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 ديباچه

ٳتمبث   ډبي آًمڀبڃ  څ ٧يلآًمڀبڃ ، ډميش     م ؿيلثبم تبٳڄچځ، ؿك ٿيبځ ٳتبةا

تمبٳڄچځ  اي ٳڈ  ٷچڃڈٿبڃڄـ ٯلآځ ٳليپ ٿؾبٛجبځ كا ثڈ ؽچؿ رټت ڃٴلؿڇ اًت؛ ثڈ 

ُلط څ ت٬ٌيل ثل آيمب  آځ ڃٸبُمتڈ ُمـڇ اًمت  ثمب ايمڂ عمبٹ، ډميش          ٓـډب

ؿًمت  ٿ٬ٌلي ڃتچاڃٌتڈ اؿ٣ب ٳڄـ ٳڈ ثڈ تڀبٽ ٿغتچاي ٯلآځ څ ٿٰٔچؿ ؽـاڅڃمـ  

ب٫تڈ اًت  ثټٴڈ ډل ٿ٬ٌلي ٳڈ ثڈ ت٬ٌيل ٯلآځ پلؿاؽتڈ، ٿٜبٻت رـيمـتلي ام  ي

 ٳلاڃم   اٯيمبڃچى ثم    ،ٯملآځ ٳمليپ   ،اًت؛ ثڈ ٣جبك  ؿيٸل  ٯلآځ اًتڄجبٙ ٳلؿڇ

 ٳڄـ  ٿلڅاكيـ رـيـي ام آځ ٓيـ ٿ ډل ٧چآ  اًت ٳڈ 

 :٫لٿبيـ ٿ ډبي ٯلآځ ٳليپ  ؿكثبكڇ ُٸ٬ت  7اٿيلٿإٿڄبځ ٣ټ 

وٓ  َغرائُِبههُ  یِض قَ نْ تَ  َعجائُِبُه َوَٓ  یفنَ ىوٌق َوباطِنُُه َعموٌق ٓ تَ اِهُرُه اَ اِّن الُقرآَن ظ

ّٓ ُتكَشُف ا بِِه. لظُُّلامُت اِ
1
 

ػجتابثؾ؛داؿتٙيٚتاطٙؾػٕيكاػتتظاٞشؽدٚػت،لشآٖدسػتيوٝتٝ

،ؿتٛدٞاوـفٕ٘يباتذٚتاسبىيسٚدٚػخٙاٖطسفؾپاباٖٕ٘ياصتيٕٗ٘ي

آٖ.ٍٔشتٝلش

                                              
 .110. غسزاِحىٓ، ـ1
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ٷيملي ام   كڅ ؿك ډل كڅمٷبكي، پوڅډِٸلاځ ٣ټچٽ ٯلآڃم  ثمب ثڊملڇ    امايڂ

ًمٜچط  څ   ثڈ ُلط څ ت٬ٌيل آيب  ٯملآځ پلؿاؽتمڈ   :ًؾڄبځ ائڀڈ ٿ٤ٔچٽ

 اڃـ  ٿؾتټ٪ ربٿ٤ڈ كا ثب ايڂ ٳتبة اكمُڀڄـ آُڄب ًبؽتڈ

م ثمڈ آيمب  عمذ     « ت٬ٌيل آيب  عذ څيوڇ رچاڃبځ»كڅ ثب ٣ڄچاځ  احل پيَ

ثملاي   ،اُبكڇ ؿاكؿ ٳمڈ ثمب ٯټڀم  كڅاځ   م څ تبكيؼ آځ  ا٣پ ام ٿڄبًٲ، اًلاك 

 ُـڇ اًت  يآڅك رڀ٢ ،ِتل رچاڃبځياًت٬بؿڇ ث

ؿاڃيپ ام معڀب  عزت االًممٽ څ اٻڀٌمټڀيڂ آٯمبي     ؿك ايڄزب المٽ ٿ 

څ ډڀٴبكاځ ٿغتلٿِبځ ٳڈ ؿك تـڅيڂ ايڂ احل  «ٿغڀـ٣ټ  كٗبي  ا٬ٓڊبڃ »

څيوڇ  چاڃڄـٷبځ ٣نين، ثڈاڃـ، تِٴل څ ٯـكؿاڃ  ٳڄيپ  اٿيـڅاكيپ ؽ تمٍ ٳلؿڇ

ثب ًيڀبي عذ ام ؿيـٷبڇ ثيِتل رچاڃبځ ٷلاٿ ، ثب ٿٜبٻ٤ڈ ايڂ احل اكمُڀڄـ، 

 ٯلآځ آُڄب ُچڃـ 
 انه ولي التوفيك

 پژوهشکده حج و زيارت
 گروه اخالق و اسرار

 



 

 

 

 

 

 

 
 1درآمد

ؿك ت٤بٻيپ پيبٿجلاځ پيِيڂ كيِڈ ؿاكؿ، اٿب ٯلآځ، عمذ كا ام   ،عذاٷلصڈ 

ٓچك  يٲ ٣ڀٺ ٣جمبؿي ٳبٿمٺ ثمڈ     لاًت څ ثڈي  ٣لة پاڃغلا٫ب  ربډټ

 ثِل ٣لٗڈ ٳلؿ 

ٳڄـ، ثټٴمڈ   ڃڈ تڄڊب ٿب كا ثب تبكيؼ ٳ٤جڈ څ ا٣ڀبٹ عذ آُڄب ٿ  ،آيب  عذ

ٳڄمـ څ   اُبكڇ ٿم  آځ ڃين ډب څ آحبك  بځ اعٴبٽ څ ٿڄبًٲ، ثڈ عٴڀتيٗڀڂ ث

 ؿٿـ  ډب ٿ  كڅط عٰيٰ  څ ٿ٤ڄچي آځ كا ؿك ؿٹ

ډمب   ٿچرت پبٳ  څ كُـ ٿ٤ڄچي اڃٌمبځ ًبم اًت ٳڈ  اڃٌبځ  عذ ٣جبؿت

ڂ يم ډمبي تلثيتم  ؿ   ُچؿ  ام آڃزب ٳڈ ٿزڀچ٣ڈ ا٣ڀبٹ عذ يٴ  ام كڅٍ ٿ 

ثڄٸليپ؛ ٯلآڃ  ثـاځ ٯلآځ ُبيٌتڈ اًت ٳڈ اثتـا ام ٿڄ٠ل ڂ اًمٽ اًت، يٿج

 ،تغليم٪ ٷچڃمڈ   ډميش ٳڈ عذ اثلاډيڀ  كا ٳبٿٺ ثڈ تٔچيل ٳِيـڇ څ ثمـڅځ  

  َ، ؿ٣چ  ٳلؿڇ اًتؿاؿځ ٫لائٖ څ ٿڄبًٴ كا ثڈ اڃزبٽ ثِل 

                                              
رز  4/9/1390خ يرز ٔػهدداِحساْ ٍ٘بؾه ٝ ؾهد ٚ رز اهبز     27/8/1390خ يٗ ٔمدٔهٝ رز اهبز  ي. ا1

ٙهٝ  يٍهس رز ٔد يٗ و بة رز ٔىٝ ٔىسٔهٝ ٚ ثخهؽ ر  ياش ا يد. ثخؿيرُ ٌسياىٕ 9ئػدداِٙج

 ( ٍ٘بؾ ٝ ؾد..ق ٞ 1432اِحدٝ  يبْ حح )ذئٙٛزٜ، رز ا
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ؿك ايڂ ڃچُتبك، آيب  ٿٌتٰيپ عذ څ آيب  ٧يلٿٌتٰيپ ٳمڈ ٿچٗمچ٣ب    

پ  يٳڄم   ٳڄـ، ثلكً  ٿ ٿلتجٚ ثب عذ كا ٿخٺ ٿٴڈ، ٳ٤جڈ، ثلائت څ    ثيبځ ٿ 

ُڄبؽت ٯلآځ، ت٬ٌيل څ ُيچڇ اًتڄجبٙ اًلاك عمذ،   ياٻجتڈ ٿٰـٿب  المٽ ثلا

ل٫بڃ  آيب  عذ ام ڂ ثلؽ  ڃٴب  ٣يٷلؿؿ  ډڀضڄ ؿك ٫ٔٺ ٳټيب  ثيبځ ٿ 

 ثڈ ٿجبعج اٗب٫ڈ ُـڇ اًت  5آحبك اٿبٽ ؽڀيڄ 

ؽچاډڄمـ ثمب    ٷناكڃـ ٳڈ ٿ  اًت ٿؾبٛت ايڂ ٳتبة، رچاڃبځ عذ  ٷ٬تڄ

چا څ كڅاځ ثب عذ ام ؿيـٷبڇ ٯلآځ آُڄب ُمچڃـ  ثٌميبكي ام ت٬بًميل    يُ  بڃيث

ام ڃؾٌتيڂ تلرڀمڈ  ڃين ڃٸبكڃـڇ، څ تلرڀڈ آيب  « ٿڊل»آيب  عذ ام ت٬ٌيل 

 1ل٫تڈ ُـڇ اًت ٷلڅډ  ٷ

ٗمڀڂ ت٬ٌميل آيمب  عمذ، ڃؾٌمت ثمڈ ڃٴمب         ُبيبځ فٳل اًت ٳمڈ  

ډبي آيمڈ ثلاًمبى    ډب څ پيبٽ آٿچمڇ ڈثًپي  ،پلؿاميپ ت٬ٌيلي آيب  عذ ٿ 

ايمڂ كڅٍ  ٳمڈ  ٳڄيپ  اُبكڇ ٿ  ،ثب اٻ٨بي ؽٔچٓيت ام آيڈآيڈ،  ٯب٣ـڇ ثٜڂ

 تچاڃـ ثلاي ڃٌٺ رـيـ آٿچمڃـڇ څ ٳبكثلؿي ثبُـ  ٿ 

 7تبك ٿچكؿ ٯجچٹ ؽـاي ٿت٤مبٹ څ ٣ڄبيمت اٿمبٽ ٣ٔمل    اٿيـ اًت ايڂ ڃچُ

 پوڅډبځ څ ؽبؿٿبځ عمذ ام آځ ثڊملڇ ثلڃمـ  ثمڈ     ؿڅًتبځ څ ٯلآځ ٯلاك ٷيلؿ څ ٯلآځ

 تل ؽچاډـ ُـ  ؿڅًتبځ ٳبٿٺ يڂ ڃچُتبك ثب پيِڄڊبؿډبيڂ، ايٰي
 

 والحمدهلل رب العالمين

 محمدعلي رضايي اصفهاني
.ش   ه4/9/1990

                                              
ٖ  يخٕع ياغت ٚ ثب ٕٞىبز« ٟٔس»س لسآٖ يٗ اسخٕٝ ضٕٗ افػي. ا1 ٟ  اش لهسآ ٝ ؾهدٜ  يه پطٚٞهبٖ ا

 .ؼ ٚ ا٘ ؿههبزال ٞ 1384اغههت وههٝ ا٘ ؿههبزال رازاِههروس آٖ زا ثههٝ قههٛزل ٔػهه مُ رز غههبَ  

 .ؼ چبح وسر٘د. ٞ 1387رز غبَ  يإِكطف يإِّّٗ يث
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ضناسيتفسيرًتاريخچوآنمفيٌو

 تعريف تفسير. 1
څ ؿك  1ثملؿاكي څ ثيمبځ اًمت    ت٬ٌيل ؿك ٻ٨ت، ثڈ ٿ٤ڄمبي ٳِم٪، پملؿڇ   

ډمبي ٯملآځ څ ثيمبځ     آٜمط، ثڈ ٿ٤ڄبي تچٗيظ اثڊبٿب  ٳټڀمب  څ رڀټمڈ  

 2ٿٰبٓـ څ اډـا٩ آڃڊبًت 

 اي بِ تاريخچِ تفسير اشارُ. 2

ٳڈ ؽـاڅڃـ ثڈ اڅ ؿًمتچك ؿاؿ   ثچؿ 9ڂ ٿ٬ٌل ٯلآځ، پيبٿجل اٳلٽيڃؾٌت

ظ آيمب ، ثمڈ   يكڅ ايِبځ ٗڀڂ تچٗم  امايڂ 3ٯلآځ كا ثلاي ٿلؿٽ ثيبځ ٳڄـ 

څ  :اٿبٿمبځ ٿ٤ٔمچٽ   ،7  ًمپي اٿمبٽ ٣ټم     ؿاؿ ٿ ن پبًؼ يډب ڃ پلًَ

ث٤مـ،   يډمب  ثلؽ  ٓغبثيبځ څ تبث٤بځ ثڈ ت٬ٌيل ٯلآځ پلؿاؽتڄـ څ ؿك ؿڅكڇ
                                              

 «.فػّس»ٚ لبٔٛظ لسآٖ، ٔبرّٜ  ي. ز.ن: ٔفسرال زاغت اقفٟب1٘

 .935 لسآٖ، اش ٍ٘بز٘دٜ، ـ يس عّٕيثس افػ يٚ رزآٔد 4 ، ـ1 ، جييصاٖ، طجبطجبي. ز.ن: ا2ِٕ

 .44. ٘حُ: 3
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څاي  پـيـ آٿـ؛ ام رڀټڈ اعبؿيج ت٬ٌيلي آڃبځ ڃچُتڈ ُـ څ ت٬ٌيلډبي ك

 يٿٌمم٤چؿ ٣يبُمم  فٿتچ٫ممب  ، ام ٿغڀممـثڂ«٣يبُمم »ؿك ُممي٤ڈ: ت٬ٌمميل  

(،  ٭  ډ 1391 ي، ام ٫مميٖ ٳبُممبڃ  فٿتچ٫ممب«ٓممب٫ »(، ت٬ٌمميل  ٭  ډ 323

، «ڃمچكاٻخٰټيڂ »(، ت٬ٌميل   ٭  ډ 1137 ي، ام ثغلاڃ  فٿتچ٫ب«اٻجلډبځ»ت٬ٌيل 

ًڄّت: ت٬ٌيل  ( څ ام اډٺ ٭  ډ 1112 يام ٣جـ٣ټ  ٣لڅً  عچيني فٿتچ٫ب

، ام «اٻمـكاٻڀڄخچك »(، ت٬ٌميل   ٭  ډ 313 ي، ام ٛجملي فٿتچ٫مب  «اٻجيبځ ربٿ٢»

 (  ٭  ډ 911 يًيچٛ  فٿتچ٫ب

ډبي ت٬ٌميلي   ډبي ث٤ـي ا٫نڅځ ثل اعبؿيج، ؿيـٷبڇ ًپي ٿ٬ٌلاځ ؿك ٯلځ

، ام ُميؼ ٛچًم    «تجيمبځ »ٳلؿڃـ؛ ام رڀټڈ ؿك ُي٤ڈ: ت٬ٌيل  ؽچؿ كا ڃين ثيبځ ٿ 

 ي، ام ُمميؼ ٛجلًمم  فٿتچ٫ممب «اٻجيممبځ ٿزڀمم٢»، ت٬ٌمميل ( ٭  ډ 463 يفٿتچ٫ممب

، ام اثچاٻ٬تمچط كامي فٯملځ ُِمپ(، ت٬ٌميل     «اٻزڄمبځ  كڅٕ»(، ت٬ٌيل  ٭  ډ548

اهلل  ، آيمت «ڃڀچڃمڈ »(، ت٬ٌميل   ٭  ډ 1432 ي، ٣مٿڈ ٛجبٛجمبي  فٿتچ٫مب  «اٻڀيناځ»

، ام مٿؾِملي  «ٳِمب٩ »ًمڄت: ت٬ٌميل    څ ؿك اډمٺ  1ٿٴبكٽ ُيلامي فٿ٤بٓمل( 

 ي، ام ٫ؾممل كامي فٿتچ٫ممب «اٻ٨يممت ٿ٬ممبتيظ»(، ت٬ٌمميل  ٭  ډ 538 يفٿتچ٫ممب

٫م   »( څ ت٬ٌميل   ٭  ډ691ي، ام ثي٘بڅي فٿتچ٫ب«اڃچاكاٻتڄنيٺ»(، ت٬ٌيل  ٭  ډ632

 (  ٭  ډ 1386 ي، ام ًيـ ٯٜت فٿتچ٫ب«ٟمٹ اٻٰلآځ

ىايتفسيريىاًگرايصرًش

ډبي ت٬ٌيلي ٿت٤ـؿي پيـا ُـڇ اًت؛ ام رڀټڈ  ؿك ٿيبځ ٿ٬ٌلاځ، كڅٍ

٬ٌيل ٯلآځ ثڈ ٯلآځ، ٣ٰټ ، كڅاي ، ٣ټڀ ، اُبكي فثبٛڄ ، ٓچ٫  څ كڅٍ ت
                                              

 لسآٖ، ٚ ٔؤرّة.س يافػ يٞب ؛ زٚؼيؿيثخؿب يميعٝ، عمي. ز.ن: طجمبل ٔفػساٖ ؾ1
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ٛمچك   ډڀمبځ  1ُڊچؿي( څ ڃين كڅٍ ت٬ٌيل ثڈ كأي ٳڈ ٿڀڄچ١ څ علاٽ اًت؛

ډبي ارتڀب٣ ، ٫ٰڊ ، ٳمٿ ، ٫ټ٬ٌ ، اؿثم  څ    ؿك ت٬ٌميل ثمڈ     ٳڈ ٷلايَ

 2څرچؿ آٿـڇ اًت 

تمب پبيمبځ   ډل ًمچكڇ   يٓچك  ت٬ٌيل تلتيج  فام اثتـا ډب ٷبډ  ثڈ ايڂ كڅٍ

تچٗميظ   اٻجتمڈ ٓچك  ت٬ٌيل ٿچٗچ٣  ثڈ اڃزبٽ كًيـڇ اًمت    آځ( څ ٷبډ  ثڈ

ډمب ام اډمـا٩ څ عچٓمټڈ ايمڂ ڃچُمتبك       ډب څ ٷلايَ تبكيؼ ت٬ٌيل څ ثيبځ كڅٍ

 ٳڄيپ: ؽبكد اًت  تڄڊب ؿك ايڂ ٯٌڀت ثڈ ثيبځ صڄـ ڃٴتڈ ثٌڄـڇ ٿ 

هانكته

آځ حٰٺ اٳجمل  ٛچك ٳڈ ٯل   ت٬ٌيل ٯلآځ، ؿاڃَ ُلي٪ څ ٿڊڀ  اًت  ډڀبځ1

ٓچك  يمٲ   اًت، ؿاڃَ ت٬ٌيل څ ٣ټچٽ ٯلآځ ڃين ثب ٠٣ڀت اًت څ اٿلڅمڇ ثڈ

َ   ٷيلي ٿ  كُتڈ ٿٌتٰٺ ؿك ٣ټچٽ اًمٿ  پ   ،ډمبي ؿيٸمل   ُچؿ  اٻجتمڈ ؿك ؿاڃم

 ُچؿ   اًت٬بؿڇ ٿام ؿاڃَ ت٬ٌيل ٳمٽ اًمٿ  ڃين  څ ډڀضچځ ٫ٰڈ

كڅ    ډـ٩ ٯلآځ، تلثيت څ ډـايت اڃٌبځ ثمڈ ًمچي ؽـاًمت  امايمڂ    2

پوڅڇ ثڈ ايڂ ډـ٩ اًبً  تچرمڈ ؿاُمتڈ ثبُمـ څ ثٴچُمـ      المٽ اًت ٯلآځ

څ مڃمـٷ   ؿكٿمبځ،  ٯملآځ  ثب ؿكؿډبي ارتڀب٣ ، اؽمٯ  څ ٣ٰيـت  ؽچؿ كا 

 ٳڄـ ثل ٿجڄبي آيب  آځ ًبمٷبك كا ؽچؿ 

  ؿاڃَ ت٬ٌيل، ٿلاتت څ ؿكرب  ٿت٤ـؿي ؿاكؿ څ ثلاي ٫ڊپ څ ت٬ٌميل  3

ډمبي   ډب څ ٷلايَ م تڀبٽ كڅٍالمٽ اًت ا ،ٳبٿٺ ډل آيڈ يب ٿچٗچ١ ٯلآڃ 
                                              

س لهسآٖ،  يافػه  يٞهب  ، اش ٍ٘بز٘هدٜ؛ زٚؼ يسيافػه  يٞب ؽيٞب ٚ ٌسا ، زٚؼ2سي: ٔٙطك افػ . ز.ن1

 ٟٔس. ي، عّٛيسيافػ يٞب ؽيٞب ٚ ٌسا ٔؤرة؛ زٚؼ

 .. ٕٞب2ٖ
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ثمڈ  ثبيمـ  ٛمچك ٳمڈ    ؛ ډڀمبځ ٳملؿ ٓغيظ، اٻجتڈ ٿتڄبًت ثب ډل ٿچكؿ، اًت٬بؿڇ 

 ت٬ٌيل آيب  آځ اڃـيِيـ څ ؿك ٳلؿ ت٬ٌيلډبي ٷقُتٸبځ كرچ١ 

منابعاستنباطًاستخراجاسرارحح

 . قرآى1

ؿك ٯلآځ ٳليپ عـڅؿ ً  آيڈ ؿكثبكڇ اعٴبٽ، تبكيؼ څ اًلاك عمذ ثيمبځ   

يٴ  ام ٿڄبث٢ ٿ٤تجل ثلاي اًمتڄجبٙ څ اًمتؾلاد اًملاك عمذ      ُـڇ اًت ٳڈ

اًممت  ايممڂ آيممب  ؿكثلؿاكڃممـڇ عٴڀممت، اډممـا٩، ٫چايممـ، ثٜممڂ، پيممبٽ څ 

 ډبي ٿڄبًٲ عذ اًت  آٿچمڇ

ت٬بؿڇ ام ٯل َ  ڃيبم آځ ٳليپ ؿك ايڂ ٿچاكؿ، پيَاٻجتڈ ًا ٕ  څ پمي ډمبي  ؿاكؿ   ٫مل

مت ډبي  څ كڅٍٳڈ ؿك ٿجبڃ   ٳمڈ ام رڀټمڈ    1ت٬ٌيل څ ُلايٚ ٿ٬ٌل ثيبځ ُـڇ ًا

ت   آڃڊب ؿالٻت ٓغيظ ٿتڂ ثڈ ٓچك  ؿالٻت ٿٜبٰث  يب ت٘ڀڄ  يب اٻتناٿ  ًا

 . سٌت2

ؿكثلؿاكڃـڇ ثٌيبكي ام اًلاك عمذ   :څ اډٺ ثيت 9ًڄت پيبٿجل اٳلٽ

اًت ٳڈ ثلؽ  ثڈ ٓچك  ًڄت ٣ڀټ  څ ثلؽ  ثڈ ٓچك  ًمڄت ٻ٠٬م ،   

 ؿك ٗڀڂ اعبؿيج عٴبيت ُـڇ اًت 

ڂ ٿمچاكؿ، ٿتچٯم٪ ثمل ك٣بيمت ٿجمبڃ  څ      اٻجتڈ اًت٬بؿڇ ام اعبؿيج ؿك اي

ٯچا٣ـ عـيخ ، ث٤ـ ام اٛڀيڄبځ ام ًڄـ څ ؿالٻت ٿ٤تجل فٿٜبثٰ ، ت٘مڀڄ  څ  

 اٻتناٿ ( آڃڊبًت 
                                              

 س لسآٖ، اش ٍ٘بز٘دٜ.يافػ يٞب ؽيٞب ٚ ٌسا س لسآٖ ٚ رزغٙبٔٝ زٚؼي. ز.ن: ٔٙطك افػ1
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 . تاريخ3
څ اڅٻيبي اٻڊم    1تبكيؼ يٴ  ام ٿڄبث٢ ٿ٤ل٫ت  ثِل اًت  تبكيؼ پيبٿجلاځ

ٳڈ ؿك ٯلآځ ٳليپ ثيبځ ُـڇ اًت، ٿخٺ ؿاًمتبځ ًمبؽت ٳ٤جمڈ ثمڈ ؿًمت      

 اًت  يبكيډبي ثٌ ؿاكاي اًلاك څ پيبٽ 8،2اًڀب٣يٺ اثلاډيپ څ

ـ  يډمب  ٳڈ ؿك ٳتبةعٴبيبت  ڂ يډڀضڄ ٿ٤تجمل آٿمـڇ     ؾيڅ تمبك   خيعم

، 3ډمبرل ؿك ٓم٬ب څ ٿملڅڇ   ډڀضڄميڂ  څ څ عمچا    7اًت، ٿخٺ رليبځ آؿٽ

څ ٿبڃڄـ آڃڊب، ثٌيبكي ام اًلاك عذ كا ثملاي   4ثب ُيٜبځ 7ؿكٷيلي اثلاډيپ

 ًبمؿ  ٿب كڅُڂ ٿ 

ًمبم اًمت، ڃمڈ تمبكيؼ ٓمل٩  اٻجتمڈ        اٻڊ  ًڄت ييؼ اڃجيبڂ تبكيثڄبثلا

بمٿڄمـ  ياًت٬بؿڇ ام تبكيؼ پيبٿجلاځ څ اڅٻيبي اٻڊ  ؿك اًمتڄجبٙ اًملاك عمذ، ڃ   

 ثلكً  كڅايب  آڃڊب ام ڃ٠ل ًڄـ څ ؿالٻت اًت 

 . عقل4
ٳڈ ؿك څاٯم٢   5ثلډبځ ٣ٰټ  څ ٯچڇ ت٬ٴل،كڅؿ:  ٣ٰٺ ثڈ ؿڅ ٿ٤ڄب ثڈ ٳبك ٿ 

؛ ي٤ڄ  اٷمل ٿمب ثمڈ څًميټڈ     څرچؿ ؿاكؿچكؿ عذ ؿڅ ٿ٤ڄب ؿك ٿاٿٴبځ ٳبكثلؿ 

عمذ كا ٳِم٪ ٳملؿيپ، آځ ٿٜټمت ٿ٤تجمل اًمت؛        ي اماًلاكثلډبځ ٣ٰټ  

ډمپ   اٷل ثب ت٬ٴل څ ؽملؿڅكمي ډڀضڄيڂ  صلاٳڈ ٣ٰٺ، عزت ثبٛڄ  اًت 
                                              

اش رٚ ٔٙجه    يث آٔهدٜ اغهت، ثخؿه   يوٝ رز لسآٖ ٚ احبر ياِٟ يبيبٔجساٖ ٚ اِٚيخ پي. ٞسچٙد ابز1

اش  يص ثهٝ غهجت آ٘ىهٝ ثخؿه    يت آٟ٘ب ٚ ٘يد، أب ثٝ عّت إٞيآ ي)لسآٖ ٚ غٙت( ثٝ ؾٕبز ٔ يلجّ

 ٓ.يٗ ٔٙج  زا خداٌب٘ٝ ذوس وسريث ٔكطّح اغت، ايخ، خبزج اش لسآٖ ٚ حديابز

 .97ٚ  96عٕساٖ:  ٚ آَ 129 ه  125:  . ز.ن: ثمس2ٜ

 .432 ، ـ يعُّ اِؿساٚ  234 ٚ 233، قف 99ن: ثحبزاال٘ٛاز، ج . ز.3

 .234. ٕٞبٖ، ـ 4

 «.عمُ»، ٔبرٜ ي. ز.ن: ٔفسرال زاغت اقفٟب5٘
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ام ٿڄبًمٲ عمذ   ډبي ، عت  ام ڃمچ١ اًتغٌمبځ ٣ٰټم ،     تچاڃٌتيپ ثلؿاُت

  ثيبځ ٳڄميپ؛ صلاٳمڈ ثيمبځ    تچاڃيپ آځ كا ثڈ ٓچك  اعتڀبٻ ؿاُتڈ ثبُيپ، ٿ 

 ډبي  ثڈ ٿ٤ڄبي ٓـڅك ٫تچا ڃيٌت   صڄيڂ ثلؿاُت

ثلاي ٿخبٹ، ؿك ٤ً  ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ډلڅٻڈ تڄڊمب ثملاي ٿملؿاځ ٯملاك ؿاؿڇ     

ُـڇ اًت  ٿڀٴڂ اًت اڃٌبځ ثب ت٬ٴل ثڈ ايڂ ڃتيزڈ ثلًـ ٳڈ صچځ ډلڅٻمڈ  

 كڅ ثلاي آڃبځ ٯملاك ؿاؿڇ  ُچؿ، امايڂ مڃبځ، ٿچرت تغليٲ رڄٌ  ٿلؿاځ ٿ 

تچاڃـ ٣ټت څ ٿمٱ عٴمپ كا   ډلصڄـ ايڂ ثلؿاُت ٣ٰټ ، ڃڀ  ڃِـڇ اًت 

تچريڊ  ثلاي ت٬مبڅ  ډلڅٻمڈ مڃمبځ څ ٿملؿاځ     تچاڃـ  ٿ كڅُڂ ًبمؿ، څٻ  

ٿملؿي  تچاځ ڃتيزڈ ٷل٫ت ٳڈ اٷل ؿك ٤ً  ٬ٓب څ ٿملڅڇ     ثڄبثلايڂ ڃڀ ثبُـ

  ُچؿ ٿ ، ډلڅٻڈ ثل مڃبځ المٽ ڃجبُـ

ت٬ٌيل ثڈ »ثڈ اي ثبُـ ٳڈ  ٷچڃڈ ڃجبيـ ثڈډبي ٣ٰټ   ٷ٬تڄ  اًت ثلؿاُت

ت٬ٌيل  1ٳڈ ؿك اعبؿيج علاٽ څ ٿڀڄچ١ ُڀلؿڇ ُـڇ اًت   ؽتپ ُچؿ« كأي

ثڈ كأي آځ اًت ٳڈ اڃٌبځ ثـڅځ تچرڈ ثڈ ٯلائڂ ٣ٰټم  څ ڃٰټم  ٿٜټجم  كا    

ٓمچك  ٯ٤ٜم  ثمڈ     ثلاًبى كأي څ ٷڀبځ ؽچؿ ام آيب  ثلؿاُت ٳڄـ څ ثڈ

 2 ؽـاي ٿت٤بٹ ڃٌجت ؿډـ

 عارفاى . سخٌاى داًشوٌذاى 5ٍ
تچاڃـ ډڀضچځ صلا٧  كڅُڄٸل ثلاي ٿب ثبُـ تب  ًؾڄبځ ثنكٷبځ ؿيڂ ٿ 

آڃمبځ    ٿب كا ثڈ ًل ٿڄنٹ ٿٰٔچؿ كډڄڀچځ ٳڄـ  ثڄبثلايڂ اًت٬بؿڇ ام كاډڄڀمبي  
                                              

؛ غههٙٗ 107، ـ 89؛ ثحههبزاال٘ٛاز، ج 116، ـ 1، قههدٚق، ج 7ٖٛ اخجههبز اِسضههبيهه. ز.ن: ع1

 .199، ـ 5، ج ياسٔر

س ثهٝ  يس لهسآٖ(، ٔجحهث افػه   يافػه  يٞب ؽيٞب ٚ ٌسا س لسآٖ )رزغٙبٔٝ زٚؼي. ز.ن: ٔٙطك افػ2

 ، اش ٍ٘بز٘دٜ.يزأ
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ثل ٿب المٽ اًت  اٻجتڈ ثبيـ تچرڈ ؿاُت ٳڈ ًؾڄبځ آڃبځ، ؿك ٓچكت  ٳڈ ثمڈ  

ثبُمـ، پمقيل٫تڄ    يٴ  ام ٿڄبث٢ ٿ٤تجل فٯلآځ، ًڄت، ٣ٰٺ څ تبكيؼ( ٿٌمتڄـ  

ٿخمٺ ُمڊچؿ،    ،كڅ اٷل ًمؾڂ آڃمبځ ثلاًمبى ٿڄمبث٢ ٧يلٿ٤تجمل      اًت  امايڂ

 تچاڃيپ آڃڊب كا ثپقيليپ څ ثڈ ُبك١ ڃٌجت ؿډيپ  ٿٴب٬ُڈ يب كؤيب ثبُـ، ڃڀ 

ډمبي   ؿكثبكڇ اًلاك عذ ڃين المٽ اًت ام ڃٰٺ ٿٜبٻمت ًٌمت، ؽمچاة   

ٿٜبٻمت   ٷچڃمڈ  ٫لاڅاځ څ ٿٴب٬ُب  ثـڅځ ًڄـ پلډين ٳڄيپ؛ صلاٳڈ ڃٰٺ ايمڂ 

 ُچؿ  ًٌت، ٿچرت ثـثيڄ  ا٫لاؿ ثڈ ٿڄبًٲ عذ ٿ 

ثڄبثلايڂ المٽ اًت اًملاك عمذ ام ٿڄمبث٢ ٿ٤تجمل، څ ثمب ُميچڇ ٓمغيظ        

اًملاك  اي  ثڈ اڃـامڇاًتؾلاد څ اًتڄجبٙ ٷلؿؿ  ثڈ يٰيڂ ؿك آيب  څ اعبؿيج، 

 ًبمؿ  ڃيبم  څ ٿٜبٻت ٣ټڀ  څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ٿب كا ام ڃٰٺ ٿٜبٻت ًٌت، ث 

ححدرقرآنآياتيكهيسيما

 هَضَع آدرس سَرُ ٍ آيات رديف

 ٿٴڈ څ اٿڄيت 126ثٰلڇ :  1

 اٯٌبٽ عذ 196ثٰلڇ :  2

 مؿاي  ُڀبك ٛجي٤  م پيلايڈ ٷبڇ 189ثٰلڇ :  3

 8م  4
 191، 153، 149، 144ثٰلڇ : 

 192څ 
 ٿٌزـاٻغلاٽ

 ٿغلٿب  اعلاٽ 197ثٰلڇ :  9

 ٿڄبًٲ 128ثٰلڇ :  13

 ٣يـ ٯلثبځ 233ثٰلڇ :  11
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 هَضَع آدرس سَرُ ٍ آيات رديف

 233م  198ثٰلڇ :  17م12
٣ل٫ب  څ ٿ٤ِل م ٯلثبڃ  څ فٳل 

 څ ؿ٣ب

 مؿاي  ٬ٓب څ ٿلڅڇ م پيلايڈ 158ثٰلڇ :  18

 م ٿٰبٽ ٳ٤جڈ 125ثٰلڇ :  23م19

 ٿٴڈ څ ٳ٤جڈ م څرچة عذ 96څ  ٣97ڀلاځ :  آٹ 22م21

  ٿٴڈ ٣98ڀلاځ :  آٹ 23

 ٿجبډټڈ ٣61ڀلاځ :  آٹ 24

 ٽ٧ـيل م ٿغلٿب  اعلا 3ٿبئـڇ :  25

 ٿٌزـ اٻغلاٽ 2ٿبئـڇ :  26

 ډبي علاٽ م څرچة عذ ٿبڇ 97ٿبئـڇ :  27

 35اڃ٬بٹ:  28
ڃ٬  ا٣ڀبٹ ڃبُبيٌت ؿك ٛچا٩ 

 څ ٿٌزـاٻغلاٽ

 37م  28عذ :  38م29

ٳ٤جڈ م ٣يـ ٯلثبځ م ٿڄبًٲ م 

څرچة عذ م ٛچا٩ م ٯلثبڃ  م 

 عټٮ

 ٿٌزـاٻغلاٽ 26م  25عذ :  43م39

 ثلائت 1تچثڈ :  41

 ٿـيڄڈ 138م  113ڈ : تچث 43م42

 ٿٴڈ 7ُچكي :  44
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 هَضَع آدرس سَرُ ٍ آيات رديف

 اٻغبد سقاية 23تچثڈ :  45

 ٿٴڈ 37اثلاډيپ :  46

 ٿٌزـاٻغلاٽ 1اًلا  :  47

 علٽ ٣67ڄٴجچ  :  48

 ٿـيڄڈ 13اعناة :  49

 اًتمٽ 3ثلڅد :  53

 ٿٴڈ فثټـ اٿيڂ( 2م  1ثټـ :  52م51

 ٿٴڈ ٫يٺ 53

 ٳ٤جڈ ايم٩ 54

سٌرهححيفضايمًسيما

عل٩ اًت  ايڂ ًچكڇ  5373ٳټڀڈ څ  1291آيڈ،  78كڇ عذ ؿاكاي ًچ

څ ٓـ څ ًچٿيڂ ًچكڇ ؿك تلتيمت   1ڃبمٹ ُـڇ 9 ؿك ٿـيڄڈ ثل پيبٿجل اًمٽ

ڃنڅٹ اًت؛ ي٤ڄ  ث٤ـ ام ًمچكڇ ڃمچك څ ٯجمٺ ام ًمچكڇ ٿڄمب٫ٰچځ  اٻجتمڈ ؿك       

 آيـ  صيڄَ ٳڄچڃ  ٯلآځ، ثيٌت څ ؿڅٿيڂ ًچكڇ ثڈ ُڀبك ٿ 

« ٯٔـ څ آډڄمٶ »اًت ٳڈ ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي  «عذ»تڄڊب ڃبٽ ايڂ ًچكڇ، 

ډبي اًمٿ  ٳڈ رن  ٫لڅ١ ؿيمڂ   اًت  څٻ  ؿك آٜمط ثڈ يٴ  ام ٣جبؿ 
                                              

بل يه اغت ٚ آ يٗ غٛزٜ ٔىئع مد٘د وٝ ا يثسخ ي. 137ِٚ، ـ 1عّْٛ اِمسآٖ، ج  يد في. اِ 1ٟٕ

ٍس ٔع مد٘د وٝ غهٛزٜ حهح، ٔؿه سن    ير ياغت ٚ ثسخ يوٝ رز ٔٛزر خًٙ اغت، ٔد٘ 41ه38

 يٙٝ اغت.ٗ ٔىٝ ٚ ٔديث
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اًت ٳمڈ   37تب  25ُچؿ  ًجت ڃبٿٸقاكي ايڂ ًچكڇ، آيب   ٷ٬تڈ ٿ  ،اًت

ام ًبؽتڂ ٳ٤جڈ څ ٫چايـ څ آحبك عذ ًؾڂ ٷ٬تڈ، څ ا٣مٽ ٣ڀچٿ  عذ كا ام 

 عٴبيت ٳلؿڇ اًت  7مثبځ اثلاډيپ

ڃٰٺ ٳملؿڇ   9ام پيبٿجل اًمٽ« اث  ثڂ ٳ٤ت»ؿكثبكڇ ٫٘يټت ايڂ ًچكڇ 

 اًت:

من األجر كحجة حجها و عمرة اعتمرها بعهد   یمن قرأ سورة احلج أعط

.یو فوام بق ن حج و اعتمر فوام ميضم
1
 

ٝحج ٛابوؼيداسدو ذ،ث ٛ٘ا ٜٝتٚٞشوغػٛسٜحجساتخ ٚػٕش ٜاػتت جتاآٚسد

ٛابحج ػذدٕٞٚث ػٕشٜٝحجػٕشٜٝت ٚ ذؿذ.ٌضاسٖا ٛٞا دادٜخ ٚا ٝت ٌضاسٖا

 ٫لٿچؿ:   7ډڀضڄيڂ اٿبٽ ٓبؿ٭

بوهت ا   یخيرج اله یكل ثالثة أيام مل خترج سنة حت یمن قرأ سورة احلج ف

.سفره  خل اجلنة یاحلرام و ان مات ف
2
 

ػتٛ دسٕٞاٖػاَتتٝ،تخٛا٘ذتاسػٛسٜحجسابهػٝسٚصٞشٞشوغدس

ؿٛد.داخُتٟـتٔي،اصد٘ياتشٚدچٙا٘چٝدسػفشدٚؿٛٔيسٞؼپاسحج

ډب ثب ُلايٜ  ډڀضچځ ت٬ٴل ؿك آيب  څ  اٻجتڈ كڅُڂ اًت ٳڈ ايڂ حچاة

 پيلڅي ام آڃڊب ثڈ ا٫لاؿ ؿاؿڇ ؽچاډـ ُـ 

ت تڄڊب ًچكڇ ٯلآځ ٳڈ ؿڅ ًزـڇ ٿٌتغت ؿاكؿ مت    ،ٷ٬تڄ  ًا ًچكڇ عذ ًا

ت ٳڈ ثڈ ڃبٽ يٴ  ام ٫لڅ١  ډڀضڄيڂ تڄڊب ًچكڇ مت   اي ًا ؿيڂ، ڃبٿٸقاكي ُـڇ ًا

ت ٳڈ ثلؽ  ٿ٘بٿيڂ آځ ٿتڄبًت ثب ًچكڇ ؿك ٗڀڂ ام ًچكڇ ډمبي ٿٴم     ډبي  ًا
                                              

 .345، ـ 4؛ ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 442، ـ يبح وفعٕ؛ ٔكج109، ـ 7بٖ، ج ي. ٔدٕ  اِج1

 .469، ـ 3ٗ، ج ي. ٘ٛزاِثم2ّ
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مت    څ ثلؽ  اعٴبٽ آځ، ٿخٺ ارمبمڇ رڄمٶ، ٿتڄبًمت ثمب ًمچكڇ      ـڃ  ًا   ډمبي ٿم

تڈ امايڂ  1اـڃ  كڅ ثلؽ  آځ كا ًچكڇ ٿِتلٱ ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ؿاٌڃ

رابطوقرائتقرآنًحح
ؽبٓم  ام    اًت ٳڈ اٷل ٳٌ  ًمچكڇ ڃٰٺ ُـڇ  ،ؿك ثٌيبكي ام اعبؿيج

ؿډـ  ٯجٺ  ثڈ اڅ ٿ كا ٯلآځ كا ٯلائت ٳڄـ، ؽـاڅڃـ تچ٫يٮ عذ يب حچاة عذ 

 ٷچڃڈ اعبؿيج، تچرڈ ثڈ صڄـ ڃٴتڈ المٽ اًت: ام ثيبځ ايڂ

ٷچڃڈ آحبك، ام كڅي ت٬٘ٺ څ ٻٜ٪ اٻڊ  اًت، ڃڈ اًتغٰب٭ ا٫لاؿ؛    ايڂ1

چ٫يٮ عمذ ثلاثملي   ي٤ڄ  ٿڀٴڂ اًت ؽچاڃـځ يٲ ًچكڇ ثب حچاة عذ يب ت

 ؿډـ  ڃٴڄـ، څٻ  ؽـاي ٿت٤بٹ ام كڅي ٻٜ٪ ؽچيَ ايڂ حچاة كا ٿ 

ٳڄـ ٳمڈ ٿمخم     ٷچڃڈ اعبؿيج ام ثبة ٿٰت٘  اًت؛ ي٤ڄ  ثيبځ ٿ    ايڂ2

ٯلائت ًچكڇ عذ ؿك ډل ًڈ كڅم، مٿيڄڈ څ اٿٴبځ عذ كا ؿك آځ ًبٹ ثملاي  

ڄم   اٿب ايمڂ ٿٜټمت ٣ټمت تبٿمڈ ڃيٌمت؛ ي٤      2ٳڄـ  ؽچاڃڄـڇ ًچكڇ ٫لاډپ ٿ 

٘  عذ ٫لاډپ ُچؿ، اٿمب ٿمبڃ٤  پيمـا ُمچؿ ٳمڈ      تٿڀٴڂ اًت مٿيڄڈ څ ٿٰ

 ُؾْ تچ٫يٮ عذ پيـا ڃٴڄـ 

ٷچڃڈ اعبؿيج، اُبكڇ ثڈ آځ ؿاكؿ ٳڈ ؽچاڃڄمـڇ ًمچكڇ ثمب ك٣بيمت        ايڂ3

ُچؿ؛ ي٤ڄ  ؽچاڃڄـڇ ًچكڇ ثبيمـ ثمڈ    ُلايٚ آځ ٿٌتغٮ عذ يب حچاة آځ ٿ 

ؿك آځ ًچكڇ ڃيمن ٣ڀمٺ   ډبي اٻڊ   ٿ٤بڃ  آځ ًچكڇ تچرڈ ڃڀبيـ څ ثڈ ؿًتچك

ؿك ثلؽم  اعبؿيمج، ت٤جيمل    كڅ  امايمڂ  ٳڄـ؛ ڃڈ ايڄٴڈ ٫ٰٚ اٻ٬بٝ كا ثؾچاڃمـ  

 آٿـڇ اًت ٳڈ ثڈ ٿ٤ڄبي ؽچاڃـځ څ پيلڅي ٳلؿځ اًت « تمڅ »
                                              

 .137، ـ 1عّْٛ اِمسآٖ، ج  يد في. اِ 1ٟٕ

 .161، ـ 11ٚ ج  252، ـ 6عٝ، ج ي. ٚغبئُ اِؿ2
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 ًبم عذ اًت: مٿيڄڈآڃڊب  ډبي  ٳڈ ؽچاڃـځ ًچكڇ

 ؿك ډل ًڈ كڅم:« عذ»م ٯلائت ًچكڇ 

َمهْن َقهَرَأ ُسهوَرَة َقاَل  7َعْبِد ا  یَأبِوِه َعْن َأبِ َسْوَرَة َعْن ْبِن  ی  َو َعنُْه َعْن َعلِ 

ج  فِ  امٍ  یاحْلَ ُرْج َسنَُتُه َحتَّ  ُكل  َثاَلَثِة َأيَّ  احَلهَراِم َو إِْن َبْوهِت ا  یخَيُْرَج إَِله یمَلْ خَتْ

نََّة. یَماَت فِ  َسَفِرِه ُأْ ِخَل اجْلَ
1
 

ٞشوغػٛسٜحتج»تؿذٜاػتوٝحضشتفشٔٛد?سٚاب7اصأاْصادق

ؿتٛدٚحجٔتيػفشتخٛا٘ذ،دسٕٞاٖػأَٛفكتٝتاسبهػٝسٚصٞشسادس

.«ؿٛداصد٘ياتشٚدداخُتٟـتٔيچٙا٘چٝدسػفشحج

 ؿك ډل كڅم:« ڃجأ»م ٯلائت ًچكڇ 

َيزُور  یُكل  يوٍم َحتَّ  یج َسنُته إذا َكان ُيدِمنُها فِ و َمْن َقرَأ َعمَّ َيَتساءلون مَل خَترُ 

وَت ا  احَلراَم.بَ 
2
 

ٚٞشوغػٛسٜ٘ثأساتخٛا٘ذٚٞشسٚصتشخٛا٘ذٖآٖٔتذاٚٔتوٙتذ،دسآٖ

ؿٛد.ػأَٛفكتٝحجٔي

 ډبي  ٳڈ ؽچاڃـځ آڃڊب حچاة عذ ؿاكؿ: ًچكڇ

 م ؽچاڃـځ ًچكڇ ٫ټٮ ؿك ډل ُت:

ه، ُكل  لوَلٍة ِعنهَد َمناِمه یال َمْن َقرَأ ُسورَة الَفَلق فِ أىه ق 9یعن النب یو رو

رقوهة ىافِعهة َو  یَحجَّ َو اعَتَمر َو صاَم، و هِ  َكتَب ا ُ َله ِمن األجِر َكيجر َمنْ 

ِحرٌز ِمن ُكل  َعني ىاظرٍة بُسوٍء.
3
 

                                              
 .252، ـ 6عٝ، ج ي. ٚغبئُ اِؿ1

 .325، ـ 1. فمٝ اِمسآٖ، ج 2

 .814، ـ 5س اِمسآٖ، ج يافػ ي. اِجسٞبٖ ف3
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ٞتشوغػتٛسٜفّتكسادسٞتش»حىابتؿذٜاػتتوتٝفشٔتٛد?9اصپيأثش

ٌضاساٌٖٚضاساٖٚػٕشٜؿة،ٍٞٙاْخٛابتخٛا٘ذ،خذاتشا اٚپاداؽحج

.«وٙذٚابٗػٛسٜٔٛجةأاٖاصٞشچـٓتذاػتداساٖساثثتٔيسٚصٜ

 م ؽچاڃـځ ًچكڇ عذ:

ج  ُأْعطِ  9َو َعنْهُ  َها َو ُعْمهَرٍة  یَ َقاَل َمْن َقَرَأ ُسوَرَة احْلَ ٍة َحجَّ ِمَن اأْلَْجِر َكَحجَّ

.یَ َو فِواَم َبقِ  اْعَتَمَرَها بَِعَدِ  َمْن َحجَّ َو اْعَتَمَر فِواَم َميَض 
1
 

ٞشوغػٛسٜحجساتخٛا٘ذ،تتٝ»حىابتؿذٜاػتوٝفشٔٛد?9اصپيأثش

ٌضاساٌٖزؿتٝٚآبٙذٜ،تٝاٚپاداؽحجٚػٕتشٜدادٜتؼذادحاجياٖٚػٕشٜ

.«ؿٛدٔي



                                              
 .345، ـ 4دزن اِٛغبئُ، ج . ٔػ 1
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اًمت   اًت څ ٣جبؿت  ٿؾٔمچّ  « آثبؿاڃ »ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي « ٣ٔڀلڇ»

 :اڃـ ام مٿيڂ ؿٹ كا ؿك پ  ؿاكؿ  ا٣ڀبٹ ٣ڀلڇ ٣جبك ٳڈ آثبؿاڃ  ًل

اعلاٽ فپچُيـځ ٻجبى ٿؾٔچّ عذ(، ٛچا٩ فډ٬مت ثمبك ٷِمتڂ ثمڈ     

ؿڅك ؽبڃڈ ؽـا(، ؿڅ كٳ٤ت ڃڀمبم ٛمچا٩ ؿك پِمت ٿٴمبڃ  ثمڈ ڃمبٽ ٿٰمبٽ        

ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ، ٤ً  ثيڂ ؿڅ ٳچڇ ٬ٓب څ ٿلڅڇ فډ٬ت ثبك ٛ   7اثلاډيپ

ٷناك ثمب ايمڂ    ٿچ يب ڃبؽڂ ٳڈ عذ ٳلؿځ ٫بٓټڈ آځ ؿڅ(، ٳچتبڇ ٳلؿځ ٳڀ  ام

 .ُچؿ ٣ڀٺ ام اعلاٽ ؽبكد ٿ 

احكاوعمره

{ ًْ ُت ْضِِصْ
ُ
َرةَ ّلِِلِ ـَإِْن أ ٍْ َزَّ َواىُْػ

ْ
ٔا اْل ٍُّ ِ ح

َ
ْدی وَأ َٓ ْ ََ ال ٌِ ا اْشَخيََْسَ  ٍَ ٔا َولَ  َذ  َْحْيُِل 

ًْ َضّتَّ  دْ   ُرُؤوَشُس َٓ ْ َ ََكَن  یُ َحْتيَُؼ ال ٍَ ُّ َذ ًْ َمِريضا  ََمِيَّ ُِْس یی ٌِ
َ
ِّ أ ْو ةِ 

َ
َْ  أ  ٌِ

خَّ  ٍَ َ َت ٍَ ًْ َذ ُخ ِْ ٌِ
َ
ْو نُُصٍم ـَإَِیا أ

َ
ْو َصَدكٍَث أ

َ
ٌَِ ِصَياٍم أ ِّ ـَِفْديٌَث  ِش

ْ
َرةِ إَِل َرأ ٍْ  َع ةِاىُْػ

َِز ذَ 
ْ
ْدیاْل َٓ ْ ََ ال ٌِ ا اْشَخيَْص َر  ِ ْد  ٍَ َِ  ًْ ٍَ َ لَ  يَّ اٍم ِ  َذ

َ
َ زِ  ـَِص َياُم ذَََذَ ِث ي

ْ
 اْل

ٍَ َوَشْتَػٍث إَِیا رَ  ِ ٌة ََكِميٌَث یلَِم ل ًْ حِيَْم َغََشَ ُّ َض اِ ِیَسْػُخ يُ  ْْ
َ
َْ أ ًْ يَُس   َ لَ 

نَّ اّلِلَّ َطِديُد اىِْػَلاِب 
َ
ٔا أ ٍُ ْٔا اّلِلَّ َواْغيَ ََراِم َواتَُّل

ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ  (;<6)تمشٜ? .{ ال
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ٚحجٚػٕشٜساتشا خذاتٝاتٕاْسػا٘يذٚاٌشتاصداؿتٝؿذبذ،پتغآ٘چتٝاص

فشاٞٓؿٛد]لشتا٘يوٙيذ[ٚػتشٞابتاٖسأتتشاؿتيذ،تتالشتتا٘يتتٝٔ ّتؾلشتا٘ي

تشػذٚٞشوغاصؿٕاتيٕاستٛدٚباتشابؾ٘تاساحتياص٘احيتٝػتشؽتشػتذ]ٚ

[سٚصٜباتخــتيصتادلا٘ٝ٘اچاسؿٛددساحشاْػشتتشاؿذ[پغتاٚا٘ياص]لثيُ

ٞتشوغتتاػٕتشٜاصحتجبالشتا٘ي]تذٞذ[.ٍٚٞٙأيوٝابٕٙتيبافتيتذ،پتغ

ٔٙذؿٛد]ٚحتجتٕتّتغٕ٘ابتذ[پتغآ٘چتٝاصلشتتا٘يتتشا اٚفتشاٞٓؿتٛدتٟشٜ

ٓ [حتجٚٞفتتتسٚص]لشتتا٘يوٙتذ[ٚٞتشوغ٘يافتت،پتغػتٝسٚصدس]ٔٛػت

ٍٞٙأيوٝتاصٌـتيذ،سٚصٜتذاسد.ابتٗ،دٜسٚصوأتُاػتت.ابتٗحتجتٕتّتغ

ٔؼجذاِ شاْ٘ثاؿذٚخٛدتتاٖ[اؽػاوٗ]اطشافتشا وؼياػتوٝخا٘ٛادٜ

.ويفشاػتسااص]ػزاب[خذاٍ٘ٝداسبذٚتذا٘يذوٝخذا،ػخت

هاهاواشارهنكته

  تڀبٽ ا٣ڀبٹ عذ څ ٣ڀلڇ ثبيـ ؽبٻٔبڃڈ ثلاي ؽـا اڃزبٽ ٷيملؿ څ كيمب   1

 .ؿك آځ ڃجبُـ

  اٷل ٳٌ  ٻجبى اعلاٽ پچُيـ څ ثلاي عذ يب ٣ڀلڇ آٿبؿڇ ُمـ، ثبيمـ   2

تچاڃـ كډبيَ ٳڄـ څ اٷل ٿبڃ٤  ٿبڃڄمـ ثيڀمبكي    لًبڃـ څ ڃڀ آځ كا ثڈ پبيبځ ث

ؿډمـ؛ ي٤ڄم     يب تلى ام ؿُڀڂ پيَ آٿـ، ثڈ اڃـامڇ تچاڃبي  ؽچيَ، ٯلثبڃ  

 .ُچؿ څ ام اعلاٽ ؽبكد ٯلثبڃ  ٳڄـ  عيچاڃ  ٿخٺ ٷچ٬ًڄـ كا ؿك كاڇ ؽـا 

آياتمرتبظباعمره

 څرچؿ ؿاكؿ: ثٰلڇ ٳڈ ثيبځ ُـ، ًڈ ؿًتڈ ؿيٸل ام آيب  ٧196يل ام آيڈ 

 (؛197ثٰلڇ :  ؛2ؿًتڈ اڅٹ: آيب  ٿلثچٙ ثڈ اعلاٽ څ ٿغلٿب  آځ فٿبئـڇ : 
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 (؛33ؿًتڈ ؿڅٽ: آيڈ ٿلثچٙ ثڈ ٛچا٩ فعذ : 

 ( 158ؿًتڈ ًچٽ: آيب  ٿلثچٙ ثڈ ٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ فثٰلڇ : 

ُچؿ  پي المٽ اًت آيب  ٫مچ٭   ٛچا٩ څ ٤ً  ٿ  ،٣ڀلڇ ُبٿٺ اعلاٽ

لؿؿ  اٿب ام آڃزب ٳڈ ايڂ آيب  ثب آيب  عمذ،  ؿك فيٺ ٿجغج ٣ڀلڇ ثلكً  ٷ

 ٳڄيپ  ٿِتلٱ اًت، آڃڊب كا ؿك ٫ٔٺ ث٤ـ ثلكً  ٿ 
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اي تلثيتم  اًمت ٳمڈ ؿك ٯملآځ ثمڈ       عذ ام ٣جبؿا  پلاډڀيت، څ ُميچڇ 

څرچة، اډـا٩، ٫چايـ، اٯٌبٽ څ مٿبځ آځ اُبكڇ ُمـڇ اًمت  عمذ ُمبٿٺ     

ًت ٳڈ ثيِتل آڃڊب ؿك ٯلآځ آٿـڇ اًت  ثلؽ  ٿچاكؿ ڃيمن ؿك  ا٣ڀبٹ ٿت٤ـؿ ا

ثيبځ ُـڇ اًت ٳڈ ٿب ؿك ايڄزب ٿچٗچ٣ب  څ ا٣ڀبٹ عذ كا  9ًڄت پيبٿجل

 ٳڄيپ  ثڈ تلتيت ام ٯلآځ اًتؾلاد څ ثب ت٬ٌيل آځ اكائڈ ٿ 

ضرطاستطاعتدرًخٌبحح

( ٌَ ًَ َو ِْي َلاُم إِةَْرا ٌَ َِاٌت  ِّ آيَاٌت ةَيِ ُّ ََك ذِي ِ َ َدَخيَ ٌِِا  َوّلِِلَّ ِِ ِض زُّ  ََعَ  َن آ انلَّ ا
ٌََ َزَفَر ـَإِنَّ  ِّ َشبِيَ  َو َِ اْشَخَطاَع إََِلْ ٌَ ٍِ َ  اّلِلَّ َؽ ِ ی  اْْلَْيِج  َ َِ اىَْػ ال .(َغ 

 (><ػٕشاٖ?)آَ
ٞا سٚؿٗ]اصجّٕٝ[ٔماْاتشاٞيٓاػتٚٞشوغدسآٖداخُدسآٖ،٘ـا٘ٝ

[ٔتشدْاػتتوتٝآٞٙتًا،تتش]ػٟتذٜذتٛدٚتشا ختذؿٛد،دسأاٖخٛاٞ

[وؼيوٝتتٛا٘تذتتٝػتٛ آٖساٞتيتياتتذٚاِثتٝٞش]حج[خا٘ٝ]اٚ[وٙٙذ؛]

ٞشوغوفشٚسصد،]ٚحجساتشنوٙذ[پتغدسحميمتتختذااصجٟا٘يتاٖ

٘ياصاػت.تي
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هاهاواشارهنكته

ثڈ ٿ٤ڄبي ٯٔـ اًمت څ ؿك آمٜمط ثمڈ ٿ٤ڄمبي ٯٔمـ      « عذ»  څاهڇ 1

 جڈ څ اڃزبٽ ؿاؿځ ا٣ڀبٹ ٿلثچٙ ثڈ آځ اًت ميبك  ٳ٤

  عذ ثل ډل اڃٌبڃ  ٳڈ تچاڃبي  المٽ كا ؿاُتڈ ثبُمـ، ؿك ٛمچٹ ٣ڀمل،    2

 1ُچؿ  ٫ٰٚ يٲ ثبك څارت ٿ 

ٿٌمټڀبڃبځ   ُچؿ ٳڈ څرچة عذ، ٿؾٔچّ اًت٬بؿڇ ٿ « ثل ٿلؿٽ»ام ت٤جيل 

 2ثبُمڄـ؛  ڃيٌت  ثټٴڈ ډڀڈ ٿلؿٽ، عت  ٳب٫لاځ ٿچٟ٪ ثڈ اڃزبٽ ؿاؿځ عذ ٿم  

 ُلٙ ٓغيظ ثچؿځ عذ ايڂ اًت ٳڈ ڃؾٌت اًمٽ كا ثپقيلڃـ  ٷلصڈ

فتچاڃبي  ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ عمذ(، ُملٙ څرمچة عمذ     « اًتٜب٣ت  »3

ډبي ٫ٰڊ ، ثڈ ٿ٤ڄمبي ؿاُمتڂ تچُمڈ     اًت ٳڈ ؿك كڅايب  اًمٿ  څ ٳتبة

٬ًل څ ٿلٳت ًچاكي، تچاڃبي  رٌڀ ، ثبم ثچؿځ كاڇ ٿٌمب٫ل  ثمڈ ٿٴمڈ څ    

اٻجتڈ  3ڄٸبٽ ثبمٷِت ام عذ، ت٬ٌيل ُـڇ اًت تچاڃبي  ثل اؿاكڇ مڃـٷ  ثڈ ډ

 ُچؿ  ډڀڈ ايڂ اٿچك ام څاهڇ اًتٜب٣ت اًت٬بؿڇ ٿ 

مٜمط ؿيڄم ،    « ٳ٬ل»  څاهڇ 4 ت څ ام ڃ٠مل ٓا ٺ ثڈ ٿ٤ڄبي پچُبڃيـځ ًا ؿك ٓا

مچٹ څ صمڈ ؿك ٫ملڅ١      ٿ٤ڄبي څًي٤  ؿاكؿ څ ډلٷچڃڈ ٿؾبٻ٬ت ثب عٮ، صمڈ ؿك ٓا

چٹ ثڈ ٳبك ٿ ُچؿ؛ ډلصڄـ ثيِتل ؿك ٿچكؿ ٿ ؿيڂ كا ُبٿٺ ٿ   كڅؿ  ؾبٻ٬ت ثب ٓا

ؿك څاٯ٢، ٳ٬ل څ ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام عٮ، ؿاكاي ٿلاعٺ څ ؿكرمبت  اًمت   

ٳڈ ډلٳـاٽ ثلاي ؽچؿ اعٴبٿ  ؿاكؿ؛ ٷبډ  ٳ٬ل ڃ٠لي څ ا٣تٰبؿي اًت ٳڈ 
                                              

 د.يآ يٝ ثٝ رغت ٔيٗ ٔطّت اش اطالق آيا. 1

الكفهار مكّلفهون بهالفروام كهام اّمهم مكّلفهون »اش ٔكبريك ايٗ لبعدٜ ٔعهسٚ  اغهت:    يايٗ ٔطّت يى. 2

 «.ا٘د ا٘د، ثٝ ا٘دبْ رارٖ فسٚع ٘يص ٔىّف ٌٛ٘ٝ وٝ ثٝ اقَٛ ريٗ ٔٛظف وبفساٖ ٕٞبٖ»؛ «بآصول

 «.ٔجحث حح»ّٝ يس اِٛغيٚ احس يٙيح أبْ خٕٔٙبغه ح .ن:ز. 3
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ډڀبځ ٿؾبٻ٬ت ثب آچٹ ؿيڂ اًت څ ٷبډ  ٳ٬مل ٣ڀټم  اًمت ٳمڈ ډڀمبځ      

آيڈ ٿمقٳچك، ؿك   ٿؾبٻ٬ت ثب ٫لڅ١ څ اعٴبٽ ؿيڂ اًت  ثڈ ډڀيڂ ٿڄبًجت ؿك

ڃيمن څاهڇ   7 ثڈ ٳبك ك٫تڈ اًت  اٿمبٽ ٓمبؿ٭  « ٳ٬ل»، څاهڇ «تلٱ عذ»ٿچكؿ 

 1 اڃـ ٳلؿڇت٬ٌيل « تلٱ»ؿك ايڄزب، ثڈ ٿ٤ڄبي كا ٳ٬ل 

ؿك آيڈ، ثيبڃٸل اډڀيمت ثٌميبك ٣ڀمٺ عمذ     « ٳ٬ل»  ثڈ ٳبك ثلؿځ ت٤جيل 5

 ٫لٿچؿ: 7 ثڈ ٣ټ  9اًت  ؿك كڅايت ، پيبٿجل اٳلٽ

 ََعَ  َوّلِِلَّ )ٰ َتعهالیَتبهاَرَک و َيُقهوُل ا ُ  كهافِرٌ ، َوُهَو ُمسَتطوعٌ  ج  احَل  اِرَک تَ  يا َعلیُّ 

َإِنَّ  ٌََ َزَفَرـ  ِّ َشبِيَ  َو َِ اْشخََطاَع إََِلْ ٌَ ِِ ِضزُّ اْْلَيِْج  ٍِ َ  اّلِلَّ َؽِ ی  انلَّا َ َِ اىَْػ ال ، (َغ 

.اىّواً ًّيًا او َىَص و ِ وَم القواَمِة یُ َبَعَثُه ا ُ يَ  ،وَت َحّتی َيمُ  َف احَلجَّ َسوَّ  َمنْ  يا َعلیُّ 
2
 

ا ػّي!وؼيوٝحجساتاآ٘ىٝتٛا٘ابيداسد،تتشنوٙتذ،وتافشتتٝؿتٕاس

آبذ،...ا ػّي!وؼيوٝحجساتٝتأخيشا٘ذاصدتااصد٘ياتشٚد،خذااٚسأي

وٙذ.دسليأتبٟٛد بأؼي ئ ـٛسٔي

ٷلؿؿ؛ څٷلڃڈ    ٫بيـڇ اڃزبٽ ؿاؿځ ؿًتچكډبي اٻڊ ، ثڈ ؽچؿ اڃٌبځ ثلٿ 6

 3ڃـاكؿ څ ٧ڄ  ٿٜټٮ اًت ڃيبم ؽـا ثڈ ٳٌ  

، اُبكڇ ثڈ ايڂ ؿاكؿ ٳڈ ٿٴمڈ  «ډبي كڅُڂ ڃِبڃڈ»؛ (آيات ةَيِّ ات)  ت٤جيل 7

 ډبي اٻڊ  اًت څ تبكيؼ آځ پمل ام ؽمبٛلا    څ ٳ٤جڈ، ثيبڃٸل ٯـك  څ ڃِبڃڈ

 آٿچم اًت  ډبي ؿكى څ ًلٷقُت
                                              

 .663، ـ 1اِجسٞبٖ، ج  ؛18، ـ5، ج تياٟر. 1

ُ 441؛ ٔىبزْ االخالق، ـ 368، ـ 4ٝ، قدٚق، ج يحضسٜ اِفمئٗ ال .2 ، 11عٝ، ج ياِؿه  ؛ ٚغهبئ

 .19، ـ 3س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج ي؛ افػ31ـ 

 .136 ٚ 135، قف 2س ٘ٛز، ج يافػ. 3

  اي اٍ كٌي پايٌذُ تا طَاف   اي تَ ز پيًَذ حريوي زًذُ
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ؿك آڃزب ثمبٯ    8آحبكي ام پيبٿجلاځ ثنكٵ، ډڀضچځ اثلاډيپ څ اًڀب٣يٺ

څ ٿٰمبٽ   1ٿبڃـڇ اًت؛ ٿبڃڄـ مٿنٽ، ٬ٓب، ٿلڅڇ، عزلاالًچؿ، عزل اًڀب٣يٺ

 اثلاډيپ ٳڈ ډلٳـاٽ تبكيؼ ٿزٌڀ  ام ٷقُتڈ اًت 

 ثٰمبي ٳ٤جمڈ ؿك ٛمچٹ تمبكيؼ    ډبي كڅُڂ اٻڊ   يٴ  ام ڃِبڃڈ ،ډڀضڄيڂ

 ًچاكاځ اثلډڈ اًت  ٿٰبثٺ ؿُڀڄبڃ  ڃيلڅٿڄـ، ډڀضچځ ٫يٺ

اڅ ثملاي ثڄمبي    2ثچؿڇ اًمت   7   ٿٰبٽ اثلاډيپ، ٿغٺ ايٌتبؿځ اثلاډيپ8

ٳ٤جڈ، يب ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ عذ يب ثلاي ؿ٣چ  ٣ڀچٿ  ٿلؿٽ ثڈ عمذ  

ډبي كڅُڂ ًملمٿيڂ ٿٴمڈ    تليڂ ڃِبڃڈ ايٌتبؿ  ايڂ ٿٴبځ ام ٿڊپ ؿك آڃزب ٿ 

ڃ٠يملي ام ٫مـاٳبكي، اؽممّ څ ارتڀمب١ كا مڃمـڇ       ا  ثم  اًت ٳڈ ؽبٛل

 ٳڄـ  ٿ 

پي ام ثڄب ڃڊبؿځ ؽبڃڈ ٳ٤جڈ، اٿڄيت ُڊل ٿٴمڈ كا ام ؽمـا    7   اثلاډيپ9

څ ؽـا ؿ٣بي اثلاډيپ كا اربثت ٳلؿ څ ايڂ ُمڊل كا ٿلٳمن    3ؿكؽچاًت ٳلؿ

اٿڂ ٯلاك ؿاؿ ٳڈ ٿبيڈ آكاٿَ كڅط څ اٿڄيت ارتڀب١ ٿلؿٿ  اًت ٳڈ ثمڈ آځ  

ٷيلڃمـ  ام ڃ٠مل ٯمچاڃيڂ اًممٿ  ډمپ،       ٳڄڄـ څ ام آځ اٻڊبٽ ٿ   ُڊل ٬ًل ٿ

صڄبځ ٿغتلٽ ُڀلؿڇ ُـڇ ٳڈ ډلٷچڃڈ رڄٶ څ ٿجمبكمڇ ؿك آځ   اٿڄيت ٿٴڈ آځ

ٿڀڄچ١ اًت  عت  عيچاڃب  څعِ  ؿك ايڂ ًلمٿيڂ ام ډمل ڃ٠مل ؿك اٿمبځ    
                                              

وعجهٝ غهبخ ٝ    يه لٛظ رز ضّ  ؾٕبَ غسثه يقٛزل  ثٝ اغت وٝ يُ، ٔحُ خبقيحدس اغٕبع.1

 سر.يٌ ياش وعجٝ، راخُ ٔحدٚرٜ طٛا  لساز ٔ يؾدٜ اغت ٚ ٔثُ خصئ

ب إهبْ ٔٛالهف حهح    يه ٓ، إبْ حسْ ٔىهٝ  يا٘د ٔمكٛر اش ٔمبْ اثساٞ ٔفػساٖ اح ٕبَ رارٜ يثسخ. 2

