
 66-49، ف1399 پب٨٧ض، 44، پ٨بپ٦ چ٢بسٕػبّ ٧بصد١ٖ، ؿ٘بسٟ   __________________________________ 

1 

 

 

 

 

 َاْ ئژِ الُٓ در زودگٓ حضرت ًٔسف بررسٓ تطبٕقٓ عىأت

 از دٔدگاٌ قرآن ي تًرات

تبؿيبك پوڅډِٸبڇ ٣ټچٽ څ /  ػ٦ٔ اػذ٥ قٿيًا  AliAsadiZanjani1110@yahoo.com ٫لډڄٶ ًا

 08/11/1398ـ پز٧شؽ:  24/05/1398دس٧بكت: 

 چ٨ٌذٟ

، تٔچيل ٷچيبيي ام تچعينـ ؿك كثچثينت څ ڃٰنَ تنـثيل ؽـاڅڃنـ ؿك      ډبڍ څيوڋ اٻڊي ؿك مڃـٷي يچً٪ ٯلآځ ثب ٷناكٍ ٣ڄبيت
ُنـڇ څ څاكڅڃنڌ اينڂ     يب كڅاينتٙ ڃنبٯْ، تغلين٪   مڃـٷي آځ ع٘لت څ ًلپلًتي څڍ كا ثڈ ڃڀبيَ ڃڊبؿڇ؛ اٿب تچكات ثب عق٩ 

نبځ ؿاؿځ ت٬نبڅت   ثبكڇ ثڈ ٿچاكؿ، تٔچيلڍ ٳبٿقً ٿت٬بڅت ؿكايڂ ډنبڍ ٯنلآځ ثنب تنچكات ؿك      ؿًت ؿاؿڇ اًت. ډـ٩ پوڅډَ ِڃ
كا ثڄنـڋ   آٿين ثچؿځ تچكاتٙ ٿچرچؿ ام ؿينـٷبڇ ٯنلآځ ٳنليپ اًنت. ٯنلآځ، يچًن٪       څ تغلي٪ كڅايتٙ تچعيـڍِ ٯٔڌ يچً٪

نبځ ؿاؿځِ     څ كًيـځ ثڈ عٴچٿت ٿي لاڍ كًبٻت، ًيبؿت ثل ؽبڃـاځ ي٤ٰچةثلٷنيـڋ ؽـا ث ؿاڃـ. ايڂ ثلٷنينـٷي ؿك ٯبٻنت ِڃ
ُچؿ څ ثب ًنزـڋ   ٣ڄچاځ ڃؾٌتيڂ ٣ڄبيت څيوڋ اٻڊي ثڈ څڍ ا٣قٽ ٿي ثڈ كئيبڍِ ًزـڋ ؽچكُيـ، ٿبڇ څ يبمؿڇ ًتبكڇ ثڈ يچً٪

يبثـ. عچاؿحي ٿبڃڄـ ڃزنبت ام صنبڇ، ٫نلڅٍ ؿك ٿٔنل،      تغٰٮ ٿي ٣ڄچاځ ٣نين ٿٔل، ربٿڌ پـك، ٿبؿك څ ثلاؿكاځ ؿك ثلاثل څڍ، ثڈ
كاډيبثي ثڈ ؽبڃڌ ٣نين ٿٔل، ڃزبت ام ؿاٽ ډڀٌل ٣نين ٿٔل ثب ٳڀٲ ثلډبځ كثبڃي، ؿكيب٫نت ؿاڃنَِ ت٤جينل ؽنچاة، ڃزنبت ام      

څ اڃـ ٳڈ ثلاڍ تغٰنٮ ٿِنيت اٻڊني ثنلاڍ ثلٷنينـٷي       ډبڍ څيوڋ اٻڊي مڃـاځ څ ٬ُبثؾَ ثچؿځ پيلاډڂ څڍ، ډڀٸي ٣ڄبيت
ثنڈ ثڄنـٷبځ ثلٷنينـڋ ؽنچيَ اًنت.       ُبٿٺ عبٹ څڍ ُـڇ څ ڃِبڃٸل تـثيل څ څاليت اٻڊي ڃٌجت ًيبؿت څ ًلڅكڍ يچً٪

 تچكات ډڀڌ ايڂ ٿچاكؿ كا ٿت٬بڅت ٷناكٍ ٳلؿڇ اًت.

 ٣ڄبيت اٻڊي، يچً٪، ٯٔڌ يچً٪، تغلي٪ تچكات. ١ب: ٨ًٔذٝاطٟ
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 ٗوذ٠ٗ

نت څ ډڀن    ڌتليڂ ٯٔ تليڂ څ پيچًتڈ ڃٌجت ٳبٿٺ ثڈ ع٘لت يچً٪ ڌٯٔ نتبڃي آځ   ڌٯنلآځ ًا ډـ٫ڀڄنـ،   ،٣ڄبٓنل ؿًا

ـا٩ ت٤ټيڀي څ تلثيتي ٯلآځ ٷنيڄَ ُـڇ ډنبڍ   څ ثنلاؿكاڃَ ثينبڃٸل ڃِنبڃڈ    يچً٪ ڌاڃـ. ٯٔ ډڀبډڄٶ څ ٿتڄبًت ثب اډ

ـاڅڃـ ٣ڊـڇ ت څ ايڄٴڈ صٸچڃڈ ؽ نت    تچعيـ ؿك كثچثيت څ تـثيل اٻڊي ًا  .(7: )يچًن٪  ؿاك اٿچك ثڄـٷبځ ؽنبٻْ ؽنچيَ ًا

اٿنب   ؛ثڈ تٔچيل ٳِنيـڇ  ډبڍ ٿؾتټ٪ مڃـٷي يچً٪ كا ؿك تـثيل ٓغڄڈ« اٻڊي ڋډبڍ څيو ٣ڄبيت»ت څ ٯلآځ ڃَِٰ ٿِي٘

ـاځ  ايڂ ٿچٗچ١ ڃڈ ت ڃيب٫تڈثبمتبة تڄڊب ؿك تچكات صڄ ، ثټٴڈ ٷبڇ ثب ڃجچؿ ينب كڅاينت ڃنبٯْ څ ٿتڄنبٯٖ آځ ؿك تنچكات      ًا

ت ٳڈ تٰـيل څ تـثيل عٴيڀبڃڈ څ ٣ڄبينت  ڋٿٰلَّة څ ثلٷنيـ ڋثڄـ ٿچارڊيپ. ٛجٮ كڅايت ٯلآځ، يچً٪ ـًا  ڋډنبڍ څينو   ؽ

ينبيَ  ئًيبؿت، عٴچٿت څ ت٤جيل ُـځ ك ڌٳڄـ تب مٿيڄ څ آځ كا ٿـيليت ٿي كؿاٻڊي ؿك ٿتڂ عچاؿث مڃـٷي څڍ ع٘چك ؿا

ـاڅڃـ ډڀ څ ٿڊل ڋٿجڄي ثل ًزـ ډب ثلاڍ ام ثنيڂ   ډب څ ؿًيٌڈ تقٍ ڌٿبڇ څ ًتبكٷبځ ثل څڍ ٿغٰٮ ُچؿ؛ ثلاڍ ډڀيڂ، ؽ

ٷڄنبډي، ًنلڅكڍ څ ٣ننت څڍ ٯنلاك      مڃـڇ ٿبڃـځ، ًلثټڄـڍ، احجنبت ثني   ڌكا مٿيڄ ؽچاكڍ څ آٻچؿڇ ٳلؿځ يچً٪ ثلؿځ،

ـاكؿ يب څاكڅڃڈ څ ثڈ ؛ؿډـ ٿي ت. ٷچڃڈ اٿب ؿك كڅايت تچكات، ثٌيبكڍ ام ايڂ ٿٌبئٺ څرچؿ ڃ  اڍ ؿيٸل ٷناكٍ ُـڇ ًا

ٓنچكت ٿٌنتٰٺ، رنبٿ٢، تٜجيٰني څ      ڇ ثڈڅيو ثڈ څ ٿٔبؿيٮ آځ ؿك مڃـٷي يچً٪« اٻڊي ڋډبڍ څيو ٣ڄبيت» ڋؿكثبك

بځ ؿاؿځ ت٬نبڅٙت ٯنلآځ ثنب تنچكات ؿك كڅاينتٙ تچعينـڍ ٯٔن        ـ. ِڃ څ ٷنناكٍ   يچًن٪  ڌتغټيټي، پوڅډِي يب٫ت ِڃ

ت. كڅاينتٙ ؿكًنت ام مڃنـٷي څ ُؾٔنيت اٻڊني       ڋډبڍ څيو ٣ڄبيت اٻڊي ؿك مڃـٷي آځ ع٘لت، ډـ٩ ايڂ پوڅډَ ًا

ـاؿډبڍ اٻڊي ؿك مڃـ ، ڃَٰ ٣ڄبيتيچً٪ ثنبكڇ، ٗنلڅكت    ٷي اڅ څ ڃِبځ ؿاؿځ تغلي٬بتٙ تچكاتٙ ٿچرنچؿ ؿكاينڂ  ډب څ اٿ

ډبڍ آُٴبك څ ٫لاڅاځِ ٯنلآځ څ تنچكات    څيوڇ ايڄٴڈ ثلؽي پوڅډِٸلاځ ثـڅځ تچرڈ ثڈ ت٤بكٕ ثڈ ؛كًبڃـ ايڂ پوڅډَ كا ٿي

تنچكاتٙ  آٿينن ثنچؿځ    ، تغلين٪ اٻڊي ثڈ يچً٪ ڋډبڍ څيو ډبڍ ٿِتلٱ، ام رڀټڈ ؿك ٿچٗچ١ ٣ڄبيت اڍ ام كڅايت ؿك پبكڇ

ـا ؿكعبٻي ؛ٳڄڄـ ٿچرچؿ ام ڃ٠ل ٯلآځ كا كؿ ٿي ت څ كاډينبثي تغلين٪    ًت؛ٳڈ ٯلآځ، كڅايت ؽ اٿب تچكات كڅايت ثِلڍ ًا

ت.ٛجي٤ي  ٳبٿقً ،ؿك كڅايت ثِلڍ  ًا

 ؿٜبػ٦ ٗل٢ٕٞ. 1

نت  ؿك ٻ٨ت ثڈ «٣ڄبيت» ـا،  ٿ٤ڄبڍ ٯٔـ، تچرڈ، اډتڀبٽ، ثؾَِ څ اٙڃ٤بٽ ًا اينڂ څاهڇ   .(16394، 11ّد ،1373 )ؿډؾن

نت. ٣بك٫نبځ ؿك ت٤لين٪ٙ        ت څ ؿك ايڂ ڃچُتبك ٿ٤ڄنبڍ ٣ل٫نبڃي آځ ٿنلاؿ ًا ٣ڄبينت  »يٲ آٜقط ٫ټ٬ٌي څ ٣ل٫بڃي ًا

پبينبځ   عبٹ ٯبثٺ رڀ٤ي ٿبڃڄـ ٿغجت، اٙڃ٤بٽ، اٙٳلاٽ، اعٌبځ، ٻٜ٪، ٳلٽ څ كعڀتٙ امٻي، ثي ت٤بثيل ٿؾتټ٪ څ ؿك٣يڂ ،«اٻڊي

ـاڅڃـ  ـايت اڃٌبځ ثب اكًبٹ كًٺ څ اڃناٹ ٳتت، آ٫نليڄَ ڃ٤ڀنت   اڃـ ٳبك ثلؿڇ ثڄـڇ كا ثڈثل څ ٫لاٷيل ؽ ډنبڍ   ٳڈ ؿك ٯبٻت ډ

ثلڅم څ ٟڊنچك   ،ٷچڃبٷچځ، ؿاؿځ تچ٫يٮ څ ٿٰبٿبت څ عبالت ٿ٤ڄچڍ ك٫ي٢، ؿاؿځ حچاة، ع٬ٞ ام ٷڄبڇ، ؿاؿځ ثڊِت څ رن آځ

بى، ډڀ ٿي ـا  ام ٣لٍ تب ٫لٍ ٳڈ ثلاڍ اڃٌبځ ؽټٮ ُـڇ ،ډب آ٫ليـڇ ڌٳڄـ. ثلايڂ ًا ثڈ اڅًت. اينڂ ؿًنت   اڃـ، ٣ڄبيت ؽ

ثڄنـٷبځِ   ڋاٿب ٷلڅډي ؿيٸنل آځ كا څينو   ؛اڃـ ثڄـٷبځ ٷل٫تڈ ڌ٣ڄبيت اٻڊي كا ثٌيبك ٷٌتلؿڇ څ ُبٿٺ عبٹ ډڀ ڌام ٣ل٫ب ؿاٿڄ

ـا ٿبڃڄـ پيبٿجلاځ، اڅٻيبڍ اٻڊي څ ًبٻٴبځ څ ٣بك٫بځ ٳبٿٺ ؿاڃٌتڈ څ ٿچاكؿڍ ٿبڃڄـ ڃجچت، كًبٻت، څاليت، اٻڊنبٽ،   ،ؽبّ ؽ



ـڍ/  ...« ١ب٥ ٧ٝظٟ ا٦٢ٓ دس صٛذ٦ُ حوشت ٧ٞػق ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ػٜب٧ت»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦    51 ٣ټي ًا

ـاٳِ٪ څ ُڊچؿ، تچرڈ څ ٿچډ جبة كًيـځ ثڈ ٳڀبٹ، ثنڈ  ،جتٙ ؽبِّ ؽ څينوڇ ؿك ًنتين ثنب ڃ٬ني كا ام ٿٔنبؿيٮ آځ       څ ًا

 ڌ٣بٽ څ ؽبّ تٌٰيپ ٳلؿ. ٣ڄبيت ٣بٽ ُنبٿٺ ډڀن   ڌتچاځ ٣ڄبيت اٻڊي كا ثڈ ؿڅ ؿًت اڃـ. ثلاڍ رڀ٢ ؿڅ ؿيـٷبڇ ٿي ؿاڃٌتڈ

