿ آيلبت ُلليفٝ اًلو ٚ ٘يلن فولل       ،٘نَٚ آٖ يبؿ ولؿٜ ا٘ـ ٚ ثلتليٗ ٌٛاٜ ثلايٗ اؿ٣ّب

وٝ آُٙبيبٖ ثب ٚاؿى اًجبة ٘نَٚ ٍٚ٘بُتٝ ٞبى ٔلثٛٙ ثٝ آٖ  ،٘نِٟٚبى ٔتٙبلٖ ؿك ٔٛكؿ آيٝ اى ؽبّ

ا٣ٕلبَ ًلّيمٝ    ،ثـيٗ أل ٤ٔتلفٙـ. ايٗ ؽٛؿ ِ٘بٍ٘ل ؿؽبِو ارتٟبؿ ٚ ٠٘لُؾٔلى ٚ ؿكثلؽلى ٔلٛاكؿ   

ٛكت ٌلفتٝ ر٤ُ ٚ تغليف ٓ ،كاٚى اًو ٚ يب تمٛيو وٙٙـٜ ايٗ اعتٕبَ وٝ ؿك ثٌيبكى ام ايٗ كٚايبت

 .5اًو

َ    ،ثب اعتٕبَ صٙيٗ أٛكى ،ثٝ ٞل ٓٛكت  ،ؿيٍل ًؾٗ ام ا٣تجبك ٚ عزيّو كٚايبت ٔٛرلٛؿ اًلجبة ٘لنٚ

ًؾٙى غيل ٣ّٕى ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٘بٌنيل ثبيـ ثٝ ًلا٥ ٔلرّغبت ٚ ٤ٔيبكٞبيى كفو وٝ ٔى تٛا٘ـ ٔلب كا ؿك  

تؤييـ ٚ ت٘لٕيٗ وٙلـ. ؿك   ٌنيَٙ كٚايبت ٓغيظ ٚ ٤ٔتجل يبكى كًب٘ـ ٚ ٓغّو ٚ ًٙـّيو آٖ ًجت كا 

ـ      ـ  ؛ايٗ مٔيٙٝ كُٟٚبى ُٙبؽتٝ ُـٜ اى ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٔتؾٔٔلبٖ ٣ّلٓ علـيج ثلـاٖ ٚالفٙل : ٔب٘ٙل

 ٌّٔٓ ٚال٤يّبت ،٣مُ ،تبكيؼ ثب ٔٛكؿ تٜجيك ،أِـٚك ل٤ٜى ٚ ٔتٛاتل اؽجبك ام ثلؿٖ ثٟلٜ ،اًٙبؿ تٔغيظ

وٝ ثلب تىيلٝ ثللآٖ ٔلى تلٛاٖ ثلٝ        كؿؿا ٚرٛؿ ٘ين ؿيٍلى ًٚيّٝ ،ٔٛكؿ ؿكايٗ أب. …ٚ ُـٜ پقيلفتٝ ٚ

ثلاثلى ًلجت ثلب ٔفلبؿ تفٌليلى آيلٝ       ،ا٣تٕبؿ ٚ ثبٚكى لٛى تل ؿكٔٛكؿ اًجبة ٘نَٚ ؿًو يبفو ٚ آٖ

اًلجبة ٘لنَٚ يبؿُلـٜ     ،ميلا عـيج ؿك ا٣تجبك ؽٛؿ ثٝ تؤييـ للآٖ ٘يبمٔٙـ اًو. ثٙبثلايٗ ،ُليفٝ اًو

ثب آيٝ ثلاثل ٔى ُلٛؿ ٚ تٟٙلب ؿك ٓلٛكتى     ،ـيب ل٤ٜى أِـٚك ٘جبُ ،صٙب٘ضٝ ٔتٛاتل ،ؿك فيُ آيبت وليٕٝ

ٌٕٞلٛيى   ،وٝ ثب ٕٖٔ٘ٛ آيٝ ٚ تفٌيل آٖ ٚ ؿيٍل ِ٘ب٘ٝ ٞب ٚ للايٙى وٝ ؿك اٛلاف آيلٝ ٔٛرلٛؿ اًلو   

ُؤٖ ٘نَٚ آيٝ ٔى ثبيٌو ثتٛا٘ـ اثٟلبْ آيلٝ    ،ٔٛكؿ پقيلٍ ٚال٢ ٔى ُٛؿ ٚ ثٝ ؿيٍل ت٤جيل ،ؿاُتٝ ثبُـ

اى كُٚٗ عُ وٙـ ٚ ثب ايٗ علبَ ثلب ٗللٚكيّبت ؿيلٗ ٚ     كا ثلٛلف وٙـ ٚ ِٔىُ تفٌيل آٖ كا ثٝ ٌٛ٘ٝ 

 ٘بًبمٌبك ٘جبُـ.   ،ٌّّٕٔبت ٣مّى

ِٚى ٔب ثٝ ٕٞيٗ ا٘ـن ثٌٙـٜ ٔى وٙليٓ ٚ ّٕٞلو    ،ايٗ ١ٛٗٛٔ ٞلصٙـ ٘يبمٔٙـ تفٔيُ ثيِتلى اًو

  ٓ ٗ     ،ؽٛيَ كا ثٝ فول آيبت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيى ؿك ايٗ ٔغٛك ٤ٜٔٛف ٔلى ؿاكيل  ،ميللا اكائلٝ ٔٔلبؿيك كُٚل

 .6ؿكًتى اؿ٣ّبى فٛق اًو ثٟتليٗ ٌٛاٜ

 



 /77. )أفلأيو اِتقى وفل ثآيبتٙب ٚلبَ الُٚتيٗت ٔبالً ٚ ِٚـاً( ٔليٓ 1

 آيب ؿيـٜ اى آٖ وي كا وٝ آيبت ٔب كا ا٘ىبك ولؿ ٚ ٌفو أٛاَ ٚ فلم٘ـاٖ ثٌيبكى ٘ٔيجٓ ؽٛاٞـ ُـ.

فلؿ يبؿُـٜ ؿكآيٝ ُؤٖ ٘نِٚى ثلاى ايٗ آيٝ ٘مُ ولؿٜ ا٘ـ ثـيٗ ٕٖٔ٘ٛ وٝ: ٠ٙٔٛك ام  ،ثلؽى ٔفٌّلاٖ

ـ     ميللا يىلى ام    ،ُليفٝ )٣بّ ثٗ ٚائُ( پٌل )ِٞبْ للُى ًٟٕى( ام ٔت٤ّٔلجبٖ ؿك ُللن ٔلى ثبُل

٣لبّ ثلٝ اًلتٝ ما     ،ٔؤٔٙبٖ ثٝ ٘بْ )ؽجّبة ثٗ اكت( ّٛجى ام اٚ ؿاُو وٝ صٖٛ آٖ كا ؿكؽٛاًو وللؿ 

 پبًؼ ؿاؿ:

 ٤ٔتمـيٓ. ،پبًؼ ؿاؿ: آكى)ؽجّبة(  ،ٍٔل ُٕب ٤ٔتمـ ٘يٌتيـ وٝ ؿكثِٟو ٛال ٚ ٘ملٜ ٚ عليل اًو

ٌفو: پي ٣ٛٔـ ٔٗ ٚ تٛ ؿك ٕٞبٖ ثِٟو. ثٝ ؽـا لٌٓ ؿك آٖ رب حلٚتٕٙـ ٔى ُلْٛ ٚ ٔلبَ ٚ فلم٘لـ    

 .7للٕ تٛ كا ٘ين اؿا ؽٛاٞٓ ولؿ ،ميبؿى پيـا ٔى وٙٓ. ؿكآٖ ٍٞٙبْ

 ٚ٘ين ؿك اِـكإِٙخٛك صٙيٗ آٔـٜ اًو:

ثٗ ٚائُ ؿاُتٓ. صٖٛ ثٝ ٘نؿٍ كفلتٓ  )ؽجبة ثٗ اكت ٌفو: ٔٗ ٔلؿى آٍٞٙل ثٛؿْ وٝ ّٛجى ام ٣بّ 

تب ّٛجٓ كا َٚٓٛ وٙٓ پبًؼ ؿاؿ: ثٝ ؽـا ًٌٛٙـ ٕ٘ى ؿٞٓ ٍٔل ايٗ وٝ ثلٝ ٔغّٕلـ )ّ( ولبفل ُلٛى.     

ٌفتٓ: ثٝ ؽـا ًٌٛٙـ ٞلٌن ثٝ ٔغّٕـ)ّ( وبفل ٘ؾٛاٞٓ ُـ تب ثٕيلى ٚ ؿٚثبكٜ م٘ـٜ ُٛى. ٣بّ ٌلف  

 ؿْ ثيب ثٍيل.ت: پي ّٛجو كا ٘ين ؿك رٟبٖ ؿيٍل وٝ ٔبَ ٚ فلم٘ـ پيـا ول

 8ؽـا ايٗ آيٝ كا ؿكثبكٜ ٌفتبك اٚ ٘بمَ ولؿ.(

ِيىٗ ثلكًى تفٌيل آيٝ ُليفٝ كُٚٗ ٔى ًبمؿ وٝ ُؤٖ ٘نَٚ يبؿ ُـٜ تٙبًت صٙـا٘ى ثلب آيلٝ ٔلٛكؿ    

ميلا ًيبق آيبت ِ٘بٖ ٔى ؿٞـ ايٗ ًؾٗ ام وٌب٘ى ٓبؿك ُـٜ اًو وٝ ثلٝ كًلَٛ ؽلـا     ،ثغج ٘ـاكؿ

ِٚى ثلاحل تجّييبت ًٛ  ولبفلا ٖ ٚ   ،لٕ ايٕبٖ ثٝ آٖ ع٘لت ثٛؿ٘ـ)ّ( ايٕبٖ آٚكؿٜ ثٛؿ٘ـ ٚ يب ؿك ٤ٔ

ثٝ وبفلاٖ ٔتٕبيُ ٚ ّٔغلك   ،ِٔبٞـٜ حلٚت ٚ ٔىٙو ايِبٖ ٚ٘ين مٔيٙٝ ٞبى فمل ا٘ـيِٝ ٚ رُٟ فىلى

ُـ٘ـ ٚ ايٗ ًؾٗ كا ثل مثبٖ آٚكؿ٘ـ وٝ: ثبپيلٚى ام ويَ ثو پلًتى ثٝ يميٗ ؿكؿ٘يب ٓلبعت ٔلبَ ٚ   

٘غًٛلو ٚ   ،ّٛٞٓ ٚ ا٘ـيِٝ ؽلافى وٝ ؿكايٕبٖ ثٝ ؽلـا ٚ پيللٚى ام ؿيلٗ ٚى   ثب ايٗ ت ،اٚالؿ ٔى ُٛيٓ

ُٛٔى ٟ٘فتٝ اًو ٚآؿٔى ثٝ فمل ٚ فالوو ٔجتال ؽٛاٞـ ُـ ٚ ثلل٣ىي آٖ ؿك ُللن ٚ ثلو پلًلتى     

ٔيٕٙو ٚ ثلوو ٚ ُىٜٛ ٚ رالَ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ حللٚت ٚ افنٚ٘لى كا ثللاى ٚى ثلٝ اكٔيلبٖ ٔلى آٚكؿ.       

