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  قډي ١ٍ ياثٛاِفضُ ػبل٣ / ػ٥ذ  Abulfazlsaghi@gmail.com ٽبٍٙنبٕي كٺ ٷ، ىانٚڂب  ٭چ ڇ ٕا

شبىيبٍ ځَو  /   عجذاِشضب اصغش٢ قډي ١ٍ يٕا  كٺ ٷ، ىانٚڂب  ٭چ ڇ ٕا
 07/10/1398ـ پز٤شؽ:  20/04/1398دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

 ٙنجبهز ٥ ٍ ٽچي اسهبډبر واٍى  ثَ كٺ ٷ إقډي ىٍ هٞ ٛ ػَايڈ ډ ػت ا٭ياڇ، ىٍ ىو ډٖنئچ  ٍيٚن  ىاٍى: نوٖنز     ث 
 ډ ػنت  ٽن   هب، ا٭ياڇ زيٶيٽو كشي  ا٭ياڇ ډٖش ػت ڈيػَا ٴيسٮَ ،ييػنب يهب بٕزيٕ ىٍ يإقډ و يه ىي ٽيٶَي ن٪بڇ

هنبي   ٥چجي آن ث  كٺ ٷ إقډي ٙي  إز؛ ىوڇ اػَاي ا٭ياڇ ىٍ ن٪نبڇ  هبي كٺ ٷ يه ىي اُ ػ چ  هٚ نز سَٖي ويْځي
ٙن ى ٽن     ډجشني ثَ كٺ ٷ إقډي. ثب ثٍَٕي س٦جيٺي اكپبڇ َٙيٮز يه ى و إقڇ ىٍ ػَايڈ ډٖش ػت ا٭ياڇ، ډٚوٜ ډي

چي ثيثيني ٱَة ث  كٺ ٷ ىيني،   ا٭نياڇ  و نبهچٴ ن ػ انبن  انبر،يك ا٭ياڇنبدٌيَ س ٍار، ن٪يَ  ٍيٚ  ىٍ اكپبڇ س ػي ٭چز ٝا
ىاٍى. ايف ىٍ كبڅي إز ٽ  ايف اكپبڇِ نبٹ٠ ٝا ڃ ډٖچڈ كٺ ٹي، ډ ٍى سإييي كٺن ٷ إنقډي نيٖنز.     بنيه ىيَيٱ ډپٍَ

ثنبثَايف ثيثيني انييٚ نيان ٱَثي ث  كٺ ٷ يه ىي، ٹبثنڄ سٖنَي ثن  إنقڇ نيٖنز. اُ ٕن ي ىيڂنَ، ٭ چپنَى ١نٮيٴ          
 ب٥ي ثب ٵٺ  إقډي نياٍني.اي إز ٽ  اٍسج هبي ډجشني ثَ إقڇ نيِ ٱبڅجبً نبٙي اُ ٹ انيف ډ ١ ٭  ن٪بڇ

 ٹٞبٛ. اٍسياى، ،ينيى كٺ ٷ ،يه ىي ٮزيَٙ ا٭ياڇ، ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

ثن  آينيف يه ىينز    ٍا اهيَ، س ػهنبر ثٖنيبٍي    ةاُ ػ چ  اٹشٞبى ىٍ ىو ٕي ،هبي ډوشچٴ ٍٙي َٕي٬ يه ىيبن ىٍ ك ُ 

ز. يپي اُ ٙبهٞ ٽَى  ػچت  اٝن٦قف ه نبن ٹن انيف كٺن ٹي      يب ث « َٙيٮز»ايف ىيف، ثَه ٍىاٍي اُ  ةهبي ويْ ٕا

ز. ثَهي اٹشٞبىىانبن ډٮشٺيني  اٹشٞبى يه ىي ؿنيان سبث٬ ډٌهت يه ى نيٖز و ثنب ډن اُيف ډيٍنيشن  ٕنبُځبٍي     ٽ  ٕا

ٍار )آسبڅي،   سن ان ځٶنز ٽن  ه بننني     اډب ىٍ هٞ ٛ اكپبڇ اػش ب٭ي ن ني  ؛(591-590، 1391ٛثيٚشَي ىاٍى سب س 

َاڃ آن، سبث٬ ډٌهت نيٖز َاٽ   ؛اٹشٞبى څيج هبي ىيني ىٍ ثين  ن٪بڇ كٺن ٹي ٍّينڈ ٝهي نيٖنشي و ٹن انيف دبين        ٍځ ؿ

َائيڄ  َاي ن  ن  ٍ.ٻ: ډبى   (Basic Law)ٕا ُاىي، ډٞن ة   1ه ـنبن وػ ى ىاٍى )ث َاډز انٖبني و آ  ڇ1992ٹبن ن ٽ

ز ٽ  . دَٕٽنٖز( ڇ2018ډچز يه ىي، ډٞ ة ن   ٹبن ن ىوڅز 1و ډبى   آيب اكپبڇ اػش ب٭ي ايف ىيف ؿنني  ٘ ايف ٕا

ِإٍبڅ  ىٍ ىنيبي ٽن ني ٹبثچيز دٌيَٗ ىاٍى؟ ىٍ ٥ ڃ ُډبن ن٪َيبر ډوشچٶي  ډ٦نَف ثن ى    « ىينف »ډبهينز  ىٍثبٍة ه

ٍا  ٕٮبىر ثَٚ و  ٍا سنهب  ز. ثَهي آن  ٍا ن ٭ي ثي بٍي ٍواني ډي»ٕا ىانني و ډٮشٺيني ىينف ٍيٚن  ىٍ    ثَهي ىيڂَ ىيف 

ِايبي ډنلَٞث 97، 1393ٛ)ٕچي ي، « يز ىاٍىٵٺيان ٭ٺقن َا ثب وػ ى ډ َاي    (. ؿ ٵَى كٺ ٷ ىيني، ن٪يَ ١ن بنز اػن

َا كٺن ٷ ىينني       هب اُ ٕ ي انييٚ نيان ٱَثي ٥َى ٙي  وػياني، ايف ن٪بڇ ثنبالهٜ كٺن ٷ    ،انني؟ اٵپنبٍ ٭ ن ډي ؿن

ٍا ډشهڈ ث  هٚ نز قډي  نقډي و    ٽني؟ ىٍ ايف ډٺبڅ  ثَآنيڈ سب ىٍ ٽنبٍ ډ٦بڅٮ ٥چجي ډي ٕا س٦جيٺي َٙيٮز يه ىي و ٕا

ٍا    يي و هِاثَػٖش  ٕبهشف اهشقٵبر ٵٺهي ايف ىو ن٪بڇ، ثب سپي  ثَ اٝ ڃ ډٖچڈ كٺ ٹي، ٽنبٍ  َايني اينف ىو ن٪نبڇ  َىځ

نشٶبى  ىٍ اينف سلٺينٸ، ٽشنت ډٺنيٓ يهن ىي و         هبي يبىٙي   دَٕ٘ثٍَٕي ٽنيڈ و ث   دبٕن ىهيڈ. ډننبث٬ ډن ٍى ٕا

ٍار و ٹَآن قډي، اُ ػ چ  س  قډي ٙيٮي و يه ىي ن٪يَ  ،ٕا ْ و ه ـنيف ډنبث٬ ډٮشجَ ٵٺهي ٕا  تّٕـٛد و  جٛاٞش اِىـال

ز  « ָחָכם»)ايف څٶ٨ ىٍ ُثنبن ٭جنَي، كبهنبڇ    ٕز هب ث ى  و ډجنبي اكپبڇ، ن٪َ ډ ٍى اسٶبٷ يب ډٚه ٍ ٵٺهب و كبهبڇٕا

َاي ا٥نق٫ ثيٚنشَ ٍ.ٻ:      سچٶن٨ ډني  « هبهنبڇ »اډنب   ،ٙن ى  ن ٙش  ډي  ،254، 8ٛػ ىائيپنب، ع  داةر المعوبة  ٙن ى. ثن

 .(Hakhamډيهڄ 

 . دسآٔذ٢ ثش فمٝ ٤ٟٛد1٢

ٍائن       نقډي ثنب ا ٍا ډلٞ ٍ ىٍ ډن٦ ٹبر ه ى نپنَى  و ه بننني ٵٺن  ٕا   ٵٺ  يه ىي ىٍ اث اة ډوشچٴ ٕوف ځٶش  و آن 

ز. ډنج٬ ٵٺهي ىٕز اوڃ ىٍ يهن ى، ٭هني ٭شينٸ و ى    ٍائ  ىاى  ٕا ٍا ا شنجب٣ كپڈ ډٖبئڄ ډٖشليط   ِاٍ ٕا ٍ اٝ ڃ ٽچي، اث

ٍار  زډٮنبي اهٜ آن، س  ٍا ٽشنبثي وكينبني         ث . ٕا ٍار، يه ىينبن ه ـننبن آن  ٍٱڈ سٚپيټ ثَهني ىٍ اٝنبڅز سن 

ُا،  ډي ذين  سنبٍين، كپ نز،   ىٍثنبٍة  (. ٭هي ٭شينٸ ه بننني ٹنَآن، ډ٦بڅنت ډشنن ٭ي      90-89، 1378ٛىانني )ٍ.ٻ.: ٕا

نز ) ډجبكنض ٵٺهني     َ ثن ننب٩  آي  ډٖنشٺي بً  613 ،َٙيٮزىٍ ُډين  ډنبػبر، ٙٮَ و ديٚڂ يي ىاٍى و   داةر المعوبة  ٕا

 (.666، ص11ةهردي، ج

ٍار ىٍ ٍسج (Talmud) تّٕٛد َاٍ ىا  دٔ اُ س  سَيف ډنج٬ ٵٺهي ىٍ آينيف يهن ى ٙننبهش      ٭ن ان ثٍِٿ  و ث ٍىىوڇ ٹ

ٍا»و  (Mishnah) «ډيٚنب»اُ  تّٕٛدٙ ى.  ډي ٍا        (Gemara)« ځ ب ٍار، و ځ نب نز. ډيٚننب، سٶٖنيَ سن  سٚپيڄ ٙني  ٕا



  31 ٕيي اث اڅٶ٢ڄ ٕبٹي/  «دس ؿش٤عت ٤ٟٛد٢ ٚ اػال٣ٔ... "اعذاْ"ٔغبِع١ تغج٥م٣ »٣ ٔمبِٝ پظٚٞـ

ٍا ثيون س ػن    ثَهي كبهبڇ (.92ڇ، 1928ٛٵَييڅنيٍ، .)ڇ. ډيٚنبٕزسٶٖيَ  ٍار  ، ډٞنياٷ  تّٕـٛد ثن   هب س ٖټ ث  س 

ٍار ٙ َى  ٍا هڈ تّٕٛدىيني ىانٖش  و سٮبڅيڈ  ثي َاُ ثب س  ُاڅينڄ الوسَثنبم،    اني س ١نٮٴ  (. ثنب وػن ى   87-86ڇ، 1916ٛ)

ٍار، كبهبڇ تّٕٛدا٭شجبٍ  َاثَ س   ىانني. َيٮز ډيٍا ىٍ كپڈ ٙآن هب سٮبڅيڈ  ىٍ ث

 دس ٤ٟٛد ٚ اػالْ« اعذاْ». فّؼف١ ٔجبصات 2

ُار ٍار 20: 21ٙ ني )هَوع هيٳ ا٭ بڃ ډيايف ثب  ني ٽ  َٝٵبًا هب ن ٭ي انشٺبڇ ىٍ كٺ ٷ يه ىي، ډؼب ٛ »(. س  « ٹٞنب

ٍا    انشٺنبڇ   ( و كشي وٕيچ5: 9)ديياي٘ىاني  ډيځيَي هياوني اُ ٹبسڄ  ٍا انشٺبڇ َ »ځينَي هنيا  ٽنني   ډٮَٵني ډني  « ٙ ٚني

ٍار ث  اٍ٭بة و ديٚڂيَي ٭  ډي نيِ ث25: 26)الويبن نبٍ    اينف  ٭ن ان اهياٳ و٬١   (. ٭قو  ثَ انشٺبڇ، س  ُار ٙا ډؼنب

ز )سظني  ٍا ىو هيٳ ٹٞنبٛ  20-18 :19و 13-11 :17ن  ى  ٕا ِاىهي ٹبسقن  (. ٹبډ ٓ ٽشبة ډٺيٓ نيِ اٍ٭بة و ٕ

ز ثَٙ َى   ٍا ډهڈٕا ِاىهي   ،(. اُ نڂنب  ډپبسنت ٽقٕنيټ   699، 1377ٛاني )هبٽٔ، ى سَ اُ هيٳ اوڃ ډي و اڅجش  ٕ

َاى إٓنيت ثيٚنشَ ثن  ػبډٮن ؛ و ه ـننيف ديٚنڂيَي اُ           » نشف ډؼنَڇ ُا اين ُار ؿيِي نيٖنز ػنِ ثبُىٙا  هيٳ ډؼب

َان... َايڈ ډٚبث  س ٤ٕ ىيڂ َاٍ ػ َايف،   (.43ڇ، 1767ٛ)ثپبٍينب،   «سپ اُ اينف ػهنز ن٪نبڇ يهن ىي و ٽقٕنيټ      ثننبث

 ن٪َ ىاٍني. اسٶبٷ

قډي نيِ اٍ٭بة و ديٚڂيَي ٭  ډي ىٍ كٺ ٷ ُار  ،ٕا نز )     اُ اهياٳ ډؼنب ي، َاُيٙن  ډپنبٍڇ هنب ٙن َى  ٙني  ٕا