ت. ډل ثڄـڇؽ ڋاڅٻيبڍ اٻڊي څ ثڄـٷبځِ ثلٷنيـ ڋاٿب ٣ڄبيت ؽبّ څيو ُچؿ؛ ٿي ثڄـٷبځ څ آ٫ليـٷبځ ـام  اڍ ثڈ ـًا ايڀنبځ   ڋاڃن

ـا څ ٳڀبالت ٿ٤ڄچڍ )ًنزبؿڍ،   ُنچؿ  ٳڈ ؿاكؿ، ام ٣ڄبيت ؽبّ اٻڊي ڃين ثلؽچكؿاك ٿي اڍ څ ٣ڀٺ ٓبٻظِ ؽچؿ، ٯلة ثڈ ؽ

(؛ 75-74، 1349ّ؛ اڃٔنبكڍ،  397-396، 1336ّ؛ ډزچيلڍ، 223، 1ّد، 1360 ؛ ثټؾي،560-599، 1378ّ

ـا ثڈ ثڄـٷبځِ ؽبّ څ ثلٷنيـڇ ڋرڈ څيوٿ٤ڄبڍ تچ اٻڊي ثڈ ڋثڄبثلايڂ، ٣ڄبيت څيو ٍا څ ڃِبڃٸل ٿغجت، ٻٜن٪ څ كعڀنت    ؽ

ډبڍ ؿُنڀڄبځ، عڀبينت ؿك    ډبڍ څيوڇ، ؿ٫ب١ تٴچيڄي، ؽڄخي ٳلؿځ ؿًيٌڈ ؿاؿځ ڃ٤ڀت اٻڊي ثڈ آڃڊبًت څ ؿك ٯبٻتِ ڋڅيو

ٟڊنچك څ   ،آڃڊنب ك٫ت ام ٿِٴقت، ڃِبځ ؿاؿځ ثلؽي عٰبيٮ څ ٿبڃڄنـ   ثلاثل ؽٜلات ربڃي څ ٿ٤ڄچڍ، ڃِبځ ؿاؿځ كاڇ ثلڅځ

 ٳڄـ. ثلڅم ٿي

ـا  اڃٔبكڍًجت ثلؽچكؿاكڍ ام ٣ڄبيت ؽبّ اٻڊي، ٳٌبڃي ٿبڃڄـ  ڋؿكثبك اڃنـ   ٿ٤تٰـ ثڈ رجلٷلايي ٿغٖ ؽچارڈ ٣ج

ـا ٿي ڋُـ ت٤ييڂ څ ٣ڄبيت كا ڃين ڃچ٣ي رجل څ ٿِيتٙ امپيَ تنقٍ څ ٳچُنَ ثڄنـڇ كا     ٿچٻچڍاٿب ٣بك٫بڃي ٿبڃڄـ  ؛ؿاڃڄـ ؽ

بى ؿيـٷبڇ ؿڅٽ، تقٍ ثڄـ ؿاڃڄـ. ثل ؿؽيٺ ٿييبثي ثڈ آځ  ڃين ؿك ؿًت ٿڂ ام كاڇ تچثڈ، ٣جبؿت، ٿجنبكمڇ ثنب ډنچاڍ    اٿ ڋًا

ـا، مٿيڄن    ڃ٬ي څ صيلڇ ُـځ ثل آځ، ٣ڀٺ ثڈ آٿچمڇ ؿًنت ينب٫تڂ ثنڈ ٿٰنبٽ      ڌډبڍ ُلي٤ت څ تچرڈ ٳبٿٺ ثڈ كٗنبڍ ؽن

، 1350پينٺ،   ؛ هڃنـڇ 155څ  21، 1349ّ) اڃٔنبكڍ،   آڅكؿ څ ؿك ڃتيزڈ ثلؽچكؿاكڍ ام ٣ڄبيت اٻڊي كا ٫لاډپ ٿي« يٰيڂ»

 (.561، 1ّ، د1362؛ ډڀبيي، 294، 204، 26، 1352ّ؛ كامڍ، 76-77ّ

ـايَ ٳَِ څ رقثڈ ڋپيبٿـډبڍ ٣ڄبيت څيو ڋؿكثبك ډنبڍ اٻڊني، ٧ټجنڈ ثنل ډنچاڍ ڃ٬ني،        اٻڊي، ثڈ ٿچاكؿڍ ٿبڃڄـ پي

ـا، ٿٔچڃيت ام ٷڄبڇ، ٻ٨نٍ، ؿاٽ ڌ٫لاډپ ُـځ مٿيڄ پبؿٍا اٻڊي ؿك ؿڃيب څ آؽنلت  ډبڍ ُيٜبځ، ثلؽچكؿاكڍ ام  ُڄبؽت ؽ

ـا ثنل ؿٹ څ ٷِنچؿڇ ُنـځ         ـا، تنبثَ ڃنچك ؽن څ عبالت څ ٿٰبٿبت ٣بٻي ٿ٤ڄچڍ، كڅيٸلؿاڃي ام ا٧يبك څ تچرڈ ٳبٿٺ ثڈ ؽن

بكڇ ٳنلؿڇ  ڌؿكيض ـ  ٧يت ثڈ كڅڍ ٫لؿ څ كًيـځ څڍ ثڈ ٳڀبٹ اٻڊي ُا ، 1362؛ ډڀنبيي،  396، 1336ّ)ډزنچيلڍ،   اڃن

 (.561، 1ّد

 صٛذ٦ُ حوشت ٧ٞػق٣ ا٦٢ٓ دس ١ب٥ ٧ٝظ ػٜب٧ت. 2

 ذاى ٗعقَةٗبٕ ثرگسٗذگٖ ٍ ٍالٗت ثر خبًؤدٗذى ر. 1-2

 . رٍایت قرآى1-1-2

ـاځ ي٤ٰچةاٻڊي ثڈ يچً٪ ڋڃؾٌتيڂ ٣ڄبيت څيو يبمؿڇ ًنتبكڇ څ   ڋثب ًزـ ، ڃِبځ ؿاؿځ ثلتلڍ څ ًيبؿت څڍ ثل ؽبڃ

َّنڀٕيٓ څٓاٻَْٰڀٓنلَ كٓؤَيٕنتُڊٔپٕ    بِفْ ٯَبٹَ ئچًٔ٪ٔ ٻٙإَثِيڈٙ يٓب ؤَ» يب ثچؿ:ئٿبڇ څ ؽچكُيـ ثل اڅ ؿك ٣بٻپ ك ثٓتٙ بِڃِّي كٓؤَيٕتٔ ؤَعٓـٓ ٣َِٓلَ ٳَچٕٳَجٖب څٓاِٻ

نبڃٸل اٙٳنلاٽ اڅ         ٷنيڄَ يچً٪ .(4: )يچً٪ «ٻٙي ًٓبرِـٙيڂَ نبكت اٻڊني څ ِڃ ثلاڍ ؿيـځ صڄنيڂ ؽنچاثي، ٣ڄبينت څ ِث
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ـا ثچؿ )ٛچًي، ( څ 77، 11ّدتنب،   ي، ثني ئ؛ ٛجبٛجنب 360، 5ّد ،٭1418؛ ٛجلًي، 98، 6ّد ، ٭1409 تچًٚ ؽ

ـا څ ٯلة اٻڊي تيڅال ليؿك ٿٌكڅعي المٽ ثلاڍ تلثيت څ علٳت څڍ  ڌمٿيڄ ًنبؽت څ ډڀنچاكڇ ؿك    كا ٫نلاډپ ٿني   ثڈ ؽ

ډنب كا   ًنؾتي  ڌُـ ٳڈ څڍ كاڇ كا ٷپ ڃٴڄـ څ ؿك كاڇ كًيـځ ثڈ ربيٸبڇ ٿچ٣چؿ، ډڀن  څ ًجت ٿيثچؿ اٻ٤يڂ اڅ  مڃـٷي ڃٔت

ـاڅڃـ ثڈ تغڀٺ ٳڄـ. ثل بى صڄيڂ عٴڀتي، ؽ ډب څ كًيـځ ثنڈ ٿٰنبٽِ    ُڀبكڍ ام ٳلاٿت ڋثلؽي ام اڅٻيبڍ ؽچيَ ؿكثبك ًا

ـاڅڃـ ٛجٮ اكاؿ ڌپبي ثل .(77، 11ّد تب، ي، ثيئ)ٛجبٛجب ؿډـ ٯلةِ ؽچيَ ثِبكت ٿي ؽنچؿ،   ڌعٴيڀبڃن  ڋٷناكٍ ٯلآځ، ؽ

ـاځ ي٤ٰچة يچً٪ ت ثلٷنينـ  تليڂ ڃ٤ڀ ډبڍ ٿڊپ څ ؿاؿځ ٳبٿٺ ثلاڍ اڃزبٽ كًبٻت اٻڊي څ ٿٌئچٻيت كا ام ٿيبځ ؽبڃ

 ؽچيَ تٰـيل څ تـثيل ٳلؿ. ڋعچاؿث ث٤ـڍِ مڃـٷي اڅ كا ثلاڍ تغٰٮ ايڂ اكاؿ ڌڅ ډڀ

ثنچؿ. څڍ ثنلاڍ رټنچٷيلڍ ام     څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آځ تچًٚ ي٤ٰچة ييـ څ ت٤جيل ؽچاة يچً٪إتل، ت ٿڊپ ڌڃٴت

ٳڈ ثلاڍ ؿينـځ اينڂ    ؿ: صڄبځت٤جيل آځ ٫لٿچ ڋام ڃٰٺِ ؽچاة ؽچؿ ثلاڍ آڃڊب، ؿكثبك عٌبؿت ثلاؿكاځ، ٗڀڂ ڃڊيِ يچً٪

ـاڅڃـ تچ كا ثلٷنيـ ـاؿډب كا ثنڈ تنچ     ڋؽچاة اڃتؾبة ُـڍ، ؽ ؽچاډنـ  ؽچؿ ؽچاډـ ٳلؿ څ ت٤جيل ؽچاة څ تغټيٺ ؿكًت كؽن

ـاځ ي٤ٰچة ٣ڄبيت ؽچاډـ ٳلؿ:آٿچؽت   ٫َيٓٴٙينـٔڅا  بِؽْچٓتٙٲٓٯَبٹَ يٓب ثٔڄَيّٓ ٻَبتَْْٰٕٔٔ كٔئْيٓبٱٓ ٣ٓټَى » څ ڃ٤ڀت ٳبٿټي ثڈ تچ څ ؽبڃ

ـٖا ٻَٲٓ َّيَٕٜبځَ بِځَّ ٳَيٕ ئتٙپٜ ڃ٤ٕٙڀٓتَڈٔ ٣ٓټَيٕنٲٓ   ي٤ٔٓټِّڀٔٲٓ ٿٙڂْ تَإْڅِيٺِ اٻْإَعٓبؿٙيجٙ څٓ څٓٳَقَٻٙٲٓ يٓزٕتَجِيٲٓ كٓثٜٲٓ څٓٿٔجِيڂِ *  ٣ٓـٔڅّٗ ٻٙټْةِڃٌْٓبځِ اِٻ

 (.6-5: )يچً٪« ٣ٓټَى آَٹِ ي٤ُٰٕٓچةٓ څٓ

ؿاڃٌت څ ٿ٤تٰنـ ثنچؿ    ٿييبڍ ٓبؿٯڈ څ ٣ڄبيت اٻڊي ئكا ك ؽچاة يچً٪ ؿډـ ٳڈ ي٤ٰچة كڅايت ٯلآځ ڃِبځ ٿي

ٿجنبؿا عٌنبؿت   تنب   كا ام ثبمٷ٬تڂ آځ ثڈ ثلاؿكاځ ڃڊني ٳنلؿ   يچً٪ اڅالً كڅ، ډڀيڂامٳڈ ؿك آيڄـڇ څاٯ٤يت ؽچاډـ يب٫ت؛ 

ت ٳڈ ثلاؿكاځ ڃين ؿك ٓچكت آٷبډي، ك ڌؿ څ ثب څًچًچآڃبځ ثلاڃٸيؾتڈ ُ ينبڍ  ئُيٜبځ ثڈ څڍ ٷنڃـڍ كًبڃڄـ. ثـيڊي ًا

 ع٘نلت ي٤ٰنچة   ُـ. حبڃيبً آٷبډي ام آځ ٿچرت عٌبؿتِبځ ٿي ؿاڃٌتڄـ. اٷل رن ايڂ ثچؿ، ڃجبيـ كا ٓبؿ٭ ٿي يچً٪

ډنب ث٤نـ ثنڈ     ًنبٹ  څ ت٤جينل ي٤ٰنچة   ثڈ ت٤جيل آځ پلؿاؽت. ؽچاة يچًن٪  ٗڀڂ ؽِڄچؿڍ ميبؿ ام ؽچاة يچً٪

ـاځ ؽچؿ ثڈ ٿٔل  ثڈډب ث٤ـ  ًبٹ ډڄٸبٿي ٳڈ ي٤ٰچة ؛څاٯ٤يت پيچًت ام  ډڀٸي ؿك ثلاثنل يچًن٪   څ ك٫تډڀلاڇ ؽبڃ

 ٿبڇ څ ؽچكُيـ څ ينبمؿڇ ًنتبكڇ ؿك ثلاثنل څڍ ت٤جينل ُنـ:      ڋًزـثـيڄٌبځ څ ًزـڇ ٳلؿڃـ څ  ڃـمٿيڂ ا٫تبؿ ثلثبة ت٠٤يپ 