 اٖ ٚ ْٔٛٞٛ پلًتبٖ صٙيٗ ٔى فلٔبيـ:ؽـاى ت٤بِى ؿك پبًؼ ًٌو ٔـاك

٢ اِييت أْ اتتؾق ٣ٙـ اِلتعٕٗ ٣ٟـاً  (…)أّٛت

 ا٘ـ؟ ثٌتٝ پيٕب٘ى ٚ ٣ٟـ ؽـا ثب يب ا٘ـ ٌِتٝ ّٜٔت٢ غيت اًلاك ام ايٙبٖ ثلاًتى آيب

ٝ  ًلبؿٜ  ٞلبى  ا٘ـيِٝ ٚ ؽلافبت اًيل يب وٝ ٘بؿا٘ى افلاؿ ثٝ ؿٞـ ٔى پبًؾى ت٤جيل ايٗ ٚثب  ُلـٜ  ِٛعب٘ل

ٞل ُلايٚ ثٝ فىل فلاك ام ٌٔؤِٚيتٟب ٚ ُب٘ٝ ؽبِى ولؿٖ ام ت٤ٟـٞبى اِٟى ٌٞتٙـ ٚ ٌٕبٖ  ؿك يب ٚ. ا٘ـ

ٔى ثل٘ـ وٝ ايٕبٖ ٚ پبوى ٚ تمٛا ٔبيٝ پِو ولؿٖ ؿ٘يب ثٝ آؿٔى ٚ لليٗ ٌِتٗ ٚ ى ثب فملل ٚ فالولو   

 ٔبَ ٚ حلٚت كا افنٖٚ ؽٛاٞـ ًبؽو ٚ ثل ُلىٜٛ ٚ رلالَ ٔلبؿّى    ،اًو ؿك ٔمبثُ ٌلين امايٕبٖ ٚ ؿيٗ

 م٘ـٌى ؽٛاٞـ افنٚؿ.

 ؽلافٝ اى صٙيٗ كا ٔٛكؿ ت٤زت ٚ ا٘ىبك للاك ؿاؿٜ اًو ٚ ثـاٖ پبًؼ ٔى ؿٞـ. ،للآٖ ؿك ايٗ آيبت



٘لبمَ ؿاٌ٘لتٝ ا٘لـ     ،أّب ايٗ وٝ ثيِتل ٔفٌّلاٖ ايٗ آيٝ كا ؿكُؤٖ يىى ام ٔت٤ٔلجّبٖ ؿك ُللن ٚ وفلل   

 ميلا: ،صٙـاٖ ؿكًو ٕ٘ى ٕ٘بيـ

تب ام كٚى عميمو ٚ ا٣تمبؿ ثٍٛيـ )الٚتيٗت ٔبالً ٚ ِٚـاً( ٚ اٌل ٌفتلٝ   ،فلؿ ِٔلن ثٝ ليبٔو ا٣تمبؿ ٘ـاكؿ

 ،ُٛؿ وٝ فلؿ ِٔلن ام كٚى تٌٕؾل ٚ اًتٟنا ايٗ ًؾٗ كا ٌفتٝ اًو ٚ٘ٝ ام كٚى عميملو ٚ ا٣تملبؿ  

ميلا ؿك آيٝ ؿيٍل ؽـاٚ٘ـ ٔت٤لبَ ؿك ٔملبْ اعتزلبد ثلآٔلـ ٜ اًلو ٚاعتزلبد        ،ثبم ٞٓ پقيلفتٝ ٘يٌو

ٝ  ٚ ثبُـ ٌفتٝ ًؾٗ ا٣تمبؿ ٚ ًلثبٚك ام( …ت ربيى اًو وٝ ٌٛيٙـٜ )الٚتيٗتٔتٙبً ،يبؿُـٜ ؿكآيٝ  ٘ل

 .اًتٟنا ٚ تٌٕؾل

٢) ُليفٝ آيٝ َ  ٚ اعتزلبد  ؿك ٓلليظ ( …اتتؾق أْ اِييت أّٛت ٗ  كُٚلى  ،اًلو  اًلتـال  ؿك تٟٙلب  ،صٙلي

ٛاٖ ثت ٘تيزٝ ؿك تب ،ٕ٘بيـ البٔٝ ؿِيُ ثلآٖ ٚ ثبُـ ؿاُتٝ رـّى اى ٠٘ليٝ ؽٔٓ وٝ ؿاكؿ ٤ٔٙى ٔٛكؿى

پبًلؼ ٜٔٙملى ٚ ٔلي     ،ؿك ٔمبْ رٛاة ثٝ ٛٛك ٜٔٙمى ٚ ٌٔتـَ ثـاٖ پبًؼ ٌفو ؿك غيل ايٗ ٓٛكت

تـَ ؿك ثلاثل اًتٟنا  ٚ كيِؾٙـ ٘ين ٓٛكت تٌٕؾل ٚ ثبمى ثٝ ؽٛؿ ؽٛاٞـ ٌلفو ٚ ام ٓٛكت رلـّى ٚ  

 اًتـالِى ثٛؿٖ ؽبكد ؽٛاٞـ ُـ.

ٗ  كًب٘ـ ٔى وٝ اًو( …ّٝ )الٚتيٗتتؤويـ ٚ لٌٓ ؿك رٕ ،آ٘ضٝ ثللّٛت ٚ ٓغّو ايٗ ٠٘ل ٔى افنايـ  ايل

ٝ  ،٘ـاكؿ آؽلت ثٝ ٠٘ل ٚ ُـٜ ثيبٖ رـّى ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ثبٚك كٚى ام ًؾٗ َ ) ٠ٙٔلٛك  ثّىل ـ  ٚ ٔلب  ؿك( فلم٘ل

 .ؿ٘يبًو

ٝ  ،اًلو  ٘جلٛؿٜ  ؽجّبة ولؿٖ ٌٔؾلٜ ٓـؿ ؿك ٚائُ ثٗ ٣بّ اًبًبً ُٛؿ ٌفتٝ اًو ٕٔىٗ ٗ  ثّىل  ثلـي

ى وٛثٙـٜ ثٝ ٚى ثـٞـ ٚ ؽلٛؿ كا ام اؿاى ؿيلٗ ٤ٔلبف    ًؾپب وٝ اًو كا٘ـٜ مثبٖ ثل كا والْ ايٗ ٠ٙٔٛك

ثى ٞيش ثبٚك ٚ ا٣تمبؿى ٌ٘جو ثٝ ٤ٔبؿ ٚ كٚم رنا. ٔى ٌٛييٓ ؿك ايٗ ٓلٛكت ٘يلن افلنٚؿ ٖ ٘لبْ      ،ثـاكؿ

ميللا تٟٙلب    ،فلم٘ـ ؿكوٙبك ٔبَ ٚ حلٚت ؿكٔمبْ رٛاة ثى ٤ٔٙى ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ تٛريٟى ٘ؾٛاٞلـ ؿاُلو  

بَ ٚ حلٚتى ثي افنٖٚ ؽٛاٞٓ ُـ. ٚ ؽـاٚ٘ـ ؿكپبًلؼ صٙليٗ   وبفى ثٛؿ ثٍٛيـ: ٔٗ ؿك آٖ رب ٓبعت ٔ

فلؿى ٔى ثبيٌو ٔٙبًت ثبٚى ًؾٗ ثٍٛيـ ٚ ثفلٔبيـ )ٚا٤ِبلج١ ِّٕتميّٗ( ي٤ٙى ؿك ثيَٙ يه ٔٛعّلـ  

ِٚى ّٔٛعـ ٔى ؿا٘ـ وٝ ؿك ليبٔو تٟٙب اُٞ تمٛا أىب٘بت ؿاك٘لـ ٚ   ،ؿكًو اًو وٝ ليبٔتى ٚرٛؿ ؿاكؿ

 فلؿ ِٔلن ؿكليبٔو صينى ٘ـاكؿ تب ثؾٛاٞـ للٕ كا ثپلؿامؿ! ثٙبثلايٗ ،٘ٝ وبفلاٖ ٚ ِٔلوبٖ

ثٝ ٛٛك ٛجي٤ى پبًؼ صٙيٗ فلؿى ٔفبؿ آيبت ث٤ـى اًو وٝ ٔى فلٔبيـ: )والت ًٙىتت ٔب يمَٛ ٚ ٕ٘ـّ 

 .ُـ ٔى فول ،ٚى ًؾٗ ثيبٖ ام پي ٚ فبّٓٝ ثـٖٚ ثبيٌو ٔى وٝ( …ِٝ ٔٗ ا٤ِقاة ٔـّاً

ثّىٝ آيٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٣بْ ٠٘ل ثٝ وٌب٘ى ؿاكؿ وٝ  ،ٕٞؾٛا٘ى ٘ـاكؿ ئُٚا ثٗ ٣بّ ٘نَٚ ُؤٖ ثب آيٝ ،ثٙبثلايٗ

٘بثؾلؿا٘ٝ ٔى پٙـاك٘ـ ٞل وي ثٝ ايٕبٖ ٌلٚيـ تٟى ؿًو ٔى ُٛؿ ٚ ٞل وٝ ثٝ وفل ٌلٚيـ حلٚتٕٙلـ ٚ  

 تٛإ٘ٙـ ٔى ٌلؿؿ!  