ٞ يت ؾدٜ وٝ ٔحُ ايحىب 7اش أبْ قبرق ي يأب رز زٚا .ثبؾد  ؛ٛرٜ اغهت ثه  7ٓيػ برٖ اثهسا

 .231، ـ 96ز.ن: ثحبزاال٘ٛاز، ج 

ٌِِا  }. 3 َذا ةَََلا  آ َْ  (126 :)ثمسٜ {َرِب اْسَػْو 
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ڃجبيمـ   ،ډٌتڄـ څ ڃجبيـ ٳٌ  ٿناعپ آڃڊب ُچؿ څ اٷل ٯبتټ  ثڈ آڃزب ٫لاك ٳڄـ

تمچاځ ام   ُـ څ ثلاي رټچٷيلي ام ًچ  اًت٬بؿڇ ربڃيبځ، ٫ٰٚ ٿ  ٿت٤لٕ اڅ

ڃ٠ل آة څ ٧قا آڃڊب كا ؿك ٿ٘يٰڈ ٯلاك ؿاؿ تب ٿزجمچك ُمچڃـ آڃزمب كا تملٱ     

ٳڄڄـ  ايڂ ام اٿتيبما  اًمٽ اًت ٳڈ يٲ ٿڄٰٜمڈ ام ٳملڇ مٿميڂ كا ٿڄٰٜمڈ     

صمچځ ثڊِمت    اٿڂ ٯلاك ؿاؿڇ اًت تب ٿغٺ ٫ليبؿ ډڀڈ ٿ٠ټچٿبځ تبكيؼ څ ډپ

 بُـ مٿيڂ ث

 تْشت آًجاست كِ آزاري ًثاشذ

 

 

 كسييي را تييا كسييي كيياري ًثاشييذ       

هاوپيامهاآموزه 

 ډبي اٻڊ  كا ؿك آڃزب ثجيڄيـ    ثب ٬ًل ثڈ ٿٴڈ، ڃِبڃڈ1

ډبي اٻڊ  څ يبؿٷمبك پيمبٿجلاځ اٻڊم  اًمت،        ثڈ آحبك ثبًتبڃ  ٳڈ ڃِبڃڈ2

 اډڀيت ؿډيـ 

]ثلاي اڃٌبځ څ عيمچاځ     علٿت ٿٴڈ كا پبى ؿاكيـ څ اٿڄيت آڃزب كا 3

 ع٬ٞ ٳڄيـ 

   تلٱ عذ، ڃچ٣  ٳ٬ل اًت 4

 ڃيبم  كًـ؛ ڃڈ ثڈ ؽـاي تچاڃٸل ث    ًچؿ عذ ثڈ ُڀب ٿ 5

فراخٌانخيانيانبوحح

ِیْن ِ  }
َ
ََ رَِس ال  َوََعَ  وَأ حُٔ

ْ
َِز يَ ْ

ْ
ِِ ةِاْل ٌِ َ ُُكِ ـَ ز    انلَّا تَِ  

ْ
ُُكِ َض اِمٍر يَ ْ

ٍِيٍق  (>7)حج?.{َغ

پيادٜٚ]ػٛاس[تتشوٝدسحاِيجساتٝٔشدْاػالْوٗتاتٝػٛ تٛآبٙذ؛ٚح

آبٙذ.ٞشٔشوةالغش ٞؼتٙذوٝاصٞشدسّٜطسف]ٚساٜدٚس[ٔي
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هاهاواشارهنكته

اڃـ، ډڄٸبٿ  ٳڈ ثڈ اثلاډيپ ؿًمتچك ؿاؿڇ     ثلؽ  ٿ٬ٌلاځ عٴبيت ٳلؿڇ1

ـاي ٿڂ ثمڈ رڊبڃيمبځ   ؽـاڅڃـا ٓ»ُـ عذ كا ثڈ ٿلؿٽ ا٣مٽ ٳڄـ، اڅ ٷ٬ت: 

تمچ ا٣ممٽ ٳمڂ  كًمبڃـځ آځ ثمڈ ٣ڊمـڇ ٿمڂ        »څٻ  ؽـا ٫لٿچؿ: «  كًـ ڃڀ 

 1 «اًت

ؿًتچك ؿاؿڇ ُـ عمذ كا ثمڈ ٿملؿٽ ا٣ممٽ      7   ډڄٸبٿ  ٳڈ ثڈ اثلاډيپ2

ؿكٿٌزـاٻغلاٽ ك٫ت څ كڅ ثڈ ًچي ُل٭ څ ٧لة  2«ٿٰٓبٽ»ٳڄـ، اڅ ثل ٿغٺ 

ڃچُتڈ ُـڇ اًمت   اي ٿلؿٽ! عذ ؽبڃڈ ؽـا ثل ُڀب »رڊبځ ٳلؿ څ ٓـا مؿ: 

 « پي ؿ٣چ  پلڅكؿٷبكتبځ كا اربثت ٳڄيـ

ډبي ث٤ـي كًمبڃـ   ؽـا ڃين ٓـاي اڅ كا ثڈ ٷچٍ رڊبڃيبځ څ عت  ڃٌٺ

ٷچيبځ ثڈ ٛمل٩   ؿډڄـ څ ٻجيٲ څ ٿلؿٽ ډڀڈ ًبٻڈ ثڈ ڃـاي اڅ پبًؼ ٿخجت ٿ 

 3كڅڃـ  ٿٴڈ ٿ 

كڅڃـ، ؿك عٰيٰت ؿ٣چ  كة رټيٺ  ثڄبثلايڂ تڀبٽ ٳٌبڃ  ٳڈ ثڈ عذ ٿ 

 ٷچيڄـ  اځ اثلاډيپ ؽټيٺ كا ٻجيٲ ٿ څ ٫لاؽچ

څ ؿك ايڄزمب  « ٫بٓټڈ ٿيبځ ؿڅ ٳچڇ څ ؿكّڇ هك٩»ثڈ ٿ٤ڄبي « ٫ذٍّ ٣ڀيٮٍ  »3

اًت؛ ي٤ڄ  ٿلؿٽ ثلاي ثلٷناكي عمذ،  « ډبي څًي٢ څ ؿڅك ربؿڇ»ثڈ ٿ٤ڄبي 

 پيڀبيڄـ  ډب كا ٿ  ډبي ٛچالڃ  څ ؿكڇ كاڇ
                                              

 .69، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1

ٝ          يٓ، غٍٙئمبْ اثساٞ. 2  يا وٛچهه اغهت وهٝ وٙهبز وعجهٝ لهساز رازر ٚ رز عكهس ٔهب رز ٔحف ه

 ؾٛر. ئ يٍٟ٘داز يا ؿٝيؾ

، 96ٚ ج 116، ـ 12؛ ثحهبزاال٘ٛاز، ج  35، ـ 4، ج يبئخٕٟهٛز احػه   ي، اثهٗ اثه  يِاِآل يعٛاِ. 3

 ٝ.يُ آيس، ذيس وجيٚ افػ ي؛ زٚح إِعب488٘، ـ 3ٗ، ج يس ٘ٛز اِثمّي؛ افػ182ـ
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ـ     آيڈ، ڃؾٌت عبريبځ پيبؿڇ څ ًپي عبريبځ ًچاكڇ كا فٳل ٿم 4  ؛ٳڄم

صلاٳڈ كڃذ ٬ًل ثلاي پيبؿٷبځ ثيِتل، څ ٫٘يټت آڃڊب ميبؿتل اًمت  پيمبٿجل   

ډلٳي پيبؿڇ ثڈ عذ كڅؿ، ؿك ډمل ٷمبٽ، ډ٬تٔمـ عٌٓٓمڄڈ     »٫لٿچؿ:  9اًمٽ

اٷل ٳٌ  ًچاكڇ ثمڈ عمذ كڅؿ، ډمل ٷمبٽ     ٳڈ  ؿكعبٻ  فڃيٴ ( ثلاي اڅًت؛

 1« ډ٬تبؿ عٌٓٓڄڈ ؿاكؿ

چاكي، ام آځ اًمت٬بؿڇ  ي٤ڄ  عيچاځ ال٧لي ٳڈ عبر  ثلاي ً« ٗبٿل  »5

ٳڄـ تب ثمڈ عمذ كڅؿ  ايمڂ ت٤جيمل اُمبكڇ ؿاكؿ ٳمڈ كاڇ ٛمچالڃ  عمذ څ          ٿ 

ٳڄـ؛ ي٤ڄ  ايمڂ كاډم     ډبي ؽِٲ آځ، عيچاڃب  عبريبځ كا ال٧ل ٿ  ثيبثبځ

 ؽچاډـ  ډبي ڃيلڅٿڄـ ٿ  ٿِٴٺ اًت څ ٿلٳت

  ډـ٩ ام عذ، ٻجيٲ ٷ٬تڂ ثڈ ؿ٣چ  عٮ څ ڃ٬م  ُملٱ اًمت اٿبٽ    6

 ٫لٿبيـ:   ٿ  ؿك ايڂ ٿچكؿ ; ؽڀيڄ 

تاضد يودًد اممد  َايضما،خًابدعًتحقتعاليميلثيل

گًيانتد ايت اييصًلتٍآستاوٍممض حقتعاليومايي يلثيل

مٍمىطأتدر ه«وًد»حق،وفيض يلتٍَمٍم اتةمىي ياز

2َد تومايي .«خلّياَعلي»ض كاست،تٍسًياي

هاهاوپيامآموزه

 چ  رټيٺ څ ؽټيٺ ٻجيٲ ٷچييـ څ ام ډل ٿٴبڃ ، آډڄٶ عذ ٳڄيـ   ثڈ ؿ1٣

   عذ، ٿلاًڀ  اٻڊ  اًت ٳڈ المٽ اًت ؿكثبكڇ آځ تجټي٦ ُچؿ 2
                                              

؛ 220، ـ 23س، ج يه س وجي؛ افػه 129، ـ 7بٖ، ج يه ؛ ٔدٕه  اِج 86، ـ 2، ج ياِآلِه  يعٛاِ. 1

 .355، ـ4اِدزإِٙثٛز، ج 

 .44ٚ  42، 18، قف 19٘ٛز، ج   فٝيقح. 2
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فٌايذًاىذافحح

{ َِ ٌَ ُدواْ  َٓ ًْ اىِيَْظ ُٓ َ ِ ِ   ـَِع ل ًَ اّلِلَّ ٌَ  َويَْذُنُرواْ اْش ْػئُ ٌَّ يَّاٍم 
َ
ُٓ ً   ٍت ََعَ اي َََر ٌَ ا َر

 
َ
ِث اْل ٍَ ي ِٓ َ ةَ ٔاْ اْْلَآئَِس اىَْفِليَ اْجػَ ٌِ ٍُ ْطِػ

َ
ا وَأ َٓ ِْ ٌِ ٔاْ   (=7)حج?. {ِم ـَُُكُ

تا]دسحج[ؿاٞذػٛدٞابـاٖتاؿٙذٚدسسٚصٞتا ٔؼيّٙتي٘تاْختذاسا]تتٝختاطش

ٞا صتاٖتؼتتٝ،وتٝتتٝآ٘تاٖسٚص دادٜاػتت،ٞاٚتٍٝٞٙاْلشتا٘ي[تشداْ٘ؼٕت

يذ.،وـيذٜ٘ياصٔٙذض[تٝػختيتثش٘ذ.پغاص]ٌٛؿت[آٟ٘اتخٛسبذٚ]٘ي تخٛس٘ا

هاهاواشارهنكته

  عذ ثلاي ٿٌټڀبڃبځ ٫چايمـ ٫لاڅاڃم  ؿاكؿ ٳمڈ ُمبٿٺ تڀمبٽ ثلٳمب        1

ؿك اعبؿيممج  1ُممچؿ  ٿ٤ڄممچي، ٿممبؿي، ًيبًمم ، ارتڀممب٣  څ اؽمٯمم  ٿمم 

ډپ ثڈ ايڂ ٿٜټت اُبكڇ ُـڇ اًت ٳڈ ايڂ آيمڈ ٿڄمب٢٫ ؿڃيمب څ     :ثيت اډٺ

 2ُچؿ  آؽل  كا ُبٿٺ ٿ 

 ٿلاًپ عذ ؿاكاي اث٤بؿ څ ٫چايـ ٿت٤ـؿي اًت:  2

اٻ٪( ٫چايـ ٿ٤ڄچي: ايڂ ٣ڀمٺ ٿچرمت ًمبمڃـٷ  اؽمٯم  څ كڅعم       

ٿلاٯجمت ام ؽچيِمتڂ څ    ،اًت؛ صلاٳڈ ٻغ٠ڈ ٻغ٠ڈ عمذ اكتجمبٙ ثمب ؽمـا    

 تڀليڂ اٛب٣ت ام ؽـاًت 

ة( ٫چايـ ًيبً : ارتڀب١ ٿيټيچڃ  ٿٌټڀبڃبځ ام ډڀڈ ٳِچكډب څ ثب يٲ 

ډڄٶ، ٠٣ڀت اًممٽ څ ٿٌمټڀبڃبځ كا ثمڈ ڃڀمبيَ     ٻجبى څ ؿك ٿلاًڀ  ډڀب

تچاڃمـ ٣بٿمٺ ٿمإحلي ؿك     اڃـامؿ څ ٿم   ٷقاكؿ څ ؿُڀڄبځ كا ثڈ ډلاى ٿ  ٿ 

 څعـ  ٿٌټڀبڃبځ څ پيِل٫ت اډـا٩ ًيبً  اًمٽ ثبُـ 

                                              
 .72، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1

 .391، ـ 13عٝ، ج ي؛ ٚغبئُ اِؿ488، ـ 3ٗ، ج يس ٘ٛز اِثمّي؛ افػ422، ـ 4، ج يوبف. 2
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ٷيلڃمـ څ ٳڄٸملڇ    د( ٫چايـ ٫لډڄٸ : تڀبٽ ڃواؿډب ٳڄبك ډڀـيٸل ٯلاك ٿ 

 ٷلؿؿ  ٠٣يپ ٫لډڄٸ  تِٴيٺ ٿ 

تچاڃڄـ ث٤ـ ام ٿلاًپ عذ، ثمڈ تزمبك     : ٿٌټڀبڃبځ ٿ ؿ( ٫چايـ اٯتٔبؿي

ثپلؿامڃـ څ عت  ثبماك ٿِتلٱ اًمٿ  كا ؿك ٿٴمڈ ثڄمب ڃڊڄمـ  ډڀضڄميڂ ؿك     

تمچاځ ثملاي ت٨قيمڈ     ُچؿ ٳڈ ٿم   ٿلاًپ عذ، ٓـډب ډناك عيچاځ ٯلثبڃ  ٿ 

 ٿٌټڀبڃبځ ٫ٰيل ام آڃڊب اًت٬بؿڇ ٳلؿ 

ډڀضڄميڂ   1 «عذ، تٰچيت ؿيڂ ]اًممٽ  اًمت  »٫لٿچؿ:  7   اٿبٽ ٣ټ 3

 2« عذ، رڊبؿ ا٫لاؿ ڃبتچاځ اًت»ع٘ل  ٫لٿچؿ: 

څ اؽجممبك اڅ، تزممبك  څ ُممڄبؽت  9كڅايممب ، ُممڄبؽت آحممبك پيممبٿجل

 3ام آحبك عذ ؿاڃٌتڈ اًت كا ٿٌټڀبڃبځ ام ډڀـيٸل 

 4« ٿبؿاٿ  ٳڈ ٳ٤جڈ ثلپبًت، اًمٽ ډپ ثلپبًت»٫لٿچؿ:  7 اٿبٽ ٓبؿ٭

ؽبڃڈ ؽـا، تب ډٌتيـ آځ  ؽـا كا ؽـا كا ؿكثبكڇ»ڃين ٫لٿچؿ:  7 اٿبٽ ٣ټ 

 5« ُچيـ ٿڊټت ؿاؿڇ ڃڀ  ،كا ؽبٻ  ٿٸقاكيـ؛ ميلا اٷل ٳ٤جڈ ؽټچ  ُچؿ

  ؿك ايڂ آيڈ، ثڈ ٿلاًپ ٯلثبڃ  عمذ اُمبكڇ ُمـڇ اًمت  اٻجتمڈ ٿمب ؿك       4

 ٿجبعج ث٤ـي، فيٺ ٿجغج ٯلثبڃ  ڃٴب  ايڂ آيڈ كا فٳل ؽچاډيپ ٳلؿ 

ڈ ڃبٽ ؽمـا ؿك آڃڊمب   يب كڅمډبي ٿ٤يّڄ  اًت ٳ« ايبٽ ٿ٤ټچٿب »  ٿٰٔچؿ ام 5
                                              

 .252ٟ٘ح اِجالغٝ، وّٕٝ لكبز . 1

 .620، ـ 2؛ خكبَ، ج 136، وّٕٝ لكبز ٟح اِجالغٝ٘. 2

 14، ـ 11عٝ، ج يؿه ؛ ٚغبئُ ا33ِ، ـ 96؛ ثحبزاال٘ٛاز، ج 405، ـ 2 ، ج يعُّ اِؿسا. ز.ن: 3

 .97، ـ 27ٚ ج 

 .396، ـ 2 ، ج ي؛ عُّ اِؿسا243، ـ 2ٝ، ج يحضسٜ اِفمي؛ ٔٗ ال271، ـ 4، ج يوبف. 4

ثحبزاال٘ٛاز،  ؛189، ـ 4ٝ، ج يحضسٜ اِفمي؛ ٔٗ ال51، ـ 7، ج ي؛ وبف47ٟ٘ح اِجالغٝ، ٘بٔٝ . 5

 .248، ـ 42ج 
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اٻغزمڈ يمب كڅمډمبي يمبمؿډپ تمب       ُچؿ يمب ډڀمبځ ؿڇ كڅم آ٧مبميڂ في    ثلؿڇ ٿ 

 1اٻغزڈ اًت؛ ډلصڄـ اعتڀبٹ اڅٹ ثب ٟبډل آيڈ ًبمٷبكتل اًت  ًينؿډپ في

هاهاوپيامآموزه

   ثب ٬ًل ثڈ ٿٴڈ، ثڈ اډـا٩ څ ٿڄب٢٫ عذ تچرڈ ٳڄيـ 1

 ـ ي  ؿك ايبٽ عذ ام يبؿ ؽـا ٧ب٫ٺ ڃِچ2

 ډبي ٯلثبڃ  ؽچؿتبځ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ څ ثڈ ٫ٰيلاځ ڃين ثـډيـ  ٷچُت   ام3

اقساوحح)تمتع،ِقرانًِافراد(

{ ٍُّ ِ ح
َ
َرةَ ّلِِلَّ وَأ ٍْ َزَّ َواىُْػ

ْ
ا ٔا اْل ٍَ ًْ َذ ُت ْضِِصْ

ُ
ْدی ـَإِْن أ َٓ ْ ََ ال ٌِ ٔا  اْشَخيَْص َر  َولَ َْحْيُِل

ًْ َضّتَّ  دْ  ُرُؤوَشُس َٓ ْ ٍَ  یُ َحْتيَُؼ ال ُّ َذ ییَ ََكَن ََمِيَّ
َ
ِّ أ ْو ةِ 

َ
ًْ َمِريضا  أ ُِْس ٌِ  َْ  ٌِ

 ٍَ ًْ َذ ُخ ِْ ٌِ
َ
ْو نُُصٍم ـَإَِیا أ

َ
ْو َصَدكٍَث أ

َ
ٌَِ ِصَياٍم أ ِّ ـَِفْديٌَث  ِش

ْ
َرةِ إَِل َرأ ٍْ خََّع ةِاىُْػ ٍَ  َ َت

ََ ا ٌِ ا اْشَخيََْسَ  ٍَ َِز َذ
ْ
ْدیاْل َٓ ْ ِْد  ل َِ  ًْ َ َ ل ٍَ يَّاٍم ِ  َذ

َ
َ  ـَِصَياُم ذَََذَِث ي

ْ
َوَشْتَػٍث  زِ اْل

 ٍَ ِ ٌة ََكِميٌَث یلَِم ل ًْ حِيَْم َغََشَ ُّ َض اِ ِیإَِیا رََسْػُخ يُ ْْ
َ
َْ أ ًْ يَُس َ ْص ِشِد  َ ل ٍَ ْ ال

نَّ اّلِلَّ َطِديُد اىِْػَلاِب 
َ
ٔا أ ٍُ ْٔا اّلِلَّ َواْغيَ ََراِم َواتَُّل

ْ
(;<6)تمشٜ? .{ اْل

ٝ ؿتذبذ،پتغآ٘چتٝاصٚحجٚػٕشٜساتشا خذاتٝاتٕاْسػا٘يذٚاٌتشتاصداؿتت

لشتا٘يفشاٞٓؿٛد]لشتا٘يوٙيذ[؛ٚػشٞابتاٖسأتتشاؿيذ،تالشتا٘يتٝٔ ّؾتشػتذ

دٚباتشابؾ٘اساحتياص٘احيٝػشؽتشػذ]ٚ٘اچاسؿتٛد ٚٞشوغاصؿٕاتيٕاسٛت

ُ ياص]لثيت ٚ٘ا [سٚصٜبتاتخــتيصتادلا٘ٝبتالشتتا٘يدساحشاْػشتتشاؿذ[،پغتتا

ٔٙتذؿتٛد]ٍٚأيوٝابٕٙيبافتيذ،پغٞشوغتاػٕشٜاصحجتٟتشٜ]تذٞذ[ٚٞٙ

                                              
  وا اّلِلَّ ِف َواْیُنرُ }:ٝ اغتيٗ آيغٛزٜ ثمسٜ ٔؿبثٝ ا 203ٝ يآ. 1

َ
ْػُدوَداٍت يأ ٌَ ٔفػهساٖ   يثسخه  ي. ِٚه {اٍم 

 .74 ٚ 73، قف 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ ؛را٘ٙد يٝ زا اؾبزٜ ثٝ رٚ ٔطّت ٔيٗ رٚ آيا
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فتشاٞٓؿتٛد]لشتتا٘يوٙتذ[ٚٞشوتٝ ابذ[پغآ٘چٝاصلشتا٘يتتشا ٚا حجتٕتّغٕ٘

،سٚصٜت[حجٚٞفتت]سٚص[ٍٞٙتأيوتٝتاصٌـت٘يافت،پغػٝسٚصدس]ٔٛػٓ

ٛادٜ[تشا وؼياػتذاسد.ابٗ،دٜ]سٚص[وأُاػت.ابٗ]حجتٕتّغ اؽتوٝختا٘

[ٔؼجذِا شاْ٘ثاؿتذٚخٛدتتاٖسااص]ػتزاب[ختذاٍ٘تٝداسبتذٚػاوٗ]اطشاف

يذوٝخذا،ػخت ويفشاػت.تذ٘ا

1هاهاواشارهنكته

   عذ ؿاكاي اٯٌبٿ  اًت: تَڀت٢ُّ، ٯِلاځ څ ا٫ِلاؿ 1

عذ ٯِلاځ څ ا٫ِلاؿ ثل ٳٌبڃ  څارمت اًمت ٳمڈ اٛملا٩ ٿٌمزـاٻغلاٽ      

ٿيٺ  48  عذ تَڀت٢ُّ ثل ٳٌبڃ  څارت اًت ٳڈ عـاٯٺ ٳڄڄـ  څٻ مڃـٷ  ٿ 

ٳيټچٿتل( ؿڅكتل ام ٿٌزـاٻغلاٽ ډٌتڄـ  عذ تَڀت٢ُّ ُمبٿٺ يمٲ    86فعـڅؿ 

٣ڀلڇ څ ٿلاًمپ عمذ اًمت څ ٛجمٮ آيمڈ ٿمقٳچك، يمٲ ٣جمبؿ  اًممٿ           

اٳڄمچځ   ٷل٫تڈ اًت څ ډمپ  اڃزبٽ ٿ  9ُچؿ ٳڈ ؿك مٿبځ پيبٿجل ٿغٌچة ٿ 

آڅكڃمـ  ؿك ايمڂ مٿيڄمڈ     رب ٿم   ٻڈ آځ كا ثڈڃين ثٌيبكي ام ٿٌټڀبڃبځ، ډڀڈ ًب

ډلصڄمـ ؽټي٬مڈ ؿڅٽ    2ًڄت ڃٰٺ ُـڇ اًت؛ كڅايب  ميبؿي ام ُي٤ڈ څ اډٺ

 3ف٣ڀل( آځ كا ٿڀڄچ١ ًبؽت څ ثلؽ  ا٫لاؿ ام اڅ پيلڅي ٳلؿڃـ 

  عممذ ام ٣جممبؿا  ٿڊممپ اًمممٿ  اًممت ٳممڈ آځ كا ٯڊلٿممبځ تچعيممـ، 2
                                              

 ٝ، رز ٔجحث عٕسٜ اؾبزٜ ؾد.ياش ٘ىبل ٔسثٛط ثٝ آ ي. ثسخ1

س يٝ؛ افػه يه ُ آيه ٗ، ذيثهٝ ثعهد؛ ٘هٛزاِثمّ    413، ـ 1س لسآٖ، اش خّٕٝ اِجسٞبٖ، ج يز.ن: افبغ. 2

 يٞهب  ٚ و بة 28، ـ 2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج ي؛ افػ80، ـ 2اش لسآٖ، ج  ي؛ پساٛ 87، ـ 1، ج يبؾيع

 ّٝ، ٔجحث حح.يساِٛغي، اش خّٕٝ احسيفمٟ

ٔراٞت ٔؿهٟٛز   يس خٛر، ف بٚايرز افػػٙدٜ يٛثٝ ثعد. ٘ 444، ـ 1ٗ، ج ئٟٙح اِكبرل. ز.ن: 3

 بل حح آٚزرٜ اغت.يغٙت زا رزثبزٜ خصئ اُٞ
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څ ٿملؿٽ رڊمبځ كا   ، ث٤ـ ام ثڄبي ؽبڃڈ ؽـا ا٣ممٽ ٳملؿ   7 ع٘ل  اثلاډيپ

 ثلاي ٛچا٩، ثڈ ايڂ ٿٴبځ ٿٰـى ؿ٣چ  ڃڀچؿ 

آځ كا پملصپ څ ُم٤بك    7 عذ ډڀبځ ٣جبؿت  اًت ٳڈ اٿيلٿإٿڄبځ ٣ټم  

ؽـا كا ؽـا كا ؿكثبكڇ »٫لٿبيـ:  ڃبٿـ څ ؿك څٓيت ؽچيَ ٿ  ٿڊپ اًمٽ ٿ 

ميلا اٷمل ٳ٤جمڈ ؽټمچ  ُمچؿ،      ؛ؽبڃڈ ؽـا، تب ډٌتيـ آځ كا ؽبٻ  ٿٸقاكيـ

 1« يـُچ ٿڊټت ؿاؿڇ ڃڀ 

ثڈ ًجت ډڀيڂ اډڀيت اًت ٳڈ ؿك پبيبځ آيڈ، تأٳيـ ُمـڇ اًمت ٳمڈ تٰمچا     

 پيِڈ ٳڄيـ څ ؿكثبكڇ عذ ٳچتبډ  ڃٴڄيـ څ ام ٣ٰبة ُـيـ پلڅكؿٷبك ثتلًيـ 

اي تمبكيؾ  څ ٳڄبيمڈ څ    ٳڄڄمـڇ ؽمبٛلڇ     ډل يٲ ام ٿلاًپ عذ، مڃمـڇ 3

اي ثڈ ٿٌبئٺ اؽمٯ  څ ارتڀب٣  اًت ٳمڈ ؿك آيمب  ث٤مـ څ ڃيمن ؿك      اُبكڇ

 ًچكڇ عذ ثڈ آڃڊب اُبكڇ ؽچاډيپ ٳلؿ 

  يٴ  ام ا٣ڀبٹ عذ تلاُيـځ ٿچي ًل اًت ٳڈ ثبيـ ٯجمٺ ام ٳِمتڂ   4

ٯلثبڃ  اڃزبٽ ٷيلؿ؛ ٿٸل آڃٴڈ ثلاي ُؾٔ ، ٿبڃ٤  ٿخٺ ثيڀبكي پيَ آيمـ  

 تلاُـ  ٳڈ ؿك ايڂ ٓچك  پيَ ام ٿچٯ٢، ًلؽچؿ كا ٿ 

ايمڂ ٳ٬مبكڇ     ثلاي تلاُيـځ ًل ٯجٺ ام ٿچٯ٢، المٽ اًمت ٳ٬مبكڇ ثـډمـ     5

 تچاڃـ ًڈ كڅم كڅمڇ يب ٧قا ؿاؿځ ثڈ َُ ٫ٰيل څ يب ٳِتڂ ٷچ٬ًڄـي ثبُـ  ٿ 

ؿُڀڂ اًت، پمي ام ثڊجمچؿي يمب    ام   ٳٌ  ٳڈ ٿبڃ٤َ، ثيڀبكي يب تلى 6

 ،اٍ رب آڅكؿځ عذ تڀت٢، ثبيـ ثمڈ اڃمـامڇ تچاڃمبي     ثلٛل٩ ُـځ تلى، ثلاي ثڈ

ـ يب تمچاځ ٿمبٻ  ٿڄبًمت    ٷچ٬ًڄـ ٯلثبڃ  ٳڄـ څ اٷل ٯلثبڃ  پيـا ڃِ يبُتل، ٷبڅ 

اٻغزمڈ( څ ډ٬مت    ډِتپ څ ڃڊمپ في  ،ڃـاُت، ًڈ كڅم ؿك ايبٽ عذ فكڅم ډ٬تپ

 كڅم پي ام ثبمٷِت ام عذ، ي٤ڄ  ؿڇ كڅم ٳبٿٺ، كڅمڇ ثـاكؿ 
                                              

 .47ٟ٘ح اِجالغٝ، ٘بٔٝ ز.ن: . 1
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  ثلڃبٿڈ عذ تڀت٢ ثلاي ٳٌبڃ  اًت ٳڈ ام ڃنؿيٴبځ ثڈ ٿٌمزـاٻغلاٽ  7

 1ٿيٺ تب ٿٴڈ ٫بٓټڈ ؿاُتڈ ثبُڄـ  48ڃجبُڄـ؛ ي٤ڄ  ثبيـ عـاٯٺ 

ُچيپ ٳڈ رنئيب  اعٴمبٽ څ     ام ايڂ آيڈ څ آيب  ٿِبثڈ آځ ٿتچرڈ ٿ 8

آڃڊمب كا تچٗميظ   ، ؽـاي ٿت٤مبٹ ثڈ ٛچكي ٳڈ  ؛ٯچاڃيڂ عذ ثٌيبك ٿڊپ اًت

ؿاؿڇ څ ٿچاكؿ اًتخڄب څ څٟبي٪ عبريبځ كا ٿِؾْ ًبؽتڈ څ ثٰيڈ رنئيمب   

ڃيممن ؿك اعبؿيممج ثيممبځ ُممـڇ اًممت  ؿك څاٯمم٢ ډڀمميڂ اعٴممبٽ رنئمم  ؿك  

ثلاډيڀ  څ تٴبٿٺ ٿ٤ڄمچي عبريمبځ ثٌميبك ٿمإحل اًمت؛      ٷيلي عذ ا ُٴٺ

 ٛچك ٳبٿٺ ٿتچرڈ ڃِچيپ  ډلصڄـ ٿب ٫ټ٬ٌڈ څ ٣ټت ثلؽ  ام آڃڊب كا ثڈ

زمانحح

 ّاي هخصَص حح هاُ

اٌت } ٌَ ْػئُ ٌَ ٌر  ُٓ ْط
َ
َزُّ أ

ْ
َ زَّ  اْل

ْ
ََّ اْل ِٓ َ ـََرَض ذِي ٍَ ََ َولَ  ـَ ََ َرـَ َد  َذ َولَ ـُُص ٔ

ا تَ  ِسَداَل ِ   ٌَ َِز َو
ْ
ُّ اُ  َوحَ َزوَُّدوا ـَ اْل  ٍْ َْ َخ ْيٍ َحْػيَ ٌِ ٔا  إِنَّ َخ ْيَ ال زَّاِد ْفَػيُ

ی َٔ وِل   اتلَّْل
ُ
ْْلَاِب  َواتَُّلِٔن يَا أ

َ
(><6)تمشٜ? .{ اْل

ٜحجدسٔاٜ [ٞتاحتجسا]تتشختٛد[ٞا ٔؼيّٙياػتٚٞشوغوٝدسابٗ]ٔتا

ٓپغدس]ٍٞٙاْ،ٚاجةٌشدا٘ذ اٖٚ٘افشٔتا٘يٚتؼتتش تتاص٘ت[حج،ٞيچٞت

ػتتتيضٜسٚا٘يؼتتتٚٞتتشآ٘چتتٝاص]واسٞتتا [٘يتتها٘جتتاْدٞيتتذ،ختتذاآٖسا

ٝدا٘ذٚتٛؿٝتشٌيشبذٚدسحميمت،تٟتشبٗتٛؿتٝ،ختٛدٔي .داس اػتتٍ٘ت

پغا خشدٔٙذاٖ!خٛدتاٖسااصػزابٍٔٗ٘ٝداسبذ.

                                              
ٚ  9بٔجسيه ث پيه ٓ، رز احبريبٔدٜ اغت ٚ ٔب ثٝ آٟ٘ب اؾبزٜ وهسر يوٝ رز لسآٖ ٘ يبل احىبٔيخصئ. 1

 .234ٚ  233، قف 1، ج يس قبفيز.ن: افػ ؛آٔدٜ اغت:تيث اُٞ
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شأننزول

ثملاي  « يڀڂ»اڃـ ٳڈ ؿك آځ ٣ٔل، ٷلڅډ  ام ٿلؿٽ  ثلؽ  ٿ٬ٌلاځ ڃچُتڈ

ؿاُتڄـ  اي ثلڃڀ  ٷچڃڈ ماؿ څ تچُڈ ا٫تبؿڃـ څ ډيش ميبك  ؽبڃڈ ؽـا ثڈ كاڇ ٿ 

كڅيمپ، ٿڀٴمڂ    څ ٿڄِٰٜبځ ايڂ ثچؿ ٳڈ ٿب صچځ ثڈ ميبك  ؽبڃمڈ ؽمـا ٿم    

 ڃيٌت ٳڈ اڅ ثڈ ٿب ٧قا ڃـډـ 

ؿډـ ٳڈ ثلاي ًم٬ل عمذ،    ٯلآځ ؿك ايڂ ٯٌڀت ام آيڈ ثڈ آڃبځ ؿًتچك ٿ 

ؽچيَ ثلؿاكيـ؛ صلاٳڈ ؽـا ٧قاي ډڀمڈ كا  ماؿ څ تچُڈ تڊيڈ ٳڄيـ څ ٧قا ثب 

 1ٷقاكؿ  ام ٛليٮ څًبيٺ ٣بؿي ؿك اؽتيبك آڃڊب ٿ 

هاهاواشارهنكته

تمچاځ ٯجمٺ ام      ٿٰـٿب  څ ثلؽم  ا٣ڀمبٹ عمذ، ٿبڃڄمـ ٣ڀملڇ كا ٿم       1

 اٻغزڈ اڃزبٽ ُچڃـ  رب آڅكؿ  څٻ  ا٣ڀبٹ ؿيٸل ثبيـ ؿك في اٻغزڈ ثڈ في

كا ؿك عمذ ٳڄمبك    2رمـٹ څ  ډمبي رڄٌم ، ٷڄمبڇ څ ثغمج       ثبيـ ٻق 2

ډمبي ٿمبؿي    ٷقاُت  ؿك څاٯ٢، عذ، ثلاي ٣جبؿ ، ؽټچّ څ تملٱ ٻمق   

اًت تب كڅط اڃٌبځ ام آځ ڃيلڅ ثٸيلؿ څ ثب ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام رڊبځ ٿبؿّڇ، ثمڈ  

 عٰبيٮ ؿًت يبثـ  

ٷمناك   اي ٗلڅكي ثملاي ايمڂ ًم٬ل اًمت؛ ي٤ڄم  عمذ       تچُڈ« تٰچا  »3

ډڀبځ پلډينٳبكي اًت، ڃيمبم  ٳڈ ډپ ثل تچُڈ ٿبؿي، ثڈ تچُڈ ٿ٤ڄچي  ا٫نڅځ

 ؿاكؿ څ ثبيـ ؽچؿٍ آځ كا تڊيڈ ٳڄـ 
                                              

 .35، ـ يٛطي؛ ِجبة اِٙمَٛ، غ33، ـ يؿبثٛزي٘ ياغجبة اِٙصَٚ، ٚاحد. 1

ٖ ئحىٓ وهسرٖ ز » يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« خداَ»ٚاضٜ . 2  يٗ ٚاضٜ ثهٝ ٔعٙهب  يه اغهت. اِج هٝ ا  « ػهٕب

 اغت.« صيثحث ٚ غ »ص ٔمكٛر يٙدب ٘يص آٔدٜ اغت. رز اي٘« ٍساٖيٗ شرٖ ريشٔ»
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ٛټجمـ  ًم٬ل پل٫ملام څ     ؿك څاٯ٢، ډل ٬ًلي، تچُڈ ٿڄبًت ؽمچؿ كا ٿم   

اًمت ٳمڈ آځ تچُمڈ رمن       ڃِيت مڃـٷ  اڃٌبځ ڃين ڃيبمٿڄـ ثڊتمليڂ تچُمڈ  

 پلډينٳبكي ڃيٌت 

ٿ٤ڄچي اًت؛   ٬ًل عذ، مٿيڄڈ ٿڄبًج  ثلاي تڊيڈ تچُڈ    ثڈ يٰيڂ،4

ُمچؿ ٳمڈ ؿك    اي ام پلڅكؿٷبك ؿيـڇ ٿم   ډبي څيوڇ ٳڈ ؿك آڃزب رټچڇ صلا

اي  ډيش ربي ؿيٸل ڃيٌت  ثڄبثلايڂ ٳٌبڃ  ٳڈ كڅع  ثيمـاك څ اڃـيِمڈ  

تچاڃڄـ تچُڈ ٿ٤ڄچي ٣ڀل ؽچيَ كا ام ايڂ ٬ًل كڅعبڃ   مڃـڇ ؿاكڃـ، ٿ 

 ٫لاډپ ًبمڃـ 

 ډبي څرچؿي ؽچؿ كا ثڈ ثڊبي اڃـٱ اڃـ ٳڈ ًلٿبيڈ   ؽلؿٿڄـاځ ٳٌبڃ 5

كڅ، ؽلؿٿڄمـاځ ثبيمـ    ُڀبكڃـ  امايڂ ډب كا ٧ڄيڀت ٿ  ٫لڅُڄـ څ ٫لٓت ڃڀ 

٫لٓت عذ كا ٧ڄيڀت ثِڀبكڃـ څ تٰچا پيِڈ ًمبمڃـ څ ؽمچؿ كا ام ٣مقاة    

 اٻڊ  ع٬ٞ ٳڄڄـ 

 ؿكثبكڇ ٠٣ڀت ايڂ ٬ًل ٿ٤ڄچي ٫لٿچؿ: ;اٿبٽ ؽڀيڄ 

سف حح،سف تمصيلدوياويست.سف الياللٍَّاست.ضمادا ي تٍ

دَيد ، يي .ضماامً يمٍدا ي اوددا مديو اميع فواوٍ

عً يمٍمسدار يهعً اُلًَيتتاي اودا ت َي ....تاي َمانتٍ

اللٍَّد تمدا يتر گانديهمامسار تطانالي:الياللٍَّمثلاوثيا

م دود ازآنزمانحياتطانتًدٌاستييلقد  تللدنومدي

يرًدالياآلنلٍَّتًدٌاست،ضماَمزيريمٍت وامٍيصًلاليال

 ييد ،د  يي ؛ضماد آودامياللٍَّ)سف تٍسًيو ا(دا ي مي

گًييد ؛يعىديتدًدعدًت يي ،لثيلتٍو امديميقاتمٍمي
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م دييمااخاتت.مثادايلعملياودا دَي مٍو ايتثدا ك

ايايىنٍضدمات .يتعاليتف ماي مٍوي ،ضما امهقثًلو ا  

1اسالميويستي ....

هاهاوپيامآموزه

  ؽـا ثلاي عذ مٿبځ ٿ٤يّڄ  ٯملاك ؿاؿڇ اًمت  اڅ مڃمـٷ  څ ٣جمبؿ      1

 ؽچاډـ  ثڄـي ُـڇ ٿ  ُڀب كا ډپ ٿڄ٠پ څ مٿبځ

 ډبي ٿبؿي ڃيٌت  رچي  څ ٻق    عذ ربي ؽم٫ٴبكي، ًتينڇ2

   عذ ربي تڀليڂ ڃيٴچٳبكي څ پبكًبي  اًت 3

 ثڊتليڂ ٷنيڄڈ مڃـٷ  ؽلؿٿڄـاځ اًت    تٰچاپيِٸ 4

 شوار طبيعي حح گاُ

ِْيَِّث كُْو ِهَ يَْصْل}
َ
َِ اْل ٔا  ََُٔم َغ حُ

ْ
ن حَ ْ

َ
ِِ َواَْلِز َوىَيَْس اىِِْبُّ ةِ ْ َِّا َٔارِيُج لِي َم

ا  َْ ٔرِ
ُٓ َْ ُظ ٌِ ََّ اىِِْبَّ اْْلُُئَت  َِ اتََّق  َوىَِس ِٓ ا َوا ٌَ ِ َٔاة ةْ

َ
ٌِ َ أ ٔا اْْلُُئَت  حُ

ْ
ٔا وَأ تَُّل 

ًْ ُتْفيُِطٔنَ  (<=6)تمشٜ?.{ اّلِلَّ ىََػيَُّس

ٜ»پشػٙذ؛تٍٛ?ٞا ٔاٜاصتٛٔيدستاسٜٞالَ ؿتٕاس تتشا ٔتشدْٚآٟ٘ا،ٌتا

تّىتٝ٘يىتي]ٚ.ٞاٚاسدؿٛبذٚ٘يىي،آٖ٘يؼتوٝاصپـتِخا٘ٝ«حجاػت

سدٞا،اصدسٞابـتاٖٚا٘يىٛواس[وؼياػتوٝ]خٛدسا[حفظوٙذٚتٝخا٘ٝ

تاؿذوٝؿٕاسػتٍاسٌشدبذ.؛[خذاٍ٘ٝداسبذؿٛبذٚخٛدتاٖسااص]ػزاب

شأننزول

ايمڂ  »پلًيـڃـ:  9عٴبيت ُـڇ اًت ٳڈ ثلؽ  ام ٿلؿٽ ام پيبٿجل اٳلٽ
                                              

 .238، ـ 9فٝ ٘ٛز، ج يقح. 1
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آيـ څ ثمبم ثمڈ    ډمٹ ٿبڇ صيٌت څ صلا ٿبڇ تـكيز  ثڈ ٓچك  ٳبٿٺ ؿكٿ 

آيمڈ ڃمبمٹ   ډب، ٯٌڀت اڅٹ ايمڂ     ؿك پ  ايڂ پلًَ«ٷلؿؿ عبٻت اڅٹ ثلٿ 

ُـ څ ا٣مٽ ٳلؿ ٳڈ عبال  ٿؾتټ٪ ٿبڇ، ٫چايـ ٷچڃبٷچځ ٿمبؿي څ ٿ٤ڄمچي   

ؿك ڃ٠بٽ مڃـٷ  اڃٌبځ ؿاكؿ څ ثلاي ثيبځ اڅٯب  څ ت٤ييڂ څٯت عذ څ اٿخمبٹ  

 آيـ  آڃڊب ثڈ ٳبك ٿ 

اٿب ؿك ٿچكؿ ٯٌڀت ؿڅٽ آيڈ، ؿاًتبځ ؿيٸلي عٴبيت ُـڇ اًت؛ ثـيڂ 

ثچؿ ٳمڈ څٯتم  ثملاي     ٓچك  ٳڈ يٴ  ام ٣بؿا  ؽلا٫  ٣لة ربډټ  ايڂ

ٳلؿڃمـ، ام كاڇ ٿ٤ڀمچٻ  څ ؿك ؽبڃمڈ څاكؿ     عذ، ٻجمبى اعملاٽ ثمڈ تمڂ ٿم      

ڃجبيـ  ،صچځ ٿ٤تٰـ ثچؿڃـ ُؾٔ  ٳڈ ٻجبى اعلاٽ پچُيـڇ اًت ؛ُـڃـ ڃڀ 

ٷِمچؿڃـ څ ام آځ   ام پِت ؽبڃڈ كاډم  ٿم   كڅ  امايڂ ام ؿك ؽبڃڈ څاكؿ ُچؿ 

 پڄـاُتڄـ  ُـڃـ څ ايڂ ٳبك كا ڃيٲ ٿ  څاكؿ ٿ 

ؿك څاكؿ بًجت ٯٌڀت ؿڅٽ آيڈ ڃبمٹ ُـ څ ثيبځ ٳلؿ ٳمڈ ڃيٴم    ثـيڂ ٿڄ

  ثټٴمڈ ڃيٴم  ؿك   يب ٣مبؿا  څ كًمچٽ ؽلا٫م  ڃيٌمت    ام پِت ؽبڃڈ ُـځ 

ؿډمـ ٳمڈ ام ډڀمبځ كاڇ ٣مبؿي،      ٷبڇ ؽـاڅڃـ ثڈ آڃبځ ؿًتچك ٿ  تٰچاًت  آځ

 1ډب ُچيـ  څاكؿ ؽبڃڈ

هاهاواشارهنكته

ډبي ؿيڄ ،  ٿلاًپ   ثـيڊ  اًت ٳڈ مڃـٷ  ارتڀب٣  ثِل څ ثلٷناكي1

ثـڅځ تٰچيپ څ ت٤ييڂ تبكيؼ ٿڀٴڂ ڃيٌت  ايڂ آيڈ ثڈ ايمڂ عٰيٰمت اُمبكڇ    

تٰمچيپ ٛجي٤م  ثملاي     ،ډمبي آځ  ؿاكؿ ٳڈ ٷلؿٍ ٿبڇ ثڈ ؿڅك مٿيڂ څ ډممٹ 

 ډبًت  اًت٬بؿڇ تڀبٽ اڃٌبځ
                                              

 .30؛ اغجبة اِٙصَٚ، ـ 283، ـ 1بٖ، ج ئدٕ  اِج. 1
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ډب، ډڀبځ تٰچيپ ٛجي٤  اًت ٳمڈ ؿك اؽتيمبك ډڀمڈ اًمت         ثڊتليڂ تٰچيپ2

ًمٽ ايڂ اًت ٳڈ ؿًتچكډبي آځ ثيِتل ثلاًمبى  ډبي ا يٴ  ام اٿتيبما  ٯبڃچځ

 ډبي ٛجي٤  ٿخٺ علٳت ٿبڇ څ ؽچكُيـ، ثڄب ٷقاكؿڇ ُـڇ اًت  ٿٰيبى

، ٿ٤ڄبي څًي٤  ڃين ؿاكؿ ٳڈ اڃٌمبځ  «ډب څاكؿ ُچيـ ام ؿك ؽبڃڈ»  رڀټڈ 3

ثبيـ ؿك ډل ٳبكي، ا٣پ ام ا٣ڀبٹ ٿمقډج  څ ٧يلٿمقډج ، ام ٛليمٮ ٓمغيظ     

 1ڃين ڃٰٺ ُـڇ اًت  7ٽ ثبٯلڅاكؿ ُچؿ  ډڀيڂ ٿ٤ڄب ام ٯچٹ اٿب

 ؽچاڃيپ: ٿ  :ثيت   ؿك كڅايب  اډٺ4

ياليتماماواٍو َايد َايو ايو يم.َ مسپي يماتاض ياق ا ٍت

يا دض ٌ،يَ مسازياليتماخ اضًديملالفدت مى ،ازد واٍو

آم ٌاست. مى يديگ ان ات ت يدَ ،ازپطتواٍو

ؿك تڀبٽ ٿٌبئٺ ٿقډج  ؽمچيَ ام كاڇ آمټ  څاكؿ    ثڄبثلايڂ ثبيـ اڃٌبځ

 ،اڃـ يب٫تٸبځ ٿٴتت څع  ٳڈ پلڅكٍ :ثيت ُچؿ څ ٿ٤بك٩ ؽچؿ كا ام اډٺ

 2ٷچڃڈ كڅايب  ثڈ ثبٛڂ ٯلآځ اُبكڇ ؿاكؿ  ثٸيلؿ  ُبيـ ايڂ

   كًيـځ ثڈ كًتٸبكي ؿڅ ُلٙ اًبً  ؿاكؿ:5

 ُڄبً ، ي٤ڄ  څاكؿ ُـځ ثڈ ډل ٳبكي ام ٛليٮ ٓغيظ آځ؛ اٻ٪( كاڇ

 ؿاكي څ پلډين ام ٻ٨نٍ څ ٳوكڅي  ڃٸڈ ة( ؽچؿ

هاهاوپيامآموزه

 ثڈ تٰچيپ ٛجي٤ت كڅي آڅكيـ  ،  ثلاي تڄ٠يپ ٿٌبئٺ مڃـٷ  څ ٣جبؿي1
                                              

 .227، ـ 1، ج يس قبفيافػ زن:«. آمور كان ياألمَر من وجهه، ا ييتيأن  يعني: »7عٗ اِجبلس. 1

ثهٝ رغهت    يه لبعدٜ وّه يؾٛر اب  يت ٔيخكٛق يٝ، اِغبيآػٕت اش ٗ لياش ؾأٖ ٘صَٚ ا يعٙي. 2

 د وٝ ؾبُٔ ٞس ٚالعٝ ٔؿبثٝ رز ٞس شٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثؿٛر.يآ
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   ڃيٴ  ؿك پبكًبي  اًت، ڃڈ ٳوكڅي 2

   ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ ډل ٳبكي، ام كاډَ څاكؿ ُچيـ 3

ؿتمبځ كا  ؽچاډيـ كًتٸبك ُچيـ، كاڇ ٓغيظ كا اڃتؾبة، څ ؽچ   اٷل ٿ 4

 ډب ع٬ٞ ٳڄيـ  ام ٻ٨نٍ

5       َ ډمبي     كډجلاځ څ ٿجټ٨مبځ ؿيڄم  ثبيمـ ثملاي پبًمؾٸچي  ثمڈ پلًم

 ُڄبًبڃڈ ٿلؿٽ آٿبؿڇ ثبُڄـ  رڊبځ

 ّاي حرام حح در هاُ

ُ اىْهَ } َ َراَم رِياَسَػَو اّلِلَّ
ْ
ِِ وَ ْػَتَث اْْلَْيَج اْل َِّ ا َٓ ْدیٌ ا  ىِي ْ َ َراَم َوال

ْ
َر اْل ْٓ  الظَّ 

 ََ ٔاْ  َیلَِم  ِئِدَ َواىَْل ٍُ ٌَ ا ِ   تِلَْػيَ َِٔت َو ٍَ ا ِ  الصَّ ٌَ  ًُ َ َحْػيَ نَّ اّلِلَّ
َ
  أ

َ
َ اْل نَّ اّلِلَّ

َ
ْرِض وَأ

ًٌ  ةُِسِو َش  (><)ٔائذٜ?.{ٍء َغيِي

ٞتا ٘ـتاٖٚلشتتا٘يٞتا تتيخذاوؼثٝ،خا٘ٝٔ تتشْ،ٚٔتاٜحتشاْٚلشتتا٘ي

داد.ابتٗ]أتٛس[ٞا[تشا ٔشدْلتشاسپاداؿتٗ]ٔصّ ت٘ـا٘ذاسسا،]ٚػيّٝ[تٝ

ٞاٚآ٘چتٝسادسخاطشآٖاػتوٝتذا٘يذدسٚالغخذا،آ٘چٝسادسآػٕاٖتٝ

دا٘ذٚتذا٘يذخذاتشٞشچيض دا٘اػت.صٔيٗاػت،ٔي

هاهاواشارهنكته

«  اٻغزڈ څ ٿغلٽ اٻ٤ٰـڇ، في كرت، في»اڃـ ام:  ډبي علاٽ ٣جبك    ٿبڇ1

چ١ اًمت؛ ي٤ڄم  ٿٌمټڀبڃبځ څ    ؿك ايڂ صڊبك ٿبڇ، رڄمٶ څ ؽمچڃليني ٿڀڄم   

رڊبڃيبځ ثبيـ ؿك ايڂ صڊمبك ٿمبڇ اٿڄيمت ؿاُمتڈ ثبُمڄـ تمب ثيڄـيِمڄـ څ ثمب         

ډڀـيٸل اكتجبٙ ثلٯلاك ٳڄڄـ څ اؽتم٫ب  كا ثلٛل٩، څ ربٿ٤مڈ اًممٿ  څ   

 اڃٌبڃ  كا پبيـاك ًبمڃـ 
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اي ثٌمميبك ٛممچالڃ  څ پلعبؿحممڈ ؿاكؿ  ايممڂ ؽبڃممڈ   تبكيؾضممڈ 1  ٳ٤جممڈ2

اعبؿيمج اًممٿ ،   ٛجمٮ  2څ پلًمتَ ؽـاًمت   تليڂ ٿلٳن تچعيـ  ٯـيڀ 

ڃٸبڇ ٳلؿځ ثڈ آځ، ٣جبؿ   ،څيلاځ ٳلؿځ ٳ٤جڈ ؿك كؿي٪ ٳِتڂ پيبٿجل څ اٿبٽ

 3ام ثڊتليڂ ا٣ڀبٹ اًت  ،څ ٛچا٩ ثل ٷلؿ آځ

ًمبؽتڀبځ آځ ڃيٌمت  ثټٴمڈ    ٳ٤جڈ څ ٯيبٽ ثلاي آځ، ثڈ ؽبٛل   اډڀيت 3

بًمت   ډ تليڂ ٿلٳن تچعيـ څ ٿغٺ تچرمڈ ٿټمت   ثلاي آځ اًت ٳڈ ثبًتبڃ 

ډمب څ   ايڂ ؽبڃڈ ٿٰـى، كٿن څعمـ  ٿملؿٽ څ ٿلٳمني ثملاي ارتڀمب١ ؿٹ     

اي ٠٣يپ ثلاي اًتغٴبٽ پيچڃـډبي ٷچڃبٷچځ اًمت څ ؿك پلتمچ ايمڂ     ٳڄٸلڇ

ډمبي مڃمـٷ  ؽمچيَ ًمبٿبځ      تچاڃڄـ ثمڈ ڃبثٌمبٿبڃ    ؽبڃڈ ٿٰـى، ٿلؿٽ ٿ 

ثؾِڄـ څ ٤ًبؿ  ربڅؿاڃڈ ؽمچؿ كا ثمل پبيمڈ آځ اًمتچاك ًمبمڃـ څ ام ايمڂ       

 ٿلؿٽ اًت ٿبيڈ ٯچاٽ جڈ، كڅًت ٳڈ ٳ٤

 ربٿ٤ڈ ثڈ صڄـ صين اًت:ٯچاٽ څ اڃت٠بٽ   4

 ٿ٤ڄچي؛ يتاٻ٪( ٿلٳن

 ة( ٯـك  ارتڀب٣ ؛

 د( اٿڄيت؛

 ؿ( تأٿيڂ اٯتٔبؿي 
                                              

پؿهت پبغهت. غهبع ثهٝ ٞهس ٘هٛع        يثسآٔدٌ ي، ثٝ ٔعٙب«وَعِت»رز اقُ اش ٔبرٜ « وعجٝ»ٚاضٜ . 1

ٌ    يه ٌف ٝ ؾدٜ اغت. ثٝ ٔىعت ٘ ، وعتيٚ ثسآٔدٌ يثّٙد  يص، چهٖٛ رز چٟهبز ضهّ  آٖ ثسآٔهد

 يخب٘ٝ خداغت ٚ ٞهٓ زٔهص   يظبٞس يٞٓ اؾبزٜ ثٝ ثّٙد ،ٗ ٚاضٜيٙد.ايٌٛ يٚخٛر رازر، ٔىعت ٔ

 .92، ـ 5س ٕ٘ٛ٘ٝ، جيز.ن: افػ ؛ٔمبْ آٖ اغت ياش ع ٕت ٚ ثّٙد

 .96 :عٕساٖ آَ. 2

 .346ٚ  57، قف 96ز.ن: ثحبزاال٘ٛاز، ج . 3
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ډپ ًمڀجٺ   ،ډبًت ؿٹٯجټڈ ؿك ٳ٤جڈ ډڀڈ ايڂ اٿچك رڀ٢ اًت؛ ميلا ډپ 

ؿك آڃزب ٿڀڄچ١ اًمت څ  ٯتٺ څ ٧بك  ډپ  ،٣نّ  څ ٯـك  ٿٌټڀبڃبځ اًت

 اٯتٔمبؿ ؿډم    څًميټڈ ًمبٿبځ  ډمب،   ډڀضچځ ٯلثمبڃ  اٯتٔبؿي آځ،  ؿكآٿـډپ 

 ٿٌټڀبڃبځ اًت 

اٻغلاٽ ٷچيڄمـ؛ صلاٳمڈ څكڅؿ    اهلل ثڈ ٳ٤جڈ، ثيت»٫لٿچؿ:  7   اٿبٽ ٓبؿ٭5

 1« علاٽ اًت]ؿك آځ  ٳب٫لاځ 

هاهاوپيامآموزه

   ٳ٤جڈ ثلاي ډڀڈ ٿلؿٽ رڊبځ ٿ٬يـ څ ٿبيڈ پبيـاكي څ ٯيبٽ آڃڊبًت 1

ثملاي   ډمبي عملاٽ،   ډمب څ ٿمبڇ   ، څ ام ٯلثمبڃ  ٿت ٳ٤جڈ  ام اٿڄيت څ عل2

 پبيـاكي ربٿ٤ڈ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ 

 ٳلاځ اٻڊ  پ  ثجليـ    ثب ٿٜبٻ٤ڈ ؿك ٯچاڃيڂ اًمٿ ، ثڈ ٣ټپ ث 3

اعمالحح

 اي از اعوال حح خالصِ
اًت څ ؿك اًممٽ،  « ٯٔـ ٳلؿځ ثلاي ميبك »ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي « عذ»

 ٿٺ ا٣ڀبٹ ميل اًت:ُچؿ ٳڈ ُب ثڈ ٣جبؿ  ٿؾٔچٓ  ٷ٬تڈ ٿ 

 ثڄـڃـ    عبريبځ اثتـا ؿك ٿٴڈ اعلاٽ ٿ م 

 22ٳمڈ عمـڅؿ   « ٣ل٫مب  »اٻغزمڈ ثمڈ ثيبثمبځ     ًپي ؿك كڅم ڃڊمپ في م 

ٿبڃڄـ  ؿك آڃزب ٿ  ،كڅڃـ څ ام ٟڊل تب ٧لڅة آ٫تبة ٿ  ،ٳيټچٿتلي ٿٴڈ اًت

 ٳڄڄـ    څ ڃيبيَ ٿ 
                                              

 .681 ٚ 680، قف 1ٗ، ج يس ٘ٛز اِثمّي؛ افػ398، ـ 2 ، ج ياِؿساعُّ . 1
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تمب  كڅڃمـ څ ُمت كا    ٿ « ٿ٤ِٓلاٻغلاٽ»ث٤ـ ام ٧لڅة، ثڈ ًچي ثيبثبځ م 

 ثلڃـ    ٓجظ ؿك آڃزب ثڈ ًل ٿ 

كڅڃمـ څ ؿك ډڀمبځ كڅم ٳمڈ     ٿم  « ٿڄب»ډڄٸبٽ ٛټچ١ آ٫تبة ثڈ ًلمٿيڂ م 

ڃبٽ ؿاكؿ، ډ٬ت « رڀلڇ ٣ٰجڈ»كڅم ٣يـ ٯلثبځ اًت ثڈ ًتچځ ٿؾٔچٓ  ٳڈ 

 مڃڄـ    ثبك ًڄٶ ٿ 

آيڄمـ څ   ٳڄڄـ څ ثب تلاُيـځ ًل، ام اعلاٽ ثيملڅځ ٿم    ًپي ٯلثبڃ  ٿ م 

ٿبڃڄمـ څ ثمڈ ًمڈ     اٻغزڈ كا ڃين ؿك آڃزب ٿ  پ فيكڅمډبي يبمؿډپ څ ؿڅامؿډ

 مڃڄـ    ًتچځ ٿؾٔچّ فرڀلا (، ډ٬ت ثبك ًڄٶ ٿ 

ٷلؿڃـ څ ٛچا٩ ؽبڃڈ ؽـا، ڃڀمبم ٛمچا٩، ًم٤      ٷبڇ ثڈ ٿٴڈ ثبمٿ  آځم 

آڅكڃمـ څ ثمـيڂ    رب ٿ  ٬ٓب څ ٿلڅڇ څ ٛچا٩ ڃٌب  څ ڃڀبم ٛچا٩ ڃٌب  كا ثڈ

 1كًـ  ٓچك  ٿلاًپ عذ ثڈ پبيبځ ٿ 

 7ىيمدعاي حضزت ابزا

َِا } َِاِش َه ٌَ رَُِ ا 
َ
ث  لَ َم وَأ ٍَ ث  ُمْصيِ ٌَّ

ُ
َِا أ ٌَِ ُیِريَّتِ ْ ِ لََم َو ٍَ َِا ُمْصيِ َِا َواْسَػيْ َربَّ

 ًُ َّٔاُب الرَِّضي َُْج اتلَّ
َ
َِا إََُِّم أ (=67?)تمشٜ.{َوحُْب َغيَْي

[پشٚسدٌتتاس!ٔتتاساتؼتتّيٓ]فشٔتتاٖ[ختتٛدلتتشاسدٜٚاص٘ؼتتُٔتتا،أتتتي]ا 

[ػثادتٕاٖساتٝٔا٘ـاٖدٜٚتٛتٝٔتاداسخٛد]پذبذآس[ٚ]ساٜٚسػٓتشفشٔاٖ

پزبش]ٚ[ٟٔشٚسص.ساتپزبشوٝتٟٙاتٛبيتؼياستٛتٝ

هاهاواشارهنكته

ٿٜټمت  صڊبك ؿك ايڂ آيڈ ام ؽـاڅڃـ 8اثلاډيپ څ اًڀب٣يٺع٘ل    1

 ٳڄڄـ: ٿ ؿكؽچاًت 
                                              

 د.يص ٔٙبغه حح ٔساخ  امّيّٝ ٚ ٘يس اِٛغيز.ن: احس. 1
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ؿك څاٯم٢ تٌمټيپ،    ڄـ ٳڈ تٌټيپ ٫لٿمبځ اڅ ثبُمڄـ ٳمڈ   ډؽچا م ام ؽـا ٿ 

 .ډبًت ثبالتليڂ ٿٰبٽ

 .ٳڄڄـ م ؿكؽچاًت ٿٰبٽ تٌټيپ څ ٿٌټڀبځ ُـځ ثلاي ڃٌٺ ؽچيَ ٿ 

ؽچاډڄـ ٳڈ كاڇ څ كًپ پلًتَ اٻڊ  ٿخمٺ ا٣ڀمبٹ عمذ كا     م ام ؽـا ٿ 

 1ثڈ ايِبځ ڃِبځ ؿډـ 

ؽچاډڄـ ٳمڈ   ٳڄڄـ؛ ي٤ڄ  ام اڅ ٿ  م ام ؽـا تٰبٗبي تچثڈ څ ثبمٷِت ٿ 

 .كعڀت ؽچؿ كا ثل آڃبځ ٫لڅ كينؿكا ثپقيلؿ څ  ُبځ تچثڈ

ؿ٣مب  ثٌميبك  ٳڈ اٻٸچي ٿإٿڄبځ اًت، ثملاي ڃٌمٺ ؽمچؿ     7  اثلاډيپ2

تچاڃمـ اُمبكڇ ٟلي٬م  ثمڈ      ت٬ٴيٲ ؿ٣ب ثلاي ؽچؿ څ ڃٌٺ آيڄـڇ، ٿ  .ٳڄـ ٿ 

ډب ثبُـ څ صمچځ ڃٌمٺ    ڃٌٺ ٌتډب څ ٻنڅٽ رټچٷيلي ام ٷٌ اؽتم٩ ڃٌٺ

بمٿڄمـ تلثيمت څ   ډبي ڃٌٺ ٯجٺ پيلڅي ڃٴڄـ، ڃي ث٤ـي ٿڀٴڂ اًت ام كڅٍ

 .ثلڃبٿڈ ٿلثچٙ ثڈ ؽچؿ اًت

آكي، تچرڈ ثڈ ٫لمڃمـاځ څ ڃٌمٺ آيڄمـڇ ؿك ؿ٣بډمب، ڃمچ٣  ؿڅكڃٸملي       

٣بٯمڃڈ څ ؽـاپٌڄـاڃڈ اًت، ٳڈ ثيبڃٸل څ٤ًت ڃ٠ل څ ٣ِٮ ؿكڅڃم  اًمت   

 .اٯتـا ٳڄيپ 7څ صڈ ڃيٴچًت ٳڈ ٿب ډپ ثڈ اثلاډيپ

ثڈ ٿمب  ٿخٺ عذ،   ؿكثبكڇ آٿچمٍ كاڇ څ كًپ ٣جبؿت 7  ؿ٣بي اثلاډيپ3

آٿچمؿ ٳڈ ٣جبؿ  څ ثڄـٷ  ؽـا كاڇ څ كڅٍ ؽبٓ  ؿاكؿ ٳڈ ثبيمـ آځ كا   ٿ 

ام ؽچؿ ؽـا آٿچؽت؛ څٷلڃڈ ٿڀٴڂ اًت اڃٌبځ ٷل٫تبك اڃمچا١ ؽلا٫مب  څ   

 اڃغلا٫ب  ُچؿ 
                                              

ٚ زاٜ  يعجبرل اغت ٚ رز اقطالح، ثٝ اعٕبَ عجهبر  يثٝ ٔعٙب« ٘ػه»  ؿٝياش ز« ٔٙبغه»  ٚاضٜ. 1

 ؾٛر. يٚ زغٓ ا٘دبْ رارٖ حح ٌف ٝ ٔ
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 ّست تس پر آفت ٍ خَف ٍ خطر  پير ايي سفر پير را تگسيي كِ تي

 فٿچٻچي( 

ثڈ ًچي ؽـا ثڈ ٿ٤ڄمبي    تچثڈ ثڈ ٿ٤ڄبي ثبمٷِت اًت  تچثڈ ثڄـٷبځ 4

ثبمٷِت ام ٷڄبڇ اًت څ تچثڈ ؽـا ثڈ ًچي ثڄـٷبځ، ثمڈ ٿ٤ڄمبي ثبمٷِمت    

ٳڈ ثڈ ثڄـڇ ؽچؿ تچ٫يٮ تچثمڈ   ٛچكي ؽـا څ تچرڈ اڅ ثڈ ثڄـڇ اًت؛ ثڈ كعڀت

 1ثؾِـ  پقيلؿ څ اڅ كا ٿ  اٍ كا ٿ  ؿډـ څ تچثڈ ٿ 

اڃممـ څ ٷڄممبډ  ڃـاكڃممـ تممب تچثممڈ ٳڄڄممـ  اٿممب    پيممبٿجلاځ اٻڊمم  ٿ٤ٔممچٽ5

آٿچمؿ ٳڈ اڃٌبځ ؿك ډل ٿٰبٿ ، ڃيبمٿڄمـ تچثمڈ    ؽچاًت تچثڈ آڃبځ ثڈ ٿب ٿ ؿك

 .څ كعڀت ؽـاًت

ايڂ آيڈ څ آيڈ ث٤ـ، ثلؽ  ام ٬ٓب  ؽـا آٿمـڇ اًمت     ،  ؿك پبيبځ آيڈ ٯجٺ6

ٿتڄبًت، څ ؿك اًمتزبثت ؿ٣مب ٿمإحل     7ډب څ ٬ٓب  ثب ؿ٣بډبي اثلاډيپ ايڂ ڃبٽ

 .ٿغتچاي آيڈ تڄبًت ؿاكؿډب څ ٬ٓب  آؽل ډل آيڈ، ثب  اًت څ آچال  ڃبٽ

هاهاوپيامآموزه

 .  ؿك ډڄٸبٽ ؿ٣ب، ڃٌٺ آيڄـڇ كا ٫لاٿچٍ ڃٴڄيـ1

، ڃ٤ڀت  اًت ٳڈ ثبيمـ تچ٫يمٮ آځ كا ام ؽمـا    ؽـا   تٌټيپ ثچؿځ ٿٰبثٺ2

 .ؽچاًت

  ٿلاًپ ٣جمبؿي ؽمچؿ كا ام څعم  ثٸيليمـ تمب ٷل٫تمبك اڃغلا٫مب  څ        3

 ؽلا٫ب  ڃِچيـ 

 .پقيلؿ ا ٿ   ؽـا ٿڊلثبځ اًت څ تچثڈ ُڀب ك4

 .  ؿك ډل ٿٰبٿ  ډٌتيـ، ام ؽـا كعڀت څ تچ٫يٮ تچثڈ ثؾچاډيـ5
                                              

 «.ةاٛ» ٜ ز.ن: لبٔٛظ لسآٖ، ٔبر. 1
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ډبي ڃيٴچي ؽـا كا ثڈ مثبځ ربكي ًمبميـ ٳمڈ ؿك      ؿك ډڄٸبٽ ؿ٣ب، ڃبٽ6