ـٖا څٓٯَبٹَ يٓب ؤَثٓتٙ ډٓقَا تَإْڅِيٺُ كٔئْيٓبڍٓ ٿٙڂْ ٯَجٕٺُ ٯَـٕ رٓ»  .(100: )يچً٪ «٤ٓټَڊٓب كٓثِّي عًّٰٓبڅٓك٢َ٫ٓٓ ؤَثٓچٓيٕڈٙ ٣ٓټَى اٻ٤ْٓلٍِْ څٓؽَلاڅا ٻَڈٔ ًٔزٛ

 رٍایت تَرات. 2-1-2

ُنٴٺ   ډلصڄنـ ثنڈ   ،ثڄيبؿيڂ ثنب ٯنلآځ ؿاكؿ. تنچكات    يت٬بڅت ،څ عچاؿث پيلاٿچڃي آځ يبڍ يچً٪ئك ڋكڅايت تچكات ؿكثبك

ډنبڍ ؿُنڀڄبځ    ، ؽڄخي ُنـځ ؿًيٌنڈ  ثڈ ثلٷنيـٷي يچً٪ ،څ ام مثبځ څڍ ؽقٓڈ څ ٳټي ؿك مٿبځ ٿلٵ ي٤ٰچة

ـاڅڃـ څ ثلؽچكؿاكڍ يچً٪ ؿًت څڍ ثڈ ـايَ  ٳڄـ ام ثلٳبت اٻڊي تٔليظ ٿي ؽ (، اٿب ډڄٸبٽ ٷنناكٍ  26-22: 49)پي

څ ڃينن ثنڈ څاٯ٤ينت     ت٤جيل آځ تچًنٚ ي٤ٰنچة  ؿكثبكڋ ؿاڃـ، ثټٴڈ  تڄڊب ؽچاة اڅ كا ٣ڄبيت اٻڊي ڃڀي ڃڈ ،ٿبرلاڍ يچً٪

ت. ثل پيچًتڂ آځ ثب ًزـڇ ؿك ثلاثل يچً٪ بى تچكا ډپ ًؾڄي ڃٸ٬تڈ ًا ينبڍ  ئپي ام ثبمٷچ ٳلؿځ ك ت، يچً٪ًا
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ـا ك  ثب څاٳڄَ ٿڄ٬ي څ ًلمڃَ ثلاؿكاځ څ ي٤ٰچة ،ؽچيَ ينبڍ ؽنچؿ كا ثنڈ ثنلاؿكاځ څ ًنپي ثنڈ       ئٿچارڈ ُـ. اڅ اثتن

نت    ٳلؿڃـ پـكٍ ت٤لي٪ ٳلؿ. ثلاؿكاځ ثڈ څڍ عٌبؿت  څ پـك ڃين اڅ كا تچثيؼ څ ًلمڃَ ٳلؿ څ ٷ٬ت: ايڂ صنڈ ؽنچاثي ًا

ت  آيب څاٯ٤بً ـايَ  ٳڈ ؿيـڇ ًا تڄڊنب   .(10-9: 37اڅ، ٿبؿك څ ثلاؿكاڃَ پيَ څڍ آٿـڇ څ ثل مٿيڂ ًزـڇ ؽچاډڄـ ٳلؿ  )پي

تڂ ؽچاة يچً٪ ڋؿكثبك ٷناكٍِ تچكات ـاكؿ څ    ڌرڀټ اډڀيت ؿُا ت ٳڈ ؿالٻتٙ كڅُڄي ډپ ؿك ايڂ مٿيڄنڈ ڃن ٿجڊڀي ًا

ت ؽچاة يچً٪ آځ ايڄٴڈ ي٤ٰچة ـايَ  كا ؿك ؽبٛل ڃٸڈ ؿُا ٿٺ څ ت٬ٴنل  إچاة، څڍ كا ثڈ تٷچيب ايڂ ؽ .(11: 37)پي

ت څ ايڄٴڈ ٿ٤ڄبڍ آځ صيٌت څ صلا يچً٪ ت  څاؿُا  صڄيڂ ؽچاثي ؿيـڇ ًا

ؿكؽنچك ٿقٿنت    ،ًجت ؿينـځ آځ  كا ثڈ اكمٍ څ عتي يچً٪ ثي كا ٣ڀقً ثلؽق٩ ٯلآځ، ؽچاة يچً٪ ،تچكات

ـاڅڃـ ډيش ڃِٰي ؿك ٿبرلاڍ ؽچاة ؿيـځ يچً٪ ؿاڃـ؛ ميلا اڅالً ٿي ـاكؿ څ ٷچيب څڍ ؽ نت  ؽنچؿٍ آځ كا ؿينـڇ    ڃ څ ًا

يينـ  إثب ت تڄڊب ڃڈ ؽچاة يچً٪ حبڃيبً ؛ًلمڃَ څ تچثيؼ ُچؿ ًجت ؿيـځ صڄيڂ ؽچاة ڃبٓچاثي، ام مثبځ ي٤ٰچة ثبيـ ثڈ

ت٬ڊبٽ اڃٴبكڍ، اٿٴبځ تغٰنٮ ك  ثب ًلمڃَ ٓليظ يچً٪ ُچؿ، ثټٴڈ ي٤ٰچة پـك څ ت٤جيل څڍ ٿچارڈ ڃڀي ينبڍ  ئڅ ًا

ٳڄنـ؛ مينلا    اعتلاٿي ثنڈ ؽنچؿ څ ؿيٸنل ا٫نلاؿ ؽنبڃچاؿڇ تټٰني ٿني        ڃچ٣ي ٧يلٓبؿ٭ څ ثي څڍ كا ڃ٬ي څ صڄيڂ ؽچاثي كا ثڈ

پقيل٫تڈ ڃجچؿ. اٻجتنڈ ٷنناكٍِ عٌنبؿتٙ     ،آڃڊب ؿك ثلاثل ايِبځ ام ثبة ت٠٤يپ ڋتل ثچؿ څ ًزـ آڃبځ ٳچصٲ ڌام ډڀ يچً٪

ام ڃ٠ل آڃڊنب څ   يچً٪يبڍ ئيـڍ ثل ٓبؿ٭ ثچؿځ كاتچاڃـ ٿ ٿي ؽچاة يچً٪ ڋؿكثبك ٿٺ ث٤ـڍ ي٤ٰچةإثلاؿكاځ څ ت

كا ام مثنبځ   عٴڀت ايڄٴڈ ٯنلآځ ت٤جينل ؽنچاة يچًن٪     ،عبٹ ڃچ٣ي ڃبډڀبډڄٸي ؿك كڅايت تچكات ثبُـ. ؿك څاٯ٢ ؿك٣يڂ

ت ٳڈ ثڈ ،ٳڄـ ٷناكٍ ٿي ي٤ٰچة يينـ څ ت٤جينل   إثنـڅځ ت  ، ؽنچاة څڍ ٯ٤ٜنبً  ا٣تجنبك ٳنچؿٱ ثنچؿځ يچًن٪     ايڂ ًا

څ ؿك كڅاينت   ـُ ُـ څ ؽيټي كاعت ڃبؿيـڇ ٷل٫تڈ څ ٫لاٿچٍ ٿي ي، ٿڊپ څ رـڍ څ ڃين ٣ڄبيت اٻڊي اڃٸبُتڈ ڃڀي٤ٰچة

ت. تچكات آٺِ ؽچاة كا كڅايت ٿي تچكات ؿٯيٰبً  ،ثنڈ آځ  اٿب ثب ٷناكٍِ څاٳڄَ ٿڄ٬يِ ي٤ٰنچة  ؛ٳڄـ ايڂ ات٬ب٭ ا٫تبؿڇ ًا

 ينٲ ٳنچؿٱ ٿ٤ل٫ني    ڌؿك عنـ ؽنچاة آُن٬ت    ؽچاة يچًن٪  آځ، ٣ڀقً ڋؿكثبك څيوڇ كڅايت ڃٴلؿځ ت٤جيلِ ي٤ٰچة ثڈ

 ؿډـ. ٳټي ام ؿًت ٿي ؿ څ اډڀيت څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ ؽچؿ كا ثڈچُ ٿي

آڃبځ ؿك ثلاثل څڍ څ ثڈ څاٯ٤يت پيچًتڂ ؽچاة آځ ع٘لت ڃينن ډنيش    ڋًزـ ڋؿكثبك ،تچكات ډڀضڄيڂ ثلؽق٩ ٯلآځ

ـاكؿ ـايَ  ٷناكُي ڃ نت څ    ؽچاة يچًن٪  ڋ(. ڃجچؿ ايڂ ٷناكٍ، ثب كڅايت تچكات ؿكثبك34-1:  46)ك.ٱ: پي ًنبمٷبك ًا

ـ  ٳڈ ت٤جيل څ ثڈ څاٯ٤يت پيچًتڂ ؽچاة څڍ كا ڃِبځ ٿني څرچؿ صڄيڂ ٷناكُي ن   ـ  څاٳنڄَ كڅاينت   ن  ؿډن تنچكات ام   ڋُن

ينبڍِ  ئثنڈ ك  څاٳنڄَ ي٤ٰنچة   ڋٳلؿ. ڃتيزڈ ايڄٴڈ ٷناكٍ تنچكات ؿكثنبك   ثڈ آځ كا ؿصبك صبَٻ ٿي ثلاؿكاځ څ ي٤ٰچة

ت. ثب تچرڈ ثڈ ٷناكٍ آٺ ك ، ام ؿيـٷبڇ ٯلآځ كڅايتي ڃبؿكًت څ تغلي٪ ُـڇيچً٪  يب څ ڃين څاٳنڄَ ي٤ٰنچة  ئًا

 يرنبڍ آځ، كڅاينت ٿؾنبٻ٬    ، ڃبؿينـڇ ٷل٫تنڈ څ ثنڈ   تچاځ ٷ٬ت ٳڈ كڅايت ؿكًتٙ څاٳڄَِ ي٤ٰنچة  ثڈ آځ ؿك تچكات، ٿي

ت؛ صلاٳڈ اٷل ايڂ ٳبك ام ًل ٫لاٿچُي ثچؿ، ثبيـ څاٳڄَ ي٤ٰچة  ُـ. ٷناكٍ ڃڀي آقً ٷناكٍ ُـڇ ًا
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 بُ. ٍحٖ در کٌبر چ2-2

 . رٍایت قرآى1-2-2

ـاڅڃـ ثڈ اڅ څعي ٳلؿ: تچ عتڀبً ډڄٸبٽ ا٫ٴڄـځ يچً٪  ،ثلاڍ ثنلاؿكاځ ؽنچؿ   ثـڅځ ُڄبؽتڈ ُـځيٲ كڅمڍ  ؿك صبڇ، ؽ

بِٻَيٕڈٙ ٻَتُڄَجِّئَنڄَّڊٔپٕ  ؤَڅٕعٓيٕڄَب  اٻْزٔتِّ څٓ غَیٓابٓ ِؤَرٕڀ٤ٓٔچا ؤَځْ يٓز٤ٕٓټُچڇٔ ٫ٙي  ٫َټَڀٛب فَډٓجٔچا ثِڈٙ څٓايڂ ك٫تبكُبځ ؽجل ؽچاډي ؿاؿ:  ڋثڈ آڃبځ ؿكثبك

ثيِتل ٿ٬ٌلاځ تغٰنٮ اينڂ پيِنٸچيي څعينبڃي څ ٣ڄبينت اٻڊني كا مٿنبڃي         .(15 :يچً٪ډٔپٕ ٻَبي٤ِْٓٔلُڅځَ ) ثِإَٿٕلِډٙپٕ ډٓقَا څٓ

نت آفڅٯنڈ ٳلؿڃنـ څ اڅ     اڃـ ٳڈ ثلاؿكاځ ؿك ٬ًل ًچٽ ثڈ ٿٔل، ثـڅځ ُنڄبؽت يچًن٪   ؿاڃٌتڈ ، ٣برناڃنڈ ام څڍ ؿكؽچًا

ثب يچًن٪ څ ثنلاؿك اڅ صنڈ ٳلؿينـ  آڃنبځ پلًنيـڃـ ٳنڈ آينب څڍ ډڀنبځ           ،يـ ؿك مٿبڃي ٳڈ ربډٺ ثچؿيـؿاڃ ٫لٿچؿ: آيب ٿي

ت څ اڅ پبًؼ ٿخجت ؿاؿ يچً٪ ت ٳڈ ثلاؿكاځ ثڈ .(90څ 89-88: يچً٪) ًا ثنڈ  ؿٻيٺ ٷقُت مٿنبځِ مينبؿ ام    ٛجي٤ي ًا

ِڄبًنڄـ څ صڄنيڂ صيننڍ ؿك ثبڅكُنبځ     ٣ڄچاځ ٣نين ٿٔل، ڃتچاڃٌتڄـ څڍ كا ث اڅ ثڈ ڌصبڇ ا٫ٴڄـځ څڍ څ ڃين ربيٸبڇ ثلرٌت

 (.285، 6ّد، ٭1411؛ ٯڀي، 348، 3ّد، ٭1423؛ ٳبُبڃي، 208، 2ّد، ٭1418ٷڄزيـ )ٛجلًي،  ڃڀي

ـاڅڃـ ثڈ ؿيٸلڍ ثڈ يچً٪ ڋڅعي يب اٻڊبٽِ يبؿُـڇ، ٣ڄبيت څيو آځ ثِبكت ؿاؿ ٳڈ څڍ ام ؿكڅځ صنبڇ   ڌڅًيټ ثچؿ څ ؽ

ايڂ ثلؽچكؿٙ ثلاؿكاځ ثنڈ آڃڊنب ؽجنل ؽچاډنـ ؿاؿ. اينڂ ٣ڄبينت اٻڊني، تنلى څ اڃنـڅڇ           ڋيب٫ت څ كڅمڍ ؿكثبكؽچاډـ ڃزبت 