قڇ ثَهقٳ يه ى،  ؛(360ٛ ،14ع، 1362 ٍا نيِ ىٍ ٙ بٍ اهنياٳ اٝنچي هن ى اُ    « اٝقف و ثبُدَوٍي ډؼَڇ»اډب ٕا

َاٍ ىاى   ُار ٹ ز ډؼب ٍان ٕنوف ځٶشن    «  س ث»ىٍثبٍة آي  اُ ٹَآن  69و ىٍ ٕا َاي ن  نن ،    ثِهپب نز؛ ثن ٵَډبيني:   ډني ٕا

ُاٍٙبن ىٕز ثَىاٍيني  ،دٔ اځَ س ث  ٽنني و ث  ٝقف ٍوي آوٍني.»... َا هياونني س ثن     ؛اُ آ نز    ُين « دنٌيَ و ډهَثنبن ٕا

شٶبى  ډي16.)نٖبء: ِاٍهب ٕا قډي اُ س بڇ اث َايڈِ       (. ن٪بڇ ٕا ډٖنش ػت ا٭نياڇ،    كنييِ  ٽنني سنب ثِهپنبٍ س ثن  ٽنني. ىٍ ػن

َاُ س ث ، ډؼ ث  ُار ٕبٹ٤ ډيډل٠ اك َايڈ كيي ډ ػت ا٭ياڇ ب اي  ن٪ينَ ُننب نينِ ٹَينن      ،ٙ ى. ٕوشڂيَي ىٍ اطجبر ػ

ُار َاي ډؼب ز ثَ اينپ  اػ ز. ٹب٭ي ىوٍسَيف ډٺٞ ى ٹبن ن ،ٕا قډي ٕا ٌاٍ ٕا ٍا» ةځ ٵٺهنبي    نينِ ٽن  ډٺجن ڃ ه ن    « ى

زٙيٮ  و ٕني  ٌاٍى. ثَ ايف اى٭ب ٝل  ډي ،(85، 1395ٛ، )ىانٚ ٍطبني و هَٖوي، ٕا  ځ

 ٞب٢ ػبِت ح٥بت ٔجبصات. 3

ُار ٭ بڃ ٕوزهبي ٽيٶَي ه  اٍ  ىٍ دي اِ ن٪بڇ ٍا ث   سَيف ډؼب َايڈ  ډ پنف ثَٕنبنني.   سنَيف كني    دنبييف هب ث ىني سب ػ

ِإٍبڅ  نٚبن ډيكبڃ،  ايفثب َاي هَ ن ٫ ػَډني ه يٚن  ډٶيني     ٽ  ىهي سؼَثيبر ٽيٶَي ؿني ه ُار ا٭ياڇ ث ا٭ بڃ ډؼب

ُار ډنَٿ و ا٭نياڇ ىٍ      2017ٽٚ ٍ سب ٕبڃ  248ٍٱڈ كٌٳ ٹبن ني و ٭ چي ا٭ياڇ ىٍ  ث نيٖز.  ِاٍٗ ػهنبني ډؼنب )ځ

ُار   (3اڅ چڄ، ٛ ڇ، ٕبُډبن ٭ٶ  ثيف2017ٕبڃ  ٍا ثهشَيف نن ٫ ډؼنب قډي، ا٭ياڇ  َاي  سنب اثني   ، َٙيٮز يه ىي و ٕا ثن

َايڈ ٵَٟ ٽَى  َان، ٭َىڅيڄ ه يف  اني. ث  ثَهي ػ قډي )اي ىٍٝني  .84اٷ، ٭َثٖشبن و دبٽٖشبن( ثبٍ سنهب ؿهبٍ ٽٚ ٍ ٕا
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ٍا ث  ىوٗ ډي ا٭ياڇ َايڈ ډ ػنت ا٭نياڇ،        (.4)ه بن، ٛٽٚني  هبي ىنيب  ىٍ اىاډ  ث  ثٍَٕني ډٞنبىيٸ انلٞنبٍي ػن

ٍايغ ىٍون ثنيي ن٪َ اُ سٺٖيڈ َٝٳ  ىيني ه اهيڈ دَىاهز. هبي 

 . قتل عوذٕ اًسبى1-3

ٍار ٹَآن  ٍار ىٍ آينبر ډشٮنيىي   8 :4ديياي٘؛ 3.اني )ډبئي : ٽَى ػَڇ ثَٚ ًٽَ نوٖشيف ٍا « ٹشڄ»هَ ىو، و س  اُ  ،(. سن 

ز ډيبن آوٍى   ٹشڄ ٕوف ث  نٶبٍ ٭هني ٹنييڈ    ةاننياُ  ىٍ هيؾ ٽشبة ىيڂنَي ثن   » ،و ث  ثيبن ثَهيٕا اُ اينف ه ن     ،ٕا

ٍانز، « ٙ ى ځ  ن يو ٽٚي ځٶز آىڇ و نٶٖنى  »ٽَى : نبكٸ انٖبن نهي   ٽٚشف ث اُ (. ٹَآن ني389ِ، 1ٛ، ع1365)ىو

ز َاڇ ٽَى  ٕا َا: ...« كٸ ډپٚيي ػِ ث  ،ٍا ٽ  هياوني ك ٍا ث (. 33)ٕا نز    ٹشنڄ س نبڇ انٖنبن     ډظبث و آن  : هنب ىانٖنش  ٕا

ٍا ػِ ث  ٹٞبٛ ٹشڄ يب ٵٖبىى ىٍ ُډيف ثپٚي ،ٽٔ.هَ».... نز ٽن  ځن يى ه ن      ،ٽٖى  ٍا ٽٚنش      ؿننبن ٕا ډنَىڇ 

ٍار ىٍثبٍ(. 32)ډبئي : ...« ثبٙي ٍا ٭ يٙوٞي ٽ  انٖبن ةس  ُاى  نز  بډيان  و ثبڅ جبَٙ  ث  ٹشڄ ٍٕنبني  آ ، ثن  ٹٞنبٛ   ٕا

ٍا ثِني و او ث يَى»ځ يي:  و ډيٽني  ډينٶٔ اډَ   (؛ اډب ٹَآن ثن  وڅنيّ  12 :21)هَوع« هَآين  ٽٚش  ٙ ى ،هَ ٽ  انٖبني 

َا ډي ةٕ ٍ 33  و ىٍ آيىهي  ډيىڇ كٸ ٹٞبٛ  نز  ٽٔ ٽ  ډ٪چن ڇ ٽٚنش  ٙني     آن»ٵَډبيي:  ٕا َاى وڅني  ٕا ٗ ا ، ثن

َاٍ ىاىيڈٕچ٦  )و ك  ...«.ٸ ٹٞبٛ( ٹ

ٍا كٺي ډي قڇ ثَهقٳ يه ى، ٹٞبٛ نٶٔ   نني س ان ډيآنهب ځيَى و  ٭چي  و اوڅيبي ىڇ سٮچٸ ډي ؼنيٌّىاني ٽ  ث  ډٔ ٕا

ٍا ٽ  ٹَآن نيِ  ؿنبن ؛(168، 15ٛسب، ع ي )نؼٶي، ثيهنػبي ٹٞبٛ، ث  ىي  يب كشي ث  ٭ٶ  ٹبسڄ ١ٍبيز ى  ث ثن   آنبن 

ز كنبڃ آنپن  ىٍ    .(54 :)مائود  ...« او خواهد بوود  ةپس آن كفار ،درگذرد( قصاص)و هز كه اس آن »: ٭ٶ  سٚ يٸ ٽَى  ٕا

ىٍ ٭ ٟ ػنبن ٹنبسچي ٽن  ډلپن ڇ ثن       ثهب  آييف يه ى، ٹٞبٛ يټ كٸ ٹبثڄ سجييڄ و ځٌٙز نيٖز و ځَٵشف ه ن

ز قڇ ثب سٶ ي٠ اه31: 35 )ا٭ياى كش بً ا٭ياڇ ٙ ى ډ ن ٫ ث ى  و ٹبسڄ ثبيي ،ا٭ياڇ ٕا ي شيبٍ ٹٞبٛ و ىي  ث  اوڅينب (. ٕا

ز ٘     ؛ىڇ، ىٍ دي سلٺٸ ٭ياڅز سَډي ي ٕا نز )دينياي ثَهني ىٍ   .(5: 9 كبڃ آنپ  ٙب٫ٍ يه ىي سنهب ىٍ دني انشٺنبڇ ٕا

َثبني ډني »اني:  هبي ٭َٵبني ٙي  و ځٶش  ډش ٕڄ ث  سإويڄ« ٹٞبٛ اػجبٍي»س ػي   ٙن ى؛   ٹبسڄ ٔد ُا ٹشڄ ډبڅټ، ه نِ ٹ

ُايف ُاى ٙ ى و ثش اني ث  ه ن ډلج ٓ ٍو ثبيي ا٭ياڇ ٙ ى سب و ا ځَىى... ٙي  آ َ، « ٕ ي هيا َث  (.81، 1384ٛ)دي.ٵچـ

وډبً قڇ ىٍ ايف هٞن ٛ ه ٙن نيان     ه يٚ  ث ٙپي نيٖز ٽ  ٹٞبٛ ِڅ سنَ اُ يهن ى    نٶ٬ اوڅيبي ىڇ نيٖز و ٕا

ز.  ٍاكز و ٍوٙف اُ آيبر ٹَآن و ٕيَ»٭ ڄ ٽَى  ٕا نشٶبى    سن ان  ديٚ ايبن ىيف ډني  ةىٍ هٞ ٛ ٹٞبٛ، هيچي  ٕا

قڇ ن٪َ ه ٙي ث  اِ ش ٽَى ٽ  ٕا َاي آن ٽنَى ... ؿننبن    ،٭ بڃ آن نيٙا ىاننيڈ دينبډجَ    ٽن  ډني   ثچپ  س ٝي  ث  ٭يڇ اػن

قڇ ٍا ثوٚيي... ٕا ه ن  ىٍ ثَهني ډن اٍى     (. ثبايف229-228، 1386ٛ)ػٮٶَي هَنيي، « ٹبسڄ ٭  ي ه ى، ك ِ  

ٍا ثَ ٭ٶ  ډٺيڇ ىانٖش  ،نبىٍ قڇ ٹٞبٛ  َاىي   اثفه بنني ٹٞبٛ  ؛اني ثنب ث  ډٞچلز، ثٍِځبن ٕا س ٕن٤ اډنبڇ    ډچؼنڈ ډن

ز  (. وي ىٍكبڅي356، 1ٛ، عٷ1422)ٹ ي،  كٖف ث بنني،  اځَ ُني  ٽ  ٽ  ث  ٹٞبٛ ډلپ ڇ ٙي  ث ى، اً٭بن ىٙا

ي،  َايف ث307، 42ٛٷ، ع1403ث  ػنبيب٘س اىاډ  ه اهي ىاى )ډؼٖچ ىيي ٹٞبٛ وي ثهشَيف سيثيَ ث ى. ي(. ثنبث  َس
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 . قتل اًسبى تَسط گب2-3ٍ

ٍا دييي » ٍا ډش ػن  ٽٖني      ٙن بٍ ډني   آوٍ و نبٙي اُ اٵٮبڃ ډبىي َٝٳ ث  اي ُيبن ديٚينيبن ػَڇ  آوٍىنني و ډٖنئ څيز 

بر و كشني  ٽَى ٽ  ايف ٵٮڄ اُ انٖبن يب كين ان ينب نجن    سٶبوسي ن ي ؛ٍٕيي ىانٖشني ٽ  اُ ٵٮڄ او ُيبني ث  ىيڂَي ډي ډي

يب نقډي، ىٍ      51، 2ٛ، ع1394)اٍىثيچني،  « ٙني  ػبن ٝبىٍ ډي ثي يٙا (. انييٚن نيان يهن ىي ثنَهقٳ ٭چ نبي ٕا

ٍار هٞ ٛ ٹشڄ س ٤ٕ ځبو، ثبثي ډٖشٺڄ اُ سٖجيت ځٚ ى  ٍا ثپٚي ،اني. ډ٦بثٸ س  ىٍ ٝ ٍسي ٽن    ،اځَ ځبوي، انٖبني 

ُار  ځبو ٕبثٺ ُار ځبو ٍػڈ و ډؼب ش  ثبٙي، ډؼب ٍا ٭ نياً  ن ډبڅټ، كٖنت ډن ٍى     إٓيت ُىن ىٙا ٍډبنني  ينب ىٍ    ٽن  آن 

َاٹجز اُ كي ان اه بڃ ٽَى   ز )هَوعثبٙي ن  نڂهياٍي و ډ هنبي   (. كبهبڇ30-28: 21ٹٞبٛ نٶٔ يب دَىاهز ىي  ٕا

ٍار ىٍ هٞ ٛ ډٖئ څيز ٽيٶَي ځبو، دب  َاكشبً  ٍا يه ىي ١ ف دٌيَٗ كپڈ س  نش  و ٝن ٌٙا َاسَ ځ اُ وػن ى ٭ ني و    ٵ

َاي ځبو  ٍا ثپٚي»اني:  ډيبن آوٍى  و ځٶش  ث ٕوف ٹٞي ث ز ؿهبٍدبيي  ٍا ٽٚنز ينب    وڅي ٕه اً ،اځَ ځبو ٹٞي ىٙا انٖبني 