 اًتزبثت ؿ٣بي ُڀب ٿإحل اًت 

 ىاي اليي اعمال حج اس نشانو

{ٌََ ًْ َطَػاِئِرَ  یلَِم َو ی ُحَػِظ َٔ ٌَِ َتْل ا  َٓ ِ ـَإِجَّ َِاـُِع  *ِٔب اىُْليُ  اّلِلَّ ٌَ ا  َٓ ًْ ذِي ىَُس
َسٍو   إَِل 

َ
ا إَِل  ُمَصّم  أ َٓ ًَّ ََمِيُّ (87ٚ88?)حج.{ اْْلَْيِج اىَْػخِيقِ  ُث

دس،ؿٕاس٘ذٞا خذاساتضسئيابٗ]اػٕاَحجاػت[؛ٚوؼا٘يوٝ٘ـا٘ٝ

تتشا ؿتٕادسآٖ*ٞاػتداس دَٚالغ،ابٗ]واسآ٘اٖحاوي[اصخٛدٍ٘ٝ

 خذاٚلشتا٘ي[،تاػشآٔذ ٔؼيٗ،ػٛدٞابياػت؛ػپغٔ تُ]ٚٞا]٘ـا٘ٝ

.صٔاٖ[آٖ]لشتا٘يوٙاس[خا٘ٝتاػتا٘ي]وؼثٝ[اػت

هاهاواشارهنكته

ثڈ ٿ٤ڄبي ٣مٿمت څ ڃِمبڃڈ اًمت ٳمڈ      رڀ٢ « ٤َُبئِل»  څاهڇ 1

ُچؿ ٳمڈ اڃٌمبځ كا ثمڈ     ډبي ٳټ  اٻڊ ، ام رڀټڈ ا٣ڀبٹ عذ ٿ  ُبٿٺ ثلڃبٿڈ

اڃـامؿ  ثلؽ  آيب  ٯلآځ، ُتل ٯلثبڃ  عذ څ  څ ٠٣ڀت ؿيڂ اڅ ٿ  يبؿ ؽـا

 1اڃـ  ٬ٓب څ ٿلڅڇ كا ام ٤ُبكډبي اٻڊ  ُڀلؿڇ

بڃڈ2 ت ِڃ ـُا مت ايمڂ      ثنكٷ ـُا ت  اٻجتڈ ثنكٷ بڃڈ تٰچاي ؿٹ ًا ډبي اٻڊ ، ِڃ

بڃڈ بځ، ٿچٯ٤يت ايڂ ٤ُبكډب كا ؿك ا٫ٴمبك څ افډمبځ ٣ڀمچٿ      ِڃ ت ٳڈ اٌڃ ډب آځ ًا

 2ربي آڅكؿ  ؽچك اعتلاٽ څ ٠٣ڀت آڃڊبًت، ثڈثبال ثجلؿ څ آڃضڈ ؿك
                                              

 .158 :ٚ ثمسٜ 36 :ز.ن: حح. 1

ىٛاس، ازشؾٕٙداس ي٘ يبٖ لسثب٘يحح آٖ اغت وٝ حبخ يراؾ ٗ لسثب٘ ك ثصزيياش ٔكبر يىياِج ٝ . 2

ز.ن: ؛ ٗ ٔطّهت اؾهبزٜ ؾهدٜ اغهت    يث ثٝ ايطٛز وٝ رز احبر ٕٞبٖ ؛زا ا٘ خبة وٙٙد يٚ ثصزٌ س

 .378، ـ 3، ج يقبف
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  ٿٰٔچؿ ام تٰچاي ؿٹ، ډڀبځ پبكًمبي  ؿكڅڃم  اڃٌمبځ اًمت؛ ي٤ڄم       3

ډبي اٻڊ  ٳڈ ثڈ ٯٔـ څ ڃيت اڃٌبځ څاثٌتڈ اًمت  څٯتم     ثنكٷـاُت ڃِبڃڈ

ٳڄـ څ تٰمچاي كڅط   ؿاك څ پبكًب ُـ، ثلڅم ٣ڀټ  پيـا ٿ  ڃٸڈ ؿٹ اڃٌبځ ؽچؿ

ډبي اٻڊ ، ؿك رٌپ څ ا٣ڀبٹ اڅ  ل ٫لٿبځڅ اعٌبى ٿٌئچٻيت اڃٌبځ ؿك ثلاث

يبثـ  ثڄبثلايڂ اعتلاٽ څ ثنكٷـاُت ٤ُبكډبي اٻڊ ، ڃِمبڃڈ تٰمچاي    تجټچك ٿ 

 .ؿكڅڃ  اًت

 :اڃـ صڄـ ت٬ٌيل اكائڈ ٳلؿڇ« ٤ُبئل»  ٿ٬ٌلاځ ٯلآځ ؿكثبكڇ 4

ډڀبځ عيچاڃب  ٯلثبڃ  عذ اًت ٳمڈ ؽمـا   « ٤ُبئلاهلل»اٻ٪( ٿٰٔچؿ ام 

ـځ مٿبځ ٯلثبڃ ، ام ٿڄب٢٫ آڃڊب اًمت٬بؿڇ ٳڄيمـ څ   اربمڇ ؿاؿڇ اًت تب ٫لا كًي

 .ًپي ؿك ٿٴڈ آڃڊب كا ٯلثبڃ  ڃڀبييـ

، ٿزڀچ١ ا٣ڀبٹ عذ اًت ٳڈ ثلاي ُمڀب تمب   «٤ُبئلاهلل»ة( ٿٰٔچؿ ام 

 ٯيبٿت ؿك آڃڊب ٿڄب٤٫  څرچؿ ؿاكؿ 

ډبي صِڀٸيل اًمٽ اًت ٳڈ  ، ٿزڀچ١ ثلڃبٿڈ«٤ُبئلاهلل»د( ٿٰٔچؿ ام 

ًپي پبؿاٍ  .ب ثلاي ُڀب ٿڄب٤٫  ٯلاك ؿاؿڇ اًتؽـا تب پبيبځ رڊبځ ؿك آڃڊ

اٻجتڈ ٿبڃ٤  ڃمـاكؿ ٳمڈ ډمل ًمڈ ت٬ٌميل       1ُڀب ثل آ٫ليڄڄـڇ ؽبڃڈ ٳ٤جڈ اًت 

 .ٿٰٔچؿ آيڈ ثبُـ

ُچؿ ٳمڈ ٷلڅډم       ام ثلؽ  اعبؿيج څ عٴبيب  تبكيؾ  اًت٬بؿڇ ٿ 5

ام ٿٌټڀبڃبځ ٣ٰيـڇ ؿاُتڄـ ٳڈ ډلٷبڇ عيچاځ ٯلثبڃ  ت٤ييڂ ُـ، ڃجبيـ ثمل آځ  

اٿب ٯلآځ ٳليپ ايڂ ٣ٰيـڇ ٧ټٚ كا كؿّ ٳلؿ څ  .ُـ څ ُيل آځ كا ؿڅُيـًچاك 

                                              
 .100، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ. 1
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ٿڄب٢٫ عيچاڃب  ٯلثبڃ  تب مٿبځ ٿ٤يّڂ، ي٤ڄ  تمب كڅم ٯلثمبڃ  ُمـځ،    »٫لٿچؿ: 

 1« ثلاي ُڀبًت

  ٿٴبځ ٯلثبڃ  عذ ؿك ًلمٿيڂ ٿڄبًت ٳڈ ؿك صڄمـ ٳيټمچٿتلي ٳ٤جمڈ    6

٤ڄبي څًمي٢ ٳټڀمڈ   ؿك ايڂ آيڈ، ثڈ ٿ« اٻ٤تيٮ  ثيت»ٯلاك ؿاكؿ  پي ٿٰٔچؿ ام 

 2ُچؿ  اًت ٳڈ ٳ٤جڈ، ٿٴڈ څ اٛلا٩ آځ كا ُبٿٺ ٿ 

هاهاوپيامآموزه

  ثنكٷـاُت ٤ُبكډبي اٻڊم ، ڃِمبڃڈ پبكًمبي  ؿكڅڃم  اًمت  پمي       1

 تٰچاي  اًت  ډبي اٻڊ  ڃِبڃڈ ث  اعتلاٿ  ثڈ ثلڃبٿڈ ث 

٣ڀمٺ  ثڈ آڃڊمب  كا ثِڄبًيـ څ  (ام رڀټڈ ٯلثبڃ  عذفډبي اٻڊ ،    ثلڃبٿڈ2

 .ًچؿٿڄـ اًتثلاي ُڀب  ٳڄيـ ٳڈ

 احرام ٍ هحرهات آى

 چيشىاي ممنٌع در حال احزام

{ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
ٔا َطَػاِئَِر اّلِلَّ يَا ي َٓ ْدیَولَ الظَّ  ٔا لَ ُْحِيُّ ْ َ َراَم َولَ ال

ْ
َر اْل َولَ  ْٓ

 ِٓ ٌِ َ َرِب َ َراَم يَبَْخُؾ َٔن ـَْض َ  
ْ
َ  اْْلَْيَج اْل ٌِ َٔاُا  َوَِِیا اىَْلََِئَِد َولَ آ ًْ َورِْض 

ْص ِشِد  ٍَ ْ َِ ال ًْ َغ  وُ  ن َص دُّ
َ
ٍْٔم أ َِآُن كَ  ًْ َط  َُِّس ٌَ ْ ِر َِ ًْ ـَاْصَطاُدوا َول  َضيَيُْخ

ن َتْػَخُدوا َوَتَػاوَ 
َ
ََراِم أ

ْ
ٔا ََعَ اْل ی ُُ َٔ ٔا ََعَ   اىِِْبِ َواتلَّْل ًِ َواىُْػْدَواِن  َولَ َتَػاَوُُ ذْ اْْلِ

ٔا اّلِلَّ إِنَّ  (7?)ٔائذٜ.{اّلِلَّ َطِديُد اىِْػَلاِب  َواتَُّل

                                              
؛ 224، ـ 23س، ج يه س وجي؛ افػه 504، ـ 2ٝ، ج يه حضهسٜ اِفم ي؛ ٔٗ ال492، ـ 4، ج يوبف. 1

 .497، ـ 3ٗ، جيس ٘ٛزاِثمّيافػ

2 ..ٖ ٕب ج ٝ  ٞ ٚاضٜ يثسخِا  ،ٖ ٙب« ٔحُ»  ٔفػسا ٖٔب لسث٘ب يزا ٝث ٔع د؛  ٌف ٝ يش رز حهح   يشٔهٖب لسثهب٘   يعٙه ي٘ا

ٍبٔ ٙبز وعجٝ ٔ ياغت وٝ لسث٘ب يلِسٖا ٞٙ ٖ، ذيإِس يز.ن: افػ؛ زغد يٝث و  ٝ.يُ آيصا
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ٜ ٝا وؼتا٘يوتتٝابٕتاٖآٚسد ٞتا ختتذاٚ٘تتٝابتتذ!]٘تٝٔشاػتتٓحتجٚ[٘ـتتا٘

٘ـاٖٚ٘ٝ٘ـا٘ذاسٚ٘ٝلصتذوٙٙذٌاٖخا٘تٝٞا تي]ٞا [حشاْٚ٘ٝلشتا٘ئاٜ

جٛبٙتذسااصپشٚسدٌاسؿتأٖتيوٝتخــيٚخـتٙٛد ٔ تشْخذادسحاِي

ذٚ[حالَ٘ذا٘يذٍٚٞٙأيوتٝاصاحتشاْتيتشٖٚآٔذبتذ،ؿىٙي٘ىٙي]حشٔت

ا ،تشا ابٙىتٝؿتٕاسااصتٛص ػذٜتٛا٘يذ[ؿىاسوٙيذٚاِثتٝ،ويٙٝپغ]ٔي

]آٔذٖتٝ[ٔؼجذاِ شاْ]دسصّححذبثيتٝ[تاصداؿتتٙذ،ؿتٕاساٚا٘تذاسدوتٝ

ٚداس تابىذبٍشٕٞىاس وٙيتذتؼذّ ٕ٘ابيذٚتشا ٘يىٛواس ٚخٛدٍ٘ٝ

تشا ٌٙاٜٚتؼذّ تابىذبٍشٕٞىاس ٕ٘ٙابيذٚخٛدتتاٖسااص]ػزاب[ختذا

ويفشاػت.ٍ٘ٝداسبذ؛چشاوٝخذا،ػخت

هاهاواشارهنكته

ډمبي عملاٽ څ عمذ ثيمبځ ُمـڇ اًمت ٳمڈ           ؿك ايڂ آيڈ، اډڀيت ٿمبڇ 1

 اڃـ ام: ٣جبك 

 اٻ٪( ٤َُبئل اٻڊ  كا ڃٰٖ ڃٴڄيـ څ عليپ آڃڊب كا عمٹ ڃِڀبكيـ 

ډمب   ډبي علاٽ كا ڃٸڈ ؿاكيـ څ ام رڄٶ ٳلؿځ ؿك ايڂ ٿبڇ اعتلاٽ ٿبڇ ة(

 ثپلډينيـ 

ڃِبځ يمب ڃِمبڃـاك،    آڅكڃـ، ا٣پ ام ث  ډبي  كا ٳڈ ثلاي عذ ٿ  د( ٯلثبڃ 

 عمٹ ڃِڀبكيـ  ثټٴڈ ثٸقاكيـ ثڈ ٯلثبڃٸبڇ ثلًڄـ څ ؿك آڃزب ٯلثبڃ  ُچڃـ 

ؽِمڄچؿي  ٳٌمبڃ  ٳمڈ ثملاي     ،ؿ( ٿناعپ مائلاځ ؽبڃڈ ؽـا ڃِچيـ؛ صڈ

آڃبڃ  ٳڈ ثلاي ثڈ ؿًت آڅكؿځ ًچؿ تزبكي  ،اڃـ څ صڈ ؽـا ثڈ ميبك  آٿـڇ

 ثلڃـ  اڃـ  تڀبٽ ٿٌټڀبڃبڃ  ٳڈ مائل ؽبڃڈ ؽـايڄـ، ؿك اٿڄيت ثڈ ًل ٿ  آٿـڇ

ډم( ٿڀڄچ٣يت ُٴبك څ ٓيـ، څيوڇ مٿبځ اعلاٽ اًت  پي ډڄٸبٿ  ٳمڈ  
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ثملاي ُمڀب   ام ٻجبى عذ يب ٣ڀلڇ فٻجبى اِعلاٽ( ثيلڅځ آٿـيـ، ُٴبك ٳلؿځ 

 ٿزبم اًت 

پلًتبځ ؿك ؿڅكاځ ربډټيمت څ يمب ؿك    څ( ايزبؿ ٿناعڀت ٷلڅډ  ام ثت

رليبځ ٓټظ عـيجيڈ، ڃجبيـ ًجت ُچؿ ٳڈ ث٤ـ ام ٿٌټڀبځ ُمـځ آڃڊمب، ثمبك    

 ډبي ؿيليڂ كا مڃـڇ ٳڄيـ څ ٿبڃ٢ ميبك  آڃڊب ُچيـ  ؿيٸل ٳيڄڈ

ـ؛ ڃمڈ  څ پبكًبي ، ثب ډڀـيٸل ډڀٴبكي ٳڄيم   م( ؿك كاڇ اڃزبٽ ؿاؿځ ڃيٴ 

 ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ ٷڄبڇ څ تزبڅم 

 ط( ؽچؿتبځ كا ام ٣قاة ؽـا ع٬ٞ ٳڄيـ ٳڈ ٿزبما  ؽـا ُـيـ اًت 

  ؿك ايڂ آيڈ ثڈ ثلؽ  ام ٿغلٿب  اعلاٽ اُبكڇ ُـڇ اًت اٿمب ٿمچاكؿ   2

 اڃـ ام: ُچؿ ٳڈ ٣جبك  ٳبٿٺ آځ ام آيب  څ اعبؿيج اًت٬بؿڇ ٿ 

اًت٤ڀبٹ ٣ٜمل، ًملٿڈ    ُٴبك ٳلؿځ، رڀب١ ٳلؿځ، ٣ٰـ ٳلؿځ مځ، اًتڀڄب ،

ثڈ صِپ ٳلؿځ، پچُيـځ ٻجبى ؿڅؽتمڈ ثملاي ٿملؿاځ، ڃٸمبڇ ثمڈ آيڄمڈ، ٫ٌمچ٭،        

رـاٹ، ٳِتڂ ربڃچكاځ ًبٳڂ ثـځ، اڃٸِتل ثڈ ؿًت ٳلؿځ ثمڈ ٿڄ٠مچك ميڄمت،    

ٿبٻ ، ٳڄـځ ٿچي ثـځ، پچُبڃـځ ًل ثملاي ٿملؿاځ،    آال ، كڅ٧ڂ پچُيـځ ميڄت

ؿاځ، ؽچځ اڃـاؽتڂ ثمـځ،  پچُبڃـځ ٓچك  ثلاي مڃبځ، ميل ًبيڈ ك٫تڂ ثلاي ٿل

 1ڃبؽڂ ٷل٫تڂ، ٳڄـځ ؿڃـاځ، ٳڄـځ ؿكؽت يب ٷيبڇ علٽ، ثلؿاُتڂ ًمط 

رڀ٢ ډـيڈ اًت څ ؿك ايڄزب ثڈ ٿ٤ڄمبي صڊبكپبيمبڃ  اًمت    « ډٓـٕي»  څاهڇ 3

ثڈ ٿ٤ڄبي صيني اًمت  « ٯمؿڇ»رڀ٢ « ٯَمئِـ»ثلڃـ څ  ٳڈ ثلاي ٯلثبڃ  ثڈ ٿٴڈ ٿ 

ـ څ ؿك ايڄزب ٿٰٔچؿ صڊبكپبيمبڃ  اًمت   اڃـامڃ ٳڈ ثڈ ٷلؿځ اڃٌبځ يب عيچاڃ  ٿ 

 2ُچڃـ  ٷقاكي ٿ  ٳڈ ثلاي ٯلثبڃ  ؿك ٿلاًپ عذ، ڃِبڃڈ
                                              

 .100ه  77، قف يٙي. ٔٙبغه حح، أبْ خ1ٕ

 .248 ٚ 247، قف 4س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 2
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  تڀبٽ مائلاځ ؽبڃڈ ؽـا ؿك اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ عذ، ام آماؿي څ اٿڄيت 4

ٳبٿٺ ثلؽچكؿاكڃـ څ ډيش اٿتيبمي ؿك ايڂ ٿچكؿ ثملاي ٯجيټمڈ، ڃمواؿ څ مثمبځ     

 1اًت ٿؾتټ٪ ڃيٌت  اٻجتڈ ايڂ عٴپ ٿؾٔچّ ٿٌټڀبڃبځ 

ٯـك اډڀيت څ علٿت ؿاكؿ ٳڈ عت  عيچاڃب  ڃِبڃـاك    ٿلاًپ عذ آځ5

اڃـ څ ڃجبيـ ثمڈ   ُچڃـ، ٿغتلٽ ڃِبځ ٳڈ ثلاي ٿلاًپ ٯلثبڃ  عذ ثلؿڇ ٿ  څ ث 

 علٿت  ُچؿ  آڃبځ ث 

تچاڃـ كاډ  ثلاي تغٔيٺ ٿڄب٢٫ ؿڃيب څ آؽمل  ثبُمـ  پمي       عذ ٿ 6

 تزبك  ډڀلاڇ ٬ًل عذ اُٴبٻ  ڃـاكؿ 

اٿمب ؿك   3ؿك آيڈ ٿقٳچك ؿك ٿچكؿ ميبك  ٳ٤جڈ اًت، 2تچمي   ڃ٬  ٳيڄڈ7

تمچم   ُچؿ ٳمڈ ٿٌمټڀبڃبځ ڃجبيمـ ٳيڄمڈ     عٰيٰت ٯبڃچڃ  ٳټ  ام آځ اًت٬بؿڇ ٿ 

ثبُڄـ څ ؿكٓـؿ اڃتٰبٽ ا٣ڀبٹ ٷقُتڈ ؿيٸلاځ ثلآيڄـ  ايڂ ؿًتچك اًمٿ  ام 

 ٳڄـ  څك ُـځ آتَ ڃ٬ب٭ ٿيبځ ٿٌټڀبڃبځ رټچٷيلي ٿ  ٤ُټڈ

هاهاوپيامآموزه

ا٣مپ ام ُم٤بكډبي    ؛ٷيلؿ ٿغتلٽ اًت   ډلصڈ ؿك ٿٌيل اٻڊ  ٯلاك ٿ 1

ډبي علاٽ څ عت  عيچاڃبت  ٳڈ ؿك ايمڂ ٿٌميل    اٻڊ ، كاډيبځ ؽبڃڈ ؽـا، ٿبڇ

 ُچڃـ  ٯلثبڃ  ٿ 

                                              
 ؾٛر. يسٔػّٕب٘بٖ ٕ٘يٗ حىٓ ؾبُٔ غيغٛزٜ اٛثٝ، ا 28ٝ يثب اٛخٝ ثٝ آ. 1

٘بٔٙبغت اش رزخهت اغهت ٚ ثهٝ ٞهس وهبز       يٞب ٜٛيلط  وسرٖ ٔ يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« خَسَْ»ٚاضٜ . 2

ص ٌف هٝ  يٙد ٘يثٝ وبز ٘بخٛؾب يطٛز وٝ ثٝ ٚاراز وسرٖ وػ ٕٞبٖ ؛ؾٛر ي ٝ ٔص ٌفي٘ يٙدي٘بخٛؾب

َُِّسًِل »پع  .ؾٛر ئ ٌَ  ؾٕب زا ثٝ وبز خال  ٚاراز ٘ىٙد. يوػ يعٙي« ِر

 يت فساٚا٘ه يه ، ا9ٕٞبٔجسيرز آغ ب٘ٝ غسٚة آف بة عٕس پ يعٙيٝ، يٗ ٔػئّٝ رز ٍٞٙبْ ٘صَٚ آيا. 3

 راؾت.
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ډمبي تٰمچا څ      ثلاي كُـ ٫٘بيٺ څ ع٬ٞ ؽچؿتبځ ام ميبځ ٷڄبڇ، مٿيڄڈ2

 ڃيٴ  كا ثب ډڀٴبكي څ ت٤بڅځ ٫لاډپ ٳڄيـ 

تمچمي   لاځ، ُڀب كا ثمڈ ؽم٫ٴمبكي څ اڃتٰمبٽ څ ٳيڄمڈ      ؽم٫ٴبكي ؿيٸ3

 ڃٴِبڃـ 

 ډبي ت٤بڅځ څ ډڀٴبكي اًت    تٰچا څ ڃيٴچٳبكي، ميلًبؽت4

  ثڈ ؿيٸلاځ ؿك ٷڄبډٴبكي څ تزمبڅمٷلي ٳڀمٲ ڃٴڄيمـ ٳمڈ ٷل٫تمبك      5

 ُچيـ  ٣قاة ُـيـ ٿ 

  ربٿ٤ڈ اًمٿ  ثبيـ ٛچكي ًبؽتڈ ُچؿ ٳڈ ڃيٴچٳبك تڄڊب ڃجبُـ  څٻ  6

يبڅك ثڀبڃڄـ تب ٫٘مبيٺ كُمـ ٳڄمـ څ كيِمڈ      څ ٷڄبډٴبكاځ ث ثبيـ ًتڀٸلاځ 

 ٫1ٌبؿ ام ثٔڂ ٳڄـڇ ُچؿ 

 طَاف

ًَّ َِلَ } ٔا ةِاْْلَْيِج اىَْػخِيقِ ُث ـُ َّٔ ًْ َوَْلَطَّ ُْ ٔا ُُُذوَر ًْ َوَْلُٔـُ ُٓ ٔا َتَفَر (<7)حج?.{ْلُض

ٞابـاٖساتشطشفػاص٘ذٚتابذتٝ٘زسٞابـاٖٚفاوٙٙذٚػپغ،تابذآِٛدٌي

.ذتشخا٘ٝتاػتا٘ي)وؼثٝ(طٛافٕ٘ابٙذتاب

هاهاواشارهنكته

ثڈ ٿ٤ڄبي ٳخب٫ب  څ مڅايـ ثـځ، ډڀضچځ ٿچډبي اٗب٫  « ت٬ََج»  څاهڇ 1

اًت ٳڈ عبريبځ پمي  « تٰٔيل»ډبًت ٳڈ ؿك ايڄزب اُبكڇ ثڈ ٣ڀٺ  څ ڃبؽڂ

ام اڃزبٽ ؿاؿځ ا٣ڀبٹ ؿيٸل عذ، ٯٌڀت  ام ڃبؽڂ يمب ٿمچي ؽمچؿ كا ٳچتمبڇ     

تلاُڄـ څ ثمـيڂ تلتيمت ا٣ڀمبٹ     ؿك ثلؽ  ٿچاكؿ ٿچي ًل كا ٿ ٳڄڄـ يب  ٿ 

                                              
 .14، ـ 3س ٘ٛز، ج يافػ. 1
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ُچڃـ  ؿك ثلؽم  ام اعبؿيمج    ٷيلؿ څ ام اِعلاٽ ؽبكد ٿ  عذ آڃبځ پبيبځ ٿ 

 1ڃين ثڈ ايڂ ٿٜټت اُبكڇ ُـڇ اًت 

اٻجتمڈ   2اڃمـ   ؿاڃٌمتڈ  7ؿك ثلؽ  اعبؿيج ت٬ََج كا اُبكڇ ثڈ ٿمٯب  اٿبٽ

ؿك پبيمبځ ٿلاًمپ عمذ،     ايڂ ت٬ٌيل، ثيبځ ثمبٛڂ آيمڈ اًمت؛ ي٤ڄم  اڃٌمبځ     

ٳڄـ څ ًپي ثڈ ٿمٯب  اٿمبٽ ؽمچيَ    ډبي ٟبډلي ثـځ كا پبٱ ٿ  آٻچؿٷ 

 3ډبي اؽمٯ  څ رڊٺ كډبي  يبثـ  كڅؿ تب ام آٻچؿٷ  ٿ 

يب ثڈ ٿ٤ڄبي ٯـيڀ  څ ثبًتبڃ  اًت يب ثڈ ٿ٤ڄبي ٷلاٿ  « ٣ٓتيٮ»  څاهڇ 2

ـ  څ ثباكمٍ څ يب ثڈ ٿ٤ڄبي آماؿ ُـځ  ؽبڃڈ ٳ٤جڈ كا ٣تيمٮ ٿم    ميملا   ،ٷچيڄم

ثبًتبڃ  څ ثباكمٍ اًت څ ؿك ٛچٹ تبكيؼ ام ٯيـ ٿټٴيت ؿيٸلاځ څ ًميٜلڇ  

 .رجبكاځ آماؿ ثچؿڇ اًت

صلؽڄمـ  ؿك     ٛچا٩ آځ اًت ٳڈ عبريبځ ډ٬ت ثبك ثڈ ؿڅك ٳ٤جڈ ٿم  3

ډمبي ٛمچا٩ ميمبك  څ ٛمچا٩ ڃٌمب  څرمچؿ ؿاكؿ         ثڈ ڃبٽ ،عذ ؿڅ ٛچا٩

ٿٺ ٛمچا٩  ٿٰٔچؿ ام ٛچا٩ ؿك ايڂ آيڈ، يمب ٛمچا٩ ٿٜټمٮ اًمت ٳمڈ ُمب      

ُچؿ يب ٿٰٔچؿ ٛچا٩ ڃٌِب  اًت؛ ي٤ڄ  آؽمليڂ   ميبك  څ ٛچا٩ ڃٌب  ٿ 

ثمڈ   :ثيمت  اٻجتمڈ ؿك اعبؿيمج اډمٺ    .ٛچا٫  ٳڈ ؿك ا٣ڀبٹ عذ څرچؿ ؿاكؿ

 4ٿ٤ڄبي ؿڅٽ ت٬ٌيل ُـڇ اًت 
                                              

، 7بٖ، ج يه ؛ ٔدٕ  اِج270، ـ 1؛ وٙص اِعسفبٖ، ج 165ت اِمسآٖ، ـ يغس ي.ن: إِفسرال فز. 1

؛ 277، ـ 1؛ لههبٔٛظ لههسآٖ، ج  388، ـ 1وّٕههبل اِمههسآٖ، ج   يك فههيهه؛ اِ حم131ـ 

 .120، ـ 2اِعسة، ج  ِػبٖ

؛ 321، ـ 14عٝ، ج ي؛ ٚغهبئُ اِؿه  484، ـ 2، ج ٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ؛ 549، ـ 4، ج يوبف. 2

 .377، ـ 3، ج يقبفس يافػ

 .87، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 3

ؿ. 4 ٝ، ج يٚغبُئ ِا ْٔب قبرقيٗ افػي. ا299،ـ  13ع ْٔب زضب 7س اش ا  ت ؾدٜ اغت.يحىب 7ٚ ا
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څ يب  1  ٿٰٔچؿ ام څ٫بي ثڈ ڃقك ؿك ايڂ آيڈ، يب تڀبٽ ٿڄبًٲ عذ اًت4

لاًپ عذ ثڈ يمبؿ ڃمقكډبي   آځ اًت ٳڈ عبريبځ ؿك ډڄٸبٽ اڃزبٽ ؿاؿځ ٿ

ؽچؿ ثبُڄـ؛ صلاٳڈ ثلؽم  ام ٿملؿٽ ٯجمٺ ام عمذ، ڃمقكډبي ٿت٤مـؿي       

ٳڄڄـ، څٻ  پي ام كًيـځ  ډڀضچځ ٯلثبڃ  اٗب٫ ، ٓـٯڈ يب ٳبك ؽيل ٿ 

ٳڄمـ ٳمڈ ڃمقكډبي ؽمچؿ كا      ٳڄڄـ  ٯلآځ تأٳيـ ٿ  ثڈ ٿٰٔـ ٫لاٿچٍ ٿ 

 .٫لاٿچٍ ڃٴڄيـ

هاهاوپيامآموزه

ؿڇ ٳڄڄمـ څ ا٣ڀمبٹ ؽمچيَ كا تٴڀيمٺ       عبريبځ ام ٫لٓت عذ اًت٬ب1

 .ڃڀبيڄـ څ ڃقكډبي ؽچؿ كا ٫لاٿچٍ ڃٴڄڄـ

 .  عذ، مٿبځ پبٱ ُـځ څ اؿاي تٴبٻي٪ څ ٛچا٩ اًت2

ًچكڇ ثٰلڇ ڃين ثڈ ٛچا٩ اُبكڇ ُـڇ اًت ٳمڈ   125ٷ٬تڄ  اًت ؿك آيڈ 

 ؽچاډـ آٿـ  ،فيٺ ٿجغج ٳ٤جڈ ،ٽصڊبكت٬ٌيل آځ ؿك ٫ٔٺ 

 سعي بيي صفا ٍ هرٍُ
َفا} ْرَوةَ ٌَِ َطَػاِئِِر اّلِلَّ وَ  إِنَّ الصَّ ٍَ ْ ِّ  ال َِ اَ  َغيَْي  َر ـَ ََ ُس ٍَ وِ اْخَخ

َ
َْ َضزَّ اْْلَيَْج أ ٍَ َذ

 ًٌ َع َخْيا  ـَإِنَّ اّلِلَّ َطانٌِر َغيِي َّٔ ٌََ تََط ا َو ٍَ ِٓ ِ ََّٔف ة ن حَطَّ
َ
(=:6?)تمشٜ.{ أ

٘ٝٞا خذاػت.پغوؼيوٝخااص٘ـا٘ٝ«ٔتشٜٚ»ٚ«صفا»تٝساػتيوٝ]وٜٛ[

ٖ]خذا[ساحجوٙذباػٕشٜتٝ [جاآٚسد،ٞيچٌٙاٞيتشاٚ٘يؼتوٝتتٝ]ٔيتا

آٖدٚ،ػؼي)سفتٚآٔذ(وٙذٚوؼيوتٝ]فشٔتاٖختذاسادسا٘جتاْدادٖ

واس[٘يهتپزبشد،دسحميمت،خذاػپاػٍضاس دا٘اػت.

                                              
فميٝ؛ 549، ـ 4، ج يز.ن: وبف. 1  .376، ـ 3، ج يس قبفي؛ افػ485، ـ 2، ج ٔٗ اليحضسٜ ِا
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شأننزول

اًمت  پميَ ام ٟڊمچك     7 آٺ ا٣ڀبٹ عذ، يبؿٷبك ع٘مل  اثملاډيپ  

آٿـڃمـ؛   ٿٰبكځ آځ، ٿِلٳبځ ڃين ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ عذ ثڈ ٿٴمڈ ٿم    اًمٽ څ

 څٻ  ٿلاًپ ٣جبؿي آڃبځ ثب ؽلا٫ب  څ ُلٱ آٿيؾتڈ ثچؿ 

څ « اًَمب٩ »، ثٔت  ثڈ ڃبٽ «٬ٓب»ٿِلٳبځ ؿك ٣ٔل ربډټيت ؿك ثبالي ٳچڇ 

كڅي  ڃٔت ٳلؿڇ ثچؿڃـ ٳڈ ؿك ډڄٸبٽ پيبؿڇ« ڃبئټڈ»، ثٔت  ثڈ ڃبٽ «ٿلڅڇ»ثل ٳچڇ 

ٳِيـڃـ څ تجلٱ  څ ٿلڅڇ، ؿًت ؽچؿ كا ثڈ ايڂ ؿڅ ثٔت ٿ څ ٤ً  ثيڂ ٬ٓب 

رٌتڄـ  ٿٌټڀبڃبځ ثڈ ًجت ايڂ ٿچٗچ١، ٿيٺ ڃـاُتڄـ ٳڈ ٤ً  ثيڂ ٬ٓب  ٿ 

پڄـاُتڄـ ٳڈ ؿك ايڂ اڅٗمب١، ًم٤  ثميڂ ٓم٬ب      څ ٿلڅڇ كا اڃزبٽ ؿډڄـ څ ٿ 

ٷبڇ آيڈ ٫چ٭ ڃبمٹ ُـ څ ثڈ آڃبځ ا٣مٽ ٳملؿ   څٿلڅڇ ٳبك ٓغيغ  ڃيٌت  آځ

ډمب، ٿزمچم    ډبي ؽـاًت څ آٻچؿڇ ُـځ آځ ثب ثمت  ام ڃِبڃڈ ٳڈ ٬ٓب څ ٿلڅڇ

 1 ڃيٌتتلٱ ٣ڀٺ عذ ثلاي ٿٌټڀبڃبځ 

هاهاواشارهنكته

ٳمڈ ثمب ُمڂ څ ؽمبٱ      2ثڈ ٿ٤ڄبي ًڄٶ ٿغٴمپ څ ٓمب٫  اًمت   « ٬ٓب  »1

ثڈ ٿ٤ڄبي ًڄٶ ٬ًيـ ثلا٭ يب ًمڄٶ ٿغٴمپ څ ؽِمڂ    « ٿلڅڇ»آٿيؾتڈ ڃجبُـ څ 

ٳچصٲ ؿك ٿٴڈ اًت ٳمڈ ؿك ٗمټ٢   اًت  څٻ  اٳڄچځ ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ڃبٽ ؿڅ ٳچڇ 

 ٿتل اًت  423ُلٯ  ٿٌزـاٻغلاٽ ٯلاك ؿاكڃـ څ ٫بٓټڈ آڃڊب عـڅؿ 

ډمبي  اًمت ٳمڈ اڃٌمبځ كا ثمڈ يمبؿ ؽمـا         ثڈ ٿ٤ڄبي ٣مٿت« ٤ُبئل  »2
                                              

 .187، ـ 1، ج يس قبفي؛ افػ27اغجبة اِٙصَٚ، ـ . 1

ٚ ثٝ غهًٙ خهبِف   « ٞبغت يخ ٍيص اش آٔيخبِف ثٛرٖ ٞس چ» يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« قفب»ٚاضٜ . 2

 رز ٔىٝ اغت. ياوٖٙٛ ٘بْ وٛٞ يِٚ .ٙديٌٛ يص قفب ٔيوٝ ٌُ ٚ خبن ٘داؾ ٝ ثبؾد ٘
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ٳڄـ  ٿلاًمپ عمذ ؿك    اڃـامؿ څ ؽبٛلا  ٿٰـً  كا ؿك ڃ٠لډب تزـيـ ٿ  ٿ 

ډمبي   ٿڄنٻٸبڇ څ 7 ډبي ٿجبكما  اثلاډيپ عٰيٰت، يٲ ؿڅكڇ ٳبٿٺ ام ٓغڄڈ

 ًبمؿ  ډب ٿزٌپ ٿ  تچعيـ، ثڄـٷ  څ اؽمّ كا ؿك ؽبٛلڇ

ؿك ٷقاُمتڂ ډمبرل څ    7 ٬ٓب څ ٿلڅڇ ڃيمن يبؿٷمبك ٫مـاٳبكي اثملاډيپ    

آة څ ٣ټم٪ ٿٴمڈ ثمچؿ؛ آځ ډڄٸمبٽ ٳمڈ ډمبرل        ډبي ثم   اًڀب٣يٺ ؿك ثيبثبځ

ٳبٽ، ثڈ ؿڃجبٹ آة، ام پ  ًلاة، ډ٬مت ثمبك ثميڂ ٳمچڇ ٓم٬ب څ ٿملڅڇ        تِڄڈ

آث  ثڈ ؿًت ڃيبڅكؿ  څٻم  ڃنؿيمٲ پمبي اًمڀب٣يٺ صمبڇ       څآٿـ ٳلؿ څ ك٫ت

مٿنٽ پيـا ُـ څ ٿبؿك څ ٳچؿٱ ام آة آځ ڃچُميـڃـ  ؿيمـځ ٓم٬ب څ ٿملڅڇ     

 ع٘چك ؿك ٓغڄڈ تبكيؼ څ ٳمى ؽـاُڄبً  اًت 

آٿمچمؿ ٳمڈ ثملاي اعيمبي ڃمبٽ عمٮ څ        آكي، ٳچڇ ٬ٓب څ ٿلڅڇ ثڈ ٿب ٿ 

  اٿيـڅاك ثبُيپ پبيـاكي ٳڄيپ څ ثڈ ٻٜ٪ څ اعٌبځ ؽـاڅڃـآييڂ اڅ ا٣تمي 

ثڈ ايڂ ٿ٤ڄبًت ٳڈ ٿبڃ٤  ڃـاكؿ ثيڂ ٳچڇ ٓم٬ب څ ٿملڅڇ،    (ل ُسِا )  څاهڇ 3

٤ً  ٳڄيـ  اٿب ؿك عٰيٰت، ايڂ ٣ڀٺ ؿك عذ، څارت اًت؛ صلاٳڈ ثب تچرڈ ثمڈ  

 ُأځ ڃنڅٹ ٳڈ ثيبځ ُـ، ايڂ ت٤جيل ثلاي ثلٛل٩ ٳلؿځ ٳلاډت اًت 

ـ، ڃجبيـ ام آځ ؿًت   اٷل ڃبؿاڃبځ، ٿلاٳن عٮ كا ثب ؽلا٫ب  آٻچؿڇ ٳلؿڃ4

ډمب   ٳِيـ  ثټٴڈ ثبيـ ثب ع٘چك ؿك آڃزب څ ثلٷناكي ٿلاًپ ٣جبؿي، آځ ٿٴبځ

 كا پبٳٌبمي څ ؿًت ٷلڅڇ ٿڄغل٩ كا ام آځ ٳچتبڇ ٳلؿ 

ثڈ ٻٜ٪ ؽـا اُبكڇ ؿاكؿ ٳڈ ثڈ اڃٌبځ، ڃيلڅ څ اٿٴبڃمب   « ُبٳل»  ت٤جيل 5

اڃٌبځ تِمٴل  ثؾِـ څ ث٤ـ ام اڃزبٽ ؿاؿځ آځ، ام  اڃزبٽ ؿاؿځ ٳبك ڃيٲ كا ٿ 

ٳڄمـ،   ٳڄـ  څٯت  ٳڈ ؽـاڅڃـ ؿك ثلاثل ا٣ڀمبٹ ثڄمـٷبځ ًپبًمٸناكي ٿم      ٿ 

 ُچؿ  تٴټي٪ ٿلؿٽ ؿك ثلاثل ډپ څ ؿك ثلاثل ؽـا كڅُڂ ٿ 



 «ييژٌ جًاوان»تفسير آيات حج                             61  

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4پرينت 

  ٿٰٔچؿ ام پقيل٫تڂ ؿًتچكډبي اٻڊ  څ اڃزبٽ ؿاؿځ ٳبك ڃيٲ، ډلٷچڃڈ 6

يب پقيل٫تڂ ا٣ڀبٹ ڃيٴم  اًمت    ،٣ڀٺ ٿٌتغج ، ٿخٺ عذ څ ٣ڀلڇ ٿٌتغج 

ٌبځ ٿِٴٺ اًت؛ ډڀضچځ ٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ ٳڈ ثل ٿٌمټڀبڃبځ  ٳڈ ثل اڃ

 1ٓـك اًمٽ ٿِٴٺ ثچؿ 

هاهاوپيامآموزه

اٻڊم  آڃڊمب     ٳچڇ كا ڃجيڄيـ، ثټٴڈ ثڈ پيبٽ   ؿك ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ٫ٰٚ ًڄٶ څ1

 ډبي اٻڊ  اًت  تچرڈ ٳڄيـ ٳڈ ام ٣مٿت

ډبي اٻڊم ، ثمڈ څيموڇ       ثڈ ًجت ؽم٫ٴبكي ؿُڀڄبځ، ؿًت ام ٣مٿت2

 ك عذ، ثلڃـاكيـ ؿ

   ؿك عذ څ ٣ڀلڇ، ؿًت ام ٤ً  ٬ٓب څ ٿلڅڇ ثلڃـاكيـ 3

   ًپبًٸناكي ؿك ثلاثل ٳبكډبي ڃيٲ ؿيٸلاځ كا ام ؽـا ثيبٿچميـ 4

 نو احاديثياسزار صفا ً مزًه در آي

  ؿك ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ډبرلڅاك ثڈ ؿڃجمبٹ ٿمچڃي څ ؿڅًمت ثبُميـ  ؿك     1

ٍ ډمبرل څ ٳمچؿٳَ   اعبؿيج اًت ٳڈ اثلاډيپ ثڈ ؿًتچك اٻڊم ، ډڀٌمل  

اًڀب٣يٺ كا ؿك ًلمٿيڂ ؽِٲ ٿٴڈ كډب ٳلؿ څ ك٫ت  اًڀب٣يٺ تِڄڈ ُـ 

څ ډبرل ؿك پ  آة ثلآٿـ څ ڃؾٌت ثبالي ٳمچڇ ٓم٬ب ك٫مت څ ٓمـا مؿ:     

؟ «آيب ؿك ايڂ ًلمٿيڂ، ٿچڃي څ ډڀـٿ  ډٌت»؛ «ډٺ ثبٻچاؿي ٿڂ اَڃيي»

ًپي ثڈ ٿلڅڇ ك٫ت څ ايڂ علٳت كا ډ٬ت ثبك اڃزبٽ ؿاؿ  ًپي ثڈ ًلا٥ 
                                              

 يرز عس  فمٟب ثهٝ اعٕهبَ ٔػه حج    يِٚ .اغت« لجَٛ رغ ٛز» يرز ِغت ثٝ ٔعٙب« اطٛع»ٚاضٜ . 1

ٝ يٗ خّٕٝ، اىٕيزٚر وٝ ا ئاح ٕبَ  يؾٛر. ِٚ يٌف ٝ ٔ ز.ن:  ؛ٝ ثبؾهد يه آ يلجّه  يٞهب  ُ خّٕه

 .544، ـ 1س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ
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چؿٱ آٿـ څ ؿيـ اڅ ثب پبي ؽچؿ مٿيڂ كا ًبييـڇ څ صِڀڈ مٿمنٽ ډچيمـا   ٳ

 1ُـڇ اًت 

  تييا تجَشييذ آتييت از تييا ٍ پسييت    دست جَي تشٌگي آٍر تِ آب كن
 

څك ُمچيـ  ؿك اعبؿيمج    څاك ثڈ ُيٜبځ عڀټڈ   ؿك ٬ٓب څ ٿلڅڇ، اثلاډيپ2

 ڃڀبيبڃـ څ اثملاډيپ ام ؿًمت اڅ   7آٿـڇ اًت ٳڈ ُيٜبځ ؽچؿ كا ثڈ اثلاډيپ

ؿك ثلؽ  كڅايب  ؿيٸل آٿـڇ اًت ٳمڈ   2ًؾڂ ڃِچؿ  ٷليؾت تب ثب څي ډپ

كڅ  امايمڂ  3څك ُـ څ ُيٜبځ ٷليؾت  اثلاډيپ ثڈ ؿًتچك رجلئيٺ ثل اڅ عڀټڈ

 ( ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ ٿلًچٽ ُـ هرولهؿڅيـځ ف

( ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ٫لاك ام ډمچاي ڃ٬مي څ ميمل پمب     4  ؿڅيـځ فډٓلْڅٓٻڈ3

 5ڃڊبؿځ ٧لڅك آؿٿ  اًت 

ډميش  »٫لٿمچؿ:   7لڅٻڈ ٿچرت ؽچاكي ٿتٴجلاځ اًت  اٿبٽ ٓبؿ٭  ډ4

تل ام ٿغٺ ٤ً  ڃيٌت؛ صلاٳمڈ ؿك   ٿغٺ ٣جبؿت  ڃنؿ ؽـا، ؿڅًت ؿاُتڄ 

 6« ُچؿ ايڂ ٿٴبځ ډل ٿتٴجل ًلٳِ  ؽچاك ٿ 

ت  اٿب ثلاي مڃبځ ٿٌتغت ڃيٌت 5 ُمبيـ   7  ؿڅيـځ ثلاي ٿلؿاځ ٿٌتغت ًا
                                              

 .234  ٚ 233، قف 99؛ ثحبزاال٘ٛاز، ج 432 ، ـ ي. عُّ اِؿسا1

 .237، ـ  99ج   . ثحبزاال٘ٛاز،2

ج ٝ خٕ  ث234. ٕٞبٖ، ـ 3 ٚاي. ِا ٞ يت ٕٔىهٗ اغهت؛ چساوهٝ ؾهب    يٗ رٚ ز ه ثهبز اش رغهت   يه ٓ يد اثهسا

 خ ٝ اغت.يطبٖ ٌسيٗ ثبز ؾيٚز ؾدٜ ٚ ا ُ ثس اٚ حّٕٝيخ ٝ اغت. غبع ٝث رغ ٛز خجسئيٌسطبٖ يؾ

غهجص ز٘هً ٔؿهخف ؾهدٜ      يٞب ّٝ غ ٖٛيٚغ ٗ قفب ٚ ٔسٜٚ وٝ أسٚشٜ ثٝيس ثياش ٔػ ي. رز ثخؿ4

 ٙد.يٌٛ ئ« ٞسِٚٝ»ٗ عُٕ يقٛزل آزاْ ثدٚ٘د وٝ ثٝ ا اغت، ٔػ حت اغت وٝ ٔسراٖ ثٝ

از، ج لة هرباً من هواك و تزأ من حولك و قوّتك:و هرول هرو7عن الصا ق. 5  .124، ـ 99؛ ز.ن: ثحبزاالٛ٘

 .235  ٚ 234، قف 99؛ ثحبزاال٘ٛاز، ج 433 ، ـ ي. عُّ اِؿسا6

 .287، ـ 2خكبَ، ج ز.ن:  ؛ الصفا و ادروةنيالنساء هرولة ب س عذول:9يعن النب. 7
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ڃبځ څ ٿملؿاځ ؿك عمبٹ   عٴڀتَ ايڂ اًت ٳڈ ثب تچرڈ ثڈ ع٘چك ډڀنٿبځ م

ُچؿ څ تأحيل ٿڄ٬  ثل  ٤ً ، ؿڅيـځ ثبڃچاځ ٷبډ  ٿچرت تغليٲ ٿلؿاځ ٿ 

 ٷقاكؿ  ٫٘بي ٿ٤ڄچي ٤ً  ٬ٓب څ ٿلڅڇ ٿ 

  ٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ، علٳت ثيڂ ؽچ٩ څ كرمب فتملى څ اٿيمـ(    6

اٿيمـ  ٳڄڄـڇ ام ٛل٫  ثڈ كعڀمت څ آٿملمٍ اٻڊم      ٤ً  اًت؛ ي٤ڄ  اڃٌبځِ

٣ڀټٴملؿ ٷقُمتڈ څ عٌبثلًم  څ ٣مقاة اٻڊم        ؿاكؿ څ ام ٛل٩ ؿيٸل، ام

ٳڄـ ٳمڈ ع٘مل  ٫لٿمچؿ:     ڃٰٺ ٿ  7ام اٿبٽ ًزبؿ« ُجټ »اًت  ډلاًبځ 

ٷ٬مت:  « آيب ]ؿك ٬ٓب څ ٿلڅڇ  ڃيت ٳلؿي ٳڈ تچ ثميڂ ؽمچ٩ څ كرمبي ؟   »

 1« اي پي ٤ً  ٬ٓب څ ٿلڅڇ ڃٴلؿڇ»ع٘ل  ٫لٿچؿ: «  ڃڈ»

ؽچ٩ څ كرب  ٿإٿڂ ډڀچاكڇ ثيڂ»ڃچيٌـ:  ثبكڇ ٿ  اهلل رچاؿي ؿك ايڂ آيت

ثلؿ؛ ٷلصڈ ُـ  څ ٤ٗ٪ آځ ؿڅ ؿك ٿٰب٢ٛ ٿؾتټ٪ مڃمـٷ  اڅ   ثڈ ًل ٿ 

 2« ٷل اًت ٿت٬بڅ  اًت څ ايڂ ًلّ ؿك ٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ رټچڇ

ڃڊيپ څ اڅ كا  ٿ  9اهلل   ثب علٳت ثڈ ًچي ٬ٓب، ٷبٽ ربي ٷبٽ كًچٹ7

 ؿډيپ  اٻٸچي ؽچيَ ٯلاك ٿ 

لٳمت ثمڈ ًمچي ٓم٬ب څ     ثملاي ع »ؿكثبكڇ آؿاة ٤ً  ٫لٿچؿ:  7اٿبٽ ٓبؿ٭

 3« ُـ ام آځ ؽبكد ٿ  9ٿلڅڇ ام ؿك ٿٰبثٺ عزلاالًچؿ ؽبكد ُچيـ ٳڈ پيبٿجل

ـ   8 څ ُمتبة ڃچكميمـ     4  ثب آكاٿَ څ څٯبك ثڈ ًچي ٓم٬ب علٳمت ٳڄيم

ًمبم   مٿيڄمڈ  ،ُبيـ عٴڀتَ آځ ثبُـ ٳمڈ آكاٿمَ څ ًمڄٸيڄ  ؿك علٳمت    
                                              

 .166، ـ 10. ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 1

 .401حح، ـ  ي. قٟجب2

 .145، ـ5ت، جي؛ اِ ٟر431، ـ4، جي. وبف3

 . ٕٞبٖ.4
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ع٘چك ٯټت څ ت٬ٴل څ تچرڈ ثيِمتل ثمڈ ؽـاًمت څ ُمتبة ؿك رڀ٤يمت،      

 ُچؿ  آماك ؿيٸلاځ ٿ  ٿچرت

  ام ٳچڇ ٬ٓب ثبال كڅيـ تب ٬ٓب يبثيـ څ ٿ٬ّٔب ُچيـ  ٳ٤جڈ كا ثجيڄيـ څ ثمڈ يمبؿ   9

 ٿ٤جچؿ ثبُيـ  ډڀضڄيڂ عڀـ څ حڄبي اٻڊ  ثٸچييـ تب ًپبًٸناك ثبُيـ 

تمل   ډبي اٻڊ  كا ثل ؽچؿ، تب عـ اٿٴبځ ثلُڀبكيـ تمب ؽـاُمڄبى   ڃ٤ڀت

چؿ كا يمبؿآڅكي ٳڄيمـ څ ډ٬مت    ُچيـ  ډ٬ت ثبك تٴجيل ثٸچييـ څ ثنكٷ  ٿ٤ج

ـ     ٷمبڇ ثمل    آځ  ثبك عڀـ څ ال اٻڈ اال اهلل ٷچييمـ څ ٿچعمـي ًپبًمٸناك ثبُمي

څ ام اڅ تِٴل ٳڄيـ ٳڈ ٿچرت ډـايت ٿب ُمـ تمب    1ؿكڅؿ ث٬لًتيـ 9پيبٿجل

 ام ڃ٤ڀت عذ ثڊلڇ ثجليپ 

تچٯم٪ ثمل   »٫لٿمچؿ:   7آڅكؿ  اٿبٽ ٓمبؿ٭    تچٯ٪ ثل ٬ٓب، ٬ٓب ٿ 13

 2 «ط ثلاي ٿمٯب  اٻڊ  ؿك كًتبؽين اًتًبم ٬ٓبي كڅ ٬ٓب، مٿيڄڈ

ُمچؿ  اٿمبٽ      تچٯ٪ ٛچالڃ  ثل ٬ٓب څ ٿلڅڇ ٿچرت ثلٳت ٿبٻ  ٿم  11

ثل ٳمچڇ ٓم٬ب څ    ،ؽچاډـ حلڅتَ ٫لاڅاځ ُچؿ ډلٳي ٿ »٫لٿچؿ:  7ٓبؿ٭

ثمڈ اڃمـامڇ    9پيمبٿجل »ډڀضڄيڂ ع٘مل  ٫لٿمچؿ:    3« ٿلڅڇ ميبؿ تچٯ٪ ٳڄـ

 4« ٳلؿ ٯلائت ًچكڇ ثٰلڇ، ثل ٳچڇ ٬ٓب تچٯ٪ ٿ 

٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ، ٿچرت پبٳ  ام ٷڄبډمبځ  »٫لٿچؿ:  9  پيبٿجل12

 5« ُچؿ ٿ 
                                              

 . 145، ـ5؛ اِ ٟريت، ج 431، ـ4وبفي، ج. 1

 .173، ـ 10. ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 2

 .147، ـ5ت، جي؛ اٟر209، ـ2، جٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ؛ 433، ـ4، جي. وبف3

 .145، ـ5ت، جي؛ اٟر431، ـ4، جي. وبف4

 .208، ـ2، جيٝٔٗ اليحضسٜ اِفم؛ 19، ـ5ت، جي. اٟر5
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٤ً  ثيڂ ٓم٬ب څ ٿملڅڇ، ٿچرمت ُم٬ب٣ت     »٫لٿچؿ:  7  اٿبٽ ًزبؿ13

 1« ُچؿ ٫لُتٸبځ ٿ 

ثڈ اڃـامڇ عذ پيمبؿڇ څ آماؿي ډ٬تمبؿ    ،  حچاة ٤ً  ثيڂ ٬ٓب څ ٿلڅڇ14

 ثڄـڇ اًت 

٬ب څ ٿلڅڇ، پبؿاٍ عمذ  ٤ً  ثيڂ ٓ»ثڈ يٴ  ام اڃٔبك ٫لٿچؿ:  9پيبٿجل

 2« پيبؿڇ څ آماؿ ٳلؿځ ډ٬تبؿ ثڄـڇ ؿاكؿ

اڃٌبڃ  ٳمڈ ثمڈ ٓم٬ب څ     3  ٬ٓب يبؿٷبك آؿٽ، څ ٿلڅڇ يبؿٷبك عچاًت 15

ٳڄمـ څ تمأٿټ  ؿك    كڅؿ، يبؿي ام پـك څ ٿبؿك ڃؾٌتيڂ ؽمچيَ ٿم    ٿلڅڇ ٿ 

 آٿچمؿ  ٳڄـ څ ٣جل  ٿ  ډجچٙ آؿٽ څ عچا څ ٣چاٿٺ آځ ٿ 

  ثمـاكيپ ٳمڈ اًملاكي ٿِمبثڈ ؿاكڃمـ         ٿلڅڇ كا ډڀضچځ ٬ٓب ٷلاٿ16

كًميـ، ډڀمبځ ٳبكډمبي  كا اڃزمبٽ      ډڄٸبٿ  ٳڈ ثڈ ٿملڅڇ ٿم    9پيبٿجل اٳلٽ

 4ؿاؿ ٳڈ ثل ٬ٓب اڃزبٽ ؿاؿڇ ثچؿ  ٿ 

 7  ؿك ٿلڅڇ، رچاڃڀلؿي څ ٿملڅ  كا تڀمليڂ ٳڄيمـ  اٿمبٽ ٓمبؿ٭     17

َ »٫لٿچؿ:  ٷيمل څ   ثب كًيـځ ثڈ ٿلڅڇ، ٿلڅ  څ رچاڃڀلؿي كا ثلاي ؽـا پمي

 5« ؽچيَ كا ام ٿيبځ ثلؿاك ٬ٓب  ]ثـ 

 ڃچيٌـ: آيت اهلل رچاؿي آٿټ  ٿ 

گاٌمٍ يتٍخاوةصفادا د،ايهاستمدٍودًد اسعيزائ آن
                                              

 .208، ـ2، جٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ. 1

 .236، ـ 99، ج اال٘ٛاز؛ ثحبز65. ٔحبغٗ، ـ 2

 .233، ـ 99ز.ن: ثحبزاال٘ٛاز، ج  ؛. قفب ٔحُ ٞجٛط آرْ، ٚ ٔسٜٚ ٔحُ ٞجٛط حٛاغت3

، والسرر  اِى ههبة  يفهه العمرر  ؛ اِحههح ٚ 216، ـ3، جي؛ اسٔههر886، ـ2ح ٔػههّٓ، جيقههح. 4

 .183، ـيؾٟس يز ئحٕد

 .173، ـ 10. ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 5
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تصفيٍم دٌ،ازصفايالُيت وً دا ضًدييقتيتٍسدًيمد يٌ

مى تام يتيم داوگيتٍدستآي د؛زي ام يٌ يد،سعيميمي

وطاوٍتصفيٍيتُذية يشاست... مرم يتيم داوگييصفا،

صفات س يس ّايهما ،َمان مٍتيانض ،آناستمٍاوسانٍت ًٍو گ

ما ذليالودٍ ًاوم د،ديگ دستٍت م يتيم داوگيتا يات .اوسانخ ٍت

1....«مٍس ي آزادگاناما حسيهمى زىاند ازومي

ٷچڃڈ  آځ»٫لٿچؿ:  7ؿ٭  ٯجٺ ام كًيـځ ثڈ ٿلڅڇ پبٱ ُچيـ  اٿبٽ ٓب18

  2«ثبٍ ٳڈ صچځ ثڈ ٿلڅڇ كً ، ؽـا تچ كا پبٱ څ پبٳينڇ ثجيڄـ

ُبيـ ايڂ ٿٜټت اُبكڇ ثڈ آځ ثبُـ ٳمڈ ؿك ا٣ڀمبٹ ٯجمٺ ام ٿملڅڇ، ٿخمٺ      

كا ثجؾِمبيـ څ ام  ٿب ؽـا ٳڄيپ تب ٯـك اًت٬٨بك  آځ،ثبيـ اعلاٽ، ٛچا٩ څ ٤ً 

  ٳڄـ څ پي ام آځ كاډ  ٿلڅڇ ُچيپٷڄبډبځ پبٱ 

 رفات ٍ هشعر ٍ هٌاٍقَف در ع

 ياد خدا در عزفات ً مشعز

َْ َغَرـَاٍت } ٌِ  ًْ ـَْضُخ
َ
ًْ ـَإَِیا أ ٌَِ َرِبُس ٔا ـَْضَ   ن حَبَْخُؾ

َ
َِاٌ  أ ًْ ُس ىَيَْس َغيَْيُس

 ِّ ٌَِ َرْتيِ  ًْ ُخ ِْ ًْ َوِِن ُن َداُز َْ ا  ٍَ ََراِم َواْیُنُروهُ َن
ْ
ْظَػِر اْل ٍَ ْ َِْد ال ـَاْیُنُروا اّلِلَّ ِغ

ََ الضَّ  ٍِ َ  (=<6?)تمشٜ.{ اىِ َ ل

ٞتتيچٌٙتتاٞيتتتشؿتتٕا٘يؼتتتوتتٝ]دسٔٛػتتٓحتتج،سٚص ٚ[تخــتتياص

سٚا٘تٝؿتذبذ،ختذاسادس«ػشفتات»پشٚسدٌاستاٖتجٛبيتذٍٚٞٙتأيوتٝاص

                                              
 .402حح، ـ  ي. قٟجب1

 .173، ـ 10دزن اِٛغبئُ، ج . ٔػ 2
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ٌٛ٘ٝوٝؿٕاساسإٞٙتابيوتشدبادوٙيذٚاٚسابادوٙيذٕٞاٖ«ٔـؼشاِ شاْ»

ذ.ؿهاصٌٕشاٞاٖتٛدبٚ]ؿٕا[پيؾاصآٖ،تي

شأننزول

ؿكثبكڇ ثؾَ ڃؾٌت آيڈ عٴبيت ُـڇ اًت ٳڈ ٿلؿٽ ؿك مٿمبځ ربډټيمت،   

ٿ٤بٿټڈ، تزبك ، عڀمٺ ٿٌمب٫ل څ ثبكٳِم  كا ؿك ٿچًمپ عمذ، عملاٽ څ ٷڄمبڇ        

ٳلؿڃـ اٷل ٳٌ  ډڄٸبٽ ٿلاًپ عمذ صڄميڂ ٳبكډمبي      ؿاڃٌتڄـ  آڃڊب ؽيبٹ ٿ  ٿ 

ـاڃڄـ آيب اعٴمبٽ  ٿٌټڀبڃبځ ٿڄت٠ل ثچؿڃـ ٳڈ ثكڅ  امايڂ ُچؿ  ٳڄـ، عذ اڅ ثبٛٺ ٿ 

 ٳڄـ  اكمٍ ا٣مٽ ٿ  ٿبڃـ، يب اًمٽ آڃڊب كا ث  ربډټ  ډڀضڄبځ ثبٯ  ٿ 

كا « ٷڄمبڇ ثمچؿځ ٿ٤بٿټمڈ ؿك ٿچًمپ عمذ     »آيڈ ٫چ٭ ڃبمٹ ُـ څ تچډّپ ربډټ  

مٴبٻ     ڃبؿكًت ؽچاـڃ څ ا٣مٽ ٳلؿ ٳڈ ؿك ٿچًپ عذ، ٿ٤بٿټڈ څ تزبك  ډميش ُا

ت٬بؿڇ ٳڄڄـ څ ًچؿي ـا ًا ـاكؿ ٳڈ ٿلؿٽ ام ثؾَِ ؽ  1ثڈ ؿًت آڅكـڃ  ڃ

هاهاواشارهنكته

  ٣ل٫ب  ثيبثبځ څًي٤  اًت ؿك عـڅؿ ثيٌمت ٳيټمچٿتلي ٿٴمڈ ٳمڈ     1

اي  اٻغزڈ ثلاي اڃزمبٽ ؿاؿځ ٿلعټمڈ   عبريبځ ام ٟڊل تب ٧لڅة كڅم ڃڊپ في

ؿك آمٺ ثمڈ ٿ٤ڄمبي ُمڄبؽت څ     « ٣ل٫مب  »ٿبڃڄـ  څاهڇ  ام عذ ؿك آڃزب ٿ 

٣ل٫ب ، اعتڀبال  ٿت٤مـؿي   ٣ل٫بځ اًت  ؿك ٿچكؿ ڃبٿٸقاكي ايڂ ثيبثبځ ثڈ

ثيبځ ُـڇ اًت؛ ام رڀټمڈ ايڄٴمڈ څٯتم  پيمٲ څعم ، ا٣ڀمبٹ عمذ كا ثمڈ         

ډڀضڄميڂ  «  ُمڄبؽتپ »؛ «٣ٓل٫َمتٔ »ڃِبځ ؿاؿ، اثلاډيپ ثڈ اڅ ٷ٬ت:  7 اثلاډيپ

اي ثملاي ٿ٤ل٫مت ؽمـا څ ُڄبًمبي  فا       ايڂ ًلمٿيڂ، ٿغيٚ ثٌيبك آٿبؿڇ
                                              

 .294، ـ 1بٖ، ج ي؛ ٔدٕ  اِج195، ـ 1ٗ، ج ي؛ ٘ٛزاِثم34ّاغجبة اِٙصَٚ، ـ . 1
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ڄٸبٽ څكڅؿ ثڈ ايڂ پبٱ اڅًت څ آځ رقثڈ كڅعبڃ  څ ٿ٤ڄچي ٳڈ اڃٌبځ ثڈ ډ

 1ڃبپقيل اًت  ٳڄـ، څٓ٪ ًلمٿيڂ پيـا ٿ 

، ڃممبٽ ًمملمٿيڄ  اًممت ؿك عممـڅؿ «ُمم٤چك»ام ٿممبؿڇ « ٿِْٓمم٤ٓلُاٻغٓلاٽ  »2

اٻغزمڈ كا ؿك آڃزمب    صڊبكؿڇ ٳيټچٿتلي ٿٴمڈ ٳمڈ عبريمبځ ُمت ؿډمپ في     

اڃـ ٳڈ آڃزب ٿلٳني ثلاي ٤ُبئل عذ  ڃبٿٸقاكي آځ ٷ٬تڈؿكثبكڇ ٷقكاڃڄـ   ٿ 

 ڂ ٿلاًپ ٠٣يپ څ پلُٴچڇ اًت اي ام اي څ ڃِبڃڈ

ثلؽ  ډپ ثب تچرڈ ثڈ كيِڈ ٻ٨چي آځ ٳڈ ام ٿبؿڇ ٤ُچك اًت، ٿ٤تٰـڃمـ  

اي  ډمبي تمبمڇ   ډبي آځ ثيبثبځ، صِڀڈ اڃٌبځ ؿك آځ ُتِ كڅعبڃ ، كڅي ٿبًڈ

 2ٳڄـ  ام اڃـيِڈ څ ٤ُچك كا ؿكڅځ ؽچؿ اعٌبى ٿ 

ډبي ٿت٤ـؿي، ام رڀټڈ ٫ټ٬ٌڈ اؽمٯ ،    عذ ؿاكاي ٫ټ٬ٌڈ څ عٴڀت3

آيڈ ٿمقٳچك ثمڈ ٫ټٌم٬ڈ     ًيبً ، ٫لډڄٸ  څ اٯتٔبؿي اًت  ٯلآځ ٳليپ ؿك

ٳڄـ  ٿٌټڀبڃبځ ام ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ ؿڃيب ثڈ ًچي ؽبڃمڈ   اٯتٔبؿي عذ اُبكڇ ٿ 

ؿډڄمـ  ايمڂ اٿمل     ٳڄڄـ څ ٳڄٸلڇ ٠٣يپ عمذ كا تِمٴيٺ ٿم     ؽـا علٳت ٿ 

 تچاڃـ پبيڈ څ اًبً  ثلاي رڊَ اٯتٔبؿي ٿٌټڀبڃبځ ثبُـ    ٿ 

ُچؿ څ ٿ٨نډمبي ٿت٬ٴمل    ٿلٳن ٿجبؿال  تزبكي ٿ ؿك ٿچًپ عذ، ٿٴڈ 

ُچڃـ تب ثب ډڀ٬ٴلي څ ډڀٸبٿ  پبيمڈ   ؿك آڃزب رڀ٢ ٿ  بځاٯتٔبؿي ٿٌټڀبڃ

ٿغٴڀ  ثلاي اٯتٔبؿ رچاٿ٢ اًممٿ  ثلينڃمـ څ ٿٌمټڀبڃبځ كا ام ؿُمڀڄبځ     

 ڃيبم ٷلؿاڃڄـ  ث 

  ا٣ڀبٹ عذ څ فٳلډبي آځ ثبيـ ٿٜبثٮ ؿًمتچك اٻڊم  ثبُمـ  ُمٴلاڃڈ     4
                                              

 .35 ٚ 34، قف2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ. 1
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ځ اًت ٳڈ اڃٌبځ ٯمـك ډمـايت څ ڃزمب  ام ٷڀلاډم  كا     آ ،ڃ٤ڀت ډـايت

 1ثـاڃـ څ ٛجٮ آځ كاډجلؿ ٣ڀٺ ٳڄـ 

هاهاوپيامآموزه

  عذ ؿاكاي اث٤مبؿ اٯتٔمبؿي څ ٿ٤ڄمچي اًمت  پمي ام ډمل ؿڅ ٔث٤مـ        1

 اٯتٔبؿي څ ٿ٤ڄچي عذ ثڊلڇ ثزچييـ 

 ډبي اٻڊ  اڃزبٽ ؿډيـ    ٿلاًپ عذ كا ٛجٮ كډڄڀچځ2

 بت  كا ثب ٤ُچك ٿ٤ِلي پيچڃـ ؿډيـ   ؿك ډڄٸبٽ عذ، ٿ٤ل٫ت ٣ل3٫

 يکزنگي با مزدم در حزکت حاجيان بو سٌي منا

{ ًٌ ُِ َواْشَخْؾِفُروا اّلِلَّ إِنَّ اّلِلَّ َدُفٌٔر رَِض ي ـَاَض انلَّا
َ
َْ َضْيُد أ ٌِ ٔا  ذِيُض

َ
ًَّ أ .{ ُث

(<<6)تمشٜ?