ـ      كا ام ثيڂ ثلؿ څ آكاٿَ څ اٿيـ كا ثڈ يچً٪ ـاڅڃن ـايت څ عڀبينت ؽ ثنـڅځ ډلٷچڃنڈ    ،اكٿ٨نبځ آڅكؿ څ اڅ ٿٜڀنئڂ ام ډن

ي ثڈ پيِچام عچاؿث آيڄـڇ ك٫ت )مٿؾِلڍ،  ٫ؾنلكامڍ،  ؛ 348، 3ّد، ٭1423؛ ٳبُبڃي، 307، 2ّد، ٭1385ډلًا

ت ٳڈ يچً٪ .(100، 18ّدتب،  ثي ثلاڍ ٿـتي ؿكڅځ صبڇ ثچؿ څ ا٫نڅځ ثل ٫٘بڍ تلًنڄبٱ ؿكڅځ صنبڇ څ    ٛجي٤ي ًا

اٿب څعني اٻڊني څ آكاٿنَ     ؛ًبؽت تلى څ څعِت ثيِتل څڍ كا ٫لاډپ ٿي ڌډبڍ آځ، ٳچؿٱ ثچؿځ څڍ ڃين مٿيڄ ًؾتي

 ؿاؿ.، ٣ڄبيت اٻڊي ثڈ څڍ كا ڃِبځ ُـ ٳڈ يبكيٸل يچً٪ ،عبٓٺ ام آځ

ٷقُت. ډڄٸنبٽ آة ٳِنيـځ ٳبكڅاڃينبځ،     ؿاڃـ ٳڈ ام ٳڄبك صبڇ ٿي ام صبڇ كا تچًٚ ٳبكڅاڃي ٿي ٯلآځ ڃزبت يچً٪

 اكِؿٓډٔپٕ ٫َإَؿٕٻَى ؿٓٻْچٓڇٔ ٯَنبٹَ يٓنب ثِْٔنلَ  ډٓنقَا ٧ُټَنبٽٗ څٓ      ٫َإَكًٕٓټُچا څٓ سٓیَّارٓةٌرٓبءٓتٕ  څٓثل ؿٻچ آڅيؾت څ ام صبڇ ثيلڅځ آٿـ:  يچً٪

ٟنبډل ينٲ ات٬نب٭     ډلصڄـ ثڈ ،آٿـځ ٳبكڅاځ ثلاڍ ٳِيـځ آة ام صبڇ .(19: يچً٪څٓاٻټَّڈٔ ٣ٓټٙيپٗ ثِڀٓب ي٤ٕٓڀٓټُچځَ ) ضَاعٓ  بِؤًَٓلاڅڇٔ 

ام صبڇ څ اڃتٰبٹ څڍ ثڈ ٿٔنل څ   اٻڊي ٿجڄي ثل ڃزبت يچً٪ ڋ٣بؿڍ ثچؿ، ثب تچرڈ ثڈ ٿٰـٿڈ ثچؿځ آځ ثلاڍ تغٰٮ څ٣ـ

 ڌڅينوڇ ايڄٴنڈ ثڄنب ثنڈ ٷ٬تن      ثڈ ؛٣ڄبيت اٻڊي ؿيٸلڍ ؿك عٮ اڅ ثچؿ كًيـځ اڅ ثڈ عٴچٿت څ ت٤جيل ُـځ ؽچاة څڍ، ٯ٤ٜبً

ڀب٣يٺ، ام ٿـيڂ ٣بمٽ ٿٔل ثچؿ څ ثڈ ٿ٬ٌلاځ، ٳبكڅاځ تزبكڍ ثڄي ـ    ًا ؿك څ  ڃـًجت ٷپ ٳلؿځ كاڇ ثڈ ٳڄنبك آځ صنبڇ كًني

نت )ٛجلًني،      ،ٳڈ صبڇ يبؿُـڇ ڃڈ ؿك ٿٌيل ٳبكڅاڃيبځ ٻيؿكعب ؛ٿڄنٹ ٷنيـڃـآڃزب  ثټٴڈ ؿك ثيبثبڃي ؿڅك ام آثنبؿڍ ٯنلاك ؿُا

 .(351، 3ّد، ٭1423 ٳبُبڃي، ؛203، 5ّد، ٭1422؛ ح٤ټجي، 378، 5ّد، ٭1415
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 رٍایت تَرات. 2-2-2

ـاكؿ. ثلاؿكاځ ثب پيِڄڊبؿ  ڋتچكات ؿكثبك ڍ ام كيؾتنڈ ُنـځ ؽنچځ    څ ثنلاڍ رټنچٷيل   كئچثيڂايڂ ؿڅ ٣ڄبيت اٻڊي ٷناكُي ڃ

ـاً ٿي كئچثيڂ، اڅ كا ؿكڅځ صبڇ ا٫ٴڄـڃـ تب ؽچؿٍ ؿك آڃزب ثڀيلؿ. يچً٪ ت ث٤ ـ څ ڃننؿ پنـك ثجنلؿ.    ډن اڅ كا ڃزبت ؿ ؽچًا

ڀب٣يټي څ ثب پيِڄڊبؿ  آڃڊب يچً٪ ، څڍ كا ام يڊنچؿا كا ؿك صبډي ثـڅځ آة ا٫ٴڄـڃـ څ پي ام ٿـتي ثب ؿيـځ ثبمكٷبڃبځِ ًا

ـايَ ) څ ؿك ٿٔل ثڈ ثلؿٷي ٫لڅؽتڄـ ڃـډب اڅ كا ثلؿ ٫لڅؽتڄـ. ثبمكٷبځڅ ثڈ آڃڊب  ڃـصبڇ ؿكآڅكؿ  (.28-21: 37پي

ـاكؿ. اٻجتڈ ؿٻيٺ آځ ٿي څعي اٻڊي ثڈ يچً٪ ڋتچكات ؿكثبك تچاڃـ ڃبٿغٌنچى   ٿجڄي ثل ڃزبت څڍ ام صبڇ ٷناكُي ڃ

څ اڃتِنبك آځ   اٿب ڃ٠ل ثڈ اډڀيت ٿچٗچ١، اعتڀبٹ ثبمٷچيي آځ ؿك آيڄـڇ تچًٚ يچًن٪  ؛ثچؿځ څعي ثلاڍ ؿيٸلاځ ثبُـ

ـاځ ي٤ٰچة تنچاځ ام اعتڀنبٹ    ُنـڇ، ٿني   ثڄبثلايڂ ثل ٫لٕ څرچؿٙ ٷناكٍِ آځ ؿك تنچكاتٙ ڃنبمٹ   .څرچؿ ؿاكؿ ؿك ٿيبځ ؽبڃ

 ڃبؿيـڇ ٷل٫تڂِ آځ تچًٚ ڃچيٌڄـٷبځ تچكاتٙ ٿچرچؿ ًؾڂ ٷ٬ت.

ـاكؿ؛ ميلا ٛجنٮ كڅاينت آځ، صنبڇ يبؿُنـڇ آة      ڃزبتٙ يچً٪ ڋتچكات ؿكثبك ام صبڇ تچًٚ ٳبكڅاڃيبځ ډپ ٷناكُي ڃ

ت. ٳبكڅاڃيبځ ډلٷن ٳڄبك صبڇ ڃيبٿـ ـُا ـ  څ ڃِٰني ؿك ثينلڅځ آڅكؿځ يچًن٪    ڃـڃ نتڄ ـُا ثټٴنڈ ؽنچؿٙ ثنلاؿكاځ، څڍ كا     ؛ڃ

ـ صنبڇ ؿكآڅكؿ كا ام  ايڄٴڈ ثلاؿكاځ، يچً٪ ڋٳڈ ٯلآځ ؿكثبك ؿكعبٻي ؛څ ثڈ ٳبكڅاڃيبځ ٫لڅؽتڄـ ڃـؿكآڅكؿ څ ثنڈ ٳبكڅاڃينبځ    ڃن

ـاكؿ ـاؽتڂ       ڃِبځ ٿي څٳڄـ  ٿيثټٴڈ ًيب٭ څ تلتيت آيبت، آځ كا ڃ٬ي  ؛٫لڅؽتڄـ، ٷناكُي ڃ ؿډنـ ٳنڈ ثنلاؿكاځ پني ام اڃن

ـا ثبمٷِت ثلاؿكاځ ثڈ ؽبڃڈ،  يچً٪ ا٣قځ ؽجل ؿكڅ٧يڂِ ؽنچكؿڇ ُنـځ څڍ   ًپي ؿك صبڇ ثڈ ؽبڃڈ ك٫تڄـ؛ ميلا ٯلآځ اثت

 .(21-16:)يچً٪.ٳڄـ څ ٫لڅٍ څڍ ؿك ٿٔل كا ٷناكٍ ٿي ـځ ٳبكڅاڃيبځ، ڃزبت يچً٪تچًٚ ٷلٵ څ پي ام آځ آٿ

، ؿكآڅكؿځ څڍ ام صنبڇ تچًنٚ   ثلاڍ ڃزبت ث٤ـڍ يچًن٪  كئچثيڂآة ثچؿځ صبڇ، تٔڀيپ  ثي ڋٷناكٍ تچكات ؿكثبك

تب عنـڅؿڍ ام ؽِنچڃت څ مُنتي ك٫تنبك      ،ؿك ٿٰبيٌڈ ثب كڅايت ٯلآځ ،څ ٫لڅٍ څڍ ثڈ ٳبكڅاڃيبځ يڊچؿاثلاؿكاځ ثب پيِڄڊبؿ 

ت ثلاؿكاځ ٳبًتڈ  ؿًت ثلاؿكاځ څ ثـڅځ ع٘چك څ ٣ڄبيت اٻڊني ڃِنبځ    اڍ ٣بؿڍ، ثڈ عبؿحڈ كا ٳبٿقً څ ڃزبت يچً٪ًا

ت. ؿډـ. ايڂ كڅايت ڃين ؿك ًڄزَ ثب ٷناكٍ ٯلآځ ٿي  كڅايتي ڃبؿكًت څ تغلي٪ ُـڇ ًا

 ٔ عسٗس هصرراُ ٗبفتي ثِ خبً. 3-2

 ى. رٍایت قرآ1-3-2

)صڄـ ؿكډپ( ثڈ ٣نين ٿٔل ٫لڅؽتڄـ. آڃڊب ڃٸلاځ ام ٳِ٪ ٿنبرلا ك٧جتني ثنڈ څڍ     كا ثڈ ثڊبيي اڃـٱ ٳبكڅاڃيبځ، يچً٪

تڄـ ـُا  اٻَّنقٙڍ  څٓٯَنبٹَ »كا ؽلينـ:   اٿيـ ٫لمڃـؽچاڃـٷي يب ٳڀٲ ٷل٫تڂ ؿك ٳبكډنب، يچًن٪   ٣نين ٿٔل ثڈ .(20: )يچً٪ ڃ

ْتَلَاڇٔ ميجنبيي، فٳنبڅت، ڃزبثنت، ٿتبڃنت،      .(21: )يچً٪ «اًڅٓٻَـ ڃَتَّؾٙقَڇٔ ؤَڅٕ يٓڄ٤َ٬ْٓڄَب ؤَځْ ٣ٌٓٓى ٿٓخْچٓاڇٔ ؤَٳْلِٿٙي ٻٙبٿٕلَؤَتٙڈٙ ٿٕٙٔلَ ٿٙڂْ ُا

ـاؽت      ؽلؿٿڄـڍ څ ؽټٮ ڃيٴچڍ يچً٪ ـاڅڃنـ ٿغجنت اڅ كا ؿك ؿٹ څڍ اڃن  ،)ٛجلًني  ٣نين ٿٔل كا رنقة ٳنلؿ څ ؽ

 .(158، 9ّدتنب،   ؛ ٯلٛجي، ثني 109، 11ّد تب، ثي ،يئٛجبٛجب؛ 298، 4ّد ٽ،1981 ،ٿ٨ڄيڈ؛ 381، 5ّد ،٭1418
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ُنـ   ُچڃـ؛ اٿب ٣نين ٿٔل صڄبځ ٿزقڅة يچًن٪  ؿاك اٿچك ثلؿٷبڃِبځ ڃڀي ٣ڊـڇ ،عبٳڀبځ، ؽچؿ يب ډڀٌلاڃِبځ ٿ٤ڀچالً

ـاكؿ ت ربيٸبڇ څڍ كا ڃيٴچ ث ؿك  ،تٔنليظ ٯنلآځ   ثڈ .(109، 11ّد تب، ي، ثيئٛجبٛجب) (21: )يچً٪ ٳڈ ام ډڀٌلٍ ؽچًا

٣نينن   ڌثنڈ ؽبڃن   اٻڊي ثچؿ تب ثب كاډينبثي يچًن٪   ڋعٴيڀبڃڈ څ ٣ڄبيت څيو ڋٟبډل ٛجي٤ي، اكاؿ ايڂ عچاؿثٙ ثڈ ڌپي ډڀ

ـاؿډبڍ ٿنچكؿ ڃ٠نل  چكًيـځ اڅ ثڈ ٯـكت څ ٿٴڄت څ ؿاڃَِ ت٤جيل ؽچاة ٫لاډپ ُ ڌٿٔل، مٿيڄ ـا ات٬نب٭ ا٫تنـ:     ؿ څ كڅي ؽن

ڃنچ٣ي اكتجنبٙٙ كاډينبثي     ٯنلآځ ثنڈ   .(21: يچًن٪ ) «ينٺِ اٻْإَعٓبؿٙينجٙ  ٻٙڄ٤ُٓټِّڀٓڈٔ ٿٙنڂْ تَإْڅِ  څٓٳَقَٻٙٲٓ ٿٓٴَّڄَّب ٻٙئچًٔ٪ٓ ٫ٙي اٻْإَكِٕٕ څٓ»