ز، څپف ٙوٞي ُا ثني ٍا ىٙا ٍا ٽٚز...، ٔد ځبو ثوٚيي  ډي ٹٞي ٹشڄ ٱيَيه ىي  َائيڄ   (.6: 4)سچ ن ى، ثبثبٽبډنب  « ٙ ى ٕا

ٍار سنهب ىٍثبٍة  ٍا اُ ىيڂنَ كي اننبر ډش نبيِ ډني     ځ يي و سچ  ى اكپنبڇ   ٕوف ډي« ُن ځبو ٙبم»س  ىانني )سچ ن ى،    ځنبو 

َايف ن ي1:1ثبثبٽبډب ٍا ث  كي انبر ىيڂَ سَٖي ىاى. (. ثنبث  س ان ايف اكپبڇ 

ٍا نبدٖني ډي ٕز ٽ  كشي ن٪بڇا ايف ىٍ كبڅي َاى     هبي دي٘ اُ يه ى، ٽيٶَىهي كي انبر  ىانٖنشني و ىٍ ٝن ٍر اين

َاٍ ډياا ډ ٍى ٕهٖبٍر يب ػنبيشي اُ ٕ ي كي ان، سنهب ډبڅټ ٍ آيني ثنب    ن٪نَ ډني    ث .(72، 1376ٛىاىني )ډيټ،  اڃ ٹ

ٍا ىٍ ٭ٞنَ       طيَ ٽشبة ډٺيٓ ثَ ن٪بڇإس ػ  ث  س هبي ٹَون و٦ٕبيي، ٙبيي ثش ان اكينبي ډٖنئ څيز ٽيٶنَي كي اننبر 

َاي٤ سلٺٸ ػَڇ إكبٽ يز ٽچيٖب، ډش ٍا اُ ٙ قڇ ثَهقٳ يه ى، ٭ٺڄ و اهشيبٍ  ٍار ىانٖز. ٕا و ىانني   ډني طَ اُ اكپبڇ س 

ى. كي ان ىٍ هَ ٝن ٍر ىٍ كپنڈ   ٙ  ىٍ ٹشڄ ػبٍي ډي تِٽني و سنهب اكپبڇ سٖجي ځ ن  ډٖئ څيشي ثَ كي ان ثبٍ ن ي هيؾ

ز )نؼٶي، ثي  .(8، 15ٛسب، ع آڅز ػَڇ ٕا

 . ارتذاد3-3

ز ٽ  آډ ُ « ډَسي(. »193-192ٛ ،ٷ1404 اٝٶهبنى، ٍاٱتٽٶَ ) ث  فيى اُ ثبُځٚز يٮني« اٍسياى» هنبي   ٽٖي ٕا

قڇ ٍا انپبٍ ٽني. يه ى و ٕا ُار ا٭ياڇ ىانٖش  ،١َوٍي ىيف ډشج ٭٘  ٍا ډٖشلٸ ډؼب َاهني    ډَسي  قڇ دنٌيَٗ اٽ اني. ٕا

ٍا ن ي نقډي واٍى ٙني     . (256)ثٺنَ :  ...« ىٍ ىيف هيؾ اػجنبٍى نيٖنز  »: دٌيَى ىيف  نز ٽن    ىٍ ٍواينبر ٕا دينبډجَ  ٕا

قڇ قڇ سلٺيٸ و سيثَ ٽنني و ثنب  ىٍثبٍة ىني سب ىا ث  ٱيَډٖچ بنبن ٵَٝز ډي ،ػبي س ٕڄ ث  ٙ ٚيَ  ث ٕا كٺبنيز ٕا

ٍا ثذٌيَني )اثف ،٭چڈ قڇ  َايف (. 22، 3ٛسب، ع اطيَ، ثي ٕا َاي      ٽن   سن ان ځٶنز    ډيثنبث ُار ا٭نياڇ ډَسني، ثن و١ن٬ ډؼنب

ٍان َاي اٍسنياى، ثن    ػچ ځيَي اُ دٌيَٗ ٽ ٍٽ  ز. اُ ٕ يي ىيڂَ، كپڈ ا٭ياڇ ث ىنجنبڃ كٶن٨ اٍٽنبن ػبډٮن  و       ىيف ٕا

زكيظي قڇ ٽشبة اهڄ اُ ځَوهي ،ٽ  ډ٦بثٸ ٍوايبر ٹَآني ؿنبن ؛ز ىيف ٕا َاي س٢ٮيٴ ػبيڂب  ٕا ثن  دينَوان هن ى     ث

ز ٙي  نبُڃ ډاډنبن ثَ آنـ  ث  ٩بهَ ىٍ ييثَو :ديٚنهبى ىاىني َ  ٍوُ بنين دب ىٍ و يين بوٍيث  نبن يا ٍوُ اثشياي ىٍ ،ٕا  ٽنبٵ
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َاىي ٽ  ډٖچ بن ٙي  ييٙب. ييٙ  قڇ اُ اني، اٵ َ  آنـن   ث : ځٶشني ٽشبة اهڄ اُ يػ ٮ و»: ثبُځَىني ٕا  ننبُڃ  ډاډننبن  ثن

ز ٙي  َان: )آڃ.« ثبُځَىني آنهب ييٙب. ييٙ  ٽبٵَ ٍوُ بنيدب ىٍ و ييبوٍيث  بنيا ٍوُ آٱبُ ىٍ ،ٕا  (.72٭ 

ْاى يهن ى    اُآنؼبيي ،َٙيٮز يه ى ثبيي ځٶزىٍثبٍة اډب  نز:  ٽ  ايف ىيف ډوٞ ٛ نن يه ىينبن اُ ثنيو س څني     اوالًٕا

َاٽن  اٝن الً   ؛ىٍ آييف يه ى ډ ١ ٭يز نياٍى« ىيف  انشوبة ٭بٹقن»ډلپ ڇ ث  دٌيَٗ آن هٖشني و ًٽَ  اهشينبٍ و   ؿ

ٌا ػنجن   ؛اني و ٕذٔ ډَسي ٙ ني س انني ا٭قڇ ٽنني ٽ  يه ىي ٙي  ىٙ نبن ن ي طبنيبً ؛انشوبثي ډ٦َف نيٖز ٕيبٕني    څن

َاي اٍسياى ىٍ آييف يه ى، ٕبڅج  ز )ډ ١ ٫  يانشٶب ث  كپڈ ا٭ياڇ ث ْاىي ثن ىن  »ٮنيىي  ثب ىالينڄ ډش ٕا ىينف يهن ى   « نن

ز. ثب ايف ٹبثڄ ٍايف اطجبر ٕا سنهب هنيٳ ٽيٶنَي ٙنَيٮز يهن ى اُ ا٭نياڇ ډَسنييف،        .(ن٪َ وػ ى ىاٍى ثبٍ  اهشقٳ ه  ، ى

ز ٽ  س ٍ َاى اُ ىيف يه ى ٕا ٍا سډ بنٮز اُ هَوع اٵ ٍار ثب ًٽَ ٭جنبٍر  11 :13 ني )سظني ٽ ييي ډيإار نيِ ايف ډي٭ب  (. س 

ٍا ثبٖڅ ي  ٙبيٖش2 :17 )سظني « ُن يب ډَى» ز  ( هَ ىو  قڇ ثب س ػ  ثن  ٍوكينبر و اكٖبٕنبر     ؛ا٭ياڇ ىانٖش  ٕا اډب ٕا

ٍا واىاٍ ث  سٞ ي بر اكٖبٕي ډي ُنبن  ٽ  ځب  ثَ هََِى ديٚي ډي َاست إٓ ځيَى و او  َاي ُن ىٍ ن٪نَ    بنٽني، ډ ٍا ثن سَي 

ز. ُن سب ُډبن س ث  اُ اٍسياى، ىٍ ُنيان ډي ٙن ى. اينف    ا٭ياڇ ډني  ،ٽ  ډَى ىٍ ٝ ٍر س ث  نپَىن ىٍكبڅي ؛ډبني ځَٵش  ٕا

ز )٥ ٕي،  قډي واٍى ٙي  ٕا اكپبڇ يهن ى و    (. ثب ډٺبي129ٖ-122، 10ٛ، عٷ1413ډ ١ ٫ ث  س اسَ ىٍ ٍوايبر ٕا

قڇ، ىٍډي َاي اٍسياى ىٍ ن٪َ ځَٵش هَ ىٽ  يبثيڈ  ٕا ٍا ث نقڇ ثن      و ىيف اكپبڇ هٚف و ٕوشي  اني. ثب ايف ه  ، س ػن  ٕا

ز هبي ػنٖيشي ثيٚشَ  ويْځي ٍا ىنجنبڃ ډني     ٕا ِاىهي  َاسنَ اُ ٕن ٽنني. سٶپينټ    و ثَهقٳ َٙيٮز يه ىي، هنيٵي ٵ

قډي ثيف ډَسي ٵ٦َي و ډچي نيِ ډ ز. كٺ ٷإا دَٕنشي،   ى ن٪ينَ ثنز  ىانبن يه ىي ډٞبىيٸ اٍسنيا  يي ه يف ٵ١َي  ٕا

ٍا ث ٍاي ٹيٍ ډٚشَٻ اني؛  ٽَى انڂبٍي  ٥ ٍ ډٖشٺڄ ػَڇ  ٽٶَ و...  هٖنشني، ىٍ  « اٍسنياى »څپف اُآنؼبٽ  س بڇ ايف ډ اٍى ىا

 اىاډ  ث  ًٽَ آنهب سلز ٭ن ان ډٞبىيٸ اٍسياى ه اهيڈ دَىاهز.

 کفر. 1-3-3

ٍا     ث  هيا و ٝٶبر او ثي هَځب  ٙوٞي نٖجز»ډ٦بثٸ سٮبڅيڈ ٽشبة ډٺيٓ،  وٹبٍ ٝلجز ن بيي و ينب ٝنٶبر ډٮ ن څي 

ٍا ٽٶَځن  نبډنني   ،او سٮبڅي ځَىى  ث  هيا نٖجز ىهي يب ډنپَ ٝٶبر طج سي (. 731، 1377ٛ)هنبٽٔ،  « ؿنيف ٙوٞي 

ز )الويبن ٍار كپڈ ث  ٕنڂٖبٍ ٽٶَځ  ىاى  ٕا « اٍسنياى »٭نن ان ډٞنياٷ    ثن  « ٽٶَ»ىٍ ٹَآن نيِ ث  څٶ٨  .(16: 24 س 

ز بٍ  ٙي  ٕا  .(217)ثٺَ :  «.ثبٙي..هَ ٽٔ اُ ٙ ب اُ ىيف ه ى ثَځَىى و ىٍ كبڃ ٽٶَ و  »...: ٙا

 . شرک2-3-3

ز و ىٍ ا٦ٝقف« يپي ىانٖشف»ډٮنبي  س كيي ىٍ څٲز ث  ًار، آٵنَين٘،       ،ٕا يٮني ا٭شٺبى ثن  يڂنبنڂي هنيا اُ ػهنز 

زډٺبثڄ س كيي، َٙٻ   نٺ٦ .(149-148، 1376ٛاىاٍ ، هٖشي و دَٕش٘ )ډٖپ ة،  ن  ٕا قڇ ډ ػنت  . ٙنَٻ ىٍ ٕا

قڇ و اڅلبٷ ث  ٽٶَ  ُار اٍسياى ٍو  ٙ ى و اُ ه يف ډيهَوع اُ ٕا  ،ځنَىى. ىٍ آينيف يهن ى    ػبٍي ډيىٍثبٍة آن ه بن ډؼب

ُار َٙٻ  َاڇ ٕ بوي إٓ بني )سظني ٕجت  ث ډؼب  ،(20: 22 ( و نيِ ٭جبىر هيايبن ىيڂنَ )هنَوع  5-2: 17 دَٕش٘ اػ
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ز.  نڈ     هب ثو ٍ ٍوٙف ډي ٽٖبني ٽ  ىٍ ډٮبثي ثز»ځ يي:  ډي تّٕٛدٕنڂٖبٍ و هقٽز ډٮَٵي ٙي  ٕا َٕا ٽننني ينب ىٍ ډ

َاة ډي ٭جبىي آنهب َٙٽز ډي ٥ن ٍٽچي هنَ ٭ چني ٽن  ٹَينن  ثنَ         ٽنني، و ث هب ٕؼي  ډي ن ٙني، يب ث  ثز ٽنني و ٙ

 .(6 :7 )سچ  ى، ٕنهيٍيف« ٙ ني... دَٕز هٖشني و ث  ٕنڂٖبٍ ډلپ ڇ ډي انؼبڇ ىهني، ىٍ كپڈ ثز ،دَٕشي ثبٙي ثز

 «خدايود»لعه ي سب . 3-3-3

ُار ډٮيني ث ٍار ثيون و٬١ ډؼب ز ٽ  س  َ ٙنير اُ آن نهني     ىٍ آييف يه ى، څٮف و ٕت هيا اُ ػ چ  ا٭ بڅي ٕا ى  ٽن

ز ٍا ُننياني ٽَىنني    ډ٦بثٸ ٍوايبر ٭هي ٭شيٸ، ٙوٞي ډَسپت ٕت هياوني ٙي و ثني .(28: 22 )هَوع ٕا َائيڄ او  ٕا

ٍا اُ ډ ٕي ُار ا٭ياڇ سٚنَي٬ ٙني و ډَسپنت ٕنڂٖنبٍ      سب كپڈ او  َاي ٽٶَ و څٮف، ډؼب ػ يب ٙ ني. ىٍ آنؼب ث ى ٽ  ث