للآٖ پٙـاك ٚ تّٕٛٞى صٙيٗ كا ًؾو تؾٜئٝ ولؿٜ ٚ فلربْ ُْٛ افلاؿى ايٗ ٌٛ٘ٝ كا ثٝ ايِبٖ يلبؿآٚك  

 (9ُٛؿ ٚ آ٘بٖ كا ام ٌُٕٞٛـٖ ٚ للاك ٌلفتٗ ؿك رجٟٝ ُلن ٚ وفل ثلعقك ٔى ؿاكؿ.) ٔى
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 ٘لبؿا٘ى  ٚ ؿُلٕٙى  كٚى ام ٘ين آ٘بٖ ٔجبؿا ،٘ـٞيـ ؿُٙبْ ؽٛا٘ٙـ ٔى كا ؽـا غيل وٝ آ٘بٖ ثٝ ،ٔؤٔٙبٖ اى

 …كا ؿُٙبْ ٌٛيٙـا ؽـ

 :٘ٛيٌـ ٔى ٚ ،ُٛؿ ٔى يبؿآٚك كا ٘نَٚ ًجت ،ُليفٝ آيٝ ايٗ ؿكثبكٜ إِٙخٛك اِـكّ تفٌيل ؿك ًيٛٛى

ٝ  اًو ؽٛة ،ٌفتٙـ يىـيٍل ثٝ لليَ ِٔلوبٖ ،ُـ ٘نؿيه اثٛٛبِت فٛت صٖٛ) ٓ  اٚ ًللا٥  ثل  ٚ ثللٚي

بٕ٘بٖ ٍ٘لؿؿ. ثلٝ ؿ٘جلبَ   ايؽـ ٚ ٔب ٔت٤لٕت وٝ وٙـ ًفبكٍ( ّ)ٔغّٕـ: اٍ ماؿٜ ثلاؿك ثٝ وٝ ثؾٛاٞيٓ

٣ٕلٚثٗ ١ اّ ٚ اًٛؿ  ،٣مج١ثٗ اثى ٤ٔيٚ ،اثيّ ،أيّٝ ،٘٘لثٗ عبكث ،اثٛرُٟ ،ايٗ ٌفو ٌٚٛ اثًٛفيبٖ

ٔلب ٚ ؽلـايبٖ    ،ثللاؿكماؿٜ ات  ؛اثٗ ثؾتلى ثٝ ٘نؿ اثٛٛبِت كفتٙـ ٚ ثٝ اٚ ٌفتٙـ: تٛ ثنكي ٚ كئيي ٔبيى

 اٚ كا ٟ٘ى وٙى. ،يٗ ٣ُٕتمبٗب ؿاكيٓ اٚ كا ثؾٛاٞى ٚ ام ا ،ٔب كا آماك ٔى ؿٞـ

اثٛٛبِت پيبٔجل)ّ( كا ؽٛاًو ٚ ثٝ اٚ ٌفو: ايٙبٖ كا وٝ ٔى ثيٙلى فبٔيلُ ٚ ثٌلتٍبٖ تلٛ ٌٞلتٙـ ٚ      

 تمبٗبيى ؿاك٘ـ.

 ع٘لت فلٔٛؿ: صٝ ٔى ؽٛاٞٙـ؟

لليَ ٌفتٙـ: ٔب ام تٛ ٔى ؽٛاٞيٓ ؿًو ام ؽـايبٖ ٔب ثلؿاكى ؿك ٔمبثُ ٔب ٘ين ثلٝ ؽلـاى تلٛ ولبكى     

 ٘ؾٛاٞيٓ ؿاُو.

ؽـا )ّ( فلٔٛؿ: اٌل ايٗ پيِٟٙبؿ كا ام ُٕب ثپقيلْ ُلٕب ٘يلن عبٗلليـ پيِلٟٙبؿى ام ٔلٗ كا      كًَٛ 

 ثپقيليـ؟

 ٌفتٙـ: آٖ پيِٟٙبؿ صيٌو؟

ّٔه ٣لة كا ثٝ صًٙ آٚكؿٜ ٚ ام ٣زلٓ ؽللاد    ،فلٔٛؿ: وّٕٝ اى كا ثل مثبٖ ثيبٚكيـ وٝ ؿك احل ٌفتٗ آٖ

 ّ( فلٔٛؿ:اثٛرُٟ پلًيـ: آٖ وّٕٝ صيٌو؟ كًَٛ ؽـا ) ،ؿكيبفو وٙيـ

 عبٗلاٖ ام ُٙيـٖ ايٗ ًؾٗ كٚى تلٍ ولؿٜ ٚ ام ٌفتٗ آٖ اثب ٚكميـ٘ـ. ،ثٍٛيـ: )الاِٝ االت اِّتٝ(

 اثٛٛبِت كٚ ثٝ ع٘لتَ ولؿٜ ٌفو: رن ايٗ كا ثؾٛاٜ صٖٛ ايٗ ٔلؿْ ام ايٗ وّٕٝ ٚعِو ؿاك٘ـ.

ؿك ؿًو ٔٗ  ٔٗ رن ايٗ كا ٘ؾٛاٞٓ ؽٛاًو ٍٔل ايٗ وٝ ؽٛكُيـ كا ،كًَٛ ؽـا)ّ( فلٔٛؿ: اى ٣ٕٛ

 ثٍقاك٘ـ. عتتى اٌل صٙيٗ ٘ين ثىٙٙـ ثبم ام ايٗ ًؾٗ ؿًو ثل ٘ؾٛاٞٓ ؿاُو.

لليَ صٖٛ ايٗ ًؾٙبٖ كا ُٙيـ٘ـ ؽٍِٕيٗ ُـٜ ٌفتٙـ: اى ٔغّٕـ )ّ( يب ام ثـٌٛيى ٚ ؿُٙبْ ثلٝ  

 ؽـايبٖ ٔب ؿًو ثلؿاك ٚ يب ايٗ وٝ ٔب ٘ين تٛ ٚ آٖ وٝ تٛ كا ٔؤٔٛك ايٗ وبك ولؿٜ ؿُٙبْ ؽٛاٞيٓ ؿاؿ.

 10ايٗ رب ثٛؿ وٝ ؽـاٚ٘ـ ايٗ آيٝ ُليفٝ كا ٘بمَ ولؿ.(

 ،پلقيلفتٙى ٘يٌلو   ،آ٘ضٝ ؿك ايٗ كٚايو ٌ٘جتبً ٛٛال٘ى ثٝ ٣ٙٛاٖ ًجت ٘نَٚ آيٝ ُليفٝ فول ُـٜ اًو

 ميلا:

ميلا ؿكايٗ آيٝ ٓغجتى ام ؿ٣ٛت ثٝ  ،ٕٞؾٛا٘ى ٘ـاكؿ ،ثٝ ِغبٝ تفٌيلى آيٝ ُليفٝ ثب ٔفبؿ كٚايو فٛق

ٓ  ثّى ،ٔيبٖ ٘يبٔـٜ اًو ؽلٛؿ ٜٔٙملى    ،ٝ تٟٙب ام ؿُٙبْ ثٝ ثتٟبى ِٔلوبٖ ٟ٘ى ُـٜ اًو ٚ ايلٗ ٟٔل

اًو وٝ اًالْ ؿك كأى ُيٜٛ ٞبى ثلؽٛكؿى ٔؤٔٙبٖ ثـاٖ تٛٓيٝ ٔى وٙـ. ؽـاٚ٘ـ ؿك آيلبت پيِليٗ   

ًؾٗ ام ٜٔٙمى ثٛؿٖ ت٤ّيٕبت اًالْ ٚ تىيٝ ايٗ ؿيٗ ثل اًلتـالَ ٚ آماؿى ؿك ا٘تؾلبة ٚارتٙلبة ام    

 ٓ ثٝ ٔيبٖ آٚكؿٜ اًو:مٚكٌٛيى ٚ تغىت ،ارجبك
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ٝ  ٚ اًٚلو  ًلٛؿ  ٍ٘لؿثٝ ٔى ثٔيلت كٚى ام ٞلوٝ. اًو ؿاؿٜ اؿكان ُٕب ثٝ پلٚكؿٌبكتبٖ ٓ  ٞلول  صِل

 .٘يٌتٓ ُٕب ٍٟ٘ـاك٘ـٜ ٔٗ ٚ اًٚو ميبٖ ثٝ ٟ٘ـ ثلٞٓ ثٔيلت

ٗ آيٝ ٘ين ثل ايٗ ٘ىتٝ تؤويـ ٔى وٙـ وٝ ٔؤٔٙبٖ ثبيـ ام ؿُٙبْ ٚ تٛٞيٗ ثٝ ٤ٔجٛؿٞلبى ِٔللوبٖ   ايؿك

ي ا٤ِّٕى ٕٞب٘ٙلـ ًلبؽتٝ ٚ ًلجت ٔلى     آ٘بٖ كا ٘ين ٚاؿاك ثٝ ٣ى ،ميلا الـأى صٙيٗ ،ؽٛؿ ؿاكى ٚكم٘ـ

ثٝ ًبعو لـى اِٟى تٛٞيٗ وٙٙـ ٚ ؿ ك عميملو ثلب    ،ُٛؿ وٝ آٌبٞب٘ٝ يب ٘بآٌبٞب٘ٝ ٚ ام ًل ًتٕىبكى