مڃنـٷي څڍ څ ڃينن ڃٰنَ تنـثيل څ      ڋ٣نين ٿٔل څ ربيٸبڇ څاالڍ څڍ ؿك آڃزب ثب عچاؿث ٷقُتڈ څ آيڄـ ڌثڈ ؽبڃ يچً٪

٣ڄنچاځ   ثنڈ  كا ام ؽبڃڈ څ آ٧چٍ ٷلٽ پـك ٿغلڅٽ ٳلؿڃـ څ اڅ ٳڄـ. ثلاؿكاځ، يچً٪ ٣ڄبيت اٻڊي ؿك ايڂ مٿيڄڈ كا ثيبځ ٿي

ـاڅڃـ ډڀ ؛ثلؿڇ څ ثڈ ثڊبيي اڃـٱ ٫لڅؽتڈ ُـ ٣ننت، اعتنلاٽ، ك٫نبڇ ٳبٿنٺ څ مڃنـٷي ثٌنيبك        ڌايڂ عچاؿث كا مٿيڄ ڌاٿب ؽ

ي، ئ؛ ٛجبٛجنب 381، 5ّد ،٭1415؛ ٛجلًي، 117، 6ّد، ٭1409)ٛچًي،  ٣نين ٿٔل ٯلاك ؿاؿ ڌآثلڅٿڄـ څڍ ؿك ؽبڃ

 .(298، 4ّد تب، ثي

تٰلاك ډڀضڄيڂ  ، چًن٪ ي يؿاٿڄن  څ پنبٱ  ؾبيمٻ ي٬تٸيُ ڍٿبرلاپيَ آٿـځ ٿٔل څ  ني٣ن ڌؿك ؽبڃ يچً٪ثب ًا

اينڂ  ثنڈ   ظيتٔنل  .(21: چً٪ي)« څٓٻٙڄ٤ُٓټِّڀٓڈٔ ٿٙڂْ تَإْڅِيٺِ اٻْإَعٓبؿٙيجٙ»: ُـؽچاة ٫لاډپ  ليام ؿاڃَ ت٤ج ڍڅ ڍثلؽچكؿاك ڌڄيمٿ

تٰلاك ؿك ڂيتل څ ٿڊپ ڂيڃؾٌت ت٤ټيپِ ت٤جيل ؽچاة، ٳڈؿډـ  يڃِبځ ٿٿچٗچ١  ؿاڃنَ  ايڂ ٿٔل ثچؿ.  ني٣ن ڌؽبڃ ډـ٩ ام ًا

ـاځ څ كً چً٪ي ڍؿك آماؿ يٿڊڀ بكيڃَٰ ثٌ ڄـڇيؿك آ  تين ثنڈ څاٯ٤ ؿك ڃتيزنڈ  څ  ،ٿٔل ڍنيثڈ ٿٰبٽ ٣ن ڍڅ ـځيام مڃ

 .(56-45څ38-36: چً٪ي) ٳلؿ ٬بياڅ ا ڍبيئك چًتڂيپ

ـاڅڃـ ٳبكډب كا  ٯلآځ ؿك پبيبځ تٔليظ ٿي اڅ  ڋتچاڃنـ ٿنبڃ٢ اكاؿ   ڃڀني ٳڄـ څ ډيش ٳي ډپ  تـثيل ٿيٷچڃڈ  ايڂٳڄـ ٳڈ ؽ

ٷچڃنڈ عنچاؿث ؿكٱ    ثيڄڄنـ څ تچعينـ كثنچثي څ ٣ڄبينت اٻڊني كا ؿك اينڂ       تڄڊب ٟبډل عچاؿث كا ٿي ،اٿب ثيِتل ٿلؿٽ ؛ُچؿ

؛ 117، 6ّد، ٭1409 ،يٛچًن ) (21: يچًن٪ ) «ٻَٴٙنڂَّ ؤَٳْخَنلَ اٻڄَّنبىِ ٻَنبي٤ٕٓټَڀٔچځَ     څٓاٻټَّڈٔ ٧َبٻٙتٗ ٣ٓټَنى ؤَٿٕنلِڇٙ څٓ  » ٳڄڄـ: ڃڀي

 .(298، 4ّد تب، ثي ،يئ؛ ٛجبٛجب381، 5ّد، ٭1415 ،يٛجلً

 تَرات. رٍایت 2-3-2

ـاك يچً٪ نت،    ڋاڃٸين ڋؽچاڃـڇ څ ؿكثبك ٫چٛي٬بكڃبٽ  كا كئيي ٿغب٠٫بځ ؿكثبك ٿٔل ثڈ تچكات ٳڈ ؽلي ؽليـ اڅ ًنبٳت ًا

ـاڅڃـ ثڈ يچً٪ ؿك ايڂ ثؾَ ٓليغبً نت.   ڃنچ٣ي ډڀنبځ ٣ڄبينت ا    ٷچيـ څ ايڂ ثنڈ  ٿي ام ثلٳت ؿاؿځِ ثٌيبك ؽ ٻڊني ًا

ـاڅڃـ، ډڀ ثڈ ُنچؿ ٳنڈ    ٿتچرڈ ٿني  ٫چٛي٬بكٳڈ  اڍ ٷچڃڈ ثڈ ؛ُچؿ آٿين ٿي ٿچ٫ٰيت ٳبكډبڍ يچً٪ ڌًجت ثلٳت ؿاؿځ ؽ

ت؛  يچً٪ ـًا اٿنچك تزنبكڍ ؽنچؿ ٯنلاك      ڌكا ٿچكؿ ٻٜ٪ څ پي ام ٿـتي ڃبٟل ؽبڃڈ څ ډڀن اڅ څ ك ډڀيڂ امٿچكؿ تچرڈ ؽ

ـاڅڃـ ثڈ ٿي ٜڌ  ؿډـ. ؽ څ كڅؿ  ٿني ؽنچثي پنيَ    اڅ ثڈ ڌٳبكډبڍ ؽبڃ ڌؿډـ؛ ٻقا ډڀ ڃين ثلٳت ٿي ٫چٛي٬بكثڈ  يچً٪څًا

 ًنپبكؿ  ٿني  ډنبڍ ؽنچؿ كا ثنڈ يچًن٪     ډڀنڈ ؿاكايني   ڋاؿاك ٫چٛي٬نبك كڅ  امايڂ .ُچؿ ډبيَ ٫لاڅاځ ٿي ٿغٔچالت څ ٷټڈ

ـايَ   .(6-1: 39)پي



ـڍ/  ...« ١ب٥ ٧ٝظٟ ا٦٢ٓ دس صٛذ٦ُ حوشت ٧ٞػق ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ػٜب٧ت»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦    57 ٣ټي ًا

ـاڅڃـ ثڈ يچً٪ ڋتچكات ؿكثبك نت.   ٫چٛي٬بكڅ ؿك ڃتيزڈ ٷلاٿي ُـځ څڍ ڃنؿ  ؿٻيٺ ثلٳت ؿاؿځ ؽ صينڍ ڃٸ٬تڈ ًا

ـاؿاؿ ييِعٴڀت څ ؿاڃب ڌزيتچاڃـ ڃت يډب ٿ ډب څ ثلٳت تيٿچ٫ٰ ڂيا ـ  چًن٪ ي ڍؽ ـاڃ  تيليڅ ٿن ثبُنـ. ؿك   ڍڅ ڌډچُنڀڄ

ـ  يڃچ٣ ؿك ٯلآځ ٿت٬بڅت ؽچاډـ ثچؿ څ ثڈ بؿُـڇي يِاٻڊ ڋويڅ ڍډب تيثب ٣ڄب ،ٓچكت ڂيا  ڃٌنجتبً  ڍا ـڇين ډلصڄـ ؿك ٟنبډل، پ

ـاڅڃـ ثڈ  ڋويڅ تي٣ڄب څام ٻٜ٪  يتچاڃـ ڃبُ يٿ ڂيكڅڃـ. ډڀضڄ يُڀبك ٿ ثڈ ڍ٣بؿ ثبُنـ تنب ٿچرنت ثلرٌنتڈ      چً٪يؽ

 ٷلؿؿ. ڍڅ ٿڄنٻت څ ٸبڇيُـځ رب

څڍ ثلاڍ ٣نينن ٿٔنل څ ًن٬بكٍ اڅ ثنڈ ډڀٌنلٍ ثنلاڍ        ڌ، ؿٻيٺ ربفثؽليـ يچً٪ ڋتچكات ډڀضڄيڂ ثڈ اڃٸين

ت يچً٪ ٷلاٿي بكڇ ؿُا ـاكؿ. ثلؽق٩ تچكات، ډل يٲ ام ايڂ ٿچاكؿ ؿك ٯلآځ ُا ډنبيي ډٌنتڄـ ٳنڈ     ډڀبڃڄـ عټٰنڈ  اڍ ڃ

ؿډنـ ٳنڈ صٸچڃنڈ ؿك پني      څ ڃِبځ ٿني ٳڄـ  ٿيثب يٴـيٸل كا كڅُڂ  يچً٪ ڌډبڍ ٿؾتټ٪ ٯٔ اكتجبٙ ٛجي٤ي ٓغڄڈ

ـايت     ثڈٳلؿڇ، كا عڀبيت  ډب، ٣ڄبيت اٻڊي ٯلاك ؿاكؿ څ ثب ٿـيليت آڃڊب يچً٪ ايڂ ٓغڄڈ ڌډڀ ًڀت ډنـ٩ آنټي ډن

 يچًن٪  ڌډنبڍِ ٯٔن   عٴيڀبڃڈ څ ٣ڄبيت اٻڊي ؿك ا٧ټت ٓنغڄڈ  ڋات اكاؿؿك كڅايت تچك ،ٳڄـ. ډلصڄـ ثلؽق٩ ٯلآځ ٿي

ت ـاكؿ، اٿب ؿك ٿبرلاڍ آٿـځ ثڈ ٿٔل ثڈ آځ تٔليظ ُـڇ ًا ثب ايڂ ت٬بڅت ٳڈ تنچكات ثنلؽق٩ ٯنلآځ، آٿنـځ      ؛ع٘چك ڃ

ډڄٸبٽ ٿ٤ل٫ي ؽچؿ ثنڈ ثنلاؿكاځ،    ؿاڃـ. تچٗيظ ايڄٴڈ يچً٪ څڍ كا ٣ڄبيت اٻڊي ؿك عٮ ٿلؿٽ ٿٔل څ ثلاؿكاځ څڍ ٿي

ـ   چڃًجت ٫لڅؽتڂ څ ٫لًتبؿځ څڍ ثنڈ ٿٔنل ڃبكاعنت ڃِن     ؽچاډـ ثڈ ام آڃڊب ٿي  صنچځ اينڂ   ؛ـ څ ؽنچؿ كا ًنلمڃَ ڃٴڄڄن

ـا ثچؿ ٳڈ څڍ كا پيَ ام آڃڊب ثڈ ٿٔل ٫لًتبؿ تب ٿلؿٽ ٿٔل څ ڃين ربځ څ ت ؽ ڃٌٺ ثلاؿكاڃَ كا ؿك مٿنبځ ٯغٜني    ؽچًا

ـايَ )پ اڃٸينڍ ڃزبت ؿډـ ُٸ٬ت ڌثڈ ٷچڃ ٣نينن   ڌثنڈ ؽبڃن   اكتجبٙ آٿنـځ يچًن٪   ڋكڅايت تچكات ؿكثبك .(8-4: 45ي

ـاكؿ څ ثنڈ    ڌٿٔل ثب عچاؿث ٷقُت چ٣ي ثنب كڅاينت ٯنلآځ    ڃن  مڃـٷي څڍ څ ؿاؿځ ؿاڃَ ت٤جيل ؽچاة ثڈ اڅ، ډيش ؿالٻتني ڃن

ت.  ڃبډڀبډڄٶ ًا

 ًطبى دادى ثرّبى رثبًٖ. 4-2

 . رٍایت قرآى1-4-2

ـاڅڃنـ  23: )يچً٪ ك٫ت تب ٳبٽ ؿٹ ٷيلؿ چڍ يچً٪ً ثب ثٌتڂ ؿكډب ثڈ ،ډڀٌل ٣نين ٿٔل « ثلډنبځ كثنبڃي  »( څ اٷل ؽ

ـاڅڃـ ثب ثلډبځ كثبڃي، يچً٪ ؛ك٫ت ًچڍ آځ مځ ٿي ؿاؿ، اڅ ڃين ثڈ ؽچؿ كا ثڈ آځ ع٘لت ڃِبځ ڃڀي كا ام آٻنچؿٷي   اٿب ؽ

ـا ثچؿ: « ثڄـٷبځِ ٿؾټَْ»ڃزبت ؿاؿ؛ صلاٳڈ څڍ ام  ٻَچٕٻَب ؤَځْ كٓؤَ  ثٔلْډٓبځَ كٓثِّڈٙ ٳَنقَٻٙٲٓ ٻٙڄَٕٔنل٩ِٓ   څٓٻََٰـٕ ډٓڀٛتٕ ثِڈٙ څٓډٓپٛ ثِڊٓب »ؽ

ٜچءٓ څٓاٻ٬َْغَِٕبءٓ بِڃَّڈٔ ٿٙڂْ ٣ٙجٓبؿٙڃَب اٻْڀٔؾْټَٔٙيڂَ  .(24 :يچً٪) «٣ٓڄْڈٔ اٌٻ

نت ٯب٤ٛڅ ؿٻيٺ عزت  بڍٿ٤ڄ ڈث ثلډبځاؽتق٩ ؿاكڃـ. « ثلډبځ كثبڃي»صيٌتيِ  ڋٿ٬ٌلاځ ؿكثبك كا  ـين ٳنڈ تلؿ  ي ًا

ٯنلآځ ٿ٤زننڇ كا   ، ؿٻينٺ  ډڀنيڂ  ڈآڅكؿ؛ ث اكٿ٨بځ ٿي ثڈ ڂي٣ٰټپ څ ي ،ٰتيعٰثب ڃِبځ ؿاؿځ ٳبٿٺ څ  ثلؿ ٿيٳټي ام ثيڂ  ثڈ