َان، ائ   و ه ـنيف ډبىٍ و ىهشَ ديبډج23َ-16: 24 ٙي. )الويبن قڇ نيِ ٕت و څٮف هياوني، ديبډج ُار   (. ىٍ ٕا ډؼنب

ز ٽ ٍا ىٍ دي ىاٍى. ثَ هَ ډٖچ بني ٽ  اُ اٍسپبة ػَڇ آځب  ٙي، ػبيِ ٕا ٍا ثن  ٹشنڄ ٍٕنبني. اينف     « ٽنني  ٕت»  ا٭ياڇ 

 (.687، 43ٛ، عٷ1434)نؼٶي،  ٕزډ ١ ٫ ډ ٍى اػ ب٫ ٵٺهب

ز انڂبٍي نٚي  ٽني سب ُډبني ٽ  ٵٮچي ػَڇ ډن٦ٸ كپڈ ډي قڇ سنب كؼنز   ٕا ُاى و ډجبف ثبٙي. ٕا ، انؼبڇ آن ٭ ڄ آ

َا ُار و س ثين اٵ ٌاٍى، ډؼب َاى ثبٹي نڂ َاي اٵ ٍا ػنبيِ ن ني  ٍا ثَ ٽٖي س بڇ نپني و ىٕشبويِي ث ِ  ډنب  و»... : ىانني  ى   هَځن

ٍا(  ُار)ٽٖي  َاء: « ڈيثبٙ ٽَى  ډجٮ ص يبډجَيد آنپ  ډڂَ ٽَى، ڈينو اه ډؼب  ثنق  ٹنجق ٭ٺنبةِ   ةډ٦بثٸ ٹب٭ي (.15)ٕا

ز ٽ  كپڈ و ىٕش ٍ ٍٕيي  ثبٙي. دٔ اځنَ ىٕنش ٍ و كپنڈ ثن  ٙنوٜ نَٕني،        ،انؼبڇ ىٕش ٍ» ،ثيبن ُډبني ډش ٹ٬ ٕا

ُار ٽَىن او ث  نز      ٕجت  ډؼب ، 1ع ،ٷ1430، ثهٖن ىي  كٖنيني  وا٭ن٨ « )سو٦ني اُ انؼنبڇ ىٕنش ٍ، ٭ چني ٹجنيق ٕا

ُار    »(. ايف ٹب٭ي ، ٽ  ىٍ ىنيبي اډَوُ ثب ٭نن ان اٝنڄ   328ٛ  ه ـننبن ػَينبن ىاٍى  « ٹنبن ني ثن ىن ػنَڇ و ډؼنب

هن ى ځنبڇ    ٭ بڃ و اٵٮنبڃ ٙ ى انٖبن ىانٖش  و ٕنؼيي  ىٍ اَ ، ډ ػت ډي، ثني ىوڇ(11)ا٭قډي  ػهبني كٺ ٷ ثَٚ، ډبى  

ٍا  ٍا نٺن٠   . ثب وػ ىثٖنؼيثَىاٍى و اُ دي٘ ديبډي آن  قڇ، ىٍ ٍوايشي ٽ  نٺڄ ٙي، ايف اٝڄ  ايف، يه ىيز ثَهقٳ ٕا

ُار ډيٽني  ډي  ىهي. و كپڈ ث  ٽيٶَ ٙوٜ، ٹجڄ اُ سٮييف ډؼب

 دیگر تبلیغ ادیان. 4-3-3

ٍا ىيف سٚپيڄ ډي دبي  قډي  َاي س٢ٮيٴ ىينف و   ، ډيىيڂَ ىهي و سجچيٰ اىيبن هبي كپ ډز يه ىي و ٕا س اني ٭بډچي ث

ٍا ىٍ دي ىاٍى. )سظنين  « سجچيٰ اىيبن ىيڂَ»هبي كپ ډز ثبٙي. ىٍ ىيف يه ى،  ىٍ نشيؼ  دبي  ُار ډَٿ  (. 10-6 :13 ډؼب

َان ث  دَٕش٘ هيايبن  ٙنوٜ  ىاني؛ هَؿني  ډيٍا ډ ػت طج ر كپڈ ٕنڂٖبٍ ىيڂَ سچ  ى َٝٳ سجچيٰ و سلَيټ ىيڂ

ٍا ىٍ َٕ ثبٙي ثَ آييف يه ى هنڂبڇ  ىٍ آنٽنني   ى٭ ر ش  ثبٙي و ٹٞي سٲييَ ىيف ىٍ آيني    .(1: 7 )سچ  ى، ٕننهيٍيف ىٙا

َاى، ىٍ كپ ي نبىٍ ٕوف اُ س ثن  ثن     ثَهقٳ ٭قٹ تّٕٛد ُار و ٽيٶَىهي اٵ آوٍى و  ډني ډينبن   كٺ ٷ يه ىي ث  ډؼب

ز ى٭ ر ډي ٍا اُ سٞ ي ٘ ډنٞنَٳ ٕنبُى.    ٽنني  ٙ ني  اثشيا ث  نٞيلز و ثلض ثب ى٭ ر ځ يي: ثهشَ ٕا ثذَىاُى و او 
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ُار ٕبٹ٤ ډي ٙ ني  ثبيني ٭چين  او ىٍ    طيَي نپَى، ى٭ رإوڅپف ؿنبنـ  ثلض و نٞيلز س ؛ٙ ى ؿنبنـ  س ث  ٽَى، ډؼب

ُار ٕنڂٖبٍ ىٍثبٍهىاىځب  ٙهبىر ى َا ٙ ى )سچ  ى، ٕنهيٍيف ةي و ډؼب  .(10: 7 او اػ

َاي٤ انٮٺبى ٭ٺي  نز. ىٍ ٝن ٍر    ثب ٱيَډٖچ « ًډ »يپي اُ ٙ نقډي ٕا بنبن، ٭يڇ سجچيٰ اىيبن ىيڂَ ىٍ َُٕډيف ٕا

ُار سٮِيَي ) َاي كپ ډز ثنب ث  ن٪َ ثَهي كٸ ډؼب ( و ثننب  267، 4ٛسنب، ع  ه يني، ثيډ ٕ ي سوچٴ اُ ايف ٣َٙ، ث

بٍر، سجٮيي و ډٞبىٍ ،ث  ن٪َ ثَهي ىيڂَ  ؛(261ٛ، 21سنب، ع  )نؼٶني، ثني  ٙ ى  ډياډ اڃ او ايؼبى  ةاهشيبٍ ثيف ا٭ياڇ، ٕا

ٙن ى و   ثِني، ايف سجچيٰ ك ڄ ثَ سٲييَ ثبوٍهنبي ىينني و اٍسنياى او ډني    ىيڂَ اډب ؿنبنـ  ډٖچ بني ىٕز ث  سجچيٰ اىيبن 

ز ث   ػَڇ اٍسياى، ث  ا٭ياڇ ډلپ ڇ ٙ ى. ٙوٜ ډ پف ٕا

 . ثذعت ٍ هخبلفت ثب فتبٍٕ فقْ٘بى4-3

َاي ه   ډيٖنَ نيٖنز   اُآنؼبٽ  آځبهي ث  كپڈ َٙيٮز ىٍ ډٖبئڄ ػييي، اهشقٵبر و ى٭بوي، ٙنَيٮز يهن ىي و    ،ث

ٍا ډپچٴ ث  ٍػ ٫ ث  ٽبهنبن )سظني  قډي ديَوان ه ى   ؛ٽننني  ( ډني 70، ٛٷ1415( و ٵٺيهبن )انٞبٍي، 10-8: 17 ٕا

ُايف قډي اُ ػهز ډَػٮيز ىينني و ٹ٢نبيي، ٽنبٍٽَىي ډٚنبث  ىاٍنني. اځنَ       ٍو  ا ٕيٖشڈ ٽهبنز يه ىي و ٵٺبهز ٕا

ُار    ،ى ٽَس ػهي  آځب  ٙين اُ كپڈ َٙيٮز، ث  آن ثيٙوٞي دٔ اُ ٍػ ٫ ث  ٽبهف و  هقٳ آن ٭ ڄ ٽنني، ډؼنب

َاكشبً   .(2 :11 اُ ٥َيٸ هٶ  ٽَىن ه اهي ث ى )سچ  ى، ٕننهيٍيف « ا٭ياڇ»او  ٍار ٝن ىهني   ډني كپنڈ ثن  ا٭نياڇ او     سن 

ٍا ډبي12 :17.)سظني  ٍا اٍ٭ن   ىاني  ډيسلپيڈ ډجبني ىيني   ( و ا٭ياڇ ٵَى ډش َى  ُار  بة و ػچن ځيَي اُ  و هيٳ اينف ډؼنب

َاٍ  نقډي نينِ كپنڈ ٵٺهنب ه بننني كپنڈ ٽبهننبن         .(13 :17 ٙ بٍى )سظني  َډيث« نبٵَډبني اُ ٽبهنبن»سپ ىٍ كٺ ٷ ٕا

ز. اڅجش  ثَهقٳ يه ىيز، ثنب ث  ن٪نَ ثَهني ٵٺهنبي     الُڇ ُار ٕا َاي٦ي ٹبثڄ ډؼب االسجب٫ ث ى  و سوچٴ اُ آن سلز ٙ

قډي ٙ ني و ډوبڅٶز ثنب آنهنب    ي، ػِء ١َوٍيبر ىيف ډلٖ ة ن ينو ٹَآني نياٍاػ ب٫ و اكپبډي ٽ  ډجنبي ٍوايي  ،ٕا

ىٍ كنبڃ،   (. ثنبايف 947، 42ٛ، عٷ1434؛ ن٪َ ډوبڅٴ: نؼٶي، 338، 3ٛ، ع1391ډ ػت اٍسياى نيٖز )ٙهيي طبني، 

ٍسي ٽ   ُار« اػ ب٫ ٵٺهب»ٝ  ى، سوچٴ ُا آن ٹبثڄ ډؼب ي ٽ  ن  ى اػش ب٭ي نيٍا  نيٖز. ىٍ ك ُة اكپبڇ َٙ٭يِ ٵَىي ثٙب

ٍا نيِ ػِء اٹٖبڇ ډوبڅٶز ثب ٽبهنبن ثَٙ َى  و ثي٭ز ثي٭ز تّٕٛد ٌاٍي  ٍا نينِ ٙبيٖنش    ځ ٍان  ٌا ډنَٿ ىانٖنش      ځن

ز.  ٍار َٕ ثبُ ثِني، ثوٚيي  ډني  اځَ ٽٖي ثڂ يي سٶيچيف وػ ى نياٍى سب ثييف» ،ډظبڃاُ ثبة ٕا  ؛ٙن ى  وٕيچ  اُ ٵَډبن س 

هنبي   ػٮج  (Tefilin)سٶيچيف  ثڂ يي ىٍ سٶيچيف دنغ ثني وػ ى ىاٍى وڅي اځَ ٽٖي ثب هيٳ ا١بٵ  ٽَىن كپ ي ثَ اكپبڇ

ز و ديٚبني ه ى ثجنيى ؿَډي ٍٕا ٍا ثٞنَي،   ؛اني ٽ  ٙوٜ يه ىي ثبيي ثَ ٍوي ىٕز  ( 45-43، ٛڇ1992ٍ.ٻ: ٭ِ

قڇ نيِ ثي٭ز ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ىٍ ك ُ .(13: 11 )سچ  ى، ٕنهيٍيف« ثبيي ا٭ياڇ ٙ ى ٽٶنَ  ٭ٺبيي ثبٙي و ډنشهي ث   ةىٍ ٕا

ُار ه اهي ث ى. ؿنبنـ  ثي٭ز ى، ثي٭زٙ يب َٙٻ  ٌاٍ سلز ٭ن ان ډَسي ٹبثڄ ډؼب ٌاٍي وي ىٍ ك ُ ځ اكپبڇ ثبٙني،   ةځ

 ،ػبي دنغ و٭ي  ن بُ، ٙ٘ و٭ي  ن بُ ي ډين  ػٮنڄ ٙن ى(    ث  ى )ډظقًٙ ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ډنشهي ث  انپبٍ ١َوٍيبر ىيف 

، 3، ع1391؛ ٙنهيي طنبني،   532، 3ٛ، عٷ1411اىٍينٔ،   ى )اثفٙ  ث  ا٭ياڇ ډلپ ڇ ډي ،ٙوٜ، ډَسي ٙنبهش  ٙي 

 (.948-947، 42ٛ، عٷ1434؛ نؼٶي، 338ٛ
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َايڈ ثٖيبٍ ٕنڂيف  قڇ و يه ى اُ ډلَډبر و ػ ُار   ٍوى  ٙ بٍ ډي ث ُنب ىٍ ٕا ٽ  ىٍ ثٖيبٍي اُ ٙٺ ٷ آن، ډؼَڇ ثنب ډؼنب

ٍا ًٽَ هٙ ى. ىٍ اىاډ  ډٞبىيٸ ډٖش ػت ا٭ياڇ ا ډَٿ ډ اػ  ډي   اهيڈ ٽَى.ُ ُنب 

 زوا با محارم. 1-5-3

َاي ثَهي اٹ اڇ نٖجي و ٕججي سلز ٭ن ان  ٍا ث قڇ اكپبڇ هبٝي  َ ًٽَ « ډلبٍڇ»يه ى و ٕا اُ ػ چن  آنپن     ؛انني  ى ٽن