علٔلو   ،ايٗ كٕٞٙٛؿ ٕ٘ٛ٘ٝ اى ام اؿة ؿيٙى كا ثٝ ٔؤٔٙبٖ ؽبٛلِ٘بٖ ٔى ًبمؿ وٝ ؿك پلتٛ ك٣بيو آٖ

٘ى ثٝ ٛٛك ٛجي٤ى ام عليٓ ٔمـًّبت ؽلٛيَ  ٔمـًّبت رب٤ٔٝ ؿيٙى ٔغفٛٝ ؽٛاٞـ ٔب٘ـ. ميلا ٞل اٌ٘ب

ؿفب١ ٔى وٙـ ٚ ثب آ٘بٖ وٝ ثـيٗ ٔمـًّبت تزبٚم وٙٙـ ٚ ًتٓ كٚا ؿاك٘ـ ٔمبة ِٝ ٔى وٙلـ ٚ صلٝ ثٌلب    

 مثبٖ ثٝ ٘بًنا ٚ ؿُٙبْ ثٍِبيـ. ،ؿك اٚد ؽِٓ ٚ ُـّت ٣ٔجب٘يّو

ٚ ثبٚكٞلبى   ٌّٕٔب٘بٖ ٘ين ؿك ٤ٔلٕ ايٗ ؽٜل ثٛؿ٘ـ وٝ ثلٝ ٠ٙٔلٛك ؿفلب١ ام علليٓ ٔمـًّلبت ؿيٙلى      

ٖ    ،ا٣تمبؿى ؽٛيَ ِٔللوبٖ ثلٝ    ،ِٔلوبٖ ٚ ثتٟبيِبٖ كا آٔبد ٘بًنا ٌٛيى للاك ؿٞٙلـ ٚ ثلٝ ؿ٘جلبَ آ

ٔمبثّٝ ٚ ٞته علٔو عليٓ اِٟى ثلؽين٘ـ. للآٖ ٓليغبً ام ايٗ ٌٔؤِٝ ٟ٘ى ولؿٜ ٚ ك٣بيو آَٛ ا ؿة 

بٖ كا عتتلى ؿك ثلاثلل   ؽبٛلِ٘بٖ ٔى ًلبمؿ ٚ ٔؤٔٙل   ،ٚ ٣فتو ٚ ٘ناوو كا ٔؾٔٛٓبً ؿكٔمبْ ثيبٖ ٚ ٌفتبك

ميلا ثلب ؿُلٙبْ    ،ؿ٣ٛت ثٝ آكأَ ٚ كفتبك ٜٔٙمى ٔى وٙـ ،ؽلافى تليٗ ٣مبيـ ٚ مُو تليٗ ثلؽٛكؿٞب

ٚ ٘بًنا ٕ٘ى تٛاٖ وٌى كا ام پيٕلٛؿٖ كاٜ ؽٜلب ثبمؿاُلو ٚ اٚ كا ثلٝ كاٜ ٞلـايو ٚ ٓلٛاة كإٞٙلٖٛ        

ًو ايٗ افللاؿ كا ؿك آيليٗ   ت٤ّٔت ُـيـ ٚ ثلؽبًتٝ ام رٟبِو ٕٔىٗ ا ،ثّىٝ صٝ ثٌب ثٝ ٣ىي ،ًبؽو

 كاًؼ تل ًبمؿ. ،ثبُٛ ٚ ثبٚكٞبى پٛس ؽٛيَ

آٖ  ،ٕ٘ى تٛاٖ ٟ٘ى ؿك آيٝ يبؿ ُـٜ كا ٔتّٛرٝ ثلٝ كًلَٛ ؽلـا)ّ( ؿاٌ٘لو     ،ثبتٛرّٝ ثٝ آ٘ضٝ ٌفتٝ ُـ

كًِٛى وٝ ٤ّٔٓت ٚ پيِٛاى اؿة ٚ ٘ناوو ثٛؿ ٚ ؽُّك ٠٣يٓ ٚ ؿكى آٔٛمٍ ٔب٢٘ ام ايٗ ثٛؿ وٝ ِت ثلٝ  

ضٝ ٘ين ثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ِٙو ٌ٘جو ثٝ ث٤٘ى ام ثنكٌبٖ للليَ ؿك پلبكٜ اى ا م كٚايلبت ٚاكؿ    ٘بًنا ثٍِبيـ. آ٘

صٛ٘لبٖ ؽلٛؿ    ،ثّىٝ ٘فليٙى اًو ام ٘بعيٝ آٖ ع٘لت ثٝ ؿكٌبٜ اِٟى ،٘بًنا ٚ تٛٞيٗ ٘يٌو ،ُـٜ اًو

 للآٖ وٝ ٔى فلٔبيـ:

 /12)ٔٙتب١ ِّؾيل ٤ٔتـ أحيٓ ٣تُت ث٤ـ فِه م٘يٓ( لّٓ 

ـ  ؽّك كا ٞل صٝ ثتٛا٘ٙـ ام  ثلب ايلٗ ٕٞلٝ     ،ؽيل ٚ ٤ًبؿت ثبم ٔى ؿاك٘ـ ٚ ثٝ ّٟٓ ٚ ثـوبكى ٔلى وُٛلٙ

 ثب آٖ وٝ علاْ ماؿٜ ٚ ثى آُ ٚ ٌ٘ت ا٘ـ. ،ٔتىجّل٘ـ ٚ ؽِٗ

ٖ  ثلب  ثلؽلٛكؿ  احل ؿك ،٣ٔل آٖ ؿك وٝ ٌٞتٙـ ٌّٕٔب٘ب٘ى(  …ٔؾبٛت آيٝ )التٌجّٛا ،ثٙبثلايٗ  ٚ ِٔللوب

لآٖ وليٓ ايٗ ُليٜٛ كا ٕٔٙل١ٛ ؿاٌ٘لتٝ ٚ ثلٝ     ل. وِيـ ٔى ؿُٙبْ ثٝ وبكُبٖ آ٘بٖ ثب رـاَ ٚ ِٔبرلٜ

 .11ُبيٌتٝ پيلٚاٖ ا٘جيب ٘يٌو ،ايِبٖ ايٗ پيبْ كا ٔى ؿٞـ وٝ : ٘بًنا ٚ ؿُٙبْ

 

 /22. )ٚٔب يٌتٛى االعيب  ٚال االٔٛات اٖت اِّتٝ ي٢ٌٕ ٔٗ يِب  ٚ ٔب أ٘و ث٢ٌٕٕ ٔٗ فى اِمجٛك( فبٛل 3



َ كا ثٝ ٌٍٛ ٞل وٝ ثؾٛاٞـ ٔى كًب٘ـ ٚ تٛ ؽـا پيبْ ٞـايو ؽٛي ،م٘ـٌبٖ ٚ ٔلؿٌبٖ يىٌبٖ ٘يٌتٙـ

 ثلًب٘ى. ،اى پيبٔجل ٘ؾٛاٞى تٛاٌ٘و ًؾٗ ؽٛؿ كا ثٝ ٌٍٛ ايٗ ٔلؿٌبٖ ؽفتٝ ؿك ٌٛك

ًيٛٛى ؿكتفٌيل اِـكإِٙخٛك ام اثٗ ٣جبى ؿك فيُ رّٕٝ )ا٘ه الت٢ٌٕ إِٛتى ٚ ٔب أ٘و ثٌٕل٢ٕ ٔلٗ   

 فى اِمجٛك( كٚايو ولؿٜ اًو:

 ٙبك وِتٍبٖ ايٌتبؿ ٚ فلٔٛؿ:)كًَٛ ؽـا )ّ( ؿك رًٙ ثـك ثل و

عكت يبفتى؟ آيب تٛ ٘جٛؿى وٝ ثٝ پلٚكؿٌلبكت   ،آيب آ٘ضٝ كا پلٚكؿٌبكت ٣ٚـٜ ؿاؿٜ ثٛؿ ،اى فالٖ ثٗ فالٖ

 وفل ٚكميـى؟ فلًتبؿٜ اٍ كا تىقيت ولؿى؟ ٚ آيب تٛ ٘جٛؿى وٝ ل٢ٜ كعٓ ولؿى؟

 ثٝ ايِبٖ ٔى ٌٛيى؟ فلٔٛؿ:آغبة ٔى ٌفتٙـ: يب كًَٛ اِّتٝ)ّ( آيب آٟ٘ب ٔى ُٙٛ٘ـ آ٘ضٝ كا وٝ تٛ 

ُٕب وٝ م٘ـٜ ٌٞتيـ ثٟتل ام ايٟٙب ًؾٙبٖ ٔلا ٕ٘ى ُٙٛيـ. ؿكايٗ رب ثٛؿ وٝ ؽـاى ًجغبٖ ايٗ آيٝ كا 

ٚ ايٗ ٔخّى اًو ولٝ ؽلـا ؿك علكت     ،٘بمَ ولؿ: )ا٘ته الت٢ٌٕ إِٛتى ٚ ٔب أ٘و ث٢ٌٕٕ ٔٗ فى اِمجٛك(

 12.(وبفلاٖ مؿٜ اًو وٝ ٔب٘ٙـ ٔلؿٌبٖ ؿ٣ٛت اٚ كا ٕ٘ى ُٙٛ٘ـ

   ٝ ِ٘لبٍ٘ل ٔز٤لَٛ ثلٛؿٖ ٚ ٣لـْ      ،ؿلتو ؿك كٚايو يبؿُـٜ ٚ ٘ين ٕٞؾٛا٘ى تفٌيلى آٖ ثلب آيلٝ ُلليف

 ًججّيو آٖ ثلاى ٘نَٚ آيٝ اًو.