ـا ثلډبځ   ،(٘نب يث ـين )٣ٔب څ  ايڂ ؿڅ ؛«٫َقَاڃٙٲٓ ثٔلْډٓبڃَبځِ ٿٙڂْ كٓثِّٲٓ بِٻَى ٫ٙل٣ْٓچٕځَ څٓٿٓټَئٙڈٙ بِڃَّڊٔپٕ ٳَبڃُچا ٯَچٕٿٖب ٫َبًٰٙٙيڂَ»ڃبٿـ:  يٿؽ

لا٩ ٯنچٽ اڅ ثنلڅ ٳنڈ آڃنبځ ٿلؿٿني      تچت پلڅكؿٷبك ډبڍ كڅُڄي ام ربڃ عزت اڃـ، ثب ايڂ ؿڅ ثلډبځ ثڈ ًچڍ ٫ل٣چځ څ ُا
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 ،ثلډنبځ كثنبڃي يبؿُنـڇ   . (129، 11ّد تنب،  ي، ثيئ؛ ٛجبٛجب51، 13ّد، ٭1405ٿڄ٠چك،  )اثڂ (32 :)ٯْٔ اڃـ ٫بًٮ

ٷلايَ ثڈ مڃبځِ ؿكثنبك څ ٳنبٿزچيي ام آڃنبځ كا رڊنٺ څ ڃنبؿاڃي       ام ًڄؼ ٣ټپ څ ؿاڃَ ثچؿ؛ ميلا يچً٪ ډلصڈ ثچؿ، اڅالً

صنچځ   ؛ام ًڄؼ ٣ټچٽِ ٿت٤بك٩ څ آٷنبډي ثنڈ عٌنڂ څ ٯنجظ ٳبكډنب څ پيبٿنـډبڍ آځ ڃجنچؿ        حبڃيبً ؛(33: يچً٪)ؿاڃٌت  ٿي

ـاكڃـ څ ٷبډي ثب ٷڀلاډني څ اكتٴنبة ٷڄنبڇ ډڀنلاڇ     ٷچڃڈ آٷبډي ايڂ ـ  ډب ډڀيِڈ صڄيڂ ثبمؿاكڃـٷي كا ڃ څا ثِڊٓنب  څٓرٓغٓنـٔ »: اڃن

ٕتَيَٰٕڄَتْڊٓب ؤَڃ٬ٌُْٔڊٔپٕ ُٟټْڀٖب څ٣ٓٔټُچٝا ثټٴڈ ام ًڄؼ آٷبډي يٰيڄي څ ُڊچؿڍ ثچؿ ٳڈ عتي ٿيٺ ثنڈ ٷڄنبڇ كا ڃينن ام     ؛(14: )ڃڀٺ «څًٓا

ي، ئ؛ ٛجبٛجنب 388، 5ّد، ٭1418 ؛ ٛجلًني، 124، 6ّد، ٭1409آڅكؿ )ٛچًي،  ثلؿ څ ٣ٔڀت كا پـيـ ٿي ٿيثيڂ 

 (.129، 11ّدتب،  ثي

يـ اينڂ  اڃين ٿ اڃـ. كڅايتي ام اٿبٽ ًزبؿ ؿاڃٌتڈ كا ٻٜ٪ څ ٣ڄبيت اٻڊي ثڈ يچً٪« ثلډبځ كثبڃي»ايڂ  ،ٿ٬ٌلاځ

ُنلايٚ   ڌثب تچرڈ ثڈ آٿبؿڇ ثچؿځ ٳبٿٺِ ډڀ .(388، 5ّد، ٭1418 ؛ ٛجلًي،124، 6ّ٭، د1409 ٿ٤ڄبًت )ٛچًي،

ـاؿ څيواڃٸين ثچؿ څ  ثٌيبك ُٸ٬ت ،، ڃزبت څڍ ام ؿاٽ ٷڄبڇٛجي٤ي ثلاڍ آٻچؿٷي يچً٪ اٻڊي ٷل٫تنبك   ڋثـڅځ ٣ڄبيت څ اٿ

ـا ڋثڄـ»ُـ. ٯلآځ ًجت ثلؽچكؿاكڍ ام ايڂ ٣ڄبيت كا  ٿي تنب،   ي، ثني ئٛجبٛجنب ) (24: ؿاڃـ )يچً٪ ثچؿځ اڅ ٿي« ٿؾټَِْ ؽ

 .(129، 11ّد

 تَرات. رٍایت 2-4-2

ـاكؿ. ثلڃين اٻڊي  ڋايڂ ٣ڄبيت څيو ڋتچكات ؿكثبك ثب ډڀٌل ٣نينن ٿٔنل   ٳبٿزچيي  ٷناكٍ تچكات، يچً٪ ڌپبي ًؾڄي ڃ

ـاڅڃـ ؿاڃٌت څ ٷ٬ت: اكثبثپ آځام كا ؽيبڃت ثڈ ا٣تڀبؿ ٣نين ٿٔل څ ٷڄبڇ څ ڃب٫لٿبڃي  ٯـك ثڈ ٿڂ ا٣تڀبؿ ؿاكؿ ٳڈ ډلآڃضنڈ   ؽ

نت څ       ؽبڃڈ ڌثڈ ٿڂ ًپلؿڇ څ اؽتيبك ډڀډٌت، ؿك ايڂ ؽبڃڈ  ٍا كا ثڈ ٿڂ ؿاؿڇ څ ډيش صيننڍ كا ام ٿنڂ ؿكين٦ ڃٴنلؿڇ ًا

تؿك ثلاثل اكتٴبة صڄيڂ ٣ڀٺ مُتي، ثٌيبك ڃبكڅا څ ٷڄبڇ ثنكٷي  ـًا ثنلؿاك ڃجنچؿ څ ډنل كڅم     اٿب مځ ٣نين ٿٔنل ؿًنت   ؛ؽ

ت آځ  ،تب ايڄٴڈ كڅمڍ يچً٪ ثلاڍ اڃزبٽ ٳبكډبڍ كڅمٿلڇ آٿـڇ ثنچؿ څ ٳٌني ؿك ؽبڃنڈ ڃجنچؿ     ؛ٳلؿ ؽچؿ كا تٴلاك ٿي ڌؽچًا

تبك ډڀؾچاثٸي ثب اڅ ُـ. يچً٪ ام صڄٶ څڍ ٷليؾت ـاؽت څ ؽچًا اٿب ٻجبًَ ؿك ؿًنت اڅ   ؛مځ صڄٶ ؿك ٻجبى څڍ اڃ

 .(12-8: 39 َيـاي)پثبٯي ٿبڃـ 

نت  بكڍ يچً٪ٷتچكات ٣بٿٺ پلډين ـاؿځ څڍ ثڈ ؽچًا ډڀٌنل ٣نينن ٿٔنل كا آٷنبډي ٿت٤نبك٩ څڍ ثنڈ        ڌڅ تڂ ڃ

ـاڅڃنـ ٿني  ؿك ثلاثل ډبڍ ٣نين ٿٔل څ ٷڄبڇ ثچؿځ آځ  چثيثلاثل ؽ ڃبًپبًي څ ؽيبڃت ثچؿځ ايڂ ٳبك ؿك ؿاڃنـ. ٯنلآځ ڃينن     ؽ

ت؛ كا ٷناكٍ ٳلؿڇ ايڂ ًؾڂ يچً٪ ارڀبالً ـ  ؿاٿڄني څڍ ٿ٤ل٫ني ڃڀني    اٿب ٣بٿٺ آټي پنبٱ  ًا  ؛(23: )يچًن٪  ٳڄن

ٹ څ عنب  ٳڄـ، ؿك٣يڂ بك ٿ٤ل٫ي ٿيٷؿاٿڂ څ پلډين ډبڍ اؽقٯي څ ُؾٔي پبٱ كا پبيجڄـ ثڈ اكمٍ تچكات ډلصڄـ يچً٪

ـاؿ څ ٣ڄبينت اٻڊني    ٳبډـ  ٿيام اكمٍ څ ُٸ٬تي ٳبك څڍ  ،ثلؽق٩ ٯلآځ حيل إڅينوڇ تن   ثنڈ  ،)ثلډنبځ كثنبڃي(   څ ڃٰنَ اٿن

 كًبڃـ. څڍ ؿك ايڂ ٿبرلا كا ڃڀي« ٿؾټَْ ثچؿځ»



ـڍ/  ...« ١ب٥ ٧ٝظٟ ا٦٢ٓ دس صٛذ٦ُ حوشت ٧ٞػق ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ػٜب٧ت»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦    59 ٣ټي ًا

 تعج٘ر خَاة ٍ علن غ٘ت. 5-2

 . رٍایت قرآى1-5-2

 ( ٳڈ ٟنبډلاً 6: ثچؿ )يچً٪ اٻڊي ثڈ يچً٪ ڋډبڍ څيو ډب څ ٣ڄبيت ؿاڃَ ت٤جيل ؽچاة څ ٣ټپ ٧يت، يٴي ؿيٸل ام ڃ٤ڀت

ـاڃي څ ڃينن ت٤جينل ؽنچاة      .(21: )يچً٪ ثڈ څڍ ؿاؿڇ ُـ ،پي ام پبًؼ كؿ ثڈ ډڀٌل ٣نين ٿٔل ٯلآځ ت٤جيل ؽچاة ؿڅ مڃن

ت )يچً٪ پبؿُبڇ ٿٔل تچًٚ يچً٪ آځ ع٘لت ډڀضڄنيڂ پنيَ ام كًنيـځ ٧نقاڍ      .(49-36: كا ٷناكٍ ٳلؿڇ ًا

ق٣ب ـاڃيبځ ثڈ ؿًت آڃبځ، ٛا ام ٯجينٺ ٣ټنچٽ    ،ت٤جيل ؽچاة څ آٷنبډي ٧يجني   .(37: )يچً٪ ت ٿلثچٙ ثڈ آځ كا ثيبځ ٳلؿمڃ

نت څ ًنجت       ؛٣بؿڍ څ اٳتٌبثي يب ام ًڄؼ ٣ټچٽ ٳبډڄنبځ، ٿڄزڀنبځ څ رنبؿڅٷلاځ ڃيٌنت     ـاؿاؿڍ ًا ثټٴنڈ ٿچډجنت ؽن

ـ  ،يڂ تچعيـڍ ڃيبٳبڃَ، پلډين ام ُلٱيام آځ ڃين پيلڅڍ څڍ ام آ ثلؽچكؿاڍ يچً٪ ـا    ڋڅ ثڄن ثنچؿځ څڍ  ٿؾټَنْ ؽن

ٯَنچٕٽ    مِلَّة َِټَّڀٓڄٙني كٓثِّني بِڃِّني تَلَٳْنتٔ     ٯَبٹَ ٻَبيٓإْتٙيٴُڀٓب ٤َٛٓبٽٗ تُلْمٓٯَبڃٙڈٙ بِٻَّب ڃَجٛإْتُٴُڀٓب ثِتَإْڅِيټٙڈٙ ٯَجٕٺَ ؤَځْ يٓإْتٙيٓٴُڀٓنب فَٻٙٴُڀٓنب ٿٙڀٛنب ٣ٓ   »ثچؿ: 

 (38-3: يچًن٪ ) «ي٤ُٰٕٓنچةٓ  بًِٕنغٓب٭َ څٓ  آَثٓنبئٙي بِثٕنلَاډٙيپٓ څٓ   مِلَّة َِج٤ٕٓنتٔ  څٓاتَّ*  ډٔنپٕ ٳَنب٫ٙلُڅځَ   بِالْةََخِرَةِِډٔنپٕ   ٻَبئاْٿٙڄُچځَ ثِبٻټَّڈٙ څٓ

ي، ئ؛ ٛجبٛجننب136، 18ّدتننب،  ؛ ٫ؾننل كامڍ، ثنني401، 5ّ٭، د1418 ؛ ٛجلًنني،139، 6ّد ،٭1409 ٛچًني، ) 

ـاځ       ؿاڃَ ت٤جيل ؽچاة ڃَٰ ٿڊڀي ؿك آماؿڍ يچً٪ .(171، 11ّد تب، ثي ـاځ څ ڃزنبت ٿنلؿٽ ٿٔنل څ ؽبڃن ام مڃن

ت. ي٤ٰچة  ؿُا

 تَرات. رٍایت 2-5-2

تڂ يچًن٪  ـاڃي څ ت٤جينل آځ تچًنٚ څڍ څ ثنڈ څاٯ٤ينت پيچًنتڂ آځ كا         تچكات ٣ټپ ت٤جيلِ ؽچاة ؿُا څ ؽنچاة ؿڅ مڃن

ت؛ تل څ ثب ثلؽي رنئيبت ٿت٬بڅت ٷناكٍ ٳلؿڇ ٿ٬ٔٺ ڃڄنـ  ٿب ،اٿنچك ٧يجني  ثلؽني  آٷنبډي آځ ع٘نلت ام    ڋاٿب ؿكثبك ًا

ـاڃيبځ څيوٷي ت. ډڀضڄيڂ ؿكثبك ،ډبڍ ٧قاڍ مڃ  ،ام ٣ټپ ت٤جيل ؽنچاة  ًجت ثلؽچكؿاكڍ يچً٪ ڋډيش ًؾڄي ڃٸ٬تڈ ًا

ت ٳڈ  ثـڅځ ډيش نت. ثنڈ ٿنڂ      ت٤جيل ٳلؿځ ؽچاة»ٷچڃڈ تچٗيغي تڄڊب ثڈ ثيبځ ايڂ ٿٜټت ثٌڄـڇ ٳلؿڇ ًا ـًا ډب ٳنبك ؽ