ؿٛ٘ذ،]تٝػٛ ٔٙا[سٚا٘تٝؿتٛبذٚاصختذاػپغاصجابيوٝٔشدْسٚا٘ٝٔي

ٔشصؽتخٛاٞيذوٝخذاتؼياسآٔشص٘ذٜٟٔشٚسصاػت.آ

شأننزول

څ ًلپلًتبځ  7 عٴبيت ُـڇ اًت ٳڈ ٯليَ ؽچؿ كا ٫لمڃـاځ اثلاډيپ

ثمڈ ٿ٤ڄمبي    2،«عٔڀٕمي »ؿاڃٌمتڄـ څ ؿك آمٜمط، ثمڈ ؽمچؿ      ؽبڃڈ ٳ٤جڈ ٿم  

ٷ٬تڄـ  آڃبځ ثلاي ٿلؿٽ ؿيٸل، ٿٰبٿ  ٿخمٺ ٿٰمبٽ ؽمچيَ     ٿ « ٳيَ ًؾت»

ٿب ڃجبيـ اعتلاٽ صينډمبي  كا ٳمڈ ثيملڅځ ام عمليپ      ٷ٬تڄـ ٯبئٺ ڃجچؿڃـ څ ٿ 

تلريظ ؿډيپ څ اٷل صڄميڂ   ،ثل اعتلاٽ آڃضڈ ؿك عليپ ٿٴڈ اًت ،ٿٴڈ اًت

ؿك ٣ل٫مب  ٳمڈ ام   كڅ  امايمڂ  ٣لة ثلاي ٿب اكمُ  ٯبئٺ ڃؾچاډـ ُـ  ،ٳڄيپ
                                              

 اغت.« ٔثُ» يب ثٝ ٔعٙبي« ِٕب» يٝ، ثٝ ٔعٙبيٗ آيرز ا« وٕب»ٚاضٜ . 1

 آٔدٜ اغت.   ؽ(يو ا٘د )غخت ٗ ٔحىٓيوٝ رز ر يافسار ئعٙبثٝ « حُٕع». 2
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ؿاڃٌتڄـ رنڅ څٟبي٪  ثب آڃٴڈ ٿ  ؛ٿبڃـڃـ ٿغيٚ علٽ ٿٴڈ ثيلڅځ اًت، ڃڀ 

 1اًت  7 عذ څ آييڂ اثلاډيپ

څ ثڈ آڃمبځ ؿًمتچك   ٳِيـ ٯلآځ ثل ايڂ اٿتيبمِ تچډڀ  ٯليَ، ؽٚ ثٜمځ 

 علٳت ٳڄڄـ  ،ډڀضچځ ٿلؿٽ ،ٳڈ ؿك عذؿاؿ 

هاهاواشارهنكته

  عذ ٿ٠ڊل ثلاثلي څ يٴلڃٸ  اًت څ ډڀڈ ا٫لاؿ ثبيـ ٿخمٺ ډمپ، ٿلاًمپ    1

 څًيټڈ ڃبٽ څ كًپ، ٿڀڄچ١ اًت  رب آڅكڃـ  پي اٿتيبمٛټج  ثڈ عذ كا ثڈ

ٳڈ ؿك ايڂ آيڈ ؿڅ ثبك ثڈ ٳبك ك٫تڈ اًت، ثڈ ٿ٤ڄبي علٳمت  « ا٫ِبٗڈ»هڇ   څا2

ربي  علٳت ٳڄيـ ٳڈ ډڀمڈ ٿملؿٽ علٳمت     ؿًتڈ رڀ٤  اًت؛ ي٤ڄ  ام ډڀبځ

 رڀ٤  ؿك عذ اكمُڀڄـ څ ٿٜټچة اًت  ٳڄڄـ  پي علٳت ؿًتڈ ٿ 

ؿډمـ ٳمڈ ام ؽمـا ٛټمت        ؽـاڅڃـ ؿك ايڂ آيڈ ثڈ ٿملؿٽ ؿًمتچك ٿم    3

څُمچ   ايڂ ٓمچك ، كڅط اڃٌمبځ ثمب تچثمڈ ٌُمت     ميلا ؿك   ثؾِبيَ ٳڄيـ؛

ُچؿ  اًت٬٨بك ٿبڃ٢ ڃباٿيمـي اڃٌمبځ اًمت؛     ؿڇ ٿ چيبثـ څ ٷڄبډبڃَ ثؾِ ٿ 

ايپ څ  څيوڇ اٷل ثـاڃيپ ثلاثل ؽـاي  ؽٜبپچٍ، ٿڊلثبځ څ ثؾِبيڄـڇ ايٌتبؿڇ ثڈ

 ٳڄيپ  اًت٬٨بك ٿ 

هاهاوپيامآموزه

 يـ ؽچاډ  ثيبٿچم   ام عذ ؿكى يٴلڃٸ  ثب ٿلؿٽ څ آٿلم1ٍ

 ٷلاي  اًت    عذ ٿ٠ڊل ډڀبډڄٸ  څ رڀ2٢

   ام ٫لٓت عذ ثلاي آٿلمٍ ٷڄبډبڃتبځ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ 3

                                              
 .34؛ اغجبة اِٙصَٚ، ـ 296، ـ 1بٖ، ج ئدٕ  اِج. 1
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اسشاسٍهعاسفتَقفدسعشفات

 اسرار عرفات

 199ؿك آيڈ « ٣ل٫ب »  ُڄبؽت ؽچؿ: ؿك ٯلآځ ٳليپ ٫ٰٚ يٲ ثبك ڃبٽ 1

 اي ثمڈ  اڃٸين ٳڈ ٷچيب ؿكيضڈ ؿك ايڂ ًلمٿيڂ ؽبٛلڇ»ًچكڇ ثٰلڇ آٿـڇ اًت  

رڊبځ ٿبڅكاي ٛجي٤ت ؿك آځ ٷِچؿڇ ُـڇ، اڃٌبځ ڃڈ تڄڊمب ام ڃِمئڈ ٣ل٫مبځ    

اي ثب مٿنٿمڈ تٌمجيظ ٣ڀمچٿ  ؽټٰمت      ُچؿ څ ٻغ٠ڈ پلڅكؿٷبك ًلٿٌت ٿ 

ٷلؿؿ، ثټٴڈ ؽچؿٍ كا ډپ ٳڈ ٣ڀلي اًمت ٷمپ ٳملؿڇ څ ثمڈ      ډڀبډڄٶ ٿ 

ٷملؿؿ څ   ٳڄمـ څ ثمڈ عمبٹ ؽچيِمتڂ ٣مبك٩ ٿم        ٷلؿؿ، پيـا ٿ  ؿڃجبٻَ ٿ 

ڃيٌت ٳڈ ُمت څ كڅم ؿك تممٍ ٿ٤مبٍ، علئمبڃڈ،     ؿاڃـ اڅ آځ ٳٌ   ٿ 

يبثمـ، ٣ِٜمَ ٫ملڅ     ٷمقاكؿ څ ډمل صمڈ ٿم      ٳچڇ څ ٓغلا كا ميمل پمب ٿم    

يبثـ ٷمچډل ؿيٸملي ؿكڅځ رمبځ اڅ ڃڊ٬تمڈ اًمت ٳمڈ اڅ ؿك        ڃِيڄـ  ٿ  ڃڀ 

 1« ڃبٿڄـ عٰيٰت ډڀبځ اًت  آكي ايڂ ًلمٿيڂ كا ٣ل٫ب  ٿ 

 اًت  ڃ٬  اٿتيبما  ٿچډچٽڅٯچ٩ ؿك ٣ل٫ڈ ثلاي   2

ربډټيت، ٯجيټڈ ٯليَ، اٿتيبما  ڃبؿكًت  ثلاي ؽچؿ ٯبئٺ ثچؿڃـ څ  ؿك

يٲ ام ا٣ملاة ٯبئمٺ ڃجچؿڃمـ      ثلاي ؽچؿ ٿٰبٿ  ٯبئٺ ثچؿڃـ ٳڈ ثلاي ډيش

ٳلؿڃـ؛ ي٤ڄ  ٳٌ  ٳمڈ   فثل څمځ ؽُڀي( ٿ٤ل٫  ٿ « عٔڀي»آڃبځ ؽچؿ كا 

ؿك ؿيممڂ ؽممچؿ ٿغٴممپ څ پبثلربًممت څ ثممڈ ٣ڄممچاځ ٫لمڃممـاځ اثمملاډيپ څ 

كڅ  امايمڂ  ُمڀلؿڃـ   جمڈ، ؽمچؿ كا ام ډڀمڈ ثلتمل ٿم      ًلپلًتبځ ؽبڃمڈ ٳ٤ 

ٷ٬تڄـ: ٿب ڃجبيـ ؿك ٿلاًپ عذ، ثڈ ٣ل٫ب  ثلڅيپ؛ ميلا ٣ل٫ب  ام علٽ  ٿ 

ؿاڃٌمتڄـ څٯمچ٩ ؿك ٣ل٫مب  رنئم  ام      ٳڈ ٿم   ٿٴڈ ثيلڅځ اًت؛ ؿكعبٻ 
                                              

 .61، ـ 2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج ي. افػ1
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ٿلاًپ عذ اثلاډيڀ  اًت  ٯلآځ ٳليپ ؿك آيب  ٫چ٭ ؽٚ ثٜمځ ثل ايمڂ  

چك ؿاؿ ٳڈ ډڀڈ ثب ډپ ؿك ٣ل٫ب ، تچٯم٪  اڅډبٽ ٳِيـ څ ثڈ ٿٌټڀبڃبځ ؿًت

 1 «فڅٯچ٩( ٳڄڄـ

ٕ »  ؿكى اتغبؿ څ يٸبڃٸ : څاهڇ 3 ام ٿمبؿڇ ٫ميٖ ؿك آمٺ ثمڈ     « ا٫مب

ٿ٤ڄبي رليبځ څ كينٍ آة اًمت؛ ام آڃزمب ٳمڈ علٳمت ًملي٢ څ ؿًمتڈ       

ُمجبډت ثمڈ علٳمت ڃڊمل رمبكي       رڀ٤  ٿلؿٽ ام ربي  ثڈ ڃٰٜڈ ؿيٸل، ث 

 2كڅؿ  ڃيٌت، ايڂ ت٤جيل ثڈ ٳبك ٿ 

ؿډـ ٳڈ ډڀٸ  ثـڅځ اًتخڄب ڃؾٌت ثڈ ٣ل٫ب   ثڈ ٿلؿٽ ؿًتچك ٿ  ٯلآځ

ٷبڇ ثڈ ٿ٤ِلاٻغلاٽ، څ ًپي ثڈ ًلمٿيڂ ٿڄب ٳچس ٳڄڄـ  ؿك څاٯم٢،   ثلڅڃـ  آځ

ايڂ اُبكڇ ٻٜي٬  ثڈ څعـ  اٿت اًمٿ  اًت ٳمڈ ډڀبډڄمٶ ؿك ٿٌميلي    

 علٳت ٳڄڄـ  ،ٳڈ ؽـا ٫لٿچؿڇ اًت

 ٌِ رٍاياتياسرار عرفات در آي

 ل٫ڈ صيٌت؟كٿن څٯچ٩ ؿك ٣  1

اٻغزمڈ،   پلًيـ ٳمڈ صملا ؿك ٣ٔمل كڅم ڃڊمپ في     9ُؾٔ  ام پيبٿجل

 تچٯ٪ ؿك ٣ل٫ب  ٯلاك ؿاؿڇ ُـ؟ ع٘ل  ٫لٿچؿ:  

م د.پدسوار ماويآنعص ،ساعتياستمٍآد پ ي دگا  ا

و ات امتمهمق  م دمٍد آنساعتد تُتد يهمندان

آودانآمدادٌتًقنمىى يزا ييدعاومايى يتُطت ات اي

ضًو ،ساعتياسدتومًديساعتيمٍم د ازع راتوا جمي
                                              

 .413حح، ـ  ي؛ قٟجب62، ـ 2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج ي. افػ1

 . ٕٞبٖ.2
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ملمات]ييژٌتًتٍ[ اازپ ي دگا د يارتم ديمٍآد 

1تًتٍايپذي رتٍض .

   ٣ل٫ب  ٿ٤بؿٹ عذ اًت 2

  ايمڂ  2«اٻغمذ ٣ل٫مب   »ًڈ ثبك ٫لٿچؿ:  9ؿك اعبؿيج اًت ٳڈ پيبٿجل اٳلٽ

ًمبمؿ ٳمڈ تچٯم٪ ؿك     ا٣ڀبٹ عذ كڅُڂ ٿ ٿٜټت، ربيٸبڇ ثټڄـ ٣ل٫ب  كا ؿك 

ايڂ ًلمٿيڂ ٿ٤بؿٹ ٳٺ عذ اًت  ُبيـ عٴڀتَ آځ اًت ٳڈ ؿ٣مب، آٿملمٍ   

 يبثـ  ٓچك  څيوڇ تغٰٮ ٿ  اٻڊ ، ٳڀبٹ څ كُـ اڃٌبځ ؿك ايڂ ًلمٿيڂ ثڈ

اٻجتڈ ٿڀٴڂ اًت ايڂ ٿٜټت، اُبكڇ ثڈ عٴپ ٫ٰڊ  ٣ل٫ب  ڃين ثبُـ ٳڈ 

ي تلٱ ٳڄـ، عذ اڅ ثبٛٺ ٣ل٫ب  ام اكٳبځ عذ اًت څ ډلٳي آځ كا ٣ڀـ

 3اًت 

عمذ ثمڈ ًمجت آٷمبډ      »ڃچيٌمـ:   ثبكڇ ٿ  اهلل رچاؿي آٿټ  ؿك ايڂ آيت

، ٿچرت ت٤بٻ  څ 4ُچؿ ؽبٓ  ٳڈ رن ؿك ٣ل٫ب  ؿك ربي ؿيٸل يب٫ت ڃڀ 

ًپي ًلّ ايمڂ  «  ڃيٺ اڃٌبځ ثڈ اڅد ٯټڈ ٣بٻپ اٿٴبځ، ي٤ڄ  ؽُټٮ ٠٣يپ اًت

 5ؿاڃڄـ  ٿٜټت كا ؿك ؿ٣بډبي ٣ل٫ڈ ٿ 

 ٳڄـ  ٿجبډب  ٿ  اډٺ ٣ل٫ڈ   ؽـا ثڈ3

ؽبٛل  ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ ؽـا ؿك ٣ٔل ٣ل٫ڈ ثڈ 9ؿك اعبؿيج ام پيبٿجل
                                              

 د.ي. چبح خد8، ح 19، ثبة 13عٝ، ج ي. ٚغبئُ اِؿ1

 يفه  العمر   ؛ اِحح ٚ 204، ـ 2ضبء، ج ياِج محج  237، ـ3ٚ ج214، ـ5، جيٙٗ اسٔر. غ2

 .190ه  189، قفوالس  اِى بة 

 .963ٔساخ  ع بْ، ٔػئّٝ  يثب حٛاؾ ;يٙي. ز.ن: ٔٙبغه حح، أبْ خ3ٕ

 .204، ـ 2ضبء، ج ياِج محج ؛ «ع ف اِحح ». 4

 .423حح، ـ  ي. قٟجب5
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ثمڈ ثڄمـٷبڃپ   »٫لٿبيمـ:   ٳڄمـ څ ٿم    اډٺ ٣ل٫ڈ ثڈ ٫لُتٸبځ ؽچؿ ٿجبډب  ٿم  

  1«اڃـ ثڄٸليـ ٳڈ هڅٻيـڇ څ ٧جبكآٻچؿ ثڈ ًچي ٿڂ آٿـڇ

ك ُڄبًـ څ ؿ آكي، آځ عبر  ٳڈ ثلاي كًيـځ ثڈ ؿڅًت، ًل ام پب ڃڀ 

ډلصمڈ ام  ٷچيمـ   ٿم  مثبځ عمبٹ  ثڈ ُچؿ څ  آځ ثيبثبځ، ٷلؿآٻچؿ څ هڅٻيـڇ ٿ 

ؿاكؿ څ ثمب ډڀميڂ عبٻمت     ؿڅًت كًـ ڃيٴچًت، ؽـا ڃين اڅ كا ؿڅًت ٿ 

 پقيلؿ  هڅٻيـڇ، څي كا ثڈ ثبكٷبڇ ٯـى ؽچيَ ٿ 

 2ٿٌتزبة اًت ؿك ايڄزب   ؿ٣بي ُڀب 4

ام ؽمـا   اٷل ثڄـڇ ؽـا ؿك ٣ل٫ب  پي ام ؿ٣ب څ فٳمل »٫لٿچؿ:  9پيبٿجل

ؿكؽچاًت ٳڄـ ٳڈ ٬ُب٣ت اډٺ ٿچاٯ٪ ف٣ل٫ب ، ٿِم٤ل څ ٿڄمب( كا ثٴڄمـ،    

 3« ُچؿ ٬ُب٣ت اڅ پقيل٫تڈ ٿ 

ثڈ ٷـاي  ٳڈ ؿك كڅم ٣ل٫مڈ   7ؿك عـيج ؿيٸلي اًت ٳڈ اٿبٽ ًزبؿ

څاي ثل تچ! آيمب ؿك صڄميڂ كڅمي، ؿًمت ڃيمبم ثمڈ      »ٳلؿ، ٫لٿچؿ:  تٴـي ٿ 

ؿٳبځ ؿك كعپ ٿبؿك، اٿيـ ٳڄ   ؿك ايڂ كڅم، ثلاي ٳچ ًچي ٧يلؽـا ؿكام ٿ 

٫لٿمچؿ:   7ډڀضڄميڂ ؿك عمـيج ؿيٸملي، اٿمبٽ ًمزبؿ     «  كڅؿ ٤ًبؿ  ٿ 

ٳٌبڃ  ٳڈ ؿك صڄيڂ مٿبځ څ ٿٴبڃ  ف٣ل٫ڈ( ؿًت ڃيبم ثمڈ ًمچي ؿيٸملاځ    »

 4« ډبيڄـ ؿكام ٳڄڄـ، ثـتليڂ اڃٌبځ

   ًلمٿيڂ ٣ل٫ڈ، ٿٴبځ ڃچٿيـي ڃيٌت 5

چٹ ؽمـا!  اي كً»پلًيـ:  9ام پيبٿجل 7ؿك كڅايت اًت ٳڈ اٿبٽ ٣ټ 
                                              

 .13، ـ 99. ثحبزاال٘ٛاز، ج 1

 .13، ـ99؛ ثحبزاال٘ٛاز، ج261، ـ4، جيبف. و2

 .74، ـ5؛ وٙصاِعٕبَ، ج463، ـ3ٕبٖ، جي. ؾعت اال3

 .261، ـ 96. ثحبزاال٘ٛاز، ج 4
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ٳٌم  ٳمڈ   »؟ ع٘ل  ٫لٿچؿ: «ٳـاٽ يٲ ام اډٺ ٣ل٫ب ، رلٽ ثنكٷ  ؿاكؿ

اٿمبٽ  «  ؿڇ ڃِـڇ اًمت چؿاكؿ ٳڈ ثؾِ 1يٰيڂٳڈ  ام ٣ل٫ب  ثبمٷلؿؿ، ؿكعبٻ 

 2« ي٤ڄ  ام كعڀت اٻڊ  ٿأيچى ُچؿ»ڃين ٫لٿچؿ:  7ٓبؿ٭

ت  عت  پيمبٿجل بيايڂ ًلمٿيڂ ٿغٺ ثؾِ ثلؽم   »٫لٿمچؿ:   9َ ٷڄبډبځ ًا

ډميش كڅمي ٿخمٺ   »ډڀضڄيڂ ٫لٿچؿ:  3« ُچؿ ؿڇ ڃڀ چب ، ثؾِٷڄبډبځ رن ؿك ٣ل٫

 4« يبثڄـ ٣ل٫ڈ ڃيٌت؛ ميلا ثيِتليڂ ا٫لاؿ ؿك ايڂ كڅم ام آتَ ڃزب  ٿ 

ډملٳي ؿك ٿمبڇ كٿ٘مبځ    »٫لٿمچؿ:   7ؿك عـيج ؿيٸلي، اٿبٽ ٓمبؿ٭ 

ُمچؿ؛ ٿٸمل آڃٴمڈ ؿك     ؿڇ ڃِـ، تب ٿبڇ كٿ٘بځ ًبٹ ث٤ـ آٿلميـڇ ڃڀم  ثؾِچ

 5« ٣ل٫ب  عبٗل ُچؿ

ؿڇ چڃڈ تڄڊب عبريبځ ؿك ٻغ٠ب  آ٧بميڂ ٣ل٫مب  ثؾِم   ،٫ب آكي ؿك ٣ل

ثټٴڈ ؽمبڃچاؿڇ څ ډڀِمڊليبځ    6 ٷلؿڃـ ُچڃـ څ ٿِڀچٹ كعڀت اٻڊ  ٿ  ٿ 

 ٫لٿچؿ:   7ُچڃـ  اٿبٽ ٓبؿ٭ ؿڇ ٿ چآڃبځ ڃين ثؾِ

َيرم دمؤمىيازاَلَ  يستايضُ يمدٍتاضد ،د ع ردات

اي يَديريقًفونى خرآونٍو ااَاليمؤمهآنممل اتثلط

م دمؤمىيازواوًادٌتاايماند ع راتيقًفونىد ،مگد آوندٍ

7و امؤمىانازآنواو ان اتيام زد.

                                              
 «.ظٗ»ز.ن: ٔفسرال زاغت، ٔبرٜ  ؛اغت يميٗ يٕٞساٜ ؾٛر ثٝ ٔعٙب« اّٖ»اٌس ثب « ظٗ». ٚاضٜ 1

 .541، ـ 4، جي؛ وبف211، ـ2، جٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ. 2

 .7ياش أبْ عّ 294، ـ1؛ رعبئٓ االغالْ، ج 65بل، ـ ي. اِدعفس3

 .192، ـ5، جي. اِػٙٗ اِىجس4

 .66، ـ4، ج ي. وبف5

 .15، ـ 5، ج ي. اخجبز ٔىٝ، فبو6ٟ

 .42، ـ 2، ج ي. ٚاف7
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 اًت  ُڄبؽت ٿ٤بك٩ څ ٣ټچٽ اٻڊ ًلّ تچٯ٪ ؿك ٣ل٫ب    6

هل عرفت بموقفه  بعرفهة معرفهة ا  »ٳڄـ:  ڃٰٺ ٿ  7ُجټ  ام اٿبٽ ًزبؿ

تچٯ٪ ؿك ٣ل٫ڈ، عٮ ٿ٤ل٫ت څ ُڄبًبي   آيب ثب 1« سبحاىه امر ادعارف و العلوم

 څ پ  ثڈ ٿ٤بك٩ څ ٣ټچٽ اٻڊ  ثلؿي؟ ؽـا كا ثڈ ؿًت آڅكؿي

 ٷچيـ:  اهلل رچاؿي آٿټ  ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٿ  آيت

معا فيعلً ديىديياقدن يقًفد ع راتت ايآناستمٍاوسانٍت

يوظا آر يىصتاوث ضًد.ت او مٍو ايو تدٍَمد ٍگ دديازاس ا اُل

ًاواست.وًد اتدٍود اتسددا دي ات ويازَايايياقن،يت  رعَمٍآُو

2«.ويازياسترقظاي ااعاعتمى مٍعاعتايس مايٍييسيلٍَ تي

لاك تچٯ٪ ؿك ٣ل٫ب 7 ـا، يٴ  ؿيٸل ام ًا ت    ٣ل٫بځ ثڈ اعبٛڈ ٣ټڀ  ؽ  ًا

  و قهب  ا  علهی صهحوفتو عرفت »ٳڄـ:  ڃٰٺ ٿ  7ُجټ  ام اٿبٽ ًزبؿ

 « رسيرت  و قلب  اطالعه علی

 ٷچيـ: اهلل رچاؿي آٿټ  ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٿ  آيت

گرا تاي د آودات ايهونتٍعا فضًدمٍو ايسثمانتدٍحح

وُانيآضنا يصميفٍقلةايي ازَايآنيحتيآوسدٍتد اي

ٍ عدً واوًدآگداٌد زيايداي يشايوًداي يضدهويسدتيتد

ست؛يعىيس زميهع رات،ممدلاد اكيضدًُدگذ د،آگاٌامي

ِل ـَإَُِّ }مضمًنآيٍم يمٍ ْٔ ْر ةِاىَْل َٓ ْخَف َوِِن ََتْ
َ
ًُ الَِسَّ وَأ است.3{ُّ َحْػيَ

اوساناگ ت او مٍقلثصد مطُ يممض حقاست،َمانعً مدٍ
                                              

 .166، ـ 10. ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 1

 .415حح، ـ  ي. قٟجب2

 .7. طٝ: 3
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ًا حي گىاَانخ ًاوميومي(ظاَ ي)وًد اٍت (د يودي)آالي ،گىاٌخ

دٌ،تىريٍوميوير 1مى .مي(پاك)مى يقلثص اازواع اتآًل

 اًت    تچٯ٪ ؿك ٣ل٫ب ، كٿن ٬ُب٣ت اٻڊ 8

ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ ٬ُب٣ت ؽـاي ٿت٤بٹ ڃٔميت ٣ل٫بتيمبځ    9ام پيبٿجل

 2ُچؿ  ٿ 

ٳڄمـ څ ٳڄمبك آڃمبځ ٯملاك      آكي، ؽـاڅڃـ ام ٿڊڀبڃبځ ؽچيَ پقيلاي  ٿم  

ؿډـ څ كعڀمت   ام ؿڅمػ ڃزب  ٿ  ُچؿ څ آڃڊب كا ٷيلؿ څ ٬ُي٢ آڃبځ ٿ  ٿ 

 ثبكؿ  ؽچيَ كا ثل آڃبځ ٫لڅ ٿ 

 اڃـ    ٣ل٫بتيبځ ٿڄت٠ل اربمڇ څكڅؿ ثڈ علٽ اٻڊ 9

صلا ٣ل٫ب ، ؽبكد ام علٽ ٿٴڈ ٯملاك  »پلًيـ:  7ُؾٔ  ام اٿبٽ ٣ټ 

صچځ ٳ٤جڈ، اتب٭ ؽـاًمت څ عملٽ، ؽبڃمڈ    »؟ ع٘ل  ٫لٿچؿ: «ٷل٫تڈ اًت

كؿ ؽبڃمڈ ُمچڃـ، ؿك ؽبڃمڈ    ؽچاډڄمـ څا  ډڄٸبٿ  ٳمڈ ٿڊڀبڃمبځ ٿم     3اڅًت 

ـ  ايٌتڄـ څ ثڈ ًچي ؽـا ت٘ل١ ٿم   ٿ  ثڄمبثلايڂ ٿڊڀبڃمبځ اٻڊم  ؿك     4« ٳڄڄم

ؿڇ ُمچڃـ   چٳڄڄـ تب ٿِڀچٹ كعڀت اٻڊ  ٷلؿڃـ څ ثؾِم  ٣ل٫ب  تچٯ٪ ٿ 

 ًپي ثب پبٳ  څ ٿ٤ل٫ت، ثڈ علٽ اٻڊ  پبي ٷقاكڃـ 

 اًت    ٣ل٫ب  ٿغٺ ع٘چك پبٳبځ13
                                              

 .416حح، ـ  ي. قجٟب1

 .74، ـ 5وٙصاِعٕبَ،ج ؛ 463، ـ3ٕبٖ، ج ي. ؾعت اال2

ؾٛر ٚ ٚاضٜ  يثداٖ اابق ٌف ٝ ٔ ي ٛاٝ( اغت وٝ رز فبزغئىبٖ خٛاة )ث يثٝ ٔعٙب« تيث». ٚاضٜ 3

ز.ن:  ؛ٛاز رازريه وٙهد ٚ ر  ئه  ياغت وٝ خب٘ٛارٜ رز آٖ ش٘دٌ يا بط ٚ خب٘ٝيح يثٝ ٔعٙب« راز»

 «.تيث»، ٚاضٜ 2ٓ، ج يوّٕبل اِمسآٖ اِىس يك فياِ حم

 .224، ـ4، ج ي. وبف4
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څٯمچ٩   1؛«غهر طههارة رفة علیٓ يصلح الوقوف بع»٫لٿچؿ:  7اٿبٽ ٓبؿ٭

 ؿك ٣ل٫ب  ثـڅځ ٛڊبك  ُبيٌتڈ ڃيٌت 

٣ل٫ب  ًلمٿيڂ ٿٰـى، څ ٿچكؿ ٣ڄبيت پلڅؿٷبك اًت څ ٿٴبڃ  ثملاي  

ٿڄبًت اًت ٳڈ ٣ل٫بتيمبځ، ثمڈ ٛڊمبك     كڅ  امايڂ ؿ٣ب څ تچرڈ ثڈ ؽـاًت 

ٟبډلي څ ثبٛڄ  ؽچيَ تچرڈ ٳڄڄـ  ٛڊبك  ٟبډلي ٻجمبى څ ثمـځ ثملاي    

ٷناك ثبيـ ثڈ ٛڊبك  ؿكڅڃ  څ كڅع  ؽچؿ  يڂ عذاعلاٽ المٽ اًت  ډڀضڄ

تليڂ ٿٴبځ ڃيمن     ٿڄبًتڃڀبيـتچثڈ څ اًت٬٨بك  َتچرڈ ٳڄـ څ ام ٷڄبډبڃڃين 

 2َ ٷڄبډبځ، ٣ل٫ب  اًت بيثلاي ثؾِ

 اًت  څاليتٿ٠ڊل  ،  ٣ل٫ب 11

 :ثيمت  ٷملي څاليمت اډمٺ    ډبي رټچڇ ډب څ مٿبځ ٣ل٫ب  يٴ  ام ٿٴبځ

 ڄـ رڊت ؿكؽچك تچرڈ اًت:اًت  اكتجبٙ ٣ل٫ب  ثب څاليت ام ص

 عرفات هحل ًسٍل ٍ يت عليالف( 

ت  ٣مٿمڈ ٛجبٛجمبي    مت ٳمڈ     ٣ل٫ب  ٿغٺ ڃنڅٹ آيڈ اٳڀبٹ ًا ٿ٤تٰمـ ًا

ًْ }آيڈ ٍُْج َغيَ يُْس ٍَ ْت
َ
ًْ وَأ ًْ دِيَُِس ٍَيُْج ىَُس ْك

َ
َْٔم أ ٍَ ِّت  اَْلَ ًُ اِْلْش َََم دِيِ ا   ُِْػ  3{َورَِض يُج ىَُس 

ب ثمڈ ٣ټمت ثلؽم      9بمٹ ُـ، څٻم  پيمبٿجل  ؿك ٣ل٫ڈ ڃ 4ى ثلؽ  كڅايب ثلًا

ډب څ تملى ام ٿؾبٻ٬مت ؿُمڀڄبځ، آځ كا ثيمبځ ڃٴملؿ څ ٿڄت٠مل        ًڄز  ٿٔټغت

اٻغزممڈ( ٳممڈ ام ًمم٬ل عممذ  في ٫18لٓممت ثممچؿ، تممب ايڄٴممڈ ؿك كڅم ٧ممـيل ف 
                                              

 .320، ـ1ج  . رعبئٓ االغالْ،1

 .211، ـ2ج  ،ٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ؛ 66، ـ 4، ج ي. ز.ن: وبف2

 .3. ٔبئدٜ : 3

 .209ٚ  178، قف 5صاٖ، ج يٝ فٛق؛ إِيُ آي، ذيبؾيس عي؛ افػيٛطي. ز.ن: اِدزإِٙثٛز، غ4
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ًپي ع٘مل  آځ آيمڈ كا    1ٷِتڄـ، ؿًتچك اٳيـ ثلاي اثم٥ آيڈ ٫چ٭ آٿـ  ثبمٿ 

 2كا ا٣مٽ ٫لٿچؿ  7ٿبٽ ٣ټ ثلاي ٿلؿٽ تمڅ  ٳلؿ څ آُٴبكا څاليت ا

 ]عرفات هحل تجلي اهام عصرب( 

 3؛«النَّاُس اِماَمهم، َيشَهُد اَدوسَم َفَراُهم َو َٓيَروَىهه ُد َيْفقَ »٫لٿچؿ:  7اٿبٽ ٓبؿ٭

ُچڃـ څ ايِمبځ ؿك ٿلاًمپ عمذ عبٗمل      ٿلؿٽ ثڈ ٫لا٭ اٿبٿِبځ ٷل٫تبك ٿ »

 « يڄڄـث ثيڄـ؛ څٻ  ٿلؿٽ ايِبځ كا ڃڀ  ُچؿ څ آڃبځ كا ٿ  ٿ 

 ]٣خڀبځ ٣ڀلي، يٴ  ام ڃچاة ؽمبّ اٿمبٽ ٣ٔمل    ډڀضڄيڂ ٿغڀـثڂ

 ٷچيـ:   ٿ 

النَّاَس َو َيعهِرُفهم  یَوا ِ اِّن َصاِحب هَذا آمِر َلَوحُُض اَدوسَم ُكلَّ َسنٍة، َير

َو َيروَىه َو َٓيعِرفوَىه.
4 

ؿتٛد.تٝخذالؼٓصاحةابٗأش)أأت(ٞشػاٍَٞٙاْحج،دسحجحاضشٔي

ٔشدْسأي سأيتيٙذٚآٟ٘اسأيٚا يؿٙاػذٚٔشدْٚا ِٚيٕ٘ ؿٙاػٙذ.تيٙٙذ

يبثڄمـ، ؿك ٣ل٫مب     ُٲ ډڄٸبٿ  ٳڈ ع٘ل  ؿك ٿلاًپ عذ ع٘چك ٿ  ث 

 ُچڃـ؛ صلاٳڈ څٯچ٩ ؿك ٣ل٫ب ، څارت څ ام اكٳبځ عذ اًت  ڃين عبٗل ٿ 

 ثڈ ٷ٬تڈ ٣بك٩ څ ٿ٬ٌل ٷلاڃٰـك، ٫يٖ ٳبُبڃ :

 تِ ز صييذ حجّ قثييَل تيِ دييَاى تيردى       ٍليّ حق كردىيکي از طَاف سر كَي 

  تِ ز صذ سال ًواز است تِ پاياى تيردى    ًفسي ايسيييتادى ًفسييي ًييسد هسيحا  

                                               
 ي}. 1

َ
ُِْزَل إََِل يا أ

ُ
ا أ ٌَ ا الرَُّشُٔل ةَيِْؼ  ٌَِ َرِبَم َوِِن َٓ ُّ َواّلِلُّ َم  ا ةَيَّْؾَج رَِشاتَلَ ٍَ ًْ َتْفَػْو َذ َ ِِ يل ََ انلَّ ا  ٌِ َم  ٍُ  {ْػِص

 (67)ٔبئدٜ : 

 .210 ٚ 209، قف 5صاٖ، ج ي. ا2ِٕ

 .338 ٚ 337، قف 1، ج ي. وبف3

 .520، ـ 2، ج ٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ. 4
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 ڃچيٌـ: اهلل رچاؿي ؿك ايڂ ٿچكؿ ٿ  آيت

َد سدالد ]اهلل،حدتتهالمسدهبقية يخًدمثا كحض ت

ا د...َمسىيهتسيا يييژٌد ع راتيمىاحضً دم اسمححيتٍ

گدرا انيارتگانيضاگ دانواظآنحض ت،ميانحدحازت تيت

حضً دا و يتٍم دعىايتوداظحضد تصازملندًتارد اد

2څ1ياتى .آگاَيمي

 ٍيژُ دعاي عرفِ اهام حسيي تِ تيت گاُ دعاي اّلُ عرفات جلَج( 

ٰمٺ ُمـڇ   ڃ :څ ائڀڈ اٛڊبك 9ؿك ٣ل٫ب  ؿ٣بډبي ٿت٤ـؿي ام پيبٿجل

اڃـامؿ څ فٳل عٮ  ثل آڃٴڈ اڃٌبځ كا ثڈ يبؿ ؽـا ٿ  ايڂ ؿ٣بډب ا٫نڅځ 3اًت 

 څ اډمٺ  9ًبمؿ، آڃڊب كا ثمڈ يمبؿ پيمبٿجل    ٷناكاځ ربكي ٿ  كا ثل مثبځ عذ

څ  74اڃـامؿ  اٻجتڈ ؿك ايمڂ ٿيمبځ، ؿ٣مبي ٣ل٫مڈ اٿمبٽ عٌميڂ       ثيت اڅ ٿ  

ب ډڀٸمبځ كا  اي ؿاكؿ؛ ثڈ ٛچكي ٳڈ ڃڈ تڄڊ اٍ تأحيل څيوڇ ٿغتچاي تچعيـي

څ ٿ٠ټچٿيت ايِبځ كا ؿك  7ثلؿ، ثټٴڈ يبؿ اٿبٽ عٌيڂ ثڈ ًچي ٿ٤جچؿ ٿ 

 ًبمؿ  ډب مڃـڇ ٿ  ؿٹ
                                              

 .433حح، ـ  ي. قٟجب1

ٖ شائساٖ، ٘بخٛرآٌبٜ ثٝ ثسو ي. اٌسچٝ ٕٔىٗ اغت ٔؿىالل ثسخ2 حهُ ؾهٛر، أهب     ]ت أبْ شٔهب

ٔ يوٝ رز ا يػت وٝ ٞس عُٕ خبزق عبرل ٚ وسأ يٗ ٘يچٙ ٗ ٔٙهب ٚ عسفهبل   يبْ حح ٚ رز غهسش

ٌ  يرار، ٔػ م يزٚ ب يه سر. ٕٔىهٗ اغهت ٘بآؾهٙب    يه ٓ ثٝ رغت ٚخٛر ٔجبزن آٖ حضهسل ا٘دهبْ 

وهٝ   ياِٟه  يبيه اش اِٚ يىه يٗ زاٜ ثهدٖٚ اٛؾهٝ ثٕب٘هد، ٚ    يب ثيٕٝ خٛر زا ٌٓ وٙد ي، خيغبِٕٙد

ٗ ؾهخف ٌسف هبز،   يه وٙهد. پهع ا   يياغت، اٚ زا زإٞٙب ]عكس يت ِٚيؾدٜ ٔى ت ٚال تيسثا

 .434 ٚ 433قف  حح، يز.ن: قٟجب ؛ٚاغطٝ ي٘ٝ ث ،دٜ اغتيثبٚاغطٝ خدٔت آٖ حضسل زغ

 .195ه  191، قف والس  اِى بة  يف العم  . ز.ن: اِحح ٚ 3

 عسفٝ. ي، رعبيخ عجبظ لٕيح اِدٙبٖ، ؾي. ز.ن: ٔفبا4
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 ٷچيـ: اهلل رچاؿي آٿټ  ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٿ  آيت

دعثاديححيزيا ت اتٍودًتيتُت يهويايطيمٍخىثٍسياسي

 فمع يفد تيهاَلمع رتيسي عرفه عاا یكند، دعاتثييهمي

انمًيضًُديضُادت،ساال خاوثازانميد انوثد دتًحيد ضاَ 

عليٍعاغًت،يسد ي پامدانيآزادگدان،د سداحترضديلت،

است؛زي احض تصد ايدهدعداَدمحض تحسيهتهعلي

زداييي سمسلمطدً ييسدىتدستً مف ستيريي اٌعاغًت

 یاسالم كند، و هم ستايش حكومتس مًتيخىايتنا ان اا ائٍمي

دهاد، و هام یرا نشاا  ما یو ظهور واليت اهل یو تقدير دولت مكتب

جانباه ن  ذات ذات اقدس خداوند و ظهور گسرتده و مهه یهست یجتل

بارد  باه او از  یرچه غري اوست در پرتو نور او و په یمقدس و خفا

اي اتٍايضدىاوتهيداوسدته اخود او و به غري او هبا نداد  و غري 

كند.ًُديمستغىيازاستطُادداوسته اتفُيمميعيهض
1

   ٣ل٫ب  كڅم ؿ٣بًت، ام ؽـا صڈ ثؾچاډيپ؟12

٣ل٫ڈ كڅم اكتجبٙ ؽټٮ ثب ؽبٻٮ څ كڅم ؿ٣بًمت  ؿك عٰيٰمت، يٴم  ام    

٣ل٫ڈ »٫لٿچؿ:  7ډبي ٳٌت ٿ٤ل٫ت اٻڊ  ډڀيڂ ؿ٣بډبًت  اٿبٽ ٓبؿ٭ كاڇ

 2« كڅم ؿ٣ب څ ؿكؽچاًت اًت

ڇ اًت ٳڈ ؿك كڅم ٣ل٫ڈ، ڃڀبم ٣ل٫ڈ ثمب  عت  ام آځ ع٘ل  كڅايت ُـ

ُچؿ څ ڃڀمبم ٟڊمل څ ٣ٔمل ثمڈ ٓمچك  رڀم٢ ؽچاڃمـڇ         ٣زټڈ ؽچاڃـڇ ٿ 
                                              

 .428حح، ـ  ي. قٟجب1

 .463، ـ4، جي؛ وبف182، ـ5ت، جي. اٟر2
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ُچؿ تب اڃٌبځ ثلاي ؿ٣ب څٯت ثيِتلي ؿاُتڈ ثبُمـ  ډڀضڄميڂ ًم٬بكٍ     ٿ 

ثټٴمڈ ثمڈ    ،ؿك ٣ل٫ڈ عت  ٿ٨ِچٹ ڃٸبڇ ٳلؿځ ثڈ ٿملؿٽ ڃِمچ  »ُـڇ اًت ٳڈ 

 1 «ؽچؿ  ثپلؿام څ ؿ٣ب ٳڂ

بځ ٿم   ـا       تچاڃمـ ؿك ٣ل  اٌڃ ٫مڈ ډلٷچڃمڈ عبرمت ؿڃيمچي څ اؽملڅي كا ام ؽم

اڃمـ   ؿ٣بډبي ؽبٓ  كا ثڈ ٿب آٿمچمٍ ؿاؿڇ  :ثيت څ اډٺ 9ثؾچاډـ  څٻ  پيبٿجل

ت٬بؿڇ ٳڄيپ څ ٿٜبٻت ٣بٻ  ـا ثؾچاډيپ  تب ام ايڂ ٫لٓت ثيِتل ًا  تل ام ؽ

لاك ډٌمت  آُمڄبيڄـ،    ت؛ ي٤ڄ  ٳٌبڃ  ٳڈ ثڈ ًا ايڂ ؿ٣بډب، ڃچ٣  كامٷچي  ًا

 اـڃ    تل كا ثڈ ٿب آٿچمٍ ؿاؿڇ تل څ ٿٌبئٺ ٣بٻ  ٿڊپ تل څ ډبي ٳچتبڇ كاڇ

   ٣ل٫ب  څ ُيٜبځ13

ډبي ُيٜبځ ثبُيپ؛ صچځ ايمڂ ًملمٿيڂ، ام    ؿك ٣ل٫ب  ٿچاٟت څًچًڈ

ُيٜبځ تمٍ كڅ  امايڂ  ډبي تچرڈ ثڈ ؽـا ثلاي آٿلمٍ اًت ثڊتليڂ ٿٴبځ

٫لٿچؿ:  7ٳڄـ اڃٌبځ كا ام كعڀت څ آٿلمٍ اٻڊ  ثبم ؿاكؿ  اٿبٽ ٓبؿ٭ ٿ 

ؿك ٣ل٫ڈ  ام ُيٜبځ ثڈ ؽـا پڄبڇ ثجليـ ٳڈ ُيٜبځ ثيِمتل ؿڅًمت ؿاكؿ ؿك   ]»

 2« ايڄزب ثڈ يبؿ ُڀب ثبُـ ]څ ُڀب كا ثټ٨ناڃـ 

 ڃچيٌـ: االًلاك ٿ  ؿك ٳِ٪« ٿيجـي»

د تعضياوثا تياي مٍتسيا يگىاٌاسدتتىد ٌ امدٍمفدا تآن

ع راتيَيريقتويستمٍضديغان اتثي ىىد ويستمگ ايستادنٍت

 ،ازسدتىي يت ازآنيقتمٍحاخيداند ع رداتتت يز دد ماو ٌ

3تسمٍتيى  حمتيرضلو ايت س ايطانتا اني يران!
                                              

ر. 1 فميٝ؛ 183،ـ 5ت، جيٟا ى بة  يف العم  ؛ ِاحح ٚ 542،ـ 2، جٔٗ اليحضسٜ ِا  .590،ـ  والس  ِا

 .463، ـ4، جي؛ وبف182، ـ5ت، جي. اِ ٟر2

 .525، ـ 1، ج يجدي. وؿف االغساز، 3ٔ
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تمل ٷل٫مت څ ثيِمتل     ثڄبثلايڂ ثبيـ ؽٜمل ُميٜبځ كا ؿك ٣ل٫مب  رمـي    

 ٿچاٟت څًچًڈ اڅ ثچؿ 

 فٳچڇ كعڀت(عڀڈاٻل رجٺ  اًلاك 14

ُـڇ اًمت  ٷ٬تڄم  اًمت ٳمڈ پيمبٿجل       ايڂ ٳچڇ ؿك ٿڄٰٜڈ ٣ل٫ب  څاٯ٢

ًڄٸ  ام ايڂ ٳچڇ ايٌتبؿ څ ؽٜجڈ ٿ٤لڅ٩ ٣ل٫ب  كا ثيبځ  ثل تؾتڈ 9اًمٽ

ؿ٣بي ٣ل٫ڈ كا ؿك ؿاٿڄڈ ايڂ ٳمچڇ ؽچاڃمـ  ؿك    7ٳلؿ  ډڀضڄيڂ اٿبٽ عٌيڂ

 1ٯلاك ؿاكؿ  7اي ثڈ ڃبٽ آؿٽ ٗڀڂ، ثل ٯټڈ ايڂ ٳچڇ، ٯجڈ

ؿك كڅم ٣ل٫مڈ،  ٿِڊچك ثيڂ ٣ټڀب آځ اًت ٳڈ ثمبال ك٫متڂ ام ايمڂ ٳمچڇ     

ٳڄمـ  ؿك عمـيخ  ام اٿمبٽ     ٿٴلڅڇ اًت؛ ي٤ڄ  حمچاة ٣جمبؿ  كا ٳڀتمل ٿم     

تمل   ڃٰٺ اًت ٳڈ تچٯ٪ ؿك پمبي ٳمچڇ ٿغجمچة    7څ اٿبٽ ٳبٟپ 7ٓبؿ٭

 تل اًت  تل ثبُـ، ثب٫٘يټت څ ډلصڈ تچٯ٪ ثڈ ٳچڇ ڃنؿيٲ 2اًت

كڅايت ُـڇ اًت ٳڈ ډڄٸبٽ ثبال ك٫تڂ ام ٳمچڇ، ٯٔمـ    7ام اٿبٽ ًزبؿ

ډل ٿلؿ څ مځ ٿمإٿڄ  ٿڊملڅكم اًمت څ آڃمبځ كا كعڀمت      ُچؿ ٳڈ ؽـا ثڈ 

 4څ3ٳڄـ څ اڅ ًلپلًت ډل ٿٌټڀبڃ  اًت  ٿ 

 ڃچيٌـ:   ثبكڇ ٿ  اهلل رچاؿي آٿټ  ؿك ايڂ آيت

،تاي اوسان اعا فتدٍايدهسد ّمىد مدٍالرحمهجبلصعًدت 

و ايو وسثتتٍم ديزنمؤمه، حمتواظيياليتملصًظ
                                              

 .418حح، ـ  ي. قٟجب1

 .463، ـ 4، ج ي؛ وبف19ٚ  11، قف 10عٝ، ج ي. ٚغبئُ اِؿ2

 .166، ـ 10، ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج يث ٔؿٟٛز ؾجّي. حد3

ُ ثهب فضهيّت  . 4 َ، ٔح ٝ ٚا  اهس ٚلهٛ  رز عسفهبل    ؾبيد اٗي رٚ رغ ٝ حديث، خٕ  ثبؾد؛ يعٙي احبريث رغ 

ي  ٖٔ ٜ( زا ثيب ٗ وٛ ٝ چيهصي زا   )پبيي ٝ ثبال زف ي، چه ُ ِاسحٕ س اش خج ٝ ٌا ٜ رازر و ي اؾبز ٚ حديث ؾّج لكهد   وٙد 

ي ٕ٘ ٜ ٝ وٛ ٛز قعٛر ث ْ، رغ  ٚايت رٚ َ ز س حب  ٞٝ ِٚي ث ي وٙي.  ٜ زا ٕ٘ ٗ وٛ ت پبيي  وٙد. رٞد يب٘ في فضّي
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ٍزىيهمع رتيد ومًٌوگ شيا تثاطآوانگرا انتدا د.ويلحح

1تاساي ار اديخًامع،تأثي وًاَ گذا د.

اسشاسٍهعاسفتَقفدسهطعش

 ٌِ قرآىياسرار هشعر در آي

َْ َغَرـَاٍت } ٌِ  ًْ ـَْضُخ
َ
ًْ ـَإَِیا أ ٌَِ َرِبُس ٔا ـَْضَ   ن حَبَْخُؾ

َ
َِاٌ  أ ًْ ُس ىَيَْس َغيَْيُس

 ِْ ِّ ـَاْیُنُروا اّلِلَّ ِغ ٌَِ َرْتيِ  ًْ ُخ ِْ ًْ َوِِن ُن َداُز َْ ا  ٍَ ََراِم َواْیُنُروهُ َن
ْ
ْظَػِر اْل ٍَ ْ َد ال

اىِ َ  ََ الضَّ ٍِ َ (=<6)تمشٜ?.{ل

ٞتتيچٌٙتتاٞيتتتشؿتتٕا٘يؼتتتوتتٝ]دسٔٛػتتٓحتتج،سٚص ٚ[تخــتتياص

سٚا٘تٝؿتذبذ،ختذاسادس«ػشفتات»پشٚسدٌاستاٖتجٛبيتذٍٚٞٙتأيوتٝاص

ٌٛ٘ٝوٝؿٕاساسإٞٙابيٕ٘تٛديذٚاٚسابادوٙيذٕٞاٖبادوٙ«ٔـؼشاِ شاْ»

ٚ]ؿٕا[پيؾاصآٖ،اصٌٕشاٞاٖتٛدبذ.

 كَچ تِ سَي هشعر. 1

ؿك ايڂ آيڈ ثلاي ثيبځ علٳمت عبريمبځ ام ٣ل٫مب  ثمڈ ٿِم٤ل، ام څاهڇ      

ي٤ڄم    2اًمت؛ « ثيلڅځ آٿمـځ ٷلڅډم   »اًت٬بؿڇ ُـڇ ٳڈ ثڈ ٿ٤ڄبي « ا٫َ٘تپ»

 ُچڃـ  م ٣ل٫ب  ثڈ ًچي ٿ٤ِل ًلاميل ٿ عبريبځ ډڀضچځ كڅؿي ًپيـ ا

 يادهاى حق در هشعر. 2

څٟي٬ڈ عبريبځ ؿك ٿ٤ِل، يبؿ اٻڊ  اًت  اٻجتڈ يمبؿ ؽمـا ٷمبډ  ؿك ؿٹ    

ٷملؿؿ څ ٷمبډ  ؿك ٣ڀمٺ ٟمبډل      ٳڄـ څ ٷبډ  ثل مثبځ ربكي ٿم   ؽبڃڈ ٿ 

 ُچؿ  ُچؿ  آكي، ُت ٿ٤ِل ثب يبؿ اٻڊ ، ڃِبځ ؽـا ٿ  ٿ 
                                              

 .419حح، ـ  ي. قٟجب1

 .80، ـ 2يصاٖ، ج ؛ ا80ِٕ، ـ 2اش لسآٖ، ج  يس پساٛي. ز.ن: افػ2
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 َرركر الْي طثق ترًاهِ ٍ دست. 3

فٳل اٻڊ  كا ثبيمـ ٛجمٮ ؿًمتچك څ ثلڃبٿمڈ اڅ اڃزمبٽ ؿاؿ  آكي، عبريمبځ ام       

پلډينڃـ څ ٛجٮ كاډڄڀبي  اٻڊ  علٳمت   آٿين ٿ  ٣بؿا  ربډټ  څ ٿلاًپ ثـ٣ت

 ؿډڄـ  ٷناكڃـ څ ًلٿِٮ ؽچؿ ٯلاك ٿ  ٳڄڄـ څ ډـايت اڅ كا ًپبى ٿ  ٿ 

 سرزهيي هشعر، حرام است. 4

ت، « ٿ٤ِل»ٳڈ ٬ٓت « اٻغلاٽ»ت٤جيل  كًمبـڃ ٳمڈ ايمڂ ًملمٿيڂ،      ُبيـ ٿ ًا

ت څ ٿغلٿب  ؽبّ ؽچيَ كا ؿاكؿ؛ ي٤ڄ  ثلؽم    1ثؾِ  ام علٽ اٿڂ اٻڊ  ًا

مت څ ايمڂ ٿڀڄچ٣يمت    ډمب ډمل صڄمـ ؿك     ٳبكډب ؿك ًلمٿيڂ ٿٴڈ فعلٽ( ٿڀڄچ١ ًا

تچٓمي٪   :اڃمـ ٳمڈ   ثلؽ  ت٬بًميل ڃچُمتڈ   ٣2ل٫ب  ڃجچؿ، اٿب ؿك ٿ٤ِل څرچؿ ؿاكؿ 

ـًا«اٻغلاٽ»ثڈ « ٿ٤ِل»  3ٳڄـ  ت څ اعتلاٽ ؽبّ آځ ًلمٿيڂ ٿ ، ؿالٻت ثل ٯ

 اسرار هشعر در آييٌِ رٍايات

 است. داري رهس عرٍج زًذُ ٍ شة ،در هشعر، درّاي آسواى تاز. 1

ډمبي   ډملٳي ؿك ُمت  : »اًمت  عٴبيت ُمـڇ  9ؿك عـيخ  ام پيبٿجل

ُمچؿ: ُمت    ؿاكي فاعيب( ٳڄـ، ثڊِت ثل اڅ څارت ٿ  مڃـڇ صڊبكٷبڃڈ، ُت

ُمت ؿډمپ    4« اٻغزمڈ څ ُمت ٣يمـ ٫ٜمل     ډِتپ، ُت ڃڊپ، ُت ؿډپ في

اٻغزڈ، ډڀبځ ُج  اًت ٳڈ عبريبځ ٳچي ؿڅًت ؿك ًملمٿيڂ ٿِم٤ل    في

 ؿاكڃـ  مڃـڇ ڃٸبڇ ٿ  ،ثلڃـ څ يبؿ ؿڅًت كا تب ٓجظ ثڈ ًل ٿ 
                                              

 .372، ـ 2بٖ، ج يت اِجي. اط1

 غت.. چسا وٝ عسفبل خبزج اش حسْ اغت. أب ٔؿعس راخُ حسْ ا2

 .21ـ   ،2س زإٞٙب، ج ي. افػ3

فسرٚظ، ج4 كغ620، ـ3. ِا دبٔ  ِا حح 557، ـ2س، جي؛ ِا ى بة ٚ  يف والعم  ؛ ِا  .224، ـ الس  ِا
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  دار گْي از دست دل گاّي ز دل   شة آهذ شة كِ ًالذ عاشق زار

 ٫لٿچؿ: 7ډڀضڄيڂ اٿبٽ ٓبؿ٭

احيامىي،اودا ت ٌ]يتداتامد ادتًاويايهضة)مطع ( ااگ مي

تي ا تاش[مٍتٍما سي ٌاستد ايهضة،د َدايآسدمانتدٍ

مىد يضًديو ادعاَا ااخاتتمي ييص ايمؤمىانتستٍومي

1ت ايمسيمٍتلًاَ .،آم زدگىاَان امي

 مكِ تا ٍجَد عسيست شثي تِ رٍز آر  ام در ايي اهيذ چِ رٍزّا تِ شة آٍردُ

 هشعر تَقف در حجاب دٍم. 2

صلا ٿ٤ِلاٻغلاٽ ؿك عملٽ ٯملاك   »پلًيـ:  7ُؾٔ  ام اٿيلٿإٿڄبځ

ميلا ډڄٸبٿ  ٳڈ ثڈ عبريبځ، اربمڇ څكڅؿ ثڈ »؟ ع٘ل  ٫لٿچؿ: «ٷل٫ت

ٿٴڈ ؿاؿڇ ُـ، آڃڊب كا ؿك عزبة ؿڅٽ ٿتچٯ٪ ٳملؿ  پمي ډڄٸمبٿ  ٳمڈ     

ڃ  ماكي آڃبځ ؿك ٿ٤ِل ميمبؿ ُمـ، ثمڈ آڃمبځ ارمبمڇ ؿاؿڇ ُمـ تمب ٯلثمب        

    « 2ٳڄڄـ

 ًاهِ الْي تراي گٌاّکاراى تيوِ. 3

ؿك ثبٿـاؿ ٿِم٤ل، ثمڈ ثممٹ ٷ٬مت:      9ؿك كڅايت اًت ٳڈ پيبٿجل اٳلٽ

ؽـا ؿك ايڂ ٿِم٤ل ثمڈ ُمڀب ڃ٤ڀمت     »ًپي ٫لٿچؿ: «  ٿلؿٽ كا ًبٳت ٳڂ»

څ ثڈ ڃيٴچٳبكاڃتمبځ  ؿ چثؾِثؾِيـ څ ٷڄبډٴبكاڃتبځ كا ثڈ ؽبٛل ڃيٴچٳبكاڃتبځ 

 3« ثڈ ڃبٽ ؽـا علٳت ٳڄيـ ډلصڈ ٛټجيـڃـ، ثؾِيـ  پي
                                              

 .225، ـ  الس اِى بة ٚ  يف العم  اِحح ٚ  ؛468، ـ4، جي. وبف1

 .225، ـ  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 448، ـ5ت، جي؛ اِ ٟر224، ـ4، جي. وبف2

 ث آٔدٜ اغت.يٗ حديارز ٔٙبث  ؾيعٝ ٘يص ؾجيٝ ثٝ . 1006، ـ2ٔبخٝ، ج . غٙٗ اث3ٗ
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 ادب كَچ تِ هشعر، رعايت حال ديگراى. 4

ډب اڃٌمبځ يٴجمبكڇ ثمڈ     ؿك ډڄٸبٽ ٳچس ام ٣ل٫ب  ثڈ ًچي ٿ٤ِل، ٿيټيچځ

څيوڇ ا٫لاؿ ڃمبتچاځ   آيڄـ ٳڈ اٷل ؿٯت ڃِچؿ، ثلؽ  ام ٿلؿٽ ثڈ علٳت ؿك ٿ 

 اؿة ٳچس، ك٣بيت عبٹ ؿيٸلاځ اًت كڅ  امايڂ ثيڄڄـ  آماك ٿ 

بٽ علٳت ام ٣ل٫ب  ثڈ ًچي ٿ٤ِل، ٿلؿٽ كا ثمڈ آكاٿمَ   ډڄٸ 9پيبٿجل

عمذ، اًمت تمبؽتڂ څ ُمتل ؿڅاڃمـځ ڃيٌمت        »٫لٿچؿ:  څ ٿ  1ؽچاڃـ ٫لاٿ 

ؽچؿتبځ كا ]ام ٣قاة ؽـا  ع٬ٞ ٳڄيـ څ ڃيٴمچ علٳمت ٳڄيمـ  ٗم٤ي٪ څ     

 2« كڅ ثبُيـ ٿٌټڀبڃ  كا ميل پب ٯلاك ڃـډيـ څ ؿك كاڇ ك٫تڂ، ٿيبڃڈ

ٴبيمت ُمـڇ اًمت  عتم  ثمڈ      ڃيمن ع  7ډڀيڂ ٬ًبكٍ ام اٿبٽ ٓبؿ٭

ـ  صلا ؿك ٳچس ثڈ ًچي ٿ٤ِل تأؽيل ٿم  :»ايِبځ ٷ٬تڈ ُـ ؟! ع٘مل   «ٳڄيم

تلًپ ٳڈ ؿك پبيڀبٹ ٳلؿځ اڃٌمبڃ    ٿڂ ام امؿعبٽ ډلاى ؿاكٽ څ ٿ »٫لٿچؿ: 

 3« ُليٲ ُچٽ

 كٌٌذُ تِ سَي هشعر ترك تکثر، رهس لطف الْي تر حاجياى كَچ. 5

ؿڅ ٳمچڇ ؿك ؿډبڃمڈ   ثميڂ  فام تڄٸمڈ  ٳڈ ٳٌ  »٫لٿچؿ:  7اٿبٽ ٓبؿ٭

ثٸقكؿ څ ؿك ؿٻَ تٴجل ڃجبُـ، ؽمـا ]ثمب ڃ٠مل كعڀمت  ثمڈ اڅ       (ٿ٤ِل

ٿلؿٽ كا ثلڃزبڃمـ څ عمٮ كا   »؟ ٫لٿچؿ: «ٳجل صيٌت»پلًيـٽ: «  ڃٸلؿ ٿ 

 4« ڃپقيلؿ
                                              

ح ي؛ قههح65، ـ2؛ ٔحبغههٗ، ج249، ـ3؛ خههبٔ  االقههَٛ، ج190، ـ2. غههٙٗ اثههٛ راٚٚر، ج1

 .222، ـ  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 601، ـ2، جيثخبز

 .187، ـ5ت، جي؛ اِ ٟر467، ـ4، جي. اِىبف2

 .187، ـ5ت، جي؛ اِ ٟر467ـ ،4، جي. اِىبف3

 .141، ـ1. إِحبغٗ، ج4
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 تٌگِ سالهت تا دعاي فرشتگاى. 6

 ٫لٿچؿ:   7اٿبٽ ٓبؿ٭

پ ي دگا ا]ايىدان»َىگا مًذحاخيانازتىگٍدير ضتٍو ادَى :

پذي ديازايه يسدتپ ي دگا ويرمي«. ا[سالمت ا ،سالمت ا 

1تيىي.ارتادٌيضنستٍوميمٍد آودامسي ازميه

اسشاسٍهعاسفتَقفدسهٌا

 اسرار هٌا در آييٌِ قرآى

ُِ َواْشَخْؾِفُروا اّلِلَّ إِنَّ اّلِلَّ َدُفٌٔر رَضِ } ـَاَض انلَّا
َ
َْ َضْيُد أ ٌِ ٔا  ذِيُض

َ
ًَّ أ ًٌ ُث  *ي

 ََ  ٍِ َطدَّ ِیْنرا  ـَ
َ
ْو أ

َ
ًْ أ ًْ آةَاَءُز ًْ ـَاْیُنُروا اّلِلَّ َنِذْنِرُ  َِاِشَهُس ٌَ  ًْ ـَإَِیا كََضْيُخ

 ِِ َِا ِ   انلَّا ِ َِا آح ْجَيا وَ  ٌََ َحُلُٔل َربَّ ا ََلُ ِ  ادلُّ ٌَ  ٍَ
َْ َخ ََ  ٌِ ًْ  *اآلِخَرةِ  ُٓ ِْ  ٌِ  َو

َِا ِ   ِ َِا آح ْجَيا ٌََ َحُلُٔل َربَّ َِث  َوِف  ادلُّ َِا َغَذاَب انلَّ ارِ  َضَص َِث  َوكِ  *اآْلِخَرةِ َضَص
 ًْ ُٓ َ وئلَِم ل

ُ
ُ  أ ٔا َواّلِلَّ ا َنَصُت ٍَّ ِ  َُِصيٌب ِم

ْ
يَّ اٍم  َواْیُنُروا اّلِلَّ ِ   *َصاِب ََسِيُع اْل

َ
ي

ْػُدوَداٍت  َو ِ   ٌَ َ َتَػشَّ ٍَ ََ  َذ ْ ِ ـَ ٌَ ْٔ ًَ  يَ ََ  إِْث َر ـَ  خَّ
َ
ٌََ حَ ْ ِّ َو ِ  َغيَْي  ًَ َغيَي ّْث إ

َِ اتَّ  ٍَ ِ ونَ  َق ل ِّ ُْحََْشُ ًْ إََِلْ َُُّس
َ
ٔا ي ٍُ ٔا اّلِلَّ َواْغيَ (708ت<<6تمشٜ?).{َواتَُّل

ؿٛ٘ذ،]تٝػٛ ٔٙا[سٚا٘تٝؿتٛبذٚاصختذاػپغاصجابيوٝٔشدْسٚا٘ٝٔي

ٍٚٞٙتأيوتٝ*آٔشصؽتخٛاٞيذوٝختذاتؼتياسآٔشص٘تذٜٟٔتشٚسصاػتت

جا آٚسدبذ،پغٕٞا٘ٙذبادآٚس ؿٕااص٘ياوا٘تاٖ،اػٕاَ]حج[خٛدساتٝ

باتتابادٔتا٘يؿتذبذتش،ختذاساتتٝبتادآٚسبتذٚاصٔتشدْوؼتياػتتوتٝ

ٚحتاَآ٘ىتٝتتشابؾ«[د٘ياتذٜ[پشٚسدٌاسٔا!تٝٔادس]ٕٞيٗا »]ٌٛبذ?ٔي

[ا »]ٌٛبتذ?ٚاصآ٘اٖوؼياػتوٝٔتي*ا ٘يؼتدسآخشت،ٞيچتٟشٜ

                                              
 .48، ـ 10. ٔػ دزن اِٛغبئُ، ج 1
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سٔا!دسد٘ياتٝٔا٘يىي،ٚدسآخشت]٘يض[٘يىيٕ٘اٚٔاسااصػزابپشٚسدٌا

ٜآ٘اٖ*«.آتؾحفظوٗ ا تشابـتاٖا٘ذوٝاصدػتاٚسد]دػتا [ؿتاٖ،تٟتش

ٚخذاسادسسٚصٞا ٔؼيّٗ)باصدٞٓ*ٔا٘ذٚخذاحؼاتشػيػشبغاػت.ٔي

ٚصؿتتاباِ جٝ(بادوٙيتذٚٞتشوغدسدٚسٚدٚاصدٞٓٚػيضدٞٓٔاٜر 

وٙذ]ٚاػٕاَحجسادسدٚسٚصا٘جاْدٞذ[پغٞيچٌٙتاٞيتتشاٚ٘يؼتتٚ

ٞشوغتأخيشوٙذ]ٚاػٕاَحجسادسػٝسٚصا٘جاْدٞذ[پغٞيچٌٙتاٞي

داس وٙذ.پغخٛدتاٖسااصتشاٚ٘يؼت.]ابٗ[تشا وؼياػتوٝخٛدٍ٘ٝ

ٌشدخٛاٞيذآٔذ.]ػزاب[خذاٍ٘ٝداسبذٚتذا٘يذوٝؿٕافمطتٝػٛ اٚ

 . كَچ ّوگاًي ٍ ّوسَ تا هردم1

ؿك ايڂ آيب  ؿًمتچك ؿاؿڇ ُمـڇ اًمت ٳمڈ ث٤مـ ام تچٯم٪ ؿك ٿِم٤ل،        

علٳمت ڃڀبييمـ  آكي ثمب    « ٿڄمب »ډڀضچځ ٿلؿٽ ؿيٸل ٳچس ٳڄيـ څ ثڈ ًچي 

ٿمملؿٽ څ ډڀمملاڇ ٿمملؿٽ ثممچؿځ ؿك ٛمم  ٿٌمميل اٻڊمم  ڃيٴچًممت څ علٳممت 

 ڀڄچاي  اٻڊ  اًت رڀ٤  عبريبځ ام ٿ٤ِل ثڈ ٿڄب، تزټ  ايڂ ډ ؿًتڈ

 ڃچيٌـ:   ؿك فيٺ آيب  ٿقٳچك ٿ « اهلل ٛبٻٰبڃ  آيت»

گ دو يزدًنصً تيل يانو يضان، يانميَايمايما،ٍتتامه

دگي َليتپاكيپاكآب يان،ازآًل ًتاتگىاٌيآثا خا تد َاي س

ًو .مي 1گ دو ،تامدذيبديصفتواظغفً ي حيمض

 دات جاّليت. هثارزُ تا عا2

 ٫لٿچؿ: 7اٿبٽ ٓبؿ٭

ض و ،ارتلا اتپ  انوًد امط مانَىگاميمٍد مىاحاض مي
                                              

 .91، ـ 2اش لسآٖ، ج  ي. پسا1ٛ
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م دو يق آنيادآي يم دمٍد َىگا حضدً د يادآي يمي

س زميهمىا،يادو امىي يايهذم ييادمان،َمسًنيادپ  اوتان

1تلنٍض ي ت تاض .