ز )الويبن َاڇ اثيي ٕا نز )سظنين   6 :18 اُىواع ثب ايٚبن ډ ن ٫ و ك ( 22: 27 (. ُنبٽنني  ثب ډلبٍڇ ډ ٍى څٮنز هياوني ٕا

ُار ٕوشي  قڇ سب كيوى ُيبىي ډٚشَٻٙ ى ډيډلپ ڇ و ث  ډؼب ني. ٙنَيٮز يهن ىي   ا . ډٞبىيٸ ډلبٍڇ ىٍ يه ى و ٕا

ٍا ث  ډلبٍڇ ا١نبٵ    َاىٍ  قډي، ُن ٭   و ُن ث َاىٍ و ىهشَ ه اهَ اُ ٵهَٕز ډلبٍڇ ىٍ كٺ ٷ ٕا ثب هبٍع ٽَىن ىهشَ ث

قڇ ىٍ كپ ي واكي و طبثز .(21-9 :20 ٽني )الويبن ډي ٍا ډ     ،ٕا ُار ا٭نياڇ     نپنبف ثنب ډلنبٍڇ  نن ٫ و ډٖنشلٸ ډؼنب

 ؛(495، 2ٛ، ع1386ه ينني،  ډ ٕن ي  ؛ 480، 42ٛ، عٷ1432؛ نؼٶي، 321، 3ٛ، ع1391ىاني )ٙهيي طبني،  ډي

ُار ش  و ډؼب ٌٙا ٍا ىٍ هَ ډ ٍى و٬١  اډب َٙيٮز يه ىي ثيف ډلبٍڇ سٶبور ځ ز. كٺ ٷ يهن ىي، ٽَهبي ډشن ٭ي   ى  ٕا

َان دنيٍ )الوينبن   ( و ډنبىٍُن  12: 20 ( ٭نَوٓ )الوينبن  1: 9 ىهشنَ )سچ ن ى، ٕننهيٍيف   (، 11: 20 ُنب ثب ډبىٍ و ه ٖ

ٍا ډٖش ػت ا٭ياڇ ىانٖش  و ىٍ هٞ ٛ ُنب ثب ډلبٍڇ 14: 20.)الويبن ن٪يَ ٭  ، هبڅن ، هن اهَ، ُن ٭ ن  و ُن    ىيڂَ ( 

َاىٍ ز )سچ  ى، ډپ ر ،ث ډلنبٍڇ  سَيف ن ٫ ا٭ياڇ ىٍ ډجلض ُنب ثنب   ٕوز .(10و1: 3 كپڈ ث  ؿهڄ ١َث  ٙقٷ ىاى  ٕا

ٍار ن  ز. س  ٍا هنڈ ثن           اُ َٙيٮز يه ى، ث  ُنب ثب ډبىٍ ُن سٮچٸ ځَٵش  ٕا سنهنب ىاډنبى و ډنبىٍ ُن، ثچپن  ه ٖنَ ىاډنبى 

ز )الويبن ُانين ډلپ ڇ ٽَى  ٕا ُار ُن ٙ ثي .(14: 20 ٕ  ُنبي ىاډنبى و ډنبىٍ ُن، كپ ني هنقٳ      ىڅيڄ ث ټ ډؼب

ز.« هب ُاراٝڄ ٙوٞي ث ىن ډؼب»ن٪يَ  ،ڈ كٺ ٹي٭ياڅز و اٝ ڃ ډٖچّ  ٕا

 زوای به عىف. 2-5-3

ُار ډشؼنبوُ ثن  ٭ننٴ كپنڈ ثن  ا٭نياڇ        ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ُنب ث  ٍار ىٍ هٞ ٛ ډؼب َا  ٝ ٍر دٌيَى، س  و ىهني   ډني اٽ

ٍا اُ ًډ ُانني ثن        27-25 :22 ىاٍى )سظني  ىيي  ثَډي ثِ   هَځ ن  ډٖئ څيز  نقډي نينِ ىٍ هٞن ٛ ا٭نياڇ  (. كٺ ٷ ٕا

نشنبى ٵٺنيان    ډٶٮن ڃ ثن     ( و نيِ سجَئن 495، 2ٛ، ع1386ه يني، ډ ٕ ي  ؛490، 42ٛ، عٷ1434٭نٴ )نؼٶي،  ٕا

ز. كٺ ٷ نقډي    ( و ثَهني كٺن ٷ  ة33 :ي اډن ر ىاننبن يهن ىي )سچ ن ى،     اهشيبٍ، ثب كٺ ٷ يه ىي ډ اٵٸ ٕا ىاننبن ٕا

ٍا نيِ ىٍ كپڈ ُنبي ث  ٭نٴ ىانٖش 80، 1394ٛ)كياىي،   اني. (، ُنب ىٍ كبڃ ه اة و ثيه ٙي 

 دختر کاههزوا با . 3-5-3

ا٭شجبٍي ٽبهف و ىٍ نشيؼن  وهنف    ٽ  ايف ٭ ڄ او ډ ػت ثي ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ىهشَ يټ ٽبهف ډَسپت ُنب ٙ ى، اُآنؼبيي

ُانين ىٍ آس٘ ډي ،ٙ ى ىيف ډي ٍا ډلپ ڇ ث  ٕ  ُاسي ٙيييسَ، او  ٍار ثب ډؼب ُاني نيِ ث  ا٭نياڇ،  9 :21 ٽني )الويبن س   .)
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ٍا  هٶ  ٽَىن ډلپ ڇ ډي َ   6 :11 نهيٍيفٙ ى )سچ  ى، ٕ اُ  َاث َاى ثنب يپنييڂَ ث قډي، اٵن ُار   (. ىٍ كٺ ٷ ٕا نني و ډؼنب

َاى سٶبوسي نياٍى.  اٵ

 زوای محصىه. 4-5-3

َايڈ ډ ػت ا٭ياڇ ىٍ ن٪بڇ وبٛ ډش اُ ػ چ  ػ نقډ إهبي كٺ ٹي ٽهف، هيبنز ػنٖي ٙا ز. ىٍ ٵٺ  ٕا اُ اينف   ي،هڄ ٕا

َاي سلٺٸ ُنبي ډلٞنن ، اكٞنبن يپني اُ ٥نَٵيف ٽنبٵي       سٮجيَ ډي« ُنبي ډلٞن »هيبنز ث   ٙ ى. ىٍ ىيف يه ى، ث

ز  ُاني  هَ ىو ث  ا٭ياڇ )الويبنٕا ُاني و  ٙن ني )سچ ن ى،    ( اُ ٥َيٸ هٶن  ٽنَىن ډلپن ڇ ډني    22:22سظني  ؛10: 20 و 

قډي، ىٍ ډ اٍىي ٽ  ٵٺ٤ يپي اُ ٥َٵيف ُنب ډلٞف ثبٙني، ٵٺن٤ ٙن    ؛(6: 11 ٕنهيٍيف وٜ كبڃ آنپ  ىٍ كٺ ٷ ٕا

َٗا       ډلٞف ٕنڂٖبٍ و ىيڂَي ث  ٙقٷ ډلپ ڇ ډي َاي٤ )ٹشنڄ ىٍ ٵن ٙ ى. ثب ايف ه  ، ىٍ ٝ ٍر وػن ى ثَهني ٙن

ُاني (، ډي ُاني س ٤ٕ ٙ هَ  ٍار، هَ ىو ٙوٜ  ٍا ثن  ٹشنڄ ٍٕنبني       س ان ه بنني كپڈ س  ُاني ٱيَډلٞنف  ډلٞن  و 

 .(495، 2ٛ، ع1386ه يني، ډ ٕ ي ؛ 496، 42ٛ، عٷ1434؛ نؼٶي، 15-5، 10ٛ، عٷ1413)٥ ٕي، 

 عدم بکارت همسر در زفاف. 5-5-3

ىواع ٽني و ثٮي ُا نِىيپي ثنب او اى٭نب ٽنني ٽن  ه ٖنَٗ ثنبٽَ  نجن ى ، واڅنييف ىهشنَ           اځَ ډَىي ثب ىهشَ ثبٽَ  اي ُا

ٍا اطجبر ٽنني. ىٍ ٝ ٍر اطجبر ثپبٍر، ٙ هَ ٭قو  ثَ سٮِيَ، ث  دَىاهز ػَي ن ا ډ ٩ٴ نٺنيي و    ني ثپبٍر ىهشَٙبن 

اډب ؿنبنـ  اى٭بي او ٝبىٷ ثبٙي و ثپنبٍر   ؛(19-13 :22 )سظني  ٙ ى ٕچت كٸ ٥قٷ اڅي االثي، ډلپ ڇ ډي ه ـنيف

ٍان ډؼَىي ُار ٕنڂٖنبٍ    ٙن ى   ډني ٗا  ىهشَ ث  اطجبر نَٕي، ٭يڇ ثپبٍر ىهشَ ك ڄ ثَ ُنب ٽَىن او ىٍ ىو و ثن  ډؼنب

 .(21 :22 )سظني  ځَىى ډيډلپ ڇ 

ٍا ز، ډوشچٶي ٱيَ اُ ُنب ډ پف  ين سؼَى، ث  انلبثب اينپ  اُ ثيف ٍٵشف ثپبٍر ىٍ ىو ٍار اُ ثنيف اكش نبالر    ٕا سن 

ٍا ثَ ثيسَيف كبڅز ډ پف  ٌاٍى  ډيډوشچٴ، ثب ىييځبهي ٽيٶ٥َچجبن  ثنب  ٍا نشيؼځ ٕنز  ا ىاني. ايف ىٍ كنبڅي  ُنب ډي  و آن 

َاى  َائز اٵ قڇ ډجشني ثَ اٝڄ ث ز ٽ  ن٪بڇ ٽيٶَي يه ى و ٕا نز   انٖنبن ثني  و اُ ډن٪َ ايف ىو ىينف،  ٕا ډڂنَ   ،ځننب  ٕا

َائنز سنهنب ىٍ ٍٕنييځي      ) اينپ  هقٳ آن اطجبر ٙ ى نز )سچ ن ى،       ىٍ آينيف يهن ى، اٝنبڅز ث هنبي ٽيٶنَي ػنبٍي ٕا

ُار ا٭ياڇ  ٵچٖٶ»ٽ  ىٍ ثو٘  ځ ن  ىٍ ډ ٍى كيوى َٙ٭ي ه بنني ُنب، ه بن (.1: 4.ٕنهيٍيف نبٍ  ٙني،    « ډؼب ثنيان ٙا

قڇ س قډي ډٮبَٝ، ن ٙ  ، اسهبڇ ډنشٶي ٽيي ىاٍى ٽ  ثب ايؼبى هَځ ن  ٙجهإٕا سنهب اُ ثيف ٍٵنشف   ى. ثَهي انييٚ نيان ٕا

ٍا ٹَين  ش  ،اني نيانٖش « ُنب»اي ثَ  ثپبٍر  ز ٙ هَ ثيون ٽ  ُنى اځَ»اني:  ثچپ  ا٩هبٍ ىٙا َ  ُننب  كي ٙ ى، كبډچ  ،ٕا  او ثن

َاٍ ُنب اٍسپبة ث  ثبٍ ؿهبٍ ه ىٗ آنپ  ډڂَ ٙ ى؛ ن ى ػبٍى نز  اينف  ُن  سجَئن  ٭چز. ن بيي اٹ  اُ ىاٍى اكش نبڃ  ٽن   ٕا

شجب  ٍوى َا  ث  يب ٙا  (.60، 4ٛ، عٷ1406)ډلٺٸ ىاډبى، « ...ثبٙي ٙي  كبډچ  اډ ٍ، ايف ن٪بيَ و اٽ
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قډي« ػ ب٫ ثب كي ان»ػَڇ  ز ٽ  ٭قو  ثَ ٽيٶَ ډؼَڇ، آطنبٍي نينِ ثنَ     ةاُ ُډَ ،ىٍ َٙيٮز يه ىي و ٕا َاي ي ٕا ػ

ٍار ثب س ډ ٥ ئ  ثبٍ ډي كي ان ډشؼبوُ يب ٬ اُ آين ،  ٽيي ثٖيبٍ، ػهز انٖياى ډٖيَ هَځ ن  س ػي  و سٶٖنيَ ډ ّٕن  إٙ ى. س 

َاي ډنَى )الوينبن    ث ٍا ث ُار ا٭ياڇ  ىاٍى  ٽننني  ثنب كين ان ډٺنٍَ ډني      ( و ُن ػ نب٫ 15 :20 ٥ ٍ ډٖشٺڄ و ډش اڅي ډؼب

« هنَ آينن  ٽٚنش  ٙن ى     ،ډٺبٍثنز ٽنني  هنَ ٽن  ثنب كين اني     »ٽنني:   ( و ىٍ ػبي ىيڂَي ا٥قٷ ډني 16: 20.)الويبن

ٍا ٕنڂٖبٍ ډٮَٵي ډي ٍوٗ ا٭ياڇ ډٺبٍثز تّٕٛد(. 19.:22.)هَوع ثننب ثن     .(4 :7 ٽني )سچ  ى، ٕننهيٍيف  ٽنني  ثب كي ان 

، 42، عٷ1434نؼٶني،   ؛384، 3ٛ، ع1391ٙ ى )ٙنهيي طنبني،    ٽنني  سٮِيَ ډي ٙوٜ ډٺبٍثز ،اػ ب٫ ٵٺهبي ٙيٮ 