آيٝ اى اًو وٝ كاٚى ٘ملُ وللؿٜ ٚ    ،آ٘ضٝ ؿك ّٚٞٝ ٘ؾٌو ٚ ؿك ٔفبؿ ؽٛؿ كٚايو رّت تٛرّٝ ٔى وٙـ

ٜ )ُٕ٘( ٌلفتٝ ُـٜ اًو ٚ فيُ آٖ ام آيلٝ  ًٛك 80ميلا ٓـك آٖ ام آيٝ  ،ٕٞؾٛا٘ى ثب آيبت للآٖ ٘ـاكؿ

ًبعو كًَٛ ؽـا )ّ( ثلتل ام آٖ اًو وٝ پيَ ام آٖ وٝ پلٚكؿٌلبك   ،ًٛكٜ )فبٛل(. افنٖٚ ثل آٖ 22

ام پيَ ؽٛؿ صينى ثٍٛيـ ٚ ًپي ؽـاى ًجغبٖ آيتى فللٚ فلًلتـ ٚ آٖ ع٘للت كا     ،ؿًتٛكى ؿٞـ

ٖٛ م٘لـٌبٖ ًلؾٙبَ٘ كا ٔلى ُلٙٛ٘ـ ٚ     تىقيت وٙـ. اٚ اؿ٣ّب وٙـ ٚ ؽجل ؿٞـ ام ايٗ ولٝ ٔلؿٌلبٖ صل   

 .13ؽـايَ اٚ كا تىقيت وٙـ وٝ ٔلؿٌبٖ ٞيش ٕ٘ى ُٙٛ٘ـ

ًيبق ٚ ٘ين پيبْ آيٝ يبؿُـٜ ٌٛاٞى ٔى ؿٞـ وٝ ايٗ آيٝ ٔب٘ٙـ آيلبت لجلُ ٚ    ،ام ٕٞٝ ايٟٙب وٝ ثٍقكيٓ

 ٘ـاكؿ.. ،ؿك ٔىتٝ ٘بمَ ُـٜ اًو ٚ كثٜى ثٝ ٚال٤ٝ ثـك وٝ ؿكٔـيٙٝ كػ ؿاؿٜ اًو ،ث٤ـ ام آٖ

 14ٚ أب ثٝ ِغبٝ تفٌيل آيٝ ُليفٝ:

)ٚالا٠ِّٕلبت ٚ اِٙلٛك( ٚ )ٚال ا٠ِلُ ٚ ال     ،ؽـاٚ٘ـ ؿك ايٗ صٙـ آيٝ: )ٚٔلب يٌلتٛى اال٣ٕلى ٚ اِجٔليل(    

 ٌللٜٚ  ؿٚ ثللاى  تٕخيّٟلبيى ( …اٖت اِّتٝ ي٢ٌٕ ٔلٗ يِلب    ،اِغلٚك( ٚ )ٚٔب يٌتٛى االعيب  ٚ ال االٔٛات

ٕبٖ ٚ وفل كا ثٝ كُٚٗ تليٗ ٚرٝ ْ رٌّٓ ٔى ًلبمؿ.  اي آحبك آٖ ٕٗٗ ؿك ٚ وٙـ ٔى فول وبفل ٚ ٔؤٔٗ

ٔؤٔٗ ٚ وبفل كا ثٝ ثيٙب ٚ ٘بثيٙب تِجيٝ ولؿٜ ٚ ام آٖ رب وٝ صِلٓ ثيٙلب ثلٝ تٟٙلبيى      ،ؿك ٘ؾٌتيٗ ٔخبَ

ؿكتِلجيٝ   ،ثّىٝ ؿك پلتٛ ٘ٛك ٚ كُٚٙبيى اًو وٝ اٌ٘بٖ كا ثٝ ٔمٔـ كإٖٞٙٛ ٔى ٌلؿؿ ،كاٍِٞب ٘يٌو

تِلجيٝ   ،ؿك رٟبٖ ٤ٔٙى ٣بُٔ كُـ ٚ تىبُٔ ٚ علوو ٚى ٔلى ُلٛؿ   ؿّْٚ ايٕبٖ ٔؤٔٗ كا ثٝ ٘ٛكى وٝ

آكأَ ٚ أٔٗ ٚ أبٖ ٔؤٔٗ كا ؿك ًبيٝ ايٕبٖ يبؿآٚك ُـٜ ٚ ًللا٘زبْ ؿكايلٗ    ،ولؿٜ ٚ ؿك ًٛٔيٗ ٔخبَ

ٔؤٔٙبٖ كا اٌ٘بٟ٘بيى م٘ـٜ ٚ ؿاكاى تالٍ ٚ كُـ ٚ وبفل كا صٛ٘بٖ صٛثى ؽِىيـٜ ٚثى كٚط وٝ ٘لٝ   ،آيٝ

 ٤ٔلفى ٔى وٙـ.،ًٚبيٝ اى ٚرن ثلاى ًٛما٘ـٖ ْ ٘بًت ٘يٌو ُبؿاثى ؿاكؿ ٚ٘ٝ ثلٌى



ٗ  وٝ ٤ٔٙيٌو ايٗ ثيبٖ ؿكٓـؿ( …ٚثب ت٤جيل: )اٖت اِّتٝ ي٢ٌٕ ٔٗ يِب  ٛ  ؿك ٔلٛمٔ  ِٜٚلف  ٣ٙبيلو  پلتل

 ؿك٘فلي  كا لبثّيّلو  ٚ اًلت٤ـاؿ  ايٗ ،پقيلى عكت ثب صٖٛ يبثـ ٔى كاٜ م٘ـٌى ٚ عيبت ثٝ امٔلؿٌى اِٟى

 .اًو ًبؽتٝ فلاٞٓ ؽٛيَ

ٔلؿٌب٘ى ٌٞلتٙـ ولٝ ؽبٓليو پلقيلفتٗ ٞلـايو كا       ،)ٚ ٔب ا٘و ث٢ٌٕٕ ٔٗ فى اِمجٛك( ،ب وبفلاٖأّ ٚ

ؿك ٘تيزٝ كًبتليٗ فليبؿٞب ٚ ؿِِٙيٗ تليٗ ًؾٙبٖ ٚ ٌٛيلب تلليٗ    ،٘ـاك٘ـ ٚؿِٟبُبٖ ٟٔل ؽٛكؿٜ اًو

ٜ ٚ ِزلبد  ميلا وٝ كٚط اٌ٘ب٘ى ؽٛيَ كا ثل احل آلاك ثل ٌٙلب  ،ثلايِبٖ غيل لبثُ ؿكن ؽٛاٞـ ثٛؿ ،ثيبٟ٘ب

كًَِٛ كا ؿك آيٝ ث٤ـ تٌّيو ؿاؿٜ ٚ ٔلى   ،ٚ ٣ٙبؿ ٚ غٛٛٝ ٚكى ؿك ٌٙبٜ ام ؿًو ؿاؿٜ ا٘ـ. ثـيٗ ؽبٛل

تٛ ام ثى ايٕب٘ى ٚ وفل ايِبٖ ٍ٘لاٖ ٔجبٍ ٚ ثيٓ ثلٝ ؿَ كاٜ ٔلـٜ ميللا ولٝ      ؛فلٔبيـ: )إٖ أ٘و إالت ٘قيل(

 ٟٚيفٝ تٛتٟٙب اثال٥ ٚ ا٘قاك اًو.

 ام أبْ )١( ٘مُ ولؿٜ اًو وٝ فلٔٛؿ: ،فيُ آيٝ ُليفٝ ،ؿك تفٌيل لّٕى

ـ    ٕٞلبٖ ٛلٛك ولٝ ٔلؿٌلبٖ اٞلُ لجلٛك صيلنى ٕ٘لى          ،)٠ٙٔٛك وبفلا٘ٙـ وٝ ام تٛ صيلنى ٕ٘لى ُلٙٛ٘

 15ُٙٛ٘ـ.(

تٟٙب ؿكايٗ كاًلتب ثلٛؿ ولٝ غيلل ٚال٤لى ثلٛؿٖ كٚايلو         ،المْ ثٝ يبؿآٚكى اًو وٝ آ٘ضٝ كا ثيبٖ ولؿيٓ

ِيىٗ ايٗ ٤ٔٙى ثب آ٘ضٝ ؿك ٔلٛكؿ ًلؾٗ    ،بت كًب٘يٓيبؿُـٜ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ًجت ٘نَٚ آ يٝ ُليفٝ ثٝ احج

٘بًبمٌبكى ٘ـاكؿ. ؿكعـيج اًو ولٝ پلي أجلل)ّ(     ،ٌفتٗ پيبٔجل)ّ( ثب ٔلؿٌبٖ ثـك ٚاكؿ ُـٜ اًو

ـ   ،ؿك كٚم رًٙ ثـك ؿًتٛك ؿاؿ وٝ رٌـٞبى وبفلاٖ كا ث٤ـ ام پبيبٖ رًٙ ًلپي   ،ؿك صلبٞى ثيفىٙٙل

 آ٘بٖ كا ٓـا مؿ ٚ فلٔٛؿ:

 ِّتٝ ٚ كًِٛٝ عمتبً؟ فب٘تى ٚرـت ٔب ٣ٚـ٘ى اِّٝت عمتبً(.)ُٞ ٚرـتٓ ٔب ٣ٚـ ا

ثلٝ   ،آيب ُٕب آ٘ضٝ كا ؽـا ٚ كًَِٛ ٚ ٣ـٜ ؿاؿٜ ثٛؿ عكت يبفتيـ؟ ٔٗ آ٘ضٝ كا ؽـا ثٝ ٔٗ ٣ٚـٜ ؿاؿٜ ثٛؿ

 عكت يبفتٓ.