ـايَ« ايـ  ډبيي ؿيـڇ ثٸچييـ صڈ ؽچاة ډنبڍ   ؽچاډـ ٳڈ ؽنچاة  ٿي ډڀضڄيڂ مٿبڃي ٳڈ ٫ل٣چځ ام يچً٪ .(8: 40 )پي

ـ:  ثبمډپ آځ ع٘لت تٔليظ ٿي ،څڍ كا ت٤جيل ٳڄـ ـا ٿ٤ڄن  ؛ډب كا ت٤جيل ٳڄپ ٿڂ ؽچؿٽ ٯبؿك ڃيٌتپ ؽچاة»ٳڄ ڍ ؽچاثنت  باٿب ؽ

ـاَي ت٤جيل آڃڊب كا ٿي ،ډبڍ ٫ل٣چځ پي ام ُڄيـځ ؽچاة ،څ ؿك اؿاٿڈ« كا ثڈ تچ ؽچاډـ ٷ٬ت  .(32-16: 41ٷچيـ )پي

ـاڅڃـ ت٤جيل ؽچاة كا ثڈ يچً٪ ٧يلٿٌتٰيپ ؿالٻت ٿيٛچك  ثڈډلصڄـ  ،كڅايت تچكات ٷ٬تڈ ثنچؿ څ صڄنيڂ    ٳڄـ ٳڈ ؽ

ت څ ام ٣ټچٽ ٿت٤بك٩ ڃيٌت، ثلؽق٩ ٯلآځ ؿكثبك ڃ٤ڀت څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ څ ت٤ټنيپ اٻڊني آځ    ڋ٣ټڀي ٣ڄبيت اٻڊي ًا

ـاكؿ. تچكات ؿك ٿٰبيٌنڈ  څ ؿٻيٺ ُبيٌتٸي څڍ ثلاڍ آځ څ ڃين آٷبډي ٧يجي  ثڈ يچً٪ آځ ع٘لت، ٷناكٍ ٓليغي ڃ

ـا آځ كا ؽچاډـ ٷ٬ت ثب ٯلآځ، ثڈ ت څ ؽ ـًا ڃنچ٣ي   ثڈ ،ًجت ڃپلؿاؽتڂ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ څ تٔليظ ثڈ ايڄٴڈ ت٤جيل ؽچاة ٳبك ؽ

ام اكمٍ څ ربيٸنبڇ اڅ   ،ثنڈ ٯنلآځ   كڃٶ ٳلؿڇ څ ڃٌنجت  ُـځ ام ايڂ ٣ڄبيت اٻڊي كا ٳپ ؿك ثلؽچكؿاك ڃَٰ ؽچؿ يچً٪

تٳبًتڈ  بى ٳتبة ٿٰـى، ؽچاة څ ك ٳڈ ثل ؿكعبٻي ؛ًا ډبڍ اكتجبٙ اڃٌنبځ ثنب    ډبڍ اٻڊي څ ام كاڇ يب ا٣قڃي ام ا٣قځئًا



60                              ،ّ1399چ٢بسٕ، پب٨٧ض  ؿ٘بس٧ٟبصد١ٖ،  ػب 

ـاڅڃـ ثڈ ت څ ؽ ـًا ٳلؿ څ ٣ټپ ت٤جيل ؽنچاة كا ثنڈ ثلؽني ؿيٸنل      يب ثلؽي عٰبيٮ كا ثڈ ث٤٘ي ا٫لاؿ ا٣قځ ٿيئك ڌڅًيټ ؽ

ـاكؿ )ٿٌنتل ډنبٳي،    ڋٳٌي ؿكثبك ؿاؿ څ ت٤جيل ډل ٿي (؛ ثڄنبثلايڂ ډنل ٳٌني ُبيٌنتٸي     433، 1377ّؽچاة ا٣تجبك ڃ

ـا ام كاڇ ك ـاڅڃـ ثڈ آڃڊب ؿاؿڇ ثبُـ. ڃتيزنڈ  ئاكتجبٙ ثب ؽ ـاكؿ څ څ ٫ٰٚ ت٤جيل ؽچاةِ ٳٌبڃي ا٣تجبك ؿاكؿ ٳڈ ٣ټپ آځ كا ؽ يب كا ڃ

څ ٣ڄبينت اٻڊني ثنچؿځ     ؽچاة ثڈ يچً٪ ايڄٴڈ ثب تچرڈ ثڈ ٷناكٍ ٯلآځ څ ڃين ؿيـٷبڇ ٳتبة ٿٰـى، ت٤ټيپِ اٻڊيِ ت٤جيل

ت.ٛچك  ثڈتل ام ٯلآځ څ  كڃٶ آځ، ؿك تچكات ثٌيبك ٳپ  ٧يلٿٌتٰيپ كڅايت ُـڇ ًا

 سبزٕ ثرإ ًگِ داضتي ثٌ٘به٘ي تعل٘ن صحٌِ. 6-2

تڂ  يچً٪ ڌٿبډلاڃ ڌڃِٰ اٻڊي ثڈ اڅ ثچؿ. كڅاينت ٯنلآځ    ڋڅيويٴي ؿيٸل ام ٣ڄبيبت ؿك ڃنؿ ؽچؿ،  ثڄيبٿيڂثلاڍ ڃٸڈ ؿُا

ډبڍ ٿڊڀي ڃين ؿاكڃـ ٳڈ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ اينڂ ڃِٰنڈ ام ؿينـٷبڇ     ا٫نڅځ ثل ٳټيبت ٿِتلٱ، ت٬بڅت ،ثبكڇ چكات ؿكايڂڅ ت

 ؿډـ. ٯلآځ كا ثيِتل ڃِبځ ٿي

 . رٍایت قرآى1-6-2

كا « ٳٙنـٕڃَب »ثيِنتل ٿ٬ٌنلاځ    .(76: )يچًن٪  «ٳَقَٻٙٲٓ ٳٙـٕڃَب ٻٙئچًٔ٪ٓ» ؿاڃـ: ثب ت٤ټيپ اٻڊي ٿي يبؿُـڇ كا ٓليغبً ڌٯلآځ ڃِٰ

، 2د تنب،  ؛ ڃٌن٬ي، ثني  436، 5ّد، ٭1418اڃـ )ٛجلًني،   ام كاڇ څعي څ اٻڊبٽ ؿاڃٌتڈ ٿ٤ڄبڍ ت٤ټيپ ڃِٰڈ ثڈ يچً٪ ثڈ

؛ 343، 14ّد، ٽ1981؛ ٿ٨ڄينننڈ، 172، 3ّد، ٭1416؛ ثي٘نننبڅڍ، 335، 2ّد، ٭1385؛ مٿؾِنننلڍ، 199ّ

ًبمڍ ثچؿ څ ثـڅځ ايڄٴنڈ ثنلاؿكاځ    اٯ٤ي څ ٓغڄڈ٧يلڅ ثڄيبٿيڂامآڃزبٳڈ ٿبرلاڍ ؿمؿڍ  .(225، 11ّد تب، ي، ثيئٛجبٛجب

ـ »كًنبڃـ،   كا ثنڈ ډنـ٫َ ٿني    ٿتچرڈ آځ ُچڃـ، يچً٪ نت )ٿ٨ڄينڈ    « ٳين ؛ 343، 4ّد، ٽ1981، ؽچاڃنـڇ ُنـڇ ًا

ـاڅڃـ ايڂ ٓغڄڈ .(225، 11ّدتب،  ي، ثيئٛجبٛجب ؽچاڃنـ څ ايڄٴنڈ ثنب ؿاؿځ آځ،     ٿي« ٣ټپ» ًبمڍ كا تټچيغبً ډڀضڄيڂ ؽ

ٛجلًني،  ( )76 :يچًن٪ )« ٫َچٕ٭َ ٳُٺِّ فٙڍ ٣ٙټْنپ  ٣ٓټٙنيپٗ   ڃَل٢َ٫ْٔ ؿٓكٓرٓبتٚ ٿٓڂْ ڃََِبءٔ څٓ»ثلاؿكاڃَ ثبال ثلؿ: ڃنؿ ربيٸبڇ يچً٪ كا 

 .(343، 4ّد، ٽ1981؛ ٿ٨ڄيڈ، 233، 2ّد، ٭1418

ت٬بؿڇ ام ٓغڄڈ نت. ٯنلآځ ډنـ٩ كا      ت٬بڅت ؿڅٽ ٿلثچٙ ثڈ ډـ٩ٙ ڃِٰڈ څ ٗلڅكت ًا ًبمڍ ثلاڍ كًيـځ ثنڈ آځ ًا

تڂ  نت  ٿبڃ٢ ؿاڃـ؛ اٿب ايڂ ٳبك صڄـ ؿك ٿٔل ٿي يڂثڄيبٿڃٸڈ ؿُا  ؽنچؿ كا  ڃؾٌنت ايڄٴنڈ ٿٔنټغت ڃجنچؿ يچًن٪      :ؿُا

: ثټٴڈ ؿك ٬ًل ًچٽِ ثلاؿكاځ ثڈ ٿٔل اڃزنبٽ ٷل٫نت )يچًن٪    ،ؿڅٽ ٳڈ ايڂ ٳبك ڃڈ ؿك ٬ًل صڄبځ ؛ثڈ ثلاؿكاڃَ ٿ٤ل٫ي ٳڄـ

ـاً كا ڃٸڈ ؿاكؿ؛ ميلا اڅالً ثڄيبٿيڂتچاڃٌت  ثـڅځ ؿٻيٺ ډپ ڃڀي ،ام ًچڍ ؿيٸل .(88-90 ـ  ٿٰبڅٿت ٿني  ثلاؿكاځ ُـي  ؛ٳلؿڃن

ـ  ثڄيبٿيڂٿلاٯجت ام  ڋڅيوڇ ثب تچرڈ ثڈ ت٘ڀيڂ ٿغٴڀي ٳڈ ؿكثبك ثڈ  .(66: )يچًن٪  څ ثلٷلؿاڃـځ آځ ثڈ پـكُبځ ؿاؿڇ ثچؿڃن

 :ينـ اينڂ ٿ٤ڄبًنت )يچًن٪    اٿ ،ثنلاڍ ڃزنبت څڍ   ثڄينبٿيڂ څاٳڄَ څ تقٍ رـڍ آڃڊب پي ام ٳِ٪ ربٽ ؿك ٿيبځ ثبكِ 

ـايَ 78-82 تچاڃٌنت   كا ؿك ٓنچكت ؿمؿڍ ډنپ ڃڀني    ثڄينبٿيڂ ٛجٮ ٯنچاڃيڂ ٿٔنل،    يچً٪ حبڃيبً .(34-13: 44؛ پي

اٿب ٛجٮ ُنلي٤ت   ؛(76: )يچً٪ «ٿٓب ٳَبځَ ٻٙيٓإْؽُقَ ؤَؽَبڇٔ ٫ٙي ؿٙيڂِ اٻْڀٓټٙٲٙ بِٻَّب ؤَځْ يَِٓبءٓ اٻټَّڈٔ» ٣ڄچاځ ثلؿڇ ڃنؿ ؽچؿ ڃٸڈ ؿاكؿ: ثڈ

ٯَنبٻُچا رٓننَائُڇٔ ٿٓنڂْ څٔرِنـٓ     *  ٯَبٻُچا ٫َڀٓب رٓنَائُڇٔ بِځْ ٳُڄْتُپٕ ٳَبفٙثِيڂَ»ؿمؿ ثلاڍ ٓبعت ٳبال ثچؿ:  ، ٳي٬ل ؿمؿڍ، ثلؿٷيِي٤ٰچة



ـڍ/  ...« ١ب٥ ٧ٝظٟ ا٦٢ٓ دس صٛذ٦ُ حوشت ٧ٞػق ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ػٜب٧ت»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦    61 ٣ټي ًا

تنب،   ي، ثني ئ؛ ٛجبٛجنب 436، 5ّد، ٭1415( )ٛجلًي، 75-74: )يچً٪ «٫ٙي كٓعٕټٙڈٙ ٫َڊٔچٓ رٓنَائُڇٔ ٳَقَٻٙٲٓ ڃَزٕنِڍ اٻ٠َّبٻٙڀٙيڂَ

 (.343ّ، 4د، ٽ1918؛ ٿ٨ڄيڈ، 106، 11ّد

تڂ  ت څ يچً٪ ثڄيبٿيڂثب څرچؿ ايڂ ٿچاڃ٢، ڃٸڈ ؿُا ـُا ـاڅڃـ ثب ت٤ټنيپ ڃِٰن   ؛ثٌت ٿچارڈ ثچؿ ثب ثڂ اٿٴبځ ڃ  ڌاٿب ؽ

نتڂ    ،يبؿُـڇ څ ا٣تلا٩ ٷل٫تڂ ام ثلاؿكاځ يچً٪ ؛ ٛجلًني،  76: )يچًن٪  كا ثنڈ څڍ ڃِنبځ ؿاؿ   ثڄينبٿيڂ كاڇ ڃٸنڈ ؿُا

، 3د، ٭1416؛ ثي٘ننبڅڍ، 335، 2ّد، ٭1385؛ مٿؾِننلڍ، 199، 2ّدتننب،  ؛ ڃٌنن٬ي، ثنني436، 5ّد، ٭1415

ثلاؿكاځ پي ام ا٣تلا٩، ؿيٸل ڃتچاڃٌنتڄـ ثنب    .(225، 11ّدتب،  ي، ثيئ؛ ٛجبٛجب343، 14ّد، ٽ1918؛ ٿ٨ڄيڈ، 172ّ

تڂ  ت ثڄيبٿيڂ ٿؾبٻ٬ت ٳڄڄـ څ يچً٪ ثڄيبٿيڂڃٸڈ ؿُا : ثنـڅځ ايڄٴنڈ ثنلاؿكاڃَ اڅ كا ثِڄبًنڄـ )يچًن٪      ،كا ڃٸڈ ؿُا