ٳڄمـ  اٿمب ٣مبؿا  ٣ملة      كا تأييـ ٿ  ثڄبثلايڂ، ٯلآځ ٿڄبًٲ آيٺ عذ

 ؽچاڃـ  ٳڄـ څ ٿڄب كا ًلمٿيڂ فٳل اٻڊ  ٿ  ربډټ  څ ٿِلٳبځ كا آمط ٿ 

 . هٌا سرزهيي ركر الْي3

كڅايمت ُمـڇ اًمت ٳمڈ      7ًچكڇ ثٰلڇ، ام اٿبٽ ٓبؿ٭ 233ؿكثبكڇ آيڈ 

اٻغزمڈ ؿك ٿڄمب(    في 12څ  11څ  13ٿٰٔچؿ ام ايبٽ، ايبٽ تِليٮ فكڅمډمبي  

ؿٽ ؿك ايڂ ايبٽ، ؿك ٿڄب ثڈ ٫ؾل٫لڅُ  ؿك ٿچكؿ پـكاڃِبځ اًت ٳڈ ثلؽ  ٿل

پلؿاؽتڄـ څ ؽـا ؿًتچك ؿاؿ ٳڈ فٳل اٻڊ  ثٸچييمـ  ًمپي ع٘مل  ثمب      ٿ 

ا  اكهز، ا  »ًچكڇ ثٰلڇ ثڈ فٳلډبي آځ ايبٽ اُبكڇ ٳلؿڃـ:  233يبؿآڅكي آيڈ 

 ی ما هداىا، ا  اكز علهیلاكز، ٓ اله آّ ا  و ا  اكز، ا  اكز و   احلمد، ا  اكز ع

څ اٿمبٽ   7ؿك اعبؿيمج ؿيٸملي ام اٿمبٽ ثمبٯل     2« ما رزقنها مهن مومهة آىعهام

 3آٿـڇ اًت ٳڈ ايڂ تٴجيلډب ث٤ـ ام ڃڀبم ٷ٬تڈ ُچؿ  7ٓبؿ٭

 . دًيا ٍ آخرت را تا ّوذيگر تخَاّيذ4

ًچكڇ ثٰلڇ ؿك ٗڀڂ ٿجبعج ٿلثچٙ ثمڈ   231څ  233ؽـاڅڃـ ؿك آيب  

ٛټجڄمـ  ؿك   ٳڄـ: ٷلڅډ ، ٫ٰٚ ؿڃيب كا ٿ  څ ؿًتڈ تٌٰيپ ٿ ٿڄب، ٿلؿٽ كا ثڈ ؿ

ٷملڅڇ ؿيٸمل ؿڃيمب څ آؽمل  څ ؿ٫م٢       ُچڃـ  اٿب تيزڈ ام آؽل  ٿغلڅٽ ٿ ڃ

 ٛټجڄـ  ٣قاة اٻڊ  كا ام ؽـاڅڃـ ٿ 
                                              

 .227، ـ  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 565، ـ3. اِػسائس، ج1

 .228ـ ،  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 516، ـ4، جي. وبف2

 .228، ـ الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 269، ـ5ج ت،ي؛ اِ ٟر516، ـ4، جي. وبف3
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ايممڂ آيممڈ ؿك عٰيٰممت، ٿڄٜممٮ اًمممٽ كا ؿك ٿٌممبئٺ ٿممبؿي څ ٿ٤ڄممچي »

ڀبڃڄـ آڃڊمب  څكڃـ، ډ ًبمؿ څ ٳٌبڃ  كا ٳڈ تڄڊب ؿك ٿبؿيب  ٧چٛڈ ٿِؾْ ٿ 

 1« ٳڄـ ٳڈ ډيش ڃ٠لي ثڈ مڃـٷ  ؿڃيب ڃـاكڃـ، ٿغٴچٽ ٿ 

 اسرار هٌا در آييٌِ رٍايات

 ساز خشٌَدي خذا . تَقف در هٌا، زهي1ٌِ

ُمچڃـ،   ډڄٸمبٿ  ٳمڈ ٿملؿٽ ؿك ٿڄمب څاكؿ ٿم      »٫لٿمچؿ:   7اٿبٽ ٓمبؿ٭ 

ؿډمـ ٳمڈ اٷمل كٗمبيت ٿملا       اي ام ٛل٩ ؽـاي ٣نڅرٺ ڃـا ٿم   ؿډڄـڇ ڃـا

 2« ٳڈ ٿڂ ؽِڄچؿ ُـٽ ثـاڃيـ  ؽچاډيـ، ٿ 

 . پاياى هٌا، تَلذي ًَ ٍ آغازي ديگر2

ت ٳڈ عبريبځ ډڄٸبٽ ؽملڅد ام ٿڄمب ثمڈ ًمچي      ٓـڅ٭ عٴبيت ٳلؿڇ ًا

ــڃ  ؛ُچـڃ ٿٴڈ، ام ٷڄبډبځ ؽچؿ ؽبكد ٿ   3ٿخٺ كڅمي ٳڈ ام ٿبؿك ٿتچـٻ ُ

 ،ُمچؿ  ډڄٸمبٿ  ٳمڈ ُؾٔم  ام ٿڄمب ؽمبكد ٿم       »٫لٿچؿ:  7اٿبٽ ٓبؿ٭

؛ ي٤ڄم   4« ٷچيمـ ام ًمل ثٸيمل    ٷمقاكؿ څ ٿم    اڅ ٿ اي ؿًتَ كا ثل پِت  ٫لُتڈ

 ا٣ڀبٹ ڃبپٌڄـ ٷقُتڈ تچ ثؾِچؿڇ ُـ  پي ؿك مڃـٷ ، آ٧بمي ؿيٸل ؿاُتڈ ثبٍ 

، ؿك ٿڄبًمٲ څ  «ٿڄمب »ؿكؽچك تچرڈ اًت ٳڈ ثٌيبكي ام اًلاك ٿ٤ڄمچي  

ډڀضچځ ًڄٶ مؿځ ثڈ ُيٜبځ، ٯلثمبڃ  څ تٰٔميل اًمت ٳمڈ ؿك      ،ا٣ڀبٹ آځ

 اؿاٿڈ ؽچاډـ آٿـ 
                                              

 .38، ـ 2. ٕ٘ٛ٘ٝ، ج1

 .229، ـ  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 262، ـ4، ج ي. وبف2

 .230ـ  ،  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 480، ـ2، ج ٔٗ اليحضسٜ اِفميٝ. 3

 .229ـ  ،  الس اِى بة ٚ  يف العم  ؛ اِحح ٚ 141، ـ1. إِحبغٗ، ج4
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 قرباًي

 بندي گٌشت قزباني تقسيم

َِاـِعَ } ٌَ ُدوا  َٓ اٍت ََعَ  ىِيَْظ ٌَ ْػئُ ٌَ يَّاٍم 
َ
ِ ِف ي ًَ اّلِلَّ ًْ َويَْذُنُروا اْش ُٓ َ ٌَِ   ل  ً ُٓ َََر اَر ٌَ

ٔا اْْلَائَِس اىَْفِليَ  ٍُ ْطِػ
َ
ا وَأ َٓ ِْ ٌِ ٔا  ْجَػاِم ـَُُكُ

َ
ِث اْل ٍَ ي ِٓ (=7)حج?.{ةَ

ٔؼيّٙتي٘تاْختذاسا]تتٝتا]دسحج[ؿاٞذػٛدٞابـاٖتاؿٙذٚدسسٚصٞا 

تؼتٝوتٝتتٝآ٘تاٖسٚص ٞا صتاٖٞاٚتٍٝٞٙاْلشتا٘ي[تشداْخاطش٘ؼٕت

وـتيذٜدادٜاػت،تثش٘ذ.پغاص]ٌٛؿت[آٟ٘اتخٛسبذٚ]٘يتض[تتٝػتختي

٘ياصٔٙذتخٛسا٘يذ.

هاهاواشارهنكته

  عذ ثلاي ٿٌټڀبڃبځ ٫چايـ ٫لاڅاڃ  ؿاكؿ ٳڈ ت٬ٌميلٍ فيمٺ ٿجغمج    1

 ذ څ ٫ټ٬ٌڈ آځ ثيبځ ُـ  څرچة ع

  ؿك ايڂ آيڈ ثڈ ٿلاًپ ٯلثبڃ  عذ اُبكڇ ُـڇ اًت څ ٫ٰمٚ ام ڃمبٽ ثملؿځ    2

صلاٳمڈ كڅط   1ډب يب ؿك ډڄٸبٽ ٯلثبڃ  ٳلؿځ يبؿ ُـڇ اًت؛ ؽـا ثڈ ؽبٛل ڃ٤ڀت

 ايڂ ٿلاًپ اكتجبٙ ثب ؽـاًت   

ٯلثبڃ  ٳلؿځ عيچاڃب  ؿك عٰيٰت كٿن ا٣مٽ آٿبؿٷ  عبريبځ اًت ٳڈ 

ٛمچك ٳمڈ    يمن ؽمچؿ كا ؿك كاڇ ؽمـا ٯلثمبڃ  ٳڄڄمـ؛ ډڀمبځ      عبٗلڃـ ډڀمڈ ص 

 ؽچاًت ٫لمڃـٍ اًڀب٣يٺ كا ؿك كاڇ ؽـا ٯلثبڃ  ٳڄـ  ٿ  7 اثلاډيپ

ډمبي ٯلثمبڃ  اُمبكڇ ُمـڇ        ؿك ايڂ آيڈ ثڈ صٸچڃٸ  ٿٔل٩ ٷچُمت 3

اًت ٳڈ ډپ عبريبځ ام آځ ثڊلڇ ثلڃمـ څ ډمپ ثمڈ ٫ٰملا ؿډڄمـ  ډلصڄمـ ؿك       
                                              

ْجَػامِ   ََعَ }رز خّٕٝ « يعّ»  ٚاضٜ. 1
َ
ِث اْل ٍَ ي ِٓ ٌَِ ةَ  ً ُٓ َََر اَر ب يه « اغه عال » ئٕىهٗ اغهت ثهٝ ٔعٙهب     {ٌَ

 .73، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ ؛ثبؾد« يثسا»
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ٷچُت ٯلثبڃ  ام ًلمٿيڂ ٿڄمب،   ثلؽ  اعبؿيج آٿـڇ اًت ٳڈ ثيلڅځ ثلؿځ

ٿبڃڄممـ عممـيخ  ام اٿممبٽ   اٿممب ؿك ثلؽمم  ؿيٸممل ام اعبؿيممج،  ٿڀڄممچ١ اًممت

ايڂ ٿٜټت ٿلثچٙ ثڈ ٣ٔلي ثچؿڇ ٳمڈ ٿملؿٽ     ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ 7 ٓبؿ٭

اڃـ، ٿبڃ٤  ڃيٌمت   ډب ڃيبم ؿاُتڄـ  اٿب اٿلڅم ٳڈ ٿلؿٽ ميبؿ ُـڇ ثڈ آځ ٷچُت

 1ډب ام آڃزب ؽبكد ُچؿ  ٳڈ ٷچُت

ډبي ٯلثبڃ  څ ڃيبم ٿٌټڀبڃبځ ٫ٰيمل ؿك   ڈ عزپ ميبؿ ٷچُتثب تچرڈ ث

ٳِچكډبي ؿيٸل، ٿڄبًت اًت ٳڈ ٿٌټڀبڃبځ تلتيج  اتؾبؿ ٳڄڄـ ٳڈ ايڂ 

ډبي ٿڄبًت ثڈ ؿًت ڃيبمٿڄمـاځ   ثڄـي ډب اًلا٩ ڃِچؿ څ ثب ثٌتڈ ٷچُت

 ثلًـ 

يب كڅمډبي ٿ٤يڄّ  اًت ٳڈ ڃمبٽ ؽمـا ؿك   « ايبٽ ٿ٤ټچٿب »  ٿٰٔچؿ ام 4

ؿ ٳڈ ډڀبځ ؿڇ كڅم آ٧بميڂ ثبُـ يمب كڅمډمبي يمبمؿډپ تمب     ُچ آڃڊب ثلؿڇ ٿ 

اٻغزڈ اًت  اٻجتڈ اعتڀبٹ اڅٹ ثب ٟبډل آيمڈ ًمبمٷبكتل اًمت،     ًينؿډپ في

اعتڀمبٹ    كًمـ،  څٻ  صچځ ؿك ايڂ آيڈ، ام ٯلثبڃ  يبؿ ُـڇ اًت ثڈ ڃ٠ل ٿم  

 2ؿڅٽ ٓغيظ ثبُـ 

هاهاوپيامآموزه

 ٳڄيـ   ثب ٬ًل ثڈ ٿٴڈ، ثڈ اډـا٩ څ ٿڄب٢٫ عذ تچرڈ 1

 ـ ي  ؿك ايبٽ عذ ام يبؿ ؽـا ٧ب٫ٺ ڃِچ2

 ډبي ٯلثبڃ  ؽچؿتبځ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ څ ثڈ ٫ٰيلاځ ڃين ثـډيـ    ام ٷچُت3
                                              

؛ ٚغههبئُ 275، ـ 2؛ اغ جكههبز، ج 493، ـ 2ت االحىههبْ، ج ي؛ اٟههر500، ـ 4، ج يوههبف. 1

 .172، ـ14عٝ، ج ياِؿ

  َواْیُنُروا اّلِلَّ ِف }:ٝ اغتيٗ آيغٛزٜ ثمسٜ ٔؿبثٝ ا 203 ٝ يآ. 2
َ
ْػُدوَداٍت يأ ٌَ ٔفػهساٖ   يثسخه  ي. ِٚه {اٍم 

 .74ٚ  73، قف 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ ؛را٘ٙد يٝ زا اؾبزٜ ثٝ رٚ ٔطّت ٔيٗ رٚ آيا
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 نٌع حيٌان قزباني

{ ٌَ ًْ ُضُر ٌََ ُحَػِظ ُ ِغَِد اَیلَِم َو َٔ َخْيٌ َلَّ ُٓ ِ َذ ًُ اْلَ ِت اّلِلَّ ِضيَّْج ىَُس
ُ
ِّ وَأ ُم اْجػَ َرِب

ا ُحْخَل  ٌَ ْوذَ َغيَ   إِلَّ 
َ
ََ اْل ٌِ ٔاْ الرِْسَس  ًْ ـَاْسَخنُِت ورِ اْيُس َل ال زُّ ْٔ ٔاْ كَ  .(ِن َواْسَخنُِت 

(80)حج?

ٞا [ٔ تشْاِٟيساتتضسيؿتٕاسد،ابٗ]اػٕاَحجاػت[ٚٞشوغ]تش٘أٝ

ْ ٞتاحتالَؿتذٜپغآٖ٘ضدپشٚسدٌاسؽتشا اٚتٟتشاػتٚتتشا ؿتٕادا

ٞا ]ػتٍٙي[ؿٛد.پغاصتتٔياػت،ٍٔشآ٘چٝ]حىٕؾ[تشؿٕاخٛا٘ذٜ

پّيذ،دٚس وٙيذٚاصٌفتاستاطُ]٘يض[دٚس ٕ٘ابيذ.

هاهاواشارهنكته

ت ٳڈ ثبيمـ اعتملاٽ آځ ع٬مٞ ُمچؿ څ     « عٔلُٿب »  څاهڇ 1 ثڈ ٿ٤ڄبي صيني ًا

ـاځ ث  مت څ ٿڀٴمڂ    ث بكڇ ثڈ ٿڄبًٲ څ ا٣ڀبٹ عذ ًا چؿ څ ؿك ايڄزب ُا علٿت  ِڃ

ت ُبٿٺ اعتلاٽ ؽبڃڈ ٳ٤جڈ  چؿ؛ ي٤ڄ  ډلٳي اعتلاٽ ا٣ڀمبٹ  ًا څ عٓلَٽ ٿٴڈ ڃين ِث

ت؛ ميلا ايڂ ا٣ڀمبٹ كا ثمڈ    ت، ثلاي ؽچؿٍ ثڊتل ًا عذ څ عٓلَٽ اٻڊ  كا ڃٸڈ ؿُا

ـا ڃين ثڈ اڅ پبؿٍا ڃيٴچ ٿ  پلڅكؿٷبك ٣لٗڈ ٿ   ؿډـ  ٳڄـ څ ؽ

  ؿك ايڂ آيڈ ثمڈ يمٲ ٯمبڃچځ ٳټم  ؿك ٿمچكؿ عممٹ ثمچؿځ ٷچُمت         2

ڄـ اُبكڇ ُمـڇ اًمت څ ٫ٰمٚ يمٲ     صڊبكپبيبځ، ډڀضچځ ُتل، ٷبڅ څ ٷچ٬ً

علاٽ يب ٿڀڄچ٣يمت ٓميـ    ،ٿچكؿ كا اًتخڄب ٳلؿڇ اًت ٳڈ ٿڄ٠چك ام آځ ٿچكؿ

ډمب   ٳمڈ ثملاي ثمت   اًمت  ډمبي    يب تغليپ ٷچُت 1ثل ُؾْ ٿٔغلِٽ اًت

 ٯلثبڃ  ُـڇ اًت 
                                              

حهح   ثعد اش غهٛزٜ آٖ غٛزٜ غٛزٜ ٔبئدٜ ثداٖ اؾبزٜ ؾدٜ اغت ٚ اِج ٝ  95ٝ يطٛز وٝ رز آ ٕٞبٖ. 1

 ٘بشَ ٌؿ ٝ اغت.
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پلًمتيـڃـ  ؿك ايمڂ    ډبي  اًت ٳڈ ٿِلٳبځ ٿ  ، ًڄٶ«اَڅحبځ»  ٿٰٔچؿ ام 3

ډمب مڃمـٷ  څ ا٫ٴمبك     اًت؛ صلاٳمڈ ايمڂ ثمت   ڇ ُـډب پټيـ ؽچاڃـڇ  آيڈ ايڂ ثت

ؿډڄمـ  ثلؽم     ًبمڃـ څ ثمڈ اڃغملا٩ څ ؽلا٫مب  ًمچ٭ ٿم       اڃٌبځ كا آٻچؿڇ ٿ 

اڃـ ٳڈ ايڂ آيڈ، اُبكڇ ثڈ ٳبك پټيـ ٿِلٳبځ اًت ٳمڈ ؽمچځ    ٿ٬ٌلاځ اعتڀبٹ ؿاؿڇ

 آڅكؿڃـ  كيؾتڄـ څ ٿڄ٠لڇ مُت  ثڈ څرچؿ ٿ  ډب ٿ  ٯلثبڃ  كا كڅي ثت

آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي ًؾڂ ؿكڅ٥، ثبٛٺ څ ؽبكد ام عمـ  ؿك « ٯچٹ مٔڅك»  ت٤جيل 4

آٿين ٿِملٳبځ ؿك   ا٣تـاٹ اًت څ ؿك ايڄزب ٿڀٴڂ اًت اُبكڇ ثڈ ت٤جيلا  ُلٱ

 يب پلډين ام ٷ٬تبك ثبٛٺ ؿك ډڄٸبٽ عذ ثبُـ  1،«ٻجيٲ»ډڄٸبٽ ٷ٬تڂ 

ٳڄمـ، اٿمب ٿ٬ڊمچٽ       ډلصڄـ ايڂ آيڈ ثڈ ثلؽ  ا٣ڀبٹ ٿِلٳبځ اُبكڇ ٿ 5

پلډين ام ُلٱ ؿك ډل ٓمچك ، څ ارتڄمبة    آيڈ ٳټ  اًت څ ٿٰٔچؿ ام آځ

 ام ٷ٬تبك ثبٛٺ ثب ډل ٳي٬يت اًت 

ف٧ڄمب( څ  « ؽچاڃڄـٷ  عملاٽ »كا ثڈ « ٯچٹ مٔڅك»  ؿك ثلؽ  ام اعبؿيج، 6

ٷچڃمڈ اعبؿيمج،    اڃـ  اٻجتڈ ٿٰٔمچؿ ايمڂ   ت٬ٌيل ٳلؿڇ« ٷچاډ  ثلاًبى ثبٛٺ»

 2ثيبځ ٿٔـا٭ ايڂ آيڈ اًت 

هاهاوپيامآموزه

ډمبي اٻڊم  ډڀضمچځ ٿڄبًمٲ عمذ       ت ثلڃبٿمڈ   ډلٳي ؿك ثنكٷـاُم 1

 ٳچُيـ څ پبى آڃڊب كا ڃٸبڇ ؿاُت، ثڈ ؽچؿٍ ؽـٿت ٳلؿڇ اًت 
                                              

ّٓ رشيك ٓ رشولب»ٌف ٙد:  يآ٘بٖ رز ٍٞٙبْ احساْ ٔ. 1 رعهٛل  »؛ «كاً هو لك، متلكه و ما ملكيك لك، ا

وهٝ ٔخكهٛـ اٛغهت ٚ اهٛ      يىيػت؛ ٍٔس ؾسياٛ ٘ يثسا يىيچ ؾسيٓ وٝ ٞياٛ زا اخبثت وسر

 .91، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ  ز.ن: ؛«يبز اٚغت، ٞػ ئبِه اٚ ٚ ٞسچٝ رز اخ 

ز.ن: ٔػه دزن   ؛ا٘هد  س وهسرٜ يافػه  ،وهٝ لٕهبز ثبؾهد    يا اٚثبٖ زا ثٝ ؾطس٘ح، ثٝ ٌٛ٘ٝٗ يٕچٙٞ. 2

 .416، ـ 17اِٛغبئُ، ج 
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ډب ربكي اًت؛ ٿٸل ٿچاكؿي ٳمڈ   ؿك ٿچكؿ ٷچُت ؿاٽ ،  آٺ عټيت2

 ؿك ؿيڂ ثيبځ ُـڇ اًت 

 اًبى ؿڅكي ٳڄيـ  څ ًؾڄبځ ث  يپټيـ ،  ام ُلٱ3

 اعمال حج ىمزاه با اخالص

ِ دَ } ََِفآَء ّلِِلَّ ٌََ ْيَ ُض ِّ َو ِ آءِ  َْ رُِْظُُي  ُمَْشِ َِ  ة ٍَ ََ الصَّ   ٌِ ٍَ ا َخ رَّ  جَّ
َ
ِ ـََهأ ةِاّلِلَّ

ِٔیَذخَ 
ْٓ ْو َت

َ
ْيُ أ ُّ اىطَّ ِّ  ْخَطُف ِ ََكٍن َشِطيٍق  الِريُص ِ   ة (86)حج?.{ٌَ

ٌشاباٖتشا خذابيذ]ٚ[ٔـشنتتٝاٚ٘يؼتتيذٚٞتشوغتتٝدسحاِيوٝحك

شٚافتذٚپش٘ذٌاٖاٚساتشتابٙذ؛باتتاداٚخذاؿشنٚسصد،ٌٛبياصآػٕاٖف

ساتٝٔىاٖدٚسدػتيفشٚا٘ذاصد.

هاهاواشارهنكته

ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي ٳٌ  اًت ٳڈ ام ٷڀلاډ  څ اڃغلا٩، ثڈ « عٔڄ٬ب   »1

 ؿاكؿ  ٳڄـ څ ؿك كاڇ ٿٌتٰيپ ٷبٽ ثلٿ  اًتٰبٿت څ ا٣تـاٹ تڀبيٺ پيـا ٿ 

ّ ؿك ا٣ڀبٹ عمذ اًمت ٳمڈ    ؿك ايڂ آيڈ، اُبكڇ ثڈ ٯٔـ ٯلثت څ اؽم

كڅطِ ايڂ ٣جبؿ  ثنكٵ اًت؛ ي٤ڄ  ٿلاًپ عذ ٫ٰٚ ثلاي ؽـا اڃزبٽ ُچؿ 

 1آٿين ؿك آځ ڃجبُـ  څ ډيش اڃٸينڇ ٧يلؽـاي  څ ُلٱ

ثڈ ٿ٤ڄمبي ٫ٜمل    « عٓڄي٪»  ؿك ثلؽ  اعبؿيج ڃين آٿـڇ اًت ٳڈ 2

اٻڊ  څ ُڄبؽت تچعيـ اًت ٳمڈ اڃٌمبځ ثمل آځ اًمبى آ٫ليمـڇ ُمـڇ       

ٷچڃڈ اعبؿيج اُبكڇ ثڈ كيِمڈ آمټ  اؽممّ، ي٤ڄم       اٻجتڈ ايڂ 2اًت 

 ٫ٜل  تچعيـي ؿاكؿ 
                                              

 .94، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ. 1

 .377، ـ 3، ج يس قبفيافػ. 2
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  ايڂ آيڈ، ثب ؿڅ ٿخبٹ ميجب څ ربٻمت، ًمٰچٙ ٿِملٳبځ كا ثمڈ تٔمچيل      3

 ٳِيـڇ اًت؛

ٳٌ  ٳڈ ام آًڀبځ تچعيـ ٫بٓټڈ ٷل٫ت څ ثمڈ ڃمچك ًمتبكٷبځ ډمـايت     

ٳڄـ څ ؿك ډڄٸبٽ ًٰچٙ يب ٷل٫تمبك پلڃمـٷبځ ډمچا څ     تچرڈ ڃٴلؿ، ًٰچٙ ٿ 

ډبي اڃغلا٫  ډڀضچځ ٛچ٫بڃ  ًمڊڀٸيڂ اڅ كا ثمڈ    ُچؿ يب رليبځ  ډچى ٿ

 ا٫ٴڄڄـ  ډبي ٷڀلاډ  ٿ  ؿكڇ

هاهاوپيامآموزه

ډمبي   ُمچؿ څ اڅ كا ٤ٛڀمڈ رليمبځ      ُلٱ، ٣بٿٺ ًمٰچٙ اڃٌمبځ ٿم    1

 ًبمؿ  اڃغلا٫  ٿ 

   ا٣ڀبٹ عذ كا ثلاي ؽـا څ ثڈ ؿڅك ام ُلٱ اڃزبٽ ؿډيـ 2

 ياد خدا ىنگام قزباني کزدن

نَص َك  َِلَ ْذُنُرواَوىُِكِ } ٌَ ٍث َسَػيِْا  ٌَّ
ُ
ِ ََعَ   أ ًَ اّلِلَّ ٍَ ِث   اْش  ِٓي ٌِ َ ةَ  ًْ  ُٓ َََر ٌَ ا َر

ْختِتِ َ  ٍُ ْ ٔا َوبََِشِ ال ٍُ ْشيِ
َ
ُّ أ ًْ إٌَِل َواِضٌد ـَيَ ُس ُٓ ْجَػاِم ـَإِل

َ
(89)حج?.{اْل

ْ ٚتشا ٞشأتي،ٔشاػٓػثاد لشتا٘يلتشاسدادبتٓتتا٘تاْختذاسا]تتٍٝٞٙتا

ٖلشتا٘ي[تشداْ تؼتتٝوتٝتتٝآ٘تاٖسٚص دادٜ،تثش٘تذٚٔؼثتٛدؿتٕاٞتا صتتا

ٔؼثٛد بٍا٘ٝاػت.پغفمطتؼّيٓ]فشٔاٖ[اٚؿٛبذٚفشٚتٙاٖسأظدٜدٜ.

هاهاواشارهنكته

ثڈ ٿلاًپ ٯلثبڃ  ؿك عذ پلؿاؽت څ ايمڂ آيمڈ يمبؿآڅك     ،  آيب  پيِيڂ1

ڃيٌت  ثټٴمڈ ؽمـا ؿك ډمل     ُچؿ ٳڈ ٿلاًپ ٯلثبڃ  ٿؾٔچّ ٿٌټڀبڃبځ ٿ 

ٛچك ٳڈ ډڄچم ډپ ٿلاًپ  ٿټت څ ؿيڄ ، ايڂ ٿلاًپ كا ٯلاك ؿاؿڇ اًت؛ ډڀبځ

ٯلثبڃ  كا ؿك ٿټت يڊچؿ څ ؿيٸلاځ ُبډـيپ  ډل صڄـ ايڂ ٿلاًپ ؿك ثلؽم   
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اؿيبځ څ ٿقاډت، ثب ؽلا٫ب  آٿيؾتڈ ُـڇ اًت، څٻ  آٺ آځ يمٲ ٿلاًمپ   

 ٣جبؿي اٻڊ  اًت 

عيچاځ ڃيٌت، ثټٴڈ ًڀجٺ آٿبؿٷ  اڃٌمبځ    ٯلثبڃ  ٳلؿځ ٫ٰٚ ٳِتڂ يٲ 2

ثلاي ٫ـاٳبكي ؿك كاڇ ؽـاًت څ ايڂ ٿلاًپ ٣جبؿي ډڀلاڇ ثب ٧مقا كًمبڃـځ ثمڈ    

 ثيڄچايبځ اًت  پي ٯلثبڃ  يٲ ٳبك ٿڄٰٜ ، ٣جبؿي څ ڃڀبؿيڂ اًت 

ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي ٣جبؿ  اًت څ ٿڄبًٲ عذ ثمڈ ٿ٤ڄمبي   « ٿٓڄٌٓٲ  »3

ُمچؿ  څٻم     ؿك آڃزب اڃزبٽ ٿ  ډبي  اًت ٳڈ ايڂ ا٣ڀبٹ ا٣ڀبٹ عذ يب ٿٴبځ

 1ثب تچرڈ ثڈ فيٺ آيڈ، ٿٰٔچؿ ؿك ايڄزب، ٯلثبڃ  څ ٯلثبڃٸبڇ اًت 

ـا څ اثلام ٫لڅتڄم  4 مبكڇ   2  ؿك ايڂ آيڈ، ثڈ تچعيـ څ ٻنڅٽ تٌټيپ ؿك ثلاثل ؽ ُا

ـا ډٌمت؛   ت  ايڂ ًڈ ت٤جيل ثب ډڀـيٸل اكتجبٙ ؿاكؿ؛ صلاٳڈ ٫ٰٚ يٲ ؽم  ُـڇ ًا

ـا،    ڃجبيـ ٿٰبثٺ ؿيٸلاځ ًلكڅ  امايڂ تٌټيپ ٫لڅ آڅكيپ څ المٿڈ تٌټيپ ؿك ثلاثمل ؽم

ت   ٫لڅتڄ  څ تچا٢ٗ ًا

هاهاوپيامآموزه

پ ٯلثبڃ  ٿؾٔچّ ٿٌټڀبڃبځ ڃيٌت  ثټٴڈ ثلڃبٿڈ1 ت    ٿلًا  اي ٣ڀچٿ  ًا

  تڄڊب ٿٰبثٺ ؽـاي څاعـ تٌټيپ ُچيـ څ ثـاڃيـ ٳڈ ٫لڅتڄمبځ ؿك ثلاثمل   2

 اڅ ٿوؿٷبڃ  ؿاكڃـ 

ؽـا، ثتلًيـ څ ؿك ثلاثل ٿِٴم  ُمٴيجب  ؽچاډيـ ډڄٸبٽ يبؿ    اٷل ٿ 3

 ٷلؿيـ څ اډٺ ڃڀبم څ اڃ٬ب٭ ُچيـ، ٫لڅتڂ ثبُيـ 
                                              

ِ ي}ٙٝ ي. ثب اٛخٝ ثٝ لس102، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1 ًَ اّلِلَّ  .{ْذُنُروا اْش
ػبٖ ٝث زاح ه يٗ قب  ٚ ٚغيشٔ يٝث ٔعٙبرز اقُ « ٗئُخج . »2  .رازر يرز آٖ ٌهبْ ثسٔه   ي  اغت وٝ ٘ا

: يافػ  ز.ن: ؛آٔدٜ اغت يٙبٖ ٚ فسٚاٙياطٕ يغبع ٝث ٔعٙب ٘ٝٛ  .103ـ   ،14ج س ٕ٘
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 پذيز ىاي اليي ً تقسيم قزباني اس نشانو

{ ِ ًَ اّلِلَّ ا َخْيٌ ـَ اْیُنُروا اْش  َٓ ًْ ذِي ِ ىَُس ٌَِ َطَػاِئِرِاّلِلَّ ا ىَُسً  َْ َِا َواْْلُْدَن َسَػيْ
َٔافَّ  ا َص َٓ ْػ َ َّ ـَإَِیا وََسَت ْج سُ  َغيَْي ٍُ ْ ٔا اىَْل اَُِع َوال  ٍُ ْطِػ

َ
َٓ ا وَأ ِْ ٌِ ٔا  َٓ ا ـَُُكُ  ُُِٔب

ًْ تَْظُهُرونَ  ًْ ىََػيَُّس ا ىَُس َْ ْرَُا (;8?)حج.{ َنذلَِم َشخَّ

ٞا خذالشاسدادبٓ؛دسآٟ٘تاتتشا ٚتشا ؿٕاآٖؿتشٞا فشتٝلشتا٘يسااص٘ـا٘ٝ

تذ،٘تاْصفابؼتتادٜتٝوٝ]تشا لشتا٘ي[ؿٕاخيش]ٚتشوت[اػت.پغدسحاِي ٘ا

خذاساتشآٟ٘اتثشبذٍٚٞٙأيوٝپّٟٛٞابـاٖ]تشصٔتيٗ[افتتاد]ٚجتاٖداد٘تذ[،اص

ٛاػت يتذ.]ٌٛؿت[آٟ٘اتخٛسبذٚتٝ]٘ياصٔٙذاٖ[لا٘غٚ]فميشاٖ[دسخ وٙٙذٜتخٛس٘ا

ٛ٘ٝآٟ٘اساتشا ؿٕاساْػاختيٓتاؿابذؿٕاػپاػٍضاس وٙيذ.ابٗ ٌ

هاهاواشارهنكته

  ُتل ٯلثبڃ  ام ٛل٫  ٿت٤ټٮ ثڈ ٿلؿٽ اًت څ ٷچُت آځ ثڈ ٿٔمل٩  1

ډمبي ؽـاًمت؛    ل څ ڃِمبڃڈ ئكًـ څ ام ٛل٩ ؿيٸل ڃيمن ام ُم٤ب   ثيڄچايبځ ٿ 

اڃمـامؿ  پمي ٯلثمبڃ  ثملاي      صلاٳڈ ٯلثبڃ  عذ، اڃٌبځ كا ثڈ يمبؿ ؽمـا ٿم    

 ؿ  عبريبځ ؽيل څ ڃيٲ اًت؛ صچځ ډپ ٫لاډپ آٿـځ ٧قاًت څ ډپ ٣جب

رب ٳڈ صڄيڂ عيچاڃ   ثڈ ٿ٤ڄبي ُتل ثنكٵ څ ٫لثڈ اًت  ام آځ« ثٔـٕځ  »2

تل اًمت، ثمل آځ تأٳيمـ ُمـڇ      ثلاي ٿلاًپ ٯلثبڃ  څ ٧قاي ثيڄچايبځ ٿڄبًت

ثټٴمڈ   ؛اًت؛ څٷلڃڈ صب٭ ثچؿځ ٯلثبڃ  ام ُلايٚ اٻناٿ  ٯلثبڃ  عذ ڃيٌت

 ډڀيڂ اڃـامڇ ٳڈ ال٧ل ڃجبُـ، ٳب٫  اًت 

ٓ٪ ٯملاك   ثڈاًت ٳڈ عيچاڃب  ډڄٸبٽ ٯلثبڃ     ؿك ايڂ آيڈ ثيبځ ُـڇ3

ثڄـڃـ تب ډڄٸبٽ ڃغل څ ٳِتڂ، ميبؿ  ٷيلڃـ؛ ي٤ڄ  ؿًتبځ ُتل ٯلثبڃ  كا ٿ  ٿ 

تٴبځ ڃؾچكؿ څ ٫لاك ڃٴڄـ  اٻجتڈ ايڂ آيڈ ؿك ٿٰبٽ ثيبځ ٓچك  ٳبٿٺ ٯلثمبڃ   
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ٳلؿځ اًت؛ څٷلڃڈ ٳِتڂ عيچاځ ٯلثبڃ ، ٳي٬يت ؽبٓ  ڃـاكؿ؛ ثټٴڈ ثبيمـ  

 1ڃبٽ ؽـا ډڄٸبٽ ٳِتڂ اڅ ثلؿڇ ُچؿ فثظ ُل٣  ُچؿ څ 

ثڈ ٿ٤ڄبي ٫ٰيلي اًت ٳڈ اٷمل صيمني ثمڈ اڅ ؿډڄمـ، ٯڄب٣مت      « ٯبڃ٢ِ  »4

ٳڄمـ څ   ثڈ ٿ٤ڄبي ٫ٰيلي اًت ٳمڈ ام اڃٌمبځ تٰبٗمب ٿم     « ٿ٤ٔتَل»ٳڄـ  اٿب  ٿ 

ايڂ ت٤جيلا  اُبكڇ ؿاكؿ ٳڈ ثمڈ   2ثٌب ا٣تلإ ڃڀبيـ څ كاٗ  ډپ ڃِچؿ  صڈ

 ـ ډڀڈ ٫ٰيلاځ ام ٷچُت ٯلثبڃ  ثـډي

ٷچُمت  ٿٰمـاكي ام    ؿك ايڂ آيڈ ؿًتچك ؿاؿڇ ُـڇ اًت ٳڈ عبريبځ 5

كا ثؾچكڃـ  ام ايڂ كڅ ثلؽ  ام ٫ٰيڊبځ څ ٿ٬ٌلاځ ايمڂ ٳمبك كا   ؽچؿ ٯلثبڃ  

 3اڃـ  څارت ُڀلؿڇ

ؿاڃمـ ٳمڈ ُبيٌمتڈ       ايڂ آيڈ، كاٽ ُمـځ ُمتلاځ كا ڃ٤ڀتم  اٻڊم  ٿم      6

 ًپبًٸناكي اًت 

هاهاوپيامآموزه

ًچؿ ٿمبؿي څ  ثلايتبځ تب ٳڄيـ اڃب  ٫لثڈ كا اڃتؾبة   ثلاي ٯلثبڃ ، عيچ1

 ؿاُتڈ ثبُـ ثيِتلي ٿ٤ڄچي 

ډبي ؽـاًمت څ كاٽ ُمـځ اڅ، ڃ٤ڀتم        عيچاځ ٯلثبڃ  يٴ  ام ڃِبڃڈ2

 اٻڊ  اًت ٳڈ ُبيٌتڈ ًپبًٸناكي اًت 

  ثؾچكاڃيـڅ ډپ ثڈ ٫ٰيلاځ ثؾچكيـ ام ٷچُت ٯلثبڃ  ډپ ؽچؿتبځ   3
                                              

، 4، ج يز.ن: وهبف  ؛ٞٓ ذوس ؾدٜ اغهت  يي، رعبٞبيٛاٖ لسثب٘يرعب وسرٖ ٍٞٙبْ وؿ ٗ ح يساث. 1

عٝ، يٚغهبئُ اِؿه   ؛221، ـ 5ت االحىبْ، ج ي؛ اٟر503، ـ 2ٝ، ج يحضسٜ اِفمي؛ ٔٗ ال498ـ 

 .152، ـ 14ج 

 .108، ـ 14س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 2

 ٕٞبٖ.. 3
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 ىدف اس قزباني کزدن

َِاَل } َِ اَُلُ  ىََ َح ا َوىِس َ َح َْ اُؤ ٌَ ا َولَ ِد َٓ َ ُْلُُٔم یاّلِلَّ َٔ ًْ َن ذلَِم  اتلَّْل  ٌِ ُِس
وا ًْ تِلَُهِِبُ ا ىَُس َْ َر َ ََعَ  َشخَّ ْطِصنِ َ   اّلِلَّ ٍُ ْ ًْ َوبََِشِ ال َداُز َْ ا  (>8)حج?.{ٌَ

ٌٖٛؿتتت سػتتذ؛أتتاٞتتا آٟ٘تتاتتتٝختتذإ٘تتيٞتتا آٖ]لشتا٘ي[ٞتتاٚختتٛ

ٌٛ٘ٝآٟ٘اساتتشا ؿتٕاساْػتاختتتاسػذ.ابٗٔيخٛدٍٟ٘ذاس ؿٕاتٝاٚ

ختتذاساتتتٝپتتاعابٙىتتٝؿتتٕاساسإٞٙتتابيوتتشدٜاػتتت،تتتضسيؿتتٕاسبذٚ

٘يىٛواساٖسأظدٜدٜ.

هاهاواشارهنكته

  ٫ټ٬ٌڈ څ ډـ٩ ٯلثبڃ ، ثبتٰچا ُـځ ُڀبًت؛ څٷلڃڈ ؽـا ثمڈ ٷچُمت څ   1

اًمت؛ ثمڈ ٣جمبك  ؿيٸمل،      ڃيبم څ ٳبٿٺ ڃـاكؿ؛ صلاٳڈ اڅ ث ڃيبمي ؽچځ ٯلثبڃ  

ډمبي كُمـ څ    ډـ٩ ام ٯلثبڃ  ٳلؿځ آځ اًت ٳڈ ُڀب ثب ايڂ ٣ڀٺ ٣جبؿي، پټمڈ 

تمل ُمچيـ څ ؿكى ايخمبك څ آٿمبؿٷ  ثملاي       ٳڀبٹ كا ثپيڀبييـ څ ثڈ ؽـا ڃنؿيمٲ 

 ٫ـاٳبكي څ ُڊبؿ  څ ڃين ؿكى يبكي كًبڃـځ ثڈ ٫ٰيلاځ كا ثيبٿچميـ 

رمبډټ  ډلٷمبڇ    كًمـ  ا٣ملاة     ؽچځ عيچاڃب  ٯلثبڃ  ثڈ ؽمـا ڃڀم   2

ډب يب ؿك څ ؿيمچاك ٳ٤جمڈ    ٳلؿڃـ، ؽچځ آځ كا ثل ًل ثت عيچاڃ  كا ٯلثبڃ  ٿ 

ٿيمٺ ڃجچؿڃمـ ٳمڈ ام ايمڂ ثلڃبٿمڈ       پبُيـڃـ څ ثلؽ  ام ٿٌټڀبڃبځ ڃيمن ثم    ٿ 

 1ؽلا٫  پيلڅي ٳڄڄـ  آيڈ ٫چ٭ آٿـ څ آڃبځ كا ام ايڂ ٳبك ثبمؿاُت 

ؽمـا آُمڄب      ؽـا عيچاڃب  ڃيلڅٿڄـ كا كاٽ ُڀب ًبؽت تب ثب ٠٣ڀمت 3

 ُچيـ څ ثب تٴجيل، ًپبى اڅ ٷچييـ 
                                              

 .314، ـ 1وٙص اِعسفبٖ، ج . 1
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هاهاوپيامآموزه

  پلډينٳبك ُـځ، ډـ٩ څ ٫ټ٬ٌڈ ٯلثبڃ  ٳلؿځ اًت  پي ؿك ايمڂ كاڇ  1

 ٳچَُ ٳڄيـ 

ډممبي ؽممـا، ډڀضممچځ كاٽ ثممچؿځ عيچاڃممب ، ثممڈ ٠٣ڀممت    ام ڃ٤ڀممت2

 ثجليـ څ تٴجيل اڅ ٷچييـ   پلڅكؿٷبك پ 

   ڃيٴچٳبكاځ ڃنؿ ؽـا ٿوؿٷبڃ  ؿاكڃـ 3
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 اماكن و ايام مقدس

 مرتبط با حج

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

درآمذ

ډبي ٿٰـى عذ يبؿ ُمـڇ اًمت؛ ام رڀټمڈ     ؿك ٯلآځ ٳليپ ام ثلؽ  ٿٴبځ

ٿٴڈ، ٿٌزـاٻغلاٽ څ ٳ٤جڈ  ډڀضڄيڂ ٯلآځ ثڈ ثلؽ  ام ايمبٽ ٿٰمـى ٿملتجٚ ثمب     

څ ثلائمت  ٿمب    ډبي عملاٽ، كڅم ٧مـيل، ٿجبډټمڈ    عذ اُبكڇ ٳلؿڇ اًت؛ ٿبڃڄـ ٿبڇ

 ؽچاډيپ ؿك ايڂ ٫ٔٺ ام اٿبٳڂ څ ايبٽ ٿٰـى ٿلثچٙ ثڈ عذ ًؾڂ ثٸچييپ  ٿ 

مكو

 القري( هکِ، هادر شْرّا )ام
َِا إََِلَْم كُْرآُا  َغرَ } وَْضْي

َ
مَّ اىُْلَریَوَ ذلَِم أ

ُ
ا َوحُِِذرَ   بِّيا  تِلُِِذَر أ َٓ َ ل ْٔ َْ َض ٌَ َْٔم  َو يَ 

 ٍْ َ
ْ
ِّ ـَِريٌق اْل َِِّث َوـَِريٌق ِ   ِع لَ َرْيَب ذِي َ

ْ
ِػيِ  ِ  اْل (>)ؿٛس ?.{الصَّ

چٙيٗ،لشآ٘يػشتي)ٚاضح(ساتٝػٛ تٛٚحتيوتشدبٓ،تتشا ابٙىتٝٚابٗ

ٞـذاسدٞي،ٚدستتاسٜ،ا٘ذٔىٝ(ٚوؼا٘يساوٝپيشأٖٛآٖ)اِمش ]ٔشدْ[اْ

آٚس ]ٔشدْدسليأتت[وتٝٞتيچتشدبتذ دسآٖ٘يؼتتٞـتذاسسٚصجٕغ

ا دسؿؼّٝفشٚصاٖ]آتؾ[ا٘ذ!ا٘ذٚدػتٝا دستٟـتدػتٝدٞي؛
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هاهاواشارهنكته

ډمب څ ُمڊلډب، يٴم  ام     ثڈ ٿ٤ڄمبي اًمبى څ ٿمبؿك آثمبؿي    «  اٻٰلي اٽ  »1

څ ام آڃزب اًممٽ ثمڈ    ڇډبي ٿٴڈ اًت؛ صلاٳڈ ايڂ ُڊل، ٿلٳن اًمٽ ثچؿ ڃبٽ

 1اًت  ڈكڅًتبډب څ ُڊلډب څ ٳِچكډبي ؿيٸل كاڇ يب٫ت

څ ډمـ٩ ڃمنڅٹ    2ايڂ آيڈ ثڈ ؽچاڃـڃ  ثچؿځ څ څاٗظ ثچؿځ ٯلآځ  ؿك 2

آځ اُبكڇ ُـڇ اًت ٳڈ ډڀبځ ډِـاك ثڈ ٿملؿٽ اًمت  ډلصڄمـ ثِمبك  څ     

اٿب ام آڃزب ٳڈ كڅي ًمؾڂ    ډل ؿڅ ام اډـا٩ ٯلآځ څ كًبٻت اًت ،ډِـاك

 ايڂ آيب  ثب ٿؾبٻ٬بځ اًت، ثل ډِـاك تأٳيـ ُـڇ اًت 

ايڂ آيڈ، ٿلؿٽ ٿٴڈ كا ډمـ٩   رڊبڃ  اًت، صلا 9  اٷل ډـ٩ پيبٿجل3

 ډِـاك ٿ٤ل٫  ٳلؿڇ اًت؟

ٿلاعټمم  ؿاُممت ٳممڈ ام ډِممـاك ثممڈ   9اڅال ، ا٣مممٽ كًممبٻت پيممبٿجل

ؽچيِبڅڃـاځ ُلڅ١ ُـ څ ًپي ډِـاك ثڈ ٯچٽ اڅ څ ٿلؿٽ ٿٴڈ څ ؿك پبيبځ 

ډبي  ثمڈ ًملاځ    ڃبٿڈ 9پيبٿجلكڅ  امايڂ 3ډِـاك ثڈ ډڀڈ رڊبڃيبځ ٿٜلط ُـ 

 ڃبځ كا ثڈ اًمٽ ؿ٣چ  ٳلؿ ايلاځ، ٿٔل څ كڅٽ ڃچُت څ آ

حبڃيب ، ډِـاك ثڈ ٿلؿٽ ٿٴڈ څ اٛلا٩ آځ، تأٳيـ ثل ډِـاك ثڈ يٲ ٿڄٰٜمڈ  

 ؽبّ اًت؛ ڃڈ ڃ٬  ډِـاك ام ٿلؿٽ ًبيل ٿڄبٛٮ رڊبځ 

اًت ٳڈ ٿڄ٠مچك ام آځ، رڀم٢   « اٻزڀ٢ يچٽ»ډبي كًتبؽين    يٴ  ام ڃبٽ4

ثميڂ  ُـځ ډڀڈ ٿلؿٽ ؿك كًتبؽين يب رڀ٢ ثيڂ اكڅاط څ ارٌمبؿ يمب رڀم٢    

                                              
س آة، اش يه ٗ اش شيشٔه  يٞهب  يسٖٚ آٔهدٖ خؿهى  يبل، ثيا٘د وٝ ثساغبظ زٚا ٔفػساٖ ٘ٛؾ ٝ يثسخ. 1

 .357، ـ 20س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػز.ن:  ؛ٙديٌٛ ئ ياِمس زٚ اْٗ ياشا .٘مطٝ ٔىٝ ؾسٚع ؾدٜ اغت

 بغت.يٚاضح ٚ ٌٛ يثٝ ٔعٙب« يعسث»ٚ خٕ  ؾدٜ، ٚ  يخٛا٘د٘ يثٝ ٔعٙب« لسآٖ. »2

 .1 :فسلبٖ ؛44؛ شخس : 214ز.ن: ؾعساء: . 3
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اٻجتڈ ٿبڃ٤  ڃمـاكؿ   1اڃٌبځ څ ا٣ڀبٻَ څ يب ارتڀب١ ٟبٻڀبځ څ ٿ٠ټچٿبځ اًت 

 ٳڈ ډڀڈ ايڂ ٿ٤بڃ ، ٿٰٔچؿ آيڈ ثبُـ 

هاهاوپيامآموزه

  ٯلآځ ٳتبث  ؽچاڃـڃ  څ څاٗظ اًت ٳڈ ثب ډمـ٩ ډِمـاك رڊبڃيمبځ    1

 ڃبمٹ ُـڇ اًت 

 ډِـاك ثڈ ٿلؿٽ ؿكثبكڇ كًتبؽين اًت  9  ډـ٩ كًبٻت پيبٿجل2

 ڈ، ُڊل ٿلٳني اًمٽ اًت   ٿٴ3

   ٿجټ٨بځ ؿيڄ ، ثبيـ ُڊل ؽچؿ كا ؿك اڅٻچيت تجټي٨  ٯلاك ؿډڄـ 4

پيِڈ ثڊِت     ٿلؿٽ ؿك ثلاثل ٯلآځ څ پيبٿجل، ثڈ ؿڅ ؿًتڈ ٿإٿڄبځ ٣ـاٻت5

 ُچڃـ  څ ًتڀٴبكاځ ؿڅمؽ  تٌٰيپ ٿ 

 کعبِ ًخستيي عبادتگاُ بشر

{ ِ َّّ ِِ لَ   َِّ  ا َل َبْي  ٍج ُوِض  َع لِي وَّ
َ
ُْ  دی یإِنَّ أ َت  اَرَ  َو ٌُ ٍِ َ  ةَِتهَّ  َث  َ .{ لِيَْػ  ال

(;<ػٕشاٖ?)آَ

دسٚالغ٘خؼتيٗخا٘ٝ]ٚپشػتـٍاٞي[وٝتشا ٔشدْٟ٘تادٜؿتذ،آٖ]اػتت[

[ٞذابتاػت.وٝخجؼتٝٚتشا جٟا٘ياٖ]ٔابٝوٝدسٔىٝاػت

هاهاواشارهنكته

ٷ٬تڄمـ صملا   ٳلؿڃـ؛ ام رڀټمڈ   9   يڊچؿيبځ اُٴبالت  ثڈ پيبٿجل اًمٽ1

ؿاڃـ، ٯجټڈ ؽمچيَ كا   ٿ  7 پيبٿجل اًمٽ ٳڈ ؽچؿ كا څ٫بؿاك ثڈ آييڂ اثلاډيپ

ٳڈ تڀمبٽ پيمبٿجلاڃ  ٳمڈ ام ؿڅؿٿمبځ      ثڈ ًچي ٳ٤جڈ ت٨ييل ؿاؿڇ اًت؛ ؿكعبٻ 
                                              

 رٞٙد. يح ٔياَٚ زا اسخ يؿبٖ ٔعٙبي. اِج ٝ ا359ـ ، 20ج ، افػيس ٕ٘ٛ٘ٝ. 1
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ُمڀلؿڃـ څ ثمڈ    اٻڀٰمـى كا ٿغتملٽ ٿم     اًغب٭، ٫لمڃـ اثلاډيپ ثچؿڃـ، ثيت

اؿ ٳمڈ ڃؾٌمتيڂ   آيمڈ ٫مچ٭ ثمڈ آڃمبځ پبًمؼ ؿ      1ٷناكؿڃـ؟ ٛل٩ آځ ڃڀبم ٿ 

 پلًتِٸبڇ رڊبځ، ډڀبځ ٳ٤جڈ ثچؿڇ اًت 

ًبؽتڈ ُـ  ًمپي ؿك   7   ٛجٮ اعبؿيج اًمٿ ، ٳ٤جڈ ثڈ ؿًت آؿٽ2

 2ٳلؿ ثبمًبمي ٷبڇ اثلاډيپ ؽټيٺ آځ كا  ٛچ٫بځ ڃچط آًيت ؿيـ  آځ

اي ثڈ ٳبك ك٫تڈ  ، ؿك ٿچكؿ ٳ٤جڈ«اي ٳڈ ثلاي ٿلؿٽ اًت ؽبڃڈ»  ت٤جيل 3

ٳڄڄـڇ ايمڂ   اًت  پي ايڂ ت٤جيلا  ثيبځ« ؽبڃڈ ؽـا»اًت ٳڈ ڃبٽ ؿيٸلٍ 

عٰيٰت اًت ٳڈ آڃضڈ ثڈ ڃبٽ ؽـا څ ثملاي ؽـاًمت، ؿك ؽمـٿت ٿملؿٽ     

اًت څ آڃضڈ ؿك ؽـٿت ٿملؿٽ څ ثملاي ثڄمـٷبځ ؽـاًمت، ثملاي ؽمـا       

 ُچؿ  ٿغٌچة ٿ 

  ڃٴتڈ ربٻت آځ اًت ٳڈ ٳ٤جڈ ثلاي ٣ڀمچٽ ٿملؿٽ فڃمبى( ٯملاك ؿاؿڇ     4

ٯچٽ ؽبّ يب پيلڅاځ يٲ ؿيڂ، ُـڇ اًت  پي ؽيل څ ثلٳت آځ تڄڊب ثلاي 

 ٿخٺ ؿيڂ عڄي٪ ڃجچؿڇ اًت 

اي ثچؿڇ ٳڈ ثلاي ٿلؿٽ ًمبؽتڈ   ٳ٤جڈ ڃؾٌتيڂ ؽبڃڈ»  ٿڄ٠چك ام رڀټڈ: 5

، آځ اًت ٳڈ ٳ٤جڈ ڃؾٌتيڂ ؽبڃڈ څ ٿغٺ پلًتَ ثچؿڇ اًت څ «ڇ اًتُـ

 ٿلاؿ ام ؽبڃڈ ؿك ايڄزب، ؽبڃڈ ٿٌٴچڃ  ڃيٌت 

رتڀمب١ اًمت  ثلؽم  ام    ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي امؿعمبٽ څ ا « ثٓٴّڈ»  څاهڇ 6

تجمـيٺ  « ثمب  »آځ ثمڈ  « ٿميپ »ډڀبځ ٿٴڈ اًت ٳڈ « ثٓٴّڈ»اڃـ  ٿ٬ٌلاځ ڃين ٷ٬تڈ

ُـڇ اًت څ ڃ٠يل ايڂ ؿك ثلؽ  ٻ٨مب  ٣ملة، ٿخمٺ المٽ څ المة څرمچؿ     
                                              

 .9ٚ  6، قف 3س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1

 .61، ـ 99، ج ازثحبزاال٘ٛ .2
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ٿٴڈ ڃبٽ ٿزڀچ١ ُمڊل اًمت څ ثٴمڈ ڃمبٽ     »ڃين ٫لٿچؿ:  7 ؿاكؿ  اٿبٽ ٓبؿ٭

 1« ٿغټ  اًت ٳڈ ؽبڃڈ ٳ٤جڈ ؿك آڃزب ثڄب ُـڇ اًت

ٷچيڄـ، صڄمـ اعتڀمبٹ څرمچؿ ؿاكؿ:     چكؿ ايڄٴڈ صلا ثڈ ٿٴڈ، ثٓٴّڈ ٿ ؿك ٿ

ٳڄڄمـ  ثلؽم  ڃيمن     اڃـ صچځ ٿلؿٽ ؿك ٿٴڈ امؿعبٽ څ ارتڀب١ ٿ  ثلؽ  ٷ٬تڈ

ثڈ ٿ٤ڄبي ام ثميڂ ثملؿځ ڃؾمچ  څ ٧ملڅك اًمت؛      « ثٓٴّڈ»اڃـ ٳڈ  اعتڀبٹ ؿاؿڇ

ٳِبځ ٿ٨لڅك ثبيـ ډڀبڃڄـ ٿملؿٽ ٣مبؿي ثمڈ     صلاٳڈ ؿك ايڂ ٿلٳن، ډڀڈ ٷلؿځ

يَ ثلؽينڃـ  ؿك ثلؽ  اعبؿيج ڃين آٿـڇ اًت ٳڈ صچځ ٿلؿٽ ؿك ٳ٤جمڈ  ڃيب

 2ُچؿ  ٷ٬تڈ ٿ « ثٓٴّڈ»ٳڄڄـ، ثڈ آځ  څ اٛلا٩ آځ ٷليڈ ٿ 

   ؿك ايڂ آيڈ، صڄـ ٫٘يټت ثلاي ٳ٤جڈ ثيبځ ُـڇ اًت:7

اي ٛچالڃ  ؿاكؿ؛ ي٤ڄ  ڃؾٌمتيڂ پلًتِمٸبڇ رڊمبځ ثمچؿڇ      اٻ٪( ٳ٤جڈ ًبثٰڈ

 ُـڇ اًت  3يت ٳ٤جڈ څ عزلاالًچؿاًت  ډڀيڂ ٿٌئټڈ، ًجت اكمٍ څ اډڀ

ثڈ ٿ٤ڄبي پلثلٳت څ پل٫بيمـڇ اًمت    « ٿجبكٱ»ة( ٳ٤جڈ، ٿجبكٱ اًت  څاهڇ 

ٳ٤جڈ ډپ ام ڃ٠ل ٿ٤ڄچي څ ډپ ام ڃ٠ل ٿبؿي ؿك ًملمٿيڂ پلثلٳمت څاٯم٢ ُمـڇ     

 ُچؿ  اًت  ثلٳب  ٿ٤ڄچي ايڂ ًلمٿيڂ، ثڈ څيوڇ ؿك ٿلاًپ عذ آُٴبك ٿ 

ٷ٬مت ډمل صڄمـ ُمڊل ٿٴمڈ ؿك      تمچاځ   ٿم   اٿب ؿكثبكڇ ثلٳب  ٿبؿي آځ، 

ٿڄبًمت  مڃمـٷ   ثلاي ًلمٿيڄ  ؽِٲ څاٯ٢ ُـڇ اًت ٳڈ ام ڃ٠ل ٛجي٤  

ڃيٌت، څٻ  ؿك ٛچٹ تبكيؼ، ډڀمچاكڇ يٴم  ام ُمڊلډبي آثمبؿ رڊمبځ څ ام      

 ٿلاٳن تزبكي ثچؿڇ اًت 
                                              

 .397، ـ 2 ، ج يعُّ اِؿسا. 1

 ٕٞبٖ.. 2

( غٍٙيحدساالغٛر )غًٙ غ. 3 ٗ ياهس  يٕيوعجٝ ٝث وبز زف هٝ اغهت ٚ لهد    يٞب اش ضّ  يىياغت وٝ رز  يٜب

ٕبز ٔيلطعٝ ا ٙب ٝث ؾ  وؿٙد. ياش ٔسرْ ٝث ٖآ رغت ٔ يبزيزٚر ٚ ٕٞٝ غبِٝ ثػ يٗ ث
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د( ٳ٤جڈ ٿبيڈ ډـايت رڊبڃيبځ اًت  ربفثڈ ٿ٤ڄچي ايمڂ ؽبڃمڈ ٿٰمـى    

ؿډمـ څ ډمل    أحيل ؽچؿ ٯملاك ٿم   اؽتيبك تغت ت صڄبځ اًت ٳڈ ډڀٸبځ كا ث 

ًبٹ ٿلؿٽ كا ام ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ رڊبځ ثلاي ميبك  څ ٿلاًپ عذ ثمڈ ًمچي   

 ٳِبڃـ    ؽچؿ ٿ 

ثلٷمناك  ڃيمن  پلًمت    آييڂ عذ، عت  ؿك ؿڅكاځ تبكيٲ ربډټيت څ ثمت 

رټمچي  ُـ څ ثلٷناكي ايڂ ٿلاًپ ٳڈ ڃبٯْ ډپ ثچؿ، تب اڃـامڇ ميمبؿي   ٿ 

  ٷل٫ت كا ٿ ٳبكډبي ڃبؿكًت آڃبځ 

ډمبي    ډبي ٟبډلي څ ثبٛڄ  ثلاي ثِل ؿاكؿ ٳڈ رټچڇ ٳ٤جڈ ډـايت آكي،

يبثـ  پي ٳ٤جڈ، كٿن ډمـايت ډڀمڈ    ام آځ ؿك عذ، ٣ڀلڇ څ ٛچا٩ تجټچك ٿ 

 ٿلؿٽ اًت 

هاهاوپيامآموزه

  ٳ٤جڈ ڃؾٌتيڂ پلًتِٸبڇ څ ٿبيڈ ثلٳت څ ډـايت اًمت  ثڄمبثلايڂ ام   1

 آڃزب ارتڀب١ ٳڄيـ  آځ ٧ب٫ٺ ڃِچيـ څ آځ كا ٯجټڈ ؽچيَ ٯلاك ؿډيـ څ ؿك

ډبي ٿٰمـى تچرمڈ ٳڄيمـ ٳمڈ ايمڂ يٴم  ام          ثڈ ًبثٰڈ تبكيؾ  ٿٴبځ2

 ٿ٤يبكډبي اٿتيبم آڃڊبًت 

   ٫چايـ ٳ٤جڈ رڊبڃ  اًت څ اؽتٔبّ ثڈ ٯچٿ  ڃـاكؿ 3

   ام ٳ٤جڈ ثلٳت څ ډـايت ثؾچاډيـ 4

 هکِ حرم اهي الْي

ٌِِا  َويَُخَخطَّ } َِا َضَرٌا  آ ًْ يََرْوا يَُّا َسَػيْ َ ًْ أـَتِاْلَاِط ِو أَو ل ِٓ ِ ل ْٔ َْ َض   ٌِ  ُِ ُؿ انلَّا
ِ يَْسُفُرونَ  ِث اّلِلَّ ٍَ َُِٔن َوبِِِْػ ٌِ (>;)ػٙىثٛت?.{يُْؤ
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وٝٔتشدْاصا٘ذوٝٔا]ٔىٝسا[حشْأَٙيلشاسدادبٓ؛دسحاِيٚآبا٘ظش٘ىشدٜ

آٚس٘ذٚ٘ؼٕتتختذاساؿذ٘ذ؟!پغآباتٝتاطُابٕأٖياطشافـاٖستٛدٜٔي

وٙٙذ؟!يا٘ىاسٔ

هاهاواشارهنكته

ډبي ثنكٵ ؽـا ثل ثِل، ي٤ڄ  ڃ٤ڀت    ؿك ايڂ آيب  ثڈ يٴ  ام ڃ٤ڀت1

ؽمـا    ٳڈ رڊبځ پل ام ڃباٿڄ  اًت ؿكعبٻ  ؛علٽ اَٿڂ ٿٴڈ اُبكڇ ُـڇ اًت

ٳمڈ عتم     ٿٴڈ كا رنيلڇ اَٿڂ ثملاي ډڀٸمبځ ٯملاك ؿاؿڇ اًمت؛ ثمڈ ٛمچكي      

 لّٕ ثڈ آڃڊب كا ڃـاكؿ اڃـ څ ٳٌ  عٮ ت٤ عيچاڃب  ڃين ؿك آڃزب ؿك اٿبځ

اٻجتڈ ايڂ علٽ اَٿڂ، آحبك څ ٫چايـ ميبؿي ثملاي ثِمل ؿاكؿ ٳمڈ ثيِمتليڂ     

 ٫بيـڇ آځ ثلاي ٿلؿٽ ٿٴڈ اًت 

ٳڄڄـ، ثمبم     ٿِلٳبځ ثب ايڄٴڈ ام ڃ٤ڀت اٻڊ  علٽ اٿڂ ٿٴڈ اًت٬بؿڇ ٿ 2

ٳڄڄـ څ ايڂ ڃبًپبًم  څ ٳ٬مل ام ٿِملٳبځ     څكمڃـ څ ڃبًپبً  ٿ  ډپ ٳ٬ل ٿ 

 تل اًت  ًبٳڂ ٿٴڈ مُت

هاهاوپيامآموزه

   ٯـك ڃ٤ڀت علٽ اَٿڂ ٿٴڈ كا ثـاڃيـ څ ڃبًپبً  ڃٴڄيـ 1

ٳڄڄمـ څ ڃبًپبًم     ٷلايبځ ام ڃ٤ڀت اٿڄيمت عملٽ اًمت٬بؿڇ ٿم        ثبٛٺ2

 ٷچڃڈ ڃجبُيـ  ٳڄڄـ  ُڀب ايڂ ٿ 

 هکِ شْر با اهٌيت ٍ پربرکت
ٌِِا  َو ارْ } ًُ َرِب اْسَػْو ْذا ةَََلا  آ ِْي َْ َوِْی كَاَل إةْرا  ٌَ ٍَ راِت  ََ اََّّ  ٌِ  ُّ يَ ْْ َْ أ َُ

ُّ كَ  ِخُػ ٌَ
ُ
َْ َزَفَر ـَْ ٌَ ِْٔم اآلِخِر كَاَل َو  ِ َو اَلَ ًْ ةِاّلِلَّ ُٓ ِْ ٌِ  ََ ٌَ ْض َطرُّهُ إَِل آ

َ
ًَّ أ  يِيَ  ُث

ِصيُ  ٍَ (;67)تمشٜ?.{َغَذاِب انلَّارِ َو ةِئَْس ال
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ٔىٝ[ساػتشصٔيٗپشٚسدٌاسا!ابٗ]»ٚ]بادوٙيذ[ٍٞٙأيساوٝاتشاٞيٌٓفت?

خذاٚسٚصتاصپؼيٗابٕتاٖآٚسد،أٗلشاسدٜٚٔشدٔؾسا،ٞشوغاصآ٘اٖتٝ

دػا تٛسااجاتتتوتشدْ[»]]پشٚسدٌاسؽ[ٌفت?«.دٜاصٔ صٛالتسٚص 

وتٙٓ.ػتپغاٚساتتٝ]ِي[ٞشوغوفشٚسصدپغا٘ذويتشخٛسداسؽٔتيٚ

«!وـا٘ٓٚ]چٝ[تذفشجأياػتػٛ ػزابِآتؾٔي

هاهاواشارهنكته

  تب اٿڄيت ؿك ُڊل څ ٳِچك ثلٯلاك ڃجبُـ، ٫لاډپ ٳملؿځ يمٲ اٯتٔمبؿ    1

ډمبي اٯتٔمبؿي    ٿڄـي ام ڃ٤ڀمت  ًبٻپ ٿڀٴڂ ڃيٌت؛ ثڈ ٣جبك  ؿيٸل، ثڊلڇ

څٯت  ٷچاكاًت ٳڈ ؿك ٫٘بي آكاٽ څ اٿڂ ثبُـ  ؿك څاٯ٢، اٿڄيت څ اٯتٔمبؿ،  

   ثچؿڇ اًت ؿڅ آٺ ٿڊپ مڃـٷ  ٿلؿٽ اًت ٳڈ ٿچكؿ تچرڈ اڃجيبي اٻڊ

ؿكؽچاًممت كم٭ ٳمملؿ؛ اٿممب « ٿإٿڄممبځ»ثمملاي  7   ع٘ممل  اثمملاډيپ2

ڃين كم٭ ؽچاډپ ؿاؿ  ًڄت اٻڊ  آځ اًت ٳڈ ثڈ « ٳب٫لاځ»ؽـاڅڃـ ٫لٿچؿ ثڈ 

ډڀڈ ٿلؿٽ، ا٣پ ام ٿٌټڀبځ څ ٳب٫ل كڅمي ؿډـ څ ؿك څاٯ٢ ايڂ تزټ  ٬ٓت 

 كعڀبڃيت، ي٤ڄ  كعڀت ٣بٽ ؽـاًت 

ؿډمـ ٳمڈ    ٳب٫لاځ ثڈ ٳبك ك٫ت، ڃِبځ ٿ ، ٳڈ ؿكثبكڇ كم٭ «ٯټيم »  څاهڇ 3

ډبي ٿإٿڄبځ  ٳبٿيبث  ٿبؿي ٳب٫لاځ ؿك ؿڃيب، ډل اڃـامڇ ثبُـ، ڃٌجت ثڈ ڃ٤ڀت

 ؿك ؿڃيب څ آؽل  اڃـٱ اًت 

ٳڈ اٻٸچي ٿإٿڄبځ اًت، ډڄٸبٽ ؿ٣ب، ؿيٸلاځ كا ٫لاٿمچٍ   7   اثلاډيپ4

 ٳڄـ  ثڄبثلايڂ ٿب ڃين ؿيٸلاځ كا ؿك ؿ٣بي ؽچؿ ُليٲ ٳڄيپ  ڃڀ 

ؿك ايڂ آيمڈ، ډلٷچڃمڈ ڃ٤ڀمت ٿمبؿي څ ٿ٤ڄمچي      « حڀلا »ام    ٿٰٔچؿ5

اًت؛ ي٤ڄ  ثب ايڄٴڈ ٿٴڈ ًلمٿيڂ ؽِٴ  اًت، اٿمب اډمٺ ٿٴمڈ ام اڃمچا١     

 ٿيچڇ څ ٿغٔچال  ٿبؿي ثلؽچكؿاكڃـ 
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هاهاوپيامآموزه

   ٿإٿڄبځ ٿٴڈ ٿچكؿ ٣ڄبيت څيوڇ ؽـايڄـ 1

  كعڀت ؽـا څًي٢ اًت څ كم٭ اڅ ُبٿٺ تڀبٽ ٿلؿٽ، صمڈ ٿمإٿڂ څ   2

 ُچؿ  ڈ ٳب٫ل ٿ ص

ډبي اڃـٱ ؿڃيچي ؽچؿ ؿٻِبؿ ڃجبُڄـ ٳمڈ ٫لرمبٿ       ٳب٫لاځ ثڈ ڃ٤ڀت3

 ًؾت ؿاكڃـ 

   ثڈ ٫ٴل ٿإٿڄبځ ثبُيپ څ ثلاي آڃبځ ؿ٣ب ٳڄيپ 4

  كډجلاځ اٻڊ  ؿك ٫ٴل اٿڄيت څ اٯتٔبؿ ٿلؿٽ ثبُڄـ څ ثلاي آڃڊب ؿ٣ب څ 5

 تمٍ ٳڄڄـ 

 ًبم ُٴچ٫بي  اٯتٔبؿي اًت    اٿڄيت ارتڀب٣ ، مٿيڄڈ6

 خَردتَاى بِ آى قسن  هکِ شْري کِ هي

ًُ ةَِٓذا اْْلَََلِ } ْكِص
ُ
َُج ِضوی ةَِٓذا اْْلَََلِ  *لَ أ

َ
ا َودَلَ  *وَأ ٌَ َِا  *َوَوادِلٍ َو ىََلْد َخيَْل

نَصاَن ِف َنَتدٍ  (6ٚ9)تّذ?.{اْْلِ

تٛدسابتٗػتشصٔيٗوٝدسحاِي*وٙٓ!تٝابٗػشصٔيٗ)ٔىٝ(ػٌٛٙذبادٔي

وٝتٝبميٗ،ا٘ؼاٖسادسس٘جٚ*ػٌٛٙذتٝپذسٚآ٘چٝصاد!*ا !ٜفشٚآٔذ

ٔـمتآفشبذبٓ.