صٍٛ٘ٝ ثب رٌـٞبيى ًؾٗ ٔلى ٌلٛيى ولٝ     ،٣ٕل مثبٖ ثٝ ا٣تلإ ٌِٛؿ ٚ ٌفو: اى كًَٛ ؽـا )ّ(

 ع٘لتَ فلٔٛؿ: كٚط ؿك آٟ٘ب ٘يٌو؟

 غيل أ٘تٟٓ ال يٌتٜي٤ٖٛ أٖ يلؿّٚا ُيئبً.( ،)ٔب أ٘تٓ ثب٢ًٕ ِٕب ألَٛ ٟٔٙٓ

 16صينى وٝ ٌٞو آٟ٘ب تٛا٘بيى پبًؼ ٌٛيى كا ٘ـاك٘ـ.( ،ُٕب ًؾٙبٖ ٔلا ام آٟ٘ب ثٟتل ٕ٘ى ُٙٛيـ

ؿّٜ صٝ ؿك عميمو ايٗ ٔبرلا ثٝ ُلايٚ ٚيوٜ اى اُبكٜ ؿاكؿ وٝ ع٘لتَ فلاتلام كٚاثٚ ٣بؿى ٣لبِٓ ٔلب  

ثباكٚاط ايٗ وِتٍبٖ ًؾٗ ٌفو ٚ عميمو ؿكيبفتٟبى كاٜ يبفتٍبٖ ثٝ آٖ ٣بِٓ كا ثللاى ؽبويلبٖ ثيلبٖ    

 .17ؿاُو

ٝ  ،ثى كاٜ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ اٌل ثٍٛييٓ يلبؿ   ،آ٘بٖ وٝ كٚايو يبؿُـٜ ؿك ثـٚ ًؾٗ كا ثٝ ٣ٙٛاٖ ًجت ٘نَٚ آيل

ايو ؿاُتٝ ا٘ـ ٚ ؿك ٘تيزٝ ثـيٗ ولؿٜ ا٘ـ يبؿى ام ايٗ ٔبرلا كا ؿك ؽبٛل ؿاُتٝ ٚ اٌ٘ى فٞٙى ثبايٗ كٚ

 ؽٜب ٌلفتبك آٔـٜ ا٘ـ.

 

تليـٖٚ ٣لٕ اِـّ٘يب ٚ اِّتٝ يليـ االؽلل٠ ٚ   ،. )ٔب وبٖ ِٙجيّ أٖ يىٖٛ ِٝ أًلى عتتى يخؾٗ فى االك4ٕ

 /67اِّتٝ ٣نين عىيٓ( ا٘فبَ 



ٌللؿؿ. ُلٕب    ٍٔل مٔب٘ى وٝ وبٔالً ثلآٟ٘ب پيلٚم ،ٞيش پيبٔجلى كا كٚا ٘جبُـ وٝ اًيلا٘ى ام ؿُٕٗ ثٍيلؿ

ِٚى ؽـاٚ٘ـ ًلاى آؽلت كا ثلاى ُٕب ٔى ؽٛاٞـ ٚ اًٚلو ولبكؿا٘ى    ،ٔتب١ ٘بپبيـاك ؿ٘يب كا ٔى ؽٛاٞيـ

 وٝ ُىٌو ٕ٘ى پقيلؿ.

كٚايبتى ام ًٛى ثلؽى ٔفٌّلاٖ فول ُـٜ اًو وٝ ثٙلبثل ٔفلبؿ آٟ٘لب آيلٝ      ،ؿكٔٛكؿ ًجت ٘نَٚ آيٝ فٛق

ث٤لـ ام رٙلً ٚ    ،أؽق )فـيٝ( ؿك ٔمبثُ اًيلاٖ ثلـك ُليفٝ ؿك كاثٜٝ ثب الـاْ پيبٔجل)١( ٚ ٌّٕٔب٘بٖ ثٝ 

ٔلى   ،پيَ ام اربمٜ ؽـاٚ٘ـ اًلو. آًِٛلى ؿك تفٌليل كٚط ا٤ِٕلب٘ى ٚ فؾلل كامى ؿك تفٌليل ن ثيلل       

 ٘ٛيٌٙـ:

٠٘لل   ،كًَٛ ؽـا )ّ( ؿك كٚم ثـك ٌ٘جو ثٝ ًلُ٘ٛو اًيلاٖ رٍٙى ثب آغبة ؽلٛؿ ِٔلٛكت وللؿٜ   

ـ   ايِبٖ كا رٛيب ُـ. اثٛثىل ٌفو: اى پيبٔجل ؽ ام وِتِٙلبٖ ؿًلو    ،ـا ايٟٙب لْٛ ٚ فبٔيلُ تلٛ ٌٞلتٙ

 ٍٟ٘ـاك ٚ م٘ـٜ ُبٖ ثٍقاك ٚ ؿك ٣ٕٛ ام ايِبٖ فـيٝ ثٍيل تب ؿك ٘تيزٝ ؿك ثلاثل وفتبك ٘يلٚٔٙـ تل ُٛيٓ.

٣ٕل ٌفو: يب كًَٛ اِّٝت )ّ( ايٙبٖ ثٛؿ٘ـ وٝ تٛ كا ؿك ٔىٝت تىقيت ٔى ولؿ٘لـ ٚ ام آٖ ُلٟل    ،ؿكٔمبثُ

عٕلنٜ   ،ثٝ ٣ّى اربمٜ ؿٜ ٌلؿٖ ٣ميُ كا ثن٘ـ ،پيَ ثؾٛاٖ ٌٚلؿٟ٘بيِبٖ كا ثنٖٕٞٝ كا  ،ثيلٚ٘و كا٘ـ٘ـ

 تب ٌلؿٖ فال٘ى كا ثن٘ٓ.   ،كا ثل لتُ ٣جّبى ٌّٔتٚ ًبم ٚ ثٝ ٔٗ ٘ين اربمٜ ؿٜ

٤ًـثٗ ٤ٔبف ٘ين ٕٞيٗ كا پيِٟٙبؿ ولؿ ٚ ٌفو: ٔب ٘ؾٌتيٗ رًٙ ؽٛؿ كا ثلب ٌللٜٚ ِٔللوبٖ ا٘زلبْ     

ٖ     ؿاؿٜ ايٓ ٚ ٔٗ صٙيٗ ّٔٔغو ٔى ؿا  ،٘ٓ وٝ يه ٘فل ام ايِبٖ كا م٘ـٜ ٍ٘لبٜ ٘لـاكيٓ ٚ ثلب وِلتٗ آ٘لب

 ِٔلوبٖ كا ٤ٗيف ًبميٓ.

ٔخُ اثلاٞيٓ اًو آٖ ٍٞٙبْ وٝ ثلٝ ؿكٌلبٜ اِٟلى ٣لٗلٝ      ،پيبٔجل اولْ )ّ( فلٔٛؿ: ٔخُ تٛ اى اثٛثىل

ٚ ٘يلن ٣يٌلى)١( ولٝ     ،/(36ؿاُو: )فٕٗ تج٤ٙى فب٘ٝت ٔٙتى ٚ ٔٗ ٣ٔب٘ى فب٘ته غفٛك كعليٓ( )اثللاٞيٓ   

 /(118ٌفو: )إٖ ت٤قتثٟٓ فب٘تٝ ٣جبؿن ٚ إٖ ِٓ تيفل ِٟٓ فب٘ته أ٘و ا٤ِنين اِغىيٓ( )ٔبئـٜ 

ٔخُ ٘ٛط اًو وٝ ٣لٕ ولؿ: )كةّ التقك ٣ّلى االكٕ ٔلٗ اِىلبفليٗ ؿيّلبكاً( )٘لٛط       ،ٚ ٔخُ تٛ اى ٣ٕل

26    ٛ ٘ي /( ٚ ٘ين ًٔٛى )١( آٖ ٍٞٙبْ وٝ ٌفو: )كثّٙب إٛي ٣ّى أٔٛآِٟ ٚ اُلـؿ ٣ّلى لّلٛثٟٓ.( )يل

88)/ 

فلٔٛؿ: اى اثبعفْ آيب ٔلا ؿًتٛك ٔى ؿٞى وٌى صٖٛ ٣جّلبى كا   ،ًپي ع٘لتَ كٚى ثٝ ٣ٕل ولؿٜ

ثىِٓ! ٚ لَٛ اثٛثىل كا پقيلفو ٚ ؿك ٔمبثُ اًيلاٖ فـيٝ ٌلفو. ؿك ايٗ ٍٞٙبْ آيلٝ فلٛق ٘لبمَ ُلـ ٚ     

 ٌّٕٔب٘بٖ كا ثل اؽق فـيٝ ٚ ٘ىِتٗ اًيلاٖ ٘ىَٛٞ ولؿ.

ل پيبٔجل اولْ )ّ( ٚاكؿ ُـْ ؿك عبِى وٝ ع٘للت ثلٝ ٕٞللاٜ اثلٛثىل     ٣ٕل ٔى ٌٛيـ: فلؿاى آٖ كٚم ث

صٖٛ ًجت ٌليٝ آٖ ؿٚ كا ًلؤاَ وللؿْ پيلبٔجل)ّ( فلٔلٛؿ: ثلل تٔلٕيٓ        ،ٌِ٘تٝ ٚ ٌليٝ ٔى ولؿ٘ـ

ثلاًلتى اٌلل ؿك ايلٗ ٔلبرلا      ،ؽٛيَ ٌ٘جو ثٝ اؽق فـيٝ ؿكٔمبثُ اًيلاٖ اُه ٔى كيلنيٓ. اى ٣ٕلل  

 18ي رن تٛ ٚ ٤ًـثٗ ٤ٔبف ام آٖ ؿك أبٖ ٘جٛؿ!( ٞيش و ،٣قاة ى ام إًٓبٖ ٘بمَ ٔى ُـ

ثى آٖ وٝ ثؾٛاٞيٓ اًيل پيِـاٚكى ُٛيٓ ٚ يب ٔفبؿ كٚايو فٛق كا ثب ٔجب٘ى ٣مّى ٚ  ،ٔب ؿك ايٗ ٔؾتٔل

ثٝ آمٖٔٛ ًجت ٘لنَٚ يبؿُلـٜ    ،تٟٙب ثب ٔغه تفٌيل آيٝ ُليفٝ ،ثٝ ٘مـ ثٍقاكيٓ ،والٔى پقيلفتٝ ُـٜ

ثلتليٗ اثناك ثللا ى ثبمُٙبًلى علكت ام     ،آيبت وليٕٝ ٚ پيبْ آيُ آٖٔى كٚيٓ ٚ ثلايٗ ثبٚكيٓ وٝ ٔتٗ 

 ثبُٛ ٚ ًلٜ ام ٘بًلٜ اًو.