ځ ٙنز ثبٙني، ثبيني دنٔ اُ دَىاهنز       اډب ىٍ ډ ٍى كي ان، اځَ كنقڃ  ؛(245، 4ٛعسب،  ه يني، ثيډ ٕ ي ؛ 999ٛ

َاډز آن ث  ٝبكج٘،  ٍا ٱ نز     ٍا ى و ځ ٙش٘ ٽًَثق آن  َاڇ ٕا ُاني و هن ٍىن ځ ٙنز آن كن وڅني اځنَ كين ان     ؛ٕن 

َاڇ ٍاينف      ؛نجبيي ًثق ٙ ى ،ځ ٙز ثبٙي ك ٍا ث  َُٕډيني ىيڂنَ ثجَنني. ٍواينبر ډشن اسَي ى ػن ى ىاٍى  ثنبٍ  و  ثچپ  ثبيي آن 

 (.7، 8ٛ، ع1351، ه  ؛ 59-55، 10ٛ، عٷ1413)ٍ.ٻ: ٥ ٕي، 

قډي آډني   نز  ىٍ هٞ ٛ ٭چز كپڈ ًثق و ٕ ُنيان كي ان ډ ٥ ئ  ىٍ َٙيٮز ٕا َاي كين ان    : »ٕا ځننبهي ثن

نز  ، 10، عٷ1413)٥ ٕني،  « ډشٞ ٍ نيٖز و ٭چز كپڈ ديبډجَ، ديٚڂيَي اُ ػ ب٫ ثب كي انبر و انٺ٦ب٫ نٖڄ ثَٚ ٕا

ٍا ثب ا٥ ينبن ٝبىٷ ىانٖز َٙيٮز يه ىي، ن ي ةاډب ىٍثبٍ ؛(56ٛ َاٽ  ٕبثٺ ؛س ان ايف سٮچيڄ  كٺن ٷ يهن ىي ىٍ     ؿ

ٍا ډويوٗ ډي  ٕبُى. ٽيٶَىهي ځبوهب ايف سٮچيڄ 

 . لَاط7-3

ٍاث٦ ٍا اُ  ٍار ډَىان يه ىي  ش  )الويبن  س  ( و كپڈ ث  ٹشنڄ ٥نَٵيف څن ا٣ ٽنَى      22 :18 ػنٖي ثب ډَىان ثَكٌٍ ىٙا

ز )ال َان ډني 13: 20 ويبنٕا َاٳ ىيڂ قډي نيِ كپڈ ث  ٕنڂٖبٍ ډَىان ىوػنٖيشي ٽ  ډ ػت انل  ،ٙن ني  (. ٍوايبر ٕا

نقډي   159، 28ٛسب، ع اني )كَ٭بډچي، ثي ىاى  ُار څ ا٣، ثنب ث  اػ نب٫ ٵٺهنبي ٕا اځنَ څن ا٣ ثنب ىهن ڃ      ،(. ىٍ ثبة ډؼب

ُار ٵب٭ڄ و ډٶٮ ڃ ا٭ياڇ ه اهي ث ى ٍا  ٱينَ ىهن ڃ ثبٙني،     وڅپف اځَ څ ا٣ ؛ٝ ٍر ثڂيَى، ډؼب و س ش٬ اُ ه ؼنٔ اُ 

ٙ ني و ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ډلٞف نجبٙني، ٙقٷ ه اهنني هن ٍى    ىٍ ٝ ٍسي ٽ  ډلٞف ثبٙني، ا٭ياڇ ډي ،ثنب ث  ن٪َ ثَهي

و ثننب ثن     ؛(198، 4ٛسنب، ع  ه يني، ثيډ ٕ ي ؛ 600و 597، 42ٛ، عٷ1434؛ نؼٶي، 704، ٛٷ1400 )٥ ٕي،

، 3، عٷ1411اىٍينٔ،   و ٱيَډلٞف نيٖز و هَ ىو ٙقٷ ه اهنني هن ٍى )اثنف   ن٪َ ثَهي ىيڂَ، ٵَٹي ثيف ډلٞف 

 .(230ٛ، 1ع، 1396، ه ئي؛ 458ٛ

ٽ  ىٍ كٺن ٷ   ىٍ كبڅي ؛(4 :7 ٽني )سچ  ى، ٕنهيٍيف ا٭ياڇ ٭بډچيف څ ا٣ ًٽَ ډي ةٍا سنهب ٙي « ٕنڂٖبٍ»آييف يه ى 

قډي ٍا  ،ٕا ُانين، ٕنڂٖنبٍ، دنَر ٽنَىن اُ      هبي ډوشچٶي ن٪ينَ   ك ڃ ٽيٶيز ا٭ياڇ ډَسپجيف څ ا٣،  ځنَىن ُىن، ٕن 

َاة ٽَىن ىي اٍ ثَ ٍوي ٙوٜ و نهبيشبً ،ىي اٍ يب ډپبن ډَسٶ٬ َاٍ ځَٵشن  و او ډوشنبٍ     ،ه قډي ٹن دي٘ ٍوي ٹب١ي ٕا
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ز اُ ثيف ايف ٥َٷ ٍا ٽ  ډي ،ٕا ُار      ،ه اهي هَ ٽياڇ  َا ٽني. ه ـننيف ػ ن٬ ٽنَىن ډؼنب ُانين »اػ ثنب ىيڂنَ   « ٕن 

ُار زػبيِ  هبي ديٚنهبىٙي  ډؼب ٙنهييطبني،   ؛458، 3ٛ، عٷ1411اىٍئ،  اثف ؛158، 28ٛسب، ع )كَ٭بډچي، ثي ٕا

(. ىٍ كٺ ٷ ٽيٶنَي  198، 4ٛسب، ع ه يني، ثيډ ٕ ي  ؛604و 602، 42ٛ، عٷ1434نؼٶي،  ؛339، 3ٛ، ع1391

ني آنهنب ػنبٍي ډني             ُار ا٭نياڇ ډلپن ڇ ٙن ى، سنهنب ٙا ٙن ى )سچ ن ى،    يه ىي، ىٍ ٝ ٍسي ٽن  ٙنوٜ ثن  ىو ډؼنب

َا َٝٵبً ا٭ياڇ ف،ين  يٶَيٽ كٺ ٷ فيډ اُ ډ٦بثٸ .(4.:9.يٍيفٕنه َ  اٝقف ډؼَډبن يث َا ٹبثنڄ  نبدنٌي  هنيٳ  و ٕنز اػ

ز ػبډٮ  اُ ډؼَډبنځ ن   ايف كٌٳ َٝٵبً آن،  ٭چ نبي  يځب ين ى ا٭ياڇ، ىو فيث ػ ٬ ػ اُ ٭يڇ هٞ ٛ ىٍٍو  اُ ايف. ٕا

ز سَ نِىيټ فين  يٶَيٽ كٺ ٷ ث  ،ٵٺهب ډٚه ٍ ن٪َ ث  نٖجز ه ىي  اڅجشن  ثنَهقٳ ن٪نَ ٭چ نبي يهن ى، ىٍ ٭هني       .ٕا

ُاني  ٙني )ي ٙن٬         َاي ٕنڂٖنبٍ ٕن  ى ٽ  ٕبٍٹي ثنب ث  ٵَډنبن اڅهني دنٔ ُا اػن ٙي نيِ وػ ى ىٍا ٍِا  .(25: 7 ٭شيٸ ځ

ٍا      ن٪َ اُ وػ ى ايف اهشقٳ ىٍ يه ى، ثَهي كٺ ٷ َٝٳ َاى ځَٵشن  و آن  قډي نيِ ثَ ػ اُ ػ ن٬ ىو ا٭نياڇ اين ىانبن ٕا

َايي،  ي َٙ٭ي و ډن٦ٺي نيانٖش ٕبُځبٍ ثب ٹ ا٭ ٽن   س ان اى٭ب ٽَى  (. ثب ايف ه   ن ي115-114، 1391ٛاني )ډٖؼيٕ

قڇ ه بنني كٺ ٷ ٽيٶَي ن يف، َٝٵبً َ  كٌٳ ډؼَڇ اٝنقف »هيٳ  ٕا  ؛ٽنني  ىنجنبڃ ډني  « ا٭نياڇ »ٍا اُ كپنڈ  « نبدنٌي

قڇ اُ ٝيوٍ ػ اُ ػ ٬ ىو ا٭ياڇ َاٽ  كپ ز ٕا ز. ،ؿ  ثَ ډب نهبن ٕا

 ت اٗبم هقذس. ّتک حره8-3

ز )هَوع ٍار،  11-8: 20 ٍوُ ٙجبر )ٙنج ( اُ ػ چ  ا٭يبى و ٍوُهبي ډٺيٓ ىيف يه ى ٕا ٹن ڇ  (. ډ٦بثٸ ى  ٵَډبن سن 

َاكز ډٚٲ ڃ ٙن ني.  ،٭يبىر ،ث  ٭جبىر ثبيي ٵٺ٤ىٍ ٙجبر  يه ى ش ا٭ نبڅي نينِ ىٍ اينف ٍوُ سلنَيڈ      ىيي و ثبُىيي و ٕا

ز ٙي   ٘  ډظڄ ٍوُ  ځَٵشف، ٽٖت ؛ٽ  يه ىيبن ثبيي اُ آن دَهيِ ٽننيٕا . ډ٦نبثٸ آينبر   وٽبٍ و كشي ٍوٙف ٽَىن آسن

ٍار ٍا انؼبڇ ىهني، ډنظقً   هَ ،َٝيق س  ٍا نڂ  نياٍى و ا٭ بڅي ډ ن ٭   َاڇ ايف ٍوُ  ىٍ ٍوُ ٙننج    ٽٔ ىٍ ٍوُ ٙجبر اكش

ُار ا 15-14: 31 ٙ ى )هَوع ث  ډَٿ ډلپ ڇ ډي ،آس٘ ٍوٙف ٽني َاي ډؼنب ٭نياڇ  (. ٍوايشي اُ اٍسپبة ايف ػَڇ و اػ

ز )ا٭ياى َاى   36-32: 15 ډَسپت نيِ ډ ػ ى ٕا ُار و ا٭نياڇ اٵن ِاٍٙي اُ ډؼب قډي ځ هشنټ  ٕنجت   ثن  (. ىٍ ٍوايبر ٕا

 كَډز ايبڇ ډٺيٓ ىٍ ىٕز نيٖز.

 . هحبرثِ ٍ افسبد فٖ االرض9-3

سنب،   ډلبٍث  يٮني ثيَون ٽٚيين ٕقف ىٍ هٚپي يب ىٍيب، ىٍ ٙت يب ٍوُ، ثن  ٹٞني سَٕنبنين ډنَىڇ... )ډؼچٖني، ثني      

ٍا اُ ثنبة اٵٖنبى ٵني االٍٟ       43ٛ َاي ا٭ نبڅي ا٭نياڇ  (. اٵٖبى ٵي االٍٟ ډٮنبيي ا٭ڈ اُ ډلبٍث  ىاٍى و ځب  ٵٺهب ثن

َاٍ ٹشڄ ٽبٵَ ًډي، ٵَوهشف انٖنبن   ايف ا٭ بڃ ډي  اني ٽ  ډقُډ  ثب ٕقف ٽٚيين نياٍى. اُ ػ چ سٮييف ٽَى  س ان ث  سپ

بٍ   ُاى دٔ اُ ٍث ىن وي، و ٕلَ و ػبىوځَي ٙا ىٹيٺي ډيبن ٵٺهب ډ ٍى اسٶبٷ نيٖنز )ٍ.ٻ:    ٥ ٍ ٽچي ١بث٦  ٽَى. ثآ

ډٮنب وػ ى ننياٍى. ډلبٍثن     ثييف« اٵٖبى ٵي االٍٟ»ػَډي سلز ٭ن ان  ،(. ىٍ كٺ ٷ يه ىي42-33، 1385ٛثبي، 

ز ٽ  ٹَآن ٍ َاي ي ٕا و ه بنب ٽيٶنَ ٽٖنبني ٽن  ثنب هنيا      »ځ يي:  و ډيٽني  ډيكپڈ ث  ا٭ياڇ آن ٝبىٍ  ٕبًؤاُ ػ چ  ػ
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ز ٽ  ٽٚش  ٙ ،ننيٽ ىٍ ُډيف ٵٖبى ډيٽَى ، ٍٕ ڃ او ډلبٍث   هنب و   ينب ىٕنز  ٙني   ي  يي يب ث  ٝنچيت ٽٚن   نايف ٕا

ُار    33)ن ٍ:« دبهبيٚبن ىٍ ػهز ډوبڅٴ هڈ ثَيي  ٙ ى يب سجٮيي ٙ ني قډي ثنيف ؿهنبٍ ډؼنب (. كٖت ډ ٍى، ىاىځب  ٕا

ز. ىٍ َٙيٮز يه ى، ػَڇ ډلبٍث  ث نز. ثنب وػن ى اينف    ډٮنبي هبٛ ٕا  ډٌٽ ٍ ډويَ ٕا ىٍ  ،قډي آن سٮَيٴ نٚي  ٕا

شنبى ثن    ٝ ٍسي ٽ  ٙوٞي اٹياڇ ث  سهييي ډٖچلبن  ٽني، يه ىي ډي ، اٹنياڇ ثن  ٹشنڄ    «ډچل نز ډيٞن ا  »س اني ثب ٕا