هاهاواشارهنكته

ٷچيـ، اٿمب     ډل صڄـ ؽـاي ٿت٤بٹ ډڀچاكڇ ًؾڂ كاًت څ ؿكًت ٿ 1

ٳڄمـ    ٷبډ  ثلاي تأٳيـ ثل ٿٜټج  څ ڃِبځ ؿاؿځ اډڀيت آځ، ًچٷڄـ يبؿ ٿم  

اًت؛ ثمڈ ٛمچكي ٳمڈ تچرمڈ     ؿډڄـڇ ٠٣ڀت آځ ٿٜټت  ايڂ ًچٷڄـډب ڃِبځ

 ٳڄـ  اڃٌبځ كا ثڈ آځ رټت ٿ 
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  ؿك ايڂ آيب ، ثڈ ًلمٿيڂ ٿٴڈ ًچٷڄـ يبؿ ُمـڇ اًمت؛ ميملا آڃزمب     2

ڃؾٌتيڂ ٿلٳن تچعيـ څ ٣جبؿ  پلڅكؿٷبك اًت څ پيبٿجلاځ ثنكٷ  ډڀضچځ 

 اڃـ  ؿك آڃزب ٛچا٩ ٳلؿڇ 9څ ٿغڀـ 7 ، اًڀب٣يٺ7 اثلاډيپ

ؿك آځ ًلمٿيڂ اًت څ  9 ٽ  ُلا٫ت ٿٴڈ ثڈ ٣ټت څرچؿ پيبٿجل اًم3

 ؿك آځ ُمڊل اًمت    9ُمچؿ ٳمڈ پيمبٿجل    مٿبڃ  ثڈ آځ ُڊل ًچٷڄـ يبؿ ٿم  

« ٯليمڈ »ٳڄمـ، ثمب ٣ڄمچاځ     ام ٿٴڈ ډزل  ٿم   9ډڄٸبٿ  ٳڈ پيبٿجلكڅ  امايڂ

ډمب ثمڈ    ؿك څاٯم٢، اكمٍ ًملمٿيڂ   1ُچؿ  ي٤ڄ  كڅًتب څ آثبؿي ام آځ يبؿ ٿ 

اٷمل ؿك ًملمٿيڄ     ٳڄڄمـ   ډبي  اًت ٳڈ ؿك آڃڊمب مڃمـٷ  ٿم     اكمٍ اڃٌبځ

تمچاځ   ٣بٻڀبځ څ كډجلاځ اٻڊ  مڃـٷ  ٳڄڄـ، آڃزب ٿتڀـځ اًمت څ عتم  ٿم    

 ثـاځ ًچٷڄـ يبؿ ٳلؿ؛ څٷلڃڈ ًناڅاك ڃبٽ ُڊل ڃيٌت 

 گفت هعشيَقي تيِ عاشيق كياي فتيي     

  

 

  اي تييس شييْرّا تييَ تييِ غرتييت ديييذُ  

    

 ج

  گفت آى شْري كِ در ٍي دلثر اسيت    تر است گَ كذاهيي شْر از آًْا خَش

اـڃ ٳمڈ     ثلؽ  ٿ٬ٌلاځ ثلاي ايڂ آيب ، ت٬ٌيل ؿيٸلي ڃين فٳل ٳلؿڇ څ ٷ٬تڈ4 

ـا ٿ  ميبك     2ٳڄپ؛ ثڈ ُڊل ٿٴڈ ًچٷڄـ يبؿ ڃڀ »٫لٿبيـ:  ؽ ميلا ٿلؿٽ ٿٴڈ ثمب تمچ ٌث

ك٫تبكي ٿ  ُڊلي ٳڈ ډلٳي ؿاؽٺ آځ ُچؿ اٿڄيت ؿاكؿ، صلا ثملاي تمچ   «  ٳڄڄـ ـث

ـاكؿ څ ٿِلٳبځ علٿت تچ كا ڃٸبڇ ڃڀ  ؿاكـڃ  ايمڂ ت٬ٌميل ٳمڈ ؿك ثلؽم       اٿڄيت  ڃ

ت، ت  3اعبؿيج ڃين آٿـڇ ًا  ثڈ ڃچ٣  ًلمَڃ ٿِلٳبځ ٿٴڈ ًا

يبؿ ُـڇ اًت  ايڂ پـك څ ٫لمڃـ، يب « پـك څ ٫لمڃـ»  ؿك ايڂ آيب ، ام 5

ډٌتڄـ ٳڈ ٳ٤جمڈ څ ٿٴمڈ كا ثڄيمبؿ ڃڊبؿڃمـ يمب آؿٽ څ       8اثلاډيپ څ اًڀب٣يٺ
                                              

ْْ  خَِم اىَِّت يٌَِ كَرْ }. 1
َ
ْخرََسْخَم أ

َ
...أ ًْ ُْ َِا  (13 :)ٔحٕد {يَْه

 ٝ اغت.ي٘بف« ال»س يٗ افػيدٜ، ٚ ثٙبثسايشا« ال»س اَٚ يثٙبثس افػ. 2

 .251، ـ 9؛ ثحبزاال٘ٛاز، ج 747، ـ 10بٖ، ج يس ٔدٕ  اِجيافػ. 3
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چاڃـ ډمل پمـك څ ٫لمڃمـي    ت ٫لمڃـاڃَ يب آؿٽ څ پيبٿجلاځ ام ڃٌٺ اڅ څ يب ٿ 

ٿٰٔچؿ ثبُـ  اٻجتڈ ٿبڃ٤  ڃـاكؿ ٳڈ آيڈ ثڈ ډل صڊبك ٿ٤ڄب اُبكڇ ؿاُتڈ ثبُـ؛ 

 1تل اًت  ډلصڄـ ٿ٤ڄبي اڅٹ ٿڄبًت

ٷ  تمب ډڄٸمبٽ ٿملٵ، ٷل٫تمبك ٿِمٴم  څ كڃمذ      6 بځ ام آ٧بم مـڃ ډمبي     اٌڃ

ت  ــڃ  2كڅع  څ رٌڀ  ًا تخڄب ِڃ  عت  پيبٿجلاځ اٻڊ  ڃين ام ايڂ ٯبڃچځ ًا

ُمچؿ څ تٴبٿمٺ    ٯ٢ اڃٌبځ ثب ډڀيڂ كڃذ څ ٿِٴم ، ًمبؽتڈ ٿم   ؿك څا

كڃذ ؿك مڃـٷ  ٿبؿي ٿڀٴڂ ڃيٌت  تڄڊب ًلاي آؽمل    يبثـ  آكاٿَ ث  ٿ 

 څ ثڊِت ربي كاعت  څ آكاٿَ ڃڊبي  اًت 

هاهاوپيامآموزه

  ًلڃچُت اڃٌبځ ثب كڃذ څ ًؾت  كٯمپ ؽمچكؿڇ اًمت  پمي ٿڄت٠مل      1

  آكاٿَ څ كاعت  ٿٜټٮ ؿك ؿڃيب ڃجبُيـ

ت ٳڈ ؿك آڃزب ًبٳڂ ٿ 2  ُچـڃ    اكمٍ ُڊلډب، ثڈ اكمٍ ٿلؿاځ اٻڊ  ًا

ٯمـك   آځ 8څ اثملاډيپ څ اًمڀب٣يٺ   9   ُڊل ٿٴڈ ډڀلاڇ پيبٿجل اًمٽ3

 تچاځ ثڈ آځ ًچٷڄـ يبؿ ٳلؿ  اكمُڀڄـ اًت ٳڈ ٿ 

 هکِ شْر پرخاربِ ٍ پربرکت ٍ هحل برپايي ًواز

{ ِ ٌَِ ُیِريَّّت ة ْشَهُِج 
َ
َِا إِِِّن أ َِ ا  َٔاٍد َدْيِ ِییَربَّ ْرٍع ِغَِد ةَيْخِ َم امَْط رَِّم َربَّ ََ

 ِِ ََ انلَّا ٌِ ـْئَِدة  
َ
ََةَ ـَاْسَػْو أ ٔا الصَّ ٍُ ِٔی َِلُِلي

ْٓ ٍَ َراِت  َت ََ اََّّ ٌِ  ً ُٓ َُْر ًْ َواْر ِٓ إََِلْ
ًْ يَْظُهُرونَ  ُٓ (>8?)اتشاٞيٓ.{ىََػيَّ

                                              
 .9 ٚ 8، قف 27س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1

 ز.ن: ؛ا٘هد ٝ رزر وجد ا٘ػبٖ ٌف  يآٖ زا ثٝ ٔعٙب يؾدل اغت ٚ ثسخ يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« وجد». 2

 ت اِمسآٖ.يغس يإِفسرال ف
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]ا  ٗتشختياصفشص٘تذآ٘ ٚالغ،ٔ ا!دس ٖسادسدسّٜ[پشٚسدٌاسٔ ي[تتذٚ ٔٙي ػتشص ا ٚ]

ٛ٘ت تا!]آ٘تاٖساػتى ْ.]ا [پشٚسدٌتاسٔ ٛ٘تداد ،ػتى ٔ تشْتٛت ضدخاٝ٘ صساػت،٘

اصساتشپاداس٘ذ.پغدَ ٜدادْ[تإ٘ تشابؾد ٌٖ ٝػٛت آ٘تا ْسات شد شٚٞياصٔ ٞا ٌ

ٙٙذ. ٚآ٘اٖسااصٔ صٛالتسٚص دٜ،تاؿابذآ٘اٖػپاػٍضاس و

هاهاواشارهنكته

ثب ډبرل امؿڅاد ٳلؿ  7 ٳڄـ ٳڈ اثلاډيپ   ايڂ آيڈ ثڈ ډڄٸبٿ  اُبكڇ ٿ 1

څ ؿاكاي ٫لمڃـي ثڈ ڃبٽ اًڀب٣يٺ ُـ څ ثمڈ ٫لٿمبځ ؽمـا، ډمبرل څ ٫لمڃمـ      

 1ٳچصٴَ كا ثڈ ًلمٿيڂ ٿٴڈ آڅكؿ څ ٳڄبك ٳ٤جڈ ٷقاُت 

آة څ ٣ټم٪ ثمچؿ څ آ٫تمبة     ًلمٿيڂ ٿٴڈ ؿك آځ ډڄٸبٽ، ؽِمٲ څ ثم   

اٿمب   ،  ډبرل ٿـت  ثڈ ؿڃجبٹ آة ٷِتڃزبڃـك ٿ ٷلٿَ، ٿبؿك څ ٳچؿٱ كا 

اي پـيـاك  ٷبڇ ؿيـ ٳڈ ٳچؿٳَ پبي ثل مٿيڂ ًبييـ څ صِڀڈ آث  ڃيب٫ت  آځ

ٳمڈ ام ڃنؿيٴم  آځ ٿغمٺ    « رلډپ»ُـ  صيني ڃٸقُت ٳڈ ٯجيټڈ ثيبثبڃٸلؿ 

ٳلؿڃـ، ام ٿبرلا آٷبڇ ُمـڃـ څ ؿك آځ ًملمٿيڂ اٯبٿمت ٳلؿڃمـ څ      ٣جچك ٿ 

 تغٰٮ يب٫ت  7 ډبي اثلاډيپٳپ ُڊل ٿٴڈ ُٴٺ ٷل٫ت څ ؿ٣ب ٳپ

فُڊل( يبؿ « ثٓټَـ»ام ٿٴڈ ثب ٣ڄچاځ  7 ډڀيڂ ًچكڇ، اثلاډيپ 35  ؿك آيڈ 2

يمبؿ  « ًملمٿيڂ ٫بٯمـ آة څ ٷيمبڇ   »ٳڄـ  اٿب ؿك ايڂ آيڈ ام آځ ثمب ٣ڄمچاځ    ٿ 

ثڈ ٿٴڈ، آڃزمب ًملمٿيڄ  ؽِمٲ څ     7 ٳڄـ؛ ميلا ؿك آ٧بم څكڅؿ اثلاډيپ ٿ 

نٽ څ اٯبٿت ٯجبيٺ اٛلا٩، آڃزب ثمڈ  ًڄٸمؽ  ثچؿ  اٿب ثب پيـايَ صِڀڈ مٿ
                                              

ؾ ٝ يثسخ. 1 د وٝ ٘ا مبَ ٞبخس ٚ اغٕبع ٔفػسٖا ٛ٘ « غهبزٜ »ه يه حػهبرل ٚ احس ّهت  ُ ٝث ٔىهٝ ثهٝ ع  ي٘ا

ريٍس اثساٞيٕٞػس ر ، ج يز.ن: افػ ؛ٓ ٛث ٘ٝٛ ٔا}س ي. أب اش اعج362، ـ 10س ٕ٘ ٍُ ََةَ   َِلُِلي اغه فبرٜ   {الصَّ

ٙد ر ئ ر وٝ اثساٞ يِٟٚ رغ ٛز ا يٙيؾٛر وٝ ٞد  ّث ٚاراؾت.يٓ زا ٝث ايٛث  ٗ وبز 
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« ثټـ»مٿبځ ثڈ ُڊل تجـيٺ ُـ  اٻجتڈ ُبيـ ايڂ ت٤جيل ثلاي آځ اًت ٳڈ  كٿلڅ

 1آيـ  ؿك ٯلآځ ٷبډ  ثڈ ٿ٤ڄبي ًلمٿيڂ ٿ 

ؿك ٿٴڈ، ثلاي ثلپبي  ڃڀمبم   7   ٣ټت آټ  ًٴچڃت ؽبڃچاؿڇ اثلاډيپ3

 ثچؿ  ثچؿ؛ ميلا ٳ٤جڈ، ٯجټڈ ٣جبؿ  ثڄـٷبځ ٓبٻظ ؽـا ؿك ايڂ ًلمٿيڂ

  ڃڀبم ؿك اؿيبځ پيِيڂ ڃين ثچؿڇ اًت؛ ډلصڄـ ٿٰـاك څ ٳي٬يمت آځ ثمب   4

 ڃڀبم ٿٌټڀبڃبځ ت٬بڅ  ؿاُتڈ اًت 

ډمب، ثمڈ ؿًمت ؽـاًمت څ ايمڂ ٿٌمئټڈ ثمب           ٿغجچثيت څ ٷلايَ ؿٹ5

 ٫ـاٳبكي ؿك كاڇ ؽـا څ ثلپبي  ڃڀبم اكتجبٙ ؿاكؿ 

څ ڃين ٿغتملٽ ثمچؿ څ ٿغمـڅؿيت     7   ًلمٿيڂ ٿٴڈ ؿك مٿبځ اثلاډيپ6

 ٿڀڄچ٣يت ؿاُت؛ ي٤ڄ  عٓلَٽ ثچؿ 

ٳڄـ: يٴم  ثملاي    ؿك ايڂ آيڈ، ؿڅ ؿ٣ب ثلاي ٫لمڃـاڃَ ٿ  7   اثلاډيپ7

تأٿيڂ ڃيبمډبي اٯتٔبؿي آڃبځ څ ؿيٸلي ثلاي ٿٌبئٺ ٿ٤ڄچي آڃبځ ٳمڈ ؽمـا   

 آڃبځ كا ٿغجچة ٿلؿٽ ٯلاك ؿډـ 

ثبٯيڀبڃمـڇ ڃٌمٺ    9 ثيمت كًمچٹ اٻټ مڈ    ٿمب اډمٺ  »٫لٿچؿ:  7  اٿبٽ ثبٯل8

ډبي ٿلؿٽ ثڈ ًچي ٿب ٷملايَ ؿاكؿ ]ًمپي آيمڈ     ډٌتيپ ٳڈ ؿٹ 7 اثلاډيپ

 2« ٿچكؿ ثغج كا تمڅ  ٳلؿڃـ 

هاهاوپيامآموزه

   ؿك ٿڊبرل  څ ًٴچڃت، ڃڀبمٿغچك ثبُيـ 1

 ًبم ُٴل ؽـاًت    تأٿيڂ ڃيبمډبي اٯتٔبؿي، مٿيڄڈ2

   ثڈ ٫لمڃـاځ ؽچيَ ؿ٣ب ٳڄيـ 3
                                              

 .58ٚ  57 :ز.ن: اعسا . 1
ٙبلت اٗث231، ـ 2، ج يبؾيس عيافػ. 2 ز، ج ي؛ افػ179، ـ 4ؾٟسآؾٛة، ج  ؛ إِ  .255، ـ 6س ٛ٘
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 از آى سَاراى بِ هکِ ٍ دفاع الْي هاخراي حولِ فيل

ْصَطاِب اىِْفيِو }
َ
ًْ حََر َنْيَؿ َذَػَو َربَُّم ةِْ َ ل

َ
ًْ ِ   *أ ُْ َْػْو َنْيَد َِ  ًْ َ ل

َ
 *حَْضيِيٍو  أ

ةَابِي َو 
َ
ًْ َط ْيا  أ ِٓ ْرَشَو َغيَْي

َ
ٌِ َ ِش ِشيٍو  *وَأ ًِٓ ِحَِش اَرٍة  ٌِي ًْ  *حَ ْر  ُٓ ـََشَػيَ

ُكٔلٍ 
ْ
ْ ٌَ (:ت6)فيُ?.{ َنَػْصٍؿ 

آبتا٘يش٘تً*پشٚسدٌاستتإٞشاٞاٖفيُچٝوتشد؟!ا وٝآبا٘ظش٘ىشدٜ

وتٝ*دػتٝتشآ٘اٖفشػتتادٚپش٘ذٌا٘يدػتٝ*ٌـتٝلشاس٘ذاد؟!آ٘اٖسآٌ

ٚ]ػشا٘جاْ[آ٘تاٖسإٞچتٖٛ*[اصجٙغٌُِتشآ٘اٖافىٙذ٘ذػًٙ]ٞابي

تشيخٛسدٜؿذٜلشاسداد.

شأننزول

آيمب تمچ پيمبٿجل ٯمچٽ ؽمچؿ      »پلًيـ:  9 اثچٛبٻت كڅمي ام پيبٿجل اًمٽ

ٿمڂ ثمڈ   »٫لٿمچؿ:   9؟ پيبٿجل«اي ډٌت  يب ثڈ ًچي رڊبڃيبځ ثلاڃٸيؾتڈ ُـڇ

اٽ    څ  ډبي ًيبڇ، ٬ًيـ، ٣ملة څ ٣زمپ ثلاڃٸيؾتمڈ ُمـڇ     ًچي تڀبٽ اڃٌبځ

 « ؽچاڃپ تڀبٽ ٫بكى څ كڅٽ كا ثڈ ًچي ايڂ آييڂ ٫لا ٿ 

ڄمـ:  ايڂ ًؾڂ ثڈ ٷچٍ ٯليَ كًيـ څ آڃڊب ثب ا٣تلإ ثڈ اثچٛبٻت ٷ٬ت

اٷل ايڂ ًؾڄبځ ثڈ ٷچٍ ٿلؿٽ ٫بكى څ كڅٽ ثلًـ، ٿمب كا ام ًملمٿيڄڀبځ   »

ـ  ٯ٤ٜڈ رـا ٿم   ډبي ؽبڃڈ ٳ٤جڈ كا ٯ٤ٜڈ كثبيڄـ څ ًڄٶ ٿ  ؿك ډڀميڂ  «  ٳڄڄم

ـ       57ډڄٸبٽ آيمڈ   څ ثمب يمبؿآڅكي    1ًمچكڇ ٯٔمْ څ ًمچكڇ ٫يمٺ ڃمبمٹ ُم

ٳي ٯمبؿك ڃيٌمت ثمڈ     ًچاكاځ، ٷچُنؿ ٳلؿ ډيش ثبك ٫يٺ ًلٷقُت ډمٳت

 ٳڄـ ٳ٤جڈ عڀټڈ 
                                              

 .669، ـ 5ٗ، ج يس ٘ٛزاِثمّيافػ. 1
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هاهاواشارهنكته

اثلډڈ يٴم  ام   1ثڈ ٳ٤جڈ اُبكڇ ؿاكؿ « اثلډڈ»  ايڂ ًچكڇ ثڈ ٿبرلاي عڀټڈ 1

ٛټمت ثمچؿ ثمب     ٫لٿبڃـډبځ ًپبڇ ٿٌيغيبځ ؿك ٫تظ يڀڂ ثچؿ  اڅ ٳڈ ٿلؿي ٯمـك  

ٳچؿتب ؿك يڀڂ ثڈ عٴچٿت كًيـ څ ؿًتچك ًمبؽت ٳټيٌمبي  ميجمب كا ؿاؿ څ ام    

ڄـ څ ام ٳ٤جمڈ ؿًمت ثلؿاكڃمـ  څٻم      ٿلؿٽ ٣لة ؽچاًت ٳڈ ؿك آځ ٣جبؿ  ٳڄ

ٿلؿٽ ڃپقيل٫تڄـ څ عت  ثلؽ  ثڈ ٳټيٌبي اثلډڈ رٌبك  ٳلؿڃمـ څ آځ كا آتمَ   

كڅ اثلډڈ تٔڀيپ ثڈ تؾليت ٳ٤جڈ ٷل٫ت تب ډپ ام آڃڊب اڃتٰبٽ ٷل٫تمڈ   مؿڃـ  امايڂ

 ثبُـ څ ډپ ٿلؿٽ كا ٿتچرڈ ٳټيٌبي ؽچؿ ًبمؿ 

اٿمچاٹ ٿملؿٽ كا    ثڈ ًچي ٿٴڈ علٳت ٳلؿ څ 2ًچاك اثلډڈ ثب ًپبډ  ٫يٺ

٧بك  ٳلؿ ٳڈ ؿك ايڂ ٿيبځ ؿڅيٌت ُتل ام ٣جمـاٻڀٜټت ثمڈ ي٨ڀمب ك٫مت      

اي ثڈ ًچي ثنكٵ ٿلؿٽ ٿٴڈ ف٣جمـاٻڀٜټت( ٫لًمتبؿ تمب ثمڈ      ًپي ٫لًتبؿڇ

آڃبځ ؽجل ؿډـ ٳڈ اڅ ٫ٰٚ ثلاي تؾليت ٳ٤جڈ آٿمـڇ اًمت څ ٯٔمـ رڄمٶ     

ڃـاكؿ  ٣جـاٻڀٜټت ڃنؿ اڅ ك٫ت څ ٗڀڂ ؿكؽچاًت ثلٷلؿاڃمـځ ُمتلاڃَ،   

ٿڂ ٓبعت ُتلاځ ؽچؿ ډٌتپ څ ؽبڃڈ ٳ٤جڈ ڃين ٓبعت ؿاكؿ »اڅ ٷ٬ت:  ثڈ

ثب ًلاميل ُمـځ ًمپبڇ اثلډمڈ ثمڈ ًمچي      «  ٳڄـ ٳڈ ثڈ مڅؿي ام آځ ؿ٫ب١ ٿ 

ډب پڄبڇ ثلؿڃـ  څٻم  ؿيملي ڃپبييمـ ٳمڈ اثمل       ډب څ ٳچڇ ٳ٤جڈ، ٿلؿٽ ٿٴڈ ثڈ ؿكڇ

ثمب  ًيبډ  ام پلڃـٷبڃ  ٳڈ ُجيڈ پلًتچ ثچؿڃـ ڃڀبيبځ ُـ څ ډلٳـاٽ ام آڃڊمب  

ٳلؿڃمـ ثمل ٻِمٴليبځ اثلډمڈ      اي ٳڈ ثب ٿڄٰبك څ پبډب عڀٺ ٿم   كينڇ ًڈ ًڄٶ

ُمـ    ٳلؿ، ډمٱ ٿم   ډب ثڈ ډلٳي آبثت ٿ  كينڇ عڀټڈ ٳلؿڃـ  ايڂ ًڄٶ

 ا٫لاؿي ډپ ٳڈ ربځ ًبٻپ ثڈ ؿكثلؿڃـ، ٫لاك ٳلؿڃـ 
                                              

 .880ٙبل، ـ يٕ٘ٛ٘ٝ ث ؛492اغجبة اِٙصَٚ، ـ . 1

 .334، ـ 27س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ ؛ا٘د ٚ رٚاشرٜ عدر ٘ٛؾ ٝ ه، ٞؿت، رٜيٞب زا ُ ياعدار ف. 2
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ًمبٹ   52ًچاك ثڈ ٿٴڈ عڀټڈ ٳلؿ، ي٤ڄ     ؿك ډڀبځ ًبٻ  ٳڈ ًپبڇ ٫يٺ2

اٻ٬يٺ ٿِمڊچك   ثڈ ؿڃيب آٿـ څ آځ ًبٹ ثڈ ٣بٽ 9 اًمٽ ٯجٺ ام ډزل ، پيبٿجل

 ډب ُـ  ٷِت ٳڈ ٿجـأ تبكيؾ  ثلاي ٣لة

ًبم ٟڊچك پيبٿجل ثچؿ؛ ي٤ڄ   ثلؽ  ٿ٬ٌلاځ ٿ٤تٰـڃـ ٳڈ ايڂ څاٯ٤ڈ، مٿيڄڈ

ُچؿ څ ؿك آٜمط  ام ڃچ١ ٿ٤زنات  اًت ٳڈ ٯجٺ ام ٯيبٽ پيبٿجلاځ څاٯ٢ ٿ 

 1ُچؿ  ٷ٬تڈ ٿ « اِكډبّ»ثڈ ايڂ ڃچ١ څٯبي٢، 

څاٯ٤ڈ عڀټڈ ًپبډيبځ اثلډڈ كا ثڈ ٳ٤جڈ ڃـيمـڇ ثمچؿ؛ اٿمب ؿك     9   پيبٿجل3

ايڂ ت٤جيمل ثملاي   « اي؟! آيب ڃ٠ل ڃٴلؿڇ»ُچؿ:  ايڂ آيب  ثڈ ايِبځ ؽٜبة ٿ 

ٳمڈ   ٛمچكي  ثٌيبك ڃنؿيٲ ثمچؿ؛ ثمڈ   9آځ اًت ٳڈ آځ څاٯ٤ڈ ثڈ ٣ٔل پيبٿجل

، «ڃ٠مل »  اٻجتڈ ٿڀٴڂ اًت ٿٰٔچؿ ام ثچؿثب صِپ ؽچؿ ؿيـڇ  9ٷچيب پيبٿجل

 آٿچم ثبُـ  تأٿٺ ؿك ايڂ عبؿحڈ ٣جل 

ډمبي  ٳمڈ    ُڀبك اثلډمڈ ثملاي ايزمبؿ څعِمت، ام ٫يمٺ        ٻِٴليبځ ث 4

ٳلؿڃـ  اٿب  آٿـ، اًت٬بؿڇ ٿ  تليڂ څًيټڈ رڄٸ  آځ مٿبځ ثڈ ُڀبك ٿ  پيِل٫تڈ

ڃمبثچؿ    څًيټڈ ٿچرچؿات  ٳچصٲ، ډڀضچځ پلًتچ څ ثمب ٷِمٺ   ؽـا آڃبځ كا ثڈ

ڈ ًلٳِمبځ مڅكٿڄمـ ثبُمـ څ ثـاڃڄمـ ٳمڈ      ًبؽت تب ؿكى ٣جلت  ثلاي ډڀ

 ٯـك  آڃڊب ؿك ثلاثل ٯـك  اٻڊ  عٰيل څ ڃبصين اًت!

  ڃيلڃٶ څ ڃِٰڈ اثلډڈ ام ايڂ عڀټڈ، تؾليت ٳ٤جڈ څ ٫لاؽچاڃـځ ٿلؿٽ 5

ٳِمبځ كا ڃمبثچؿ    ثڈ ٣جبؿ  ؿك ٳټيٌبي ؽچؿ ثچؿ  اٿب ؽـا ايڂ ڃِٰڈ څ ڃِٰمڈ 

ب ثڈ ٿٰٔمچؿ ؽمچؿ   ًبؽت تب ؿكى ٣جلت  ثلاي ؿيٸلاځ ُچڃـ  آڃبځ ڃڈ تڄڊ

                                              
بْ يه ؾٛر وٝ لجهُ اش ل  يٌف ٝ ٔ يٚ ثٝ ٔعدصاا ػ برٖ اغتيب اي يٌرازٝ يپب يثٝ ٔعٙب« ازٞبـ». 1

 ؾٛر. يبٔجساٖ ٚال  ٔيپ
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ڃلًيـڃـ، ثټٴڈ ُٴٌت آڃبځ، ثل ٠٣ڀت ٿٴڈ څ ٳ٤جڈ ا٫نڅؿ څ اٿڄيمت آڃزمب   

 ډبي ٿِتبٯبځ كا ثيِتل رقة ٳ٤جڈ ڃڀچؿ  كا ٓـ صڄـاځ ٳلؿ څ ؿٹ

ؿًتڈ اًت؛ ي٤ڄم  ايمڂ پلڃمـٷبځ ٳمڈ ُمجيڈ       ثڈ ٿ٤ڄبي ؿًتڈ« أثبثيٺ  »6

ډمبي ٷِټم     ٳلؿڃـ څ ثمب ًمڄٶ   ٓچك  ٷلڅډ  علٳت ٿ  پلًتچ ثچؿڃـ، ثڈ

ٳلؿڃـ، ًپبڇ اثلډڈ كا ډڀضچځ ثلٵ ثل مٿميڂ   چصٴ  ٳڈ ثب ؽچؿ عڀٺ ٿ ٳ

 كيؾتڄـ څ ډمٱ ًبؽتڄـ 

ډمب ثمڈ    تڄڊب اُبكڇ ٳلؿڇ اًت ٳڈ ايمڂ ًمڄٶ      ٯلآځ ؿكثبكڇ ايڂ څاٯ٤ڈ،7

آًب ًپبڇ اثلډڈ كا ام پبي ؿكآڅكؿ  اٿب ام صٸچڃٸ  آځ ًمؾڂ   ڃغچي ٿ٤زنڇ

ډبي  ډڀضچځ څثب،  ةډب عبٿٺ ٿيٴل ڃٸ٬تڈ اًت  ٿڀٴڂ اًت ايڂ ًڄٸلينڇ

اي ثچؿڇ اًت ٳمڈ ثمڈ ډمل     ډبي ٫ِلؿڇ ُـڇ يب اتپ 1عٔجڈ څ آثټڈ ثچؿڇ اًت

ډلعمبٹ ؽمـاي  ٳمڈ     ٳلؿڇ اًت  ثمڈ  ٳلؿڇ آځ كا ًچكاػ ٿ  ٳزب آبثت ٿ 

ډمب،   تچاڃمـ ثمڈ څًميټڈ ًمڄٸلينڇ     ؿكڅځ ډل فكڇ، ڃيلڅي اتڀ  ٯلاك ؿاؿڇ، ٿم  

 ًپبډ  ٠٣يپ كا ڃبثچؿ ًبمؿ 

لډڈ، ثڈ ثلٵِ ؽچكؿڇ ُـڇ، يب ٳبڇ رچيـڇ ُـڇ   ًپبډيبځ ډمٱ ُـڇ اث8

اڃـ  ايڂ ٿٜټت اُبكڇ ثڈ ؽچاكي څ ڃبتچاڃ  آځ ٷلڅڇ ًملٳَ، څ   تِجيڈ ُـڇ

 ٿتمُ  ُـځ ٳبٿٺ آڃڊبًت 

آٿمچم آځ، ډِمـاكي ثمچؿ     ٣جمل   ثبك څ   ًچكڇ ٫يٺ څ ٿبرلاي ډمٳت9

ٳلؿڃمـ څ ؿكى آٿچمڃمـڇ څ    ٿؾبٻ٬ت ٿ  9ثلاي ٿِلٳبځ ٿٴڈ ٳڈ ثب پيبٿجل

 اي اًت ثلاي ډڀڈ ًلٳِبځ تبكيؼ  ډڄـڇډِـاكؿ
                                              

حكهجٝ   يٕبزيثبز، ثٗ يخػ ٘ يُ ثساياِف بل آٔدٜ اغت وٝ رز غبَ عبْيبل ٚ زٚايحىب يرز ثسخ. 1

 ؛آٔهد  يُ خٖٛ ٚ چسن ٔه ياِف دٜ ؾد ٚ اش ثدٖ ٔكدٚٔبٖ حبرثٝ عبْيٗ عسة ريرز غسشٔٚ آثّٝ 

 .339ٚ  334، قف 27س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ
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هاهاوپيامآموزه

 ًچاكاځ ثڄٸليـ څ ٣جل  آٿچميـ    ثڈ ًلڃچُت ٫يٺ1

تمليڂ   تچاڃـ ٯـكتڀڄـاځ څ ٿچرمچؿا  ثمنكٵ كا ثمب ٳچصمٲ       ؽـا ٿ 2

 صينډب ډمٱ ًبمؿ 

تچاڃڄمـ ثب٣مج    ډمب ډمپ ٿم     كيمنڇ    اٷل ؽـا ثؾچاډـ، پلڃـٷبځ څ ًڄٶ3

 ُچڃـ  ڃبثچؿي ؿُڀڄبځ اڅ 

 ًبمؿ    اٷل ٳٌ  ثڈ ٿٰـًب  عڀټڈ ٳڄـ، ؽـا اڅ كا ؽُلؿ څ ډمٱ ٿ 4

 پرستش پرٍردگار کعبِ ٍ فلسفِ آى
ًْ رِْضيََث الِظَخاءِ َوالصَّ ْيِؿ  *ِليََِف كَُريٍض } ِٓ ِ ا َربَّ ْ َذا ـَيَْيْػُت ُدو *إِيََـ

ِی *اْْلَْيِج  ٍْٔف  اَّلَّ َْ َخ ٌِ  ً ُٓ َِ ٌَ ٌَِ ُسٍٔع َوآ  ً ُٓ ٍَ ْطَػ
َ
(9ت6)لشبؾ?.{ أ

پغتابذ*اُِفتآ٘اٖدسػفشصٔؼتا٘ٝٚتاتؼتا٘ٝ*تشا اُِفتٌشفتٗلشبؾ

]ٕٞتتاٖ[وؼتتيوتتٝآ٘تتاٖسادس*پشٚسدٌتتاسابتتٗخا٘تتٝ)وؼثتتٝ(ساتپشػتتتٙذ

ٌشػٍٙيغزادادٚآ٘اٖسااصتشعابٕٗػاخت.

هاهاواشارهنكته

ډمبي   بؿآڅك ڃ٤ڀتڅ ي« ٫يٺ»ؿك عٰيٰت، ؿڃجبٻڈ ًچكڇ « ٯليَ»  ًچكڇ 1

ًمچاك كا ڃمبثچؿ څ    اٻڊ  ثل ٿلؿٽ ٿٴڈ اًت؛ ثڈ ٣جبك  ؿيٸل، ؽـا ًپبڇ ٫يمٺ 

عڀټڈ آڃبځ ثڈ ٳ٤جڈ كا ؿ٢٫ ٳلؿ تب ارتڀب١ ٯمليَ ٿتمُم  ڃِمچؿ څ اُٻ٬مت     

 1ثيِتلي يبثڄـ څ ثڈ يبكي ؽـا ؿٻٸلٽ ُچڃـ 

  ًلمٿيڂ ٿٴڈ ٳڈ ثيڂ ُبٽ څ يڀڂ ٯلاك ؿاُت، ًملمٿيڄ  ؽِمٲ څ   2
                                              

كٔلٍ }ٔ عّك ثٝ  {ِليََِف } الْ رز. 1
ْ
ْ ٌَّ ًْ نَػْصٍؿ  ُٓ اغهت. اِج هٝ ٔفػهساٖ    « ُيف»رز غٛزٜ  {ـََشَػيَ

 د اغت.يثع ي؛ ِٚثبؾد {ـَيَْيْػُتُدوا}ا٘د وٝ ٔ عّك ثٝ  اح ٕبَ رارٜ
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كڅ  څكمي څ ؿاٿـاكي ؿك آځ كڅڃٮ صڄـاڃ  ڃـاُت  امايمڂ آة ثچؿ څ ٳِب ٳپ

پلؿاؽتڄمـ  آڃمبځ ؿك تبثٌمتبځ ثمڈ ًمچي       ٿلؿٽ ٿٴڈ ثيِتل ثمڈ تزمبك  ٿم    

ًلمٿيڂ ُبٽ ف٫ټٌٜيڂ څ ًچكيڈ(، څ ؿك مٿٌتبځ ثڈ ًچي يڀڂ ٳڈ ډمچا ؿك  

 ٳلؿڃـ  تل ثچؿ، ٿٌب٫ل  ٿ  آڃزب ٷلٽ

څ ؽـا ڃيمن ثمب    آڃبځ ؿك ايڂ ٬ًلډب ثڈ ؿڅًت ، اٿڄيت څ ٧قا ڃيبم ؿاُتڄـ

اٻ٬يٺ، ٯليَ ثيڂ  ع٬ٞ ٳ٤جڈ ڃيبم آڃبځ كا تأٿيڂ ٳلؿ؛ ي٤ڄ  پي ام څاٯ٤ڈ ٣بٽ

ُمـڃـ    ٿلؿٽ ام اعتلاٽ ؽبٓ  ثلؽچكؿاك ُـڃـ څ ٳڀتل ٿت٤لٕ آڃمبځ ٿم   

ٷِمتڄـ څ ثمب    ٳ٤جڈ ڃين ڃٰٜڈ اٿيـ آڃبځ ثچؿ څ ډڀٸ  ثمڈ ًمچي آځ ثمبم ٿم     

ٿٴمڈ كڅڃمٮ    تزبك  آڃڊب څ ًم٬لډبي ميمبكت  ؿيٸملاځ ثمڈ ٿٴمڈ، اٯتٔمبؿ      

 ُـ  ٷل٫ت څ ٧قاي ٯليَ تأٿيڂ ٿ  ٿ 

  ؿك ايڂ آيب  ثڈ ًڈ ڃ٤ڀت ؿڅًت ، ٧قا څ اٿڄيت اُبكڇ ُـڇ اًمت   3

ًڈ ڃ٤ڀت  ٳڈ ؿك مڃمـٷ  ثِمل ڃٰمَ اًبًم  ؿاكؿ څ المٽ اًمت اڃٌمبځ،       

 ډب ثبُـ څ ؽـا كا ثپلًتـ  ًپبًٸناك ايڂ ڃ٤ڀت

ڄمبي اٳتٌمبة   ڃبٽ ٯجيټڈ آټ  ٿلؿٽ ٿٴڈ څ ؿك آٺ يب ثڈ ٿ٤« ٯُليَ  »4

ٷقكاڃـڃـ، يمب ثمڈ ٿ٤ڄمبي     اًت؛ صچځ ٯليَ مڃـٷ  ؽچؿ كا ثب تزبك  ٿ 

ثبمكً  څ ؽجلٷيلي اًت؛ صلا ٳڈ ٯمليَ ام عبريمبځ، اؽجمبك اٛملا٩ كا     

ٳلؿڃـ، يب ثڈ ٿ٤ڄبي ارتڀب١ اًت څ يب ڃبٽ ڃچ٣  عيچاځ ٯـكتڀڄمـ   ٳٌت ٿ 

 1ثټ٤ـ  ؿكيبي  اًت ٳڈ عيچاڃب  ٳچصٲ كا ٿ 

ٌتيڂ ٿؾبٛجبځ اًمٽ ثچؿڃمـ، ًمبثٰڈ ؽمچث  ام    ډلعبٹ ٯليَ ٳڈ ڃؾ ثڈ

ايٌمتبؿڃـ څ اڅ كا   9ؽچؿ ثلربي ڃٸقاُتڄـ؛ صچځ ثيِتل آڃبځ ٿٰبثٺ پيبٿجل

 رب ڃيبڅكؿڃـ  ډبي اٻڊ  كا ثڈ آماك ؿاؿڃـ څ ًپبى ڃ٤ڀت
                                              

 .350، ـ 27س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يفػا. 1
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هاهاوپيامآموزه

ډبي اٻڊ ، ٿخمٺ ؿڅًمت ، اٿڄيمت څ ٧مقا، ًپبًمٸناك څ         ثب يبؿ ڃ٤ڀت1

 پلًتِٸل اڅ ثبُيـ 

 ، پلڅكؿٷبك ُڀبًت  ٿڄِأ اٿڄيت، ٧قا څ ؿڅًت   2

ډمبي اٻڊم  ؽمچؿ كا ثـاڃڄمـ څ ام        ٯليَ څ ٿلؿٽ ٿٴمڈ ٯمـك ڃ٤ڀمت   3

 پلًتَ ؽـا ٧ب٫ٺ ڃِچڃـ 

مسدذانحراو

 هسدذالحرام پايگاُ اٍل هعراج

ِی} َْسَ  ُشتَْطاَن اَّلَّ
َ
ٌِ   یأ َرَاةَِػتِْدهِ ََلَْ  

ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ    ِم إَِل ََ ال

َ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ ِ  كَْی ال  یاَّلَّ

ٍِيُع اْْلَِصيُ  َٔ الصَّ ُْ  ُّ َْ آيَاحَِِا إَُِّ ٌِ  ُّ ََلُ ىُُِنِيَ ْٔ (6)اػشاء?.{ةَاَرْ َِا َض

اؽسا،ؿتثاٍ٘اٞياصٔؼتجذاِ شاْتتٝػتٛ ٔٙضٜاػتآٖ]خذابي[وٝتٙذٜ

ابتتٓ،ػتتيشدادتتتاتشختتياصٔؼجذااللصتتيوتتٝپيشأتتٛ٘ؾساپشتشوتتتوتتشدٜ

اٚتٕٙابا٘يٓوٝتٟٙااٚؿٙٛا]ٚ[تيٙا ]حميمي[اػت.ٞابٕاٖساتٝ٘ـا٘ٝ

شأننزول

ثمڈ   1كرمت ًمبٹ ؿډمپ ث٤خمت     27ؿك ٿٴڈ څ ؿك ُت  9 پيبٿجل اًمٽ

ٓچك  ا٣زبمآٿين ام ٿٌزـاٻغلاٽ ثڈ ٿٌزـاالٯٔم  ثملؿڇ    ٫لٿبځ ؽـا څ ثڈ

ُـ څ ام آڃزب ثڈ ٿ٤لاد ك٫ت تب ثلؽ  ام آحبك ٠٣ڀت ؽـا كا ٿِبډـڇ ٳڄمـ  
                                              

ُ يه آٖ زا رز اٚا يؾت ٞفدٞٓ ٔبٜ زٔضبٖ غبَ رٚاشرٞهٓ ثعثهت ٚ ثسخه    يخ ٔعساج زا ثسخيابز. 1

ٛ  14، ـ 12س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يا٘د. ز.ن: افػ ثعثت را٘ػ ٝ زغهد؛   ياهس ٔه   ي. أب غبَ رٞٓ ثٝ ٘ هس له

 رازر. يؿ سياٙبغت ث ،بشرٞٓ اغتيچساوٝ ثب شٔبٖ ٘صَٚ غٛزٜ اغساء وٝ غبَ 
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اٻ٤بؿڇ ثڈ ٿٴڈ ثبمٷِت  آيڈ ٿمقٳچك ڃيمن    ن ثڈ ٓچك  ؽبك٭څ ډڀبځ ُت ڃي

 ثڈ ايڂ څاٯ٤ڈ ثنكٵ تبكيؼ اًمٽ اُبكڇ ٳلؿڇ اًت 

هاهاواشارهنكته

ُمچؿ ٳمڈ    ثڈ ٿ٤ڄبي ًم٬ل ُمجبڃڈ اًمت  پمي كڅُمڂ ٿم       «  اًَلي  »1

ډپ ٳمڈ ؿك اؿاٿمڈ آيمڈ    « ٻَيم »ؿك ُت ثچؿڇ اًت څ څاهڇ  9ٿٌب٫ل  پيبٿجل

اٻڀٰـى كا ٳمڈ   ٜټت اًت؛ ي٤ڄ  ٫بٓټڈ ٿٴڈ تب ثيتآٿـڇ، تأٳيـي ثل ايڂ ٿ

ٳِيـ تب آځ ٫بٓمټڈ كا   ډب ٛچٹ ٿ  ٓـډب ٳيټچٿتل اًت څ ؿك آځ ؿڅكڇ، ډ٬تڈ

 ٓچك  ا٣زبمآٿيني ؿكڃچكؿيـ  ؿك يٲ ُت ثڈ 9ثپيڀبيڄـ، پيبٿجل

ؿك آيڈ، اُبكڇ ثڈ آځ اًت ٳڈ ايڂ اٳلاٽ څ ا٫تؾبكي ٳڈ ثڈ « ٣جـ»  څاهڇ 2

ثڄـٷ  اڅ ثچؿ  ايڂ ثبالتليڂ ٿٰبٽ اڃٌمبځ اًمت    ؿاؿڇ ُـ، ثڈ ٣ټت 9پيبٿجل

 ٳڈ رن ؽـا كا ڃپلًتـ څ تٌټيپ ٿغٖ اڅ ثبُـ 

ثب رٌپ څ كڅط ثچؿ   9  ٿِڊچك ڃ٠ل ٣ټڀب آځ اًت ٳڈ ٿ٤لاد پيبٿجل3

اٿمب   1اڃمـ   ڃ٠لاځ آځ كا ثڈ ٿ٤لاد كڅعبڃ  ت٬ٌميل ٳملؿڇ   څٻ  ثلؽ  ٓبعت

اد رٌمڀبڃ   ٷچيمـ، ثمب ٿ٤مل    ًمؾڂ ٿم   « ثڄـڇ ؽمـا »ٟبډل آيڈ ٳڈ ام ًيل 

 ًبمٷبكتل اًت 

، اٛملا٩ آځ ڃيمن ٿجمبكٱ څ پلثلٳمت     «ٿٌزـاالٯٔ »ثل ؽچؿ    ا٫نڅځ4

اًت  ٿڄ٠چك ام ثلٳب  ڃين، يب ثلٳمب  ٟمبډلي څ ًلًمجني څ آثمبؿي، يمب      

ثلٳب  ٿ٤ڄچي ًلمٿيڂ ٫ټٌٜيڂ اًت ٳڈ ؿك ٛچٹ تبكيؼ، ٳمبڃچځ پيمبٿجلاځ   

 ثنكٵ څ ؽبًتٸبڇ ڃچك تچعيـ ثچؿڇ اًت 

ام ٿٴمڈ ثمڈ    9ج آٿـڇ اًت ٳمڈ ٿٌمب٫ل  پيمبٿجل     ؿك ثلؽ  اعبؿي5
                                              

 .11، ـ 12س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن:افػ ؛يب ٔىبؾفٝ زٚحيه خٛاة يٝ يؾج يصيچ يعٙي. 1
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ام  1ثمچؿڇ اًمت   « ثٔملا٭ »ٯـى څ ٿ٤لاد ايِبځ ثڈ څًميټڈ ٿلٳجم  ثمڈ ڃمبٽ     

اي  ٓچك  ا٣زبمآٿين، څًميټڈ  ُچؿ ٳڈ ؽـا ثڈ ٷچڃڈ اعبؿيج اًت٬بؿڇ ٿ  ايڂ

تب اڅ كا ام ډلٷچڃمڈ ؽٜمل   ثچؿ ٫لاډپ ٳلؿڇ  9ٿٜڀئڂ ثلاي ٿٌب٫ل  پيبٿجل

  مٿيڄ  څ آًڀبڃ  ٿغب٠٫ت ٳڄـ

هاهاوپيامآموزه

   ؽـا پيبٿجلٍ كا ثڈ ٬ًلي ُجبڃڈ ثلؿ 1

   ٿٌزـاالٯٔ  څ اٛلا٩ آځ ثبثلٳت اًت  پي اكمٍ آځ كا ثـاڃيـ 2

 ُچؿ  ًبم ثلؽچكؿاكي ام ٿچډجت اٻڊ  ٿ    ثڄـٷ ، مٿيڄڈ3

 هسدذالحرام قبلِ هسلواًاى
 آيڈ اڅٹ: 

َِٓم ِ  ) َب وَْس
َٔ  كَْد ََُری تََليُّ ُِ ٍاءِ ـَيَ َٓ َم َط ْطَر الصَّ ِل وَْس َٔ ا ـَ  َْ ََِّم كِْتيَث  حَْرَضا َِلَ

ٔا اىْهِخَاَب  وحُ
ُ
ََ أ ِي ًْ َطْطرَهُ َوِِنَّ اَّلَّ َُْس ٔا وُُسٔ ىُّ َٔ ًْ ـَ ا ُنُِْخ ٌَ َرَاِم وََضيُْد 

ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ ال

 َ
ْ
ُّ اْل َُّ

َ
ٍَُٔن ي ُ ََلَْػيَ ٌَا اّلِلَّ ًْ َو ِٓ ئُنَ  قُّ ٌَِ َرِب ٍَ ا حَْػ ٍَّ (699)تمشٜ?.( ةَِؾاـٍِو َخ

اٜ ٍ٘ ،سٚ چشخ٘اذ٘تدسآػٕاٖٚ] بمٗي تيٝت ٔيضت[سأ ٘تظاسآ ٕا ٞا ا ؼّت ٔ ٚ تٓي تٙي

]ػٛ  ساٝت ٝٛت د ،تتاصٔي[لّث ٝا وتٝاصآٖخـتٛٙ دساتت ٓ.پتغسٚ خٛت ٘ي ٌتشدا

ٚدس ٙيتذ ٖو دساتتٝ]ػٛت [آ دبتذ،سٚ خٛت ٞشجتاٛت ؛ٚ وٗت ؼتجذِا شْا ػٛ ٔ

تيحميمتوؼ٘ايوٝوتاب]اِٟ تادادٜؿتذٜ،ٔ آٟ٘ تٝ،ي[ٝت ]ترييتشلّث ٘ٙتذوتٝابٗت دا

يفشٔاٖ خذااصآ٘چٝٔ ٘يؼت.[حمياػتاصج٘اةپشٚسدٌاسؿاٖٚ ٙٙذ،غافُ و

                                              
. 167، ـ 3، ج يس قهبف يافػه  ؛319، ـ 18؛ ثحهبزاال٘ٛاز، ج  276، ـ 2، ج يبؾه يس عيافػ. 1

ٙىهٝ  يٗ ٔطّت ثب اٛخٝ ثٝ ايٚ ازفت ثٝ آغٕبٖ  9بٔجسيث ٔىسز اؾبزٜ ؾدٜ وٝ پياِج ٝ رز احبر

د، ٕٔىهٗ  يآ ئ يٍبٜ غ بزٌبٖ ٚ آغٕبٖ ٔعٙٛيٗ، خبيخٟت ثبال، خّٛ شٔ يثٝ ٔعٙب« غٕبء»ٚاضٜ 

 ثبؾد. يٗ ٔعب٘ياغت ثٝ ٞسوداْ اش ا
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هاهاواشارهنكته

اٻڀٰمـى ثمڈ ٛمل٩       ٛجٮ كڅايب  تبكيؾ ، ت٨ييل ٯجټڈ ٿٌټڀبڃبځ ام ثيمت 1

ٌمبى ڃمبمٹ   ٳ٤جڈ ؿك عبٹ ڃڀبم ٟڊل اڃزبٽ ٷل٫ت  پيٲ څع  ؿك ايڂ ٻغ٠ڈ ع

اٻڀٰمـى ثمڈ ًمچي ٳ٤جمڈ      كا ٷل٫ت څ ام ٛمل٩ ثيمت   9ُـ څ ثبمڅاځ پيبٿجل

اٻڀٰمـى   ثيت 1ثلٷلؿاڃيـ څ ٿٌټڀبڃبځ ڃين ٬ٓچ٩ رڀب٣ت ؽچؿ كا ت٨ييل ؿاؿڃـ 

 تٰليجب  ؿك ًڀت ُڀبٹ ٿـيڄڈ، څ ٿٴڈ ؿك ًڀت رڄچة ٿـيڄڈ ثچؿ 

« ًمبٻپ  ثڄم  »ت٨ييل ٯجټڈ ٿٌټڀبڃبځ ؿك كٳ٤ت ؿڅٽ ڃڀبم ٟڊل څ ؿك ٿٌزـ 

ؿك ايڂ ٿٌزـ، يٲ ڃڀبم كا ثڈ ٛل٩ ؿڅ ٯجټڈ ؽچاڃـ   9ڃزبٽ ُـ څ پيبٿجلا

 ٿِڊچك اًت « ٿٌزـ فڅٯجټتيڂ»ايڂ ٿٌزـ اٳڄچځ ؿك ٿـيڄڈ ثڈ 

ډبي  ډبي اٿت ؿك ٳتبة 9 ډبي پيبٿجل اًمٽ   ت٨ييل ٯجټڈ يٴ  ام ڃِبڃڈ2

پيِيڂ ثچؿ  ٿؾبٻ٬بځ اًمٽ ڃين ايڂ ٿٜټت كا ؽچاڃـڇ ثچؿڃمـ ٳمڈ پيمبٿجل ثمڈ     

ربي آڃٴڈ ايڂ ت٨ييل ٯجټڈ كا ڃِمبڃڈ   ؽچاڃـ؛ اٿب آڃڊب ثڈ څ ٯجټڈ ڃڀبم ٿ ًچي ؿ

 رچي  پلؿاؽتڄـ  ٓـ٭ پيبٿجل ٿ٤ل٫  ٳڄڄـ، آځ كا پڄڊبځ ٳلؿڃـ څ ثڈ ثڊبڃڈ

ثڈ ٳ٤جڈ ثٌيبك ٣مٯڈ ؿاُت څ ٿڄت٠ل ثچؿ تمب ٫لٿمبځ ت٨ييمل     9  پيبٿجل3

 7 اډيپتليڂ پبيٸبڇ تچعيمـ څ ٯجټمڈ اثمل    ٯجټڈ ٓبؿك ُچؿ؛ ميلا ٳ٤جڈ ٯـيڀ 

ٳملؿ څ آڃمبځ كا ام    ثچؿ  ډڀضڄيڂ، ت٨ييل ٯجټڈ، اًتٰمٹ ٿٌټڀبڃبځ كا حبثت ٿ 

 ًبؽت  مؽپ مثبځ څ تغٰيل يڊچؿ آًچؿڇ ٿ 

  ام آڃزب ٳڈ تچرمڈ ؿٯيمٮ ثمڈ ٳ٤جمڈ ؿك ډڄٸمبٽ ڃڀمبم ٿِمٴٺ اًمت،         4

ؽـاڅڃـ ثلاي څ٤ًت ؿاؿځ ٯجټڈ، رڊت ٿٌزـاٻغلاٽ كا ٯجټڈ ٿ٤ل٫  ٳلؿ څ 

 ٫  ؿاڃٌت آځ كا ٳب« ربڃت»تچرڈ ثڈ 
                                              

 .340، ـ 1؛ اِجسٞبٖ، ج 413 ـ ،1بٖ، ج ئدٕ  اِج. ز.ن: 1
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هاهاوپيامآموزه

 اًت  9  ٿٌزـاٻغلاٽ ٯجټڈ ٿچكؿ كٗبيت ؽـا څ پيبٿجل1

   ډڀٸ  كڅ ثڈ ًچي ٳ٤جڈ ؿڅًت ٳڄيـ 2

ثيبٿچميـ ٳڈ تٰبٗمبي ؽمچؿ كا ثمب     9  اؿة ؿك ثلاثل ؽـا كا ام پيبٿجل3

 ٳلؿ  اٻڊ  ا٣تلإ ڃڀ  ٳلؿ څ ثڈ ؿًتچكډبي ڃٸبډَ ثيبځ ٿ 

 آيڈ ؿڅٽ: 

َْ َضْيُد خَ } ٌِ ُّ لَيَْط قُّ َو  ْصِشِد اَْلَراِم َو إَُِّ  ٍَ َم َطْطَر ال َٓ ِل وَْس َٔ َْ  رَْسَج ـَ  ٌِ
ُ ةِؾَ  ا اّلِلَّ ٌَ ئُنَ  اـٍِو َرِبَم َو  ٍَ ا َتْػ ٍَّ (<69)تمشٜ?.{َخ

ْ»ٚاصٞشوجاتيشٖٚآٔذ ،سٚ ِخٛدساتتٝػتٛ  وتٗٚتتٝ«ٔؼتجذاِ شا

اصآ٘چتٝا٘جتاْبميٗ،ابٗ]دػتٛس[حمياصطتشفپشٚسدٌتاستٛػتتٚختذا

دٞيذ،غافُ٘يؼت.ٔي

هاهاواشارهنكته

ؿًمتچك ؿاؿڇ ُمـ ٳمڈ ثمڈ      9 ًچكڇ ثٰلڇ ثڈ پيبٿجل اًمٽ 144  ؿك آيڈ 1

ٛل٩ ٿٌزـاٻغلاٽ ڃڀبم ثٸناكؿ څ ؿك ايڂ آيمڈ ثمل ډڀمبځ ٿ٘مڀچځ تأٳيمـ      

ُچؿ  ايڂ تأٳيـډب ٳڈ ؿك آيڈ ث٤ـي ڃين ؽچاډـ آٿـ، ثيبڃٸل آځ اًت ٳمڈ   ٿ 

اٻڀٰمـى ثمڈ ٿٌمزـاٻغلاٽ، ثملاي ٷلڅډم  ام       جټمڈ ام ثيمت  ٿٌئټڈ ت٨ييمل ٯ 

 ٛچك ٳڈ ؿًتبڅيني ثلاي ؿُڀڄبځ ُـڇ ثچؿ  ٿٌټڀبڃبځ، ًڄٸيڂ ثچؿ؛ ډڀبځ 

  ؿًتچكډبي ايڂ آيڈ تٴلاك ٿغٖ ڃيٌمت؛ صملا ٳمڈ آيمب  ٷقُمتڈ،      2

عٴپ ٯجټڈ ٿغٺ ًٴچڃت ٿٌټڀبڃبځ كا ٿِؾْ ٳلؿ  څٻ  ايمڂ آيمڈ څ آيمڈ    

 1ًبمؿ  كا كڅُڂ ٿ ث٤ـ، عٴپ ٯجټڈ ڃڀبمٷناكاځ ٿٌب٫ل 
                                              

 .506، ـ 1س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ. 1
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ثب٣مج  ، ٿٜلط ُـځ ٿچٗچ١ رـيمـ،  ډب   ؿك ډڀڈ تغچال  څ اڃٰمة3

ؿك ايمڂ ٿچاٯم٢    ،ُچؿ  صڄبڃضڈ كډجل رڀ٤يت تلاُ  ٿ  څٷچ څ اُٴبٹ ٷ٬ت

ثب ٻغمڂ ٯمب٢ٛ څ ت٨ييلڃبپمقيل، ٿچٗم٢ ؽمچؿ كا ٿِمؾْ ٳڄمـ،         ،عٌبى

  ًبمؿ  ايڂ كڅُ تل، څ ؿُڀڄبځ كا ثلاي ډڀيِڈ ڃباٿيـ ٿ  ؿڅًتبځ كا ٿٔڀپ

تچاڃـ ؿكً  ثلاي  ُچؿ څ ٿ  اًت ٳڈ ؿك ٯلآځ، ٿٴلك څ ثڈ څٗچط ؿيـڇ ٿ 

 كډجلاځ ٿٌټڀبځ ثبُـ 

هاهاوپيامآموزه

  ؿك عٰبڃيت ٯجټڈ ؽچؿ فٿٌزـاٻغلاٽ( تلؿيـ ڃٴڄيـ ٳڈ ام ٛل٩ ؽمـا  1

 ٿِؾْ ُـڇ اًت 

   ٿٌزـاٻغلاٽ كا ؿك ٬ًل څ ؿك څٛڂ، ٯجټڈ ٯلاك ؿډيـ 2

 پي ٿلاٯت ا٣ڀبٹ ؽچؿ ثبُيـ  ،  ؽـا ُڀب كا ميلڃ٠ل ؿاكؿ3

 آيڈ ًچٽ:  

{ ًْ ِْ ُخ ٌَ ا ُن ْصِشِد اَْلَراِم َو َضْيُد  ٍَ َم َطْطَر ال َٓ ِل وَْس َٔ َْ َضْيُد َخرَْسَج ـَ ٌِ َو 
ٔا   ٍُ ََ َظيَ ِي ٌث إِلّ اَّلَّ ًْ ُضشَّ ِِ َغيَْيُس َِّا ًْ َطْطرَهُ ئِلََّ يَُسَٔن لِي ُس َْ ٔا وُُسٔ ىُّ َٔ ـَ

 ًْ ُٓ ِْ ٌِ  ًْ ُْ ْٔ ِّت  ـََ ََتَْظ ٍَ ًَّ ُِْػ ِ ِِن َو َلُح ْٔ َخ ُدونَ  َو اْخَظ ْٓ ًْ َت ًْ َو ىََػيَُّس .( َغيَْيُس
(6:0)تمشٜ?

ْ»ٚاصٞشوجاتيشٖٚآٔذ ،سٚ خٛدساتٝػتٛ  وتٗٚٞتش«ٔؼتجذاِ شا

وجاتٛدبذ،سٚ خٛدساتٝػٛ آٖتٍشدا٘يذتأشدْ،دِيّيتش]ضتذ[ؿتٕا

ٝػتتٓوشد٘تذ]ٚدػتتاصِجاجتتتتش٘ذاؿتٝتاؿٙذ؛ٍٔشوؼا٘ياصآ٘اٖو

داس٘ذ[.پغاصآ٘اٖٟ٘شاػيذٚاص]ٔخاِفت[ٔٗتٟشاػيذ!ٚ]سٚ تتٝلثّتٕٝ٘ي

وٙيذ[تاابٙىٝ٘ؼٕتٓساتشؿٕاتٕاْوٙٓٚتاؿذوٝؿٕاسإٞٙابيؿٛبذ.
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هاهاواشارهنكته

ًچ، يڊچؿيبځ ثمڈ ٿٌمټڀبڃبځ ا٣تملإ     ٳلؿ، ام يٲ   اٷل ٯجټڈ ت٨ييل ڃڀ 1

ايپ ٳڈ ڃِبڃڈ پيمبٿجل   ډبي ؽچيَ ؽچاڃـڇ ٿب ؿك ٳتبة»ٷ٬تڄـ:  ٳلؿڃـ څ ٿ   ٿ

ؽچاڃمـ څ ايمڂ ڃِمبڃڈ ؿك     ٿچ٣چؿ آځ اًت ٳڈ ثڈ ٛمل٩ ؿڅ ٯجټمڈ ڃڀمبم ٿم     

ـ   ام ًچي ؿيٸل، ٿِلٳبځ ايملاؿ ٿم   «ڃيٌت 9ٿغڀـ اٷمل پيمبٿجل   » ،ٷل٫تڄم

آٿمـڇ، پمي صملا     7 ٿـ٣  اًت ٳڈ ثلاي اعيبي آيميڂ اثملاډيپ   9 اًمٽ

، ٫لاٿمچٍ ٳملؿڇ اًمت څ ثمڈ     ثچؿ 7 ٷقاكٍ اثلاډيپ ڈ كا ٳڈ پبيڈؽبڃڈ ٳ٤ج

  ثڄبثلايڂ ت٨ييل ٯجټڈ ٿٌټڀبڃبځ، مثبځ ډمل  «ٷناكؿ اٻڀٰـى ڃڀبم ٿ  ٛل٩ ثيت

ؿڅ ٷلڅڇ كا ثٌت څ ثڈ ايڂ ا٣تلاٗمب  پبيمبځ ؿاؿ  اٻجتمڈ ډڀيِمڈ ٷلڅډم       

 ُچڃـ  رچ څ ًتڀٸل ډٌتڄـ ٳڈ ؿك ثلاثل ډيش ٿڄٰٜ  تٌټيپ ڃڀ  ثڊبڃڈ

ڈ ثڈ ًڈ ٿچكؿ ام اًلاك ت٨ييمل ٯجټمڈ څ اٿتيمبم ٯجټمڈ ٿٌمټڀبڃبځ        ايڂ آي2

 اُبكڇ ٳلؿڇ اًت:

ـاٻغلاٽ رټچي ثڊبڃڈ مٽ كا ٿ  اٻ٪( تچرڈ ثڈ ٿٌز  ٷيلؿ  رچي  ؿُڀڄبځ ًا

ډبي اٻڊ  څ ڃچ٣  تٴبٿٺ تلثيت  ثچؿ؛ ميلا  ة( ت٨ييل ٯجټڈ تٴڀيٺ ڃ٤ڀت

ٿٴمڈ   ٿٌټڀبڃبځ كا ثب اڃ٘جبٙ اًممٿ  آُمڄب ًمبؽت څ ام ثلٳمب  ٿ٤ڄمچي     

 ٿڄـ ٷلؿاڃـ  ثڊلڇ

ـاٻغلاٽ څ ٳ٤جڈ، مٿيڄڈ مت څ ٿٌمټڀبڃبځ كا ام    د( تچرڈ ثڈ ٿٌز ـايت ًا ًبم ډ

ـايت آڃبځ ٿ  ثلؽچكؿاك ٿ  7 ثلٳب  ٿ٤ڄچي كاڇ اثلاډيپ  ا٫نايـ  ًبمؿ څ ثل ډ

هاهاوپيامآموزه

   ٿٌزـاٻغلاٽ ٯٜت ؿايلڇ ٿٌټڀبڃبځ رڊبځ اًت 1

ًمبم   ډبي اٻڊم ، مٿيڄمڈ   ڀت  تچرڈ ثڈ ٿٌزـاٻغلاٽ ٿچرت تٴڀيٺ ڃ2٤

 رچي  ؿُڀڄبځ اًت  ډـايت څ ٯ٢ٜ ثڊبڃڈ
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  اعٴبٽ څ ٯچاڃيڂ اٻڊ  كا ثلاي ٿلؿٽ، تٴلاك څ تأٳيـ ٳڄيـ تب ثمل رمبځ   3

 آڃڊب ثڄِيڄـ څ ثـاځ ٣ڀٺ ٳڄڄـ 

رمچي    تل څ ډمـايت ثيِمتل څ ؿ٫م٢ ثڊبڃمڈ       اٷل ؽچاًتبك ڃ٤ڀت ٳبٿٺ4

 ؿُڀڄبځ ډٌتيـ، ثڈ ًچي ٿٴڈ كڅ آڅكيـ 

 دذالحرام هوٌَعخٌگ در هس
َِ ُث } ًْ َو اىِْفْخ ْخرَُس ُٔ 

َ
َْ َضْي ُد أ  ٌِ  ًْ ُْ ْخرُِسٔ

َ
ًْ َو أ ُْ ٔ ٍُ ًْ َضْيُد ذَِلْفُخ ُْ َو اْرُخئُ

َراِم َضتَّ 
ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ َِْد ال ًْ ِغ ُْ ََ اىَْلْخِو َو ل حُلاحِئُ ٌِ َطدُّ 

َ
ِّ ـَ إِْن  أ ًْ ذِي يُلاحِئُُ 

ًْ َنذلَِم سَ  ُْ ًْ ـَاْرُخئُ ََ كاحَئُُ  َ َدُف ٌٔر  *  زاُء اىَْكـِ ِري ْٔا ـَ إِنَّ اّلِلَّ  َٓ ـَ إِِن اْجَخ
 ًٌ (7<6ٚ6<6)تمشٜ?.{رَِضي

ٚٞشوجاآ٘اٖسابافتيذ،تىـيذٚاصجابيوٝؿٕاساتيشٖٚسا٘ذ٘تذ،آ٘تاٖسا

[،اصوـتتاس]ٞتٓ[ؿتذبذتشاػتتٚتيشٖٚوٙيذٚ]تذ [آؿٛتٍش ]ؿتشن

ٔىٙيذ؛ٍٔشابٙىٝدسآ٘جاتاؿتٕاتجٍٙٙتذٚوٙاسٔؼجذاِ شاْتاآ٘اٖپيىاس

ٚاٌتش*اٌشتاؿٕاپيىاسوشد٘ذ،آٟ٘اساتىـيذ.ػضا وافشاٖچٙيٗاػتت

خٛدداس وشد٘ذ،خذاتؼياسآٔشص٘ذٜٟٔشٚسصاػت.