     ٖ  ،ٔفٌّلاٖ ؿك ايٗ ٌٔؤِٝ اتفتبق ؿاك٘ـ وٝ ايٗ آيبت پي ام رًٙ ثلـك ٘لبمَ ُلـٜ اًلو ٚ ؿك ٗلٕٗ آ

ا ثلٝ  تقوتل ٔى ؿٞـ ٚ ٘ين ايِلبٖ ك  ،ٔزبٞـاٖ كا ثٝ ثلؽى ٘ىبت عٌّبى ٚ ًلُ٘ٛو ًبم ؿك ٣لٓٝ ٘جلؿ

 ؽبٛل ثلؽى ثى تٛرّٟى ٞب ٔٛكؿ ًلمَ٘ للاك ٔى ؿٞـ.

آ٘ضٝ ٔٛكؿ اؽتالف اًو ايٗ ٘ىتٝ اًو وٝ ًلمَ٘ ٌ٘جو ثٝ صٝ صين ٚ ٔتّٛرٝ ثٝ صٝ وٌلى اًلو؟   

 ،ثلؽى ؿيٍل ثب اًتٙبؿ ثٝ پبكٜ اى ام كٚايلبت  ،ثلؽى آٖ كا ٔتّٛرٝ كًَٛ ؽـا )ّ( ٚ ٔؤٔٙبٖ ٔى ؿا٘ٙـ

٤ٔبف كا ام ر٢ٕ ًلمَ٘ ُلـٌبٖ ؽلبكد ٔلى ؿا٘ٙلـ. ٌلٚٞلى ا م       ٣ٕل كا ٚ ثلؽى ؿيٍل ٣ٕل ٚ ٤ًـثٗ

ٔفٌّلاٖ ايٗ ًلمَ٘ كا تٟٙب ٔتّٛرٝ ثٝ ٔؤٔٙبٖ ٚ ٘ٝ كًَٛ ؽـا )ّ( ٚ يب ٔتّٛرٝ ثٝ فلؿى ٤ٔيّٗ ٚ يلب  

ـ  ،افلاؿى وٝ ؿك ِٔٛكت كًَٛ ؽـا )ّ( ثب ايِبٖ ٔلى ؿا٘ٙلـ. ثلل     ،كأى ثٝ أؽق فـيٝ ام اًيلاٖ ؿاؿ٘ل

كأى ثلٝ آماؿ ى امى اًليلاٖ    ،٘ىَٛٞ ٚ ٔالٔو اِٟى للاك ٌلفتلٝ اًلو   ٛجك ايٗ تفٌيل آ٘ضٝ ٔٛكؿ

 ؿكٔمبثُ ؿكيبفو فـيٝ ام ايِبٖ اًو.

٣تبة ؿك آيبت يبؿُـٜ كا ٌ٘جو ثٝ ٌٔؤِٝ أؽق فـيلٝ ٚ ٘يلن علالَ ُلٕلؿٖ      ،ر٤ٕى ؿيٍل ام ٔفٌّلاٖ

بمٜ كا ثٝ ٔؤٔٙلبٖ  صٝ ايٗ وٝ ؿك آيبت ث٤ـ ؽـاٚ٘ـ ايٗ ار ،پيَ ام افٖ ٚ اثبعٝ اِٟى ٔى ؿا٘ٙـ ،غٙيٕو

 ؿاؿٜ اًو.

پييٕجل اولْ )ّ(٘ين ٔٛكؿ ًلمَ٘ ؽٛاٞـ ثلٛؿ صلٖٛ ايِلبٖ ثلٛؿ ولٝ ؿك اثتلـا        ،ثل ٛجك ايٗ تفٌيل

 ٔجبؿكت ثٝ ِٔٛكت ثب ٔؤٔٙبٖ ؿكٔٛكؿ ؿكيبفو فـيٝ ولؿ.

٘بٟل ثٝ ٌٔؤِٝ أؽق فـيٝ ام اًليلاٖ ؿكٔمبثلُ آماؿى    ،أّب ٚال٤يّو ايٗ اًو وٝ اًبًبً آيبت ُليفٝ فٛق

ثّىٝ ثٝ ٘ىتٝ اى ثي ٟٔٓ تل  ،يِبٖ ٚ يب الـاْ ثٝ ِٔٛكت ٠٘ٚل ؽٛاٞى ام ٔؤٔٙبٖ ؿك ايٗ ٔٛكؿ ٘يٌوا

 ؿك مٔيٙٝ رًٙ ٚ رٟبؿ ٔؤٔٙبٖ ثب وبفلاٖ اُبكٜ ؿاكؿ.

ٙتو پيبٔجلاٖ اِٟى كا ثٝ ٔؤٔٙبٖ يبؿ آٚكؿ ٔلى ُلٛؿ ولٝ صلٖٛ ثلٝ رٙلً ثلب         ،ؽـاٚ٘ـ ؿك ايٗ آيبت ً

ـ ؿُٕٙبٖ ؽـا ثل ٔى ؽبًتٙـ ٚ ثلايِب آ٘لبٖ كا ٔلى وِلتٙـ ٚ ثلب ايلٗ اللـاْ ؿك        ،ٖ ؿًو ٔى يبفتٙل

تب ؿيٍل وٌى ؽيلبَ رٙلً ٚ    ،عميمو مٞل صِٕى ام ؿيٍل وبفلاٖ ٚ ؿُٕٙبٖ ؿيٗ ًتين ٔى ٌلفتٙـ

ًتي م ثب ؽـا ٚ كًَِٛ كا ؿك ًل ٘پلٚكا٘ـ ٚ كًٓ آ٘بٖ صٙليٗ ٘جلٛؿٜ اًلو ولٝ ؿك ٣لٓلٝ پيىلبك ام       

ـ  ًپي ٔٙتو ٟ٘بؿٜ ٚ ؿك ،ؿُٕٗ اًيل ثٍيل٘ـ ٍٔلل آٖ ولٝ ولبٔالً     ،ٔمبثُ ؿكيبفو پَٛ آماؿُبٖ ًلبم٘

پيلٚم ٔى ُـ٘ـ ٚ ؿيِٙبٖ ؿك مٔيٗ ٌٔتملت ٔى ٌلؿيـ. ؿك ايٗ ٓٛكت ثٛؿ ولٝ اًليلاٖ كا م٘لـٜ ٍ٘لبٜ     

ٕٞضٙبٖ وٝ ؽـاٚ٘ـ ؿك آيلبتى ؿيٍلل ولٝ ثلٝ پيلبٔجل       ،ؿاُتٝ ٚ ؿك ٔمبثُ ؿكيبفو فـيٝ آماؿ ٔى ولؿ٘ـ

 ن ولؿ.)ّ( ٚعى فلٔٛؿ ايٗ ٌٔؤِٝ كا تزٛي

( …فئّٔب ٔٙتبً ث٤ـ ٚ إّٔب فـا ً ،فِـّٚا اِٛحبق ،)فئفا ِميتٓ اِتقيٗ وفلٚا ف٘لة اِلتلبة عتتى إفا أحؾٙتٕٛٞٓ

 /4 ٔغٕـ

ٖ  ثل كا ؽٛؿ ٗلثبت ،ُـيـ كٚ كٚثٝ رًٙ ٔيـاٖ ؿك وبفلاٖ ثب وٝ ٍٞٙبٔى ٖ  ٌللؿ ـ  فللٚؿ  آ٘لب  تلب  آٚكيل

ـ  ،كا ٘ىِيـ آ٘بٖ ؿيٍل ٍٞٙبْ ايٗ ؿك وٙيـ غّجٝ آ٘بٖ ثل وٝ ٍٞٙبٔى ًلپي   ،ثّىٝ ثجٙـيـ ٚ اًيل ًلبمي

 آ٘بٖ كا ثـٖٚ ٌلفتٗ فـيٝ يب ثب ٌلفتٗ فـيٝ آماؿ وٙيـ.



ثٙبثلايٗ آيبت فٛق ٞيش ٌٛ٘ٝ ٘بًبمٌبكى ثب ٌلفتٗ )فـيٝ( ٚ آماؿ ًبؽتٗ اًيلاٖ رٍٙى ؿك ٓٛكتى وٝ 

ٓ اعىلبْ ٚ  ّٔٔغو رب٤ٔٝ اًالٔى آٖ كا ايزبة وٙـ ٘ـاكؿ ٚ عتتى ؿك آيلبت ث٤لـ ِٔلبٞـٜ ٔلى وٙلي     

 ؿًتٛكاتى كا ؿك ايٗ مٔيٙٝ ٛلط ولؿٜ ٚ ٔى فلٔبيـ:

 69/  ا٘فبَ( …)فىّٛا ّٕٔب غٕٙتٓ عالالً ٛيّجبً

ٖ  آماؿى ثلاثل ؿك وٝ ٔجّيى ٚ رٍٙى غٙيٕو ام وٝ ؿٞـ ٔى اربمٜ ٌّٕٔب٘بٖ ثٝ ٚ ـ  ٔلى  اًليلا  ٌلفتٙل

ل ؿك أل رًٙ تٛرّٝ ٔى ت ٟٔٓ ثي اى ٘ىتٝ ثٝ كا ٌّٕٔب٘بٖ عميمو ؿك يبؿُـٜ وليٕٝ. وٙٙـ اًتفبؿٜ

ؿٞـ ٚ آٖ ايٗ وٝ رجٟٝ ٔؤٔٙبٖ ٞيش ٌبٜ ٘جبيـ پيَ ام ُىٌو وبُٔ ؿُٕٗ ثٝ فىلل ٌللفتٗ ا ًليل    

ميلا ِٔيَٛ ُـٖ ثٝ ٌلفتٗ اًيلاٖ ٚ پى آٔـٞبيى ولٝ ايلٗ ٌٔلؤِٝ ؿاكؿ صلٖٛ ثٌلتٗ ؿًلو        ،ثبُـ