ٙن ى. اُ اينف ډٶهن ڇ ىٍ     ځٶشن  ډني  « ډچل ز ډيٞ ا»ني. ىٍ آييف يه ى ث  ػنڀ ىٵب٭ي ىٍ ډٺبثڄ ىٙ نبن، ٽډلبٍة 

قڇ ث   ٍا   اډب ؿنبنـ  ٙوٜ ډلبٍة ىٕشڂيَ ٙ ى، ډني  ؛(72، 1389ٛٙ ى )ثَس ،  يبى ډي «ػهبى ىٵب٭ي»ٕا سن ان او 

 ى.ٽَهب ث  ا٭ياڇ ډلپ ڇ  ػَڇ ډوبڅٶز ثب َٙيٮز و كبهبڇ ث 
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ٍا ث َان  ٍار ػبىوځ ٍا ُا س نبٓ و ډٮبٙنَر ثنب آننبن ثَكنٌٍ ډني         سَ سلٺيَ ډي ٙير هَؿ  س بڇ  س  ىاٍى  ٽنني و ډنَىڇ 

ُار ا٭ياڇ ػٮڄ ډي31 :19.)الويبن َاي ػبىوځَي ډؼب (. ٕبكَ ىٍ ا٦ٝقف ٫َٙ يه ى ٭جنبٍر  18: 22 ٽني )هَوع ( و ث

ز اُ:  ثنبُي   ثننيي و ٙنٮجي    ن  ٽٖني ٽن  ؿٚنڈ    ؛ٽني ٽٖي ٽ  ىٍ ٭ ڄ و ثب ٵٮڄ اٹياڇ ث  ٕلَ و ػبىوځَي ډي»ٕا

ٍار 11: 7 )سچ  ى، ٕنهيٍيف« ٽني ډي ځيَني يب آننبن   ٽٖبني ٽ  اُ آنبن ٽ ټ ډي(. ٭قو  ثَ ٕبكَ و ػبىوځَ، اُ ن٪َ س 

َاهي ډي نز    ،ا٭ياڇ ة(. نل 6: 20 ٙ ني )الويبن ٽنني نيِ ث  ډَٿ ډلپ ڇ ډي ٍا ديَوي يب ه  ٕنڂٖبٍ ډٮَٵي ٙني  ٕا

قڇ27: 20 )الويبن ُار آن ا٭ياڇ اُ ٥َينٸ ځنَىن   ٙانڂبٍي  ٕلَ ډٖشٺڄ اُ اٵٖبى ٵي االٍٟ، ػَڇ ،(. ىٍ ٕا ي  و ډؼب

ز )كَ٭بډچي، ثيُىن ثب ٙ ٚيَ ا٭ ، 1367؛ ٽچينني،  132، 10ٛ، عٷ1413؛ ٥ ٕني،  366، 28ٛسنب، ع  قڇ ٙي  ٕا

ٍا سٙ ى ډيٽ  ډقك٪   ؿنبن .(260، 7ٛع ٽنف ٽنَىن آن اُ    و ىٍ دني ٍيٚن   ٽننني   ډيييي إ، هَ ىو ىيف وػ ى ٕلَ 

ُار ٍايف ٥َيٸ ٙيييسَيف ډؼب َان، س ػ هب هٖشني. ى َاهبن ٕبك   ثيٚنشَي ثن  ديٚنڂيَي    ثبٍ  يه ى ثب س ػ  ث  ٽيٶَ ه 

ُار    »ايف ٙير نبٹ٠  ،ډب ة٭ٺيي  ٽ  اڅجش  ث ٍى٭  ډي ىا نز؛  « اٝنڄ سنبٕنت ػنَڇ و ډؼنب َا     ٕا َاٽن  دينَو و ه ن ؿ

ُار ډجبَٙ و ډٮبون ىٍ ػَڇ  اُ ډٞنبىيٸ نٺن٠    ،«ٕنلَ »ٙوٜ ٕبكَ، ىٍ واٹ٬ ډٮبون اوٕز و ثقٙټ سٖبوي ډؼب

ز.  اٝڄ سنبٕت ٕا

 رثبٖٗ . آدم11-3

َاي ٽٖبني  ٍار ث ٍايف كپڈ ا٭ياڇ ٝبىٍ ډي ،ٽنني ٍثبيي ډي ٽ  اٹياڇ ث  آىڇس  ز ثبٍ  ؿنيف واٍى ٙي  ٽني. ى هَٽن   : »ٕا

ٍا ثٶَوٙي يب ىٍ ىٕش٘ يبٵز ٙ ى ٍا ثيُىى و او  قډي ٍثنبي٘ و  16: 21 )هَوع« هَآين  ٽٚش  ٙ ى ،آىډي  (. كٺ ٷ ٕا

ٍا ډٞياٷ  َاى  ٍا ث  ىاني  ډي« اٵٖبى ٵي االٍٟ»ٵَوهشف اٵ ، ٷ1413 ٽنني )٥ ٕني،   ډلپ ڇ ډني « ٬ ييٹ٦»و ډَسپت 

َ   ٝ ٍر ٭يڇ سلٺٸ اٵٖبى ٵني االٍٟ، آىڇ  (. اڅجش  ى369ٍ، 3ٛ، ع1391؛ ٙهيي طبني، 102، 10ٛع  ةٍثنبيي ىٍ ُډن

َاٍ ه اهي ځَٵز ) َايڈ سٮِيَي ٹ  (.885، 2ٛ، ع1386ه يني، ډ ٕ ي ػ



42                              ،َ1399ػْٛ، تبثؼتبٖ  ؿٕبس٤ٜبصدٞٓ،  ػب 
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ٍا ٽشټ ثِني )هَوعٽٖي ٽ  ديٍ و ډبىٍ  ،هبي يه ى ډ٦بثٸ آډ ُ  (، ثن   9: 20 )الويبنٽني ( يب څٮنز 17-15 :21 ه ى 

ُار ٙنشڈ ثنب       تّٕٛد( 1: 11 )سچ  ى، ٕنهيٍيفٙ ى  ډيا٭ياڇ اُ ٥َيٸ هٶ  ٽَىن ډلپ ڇ  ىٍ سپ يڄ ثلنض، ثنيف ډؼنب

ٌاٍى  ډي١َة ٵَٷ  ُار ډني »ځ يي:  و ډيځ وڅني ١نبٍة دنٔ اُ ډنَٿ واڅنييف       ؛ٙن ى  ٙبسڈ ثٮي اُ ډَٿ واڅييف ډؼب

ٍاثي ىاٍى. ډ٦نبثٸ ٹنبن ن       .)ه بن(« ٙ ى ٚيي  ډيثو ُار ايف ٭ ڄ ىٍ ىيف يه ى، ٙجبهز ُيبىي ثنب ٹنبن ن ك ن  ډؼب

ٍاثي  ٍا ٹ٬٦ ٽنني»ك   ٍا ُى، آنبن ثبيي ىٕز او  ٍا   ايف ٙجبهز .(66، 1376ٛ)ډيټ، « اځَ دَٖي ديٍ ه ى  هب ثَهني 

ز.   نبډ ث  ايف نشيؼ  ٍٕبني  ٽ  َٙيٮز يه ىي اُ ٹبن ن ٍاثي اٹشجبٓ ٙي  ٕا ثنبٍ    اينف ىٍ أش٤ىب٘ـب  دایزةالمعارفك  

ٍار نڂبٙش  ډي.»...ځ يي:  ډي ٍاثي ُډبني ٽ  س  ىٍ ٵَهنڀ يه ى ٍهنن  ٽنَى  و ن يٖننيځبن يهن ىي      ،ٙي  ٹ انيف ك  

ٍار ن ن ى           طيَ ايف ٹ انيف، ث إسلز س ى سن  ٍا وٍا  «انني  ځ بن اينپ  اڅهبډنبسي إٓن بني هٖنشني، ثنب ٽ ني سٮنييڄ، آنهنب 

قډي، كپڈ هنبٛ و ډشٶنبوسي اُ ١نَة و     (.Pentateuch، ډيهڄ 12ڇ، ع1904آډَيپب،  ر المعبة ةدا) ىٍ كٺ ٷ ٕا

َان وػ ى نياٍى و اكپبڇ ٭  ډي ػبٍي  ٙشڈ واڅييف نٖجز  .ٙ ى ډيث  ىيڂ
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َاي آن ىٍ ن٪َ ځَٵش ، نبهچٴ يپي اُ ډ اٍى ثي ٍا ث ُار ا٭ياڇ  ٍار ډؼب نز   ډبننيي ٽ  س  ٽن    اي ډٖنئچ   ؛ث ىن ٵَُنني ٕا

ٍار  ن ث ث  ز. ثنب ث  سٮَيٴ س  ز اُ: َٕٽٚي و ٭نيڇ ا٥ب٭نز اُ   « نبهچٴ ث ىن»ػَڇ  ،ه ى ثٖيبٍ ٭ؼيت ٕا ٭جبٍر ٕا

ٍا ثن  ٕنڂٖنبٍ ډلپن ڇ       ٽ اي ځ ن   ث ،ديٍ و ډبىٍ ٍار ن ػن ان ننبهچٴ  ش  ثبٙي. سن    اكش بڃ اٝقف ٙوٜ وػ ى نيٙا

َاي ايف كپڈ ٽ  ٍٕي  ن٪َ ډي ث (. 21-18 :21 ٽني )سظني  ډي ز ثٍِٿث اډب ثب س ػن    ؛ن بيي اه يز ا٥ب٭ز اُ واڅييف ٕا

َائف، ايف ٕوف ثٮيي ث ٍار و ٕبيَ ٹ َاكز س  نز   ،ٍٕي. اڅجش  طج ر ا٭ياڇ ن٪َ ډي  ث  ٝ اُ ػ چن    ؛ډش ٹٴ ثَ ٙنَو٥ي ٕا

َاة ) ؛(1: 8 ثچ ٯ )سچ  ى، ٕنهيٍيف و ه ٍىن آن ىٍ ډچنټ ٱينَ    َٕٹز ؿيِي اُ ديٍ ؛(2: 8ه بن، ډَٞٳ ځ ٙز و ٙ

َا4ً :8ه بن، ڇ ديٍ و ډبىٍ اُ ٵَُني )ؤ( و ٭يڇ ١ٍبيز س 3 :8ه بن، ديٍٗ! ) ثَ اينف كپنڈ ډنجهڈ     تّٕٛدسٶٖيَ  (. ٩به

ٍار، ؿنبن ځَ  نقډي، سنبٕنت     س  ز. ىٍ كٺن ٷ ٕا َاي ىاىځب  يه ىي ىٙ اٍ ٕا ځٚب نج ى  و سٚويٜ ډ اٍى ډؼَډبن  ث

ُار َايڈ هنَىي ه ـن ن نبٵَډنبني      ،ثيف ػَڇ و ډؼب َاي ػن ه  اٍ  ٍ٭بيز ٙي  و ٝيوٍ اكپبڇ ٕنڂيف ن٪يَ ا٭ياڇ ث

ز.  ن ػ ان اُ واڅييف، ډ شن٬ ٕا

 . ادعبٕ پ٘بهجر14-3ٕ

هب اى٭بي وكي ٽنني، ثن  ا٭نياڇ )هٶن  ٽنَىن( ډلپن ڇ        ؿنبنـ  ٽٖي اُ ٹ ڃ هيايبن ىيڂَ و ثز ،تّٕٛدډ٦بثٸ كپڈ 

ٍايف6-1 :11ه بن، َٙيٮز ثبٙي )ه اهي ٙي؛ كشي اځَ ٽقڇ او ډ٦بثٸ  ٍار نيِ ى  ٽن   اى نجي اډب و»ځ يي:  ثبٍ  ډي (. س 

ڈ ث  ن  ى ، ػٖبٍر ڈ ث  يب نٶَډ ىڇ، اډَ ځٶشن٘ ث  ٽ  ځ يي ٕوف ډف ٕا  اڅجشن   نجنى  آن ځ يي، ٕوف ٱيَ هيايبن ٕا

نقډي   ىٕش  .(20 :18 )سظني « ٙ ى ٽٚش  « اٍسنياى »اُ ډٞنبىيٸ   ٍا« اى٭نبي ىٍوٱنيف دينبډجَي   »اي اُ انييٚ نيان ٕا
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قڇ»اني:  سچٺي ٽَى  و ځٶش  نز و      ديبډجَ ٕا نقڇ ٕا ز و ا٭شٺبى ث  ايف ډٖئچ  اُ ١نَوٍيبر ىينف ٕا آهَيف ديبډجَ ٕا

نز    ٍا ډٖنشٺقً     اډنب ىٕنش   ؛(353، 3ٛ، ع1391)ٙنهيي طنبني،   « ډوبڅٶز ثب آن ډٞنياٷ ٽٶنَ ٕا  ىيڂنَ اُ ٵٺهنب آن 

 ،(. ىٍ هنَ ٝن ٍر  532، 3ٛ، عٷ1411اىٍينٔ،   انني )اثنف   نجن ر ىاى  نڂبٍي ٽَى  و كپڈ ث  ا٭ياڇ ٵَى ډي٭ي ا ػَڇ

قډي نيِ ثَ كپڈ ا٭ياڇ ٙوٜ ډي٭ي نج ر اسٶبٷ  (.698، 42ٛ، عٷ1434ن٪َ و اػ ب٫ ىاٍني )نؼٶي،  ٵٺهبي ٕا