هاهاواشارهنكته

  ؿك آيڈ اڅٹ اُبكڇ ُـ ٳڈ ع٬ٞ اعتلاٽ ٿٌزـاٻغلاٽ ؿك ډل ُملايٜ   1

ڈ ؿُڀڂ ثؾچاډـ ثمب ًچ اًمت٬بؿڇ ام ايمڂ عملٽ     المٽ اًت؛ ٿٸل ډڄٸبٿ  ٳ

 ،اَٿڂ څ ٿٴبځ ٿٰـى، ؽچځ ٿٌټڀبڃبځ كا ثل مٿيڂ ثلينؿ ٳڈ ؿك ايڂ ٓمچك  

ُچؿ؛ ي٤ڄ  ٿٌئټڈ ٿڊپ اٿڄيت څ ع٬ٞ اعتلاٽ  ربكي ٿ « اَډپ څ ٿٔڊپ»ٯب٣ـڇ 

ُچؿ څ رڄٶ  تل فع٬ٞ ؽچځ ٿٌټڀبڃبځ( ٿ  ٿٌزـاٻغلاٽ، ٫ـاي ٿٌئټڈ ٿڊپ

 ؿؿ ٷل ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ ربين ٿ 
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ـاي ٿت٤بٹ ؿك ايمڂ ؿڅ آيمڈ، څٟمبي٪ ٿٌمټڀبڃبځ كا ؿك ثلاثمل ٳمب٫لاځ څ       2   ؽ

ت؛ ٿِلٳبڃ  ٳڈ ٿٌټڀبڃبځ كا ام ؽبڃمڈ څ مڃمـٷ     ٿِلٳبځ ٿٴڈ كڅُڂ ًبؽتڈ ًا

تڄـ   ؽچؿ ؿك ٿٴڈ آڅاكڇ ًبؽتڄـ څ ډل ڃچ١ افيت څ آماكي كا ثلاي آڃڊب كڅا ؿُا

ت٤ٰيت ٳڄڄمـ څ   ؿډـ ٳڈ ٳب٫لاځ ٿٴڈ كا ايڂ آيب  ثڈ ٿٌټڀبڃبځ اربمڇ ٿ 

ٷچڃڈ ٳمڈ آڃمبځ    اي ام آڃبځ كا آٿبؿڇ ٿجبكمڇ يب٫تڄـ، ثٴِڄـ څ ډڀبځ ډلرب ؿًتڈ

ٿٌټڀبڃبځ كا آڅاكڇ ٳلؿڃـ، ايڄبځ ڃين آڃڊب كا ام ٿٴڈ ثيلڅځ ٳڄڄـ  ډل صڄـ ايڂ 

آيب  ؿكثبكڇ كڅٍ ثلؽچكؿ ثب ٳب٫لاځ ٿٴڈ اًت، اٿب ُمبٿٺ ډڀمڈ ٳمب٫لاڃ     

 ڃـ ُچؿ ٳڈ ُلايٜ  ډڀبڃڄـ آڃبځ كا ؿاك ٿ 

  ٫تڄڈ، ډل صيني اًت ٳڈ ٿچرت اؽتم٩ څ اٜٗلاة څ آُمچثٸلي  3

ايڂ ٿ٤ڄبي څًمي٢ ُمبٿٺ ډلٷچڃمڈ ٫ليمت، ٫ٌمبؿ، ُملٱ، ٷڄمبڇ څ         1ُچؿ 

پلًمت    ؿك ايڂ آيڈ، ډڀبځ ُلٱ څ ثت« ٫تڄڈ»ُچؿ څ ٿٰٔچؿ ام  كًچاي  ٿ 

اًت ٳڈ ًلصِمڀڈ اڃمچا١ ٿ٬بًمـ ارتڀمب٣ ، اؽتم٫مب ، ٷڄمبڇ، ٫ٌمبؿ څ        

پلًت  څ ٫ٌبؿډبيَ ٳڈ علٽ اٿڂ ؽـا  اٯ٢ آييڂ ثتؿك څ 2ؽچڃليني اًت 

 اي ثبالتل ام ٳِتبك ثچؿ  كا آٻچؿڇ ٳلؿڇ ثچؿ، ٫تڄڈ

  ؿك ايڂ آيب  ٣ټت څ ٫ټ٬ٌڈ رڄٶ ثيبځ ُمـڇ اًمت څ ايمڂ ؿكًم      4

ډبًت ٳڈ ٣ټٺ رڄٶ كا ثملاي ًملثبماځ ؽمچؿ     ثلاي ډڀڈ ٫لٿبڃـډبځ رڄٶ

َ ٿڊڀم  ؿك  ثيبځ ٳڄڄـ څ آڃڊمب كا تچريمڈ ڃڀبيڄمـ  ثيمبځ ٣ټمت عٴمپ، ڃٰم       
                                              

 «.ف ٗ»ٓ، ٔبرّٜ يوّٕبل اِمسآٖ اِىس يك فيز.ن: اِ حم. 1
ٙب« ف ٙٝ»ضٜ ٚا. 2 ٖ    ٗيخِبف ؾدٖ اغت. اشا يفؿبز آاؽ ثساس يلسازرارٖ طال ش يرز اقُ ٝث ٔع زٚ ثهٝ ٔا حهب
ٝ ٚغبيٌٛ« ف ٙٝ»ص ي٘ ٘بزاح يٙد ٚ غبع ث  ٚ ٚ عراة   ٖ ٖ ٔه     يُ ٔا حب ػهب ٝ ٘ا ٖ ثه ٝ اش ٔا حهب ص يه زغهد ٘  يو
ػٖب اغت« ف ٙٝ» فهسرال فه  ز.ن:  ؛ٌف ٝ ؾدٜ اغت؛ چساوٝ ٔٛخت فؿبز ثس ٘ا مهس يه غس يإِ ٜ  ت ِا ٖ، ٔهبر آ
ج ٝ رز لسٖآ وس«. ف ٗ» ٙبيِا ٚاضٜ ف ٙٝ رز ٔع ٔب يٓ،  ٚ  27 :ت )اعهسا  يه (، فس20ؽ )عٙىجٛل: يآش (، عهراة 

فبَ ٕسٞا29 :ثال )٘ا ٜ:  ي(ٌ  ٔبئد فب41َ)  .( ٝث وبز زف ٝ اغت39 :( ٚ ؾسن )٘ا



 034                                            اماكه ي ايام مقدس مرتبط با حج
 

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4 پرينت

ٳڄـ څ ډڀلاډ  ٣ٰٺ څ  ٫لٿبڃجلؿاكي ٿلؿٽ ؿاكؿ؛ صلاٳڈ ٣ٰٺ آڃبځ كا ٯبڃ٢ ٿ 

 ؿٹ ؿك پيِل٫ت ٳبكډب ثٌيبك ٿإحل اًت 

ٛمچك ٳمڈ    ؿډـ ډڀبځ   ؽـاي ٿت٤بٹ ؿك آيڈ اڅٹ ثڈ ٿٌټڀبڃبځ اربمڇ ٿ 5

ٳب٫لاځ، ٿٌټڀبڃبځ كا ام ٿٴڈ تج٤يـ ٳلؿڃـ، ٿٌټڀبڃبځ ڃيمن ٳمب٫لاځ كا اؽملاد    

 ايڂ يٲ ٯبڃچځ ٳټ  اًت څ ٿؾٔچّ اډٺ ٿٴڈ ڃيٌت ٳڄڄـ  اٻجتڈ 

  ؽـاڅڃـ ؿك آيب  ٯجٺ ؿًمتچك ؿاؿ ٳمڈ ٿٌمټڀبڃبځ ؿك آمٺ رڄمٶ،      6

٫لٿبيـ ٳڈ ؿك ُٴٌتڂ عمليپ ٿٰـًمب     ؿًت  ڃٴڄڄـ څ ؿك ايڂ آيڈ ٿ  پيَ

ؿًت  ڃٴڄڄـ څ تب څٯت  ؿُڀڂ ڃنؿ ٿٌزـاٻغلاٽ ثب ُمڀب ڃزڄٸيمـڇ    ڃين پيَ

 اًت، ؿك آڃزب رڄٶ ڃٴڄڄـ 

ٷچيمـ:   ٷِبيـ څ ٿم   يڈ ؿڅٽ كاڇ تچثڈ كا ثلاي ؿُڀڄبځ اًمٽ ٿ   ؿك آ7

اٷل ٿِلٳبځ ؿًت ام رڄٶ ثب ُڀب ثلؿاُتڄـ څ تچثڈ ٳلؿڃـ، ؽمـا ٷڄبډمبځ   »

پمقيلؿ څ ؿك   آٿلمؿ څ ثب ٻٜ٪ ؽچيَ، تچثڈ آڃمبځ كا ٿم    ٷقُتڈ آڃبځ كا ٿ 

  «څكمي ٳڄڄـ څ آڃبځ كا ثٴِڄـ ايڂ ٓچك  ٿٌټڀبڃبځ عٮ ڃـاكڃـ ٳيڄڈ

هاوپيامهاآموزه

   ڃجلؿ ثب ؿُڀڄبځ رڄبيتٴبك اًمٽ، ٿٴبځ څ ٿغـڅؿڇ ؽبٓ  ڃـاكؿ 1

   ثب ؿُڀڄبځ ٿٰبثټڈ ثڈ ٿخٺ ٳڄيـ 2

تل اًت  پمي ٿلاٯمت    ٷلي ؿُڀڄبځ ام ؽچڃليني آڃبځ ؽٜلڃبٱ   ٫تڄڈ3

 ډب ثبُيـ څ ثب آڃڊب ٿٰبثټڈ ٳڄيـ  ٫تڄڈ

 ډبي ٿٰـى كا پبى ؿاكيـ  ډب، علٿت ٿٴبځ   ؿك رڄٶ4

ډبي ٿٰـى كا ُٴٌت څ رڄٶ كا ؿك آڃزب  ڀڂ علٿت ٿٴبځ  اٷل ؿ5ُ

 ُلڅ١ ٳلؿ، ؿك ڃجلؿ ثب اڅ تلؿيـ ڃٴڄيـ 
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  ؿاليٺ څ ٫ټ٬ٌڈ رڄٶ كا ثلاي ًلثبماځ اًمٽ ثيبځ ٳڄيمـ تمب تچريمڈ    6

 ُچڃـ څ ثب اڃٸينڇ ثزڄٸڄـ 

اًمت٬بؿڇ ؿُمڀڂ څ      پبًـاُت علٿت ٿٌمزـاٻغلاٽ، ٿچرمت ًمچ    7

 ٳچتبډ  ُڀب ؿك رڄٶ ڃِچؿ 

 اڃٸيني ؽچؿ كا ؿك ٿيـاځ ڃجلؿ ؽچاډڄـ ؿيـ  ًناي ٳ٬ل څ ٫تڄڈ   ٳب٫لاځ8

  اٷل ؿُڀڂ ؿًمت ام رڄمٶ ثلؿاُمت، ٿِمڀچٹ ٻٜم٪ څ آٿملمٍ       9

 ُچؿ  پي ُڀب ڃين ثڈ رڄٶ پبيبځ ؿډيـ  ٿ 

ٛټمت     كاڇ ثبمٷِت څ تچثڈ كا ثلاي ؿُڀڄبځ ثبم ثٸقاكيمـ څ رڄمٶ  13

 ڃجبُيـ 

 پاسذاشت هسدذالحرام

{ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
ِ ُِٔيَا ي ٔا َطَػاِئَِر اّلِلَّ َٓ ْدیَولَ الظَّ  ا لَ ُْحِيُّ ْ َ َراَم َولَ ال

ْ
َر اْل َولَ  ْٓ

َ  اْْلَْيَج  ٌِ َٔاُا  َوَِِیا  اىَْلََِئَِد َولَ آ ًْ َورِْض   ِٓ ٌِ َ َرِب َ َراَم يَبَْخُؾ َٔن ـَْض َ  
ْ
اْل

ن َص دُّ 
َ
ٍْٔم أ َِآُن كَ  ًْ َط  َُِّس ٌَ ْ ِر َِ ًْ ـَاْصَطاُدوا َول  ْص ِشِد َضيَيُْخ ٍَ ْ َِ ال ًْ َغ  وُ 

ٔا ََعَ  ن َتْػَخُدوا َوَتَػاَوُُ
َ
ََراِم أ

ْ
یاىِِْبِ  اْل َٔ ٔا ََعَ   َواتلَّْل ًِ َواىُْػْدَواِن  َولَ َتَػاَوُُ ذْ اْْلِ

ٔا اّلِلَّ إِنَّ اّلِلَّ َطِديُد اىِْػَلاِب  (7)ٔائذٜ?.{َواتَُّل

ٜ ٞتا ختتذاٚ٘تتٝٝابتتذ!]٘تٝٔشاػتتٓحتجٚ[٘ـتتا٘ا وؼتا٘يوتتٝابٕتاٖآٚسد

٘ـاٖٚ٘ٝ٘ـا٘ذاسٚ٘ٝلصتذوٙٙذٌاٖخا٘تٝٞا تي]ٞا [حشاْٚ٘ٝلشتا٘ئاٜ

جٛبٙتذتخـؾٚخـٙٛد اصپشٚسدٌاسؿأٖتيوٝدسحاِئ تشْ]خذا[سا

ؿىٙي٘ىٙيذٚ[حالَ٘ذا٘يذٍٚٞٙأيوتٝاصاحتشاْتيتشٖٚآٔذبتذ،]حشٔت

ا ،تشا ابٙىتٝؿتٕاسااصتٛص ػذٜتٛا٘يذ[ؿىاسوٙيذٚاِثتٝ،ويٙٝپغ]ٔي

]آٔذٖتٝ[ٔؼجذاِ شاْ]دسصّححذبثيتٝ[تاصداؿتتٙذ،ؿتٕاساٚا٘تذاسدوتٝ
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داس تابىذبٍشٕٞىاس وٙيذتؼذ ٕ٘ابيذٚتش]ا [٘يىٛواس ٚخٛدٍ٘ٝ

[ذبٍشٕٞىاس ٕ٘ٙابيذٚخٛدتتاٖسااص]ػتزاب[ٌٙاٜٚتؼذّ تابىا ]ٚتش

ويفشاػت.ا[وٝخذا،ػختخذاٍ٘ٝداسبذ؛]چش

هاهاواشارهنكته

پلًمتبځ ؿك ؿڅكاځ ربډټيمت يمب ؿك       ايزبؿ ٿناعڀت ٷلڅډ  ام ثمت 1

رليبځ ٓټظ عـيجيڈ، ڃجبيـ ًجت ُچؿ ٳڈ ث٤ـ ام ٿٌټڀبځ ُمـځ آڃڊمب، ثمبك    

 ډبي ؿيليڂ كا مڃـڇ ٳڄيـ څ ٿبڃ٢ ميبك  آڃڊب ُچيـ  ؿيٸل ٳيڄڈ

اٿمب ام آځ   2يمبك  ٳ٤جمڈ اًمت    ؿك ايڂ آيڈ ثملاي م  1تچمي   ڃ٬  ٳيڄڈ2

تمچم څ ؿكٓمـؿ اڃتٰمبٽ     ُچؿ ٳڈ ٿٌټڀبڃبځ ڃجبيـ ٳيڄڈ ٯبڃچڃ  ٳټ  اًت٬بؿڇ ٿ 

څك ُـځ آتَ ڃ٬ب٭ ٿيمبځ   ا٣ڀبٹ ٷقُتڈ ثبُڄـ  ايڂ ؿًتچك اًمٿ  ام ٤ُټڈ

 ٳڄـ  ٿٌټڀبڃبځ رټچٷيلي ٿ 

 ،ٷ٬تڄ  اًت ت٬ٌيل ٳبٿٺ آيڈ ٿقٳچك ؿك ٿجغج اعملاٽ څ ٿغلٿمب  آځ  

 ؿك ايڄزب ثڈ ډڀيڂ ؿڅ ڃٴتڈ اٳت٬ب ٳلؿيپ  كڅ ٷقُت  امايڂ

 شکٌاى هسدذالحرام کيفر حرهت

{ ِ وَن َغَ َشبِيِو اّلِلَّ ََ َزَفُروا َويَُصدُّ ِي ِیإِنَّ اَّلَّ ََراِم اَّلَّ
ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ َِاهُ  َوال َسَػيْ
 ًٍ
َاٍد ةُِظيْ

ْ
ِّ ةِإِْل ٌََ يُرِْد ذِي ِّ َواْْلَاِد َو َٔاء  اىَْػانُِؿ ذِي ِِ َش َِّا َْ َغَذاٍب لِي ٌِ  ُّ ُُِذْك

 ًٍ َِل
َ
(:7)حج?.{أ

                                              
٘بٔٙبغت اش رزخهت اغهت ٚ ثهٝ ٞهس وهبز       يٞب ٜٛيلط  وسرٖ ٔ يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« خَسَْ»ٚاضٜ . 1

ص ٌف هٝ  يٙد ٘يثٝ وبز ٘بخٛؾب يطٛز وٝ ثٝ ٚاراز وسرٖ وػ ٕٞبٖ ؛ؾٛر يص ٌف ٝ ٔي٘ يٙديٛؾب٘بخ

ًْ }ؾٛر. پع  ئ َُِّس ٌَ ِْر َِ  ؾٕب زا ثٝ وبز خال  ٚاراز ٘ىٙد. يوػ يعٙي {ل 

 راؾت. يت فساٚا٘ي، ا9ٕٞبٔجسيپحّت آغ ب٘ٝ زرز  يعٙيٝ، يٗ ٔػئّٝ ٍٞٙبْ ٘صَٚ آيا. 2
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ذ، ْتاصداؿتٙت ؼتجذِا شا ٔٚ ٜختذا ْسا[اصسا ٚ]ٔشد سصبذ٘ذ ٚالغ،وؼ٘ايوٝوفشٚ دس

؛]ٔؼت كػزاتيدسد٘ان شدْلتشاسدادبٓت ي[وٝآٖساتشا ٔ ؼجذِا شٔا ذ؛ٕٞأٖ ٘ا

ٖ [تياتتت٘اي،بىؼتتا ٚ]ٔؼتتافشٖا ِْدسآ٘جتتا تتالص ٔٝ ٚٞتتشوغددسحتتاِيوتت تتذ ٗ٘ا سابتت

ي ٔ ٚا ذ،اصػزاتيدسد٘انٝت ٛٞا ىاس تخ ػٕت ٕٞشٜا [٘ا شافيٝت ٔٗي ٓ.]ػشص ٘ي چـا

هاهاواشارهنكته

  ؿك ايممڂ آيممڈ ثممڈ ًممڈ رڄبيممت ٳممب٫لاځ څ ٿِمملٳبځ ٿٴممڈ ؿكثممبكڇ    1

 ٿٌزـاٻغلاٽ څ ٿٴڈ اُبكڇ ُـڇ اًت:

 ٳڄڄـ  اٻ٪( آڃبځ ام كاڇ ؽـا څ ايڀبځ څ اٛب٣ت اڅ رټچٷيلي ٿ 

ُچڃـ څ ام ميمبك  ٿٌمزـاٻغلاٽ    ٺ ٿ ئچؿ اٿتيبمي ٯبة( آڃبځ ثلاي ؽ

 ٳڄڄـ  رټچٷيلي ٿ 

 ؿاكڃـ  د( ؿك ايڂ ًلمٿيڂ ٿٰـى، ًتپ څ ؽم٩ كا كڅا ٿ 

اڃـ؛ ي٤ڄم  ډڀمڈ      ډڀڈ ٿلؿٽ ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ يب ًلمٿيڂ ٿٴڈ، يٴٌبځ2

ٳي عٮ ڃـاكؿ ٿمناعپ   ؿك اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ ٣جبؿي اًمٿ  آماؿڃـ څ ډيش

ُچؿ  عت  ثلؽ  ام ٿ٬ٌملاځ ام ايمڂ آيمڈ اًمت٬بؿڇ      ٣جبؿ  څ عذ ؿيٸلاځ

اڃمـ څ   ډبي ٿٴڈ، يٴٌمبځ  اڃـ ٳڈ ډڀڈ ٿلؿٽ ؿك اًت٬بؿڇ ام مٿيڂ څ ؽبڃڈ ٳلؿڇ

ؿك اعبؿيج اًمٿ  ڃين تأٳيـ ُـڇ اًت ٳڈ ڃجبيـ ام ًٴچڃت ٿٌمب٫لاځ ؿك  

 1ډبي ٿٴڈ رټچٷيلي ٳلؿ  ؽبڃڈ

غلاٽ ؿك ايمڂ آيمڈ، ٳ٤جمڈ څ ٳمٺ ٿٌمزـاٻ     « ٿٌزـاٻغلاٽ»  ٿٰٔچؿ ام 3

اًت ٳڈ اٛلا٩ آځ څاٯ٢ ُـڇ اًت  اٻجتڈ ثلؽ  ام ٿ٬ٌملاځ ٿ٤تٰـڃمـ څاهڇ   
                                              

ٝ يا٘د وٝ خس غٙت ٌف ٝ عٝ ٚ اُٞيؾ ياش فمٟب يزٚ ثسخٗ ياشا. 1 ٔىهٝ   يٞهب  د ٚ فسٚؼ ٚ اخبزٜ خب٘ه

 .48، ـ 20ز.ن: خٛاٞس اِىالْ، ج  ؛ػتئػّّٓ ٘ يٗ حىٓ اش ٘ س فمٟيا يِٚ .حساْ اغت
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ؿك ايڄزب، ثڈ ٳٺ ٿٴڈ اُبكڇ ؿاكؿ  څٻ  ؿٻيٺ ٿغٴڀ  ثل ايڂ « ٿٌزـاٻغلاٽ»

 1ٿٜټت ڃـاكيپ 

ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبي اڃغلا٩ ام ا٣تـاٹ اًمت څ ٿٰٔمچؿ ايمڂ    « اٻغبؿ  »4

ُمچڃـ څ ؿك آځ   ٿ  اًت ٳٌبڃ  ٳڈ ثب تچًٺ ثڈ ًتپ، ام عـ ا٣تـاٹ ؽبكد

ؿډڄمـ ٳمڈ ٳي٬مل     ُچڃـ، ٷڄبڇ ثنكٷ  اڃزبٽ ٿم   ًلمٿيڂ ٿلتٴت ؽم٩ ٿ 

 2اڃزبٽ ؿاؿځ آځ ؿك ٿٴڈ، ام ربډبي ؿيٸل ُـيـتل اًت 

آٿـڇ اًت ٳڈ ٳِتڂ څ مؿځ ٳجچتلاځ  : ثيت   ؿك ثلؽ  اعبؿيج اډٺ5

ٿٌزـاٻغلاٽ څ عت  تٴجل څكميـځ يب ډلٷچڃڈ ًتڀ ، ثڈ ٿڄنٻڈ اٻغبؿ ؿك آځ 

 3ڂ اًت ًلمٿي

ٿغلٿمب   »يب عممٹ ُمڀلؿځ   « ُلٱ»ؿك ايڂ آيڈ، « ٟټپ»  ٿٰٔچؿ ام 6

كًـ ٳڈ څاهڇ ٟټمپ، ٿ٤ڄمبي څًمي٤  ؿاكؿ ٳمڈ      اًت  څٻ  ثڈ ڃ٠ل ٿ « اٻڊ 

 ُچؿ ٳڈ ُلٱ يٴ  ام ٿٔبؿيٮ آځ اًت  ډلٷچڃڈ ٷڄبډ  كا ُبٿٺ ٿ 

هاهاوپيامآموزه

 ؿ   ٿبڃ٢ كاڇ ؽـا څ ٿٌزـاٻغلاٽ ڃِچيـ ٳڈ ٳي٬ل ُـيـي ؿاك1

  ٿٌزـاٻغلاٽ يب ٿٴڈ، ٿٴبځ ٿٰـً  اًمت ٳمڈ ثملاي ٣جمبؿ  ډڀمڈ      2

 ٿلؿٽ ٯلاك ؿاؿڇ ُـڇ اًت 
                                              

 يٝ اَٚ غٛزٜ اغساء إػه ؾدٜ اغت وهٝ ٔعهساج زا اش ٔػهدداِحساْ ٔعسفه    يٗ ٔٛزر ثٝ آيرز ا. 1

س ٕ٘ٛ٘هٝ،  ي: افػ ز.ن ؛ػتي٘ يسٖٚ ٔػدداِحساْ ح ٕيوٝ ؾسٚع ٔعساج اش ث يوسرٜ اغت؛ رزحبِ

 .64، ـ 14ج 

ٖ ؾهٛر، ا  يرز حسْ ٔىٝ ٔساىت ٌٙبٞ يا٘د وٝ اٌس وػ فمٟب اح ٕبَ رارٜ يزٚ ثسخٗ ياشا. 2 ثهس   فهصٚ

 .335، ـ 1ز.ن: وٙص اِعسفبٖ، ج  ؛غتاص ي٘ يس اضبفي، ٔػ حك اعصيحد ؾسع

ٝ   ؛ 227، ـ 4، ج يوبف. 3 ؛ 372، ـ 3، ج يس قهبف ي؛ افػه 252، ـ 2، ج ٔهٗ اليحضهسٜ اِفميه

 .233، ـ 13عٝ، ج يٚغبئُ اِؿ
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  اڃغلا٩ څ ًتپ ؿك ًلمٿيڂ ٿٴڈ، ٳي٬ل ُـيـتلي ؿاكؿ  پي ؿك آڃزب 3

 ثيِتل ٿلاٯت ا٣ڀبٹ ؽچؿ ثبُيـ 

كعبو

 کعبِ، ًخستيي عبادتگاُ هردم

َل } وَّ
َ
ِیإِنَّ أ َّّ َ ِِ ل ْيٍج ُوِضَع لِيَِّا تَارَ ةِتَ  بَ ٌُ َث  دی َ  وَ هَّ ُْ  َ ٍِ َ .{لِيَْػال

(;<)آَػٕشاٖ?

دسٚالغ٘خؼتيٗخا٘ٝ]ٚپشػتـٍاٞي[وٝتشا ٔشدْٟ٘تادٜؿتذ،آٖ]اػتت[

[ٞذابتاػت.وٝدسٔىٝاػتوٝخجؼتٝ،ٚتشا جٟا٘ياٖ]ٔابٝ

 ّاي الْي اطراف کعبِ ٍ اهٌيت آى ًشاًِ

َلاُم إِةْرَ } ٌَ َِاٌت  ِّ آيَاٌت ةَيِ ٌِِا  ذِي ُّ ََكَن آ ٌََ َدَخيَ ًَ َو ِْي (><ػٕشاٖ?)آَ.{ا

ٞا سٚؿٗ]اصجّٕٝ[ٔماْاتتشاٞيٓاػتتٚٞتشوغداختُآٖدسآٖ،٘ـا٘ٝ

ؿٛد،دسأاٖخٛاٞذتٛد.

 ؿك ٿجغج ٿٴڈ ٷقُت  ٷ٬تڄ  اًت ت٬ٌيل ايڂ ؿڅ آيڈ، 

 بازسازي کعبِ

ََ اْلَْيِج } ٌِ ٔاِغَد  ًُ اىَل ِْي ِ َو إِْی يَْرَذُع إِةْرا َُْج ْشٍاغَو إ
َ
َِّا إََُِّم أ ٌِ يُو َربَِّا َتَلتَّْو 

 ًُ يُع اىَػيِي ٍِ (>67)تمشٜ?.{ الصَّ

ٝ ٞتا خا٘تٝ)وؼثتٝ([ساتتاالٚ]بادوٙيذ[ٍٞٙأيوٝاتشاٞيٓٚاػٕاػيُ،پابت

[پشٚسدٌاسٔا!اصٔاتپزبشوتٝدسحميمتتتٟٙتاتتٌٛفتٙذ?ا تشد٘ذ]ٚٔئي

ؿٙٛا]ٚ[دا٘ابي.
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هاهاواشارهنكته

ُمچؿ   ؽچث  اًت٬بؿڇ ٿم   څ تبكيؼ اًمٽ ثڈ 2، اعبؿيج1  ام آيب  ٯلآځ1

 7 ثلپب ُـڇ ثچؿ څ ًمپي ؿك ٛچ٫مبځ ڃمچط    7 ؽـا ؿك مٿبځ آؿٽ 3ٳڈ ؽبڃڈ

تزـيمـ ثڄمب    ٫8لڅ كيؾت څ ث٤ـ ثڈ ؿًت اثلاډيپ څ ٫لمڃـٍ اًمڀب٣يٺ 

چؿ؛ ُم  ُـ څ ام ت٤جيلي ٳڈ ؿك ايڂ آيڈ آٿـڇ ڃين ډڀيڂ ٿٜټمت اًمت٬بؿڇ ٿم    

ډمبي ٳ٤جمڈ كا ثمبال     اثملاډيپ څ اًمڀب٣يٺ، پبيمڈ   »٫لٿبيـ:  صلاٳڈ ؽـاڅڃـ ٿ 

كًبڃـ ٳڈ ُبٻچؿڇ ٳ٤جڈ څرچؿ ؿاُتڈ اًت څ اثلاډيپ څ  ايڂ ت٤جيل ٿ «  ثلؿڃـ

 4ډب كا ثبال ثلؿڃـ  آځ پبيڈ 8اًڀب٣يٺ

ڀب٣يٺ2 ت اثلاډيپ څ ًا ـا ٳمڈ ٷ٬تڄمـ:    8  ؿكؽچًا پلڅكؿٷمبكا ام ٿمب   »ام ؽ

بځ ٿ «ثپقيل! څًبم څ ثڄّمبي  ڃيمن، اٷمل ؿك     ؿډـ ٳڈ ٳبكډبي ٣بؿي، ٿخٺ ًبؽت ، ِڃ

ـا٩ اٻڊ  ٯلاك ٷيلؿ،  ـا ٣جبؿ ، څ ٿٌيل اډ تٿچكؿ ٯجچٹ ؽ   ًا

  ؿك ډل ٣جبؿت ، اثتـا ٓمغيظ اڃزمبٽ ؿاؿځ څ ًمپي ٯجمچٹ ُمـځ آځ      3

 ٿمٱ اًت 

څًمبم ٳ٤جمڈ، ا٫منڅځ ثمل      ؿك ًمبؽت  8  ع٘چك اثلاډيپ څ اًڀب٣يٺ4

يت ٿِبكٳت ا٫ملاؿ ؿك ٳبكډمبي ڃيمٲ، ٿخمٺ     ڃِبځ ؿاؿځ ٠٣ڀت ٳ٤جڈ، اډڀ

 كًبڃـ  ٿٌزـًبمي كا ٿ 

هاهاوپيامآموزه

څًمبم آځ   ثڈ ًبؽت :  ٳ٤جڈ صڄبځ ثب ٠٣ڀت اًت ٳڈ پيبٿجلاځ اٻڊ 1

 پلؿاؽتڄـ 
                                              

 .37 :ٓي؛ اثسا96ٞ :عٕساٖ ز.ن: آَ. 1
 اِجالغٝ، خطجٝ لبقعٝ. ز.ن: ٟ٘ح. 2
اغت ٚ اش آ٘دب وهٝ افهسار خب٘هٝ رز    « ٔػىٗ، ٔأٚا ٚ ٔحُ خٕ » يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« تيث»ٚاضٜ . 3

 ؾٛر. يٌف ٝ ٔ« تيث»ؾٛ٘د، ثٝ خب٘ٝ،  يآ٘دب خٕ  ٔ
 .455 ٚ 454، قف 1س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ .4



 «ييژٌ جًاوان»تفسير آيات حج                             041 

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4پرينت 

   ډپ ٳبك ٳڄيـ څ ډپ ؿ٣ب 2

 ٳ٤جڈ څ ٿٌبرـ ثبُيـ ٳڈ ايڂ كڅٍ پيبٿجلاځ اًت ثبمًبمي ل ٴ  ثڈ 3٫

 ٿٌبرـ ُؾٔب  ٿِبكٳت ٳڄيـ   ؿك ًبؽتڂ ؽبڃڈ ؽـا څ 4

   ٫لمڃـاځ څ ڃچرچاڃبځ كا ؿك ٳبكډبي ڃيٲ ُلٳت ؿډيـ 5

   ثيِتل ثڈ ٫ٴل ٳي٬يت ٳبك څ ٯجچٻ  ٣ڀٺ ڃنؿ ؽـا ثبُيـ تب ٳڀيت آځ 6

 سازي ٍ پاکسازي کعبِ آهادُ

ةْر'} َُا ِْلِ
ْ
َّٔأ ََكنَ َو إِْی ةَ ٌَ  ًَ ن لَّ  ِْي

َ
ْر ةَيْ  َْ ُرْظُُحاْْلَْيِج أ ِٓ آِئِِفَ  َو  ِّت َطيْئ ا َو َط لِيطَّ

ٔدِ  ُش ِع الصُّ نَّ ٍَِ  َو الرُّ ِ (;7)حج?.{اىَْلآِئ

ٚ]بادوٗ[ٍٞٙأيساوٝٔىاٖخا٘ٝ)وؼثٝ(ساتشا اتشاٞيٓآٔادٜػتاختيٓ،]ٚتتٝ

ٛاف ٌفتيٓ?[وٝٞيچچيضساؿشبهٔٗلشاسٔذٜٚخا٘ٝٔشاتشا ط وٙٙتذٌاٖٚٚا

اص[ابؼتادٌاٖٚسوٛع ٌش،پانٚپاويضٜوٗ.ٖػجذٜوٙٙذٌا]تٕٝ٘

هاهاواشارهنكته

ًبؽتڈ ُـ  څٻ  ًمپي ؿك   7   ثلاًبى اعبؿيج، ٳ٤جڈ ؿك مٿبځ آؿٽ1

څًميټڈ   اٿب ثڈ ٫لٿبځ اٻڊ  څ ثڈ  ٛچ٫بځ ڃچط څيلاځ ٷِت څ آحبكٍ ٿغچ ُـ

آُٴبك  7 ډبي ٳ٤جڈ ثلاي اثلاډيپ ډب ٳڄبك ك٫ت څ پبيڈ ثبؿ يب ٿبڃڄـ آځ، ؽبٱ

ٺ آټ  ؽبڃڈ آٿبؿڇ ُـ، اثلاډيپ ثب ډڀٴبكي ٫لمڃمـٍ  ُـ  ډڄٸبٿ  ٳڈ ٿغ

 1آځ كا ثبمًبمي ٳلؿ  7 اًڀب٣يٺ

ٿأٿچك ُـ ٳڈ ٳ٤جڈ څ اٛملا٩ آځ كا ام   7   ٛجٮ ؿًتچك اٻڊ ، اثلاډيپ2

                                              
س ي؛ افػهه241، ـ2، جٔههٗ اليحضههسٜ اِفميههٝ؛ 230ٚ  190ههه187، قههف4، جي.ن: اِىههبفز. 1

 .25ٚ  6، قف1، جيعمٛثيخ ي؛ ابز60، ـ1، جيبؾياِع
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ٳڄـ تب ثڄـٷبځ ؽمـا ؿك ايمڂ ٿٴمبځ      ډلٷچڃڈ آٻچؿٷ  ٟبډلي څ ٿ٤ڄچي پبٱ

 پبٱ ٿتچرڈ ؽـا ثبُڄـ څ ثڈ ٣جبؿ  څ ڃڀبم ثپلؿامڃـ 

ايڂ آيڈ، ثڈ ًڈ كٳڂ ڃڀبم، ي٤ڄ  ٯيبٽ، كٳچ١ څ ًزچؿ اُبكڇ ُـڇ    ؿك3

 ٷيلڃـ  اًت؛ صلاٳڈ ثٰيڈ ارناي ڃڀبم ؿك پلتچ ايڂ ًڈ كٳڂ ٯلاك ٿ 

ثملاي ثڄمـٷبځ ؽمـا    »ثب اُبكڇ ثڈ آيمڈ ٫مچ٭، ٫لٿمچؿ:     7   اٿبٽ ٓبؿ٭4

ًناڅاك اًت ٳڈ ؿاؽٺ ٿٴڈ ڃِچڃـ، ٿٸل ايڄٴڈ پمبٱ ُمچڃـ څ ٣مل٭ ثمـځ     

 1 «ډڄـُچ ؿ څ ؽچؿ كا ٌُت

هاهاوپيامآموزه

ٯـك ٿٰـى اًت ٳڈ ؽـا ؽچؿ، ٿٴبڃَ كا ٫لاډپ ًبؽت څ    ٳ٤جڈ آځ1

 اثلاډيپ ؽټيٺ كا ؽبؿٽ آځ ٯلاك ؿاؿ 

   ٿٌزـاٻغلاٽ كا پبٳينڇ ڃٸبڇ ؿاكيـ ٳڈ ايڂ ُيچڇ اثلاډيڀ  اًت 2

  ؿك ٿٌزـاٻغلاٽ ثڈ ٛچا٩ څ ڃڀبم ثپلؿاميـ ٳڈ ثلاي ايڂ ٳبكډب آٿبؿڇ 3

 ُـڇ اًت 

 هحل ًواز 7م ابراّينهقا
لاِم إةْ } ٌَ  َْ ٌِ ُِذوا 

ِا  َو اَتَّ ٌْ
َ
ِِ َو أ َِّا راةَث  لِي ٌَ َِا اْلَْيَج  ًَ ُمَص ًل َو إْی َسَػيْ ِْي  را

ِْٓدُا إل ًَ وَ   َوَغ ِْي ِٓ را ةَيْ ِّتَ  إةْرا لِيّط اِئِِفَ  َو اىػ انِِفَ  َو  إْش ٍاِخيَو أْن َط
ٔدِ  ُش ِع الصُّ نَّ (:67)تمشٜ?.{الرُّ

[ساتشا ٔتشدْٔ تُتاصٌـتت]ٚپتاداؽ[ٚبادوٙيذ[ٍٞٙأيوٝخا٘ٝ]وؼثٝٚ]

ٝ اصخا٘ت ا ]تتشا ختٛد[أٔٗ]ٚأتاٖ[لتشاسدادبتٓٚ]ٌفتتيٓ?[اصٔمتاْاتتشاٞيٓ،ٕ٘

                                              
ٚغهبئُ   ؛372، ـ 3، ج يس قهبف ي؛ افػه 98، ـ 5ت االحىبْ، ج ي؛ اٟر400، ـ 4، ج يوبف. 1

 .200، ـ13عٝ، ج ياِؿ
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ٛاف»تشٌضبٙيذٚتااتشاٞيٓٚاػٕاػيُػٟذوشدبٓوٝ? وٙٙتذٌاٖخا٘ٝٔشاتتشا طت

«.ٚپاويضٜوٙيذٌش،پانوٙٙذٌاِٖػجذٜٚٔجاٚساٖٚسوٛع

هاهاواشارهنكته

  ٳ٤جڈ، ٯجټڈ ٣جبؿ  ٿٌټڀبڃبځ، ٿغټم  اًمت ٳمڈ ؽـاپلًمتبځ ثمڈ آځ      1

ڃڀبيڄـ څ ڃڈ تڄڊب آڃبځ كا ام ڃ٠ل رٌڀبڃ ، ثټٴڈ ام ڃ٠ل كڅعبڃ  ثمڈ   كڅي ٿ 

 1ثلڃـ  ٷلؿاڃـ تب ؿك آڃزب حچاة  تچعيـ څ ٫ٜل  ڃؾٌتيڂ ثلٿ 

ًمت  ؿك اًممٽ، ٿٰمملكا      ٳ٤جمڈ، پڄبډٸمبڇ څ ٳمبڃچځ اٿممڂ څ اٿمبځ ا    2

ثٌيبكي ثلاي ؿڅكي ام ډلٷچڃڈ ٳِمڀٴَ څ رڄمٶ څ ؽمچڃليني ؿك ايمڂ     

ډمب، ثټٴمڈ    ًلمٿيڂ ٿٰـى څ٢ٗ ُـڇ اًت؛ ثڈ ٛچكي ٳڈ ڃمڈ تڄڊمب اڃٌمبځ   

 اڃـ  عيچاڃب  څ پلڃـٷبځ ڃين ؿك آڃزب ؿك اٿبځ

ٿتل ٫بٓټڈ  13ربيٸبډ  اًت ٳڈ ام ٳ٤جڈ عـڅؿ  7   ٿٰبٽ اثلاډيپ3

مٽ اًت پي ام ٛچا٩ ؽبڃڈ ؽـا، پِمت آځ ٿٰمبٽ   ؿاكؿ څ ثل عبريبځ ال

رب آڅكڃـ  ؿك آڃزب ًڄٸ  ٯلاك ؿاكؿ ٳمڈ   ٯلاك ٷيلڃـ څ ڃڀبم ٛچا٩ كا ثڈ

اكډبي ٳ٤جمڈ  ثلاي ثبال ثلؿځ ؿيچ 7 عٴبيت ُـڇ اًت ع٘ل  اثلاډيپ

اي ؿك ٿٰمبٽ اثملاډيپ      اٳڄمچځ، آځ ًمڄٶ ؿك ٿغ٠٬مڈ   ايٌتبؿ كڅي آځ ٿ 

 3 څ  2ُچؿ  ڃٸڊـاكي ٿ 
                                              

ثهٛاة   ئحُ ثبشٌؿت ثهسا  يب ثٝ ٔعٙبيثبشٌؿت ثٝ حبِت اَٚ،  يرز اقُ ثٝ ٔعٙب« مثاب »ٚاضٜ . 1

 «(.ثٛة»ٓ، ٔبرّٜ يوّٕبل اِمسآٖ اِىس يك فيز.ن: اِ حم ؛ثسرٖ اغت

حهح، عسفهٝ، ٔؿهعس، حدهسال ٚ إهبْ حهسْ ٔىهٝ         يص آٖ زا ثٝ ٔعٙهب ياش ٔفػساٖ ٘ ياِج ٝ ثسخ. 2

 .448، ـ 1س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يز.ن: افػ ؛ا٘د را٘ػ ٝ

س آٖ رز ٔجحهث  يص اؾبزٜ ؾدٜ اغت وهٝ افػه  يعٕساٖ ٘ غٛزٜ آَ 97ٝ يرز آ 7ٓي. ثٝ ٔمبْ اثسا3ٞ

 ٔىٝ ٌرؾت.
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؛ «ثيت »ڃيٌت تب ڃيبمٿڄـ ؽبڃڈ ثبُـ  پي ٿٰٔچؿ ام څاهڇ    ؽـا رٌپ4

ٳڈ ؿك آيڈ آٿـڇ اًت، ډڀبځ اٗب٫ڈ تِلي٬  اًمت؛ ثمـيڂ ٿ٤ڄمب    « ؽبڃڈ ٿڂ»

ؿډڄمـ؛   ٳڈ ثلاي ثيبځ ُلا٫ت څ ٠٣ڀتِ صيني، آځ كا ثمڈ ؽمـا ڃٌمجت ٿم     

 ٷچيڄـ  ٿ « ٿبڇ ؽـا» ،«ُڊل اٻټ ڈ»ٛچك ٳڈ ثڈ ٿبڇ كٿ٘بځ  ډڀبځ

، ؿڅ پيبٿجل ثنكٵ ؽمچؿ كا ؽمبؿٽ ٳ٤جمڈ    8ب٣يٺ  ؽـا، اثلاډيپ څ اًڀ5

ډمبي ٟمبډلي څ    ٷلؿاڃيـ څ ثڈ آڃبځ ؿًتچك ؿاؿ تب آڃزب كا ام څرچؿ آٻمچؿٷ  

ؿډمـ،   ٿ٤ڄچي پبٱ ًبمڃـ  ام اډڀيت  ٳمڈ ؽمـا ثمڈ پمبٳ  ؽبڃمڈ ٳ٤جمڈ ٿم        

ډمبي   آٿچميپ ٳڈ ٿب ڃين ثبيـ ؿك پبٳ  ؽبڃڈ ؽـا ثٴچُيپ  ثڄبثلايڂ ٿٴمبځ  ٿ 

 اڃٸين ثبُڄـ  ، ثبيـ پبٱ څ پبٳينڇ څ ك٧جتٿٰـى، ډڀضچځ ٳ٤جڈ څ ٿٌزـ

هاهاوپيامآموزه

   ٳ٤جڈ كا ٿغٺ ٣جبؿ  ٯلاك ؿډيـ څ ؿك پبٳ  آځ ثٴچُيـ 1

ٷلاځ څ ٿزبڅكاځ ٳ٤جڈ كا ٿغتلٽ ثِڀبكيـ څ َ تٳڄڄـٷبځ، پلً   ٛچا2٩

 ثڈ آڃبځ ؽـٿت ٳڄيـ 

ٳڈ كډجلاځ ثمنكٵ اٻڊم  ؽمبؿٽ آځ     ٛچكي   ٳ٤جڈ ثٌيبك ٠٣يپ اًت؛ ثڈ3

 چڃـ ُ ٿ 

   ٳ٤جڈ علٽ اٿڂ اٻڊ  اًت  پي اٿڄيت آځ كا پبى ثـاكيـ 4

 اي باستاًي براي عبادت بشر کعبِ، خاًِ

ًْ َطَػآِئِرَ } ٌََ ُحَػِظ ی َیلَِم َو َٔ ٌَِ َتْل ا  َٓ ِ ـَإِجَّ ِا * اىُْلئُِب  اّلِلَّ ٌَ ا  َٓ ًْ ذِي ـُِع ىَُس
َسٍو   إَِل 

َ
َصًم  أ آ إَِل  ٌُّ َٓ ًَّ ََمِيُّ (88ت87)حج?.{َػخِيقِ اْْلَْيِج اىْ  ُث

ٞا خذاساتضسيؿٕاس٘ذ،پغدسابٗ]اػٕاَحجاػت[ٚوؼا٘يوٝ٘ـا٘ٝ

تتشا *ٞاػت.داس [دَٚالغابٗ]واسآ٘اٖحاوي[اصپاسػابي]ٚخٛدٍ٘ٝ
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ٞا خذاٚلشتا٘ي[تاػشآٔذ ٔؼيّٗػٛدٞابياػت.ػپغؿٕادسآٖ]٘ـا٘ٝ

خا٘ٝتاػتا٘ي]وؼثٝ[اػت.ٔ ُ]ٚصٔاٖ[آٖ]لشتا٘يوٙاس[

ٷ٬تڄ  اًت ت٬ٌيل ايڂ آيب  ؿك ٿجغج ٯلثبڃ  ؿك ٫ٔٺ ًچٽ ٷقُت  

ًچكڇ عذ څرچؿ ؿاكؿ  29ًچكڇ ٿبئـڇ څ آيڈ  97آيڈ  ،ډڀضڄيڂ ؿكثبكڇ ٳ٤جڈ

 فيٺ ٿجغج مٿبځ عذ څ عټٮ ٷقُت ت٬ٌيل آڃڊب ٳڈ 

 ياد خذا در ايام ًَراًي
يَّاٍم  َواْیُنُروا اّلِلَّ ِ  }

َ
ْػُدوَداي َو ِ  ٌَ َ َتَػشَّ ٍَ ٌَ َ  ٍت َذ ِّ َو ًَ َغيَْي ْ ِ ـَََ إِْث ٌَ ْٔ يَ

َِ اتََّق  ٍَ ِ  ل
ّْ ًَ َغيَي َر ـَََ إِْث خَّ

َ
ٍُ   حَْ ٔا اّلِلَّ َواْغيَ ِّ َواتَُّل ًْ إََِلْ  َُُّس 

َ
.{ ونَ ُُظرُُْطُحٔا ي

(708)تمشٜ?

اِ جٝ(بادٚخذاسادسسٚصٞا ٔؼيّٗ)باصدٞٓٚدٚاصدٞٓٚػيضدٞٓٔاٜر 

.ٚٞشوغدسدٚسٚصؿتتابوٙتذ]ٚاػٕتاَحتجسادسدٚسٚصا٘جتاْذيوٙ

دٞذ[ٞيچٌٙاٞيتشاٚ٘يؼتٚٞشوغتأخيشوٙذ]ٚاػٕتاَحتجسادسػتٝ

سٚصا٘جاْدٞذ[پغٞيچٌٙاٞيتشاٚ٘يؼتت؛]ابتٗ[تتشا وؼتياػتتوتٝ

]خٛدسا[حفظوٙذ،پغ]خٛدتاٖسا[اص]ػزاب[خذاحفتظوٙيتذٚتذا٘يتذ

ٕافمطتٝػٛ اٌٚشدآٚس خٛاٞيذؿذ.وٝؿ

هاهاواشارهنكته

ٳڄمـ     ايڂ آيڈ، ثلڃبٿڈ فٳل پلڅكؿٷبك كا ثڈ ؿڃجبٹ ٿلاًپ عذ ت٤ييڂ ٿ 1

ٳڈ عـاٯٺ آځ، ؿڅ كڅم څ عـاٳخل آځ، ًڈ كڅم اًت  ايڂ كڅمډب ثمب تچرمڈ   

څ  12، 11ثڈ آيب  ٷقُتڈ، پي ام ٿلاًپ ٣يـ ٯلثبځ اًت؛ ي٤ڄ  كڅمډمبي  

ايمبٽ  »اٻغزمڈ  ام ايمڂ كڅمډمب ؿك كڅايمب  اًممٿ  ثمب ٣ڄمچاځ         ٿبڇ في 13

ٛچك ٳڈ ام ڃمبٿَ   يبؿ ُـڇ اًت څ ډڀبځ« ثؾَ كڅمډبي كڅُڄ » ،«تَِليٮ



 046                                            اماكه ي ايام مقدس مرتبط با حج
 

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4 پرينت

ثؾَ كڅط څ ربځ اڃٌبځ ؿك پلتچ آځ ٿلاًپ اًمت  اٻجتمڈ    پيـاًت، كڅُڄ 

٣زټمڈ ٳڄمـ څ ث٤مـامٟڊل كڅم      ٳٌ  ٳڈ ؿك ؽبكد ُمـځ ام ًملمٿيڂ ٿڄمب   

ڈ ٿٴڈ ثلڅؿ تمب ثٰيمڈ ا٣ڀمبٹ عمذ كا اڃزمبٽ ؿډمـ،       ؿڅامؿډپ ثيلڅځ آيـ څ ث

ٷڄبډ  ثل اڅ ڃيٌت څ ډلٳي ڃين تأؽيل ٳڄمـ څ ُمت ًمينؿډپ كا ؿك ٿڄمب     

ٷڄبډ  ثل اڅ ڃيٌت؛ اٷل اډٺ تٰچا ثبُـ څ ؽچؿ كا ام ٳبكډبي عملاٽ   ،ثڀبڃـ

 ؿك عبٹ اعلاٽ ع٬ٞ ٳلؿڇ ثبُـ 

، ؿك ٷبڃڈ ٷ٬تڈ ُـڇ   يبؿ ؽـا څ فٳلډبي  ٳڈ ؿك آيڈ ثلاي كڅمډبي ًڈ2

اعبؿيج اًمٿ  ت٤ييڂ ُـڇ اًت؛ ثـيڂ ٓچك  ٳڈ ث٤مـ ام پمبڃنؿڇ ڃڀمبم،    

ي٤ڄ  ث٤ـ ام ڃڀبم ٟڊل كڅم ٣يـ ٯلثمبځ تمب ڃڀمبم ٓمجظ كڅم ًمينؿډپ ٿمبڇ       

 ثؾَ تٴلاك ٷلؿؿ: ډبي اٻڊبٽ اٻغزڈ، ايڂ رڀټڈ في

ما َهداىا   لی عأكز َا ُاحَلْمد  أكز و ِ  ُاو  أكز، ٓ اِله آِّ ا  َا ُأكز،  َا ُ

ما َرَزَقنا ِمن َمومِة آَىعام. یأكز عل َا ُ
1
 

خذاتضسياػت،خذاتضسياػت.ٞتيچٔؼثتٛد جتضختذا٘يؼتتٚختذا

تتضسياػتتٚحٕتذٚػتتپاعتٟٙتأخصتٛفاٚػتتتختذاساتتٝتضسٌتتي

ػتتابيٓتتشا ػتابيٓتشا آ٘ىٝٔاساٞذابتوشد.خذاساتتٝتضسٌتئتئي

ٛؿتچٟاسپابأٖاساسٚص داد.آ٘ىٝاصٌ

ًَ غيي ّ)  ٿ٬ٌلاځ ؿكثبكڇ رڀټڈ 3 ؿڅ « ٷڄمبډ  ثمل اڅ ڃيٌمت   » ،(ـَ َ اِذ 

 اڃـ: اعتڀبٹ ؿاؿڇ

اٻ٪( ٿٰٔچؿ آځ ثبُـ ٳمڈ ډملٳي فٳمل ؿڅ كڅم يمب فٳمل ًمڈ كڅم كا       

 اڃتؾبة ٳڄـ، ٷڄبډ  ثل اڅ ڃيٌت 
                                              

 .41، ـ 2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1
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ة( ٿٰٔچؿ پبٱ ُـځ عبريبځ ام تڀمبٽ ٷڄبډبڃِمبځ ثبُمـ؛ ي٤ڄم  ډمل      

پمي ام ا٣ڀمبٹ عمذ ٳمڈ آځ كا ام كڅي ايڀمبځ څ اؽممّ اڃزمبٽ        عبر  

ؿډـ څ ايڂ فٳلډب پبيبځ ٳبك اڅًت، ډڀڈ كًچثب  ٷڄبډبځ ام ؿٹ څ ربځ  ٿ 

 1ُچؿ  اڅ ٌُتڈ ٿ 

  عممذ، ؿك څاٯمم٢ ع٘ممچك ؿك ٿغ٘ممل پلڅكؿٷممبك څ ٿِممبډـڇ رڀممبٹ 4

ُمچؿ څ رمچاة    ؽچؿ ٿم   ام ؽچؿ ث « ٻجيٲ»ٿغجچة اًت؛ ٷچي  ٷچيڄـڇ 

ٳڄـ څ ثڈ ؿڃجبٹ آځ، ًمټت فڃ٬م ( ُمليٲ ثمڈ ٿ٤ڄمبي       ٿ ؿ٣چ  كا تٴلاك 

ؿډمـ څ ايمڂ ڃمنؿ     ڃڀبيـ څ عڀـ كا ثڈ فا  ٿٰـى اؽتٔبّ ٿم   ٿٜټٮ ٿ 

   ٿ٤ل٫ت ٧بيت تچعيـ اًت    اډٺ

ٳڈ « ؽچؿ»ٷچيبځ ثلاي عٮ، ڃ٬  ُليٲ ثڈ ډڀڈ ٿلاتت ٳڄيـ څ ام  ٻجيٲ

 ثڈ ًچي اڅ رٺّ څ ا٣ټ  ډزل  ڃڀبييمـ    څ اٷمل   ،ٿڄِأ ثنكٵ ُلٱ اًت

رڊب  ٿ٤ڄچي ثڈ ٫لاٿچُ  ًپلؿڇ ُچؿ، ٷڀبځ ڃٴڄيـ ٳڈ ام صڄٸبٹ ُميٜبځ  

 2كډبي  يبثيـ     تچاڃيـ  ٿ ڃ٬ي 

هاهاوپيامآموزه

   ٟل٩ مٿبڃ  فٳل څ يبؿ ؽـا كا ك٣بيت ٳڄيـ ٳڈ احلثؾَ اًت 1

   ميلثڄبي اعٴبٽ عذ، تٰچاًت 2

   ثڈ ٫ٴل كًتبؽين ثبُيـ څ پبكًبي  پيِڈ ًبميـ 3

ڂ عذ، پيلڅ څع  ثبُيـ څ ډل ٳزب ثڈ ُڀب اؽتيبك ؿاؿڃـ، ثڈ   ؿك ٯچاڃي4

 ؿٻؾچاڇ ٣ڀٺ ٳڄيـ 
                                              

 .41، ـ 2افػيس ٕ٘ٛ٘ٝ، ج. 1

 (ؽيسايٚ ي٘دواثب ). 44ٚ  42، 18 ف، ق19فٝ ٘ٛز، ج يقح. 2
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)يثرب(مذينو

 يثرب ًام قذيوي هذيٌِ
{ ًُ ُٓ ِْ  ٌِ َرِيٌق  یُِنـ 

ْ
ٔا َويَْصخَْ َارِْسُػ ـ  ًْ ٌَُلاَم ىَُس َْْو حَْْثَِب لَ  ًْ يَاأَ ُٓ ِْ ٌِ اِئَِفٌث  َوِِْی كَاىَج طَّ

ٔلَُٔن إِنَّ بُيُ  انلَِّبَّ  ٌَا ِهَ حَُل َرٌة َو ْٔ ِرَارا   ٔتََِا َغ ـ  َرٍة إِن يُرِيُدوَن إِلَّ ْٔ (68)احضاب?.{ةَِػ

ا ٔشدْبثشب)ٔذبٙٝ(]دسابٙجا[ٞيچ»ا اصآ٘اٌٖفتٙذ?ٍٚٞٙأيوٝدػتٝ

ٝ«ٔٙضٍِاٞيتشا ؿٕا٘يؼت.پغ]تتٝؿتٟش[تاصٌشدبتذ ا اصآ٘تاٖاصٚدػتت

ٝ»ٌفتٙذ?[ٔيخٛاػتٙذ]ٚپيأثشسخصت]تاصٌـت[ٔي ٞتا ٔتادسٚالغ،خا٘ت

[جتضٌشبتض]اصجٙتًحفاظ٘ثٛد؛]آ٘اٖٚحاَآ٘ىٝآٟ٘اتي«حفاظاػتتي

خٛاػتٙذ.چيض [ٕ٘ي

هاهاواشارهنكته

ډبي ٿؾتټ٪ ؿك ثلاثل اٿتغبځ رڄٶ اعمناة     ؿك ايڂ آيب ، څاٳڄَ ٷلڅڇ1

ًؾت ثچؿ ٳمڈ  ٯـك  ثيبځ ُـڇ اًت  ؿك آيب  ٯجٺ ثيبځ ُـ ٳڈ رڄٶ اعناة آځ

آٿيمن   ا٣تٰبؿ ٷلڅډ  ام ٿإٿڄبځ ٿتنٻنٹ ُـ  ؿك ايڂ آيب ، ٿڄب٫ٰبځ ًؾڄبځ تڊڀت

ٷلي ٳلؿڃـ  ؿك څاٯ٢، ايڂ كڅٍ ٿڄب٫ٰبځ اًت ٳمڈ   رچي  څ تچٛئڈ ٷ٬تڄـ څ ثڊبڃڈ

 .ٳڄڄـ ؿډڄـ څ تچٛئڈ ٿ  ډب، صڊلڇ څاٯ٤  ؽچؿ كا ڃِبځ ٿ  ډڄٸبٽ ًؾت 

ثمڈ ٿـيڄمڈ تغليمٲ      ٷلڅډ  ام ٿڄب٫ٰمبځ، ٿملؿٽ كا ثملاي ثبمٷِمت     2

ډبي ٿب ثمبم   ٷ٬تڄـ ٳڈ ؽبڃڈ آڅكؿڃـ څ ٿ  ٳلؿڃـ څ ٷلڅډ  ؿيٸل ثڊبڃڈ ٿ  ٿ 

ؽچاًمتڄـ ثمب ايمڂ     څ ٿم   1پقيل اًت پڄبڇ څ آًيت څ ثـڅځ ؿك څ ؿيچاك څ ث 

 .ثڊبڃڈ ام ٓغڄڈ رڄٶ اعناة ؽبكد ُچڃـ
                                              

ٛاز ٚ يه زٚ ثهٝ ؾهىب  رز ٚ ر  ٗ يت عبز ؾٛر. اشااغت وٝ آؾىبز وسرٖ آٖ ٔٛخ يصيچ يٝث ٔعٙب« عىر ». 1

، ج يافػ ز.ن: ؛ٙديٌٛ ئ« عٛزٜ»ٛاز يرز ٚ ر يث يٞب س ٚ خبٝ٘يپر تي٘مبط آغ ٘ٝٛ  .228، ـ 17س ٕ٘
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ڃبٽ ٯـيڀ  ُڊل ٿـيڄمڈ څ ؿك ٻ٨مت ثمڈ ٿ٤ڄمبي ٿمٿمت ٳملؿځ       « يٓخلة  »3

، «»ثڈ يخلة، ڃبٽ آځ ُمڊل ثمڈ    9كڅؿ پيبٿجل اٳلٽاًت  ث٤ـ ام څ

ډمبي ؿيٸملي ٿبڃڄمـ ٛيجمڈ، ٛبثمڈ،       ت٨ييل يب٫ت  ًمپي ڃمبٽ   «ُڊل پيبٿجل»ي٤ڄ  

ـ   ُمبيـ ٿڄب٫ٰمبځ ثملاي آڃٴمڈ      .ًٴيڄڈ، ٿغجچثڈ، ٿلعچٿڈ څ ٯبٓڀڈ ثمل آځ ڃڊبؿڃم

بٽ پٌمڄـؿ، ام آځ ثمب ڃم    كا ثلاي ايڂ ُمڊل ڃڀم   « يخلة»ڃبٽ  9ؿاڃٌتڄـ پيبٿجل ٿ 

يبؿ ٳلؿڃـ تب ٿلؿٽ ثڈ يبؿ ؿڅكاځ ربډټيت ثي٬تڄـ څ ؿك ٗڀڂ ثٸچيڄـ ٳڈ « يخلة»

 .ډڄچم اًمٽ ؿك ايڂ ًلمٿيڂ كًڀيت ڃـاكؿ

 هاهاوپيامآموزه

  ٿڄب٫ٰبځ ؿك ډڄٸبٽ اٿتغبځ څ ًمؾت  رڄمٶ، صڊملڇ څاٯ٤م  ؽمچؿ كا      1

 ؿډڄـ  پي آڃڊب كا ؿك آځ ډڄٸبٽ ثِڄبًيـ  ڃِبځ ٿ 

 .ډبي اٻڊ  ايڀبځ ڃـاكڃـ ت ٳڈ ثڈ څ٣ـڇ  ڃِبڃڈ ٿڄب٫ٰبځ آځ ا2ً

ٳڄڄمـ  پمي ٿلاٯمت     ا٫ٴڄ  ٿم     ٿڄب٫ٰبځ ؿك رڄٶ، ٳبكُٴڄ  څ ت٬لٯڈ3

 ډبي آڃبځ ثبُيـ  تچٛئڈ

رمچي      ام ڃِبڃڈ ٿڄب٫ٰبځ آځ اًمت ٳمڈ ثملاي ٫ملاك ام رڄمٶ، ثڊبڃمڈ      4

 .ٳڄڄـ ٿ 

 ّا هذيٌِ شْر احساب ٍ گرٍُ
َِ اـِ } ٌُ ْغ َراِب 

َ
ََ ال ٌِ ىَُسً  ْٔ َْ َض ٍَّ َِ ِث َم َرُدوا ََعَ َوِم ِدي ٍَ ْ ْْ ِو ال

َ
َْ أ  ٌِ  ُلَٔن َو

ً َم رَّ  ُٓ َُِػِذُب ًْ َش   ُٓ ٍُ َُ َجْػيَ ًْ ََنْ  ُٓ ٍُ َِ لََتْػيَ وَن إَِل انلَِفا ًَّ يُ َردُّ َغ َذاٍب  َتْ ِ ُث 
 ًٍ (60)تٛتٝ?.{ َغِظي

ا٘تذٚتشختيػتاوٙاٖٞا ص شا٘ـتيٗٔٙتافكٚاصاطشافياٖؿٕا،تشخيػشب

وٝ]تٛ[آ٘اٖ[ا٘ذ؛دسحاِيٚسٚبيخٌٛشفتٝ]ٚػشوـيوشدٜٔذبٙٝ]٘يض[تٝد
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ؿٙاػتيٓ.تتٝصٚد آ٘تاٖسادٚتتاسػتزابؿٙاػي.]ِٚي[ٔاآ٘اٖسأيسإ٘ي

ؿٛ٘ذ!ػپغتٝػٛ ػزابتضسٌيتاصٌشدا٘ذٜٔي.وٙيٓٔي

هاهاواشارهنكته

ڃبځ   ايڂ آيڈ ثڈ ٿڄب٫ٰبځ ؿاؽٺ څ ؽبكد ٿـيڄڈ تچرڈ ؿاؿڇ، څ ام ٿٌمټڀب 1

ؽچاًتڈ اًت ٳڈ ډل ؿڅ ٷلڅڇ كا ميلڃ٠ل ثٸيلڃـ څ ام ٿڄب٫ٰبځ ؽمبكد ُمڊل   

٧ب٫ٺ ڃِچڃـ  څٻ  تچرڈ ؿاُتڈ ثبُڄـ ٳڈ ٿڄب٫ٰبځ ؿاؽٺ ٿـيڄڈ ثل ٳبك ؽمچؿ  

 تلڃـ    تل څ ؽٜلڃبٱ ٿٌټٚ

ُچؿ ٳڈ ٿڄب٫ٰبځ صڄبځ ام عٮ ٣مبكي ُمـڇ، څ      ام ايڂ آيڈ اًت٬بؿڇ ٿ 2

تچاڃٌتڄـ ؽچؿ كا ؿك ٓ٪  ٳڈ ٿ  ثچؿڃـ 1ثل ٳبك ؽچؿ ٿٌټٚ څ تڀليڂ ٳلؿڇ

 ثـڅځ آڃٴڈ ٳٌ  ٿتچرڈ آڃبځ ُچؿ  ؛ٿٌټڀبڃبځ كاًتيڂ رب ثنڃڄـ

ُڄبًـ، ُڄبؽت پيمبٿجل ثمب    ٿڄب٫ٰبځ كا ڃڀ  9  ٿٰٔچؿ ام ايڄٴڈ پيبٿجل3

٣ټپ ٣بؿي څ ٿ٤ڀچٻ  اًت؛ څٷلڃڈ اُٴبٻ  ڃـاكؿ ٳڈ اڅ ام ٛليمٮ څعم  څ   

 اؽجبك ٧يج  ام اًلاك ٿڄب٫ٰبځ آٷبڇ ُچؿ 

مت  څٻم     ، ډڀبځ ٿزبما «٣قاة ثنكٵ»ؿ ام   ٿٰٔچ4 ډبي كڅم كًتبؽين ًا

ـاځ  مبكڇ ُمـڇ، ٿ٬ٌملاځ ؿڅ اعتڀمبٹ       ؿكثبكڇ ؿڅ ٣قاة ؿيٸلي ٳڈ ؿك آيڈ ثم ډمب ُا

بى اعتڀبٹ ڃؾٌت، كًچاي  ارتڀب٣  ٿڄب٫ٰمبځ ؿك ؿڃيمب څ ٳي٬مل     ؿاؿڇ اـڃ ٳڈ ثلًا

بى اعتڀبٹ ؿڅٽ، ٿٰٔمچؿ ام ٣مقاة ؿڅٽ،   ت څ ثلًا  آڃبځ ډڄٸبٽ ٿلٵ ٿٰٔچؿ ًا

تډبي ٿٌټڀبڃبځ  ڃبكاعت  ؿكڅڃ  ٿڄب٫ٰبځ ثڈ ٣ټت پيلڅمي   ًا
                                              

اش  يص وٝ ثٝ وّياغت ٚ ثٝ ؾخف غسوؽ ٘« ٚ ادسر يثسٍٞٙ» يرز اقُ ثٝ ٔعٙب (َٔسَرُٚا)ٚاضٜ . 1

 يٗ ٚاضٜ زا ثهٝ ٔعٙهب  يه بٖ ايه ِغٛ يب ثسخه أه  .ؾهٛر  ياطبعت فسٔبٖ خبزج ؾدٜ اغهت، ٌف هٝ ٔه   

ٚ خهسٚج وبٔهُ    يصيثبؾد وٝ ادسر ٔطّك اش چّت ٗ عيٗ ٌف ٝ ثديد ايرا٘ٙد. ؾب ئ« ٗيإس»

 ؛ ابج اِعسٚظ ٚ لبٔٛظ.112، ـ 8ز.ن: ٕ٘ٛ٘ٝ، ج  ؛ػتيٗ ٕٔىٗ ٘ياش آٖ، ثدٖٚ إس



 «ييژٌ جًاوان»تفسير آيات حج                             051 

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4پرينت 

هاهاوپيامآموزه

   ٿلاٯت ٿڄب٫ٰبځ ؿاؽټ  څ ؽبكر  ثبُيـ 1

 تلڃـ  ٿلٿچمتل څ ؽٜلڃبٱ ،  ٿڄب٫ٰبځ ؿاؽٺ ُڊل2

 ُچڃـ    ٿڄب٫ٰبځ ؿك ؿڃيب څ آؽل  ٷل٫تبك ٣قاة ٿ 3

 هساخذ خَب ٍ بذ در هذيٌِ

{ ٍَ َ ةَدا  ل
َ
ِّ أ ًْ ذِي ِشَس ََعَ لََتُل

ُ
ی ْصِشٌد أ َٔ ِّ   اتلَّْل َٔم ذِي  ن َتُل

َ
َضقُّ أ

َ
ٍْٔم أ ِل يَ وَّ

َ
َْ أ ٌِ

ِّ رَِساٌل ُيِ  ُروا َواّلِلَّ ذِي َّٓ ن َحَخَط
َ
ََ  تَُّٔن أ ِري ِٓ طَّ ٍُ ْ (=60)تٛتٝ?.{ُيِبُّ ال

ٞشٌضدسآٖ]ٔؼجذتٝػثادت[٘ابؼت!حتٕا ٔؼجذ وٝاصسٚص٘خؼتتتش

تتشاػتتوتٝدسآٖ]تتٝس [تٙياٍ٘زاس ؿذٜ،ؿابؼتٝداٍ٘ٝپاسػابي]ٚخٛد

داس٘ذپتاويضٜتاؿتٙذٚختذاا٘ذوٝدٚػتٔيػثادت[تابؼتي؛دسآٖٔشدا٘ي

پاويضٌاٖسادٚػتداسد.