ل كا ؿك ثلؽٛاٞلـ  ايٗ ؽٜل  ،پيَ ام إٛيٙبٖ امُىٌو وبُٔ ؿُٕٗ ،ايِبٖ ٚ ا٘تمبَ ثٝ ٔغّتى ٔٙبًت

ي٤ٙى رًٙ ثبم ؿاكؿ ٚ ثٝ ؿُلٕٗ ٘يلن ايلٗ أىلبٖ كا ثـٞلـ ولٝ        ،ؿاُو وٝ ٔؤٔٙبٖ كا ام ٞـف آّى

عٕالت ؽٛؿ كا تِـيـ ولؿٜ ٚ رٍٙزٛيبٖ كا ؿكٞٓ ثىٛثـ. الـاْ ثلٝ ٌللفتٗ اًليل تٟٙلب ؿك ُللايٜى      

ًلو آٔلـٜ ثبُلـ.    وبٔالً ُىٌو ؽٛكؿٜ ثبُـ ٚ إٛيٙبٖ ام پيلٚمى ٟ٘بيى ثٝ ؿ ،ٔزبم اًو وٝ ؿُٕٗ

ٔى تٛاٖ ؿًلو ام وِلو ٖ    ،تٟٙب ؿك ايٗ ٓٛكت اًو وٝ ثٝ عىٓ اٌ٘ب٘يّو ٚ آكٔبٟ٘بى اؽاللى اًالْ

ثلؽى ٌٔلّٕب٘بٖ   ،ثلؿاُو ٚ ؿُٕٗ كا ثٝ اًبكت ؿك آٚكؿ. ثل ٛجك پبكٜ اى ام كٚايبت ٚ ٘مّٟبى تبكيؾى

ماؿى ايِلبٖ ٛجلك ٤ٕٔلَٛ    ؿك )ٔيـاٖ ثـك( ؿك ا٘ـيِٝ ٌلفتٗ اًيل ثلاى ؿًتيبثى ثٝ فـيٝ ٚ ثٟلبى آ 

ؽـاٚ٘ـ ؿك ايٗ آيٝ ٔؤٔٙبٖ كا ام ايٗ الـاْ ؽٜل٘بن ثل عقك ٔى ؿاكؿ ٚ ؿك آيلٝ   ،رٍٟٙبى آٖ كٚم ثٛؿ٘ـ

 فلربْ آٖ كا ٣قاثى ثي ٠٣يٓ ٔى ُٕبكؿ: ،ث٤ـ

 68/  ا٘فبَ( ٠٣يٓ ٣قاة أؽقتٓ فيٕب ٌِّٕىٓ …)

أؽلق فـيلٝ ٚ ٔجلبط ُلٕلؿٖ غٙيٕلو       ثٝ ٔتٛرّٝ يبؿُـٜ آيٝ ؿك ٣تبة ،ثٛؿ٘ـ ٌفتٝ ثلؽى وٝ ايٗ ٚأّب

ميلا ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ يبؿآٚك ُـيٓ اًبًلبً   ،پيَ ام اربمٜ اِٟى اًو ٘ين ٕ٘ى تٛا٘ـ ٠٘ليٝ ٓغيغى ثبُـ

٘ٝ ٌٔؤِٝ )فـيٝ( عبَ پيَ ام ا فٖ اِٟلى ٚ   ،ٟبٞل آيبت فٛق ثغج ؿكثبكٜ ٌلفتٗ اًيلاٖ رٍٙى اًو

نَٚ ايٗ آيبت ٔجبؿكت ثٝ ٌلفتٗ )فـيٝ( ولؿ٘ـ ٘لٝ  ٌّٕٔب٘بٖ پي ام ٘ ،يب ث٤ـ ام آٖ. افنٖٚ ثل ايٗ ٘ىتٝ

پيَ ام آٖ تب ٌٔتٛرت ٣تبة ُٛ٘ـ ٚ ام ٕٞٝ ٟٔٓ تل ايٗ وٝ ٔمبْ ٚ ًبعو كًَٛ ؽـا )ّ( ثلتلل ام  

ٌٕبٖ ٚ اعتٕبالتى صٙيٗ اًو وٝ ع٘لتَ لجُ ام افٖ اِٟى ٚ ٚعى إًٓب٘ى ألى كا علالَ ٚ ٔجلبط   

٣قاثى وٝ ؿك ثلاثلل رللْ ٚ    ،ٟـيـ ثٝ ٣قاثى ٠٣يٓ وٙـُٕبكؿ ٚ عبُب وٝ ؽـاى ت٤بِى ٘ين كًَِٛ كا ت

 ٤ْٔٔٛ ام ٌٙبٜ اًو. ،ٌٙبٜ ٘بمَ ٔى ُٛؿ ٚ پيبٔجل

 ٘ىتٝ ؿيٍل ايٗ وٝ ؽـاٚ٘ـ ؿك للآٖ ؽٜبة ثٝ پيبٔجل ٔى فلٔبيـ:

 33)ٚٔب وبٖ اِّتٝ ِي٤قتثٟٓ ٚ أ٘و فيٟٓ( ا٘فبَ / 

 ؽـاٚ٘ـ ٣قاثِبٖ ٘ىٙـ. ،تب مٔب٘ى وٝ تٛ ؿك ٔيبِ٘بٖ ٌٞتى

ثب ايٗ تٔليظ للآٖ صٜٛك ٔى تٛاٖ ؿكًتى ُؤٖ ٘نَٚ كا پقيلفو وٝ پيلبٔجل ثٍٛيلـ اٌلل ٣لقاة     عبَ 

 !…ٕٞٝ )عتى ٔٗ وٝ پيبٔجل ٌٞتٓ( ٞالن ٔى ُـيٓ رن ٣ٕل ٚ ،٘بمَ ٔى ُـ

ٖ  ٔى ،فٛق تفٌيل ثٝ تٛرّٝ ثب ٚ ايٗ ثٙبثل ٝ  تلٛا ٝ  ٌلفلو  ٘تيزل ٖ  ام ثلؽلى  ول  ع٘للت  آٖ ام ٌٔلّٕب٘ب

رٍٙى كا ثٝ ايِبٖ ثـٞـ ٚ اًيلاٖ كا ٘ين ؿك ٔمبثُ ٌللفتٗ فـيلٝ آماؿ    غٙيٕو وٝ ا٘ـ ولؿٜ ؿكؽٛاًو



ايِبٖ كا ؿك آُ ٌلفتٗ اًيل ٔٛكؿ ٣تبة ٚ ٔالٔو للاك ؿا ؿٜ اًلو ٚ   ،ًبمؿ. ؽـاٚ٘ـ ؿك ٘ؾٌتيٗ آيٝ

آ٘ضٝ كا وٝ ثٝ ؽبٛل آٖ ٔجبؿكت ثٝ ٌلفتٗ اًيل ولؿٜ ثٛؿ٘ـ )ي٤ٙى فـيلٝ( ثلايِلبٖ ٔجلبط     ،ؿك آيٝ ث٤ـ

ايٗ وٝ اًبًبً پيبٔجل)ّ( ؿك ٔجبط ُٕلؿٖ فـيٝ ثب آ٘لبٖ ُللوو ؿاُلتٝ ٚ يلب ؿك وِلتٗ      ٘ٝ  ،ٌلؿا٘يـ

تب ؿك ٘تيزٝ ٔٛكؿ ًلمَ٘ اِٟلى   ،اًيل ٚ يب آماؿ ولؿٖ ٚ فـيٝ ٌلفتٗ ثب ٌّٕٔب٘بٖ ِٔٛكت ولؿٜ ثبُـ

 ٚال٢ ُـٜ ثبُـ.

 .19٘بؿكًو ثٛؿٖ ًجت ٘نَٚ يبؿُـٜ كُٚٗ ٔى ُٛؿ ،ثـيٗ تلتيت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تفٌيل آيبت

*** 

تٟٙب ٍ٘بٞى وٛتبٜ ٚ ٌقكا ثٛؿ ثٝ ٘مَ ٚ اكتجبٙ ٣ّٓ تفٌيل ثب اًلجبة ٘لنَٚ ٔٛرلٛؿ ؿك     ،آ٘ضٝ فول ُـ

ؿكرٟو فٟٓ ٚ ؿكن ٔ٘بٔيٗ ثّٙـ آيلبت ٚعلى    ،مٔيٙٝ آيبت للآٖ ٚ إٞيّو آُٙبيى ٔفٌّل ثب ايٗ اثناك

 ٚ كاٜ رٌتٗ ثٝ عميمو تفٌيل.

ٔٛكؿ ثلكًى ٚ ؿلتو لللاك   ،ايٗ ٌٔؤِٝ كا صٙبٖ وٝ ثبيـ ثٝ ٞيش كٚى اؿ٣ّب ٘ـاكيٓ وٝ ،ٔب ؿك ايٗ ٔؾتٔل

ِيىٗ ثل ايٗ ثبٚكيٓ وٝ تالُٟبيى صٙليٗ ؿك مٔيٙلٝ    ،ؿاؿٜ ٚ ٘تبيذ ٕٞٝ رب٘جٝ اى كا ثٝ ؿًو آٚكؿٜ ايٓ

مٔيٙٝ ًبم ٛلط ا٘ـيِٝ ٞبى ٘لبة ؽٛاٞلـ ثلٛؿ ٚ كاٜ كا ة كاى پٛيلبيى ٞلل صلٝ        ،تفٌيل ٚ ٣ّْٛ للآٖ

 ٖ ؽٛاٞـ ٌِٛؿ.ثيِتل فلًٞٙ ٚ ٤ٔبكف غٙى للآ
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 .38/  3 ،اِـكّ إِٙخٛك ،. ًيٛٛى10

 .323/  7 ،يناٖ. ؿك ايٗ مٔيٙٝ ٔلار٤ٝ وٙيـ: ا11ِٕ

 .249/  5 ،اِـكّ إِٙخٛك ،. ًيٛٛى12
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