 . جراٗن هَجت اعذام ثرإ غ٘رَْٗدٗبى15-3

َان يه ىي اُ سٶٖيَ ثَهي آيبر )ديياي٘ ي ٽ  س بڇ ډ ػن ىار ثبيني ىٍ هنيډز ثن      ان (، ؿنيف نشيؼ  ځَٵش 22 :8 ډٶٖ

َاكز نياٍى. ډ٦بثٸ ايف سٶٖيَ، اځَ ٱيَيهن ىي كشني ٵٺن٤     ؛ٍوُ ىٍ كَٽز ثبٙني يه ى، ٙجبن  ش دٔ ٱيَيه ىي كٸ ٕا

ٍاني َاكز ثڂٌ ش ٍا هڈ ث  ٕا ة(. ٙبيي اٝياٍ ؿننيف اكپنبډي،   58: ٙ ى )سچ  ى، ٕنهيٍيف ث  ډَٿ ډلپ ڇ ډي ،يټ ٍوُ 

ش   ٍا ثَ آن ىٙا زثَهي  ٍا ن ٭ي انشٺبڇ تّٕٛدسب ثب ٭ينټ سٖبډق ث   ٕا طيَ إځينَي اُ اٹن اڇ ىيڂنَ سلنز سن      ثنڂَني و آن 

نٺب٣ ػننيف ُن يهن ىي ٙن ى ينب ينټ        اځَ  ،تّٕٛدٵٚبٍهبي ډٖيليبن ثيانني. ډ٦بثٸ  ٙوٜ ٱيَيه ىي ډَسپنت ٕا

ٍا ډ٦بڅٮ  ٽني، ث  ا٭ياڇ ډلپ ڇ  ٍار  ٍا ٽشټ ثِني يب كشي اځَ ٵٺ٤ س  ُار  ا كبڅي . ايف ىٍٙ ى ډييه ىي  ٕز ٽ  ډؼنب

َاهلل،     َاي ٙوٜ يه ىي ا٭نياڇ نيٖنز )نٞن َايڈ ث (. ثنَهقٳ يهن ى، ىٍ   134-131، ٛڇ1899هيؾ ٽياڇ اُ ايف ػ

ْاىي اثياً قډي، ثلض ثَسَي ن نقڇ ١ن ف     كٺ ٷ ٕا َاثَني. ىٍ هٞ ٛ ٽٶبٍ ًډي نينِ ٕا ډ٦َف نيٖز و ه   ثب هڈ ث

َاي٤ هبٝي، ثب ٕچت ثو٘ ٽ ؿپي اُ كٺ ٷ ايٚبن ٽ  ډ زوڄ ث  ن٪ڈ ٭  ډي ٙ ، ٕبيَ كٺن ٷ اٝنچي و ٥جيٮني    ٕا

ٍا ډلشَڇ   ٍا ٙن ب  و نؼنڂيني   ٙن ب  ثب ىيف ىٍ ٽ  ٽٖبنى اُ ٍا ٙ ب هيا»ٽني:  ډيٽٶبٍ ًډي ك بيز اُ و ىاني  ډيايٚبن 

َا  ؛وٍُيني  ٭ياڅز ايٚبن ثب و ٽنيي نيپى آنبن ثب ٽ  ىاٍى ثبُن ى ،اني نپَى  ثيَون ىيبٍسبن اُ َان  هنيا  ُين  ىوٕنز  ٍا ىاىځن

َاي ا٥ق٫ ثيٚشَ، ٍ.ٻ: ٥ ٕي، ) (8 )ډ شلن :« ىاٍى ډى  .(135، 6ٛٷ، ع1413ث

 ٥ٌش٢ ٘ت٥جٝ

َاي ٹ ي و ػهبر ډظجز ُيبى َٙيٮز يه ىي، ثو٘ ثٍِځي اُ آن ىٍ ٭َٞ ٽن ني ٹبثچينز دنٌيَٗ    ث  ٍٱڈ ١ بنز اػ

ق  ٙ بٍ ٍوى. ث  َى اډَوُ ثَٚ، ن٪بډي ډَىوى ثو اُ نڂب  هِ ٍىنيا ډي ثب كٺ ٷ يه ىي ىٍ ٕ  ىٕنش  اُ  ٥ ٍ ٽچي كٺ ٷ ٕا

 ٹ انيف سٶبور ىاٍى:

ُار»ن٪يَ  ،اوڃ ٹ انيني هٖشني ٽ  ثب اٝ ڃ ډٖچڈ كٺ ٹي  ىٕش ن ني ثن ىن  اٝڄ ٹب»و « اٝڄ سنبٕت ػَڇ و ډؼب

ُار ىوڇ ٙبډڄ ٹ انيف نبٹ٠ اٝ ڃ ډٖچڈ ٭ٺچي، ن٪يَ سَسيت ډٖنئ څيز ٽيٶنَي ثنَ      ىٕش اني؛ ىٍ سٮبٍٟ« ػَڇ و ډؼب

ز ُار   ٕ ڇ، ٹ انيف نبٹ٠ كٺ ٷ ٥جيٮي  ٕشو ى ؛ځبو ٕا ْاىي )آدبٍسبيني( ٱيَيه ىينبن و ٹن انيف       انني. ډؼنب هنبي ػنيان

ُاىي»ډشٮبٍٟ ثب  ْاى يه ى، اُ ػ چ« آ ز. ٕ  ډ ٍى ٵن ٷ ٽن      ىٍ انشٖبة ىيف ث  ن ايف ٹ انيف نبٹ٠ كٺ ٷ ٥جيٮي ٕا

ٍا ث  ىوٗ ډي ثبٍ ثي ٍا ډلنَُ    او ٽنبٍ  ٽٚنني، ٭نيڇ ٽٶبينز    ا٭ش بىي انييٚ نيان ث  كٺ ٷ ىيني  يي كٺن ٷ يهن ىي 
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قڇ ىٍ س بڇ ډ اٍى ٵ ٷ، ١ ف اٝقف َٙيٮز يه ىي، نٖو  ٽنني؛ ډي اي ډٮٺ ڃ و ډ٦بثٸ ثب ډٮيبٍهنبي كٺن ٷ    اډب ٕا

ٍائ   زهبي ػييي ٹبثڄ ٭١َ   و ىٍ ډيبن ن٪بڇ ٍىٍٱڈ ٹيډز ُيبى ه ى، سبُځي ىا ث ٽ  ىهي  ډيٽيٶَي ن يف ا  .ٕا

ٍاسي ډٌٽ ٍ ىاٍى ،ي ىٍ ٱَةهبي ىين ثيثيني ٭  ډي ث  ن٪بڇ ثوٚني اُ   إډنب ډنٚن   ة٭ٺيني   اډب ث ؛ٍيٚ  ىٍ اكپبڇ س 

قډي ثنب كٺن ٷ نن يف، و ثوٚني ٍيٚن  ىٍ ٹن انيف        قډي، ٍيٚ  ىٍ سٶبور ډجبني كٺ ٷ ٕا اسهبډبر واٍى  ثَ كٺ ٷ ٕا

قډي ىاٍى  ډ ١ ٭ نق        هبي هَٕبڅ ٹ٦ٮنبډ  .ٽٚ ٍهبي ٕا ډي، و ډؼ ٬ ٭ ن ډي ٕنبُډبن ډچنڄ ٭چين  ٽٚن ٍهبي ٕا

قڇ سقٗ نقډي   ث  ُىايي اُ ٹ انيف، ډ ػت ثيثيني هَؿ  ثيٚشَ اٵپبٍ ٭  ډي  هبي ٵٮبالن كٺ ٷ ثَٚ ىٍ ٕا كٺن ٷ ٕا

ز. ايف ىٍكبڅيٙ ِاٍٗ ٕبُډبن ٭ٶ  ثيف ايف ا٭ياڇثيٚشَ ٕز ٽ  ا ي  ٕا ، ډَثن ٣ ثن    ڇ2017اڅ چڄ ىٍ ٕنبڃ   هب ثنب ث  ځ

َايڈ ډ اى ډويٍ  ز،ك ُ  ػ انڂبٍي ډٖنشٺڄ اُ كنيوى اڅهني و     ٞبٝي. ٙپي نيٖز ٽ  ػَڇهبي كيي و ٹ ن  ا٭ياڇ ٕا

َاي  ُار ا٭ياڇ ث واٍىار، س څيي، ك ڄ، س ُي٬، هَيي، ٵَوٗ، نڂهنياٍي، اهشٶنب و ك نڄ ډٺنياٍ ډٮينني ډن اى       »ػٮڄ ډؼب

قډي« ډويٍ َار ث ةو ىٍ ُډَنيٖز ډٖشنج٤ اُ ٵٺ   ،ىٍ ٽٚ ٍهبي ٕا ٽن  هيئنز ٭ ن ډي     ؿننبن  ؛ٍوى ٙ بٍ ډني   سٮِي

ثَ سٮِيَي ثن ىن اينف ػنَڇ     ،6/11/1395ډ ٍم  ،110/152/9677 ةٙ بٍ  ي وكير ٍويّؤي ٽٚ ٍ نيِ ىٍ ٍىي ان ٭بڅ

ز. إس َايف، ٽيي ٽَى  ٕا ى. ىٍ هٞن ٛ         ا٭ياڇثنبث نقڇ ننيٍا سجنب٣ ؿننياني ثنب ٵٺن  ٕا َايڈ ډ اى ډويٍ ٍا هبي نبٙي ُا ػ

َان َاي ا٭ياڇ ىٍ اي ِاٍٗ ٕبالن ،و١ٮيز اػ سٺَيجني ني ني اُ اكپنبڇ ا٭نياڇ     ٥ن ٍ    اڅ چڄ، ث ٕبُډبن ٭ٶ  ثيف  ډ٦بثٸ ځ

َا نز  ةډَث ٣ ث  ك ُ ڇ2017سب  2010هبي  ٙي  ىٍ ٕبڃاػ ٗ  ډ اى ډويٍ ث ى  ٕا ِاٍ ُار     )ٍ.ٻ: ځن هنبي ػهنبني ډؼنب

 1396ثب اٝقف ٹبن ن ډجبٍُ  ثب ډ اى ډويٍ ىٍ ٕنبڃ  اڅ چڄ(.  ڇ، ٕبُډبن ٭ٶ  ثيف2017، ...، 2011، 2010ا٭ياڇ ىٍ ٕبڃ 

َاُ و اٵِوىن ٣َٙ  َاي ډلپ ډيز ث  ا٭ياڇ ىٍ ډبى« اٵٖبى ٵي االٍٟ»اك ِان     45 ةث ِاي٘ ٕنٺٴ ډين اڅلبٹي، و نيِ اٵن

ٍار ٝننٮشي، اُ   ) ډ اى ډويٍي ٽ  ډٖش ػت ا٭نياڇ ثن ى   ٍار ٕننشي اُ     2ځنَڇ ثن     30ىٍ ډوني ٽيچن ځَڇ و ىٍ ډوني

َاي طجن ر اٵٖنبى ٵني     ث ؛ ٽيچ ځَڇ 50ٽيچ ځَڇ ث  .5 ِان ډٺيٍ ثن االٍٟ نينِ اُ ىينيځب  ٵٺن      ٭ٺيية ډب، نٶٔ سٮييف ډي

ز( قډي ٹبثڄ نٺي ٕا َان اُ ٕا ِان ا٭ياڇ ىٍ اي ٽنبه٘   ڇ2018ډن ٍى ىٍ ٕنبڃ    253ث   ڇ2017ډ ٍى ىٍ ٕبڃ  507، ډي

ِاٍٗ يبٵز ُار ډَٿ و ا٭ياڇ ىٍ ٕبڃ  )ٍ.ٻ: ځ اينف سٶنبور ٵنبكِ٘    اڅ چڄ(.  ڇ، ٕبُډبن ٭ٶ  ثيف2018هبي ػهبني ډؼب

ُار سٮِيَي، ډ ز. طَ ثٖيبٍي اُ ا٭ياڇايي ٭يڇ اٍسجب٣ ډانبٙي اُ سٲييَ يټ ډؼب قډي ٕا  هب ثب كٺ ٷ ٕا

َاي ُننب، څن ا٣، ثني٭ز     ڇ2018سب  2010هبي  ٕز ٽ  ٥ي ٕبڃا ايف ىٍكبڅي ٌاٍي و ٕنلَ ىٍ    هيؾ ا٭ياډي ثن ځن

قډي ث  طجز نَٕيي  ز ٽ  ىٍ ډٺبثنڄ ػنجن    يي ػنجاٽ  ډ ،ٽٚ ٍهبي ٕا َايڈ ٕا َايني    اٍ٭بثي كپڈ ا٭ياڇ ىٍ ايف ػ اػ

َاٍ ىاٍى.  ٍا نيڈ ىيڂَ اُ ا٭ياڇ نيِ ٽ  كيوىاً ي٭ ي ٹشڄ ډ ٍى ىٍآن ٹ نز  ىاى  اهشٞبٛ ه ى ث  هب  ٽن    ځٶنز  يين ثب ،ٕا

َا» اُ ،يبٕيٕ و يډين كٺ ٷ ياڅ چچ فيث ظبٷيډ 6 ةډبى 2ډٶبى ثني  ډ٦بثٸ ػَڇ فيا ٙن ى   ډيډلٖ ة  «ډهڈ بٍيثٖ ڈيػ

ُار و٬١ ٽ  َا ا٭ياڇ ډؼب ز اڅ چڄ كٺ ٷ ثيف زيك ب ډ ٍى ،آن يث  .ٕا
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