هاهاواشارهنكته

ـاځ      1   ثڈ ٷ٬تڈ ثلؽ  ٿ٬ٌلاځ ٿٰٔچؿ ام ٿٌزـ ڃيٴمچي  ٳمڈ ؿك ايمڂ آيمڈ ثم

بكڇ ُـڇ، ٿٌزـ  ت ٳڈ ڃنؿيٲ « ٯُجب»ُا ت څ ڃؾٌمتيڂ   «ِٗلاك»ٿٌزـ ًا ٯلاك ؿُا

اٻجتڈ اعتڀمبٹ ؿاكؿ ٳمڈ ٿٰٔمچؿ، ٿٌمزـ      1 ٿٌزـي ثچؿ ٳڈ ؿك ٿـيڄڈ ًبؽتڈ ُـ

بى تٰچا ثڄب ُچؿ  9پيبٿجل  ؿك ٿـيڄڈ يب ډل ٿٌزـي ثبُـ ٳڈ ثلًا

مت  9  ډلصڄـ ؽٜبة آيڈ ثڈ پيبٿجل2 اڃمـ  ؿك   ډڀمڈ ٿٌمټڀبڃبځ   ،ٿٰٔمچؿ  ،ًا

تكډجل څ اٻٸچي ؿيٸلاځ  ًت ٳڈ څيكڅ امايڂ څاٯ٢، ؽٜبة ثڈ آځ ع٘ل    ًا

اًمت  څٻم  ؿك ايمڂ    « تل څ ًناڅاكتل ُبيٌتڈ»ثڈ ٿ٤ڄبي « أعٓٮ»  څاهڇ 3
                                              

 .379، ـ 2، ج يس قبفيافػ ؛107، ـ 2س، ج ياث وبُٔ اثٗ. 1
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تمل ڃيٌمت  ثټٴمڈ ٿٰبيٌمڈ ثميڂ       آيڈ ٿڄ٠چك ٿٰبيٌڈ ثيڂ ُبيٌتڈ څ ُبيٌمتڈ 

ٿٌزـ ِٗلاك ڃبُبيٌت څ ٿٌزـ ٯُجبي ُبيٌتڈ اًت؛ ٿبڃڄـ آڃٴمڈ ثٸمچييپ   

  1ثلاي ُڀب پبٳ  ام ڃبپبٳ  ثڊتل اًت

ام ٛڊبك  څ پبٳينٷ  ؿك آيڈ، ٿ٤ڄبي څًي٢ آځ اًت؛ ي٤ڄم      ٿٰٔچؿ4

ډلٷچڃڈ پبٳٌبمي كڅط ام ُلٱ څ ٷڄبڇ يب پبٳٌبمي رٌپ ام آحبك آٻمچؿٷ   

 ُچؿ  كا ُبٿٺ ٿ 

ُڀب ؿك ډڄٸبٽ پمبٱ ًمبؽتڂ ؽمچؿ    »ثڈ اډٺ ٿٌزـ ٯجب ٫لٿچؿ:  9  پيبٿجل5

ٿمب  » ؟ ٷ٬تڄمـ: «ٷچڃڈ ًمتبيَ ٳملؿ   ؿډيـ ٳڈ ؽـا ُڀب كا ايڂ صڈ ٳبكي اڃزبٽ ٿ 

ٷچڃڈ اعبؿيج، ؿٻيمٺ   اٻجتڈ كڅُڂ اًت ٳڈ ايڂ«  ُچييپ آحبك ٿـ٫چ١ كا ثب آة ٿ 

 2 ُچؿ  ثټٴڈ ثيبځ يٴ  ام ٿٔبؿيٮ آيڈ اًت ثل اڃغٔبك ٿ٬بؿ آيڈ ڃڀ 

  ډلٷبڇ صين ثـي كا ام ٿلؿٽ ٷل٫تيپ، صين ڃيٴچي  ثڈ ربي آځ ٿ٤ل٫  6

ڃيٴمچي  ؿكڃٶ ٿٌمزـ   ُچؿ، ث  ٳڄيپ؛ اٷل ڃڀبم ؿك ٿٌزـ ٗلاك ٿڀڄچ١ ٿ 

ٷملؿؿ  آكي، ايمڂ ڃ٬م  څ احجمب ، كڅٍ څ      ؿيٸلي ثڈ ربي آځ ٿ٤ل٫  ٿم  

ٳڄـ،  ډبي ڃبًبٻپ رټچٷيلي ٿ  ٤ُبك اًمٽ اًت؛ ي٤ڄ  اٷل ٳٌ  ام ت٬ليظ

٬٣تم  ٿڀڄمچ١    ډبي ًبٻپ كا ٫لاډپ ًبمؿ  اٷل ٫غِب څ ث  ثبيـ څًبيٺ ت٬ليظ

 ُچؿ، ثبيـ څًبيٺ امؿڅاد آًبځ ٷلؿؿ  ٿ 

ثمل آڃٴمڈ ثبيمـ ُمبٻچؿڇ څ      ٸبډ  اًت ٳمڈ ا٫منڅځ    ٳبڃچځ ٿخجت ؿيڄ ، پبي7

ٴبك څ ډمبي  ؿكًمت   اؿ څ عبٿيبځ آځ، اڃٌمبځ ډـ٩ آځ ام آ٧بم پبٱ ثبُـ، ثبيـ ا٫ل

 پبٱ ثبُڄـ 
                                              

اَٚ ٚ  ي٘فه  يثّىٝ ثٝ ٔعٙب .ػتي٘ يٍسيثس ر يىيُ يافض يٗ ٔٛزر ثٝ ٔعٙبيز اُ ريافعُ افض. 1

 ح رْٚ اغت.ياسخ

 .140، ـ  8س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يٝ؛ افػيُ آيبٖ، ذئدٕ  اِج. 2
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ډمبي     ثلؽ  ا٫لاؿ ثلاًبى ٫لٿبځ اٻڊ  څ تلى ام رڊمڄپ ام آٻمچؿٷ   8

اڃمـ؛ ميملا پمبٳ  كا     ٳڄڄـ  اٿب ثلؽ  ا٫ملاؿ پمبٱ   كڅع  څ رٌڀ  پلډين ٿ 

ٳمڈ ؿك آيمڈ ام آځ   اًت څ ايڂ ؽچؿ ڃچ٣  ٳڀبٹ ثلاي اڃٌبځ ؿڅًت ؿاكڃـ 

 ثڈ ڃيٴ  يبؿ ُـڇ اًت 

هاهاوپيامآموزه

ډبي ؿُڀڂ ؿك ُڊلډبي اًمٿ  كا تغليپ ٳڄيـ؛ عت  اٷل آځ    پبيٸبڇ1

 پبيٸبڇ ثڈ ڃبٽ ٿٌزـ ثڄب ُـڇ ثبُـ 

  اٷل ٿلؿٽ كا ام ك٫تڂ ثڈ ٿلاٳمن ٫ٌمبؿ ثمبم ؿاُمتيـ، ٿلاٳمن ًمبٻپ څ       2

 ا ثڈ آڃبځ ٿ٤ل٫  ٳڄيـ ُبيٌتڈ ك

  اًتٳڀبٹ اڃٌبځ ڃِبڃڈ   ٣مٯڈ ثڈ پبٳ  3

 ډبي پبٱ، ٿغجچة ؽـايڄـ    اڃٌبځ4

ڃيٴم  اًمت ٳمڈ ؿك آځ     ثڄيمبؿي څ ا٫ملاؿ   ٍ ډل ٿٌزـ ثمڈ پمبٱ    اكم5

 ٳڄڄـ  څآٿـ ٿ  ك٫ت

مباىهو

ْٔا َُ دْ } َ ًِ َذُل ْو َتَػ ال ََ اىِْػيْ  ٌِ  ََ ا َساَء ٌَ ٌَِ َبْػِد  ِّ َم ذِي َْ َضاسَّ ٍَ َِاَءَُ ا َذ ْب
َ
ُع أ

 َُ ًَّ ًْ ُث ْجُفَصُس
َ
َِا وَأ ْجُفَص

َ
ًْ وَأ ًْ َونَِصاَءَُا َونَِصاَءُز َِاَءُز ْب

َ
َِ َث وَأ َِْشَػْو ىَْػ ِٓو َذ بَْخ

 ِ (6;ػٕشاٖ?)آَ.{ اىََْكِیبِ َ  ََعَ  اّلِلَّ

ٚٞشٌاٜتؼذاصدا٘ـيوٝتٛسا]حاصُ[آٔذٜ،]تاص[وؼا٘يدس]ٔٛسد[آٖتتا

تيابيذپؼشإ٘اٖٚپؼشا٘تاٖ،ٚص٘إ٘اٖ»يضتشخيض٘ذ،پغتٍٛ?تٛ،تٝت ثٚػت

وٙيِٓٚؼٙتٚص٘ا٘تاٖ،ٚخٛدٔاٖٚخٛدتاٖسادػٛتوٙيٓ.ػپغٔثاّٞٝٔي

«.دٞيٓخذاساتشدسٚغٍٛباٖلشاسٔي
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شأننزول

ت ٳڈ څٯت  ًمؾڂ ام ٿجبډټمڈ ثميڂ پيمبٿجل     مٿ  آٿـڇ ًا څ  9ؿك كڅايب  ًا

تڄـ تب ؿك ايڂٿٌيغيبځ ُـ، ڃڀبيڄـٷبځ  ثمبكڇ   ٿٌيغيبځ ڃزلاځ ام پيبٿجل ٿڊټت ؽچًا

ڃتيزڈ ٿِبڅكڇ آڃڊب ايڂ ُـ ٳمڈ اٷمل ٿِمبډـڇ ٳلؿيمـ       ثيڄـيِڄـ څ ٿِچك  ٳڄڄـ

ٿغڀـ ثب رڀ٤يت ميبؿ ثڈ ٿجبډټڈ آٿـ، ڃتلًيـ څ ثب اڅ ٿجبډټڈ ٳڄيمـ؛ ميملا عٰيٰتم     

ت  اٿمب اٷمل ٿ  كڅ  امايڂ ؿك ٳبك اڅ ڃيٌت څ ِمبډـڇ  ٿتچًٺ ثڈ ٧چ٧بًبمي ُـڇ ًا

ـاځ ؽلؿًمبَٻ ثمڈ ٿي٤بؿٷمبڇ آٿمـ، ام        ٳلؿيـ ٳڈ ٿغڀـ ثب ا٫لاؿ ٿغمـڅؿ څ ٫لمڃم

ت  ـًا ـاڃيـ ٳڈ اڅ پيبٿجل ؽ ت څ ث  ٿجبډټڈ ثب اڅ ثپلډينيـ ٳڈ ؽٜلڃبٱ ًا

 9ډڄٸبٿ  ٳڈ ډڀٸبځ ؿك كڅم ٿچ٣چؿ ثڈ ٿي٤بؿٷبڇ آٿـڃـ، ؿيـڃـ پيمبٿجل 

٫لمڃـٍ عٌميڂ كا ثمڈ آ٧مچٍ ؿاكؿ څ ؿًمت عٌمڂ كا ٷل٫تمڈ اًمت څ        

ٳڄـ ٳڈ ډلٷمبڇ   ڃين ډڀلاڇ اڅيڄـ څ ثڈ آڃڊب ٬ًبكٍ ٿ  څ ٫بٛڀڈ 7 ٣ټ 

 ثٸچييـ « آٿيڂ»ٿڂ ؿ٣ب ٳلؿٽ ُڀب 

ٿٌيغيبځ ثب ؿيـځ ايڂ ٓغڄڈ، ًؾت ثڈ څعِمت ا٫تبؿڃمـ څ ام ٿجبډټمڈ    

ڃ٠مل ٳلؿڃمـ څ عبٗمل ثمڈ ٿٔمبٻغڈ ُمـڃـ څ ثمب پمقيلٍ ُملايٚ           ٓل٩

 1تٌټيپ ُـڃـ  ،ٿٌټڀبڃبځ

هاهاواشارهنكته

اٻغزمڈ، ؿك ٿغټم  ثيملڅځ ام ُمڊل      ٿبڇ في 25يب  24كڅم    ٿجبډټڈ ؿك1

ٗمل،  بٿـيڄڈ څاٯ٢ ُـ ٳڈ اٳڄچځ ؿاؽٺ ُڊل ٿـيڄمڈ ٯملاك ؿاكؿ  ؿك عمبٹ ع   

ؿك آڃزمب ًمبؽتڈ ُمـڇ ٳمڈ عمـڅؿ يمٲ       « ٿٌمزـاالربثڈ »ٿٌزـي ثڈ ڃبٽ 

 ٫بٓټڈ ؿاكؿ  9 ٳيټچٿتل ثب ٿٌزـاٻڄج 

                                              
 .257، ـ 3صاٖ، ج يس إِي؛ افػ86، ـ 2س ٘ٛز، ج ي؛ افػ762، ـ 2بٖ، ج يز.ن: ٔدٕ  اِج. 1
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 1ل اًمت؛   ؿك آٜمط ٯلآځ، ٿجبډټڈ ثڈ ٿ٤ڄبي ڃ٬ليڂ ٳلؿځ ثڈ يٴـيٸ2

ي٤ڄ  صڄـ ڃ٬ل ٳڈ ؿكثبكڇ ٿٌئټڈ ٿڊپ ٿقډج  اؽتم٩ ؿاكڃـ، ؿك يمٲ ٿغمٺ   

رڀ٢ ُچڃـ څ ثڈ ؿكٷبڇ ؽـا ت٘ل١ ٳڄڄـ څ ام اڅ ثؾچاډڄـ ٳمڈ ؿكڅ٧ٸمچ كا   

 ٻ٤ڄت څ ٿزبما  ٳڄـ 

ثب ٿٌيغيبځ ڃزلاځ، ڃِمبڃڈ ايڀمبځ څ كاًمت      9   رليبځ ٿجبډټڈ پيبٿجل3

ؿ څ ڃتيزڈ ٿجبډټمڈ ايڀمبځ   ؿ٣چ  ايِبځ ثچؿ  اٷل ٳٌ  ثڈ ٳبك څ ؿ٣چ  ؽچ

ٳڄـ؛ صلاٳڈ اٷمل ؿ٣مبي اڅ ثمڈ اربثمت      ڃـاُتڈ ثبُـ، اٯـاٽ ثڈ ايڂ ٳبك ڃڀ 

اي  ڃلًـ څ ٿؾبٻ٬بځ ؿك ډڀبځ ٓغڄڈ ثڈ ٿزبما  اٻڊ  ٷل٫تبك ڃِچڃـ، ڃتيزڈ

اڃـ رليبځ ٿجبډټمڈ يٴم     كڅًت ٳڈ ٷ٬تڈ ايڂ رن كًچاي  ڃؾچاډـ ؿاُت  ام

 اًت  9ډبي ٓـ٭ ؿ٣چ  پيبٿجل ام ڃِبڃڈ

اڃـ ٳڈ آيڈ ٿجبډټڈ  ٿ٬ٌلاځ څ ٿغـحبځ ُي٤ڈ څ اډٺ ًڄت تٔليظ ٳلؿڇ  4

٫لمڃمـاځ  »ڃبمٹ ُـڇ اًت؛ ي٤ڄ  ٿٰٔچؿ ام څاهڇ  9ثيت پيبٿجل ؿك عٮ اډٺ

، څ ٿٰٔچؿ 3، ٫بٛڀڈ«مڃبځ ٿب»، څ ٿٰٔچؿ ام څاهڇ 8، عٌڂ څ عٌيڂ«ٿب

څ ؿك ايمڂ ٿمچكؿ كڅايمب  ٫لاڅاڃم       2اًت 7 ، ډڀبځ ٣ټ «ډبي ٿب ربځ»ام 

 3اًت ڃٰٺ ُـڇ 
                                              

اضهسع ٚ   يزٞب وسرٖ اغت ٚ اِث ٟبَ رز رعب ٝث ٔعٙهب  يٝث ٔعٙب «ثَُِٟ»ؿٝ يرز ِغت اش ز« ٔجبّٞٝ»ٚاضٜ . 1

راز س ٌبٞ يٌٚا ٝ « اش خدا يٞالوت ٚ ِعٗ ٚ رٚز» يآٖ زا ٝث ٔعٙب يوبز ٝث خداغت ٚ ٌا هد، ثهٝ    ٌسف ه ٘ا

راز وسرٖ ثٙدٜ ٝث حبَ خٛر، اجت غ ٌٚا  آٚزر. يح زا ٝث ر٘جبَ ٔيٗ ٘ بيآٖ اغت وٝ 

، 7ئمكٛر ٕٞهبٖ عّه   يِٚ ؛خٕ  اغتقٛزل  ٝ ثٝيرز آ« باثٙبئٙب ٚ ٘ػبئٙب ٚ ا٘فػٙ» يٞب ٚاضٜ. 2

 .ٗ ٔهٛزر ٚخهٛر رازر  يرز ا يٞػ ٙد؛ چساوٝ اٚالً، ؾأٖ ٘صَٚ لطع  :ٗيفبطٕٝ ٚ حػٗ ٚ حػ

س يز.ن: افػه ؛زٚر يٝ ثٝ وبز ٔه ئفسر ٚ اثٙ يوّٕبل خٕ  ثسا يبً، رز لسآٖ ٚ والْ عسة ٌبٞيثب٘

 .445 ٚ 444، قف 2ٕ٘ٛ٘ٝ، ج 

، يس طجسي؛ افػ185، ـ 1حٙجُ، ج  ؛ ٔػٙد احٕدث120ٗ، ـ 7ج ح ٔػّٓ، يز.ن: قح. 3
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ايمڂ   1ؿاڃڄمـ   ٿم   :ثيت تليڂ ؿٻيٺ ٫٘يټت اډٺ ثلؽ  ايڂ آيڈ كا ٯچي

ؿك آځ پيِم  ڃٸل٫تمڈ، څ ډميش     : ثيمت  ٳي ثمل اډمٺ   ٿنيت  اًت ٳڈ ډيش

 2اڃٌبڃ  ثڈ ايڂ ٫٘يټت ڃلًيـڇ اًت 

 كِ ّست در ايي آيِ هثاّلِ دال چٌاى تَيي كِ ًفس رسَلي ّن از كالم خذاي

 9كا ٫لمڃـاځ پيبٿجل8ٳڈ عٌڂ څ عٌيڂ «أثڄب ٓڃب»  ايڂ آيڈ ثب ت٤جيل 5

ؽچاڃـ، ؿك عٰيٰت ثل يٲ ت٬ٴل ربډټ  ٣لة ؽٚ ثٜمځ ٳِميـ؛ صلاٳمڈ   

ؿاڃٌمتڄـ څ تڄڊمب ٫لمڃمـاځ     آڃبځ ٫لمڃـاځ ؿؽتل كا ٫لمڃـ عٰيٰ  اڃٌبځ ڃڀم  

 ؿاڃٌتڄـ  پٌل فڃچڇ پٌلي( كا ٫لمڃـ ؽچؿ ٿ 

څ  اًت  ثڄبثلايڂ اٷمل ٳٌم  ثلاثمل ٿڄٜمٮ       ؿ٣ب، ًمط ٿإٿڄبځ څاٯ٤ 6

تچاځ ام ٧يت ٳڀٲ ٷل٫مت څ ثمب اڅ    اًتـالٹ څ ٿ٤زنڇ تٌټيپ عٮ ڃِـ، ٿ 

اي ٿ٤ڄچي ثلؽبًت  اٿب كتجڈ ؿ٣ب څ ڃ٬ليڂ ؿك ٿجبكمڇ ثمب ؿُمڀڂ،    ثڈ ٿجبكمڇ

 3ث٤ـ ام ٿڄٜٮ څ اًتـالٹ ٯلاك ؿاكؿ 

ٳڄمـ    څ ٿٌيغيبځ ڃزلاځ اُمبكڇ ٿم    9  ايڂ آيڈ ٫ٰٚ ثڈ ٿجبډټڈ پيبٿجل7

، يمٲ عٴمپ ٣ڀمچٿ  اًمت؛ ي٤ڄم  صڄبڃضمڈ       اٿب ٿجبډټڈ ؿك ثلاثل ٿؾبٻ٬مبځ 
                                                                                         

، 1 ؛ وؿهب ، ج 85، ـ 8ت، ج يح اِغي؛ ٔفبا150، ـ 3ٔػ دزن حبوٓ، ج ؛ 192، ـ 3ج 

 .تغٙت اغ اش ٔٙبث  ٟٔٓ اُٞ يوٝ ٍٕٞ 193ـ 

٘فس اش قهحبثٝ ثهٝ    51ٔجبّٞٝ زا  ئبخسا»ػد: ي٘ٛ ئ 257، ـ 3صاٖ، ج يرز إِ ييعالٔٝ طجبطجب 

ه   46، قهف  3ص رز و بة احمهبق اِحهك، ج   ي٘ ي٘ٛزاهلل ؾٛؾ س يلبض«. ا٘د ٘ س ٘مُ وسرٜ بقااف

 ا٘د. بٖ زا ٘مُ وسرٜيٗ خسيثسر وٝ ا يغٙت زا ٔ ٘بْ ؾكت ٘فس اش ثصزٌبٖ اُٞ 76

 س وؿب  اغت.يغٙت، رز افػ ، اش ٔفػساٖ ثصزي اُٞيٗ غخٗ شٔخؿسيا. 1

ز.ن: ؛ سٔهٛر ضسل آٖ زا رز ٔدّع ٔأٖٔٛ فت ؾدٜ اغت وٝ حيحىب 7ٗ غخٗ اش أبْ زضبيا. 2

 .231، ـ 1ٖٛ اخجبز اِسضب، ج يع

 .86، ـ 2س ٘ٛز، ج يافػ. 3
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تچاڃڄـ  ډبي ا٫لاؿ ثبايڀبځ څ پبكًب ثل ؿُڀڂ تأحيلٷقاك ڃجچؿ، آڃبځ ٿ  اًتـالٹ

ثمبكڇ، كڅايمبت  ڃيمن ؿك ٿڄمبث٢      ٿؾبٻ٬بځ كا ثڈ ٿجبډټڈ ؿ٣مچ  ٳڄڄمـ  ؿك ايمڂ   

 1اًمٿ  آٿـڇ اًت 

ؿډـ ٳڈ  ٳڄبك ٿلؿاځ ٿٜلط اًت  ايڂ ڃِبځ ٿ  3  ؿك ايڂ آيڈ، ٫بٛڀڈ8

ؿك ٿچاٯ٢ عٌبى تبكيؼ اًمٽ، ع٘چك ؿاُمتڈ، څ ثمڈ ًمڊپ ؽمچؿ ؿك     مڃبځ 

 اڃـ  پيِجلؿ اډـا٩ اًمٿ  ٳڀٲ ٳلؿڇ

ؿډـ ٳڈ ؿك ٿجبډټڈ ٳڈ ڃمچ٣  ؿ٣بًمت،      ايڂ آيڈ څ ُأځ ڃنڅٻَ ڃِبځ ٿ 9

اٿمب   ،ت٤ـاؿي اڃمـٱ  9كڅ پيبٿجل تل ام ت٤ـاؿ آڃڊبًت  امايڂ ُؾٔيت ا٫لاؿ ٿڊپ

 ثلاي ٿجبډټڈ ثڈ ډڀلاڇ ثلؿ ثٌيبك ثنكٷچاك څ ثبُؾٔيت څ ٣نين كا 

اًت څ ام ايڂ آيڈ « ؿڅكي ام كعڀت اٻڊ »ثڈ ٿ٤ڄبي « ٻ٤ڄت»  څاهڇ 13

اڃمـ؛ ي٤ڄم  ام كعڀمت     ُچؿ ٳڈ ؿكڅ٧ٸچيبځ ٿٌتغٮ ٻ٤ڄت اٻڊ  اًت٬بؿڇ ٿ 

 ُچڃـ  اٻڊ  ؿڅك ٿ 

هاهاوپيامآموزه

تمچاځ ثملاي ٿجمبكمڇ ثمب      رڀ٤  ؿڅ ٛل٫ڈ( ٿم     ام ٿجبډټڈ فڃ٬ليڂ ؿًتڈ1

 اًمٽ اًت٬بؿڇ ٳلؿ  ؿُڀڄبځ

 ،  ؿك ٿلعټڈ ڃؾٌت، ثب ؿُڀڄبځ، ٿجبكمڇ ٿڄٰٜ  ٳڄيـ څ اٷل احمل ڃٴملؿ  2

  ٳڄيـٿجبډټڈ 

  پي ام كڅُڂ ُـځ عٰبيٮ څ اًتـالٹ ٿڄٰٜ ، ربي ثغج څ رمـٹ  3

 ڃيٌت 
                                              

ص يه ٘ ; يي. اش عالٔهٝ طجبطجهب  447، ـ 2س ٕ٘ٛ٘هٝ، ج  ي؛ افػه 351، ـ 1ٗ، ج يز.ن: ٘ٛز اِثمّ. 1

ص يه ٗ عكهس ٘ يه اٌس ٔخبِفبٖ اغالْ ثخٛاٞٙهد، ٔػهّٕب٘بٖ رز ا  : »فسٔٛر يت ؾدٜ اغت وٝ ٔيحىب

 .128ز.ن: اعدبش لسآٖ، ـ  ؛«ا٘د ثٝ ٔجبّٞٝ حبضس
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 تليڂ ا٫لاؿ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ  تليڂ څ ثبٳي٬يت   ؿك ٿجبډټڈ، ام ڃنؿيٲ4

٫لمڃمـاځ اڅ څ   8يڂ، عٌڂ څ ع9ٌډڀضچځ ربځ پيبٿجل 7   ٣ټ 5

 1ؽبڃچاؿڇ عٰيٰ  اڅًت  ٫3بٛڀڈ

   ؿكڅ٧ٸچيبځ ًناڅاك ٻ٤ڄت اٻڊ  څ ؿڅكي ام كعڀت ؽـايڄـ 6

غذير

{ ََ ِي َْٔم يَئَِس اَّلَّ ٍَيْ ُج  اَْلَ ْك
َ
َْٔم أ ِن اَْلَ  ْٔ ًْ وَاْخَظ  ُْ ْٔ َ ََ ََتَْظ  ـ  ًْ  َزَفُروا ٌَِ دِيُِِس

ًْ وَ  ًْ دِيَُِس ٍَِّت ىَُس ِْػ  ُ ًْ ٍُْج َغيَيُْس ٍَ ْت
َ
ًُ  أ (8)ٔائذٜ?.{اْْلِْشَََم دِيِا   َورَِضيُج ىَُس

تا ٔيتذؿتذ٘ذ.پتغاصآٟ٘ اا ٗؿتٕا٘ [دبت َٚا سصبذ٘تذ،اص]ص شٚص،وؼت٘ايوتٝوفتشٚ ٔا

ٚ ْ ُوتشد ٖوأت ٗؿتٕاساتشابتتا تشٚص،دبت شاػتيذ!ٔا [ٟت ٗت فتتأ خِا ]اصٔ شاػيذٚ ٟ٘

ٖٛا ػٙ اصاػالْتشا ؿٕا]ٝت ٛدْٚ إْ٘ ْ.٘ؼٕتخٛدساتشؿٕإت ساضيؿذ [دٗب

هاهاواشارهنكته

ُمـڇ ٳمڈ كڅم   « اٳڀمبٹ ؿيمڂ څ اتڀمبٽ ڃ٤ڀمت    »  ؿك ايڂ آيڈ، ًؾڂ ام كڅم 1

ممبى كڅايممب  ميممبؿي ام ُممي٤ڈ  ممت  ٿ٬ٌمملاځ ُممي٤ڈ ثلًا څ  2ڃباٿيممـي ٳ٬ممبك ًا

ت؛ ي٤ڄ  ډڄٸمبٿ  ٳمڈ   « اٻيچٽ»اـڃ ٳڈ ٿٰٔچؿ ام  ٷ٬تڈ 3ًڄت اډٺ كڅم ٧ـيلؽپ ًا

يڄ  ؽچؿ ت٤ييڂ ٳلؿ څ پِمتچاڃڈ   7 ثڈ ٛچك كًڀ  ٣ټ  9 پيبٿجلا٠٣پ كا ثڈ ربِڃ

ـا ٳبٿمٺ ُمـ څ ٳمب٫لاځ څ         مٽ ٫ملاډپ ًمبؽت، ؿيمڂ ؽم ٿغٴڀ  ثلاي آيڄـڇ ًا

ممٽ ٯمبئپ ثمڈ ُمؾْ       ؛ ميلا ٿِبډـڇ ٳلؿـڃ ٳمڈ ًا ــڃ مٽ ٿأيچى ُ ؿُڀڄبځ ًا
                                              

 ؾٛر. يثب اٛخٝ ثٝ ؾأٖ ٘صَٚ اغ فبرٜ ٔ. 1

، 2ٚ ج  277، ـ 1ٗ، ج ي؛ وٕهبَ اِهد  216، ـ ي٘عٕهب٘  تجي؛ غ293، ـ 1 ، جيبؾيس عيافػ. 2

 .290 ٚ 198 ف، ق1، ج ي؛ وبف675ـ 

 .256ٚ  208، 207، 203، 202، قف 1ُ، ج يؾٛاٞد اِ ٙص. 3
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كا ٷل٫مت    9ڃيٌت څ ٫ملؿي ٣مبٻپ، ٣مبؿٹ، پبكًمب څ ٯـكتڀڄمـ رمبي پيمبٿجل       

ممٽ ٳبٿمٺ ُمـ څ ثمب ٿچډجمت اٻڊم        ٷچڃڈ ثچؿ ٳڈ ثب تٴڀيٺ ؽٚ  ايڂ كډجلي، ًا

مل تڀمبٽ ُمـ څ ؿك آځ كڅم ثمچؿ ٳمڈ پلڅكؿٷمبك ام        اٿبٿت، ڃ٤ڀت ـا ثل ِث ډبي ؽ

ت  ل ؿاٌڃ مٽ ا٣مٽ كٗبيت ٳلؿ څ آځ كا آييڂ ڃڊبي  ِث  ثلڃبٿڈ ٳبٿٺ ُـڇ ًا

ًڄت څ ُمي٤ڈ، ثمڈ اكتجمبٙ ايمڂ آيمڈ ثمب          ؿك كڅايب  ٫لاڅاڃ  ام اډٺ2

يظ ُمـڇ اًمت  ثلؽم  ام ؿاڃِمڀڄـاځ څ     تٔمل  7 ٧ـيلؽپ څ څاليت ٣ټ 

اثمڂ رليمل   »اڃمـ ام:   اڃـ، ٣جبك  ًڄت ٳڈ ثـيڂ اٿل تٔليظ ٳلؿڇ كاڅيبځ اډٺ

ٳڄمـ ٳمڈ ايمڂ آيمڈ ؿك كڅم      ، عٴبيت ٿم  9ام ميـ، ٓغبث  پيبٿجل« ٛجلي

 ڃبمٹ ُـ  7 ٧ـيل ؽپ څ ؿكثبكڇ ٣ټ 

ام اثچًمم٤يـ ؽِممـٕكي، ٓممغبث  « عممب٫ٞ اثممچڃ٤يپ آمم٬ڊبڃ »ډڀضڄمميڂ 

ٳڄـ ٳڈ ؿك كڅم ٧مـيلؽپ څ پمي ام ڃٔمت     ، عٴبيت ٿ 9جلٿ٤لڅ٩ پيبٿ

ثڈ څاليت، ډڄچم ٿلؿٽ ٿت٬ل٭ ڃِـڇ ثچؿڃـ ٳڈ ايڂ آيڈ ڃمبمٹ ُمـ څ    7 ٣ټ 

ٓـا ثڈ تٴجيل ثټڄـ ٳلؿ  عت  ؽٜيت ث٨مـاؿي ام اثمچډليلڇ ڃٰمٺ     9پيبٿجل

تجليٲ ٷ٬ت ٳڈ ٿچالي اڅ  7 ٳڄـ ٳڈ پي ام رليبځ ٧ـيل، ٣ٔڀل ثڈ ٣ټ  ٿ 

 1ُـڇ اًت  څ ٿچالي ډل ٿٌټڀبڃ 

څ ؿك  2كڅايممت 16ام ؿاڃِممڀڄـاځ څ كاڅيممبځ ُممي٤ڈ، ؿك ٳتممبة اٻ٨ممـيل، 

ٿؾتټ٪ ڃٰمٺ ُمـڇ   ٛل٭ ثلډبځ څ ڃچكاٻخٰټيڂ، ؿڇ كڅايت ام  3ت٬ٌيل ٓب٫ ،
                                              

هبِ 515س فسال، ـ يافػ ز.ن: ؛«و موٓ كل مسلم يطالب اصبحت موٓ اابن ايبيّخ بّخ ب»عٕس ٌفت: . 1  ي؛ ٔا

ز2 قدٚق، ـ ٛاز، ج 165، ـ ي؛ اعالْ اِٛ ىجهس   ير الهدا؛ 35، ـ 29؛ ثحبزاال٘ غهد 5، ـ يِا س ٚ اش ي؛ ِا

ٗ  فر  ي  الخلبيه ؛ ٔهٗ ح 234، ـ 42ٙٝ رٔؿهك،  ج  يخ ٔدئٙبث  اُٞ غٙت: ابز خطهبة، ـ   عٕهسث ِا

194. 

 .392ٚ  275، 272، 233 ه 230، 222قف   ،1س، ج ياِغد .2

 .10ٚ 9، قف 2، ج يس قبفيافػ. 3
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ثبُـ څ ؿك كڅم ٧ـيل ثل ٿملؿٽ اثمم٥    ٿ  7 اًت ٳڈ ايڂ آيڈ، ؿكثبكڇ ٣ټ 

 1ُـڇ اًت 

ـ  7   ؿڅ آيڈ ام ًچكڇ ٿبئـڇ ؿكثبكڇ څاليمت ٣ټم   3 يلؽپ اًمت:  ؿك ٧م

  ٫بٓټڈ ميبؿ ايڂ ؿڅ آيڈ ثـاځ ًجت اًت ٳمڈ  3څ ؿيٸلي آيڈ  67يٴ  آيڈ 

آڅكي څ ٿلتت ڃِـڇ اًت؛ ٷبډ  آيب   ٯلآځ ٛجٮ تلتيت ڃنڅٹ آيب  رڀ٢

 ډبي ٿـڃ  آٿـڇ اًت څ ٷبډ  ثڈ ٣ٴي    ٿٴ  ؿك ًچكڇ

ت ٳڈ ربي آيب  ثڈ ؿًتچك پيبٿجل ٺ ُـڇ ًا ُمـ    ت٤يميڂ ٿم    9ډڀضڄيڂ ٰڃ

ڇ يٴزب ڃبمٹ ُـڇ ثبُمـ  ًمپي    ؿك ٗڀڂ، اعتڀبٹ ؿاكؿ ٳڈ ثؾَ اڅٹ ًچكڇ ٿبـئ

ڇ  67پيبٿجل ايڂ ثؾَ ام آيڈ ًچٽ كا ثڈ ډڀلاڇ آيڈ   2 ثبُـؿك كڅم ٧ـيل ؽچاـڃ

ؿك آيمڈ ًمچٽ    7   ؿكؽچك تچرڈ اًت ٿٜټت ٿلثچٙ ثڈ څاليت ٣ټم  4

اعٴبٽ ٧قاډبي عمٹ څ علاٽ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت تب ام ؿًمتلى   ،ًچكڇ ٿبئـڇ

ؿك اٿمبځ ثڀبڃمـ  ٿؾبٻ٬مبڃ  ٳمڈ ام ډلٷچڃمڈ تڊڀمت ثمڈ        تغلي٪ ٿؾبٻ٬مبځ  

 3ٳچتبډ  ڃٴلؿڃـ  7 څ اًمٽ څ ٿجبكمڇ ثب څاليت ٣ټ  9پيبٿجلاٳلٽ

ُمچؿ ٳمڈ ٯمچاٽ ٿٴتمت        ام ايڂ آيڈ، ثب تچرڈ ثڈ كڅايب ، اًت٬بؿڇ ٿم  5

اًمٽ ثڈ كډجلي ٓغيظ اًت؛ ثڈ ٛمچكي ٳمڈ ثمب څرمچؿ اڅ، ؿيمڂ ٳبٿمٺ       

ُمچؿ څ   ٷيلؿ څ ڃ٤ڀت ثب اڅ تڀبٽ ٿم   ُچؿ څ ٿچكؿ كٗبيت ؽـا ٯلاك ٿ  ٿ 

 ٷلؿڃـ  ٳب٫لاځ ڃباٿيـ ٿ 

  ډڀڈ اٿيـ ٳب٫لاځ ثڈ ڃجچؿځ كډجل اًمٽ اًت  پي ثب څرمچؿ كډجملي   6

ؿك ربٿ٤ڈ، ٿٌټڀبڃبځ ڃجبيـ ام ٳمب٫لاځ تلًم  ؿاُمتڈ     7 اليٮ ډڀضچځ ٣ټ 
                                              

 .266، ـ 4س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1

 .210 ٚ 209 ف، ق5صاٖ، ج يس إِيز.ن: افػ. 2

 .270، ـ 4س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 3
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ُچؿ ٳڈ ٿلؿٽ ام ؽمٚ څاليمت    ثبُڄـ  ؿك څاٯ٢، ؽٜل ٳب٫لاځ څٯت  ميبؿ ٿ 

 1 ٫بٓټڈ ثٸيلڃـ

هاهاوپيامآموزه

 ُچؿ    ؿيڂ ثب څرچؿ كډجل اٻڊ  ٳبٿٺ ٿ 1

 ډبي ؽـاًت    كډجل اٻڊ  ام ڃ٤ڀت2

  ثب ڃڊبؿيڄڈ ٳلؿځ كډجلي اٻڊ ، ؿُڀڄبځ كا ٿأيچى څ ؿڅًتبځ كا ايڀڂ 3

 ًبميـ 

برائت

ِ ةََراءَ } ََ اّلِلَّ ٌِ ََ  َوَرُشَِٔلِ إَِل  ٌة  ِي َْشِ ِ َ  اَّلَّ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ْدحًُ  َْ (6تٛتٝ?).{ ََع

اؽتتٝوؼتا٘ي]ابٗآبات،اِػالْ[ػذْتؼٟذ اػتاصطشفخذاٚفشػتادٜ

.ابذ[پيٕاٖتؼتٝاٖوٝ]تاآ٘اٖاصٔـشو

هاهاواشارهنكته

  ٛجمٮ ڃٰمٺ ثٌميبكي ام ٿ٬ٌملاځ څ ٿغمـحبځ څ ٿچكؽمبځ اًممٽ،        1

ډبي ٿِلٳبځ  آيڈ ث٤ـ ام آځ ڃبمٹ ُـ څ پيڀبځ 27ډڄٸبٿ  ٳڈ آيڈ ٫چ٭ څ 

ايڂ ٫لٿبځ كا ثلاي اثم٥، ثڈ اثمچثٴل ؿاؿ تمب    9 چ ٳلؿ، پيبٿجل ا٠٣پكا ٻ٨

ٷل٫ت  ؿك ٿلاًپ عذ ثل ٿلؿٽ ثؾچاڃـ  څٻ  ثڈ ٫لٿبځ رجلئيٺ آځ كا پي

څاٷقاك ٳلؿ تب ؿك كڅم عذ اٳجمل ثملاي ٿملؿٽ     7 څ اثم٥ آځ كا ثڈ ٣ټ 

ايڂ ًچكڇ كا تڄڊب ٳٌ  ثبيمـ اثمم٥ ٳڄمـ ٳمڈ ام ٿمڂ      »ثؾچاڃـ څ ٫لٿچؿ: 

 « ڂ ام اڅيپاًت څ ٿ

                                              
 .21ه  19، قف 3س ٘ٛز، ج يافػ. 1
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آيمـ؛ ثمڈ    ثمڈ ُمڀبك ٿم     7ايڂ ٿبرلا، ٫٘يټت  ثنكٵ ثلاي اٿبٽ ٣ټم  

ًمڄت ام   څ اډمٺ  ډمبي ُمي٤ڈ   ٛچكي ٳڈ آٺ څاٯ٤ڈ، ؿك ثٌميبكي ام ٳتمبة  

 1ُـڇ اًت  ډبي ٿؾتټ٬  ڃٰٺ كاڇ

  ايڂ آيڈ ثڈ ًبٹ ډِتپ ډزلي ٿلثچٙ اًت ٳڈ ٿٴڈ ٫تظ ُمـڇ ثمچؿ    2

جبؿي ؽمچؿ ٳمڈ آٿيؾتمڈ ثمب     اٿب ٿِلٳبځ ډڀضڄبځ ثلاي اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ ٣

آٿـڃـ څ ٷبډ  ثلډڄڈ ثڈ ٛچا٩ ٳ٤جمڈ   ؽلا٫ب  څ اڃغلا٫ب  ثچؿ، ثڈ ٿٴڈ ٿ 

، آيمڈ  كڅ امايمڂ  پلؿاؽتڄـ  تغڀٺ ايڂ څ٢ٗ ثلاي ٿٌټڀبڃبځ ڃبٿڀٴڂ ثچؿ  ٿ 

 ٿقٳچك څ آيب  ث٤ـ ام آځ ڃبمٹ ُـ څ ثڈ ايڂ څ٢ٗ ڃبٿٜټچة ؽبتڀڈ ؿاؿ 

ٳڈ ثلؽ  ام آڃبځ يمب ثمب   ډبي ٿؾتټ٬  ثچؿڃـ  ٷلڅڇ 9  ؿك ٣ٔل پيبٿجل3

ٓچك  ٿچٯمت   ٿٌټڀبڃبځ ډيش پيڀبڃ  ڃـاُتڄـ، يب اٷل ډپ پيڀبځ ؿاُتڄـ، ثڈ

ُمٴڄ  څ يمب٫تڂ ٫لٓمت      يب ؿائڀ  ثچؿ  اٿب ايڂ ٷلڅڇ اؽيل ؿكٓمـؿ پيڀمبځ  

ايڂ آيڈ ڃين پيڀبځ ٿٌټڀبڃبځ ثب آڃبځ كا ٻ٨چ،  2ثلاي عڀټڈ ثڈ ٿٌټڀبڃبځ ثچؿڃـ 

ُمٴڄ ، تچٛئمڈ څ    تب ٫لٓمت پيڀمبځ   3لؿڅ ت٤ڊـ ڃـاُتڂ ثڈ آڃبځ كا ا٣مٽ ٳ

 ُجيؾچځ ثڈ ٿٌټڀبڃبځ كا پيـا ڃٴڄڄـ 

ؿډمـ، ام ايمڂ آيمڈ       ثب ايڄٴڈ اًمٽ ثڈ څ٫بي ٣ڊـ ثٌميبك اډڀيمت ٿم    4
                                              

س، يوث س اثٗي؛ افػ28، ـ يئف ٘ػبئ؛ خكب212، ـ 3ٚ ج  331، ـ 1. ز.ن: ٔػٙد احٕد، ج 1

؛ 46، ـ 10، ج ي؛ طجهس 69، ـ  ي؛ ذخبئس اِعمج475، ـ 9؛ خبٔ  االقَٛ، ج 322، ـ 2ج 

ٗ يه ٘فس ٘مُ ؾهدٜ اغهت وهٝ ا    73، ٘بْ 338، ـ 6س، ج ي؛ رز اِغد368، ـ  5احمبق اِحك، ج 

 ثٝ ثعد. 275، ـ 7س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يٗ ز.ن: افػيا٘د. ٕٞچٙ ت وسرٜئبخسا زا حىب

ؾهٛر وهٝ ٔؿهسوبٖ رزقهدر      ياغه فبرٜ ٔه   يٗ غٛزٜ ثٝ خهٛث يبل چٟبزْ، ٞف ٓ ٚ ٞؿ ٓ اي. اش آ2

 ٕبٖ ٔػّٕب٘بٖ ثب آ٘بٖ ِغٛ ؾد.يزٚ، پٗ يثٛر٘د ٚ اشا يؾىٙ ٕبٖيپ

 ؛ٍهساٖ اغهت  يلط  ازاجبط ٚ ثسراؾ ٗ أَبٖ ٚ اعالْ ٘داؾ ٗ اعٟد ثهٝ ر  يثٝ ٔعٙب« ثسائت». ٚاضٜ 3

 .2، ـ  5بٖ، ج يز.ن: ٔدٕ  اِج
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ډبي  ام تچٛئڈ څ ڃٰٖ پيڀبځ ٿِبډـڇ ُـ،  ُچؿ ٳڈ ډلٷبڇ ڃِبڃڈ اًت٬بؿڇ ٿ 

اڃڈ ٻ٨چ څٻ  ثبيـ رچاڃڀلؿ  ربڃجڈ ٻ٨چ ٳڄڄـ ٿٌټڀبڃبځ عٮ ؿاكڃـ پيڀبځ كا يٲ

 پيڀبځ كا ا٣مٽ ڃڀبيڄـ 

هاهاوپيامآموزه

 ُٴڂ، ت٤ڊـي ڃـاكڃـ  ٿِلٳبځ پيڀبځؿك ثلاثل   ؽـا څ كًچٻَ 1

   ام ٿِلٳبځ ثيناكي ثزچييـ څ ثلائت ؽچؿ كا ا٣مٽ ٳڄيـ 2

 رکر ٍ دعا در ايام حح

{ ًْ ًْ آةَ اَءُز ًْ ـَاْیُنُروا اّلِلَّ َن ِذْنِرُ  َِاِشَهُس ٌَ  ًْ َط دَّ ِیْن را   ـَإَِیا كََضْيُخ
َ
ْو أ

َ
أ

 ِِ ََ انلَّا ٍِ ٌَ ا ََلُ ِ   ـَ ْجَي ا َو َِا ِ  ادلُّ ِ َِا آح ٍَ  ٌََ َحُلُٔل َربَّ
َْ َخ ََ  ٌِ .{اآلِخ َرةِ 

(700)تمشٜ?

جا آٚسدبذ،ٕٞا٘ٙذبتادآٚس ؿتٕااصٍٚٞٙأيوٝاػٕاَ]حج[خٛدساتٝ

اصٔتشدْوؼتياػتت٘ياوا٘تاٖ،باتابادٔا٘يؿذبذتش،خذاساتٝبادآٚسبتذٚ

ٗ»]ٌٛبذ?وٝٔي ٜا [پشٚسدٌاسٔا!تٝٔتا،دس]ٕٞتي ٚحتاَآ٘ىتٝ«[د٘يتاتتذ

ا ٘يؼت.تشابؾدسآخشتٞيچتٟشٜ

هاهاواشارهنكته

ٿملؿٽ ؿك مٿمبځ ربډټيمت، پمي ام       ڃٰٺ ُـڇ اًمت ٳمڈ   7  ام اٿبٽ ثبٯل1

ٿ  ٳمڈ ام  ؿاؿڃـ څ ا٫تؾبكا  ٿچډچ اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ عذ، ارتڀب٣  تِٴيٺ ٿ 

 1ُڀلؿڃـ  پـكاڃِبځ ڃٔيت آڃڊب ُـڇ ثچؿ څ ُلط عبٹ آڃبځ كا ثلٿ 

ُچؿ ٳڈ پي ام ٿلاًپ عمذ، ثمڈ يمبؿ     ٯلآځ ٳليپ ؿك ايڂ آيڈ يبؿآڅك ٿ 
                                              

 .37، ـ 2س ٕ٘ٛ٘ٝ، ج يافػ. 1



 064                                            اماكه ي ايام مقدس مرتبط با حج
 

 31044ـ شاخه  11/4/1332، تاريخ: فرحناكمجري:  ـ4 پرينت

ٳممپ، ؽممـا كا ثممب ډڀممبځ ُممچك ٿؾٔچٓمم  ٳممڈ ؿك  ؽممـا ثبُمميـ څ ؿًممت

 تل يبؿ ٳڄيـ  ٫ؾل٫لڅُ  ثڈ پـكاځ ؽچؿ ؿاكيـ څ عت  پلُچكتل څ ٣ڀيٮ

فٳل »ڃٰٺ ُـڇ اًت ٳڈ ٿٰٔچؿ ام  7ام اٿبٽ ٓبؿ٭  ؿك اعبؿيج 2

ؿك ايڂ آيڈ، تٴجيلډبي  اًت ٳڈ ام ٟڊل كڅم ٣يمـ ٯلثمبځ تمب ڃڀمبم     « اهلل

َزُ  ا » ُچؿ: ٓجظ كڅم ًينؿډپ ؽچاڃـڇ ٿ  ، ٓ اِلهه آِّ َأْكه  ا َأْكه  وا ا   َزُ

 ، َما َرَزَقنَا ِمْن َمِوَمِة  یَأْكَزُ َعلَ  ا اَىا، َما َهَد  یَو  احَلمد، ا  َاكَزُ َعلَ َأْكَزُ  ا َأْكَزُ

 1« اأْلَْىَعام

 اڃـ:   ٿلؿٽ ؿكثبكڇ ؿڃيب څ آؽل  ًڈ ؿًتڈ3

ٷقكڃمـ څ ثمب    ؽچاډڄمـ څ ام ؿڃيمب ٿم     اٻ٪( ٷلڅډ  ٫ٰٚ آؽل  كا ٿم  

 پلؿامڃـ  ٷيلي، ثڈ ٣جبؿ  ٿ  ٷچُڈ

څ ډمب   ٛټجڄـ څ آؽل  ؽچؿ كا ٫مـاي ٻمق    ة( ٷلڅډ  ٫ٰٚ ؿڃيب كا ٿ 

 ٳڄڄـ  ٿڄب٢٫ ٿبؿّي ؿڃيچي ٿ 

ؽچاډڄمـ  ايڄمبځ ام    د( ٷلڅډ  ډمپ ڃيٴم  ؿك ؿڃيمب څ آؽمل  كا ٿم      

ٳڄڄـ څ آڃڊب كا ٿٰـٿڈ آؽل  ٯلاك  ډبي ؿڃيچي اًت٬بؿڇ ٿ  ٿچاډت څ ڃ٤ڀت

 ؿډڄـ  ٿ 

ٳڄـ؛ ؿك  ٷ٬تڄ  اًت اًمٽ، ٷلڅڇ اڅٹ څ ؿڅٽ كا ًلمڃَ څ ٿغٴچٽ ٿ 

ڄمـ څ اعبؿيمج ڃيمن كډجبڃيمت كا     ٳ څاٯ٢، ايڂ آيڈ، ؿڃيبٛټجبځ كا ًلمڃَ ٿم  

ٳڄـ ٳڈ ډڀمبځ   ثڄبثلايڂ اًمٽ كاڇ ًچٽ كا پيِڄڊبؿ ٿ  2ًلمڃَ ٳلؿڇ اًت 

 ڃيٴ  ؿڃيب څ آؽل  اًت ؽچاًتڂ 
                                              

 .516، ـ 4، ج ي. وبف1

 ان ا : »9ي. عٗ اِٙجه 115، ـ 70ز.ن: ثحبزاال٘ٛاز، ج  ؛«ةوالرهباى يُاّمت س يفول» :9يعٗ اِٙج. 2

 ٕٞبٖ.« ةونا الرهباىوكتب عليمل  تبارك و تعايل
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هاهاوپيامآموزه

  ثب اڃزبٽ ؿاؿځ ٿلاًپ عذ، څٟي٬ڈ ؽچؿ كا تڀبٽ ُـڇ ڃـاڃيـ  ثټٴمڈ ثمب   1

 يبؿ ؽـا، پيچڃـ ؽچيَ كا ثب پلڅكؿٷبك اًتڀلاك ثؾِيـ 

   ثيَ ام ڃيبٳبځ ؽچؿ ثڈ ٫ٴل ؽـا ثبُيـ 2

 ُچؿ    ډلٳي ثڈ ؿڃيب ٯبڃ٢ ُچؿ، ام آؽل  ٿغلڅٽ ٿ 3

ڃٸل ڃجبُيـ څ ثڈ مڃـٷ  ؿڃيب ٯبڃ٢ ڃِمچيـ څ     ؿك ؿ٣بډبي ؽچؿ ًٜغ 4

 ؿ٣بي ڃبٯْ ڃٴڄيـ 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 كتابنامه

 تب  رب، ث  ڃب، ث  اعٰب٭ اٻغٮ، ڃچكاهلل تٌتلي، ث   1

، عٌمڂ ثمڂ اثم  اٻغٌمڂ ؿيټڀم ، اڅٹ،      اكُبؿ اٻٰټمچة اٻم  اٻٔمچاة     2

 ٭  1412اڃتِبكا  ُلي٪ كٗ ، 

اًجبة اٻڄنڅٹ، اثچاٻغٌڂ ٣ټ  ثڂ اعڀـ اٻچاعـي اٻڄيِبثچكي، ثيملڅ ،    3

 ٭  1425اٻ٤ٔليڈ، 

 ، عٌڂ اٻٜچًاالًتجٔبك ٫يڀب اؽتټ٪ ٿڂ االؽجبك، اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ   4

 ٭  1393تڊلاځ، ؿاكاٻٴتت االًمٿيڈ، 

٣ټ  ٫٘مٺ ثمڂ عٌمڂ ٛجلًم  فاٿميڂ اهلل(، ٛڊملاځ،       ئ٣مٽ اٻچكي، اثچ  5

 تب  ؿاكاٻٴتت اإلًمٿيڈ، ث 

 ٍ  1385االًمٿيڈ، تڊلاځ، ثغبكاالڃچاك، ٿغڀـ ثبٯل ٿزټٌ ،   6

،  ، ثڄيمبؿ ث٤خمت   اڅٹ، تڊلاځ ، ًيـ ډبُپ ثغلاڃ ، اٻجلډبځ ٫  ت٬ٌيلاٻٰلآځ  7

   ٭1416

ٿ  اڃتِمبك،  پلتچي ام ٯلآځ، ًيـ ٿغڀچؿ ٛبٻٰبڃ ، تڊلاځ، ُملٳت ًمڊب    8
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1348  ٍ 

تبد اٻ٤لڅى ٿڂ رچاډل اٻٰبٿچى، ٿغڀمـ ٿلت٘م  عٌميڄ  اٻنثيمـي،       9

 ٭  1433رب،  ؿاكاٻڊـايڈ، ث 

تبكيؼ ي٤ٰچث ، اعڀـ ثمڂ اثم  ي٤ٰمچة، ٯمپ، ٿإًٌمڈ ڃِمل ٫لډڄمٶ          13

 تب  ، ث :ثيت اډٺ

 ٍ  1366تغليل اٻچًيټڈ، اٿبٽ ؽڀيڄ ، ٯپ، اڃتِبكا  ربٿ٤ڈ ٿـكًيڂ،   11

االڅٻم ،  اٻٴليپ، عٌڂ ٿٔم٬ٜچي،   اٻتغٰيٮ ٫  ٳټڀب  اٻٰلآځ  12

 ٍ  1371ايلاځ، اڃتِبكا  څماك  ٫لډڄٶ څ اكُبؿ اًمٿ ، 

ت٬ٌيل اٻج٨چي اٻڀٌڀ  ٿ٤بٻپ اٻتڄنيٺ، عٌيڂ ثڂ ٿ٤ٌچؿ اٻ٬لا  اٻج٨چي،   13

 ٽ  2334٭ م  1424ثيلڅ ، ؿاكاٻٴتت اٻ٤ټڀيڈ، 

ت٬ٌيل اٻتجيبځ ٫  ت٬ٌيل اٻٰلآځ، اثچ ر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ اٻغٌڂ اٻٜچًم ،    14

 اك اعيب  اٻتلاث اٻ٤لث ، ثيلڅ   ؿ

ت٬ٌيل اٻ٤يبُ ، ٿغڀـثڂ ٿ٤ٌچؿ ٣يبُ ، تغٰيٮ: ًيـ ډبُمپ كًمچٻ      15

 ٍ  1383ٿغمت ، تڊلاځ، صبپؾبڃڈ ٣ټڀيڈ، 

رمب،   ت٬ٌيل اٻٰلآځ اٻ٠٤يپ، اثڂ ٳخيل، ڃِل ؿاك اعيب  اٻتلاث اٻ٤لث ، ثم    16

 ٭  1415

ِمل  ٫لا  ثڂ اثلاډيپ ٳچ٫ ، ٿإًٌڈ صمبح څ ڃ ٫لا  اٻٴچ٫ ، ت٬ٌيل   17

 ٭، اڅٹ  1413څاثٌتڈ ثڈ څماك  اكُبؿ اًمٿ ، 

ت٬ٌيل ٯلٛج  فاٻزبٿ٢ العٴمبٽ اٻٰملآځ(، ٿغڀمـ ثمڂ اعڀمـ ٯلٛجم ،         18

 ٭  1416ثيلڅ ، ؿاكاعيب  اٻتلاث اٻ٤لث ، 

اٻ٨يمت(، ٫ؾلاٻمـيڂ كامي، ثيملڅ ، ؿاكاٻٴتمت      ت٬ٌميل ٳجيمل فٿ٬مبتيظ     19
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 ٭  1411، 

ُممبڃ ، ت٤ټيممٮ ٿيمملما ت٬ٌمميل ٳجيممل ٿممڄڊذ اٻٔممبؿٯيڂ، ٿم٫ممتظ اهلل ٳب   23

 ٍ  1344اثچاٻغٌڂ ٤ُلاڃ ، ؿڅٽ، تڊلاځ، ٳتبث٬لڅُ  اًمٿيڈ، 

ت٬ٌيل ڃڀچڃڈ، ڃبٓل ٿٴبكٽ ُيلامي څ رڀ٤م  ام ڃچيٌمڄـٷبځ، تڊملاځ،      21

 ٍ  1364ؿاكاٻٴتت االًمٿيڈ، 

 ٍ  1374ت٬ٌيل ڃچك، ٿغٌڂ ٯلائت ، ٯپ، اڃتِبكا  ؿك كاڇ عٮ،   22

څًمم  اٻغممچيني،  ت٬ٌمميلڃچك اٻخٰټمميڂ، ٣جممـاٻ٤ټ  ثممڂ رڀ٤ممڈ اٻ٤ل     23

 ٭  1383، ٯپ، 

تڊقيت االعٴبٽ ٫  ُلط اٻڀٰڄ٤ڈ، ٿغڀـ ثمڂ عٌمڂ ُميؼ ٛچًم ،       24

 ٍ  1365صڊبكٽ، 

تڊقيت اٻتڊقيت، اعڀـ ثڂ ٣ټ  ثمڂ عزمل ٣ٌمٰمڃ ، اڅٹ، ثيملڅ ،       25

 ٽ  1984٭ م  1434څاٻڄِل څاٻتچمي٢، ؿاكاٻ٬ٴل 

 ٭  1414جيت، اٻ ربٿ٢ االؽجبك، ٿغڀـ ًجنڅاكي، ٯپ، ٿچًٌڈ آٹ  26

ربٿ٢ األٓچٹ ٫  أعبؿيج اٻلًچٹ، أثچ اٻ٤ٌبؿا  اٻڀجبكٱ ثڂ ٿغڀمـ    27

اٻڀممط/  اٻغټچاڃ /  اٻزنكي، تغٰيٮ: ٣جـاٻٰبؿك األكڃإڅٙ، اڅٹ، 

 ٭  1392رب،  ؿاكاٻجيبځ، ث 

ربٿ٢ اٻجيبځ ٫  ت٬ٌميل اٻٰملآځ، اثمچر٬٤ل ٿغڀمـ ثمڂ رليمل ٛجملي،          28

 ٭  1436ثيلڅ ، ؿاكاٻڀ٤ل٫ڈ، 

چاډل اٻٴمٽ، ٿغڀـ عٌڂ ڃز٬ ، ثب تٔغيظ ُيؼ ٣جمبى ٯچصمبڃ ،   ر  29

 ٭  1377ڃز٪، ا٫ٌت ثيلڅ ، 

ثٴمل اٻٌميچٛ ،    اٻؾٔبئْ اٻٴجلي، رمٹ اٻـيڂ ٣جـاٻلعڀڂ ثڂ اثم    33
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 ٭  1433ؿاكاٻٴتت اٻ٤ټڀيڈ، ثيلڅ ، 

ثٴمل   اٻـكّ اٻڀڄخچك ٫  ت٬ٌيل اٻڀأحچك، رمٹ اٻـيڂ ٣جـاٻلعڀڂ ثڂ اثم    31

 ٭   1414 ، اٻٌيچٛ ، ؿاكاٻ٬ٴل، ثيلڅ

كڅط اٻڀ٤بڃ  ٫  ت٬ٌيل اٻٰلآځ اٻ٠٤ميپ، ُمڊبة اٻمـيڂ ًميـ ٿغڀمچؿ        32

 ٭  1415آٻچً ، ثيلڅ ، ؿاكاٻٴتت اٻ٤ټڀيڈ، 

، ثيملڅ ، اڅٹ،  اعڀمـ ثمڂ ُم٤يت ثمڂ ٣ټم  اٻڄٌمبئ       ًڄڂ اٻڄٌبئ ،   33

 ٽ  1933ؿاكاٻ٬ٴل، 

ُچاډـ اٻتڄنيٺ، عبٳپ عٌٴبڃ ، تغٰيمٮ: ُميؼ ٿغڀمـثبٯل ثڊجمچؿي،       34

 ٭  1411اكُبؿ اًمٿ ، تڊلاځ، څماك   اڅٹ، 

اال٣ټڀمم  ٻټڀٜجچ٣ممب ، ثيمملڅ ، مؤسسةةة اٻٔممب٫ ، ٫مميٖ ٳبُممبڃ ،   35

 ٭  1432اٻخبٻخڈ، 

ٓغيظ ٿٌټپ، ٿٌټپ ثمڂ عزمبد ڃيِمبثچكي، تغٰيمٮ: ٿغڀمـ ًمبٻپ         36

 ٽ  1994ډبُپ، ؿڅٽ، ثيلڅ ، ؿاكاٻٴتت اٻ٤ټڀيڈ، 

  ٍ 1371ؽڀيڄ ، څماك  اكُبؿ اًمٿ ، اٿبٽ ٓغي٬ڈ ڃچك،   37

اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ ٣ټ  ثڂ ثبثچيڈ فٓـڅ٭(، اڃتِمبكا   ٣ټٺ اٻِلاي٢،   38

 ٍ  1364ُلي٪ كٗ ، ٯپ، 

٣چاٻ  اٻآلٻ ، اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ ٣ټ  ثڂ اث  رڀڊچك اعٌمبئ ، اڅٹ،    39

 ٭  1435، 7ٯپ، اڃتِبكا  ًيـ اٻِڊـا 

، اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ ٣ټ  ثڂ ثبثچيمڈ فٓمـڅ٭(،   ٣7يچځ اؽجبك اٻلٗب  43

 ٭  1434ا٣ټڀ ،  تغٰيٮ: ُيؼ عٌيڂ ا٣ټڀ ، ثيلڅ ، ٿإًٌڈ

اٻ٨ـيل ٫  اٻٴتبة څ اٻٌمڄڈ څ االؿة، ٣جـاٻغٌميڂ اٿيڄم ، ؿاكاٻٴتمبة       41
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 ٭  1397اٻ٤لث ، صڊبكٽ، ثيلڅ ، 

اٳجمل ٬٧مبكي، تڊملاځ،     ٿغڀـ ثڂ اثلاډيپ اٻڄ٤ڀبڃ ، تغٰيٮ: ٣ټ  ،  42

 ٭  1397اٻٔـڅ٭، 

٫ٰڈ اٻٰلآځ، ٯٜت اٻـيڂ كاڅڃـي ٳبُبڃ ، ٳتبثؾبڃمڈ آيمت اهلل ٿل٣ِم       43

 ٭  1435 ، ٯپ، ؿڅٽ، ڃز٬

ٯممبٿچى ٯمملآځ، ًمميـ ٣ټمم  اٳجممل ٯلُمم ، ًممچٽ، تڊمملاځ، ؿاكاٻٴتممت    44

 ٍ  1361االًمٿيڈ،

اٻٴب٫ ، ٿغڀـ ثڂ ي٤ٰچة ٳټيڄ ، صڊبكٽ، تڊلاځ، ؿاكاٻٴتت االًممٿيڈ،    45

1365  ٍ 

احيمل(، اٻٴبٿمٺ ٫م      اٻٴلٽ اٻِيجبڃ  فاثڂ اٻٴبٿٺ ٫  اٻتبكيؼ، ٣ټ  ثڂ اث   46

  ٭ 1385اٻتبكيؼ، ؿاك ٓبؿك، ثيلڅ ، 

ٳتبة اٻؾٔبٹ، اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ ٣ټم  ثمڂ ثبثچيمڈ فٓمـڅ٭(، ٯمپ،        47

 ٭  1416اٻڀـكًيڂ ٫  اٻغچمڇ اٻ٤ټڀيڈ،  

اٻٴِب٩ ٣ڂ عٰبئٮ ٧چاٿٖ اٻتڄنيٺ، ٿغڀچؿ ثڂ ٣ڀل مٿؾِلي، ڃِل   48

 ٭ 1437ؿاكاٻٴتت اٻ٤لث ، 

ٳڀبٹ اٻـيڂ څ تڀمبٽ اٻڄ٤ڀمڈ، اثمچر٬٤ل ٿغڀمـ ثمڂ ٣ټم  ثمڂ ثبثچيمڈ           49

 اڃتِبكا  ؿاكاٻٴتت االًمٿيڈ  ٯپ،  فٓـڅ٭(، ؿڅٽ،

ٳڄن اٻ٤ل٫بځ ٫  ٫ٰڈ اٻٰلآځ، ٿٰـاؿ ثڂ ٣جمـاهلل ٫بٗمٺ ٿٰمـاؿ ًميچكي،       53

 ٭  1313اٳجل ؽچاڃٌبكي فصبح ًڄٸ (،  ايلاځ، ٿغڀـاًڀب٣يٺ ثڂ ٣ټ 

ثٴمل   ٻجبة اٻڄٰچٹ ٫  اًجبة اٻڄنڅٹ، رمٹ اٻـيڂ ٣جـاٻلعڀڂ ثڂ اثم    51

 ٭  1423اٻٌيچٛ ، ؿاكاٻٴتبة اٻ٤لث ، ثيلڅ ، 

 ٭  1435ٿڄ٠چك، ڃِل أؿة اٻغچمڇ، ٯپ،  ٌبځ اٻ٤لة، اثڂٻ  52
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ٿزڀ٢ اٻجيبځ ٫  ت٬ٌيل اٻٰلآځ، اثچ٣ټ  ٫٘ٺ ثڂ عٌڂ ٛجلً  فاٿميڂ    53

 ٭  1395االًمٿيڈ ، اهلل(، پڄزپ، تڊلاځ، 

ٿٌتـكٱ اٻچًبئٺ څ ٿٌتڄجٚ اٻڀٌبئٺ، ٿيلما عٌيڂ ڃمچكي، تغٰيمٮ څ     54

 ٭  1438، اڅٹ، ٯپ، :اٻجيت ڃِل ٿچًٌڈ آٹ

ثيملڅ ، ؿاكاٻڀ٤ل٫مڈ،     تـكٱ ٣ټ  اٻٔغيغيڂ، عبٳپ ڃيِمبثچكي، اٻڀٌ  55

 ٭  1433

اٻخبٻخمڈ،  ٿٌڄـ اعڀـ، اعڀـ ثڂ عڄجٺ، ؿاكاعيب  اٻتلاث اٻ٤لثم ،    56

 ٭  1415ثيلڅ ، 

ٿ٬بتيظ اٻ٨يت فت٬ٌيل ٳجيل(، اثچ ٣جـاهلل ٿغڀمـ ثمڂ ٣ڀمل ٫ؾمل كامي،       57

 ٭  1423ثيلڅ ، ؿاكاعيب  اٻتلاث اٻ٤لث ، 

، كا٧ت ا٬ٓڊبڃ ، تغٰيٮ: ٓم٬چاځ ٣مـڃبځ    يت اٻٰلآځاٻڀ٬لؿا  ٫  ٧ل  58

   ٭ 1412، اڅٹ، ؿٿِٮ، ثيلڅ ،  ؿاڅڅؿي

ٿٴبكٽ االؽم٭، عٌڂ ثڂ ٫٘ٺ ٛجلً ، اڃتِبكا  ُلي٪ كٗ ، ٯپ،   59

 ٭  1412

 ٍ  1371ٿڄبًٲ عذ، اٿبٽ ؽڀيڄ ، ؿ٫تل ڃِل ٫لډڄٶ اًمٿ ، تڊلاځ،   63

، اثمڂ ُمڊل آُمچة ٿبمڃمـكاڃ ، ٿإًٌمڈ      :ٿڄبٯت آٹ اثم  ٛبٻمت     61

 ٭  1379اڃتِبكا  ٣مٿڈ، ٯپ، 

جيممت، اثمڂ ٿ٨ممبمٻ ، اٻڀزڀم٢ اٻ٤ممبٻڀ  ٻټتٰليمت ثمميڂ    اٻٿڄبٯمت اډمٺ     62

 اٻڀقاډت االًمٿيڈ 

٣جمـاٻلعڀبځ اعڀمـ ثٴملي،     اٻؾټي٬مڈ ٣ڀمل ثمڂ اٻؾٜمبة،     ٿڂ   63

 تب  االكُبؿ، ثيلڅ ، ث 
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ٿڂ ال يغ٘لڇ اٻ٬ٰيڈ، اثچر٬٤ل ٿغڀـ ثڂ ٣ټ  ثمڂ ثبثچيمڈ فٓمـڅ٭(،      64

 ٭  1413ًمٿ ، اٻڄِل اال ٯپ، 

اٻڀيناځ ٫  ت٬ٌيل اٻٰلآځ، ًيـ ٿغڀـ عٌيڂ ٛجبٛجبي ، ًچٽ، تڊملاځ،    65

 ٍ  1379ؿاكاٻٴتت االًمٿيڈ، 

ڃڀچڃڈ ثيڄب  ؿك ُأځ ڃنڅٹ آيب ، ٿغڀـ ثبٯلثڂ ٿغڀـ ٿمإٿڂ ٿغٰمٮ     66

  ٍ 1359ًجنڅاكي، تڊلاځ، اًمٿ ، 

 ٭  1395ڃڊذ اٻجم٧ڈ، ٓجغ  ٓبٻظ، ٿلٳن اٻجغچث االًمٿيڈ، ٯپ،   67

اٻجيت العيمب  اٻتملاث،    آٹٺ اٻِي٤ڈ، ُيؼ عل ٣بٿټ ، ٯپ، څًبئ  68

 ٭  1414

، 7اٻٴجلي، عٌيڂ ثمڂ عڀمـاځ ؽٔميج ، ٿإًٌمڈ اٻٔمبؿ٭       69

  1383څاٻڄِل،  