، ا٫نڅځ ثل ٣ڄبيت اٻڊيِ ڃِبځ ؿاؿځ ڃِٰڈ، آځ ع٘نلت كا ام اتڊنبٽ   يظ ثڈ ت٤ټيپ اٻڊيِ يچً٪تٔل .(90څ  87 ،80-83

 ًبمؿ. ٷڄبڇ ٿجلّا ٿي ثلاؿكاځ څ ٿتڊپ ٳلؿځ يٲ ثيثلاڍ صيڄي  ؿًيٌڈ

 تَرات. رٍایت 2-6-2

ت ڃيبڅكؿڇ ٳبٿٺ څ ډـ٫ڀڄـ، ډڀبډڄٶ كڅُڂ، كا ٯلآځ ؿك يبؿُـڇ ٿچاكؿ رنئيبت، كڅايتٙ ك٧پ ثڈ تچكات ڃؾٌت ايڄٴنڈ   :ًا

بكڇ ـاكؿ. ٛجٮ كڅايت تنچكات، ډڀن   اڍ ثڈ ت٤ټيپ اٻڊي ڃِٰڈ څ ٓغڄڈ ډيش ُا ډنب   ٓنغڄڈ  ڌًبمڍ څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آځ ڃ

ـايَ ُيب ؿًتچك څڍ ٛلاعي څ ارلا  ؽچؿ يچً٪ ڌڅًيټ ثڈ آٷنبډي آځ ع٘نلت    إعتي تچكات ٿڄِن  .(17-1: 44ـ )پي

ؿاڃٌنتيـ ٿنلؿڍ    پي ام ٳِ٪ ربٽ ثڈ ثلاؿكاځ ؽچؿ ٷ٬ت: آيب ڃڀيٳڄـ. څڍ  ٿ٤ل٫ي ٿي« ٫بٹ»ُڄبؽت ؿمؿٙ ربٽ كا  ڋؿكثبك

ـايَ ٳڀٲ ٫بٹ ٿي صچځ ٿڂ ثڈ ت  )پي ت ٳڈ رنبٽ  15: 44تچاڃـ ث٬ڊڀـ صڈ ٳٌي ربٿَ كا ؿمؿيـڇ ًا ( ايڂ ؿك عبٻي ًا

ـايَ  ؿك ثبكِ ثب ؿًتچك ؽچؿ يچً٪  .(2 :44ثڄيبٿيڂ ربًبمڍ ُـڇ ثچؿ! )پي

بى كڅايت ٯلآځ ثل  يچًن٪ ؿٻينٺ،  ډڀنيڂ   ڈام پيَ ٿِؾْ څ ٛلاعي ُـڇ ثچؿ؛ ث ٿلاعٺ ڃِٰڈ ٳبٿقً ڌډڀ ،ًا

ـا ؽچؿ كا ثڈ  نت    ٿ٤ل٫ي ٳلؿ څ اڅ كا ؿك رلينبځ ڃِٰنڈ   ثڄيبٿيڂاثت  ڌام ك٫تبكډنبڍ ٷقُنت  ٳنڈ  ٍا ٯنلاك ؿاؿ څ ام څڍ ؽچًا

جتٙ ؿمؿڍ ينب  څ ًنٴچت څ پنقيلٍِ ڃٌن    يچًن٪  ڌام ڃِٰ ثڄيبٿيڂآٷبډي  . ٯ٤ٜبً(69: يچً٪) ثلاؿكاڃَ ڃبكاعت ڃِچؿ

ٳنڈ تنچكات ثنڈ     ؿكعنبٻي ًبؽت؛  يب آځ كا ثب ٿِٴٺ ٿچارڈ ٿيٳلؿ  ٿيا٣تلإ څ اڃٴبك څڍ، ثڈ ٣ڀټي ُـځ ڃِٰڈ ٳڀٲ 

ت څ  ، څڍ مٿبځ ثب ثلاؿكاځ ؿيٸل څ پي ام ٳِ٪ ربٽ څ ٿ٤ل٫نيِ ؽنچؿ يچًن٪    ډپ ثڄيبٿيڂايڂ ٿچٗچ١ ڃين ڃپلؿاؽتڈ ًا

ـايَ  كا ُڄبؽت  (.14-1 :45)پي

پڄڊبځ ٳنلؿ څ ُنؾْ ؿيٸنلڍ ؿك     ثڄيبٿيڂربٽ كا ؿك ثبك ٷڄـٽ  ل كڅايت ٯلآځ، ؽچؿ يچً٪ٟبډ ڌپبي ډڀضڄيڂ ثل

٫ٙي كٓعٕٺِ ؤَؽٙينڈٙ حُنپٛ ؤَفَّځَ    السِّقَايٓ ٫ََټَڀٛب رٓڊٛنَډٔپٕ ثِزٓڊٓبمِډٙپٕ ر٤ٓٓٺَ : »پي ثلاؿكاځ څڍ ك٫ت څ ؿمؿڍ ٳلؿځ آڃبځ كا ا٣قٽ ٳلؿ

ؿًنتچك څڍ رنبٽ كا ؿك    ثڈ يچً٪ ڌكڅايت تچكات، ڃبٟلِ ؽبڃ ڌپبي اٿب ثل .( 70: يچً٪) «ٌٓبكِٯُچځَٿٔاَفِّځِ ؤَيٛتُڊٓب اٻ٤ْٙيلُ بِڃَّٴُپٕ ٻَ

ت څ ًپي ؿك پي ثلاؿكاځ ك٫ت څ ا٣قٽ ًلٯت ٳلؿ ثڄيبٿيڂٿيبځِ ثبك  ـايَ  ٷقُا  ڌڅًنيټ  ربًبمڍ ربٽ ثڈ .(5-2 :44)پي

ـاڃڈؽچؿ يچً٪ ت څ ثب ډـ٩ ٓنغڄڈ  ، عٴيڀبڃڈ څ ډچُڀڄ ينـ  اتچاڃنـ ٿ  ډڀنبډڄٸي ثيِنتلڍ ؿاكؿ څ ٿني   ًنبمڍ،   تل ًا
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څ آٷنبډي   يچًن٪  ڌڃنبٟلِ ؽبڃن   ڌڅًيټ اٿب اڃزبٽ ايڂ ٳبك ثڈ ؛ؿيٸلڍ ثل ت٤ټيپ اٻڊي ڃِٰڈ څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آځ ثبُـ

ت ٳڈ ٿي څڍ ام ًبؽتٸي ثچؿځ ًلٯت ربٽ، اعتڀبٹ ثلٿق  تچاڃٌت آٺ ڃِٰڈ كا ؽلاة ٳڄـ. ُـځ آځ كا ؿك پي ؿُا

نتڂ   ،اڍ ؿډـ ٳڈ ډـ٩ ام صڄيڂ ڃِٰڈ ڄـ ٯلآځ ڃِبځ ٿيكڅايت تچكات ڃين ٿبڃ  ثنچؿ  ڃننؿ يچًن٪   ثڄينبٿيڂ ڃٸڈ ؿُا

ـايَ  ٷچينـ. ثنلاؿكاځ ؿك پني     ًنبمڍ څ ٗنلڅكت آځ كا ڃڀني    ؿٻيٺ ايڂ ڃچ١ ٓنغڄڈ  ،اٿب ثلؽق٩ ٯلآځ ؛(17-1: 44)پي

ٳڈ رنبٽ پنيَ ډنل     ٿزبمات آځ ثپلًـ، ؽچؿُبځ ٷ٬تڄـ ڋؿكثبك يچً٪ ڋُڄيـځ اتڊبٽ ؿمؿڍ ربٽ، ثـڅځ ايڄٴڈ ٫لًتبؿ

ـا ُـ ٷ٬ت: تڄڊنب ٳٌني ٳنڈ رنبٽ ؿك      يچً٪ ڋُچڃـ. ٫لًتبؿ يچً٪ ڋاڅ كا ثٴِڄـ څ ثلاؿكاځ ؿيٸل ڃين ثلؿ ،ٳي پي

ٿجڄي ثنل ڃٸنڈ    يڊچؿاڃين ؿك پبًؼ ثڈ آلاك  تچاڃڄـ ثلڅڃـ. يچً٪ ٿيبځ ثبك څڍ يب٫ت ُـ، ثلؿڇ ؽچاډـ ُـ څ ؿيٸلاځ ٿي

تڂ يٴي ام آڃبځ ثڈ ت، اڅ يب٫ت ُـڇ  ڌٳڄـ، ٫ٰٚ ٳٌي ٳڈ ربٽ ؿك ٳيٌ ٳيـ ٿيإت ،ثڄيبٿيڂربڍ  ؿُا ٧قٽ څڍ ؽچاډنـ  ًا

ـايَ  ثچؿ ثـڅځ پلًَ ٳٌي، ؽچؿُبځ ڃچ١ ٿزنبمات ؿمؿ كا پيِنڄڊبؿ    ثلاؿكاځ يچً٪ اڅالً ،ثڄبثلايڂ .(20-7: 44)پي

ٷناكٍ ٯنلآځ،   ڌپبي لٳڈ ث ؿكعبٻي ؛ٳڄڄـ ٿزبمات ٿلٵ ثلاڍ ؿمؿ څ ثلؿٷي ثلاڍ ؿيٸل ثلاؿكاځ كا ٛلط ٿي حبڃيبً ؛ؿډڄـ ٿي

ـا ٫لًتبؿٷبځ يچً٪ نبكڇ     ٿزبمات ؿمؿڍ ٿي ڋؿكثبك اثت اڍ ثنڈ ٿزنبمات    پلًڄـ څ پي ام آځ، ثنلاؿكاځ ثنـڅځ ډنيش ُا

بى ٯچاڃيڂ ؽچؿُبځ ًؾڂ ٿي ثل ،ٿلٵ، ام ٿزبمات ثلؿٷي ثلاڍ ؿمؿ څ ڃڈ ؿيٸل ثلاؿكاځ  .(75-74: )يچً٪ ٷچيڄـ ًا

بى كڅايت تچكات، ي ت٬بڅت ٿڊپ ـا ؿك ډڀبځ ٬ًل چً٪تل ايڄٴڈ ثلًا ُـځ رنبٽ ؿك ٿينبځ ثنبك     )ؿڅٽ( څ پي ام پي

څ ٿلٵ عتڀي څڍ ؿك ٓنچكت   ثڄيبٿيڂثڈ  ؿٻجٌتٸي ي٤ٰچة ڋؿكثبك يڊچؿاحلثلاڃٸين إ، څٯتي ًؾڄبځ ٣ب٬ٛي څ تثڄيبٿيڂ

َ  ُـت ٷليٌت څ ؽچؿ كا ثنڈ ثنلاؿكاڃَ ٿ٤ل٫ني ٳنلؿ     كا ُڄيـ، ثڈ ثڄيبٿيڂثبمڃٸِتڂ  ـاي  .(5-1: 45څ  34-14: 44)پين

ٿبڃـ يب ډڀلاڇ ثلاؿكاځ ثڈ ٳڄ٤بځ ثبمٷِنت ڃينن ٷنناكٍ كڅُنڄي ؿك تنچكات       ڃنؿ يچً٪ ثڄيبٿيڂايڄٴڈ آيب  ڋعتي ؿكثبك

ت ڃيٌت څ ايڂ ٿچٗچ١ ؿك ډبٻڈ  ثڄينبٿيڂ تچاځ ٷ٬ت ٳڈ  ډلصڄـ ثب تچرڈ ثڈ ثلؽي ت٤بثيل ٳټي ٿي ؛اڍ ام اثڊبٽ كډب ُـڇ ًا

ـايَ ك.) ڃين ډڀلاڇ ثلاؿكاځ ثڈ ٳڄ٤بځ ثبمٷِت ٿنچكؿ ثغنج    ًبمڍِ ؿٻيٺ څ ٗلڅكت ٓغڄڈ ،ثڄبثلايڂ .(24-21: 45ٱ: پي

اڍ  ، مٿيڄنڈ ٛچك ٛجي٤ي پي ام ُنڄبؽت يچًن٪   ؿك كڅايت تچكات كڅُڂ ڃيٌت؛ ميلا ثڈ ،څ ڃين ٿغٰٮ ُـځ ډـ٩ آځ

ت. ثڄيبٿيڂٿبڃـځ  ڋٿبڃـ څ تچكات ؿكثبك ثبٯي ڃڀي ثڄيبٿيڂثلاڍ ٿؾبٻ٬ت ثلاؿكاځ ثب ٿبڃـځ   ؿك ٿٔل ډيش ڃٸ٬تڈ ًا

بى كڅاينت تنچكات، يچًن٪    ڈ ايڄٴڈ ثلڃتيز ٛني ينٲ    ،ؽنچؿٍ ثنـڅځ ډنيش ٗنلڅكت څ ؿٻينٺ ٿنچرڊي       ًا

ثڈ صڄنيڂ ٳنبك    ُچؿ ٳڈ صلا يچً٪ اٹ ثلاڍ ؽچاڃڄـڇ ٿٜلط ٿيامڃـ څ ايڂ ً اتڊبٽ ؿمؿڍ ٿي ثڄيبٿيڂثڈ  ،ًبمڍ ٓغڄڈ

ت٬بؿڇ ام ايڂ كاډٴبك، ت٤ټيپ اٻڊي ؽچاڃنـځ آځ، آٷنبډي    ؛مؿؿًت ٧يلاؽقٯي  اٿب ٯلآځ ثب ثيبځ كڅُڂِ ډـ٩ٙ ڃِٰڈ، ؿٻيٺِ ًا

 ڌڅ مٿيڄن ٳڄنـ   ٿني كڅُڂ ام عچاؿث څ كڅاثٚ ٿڄٰٜني آځ كا اكائنڈ    ڍام آځ څ ٿبڃـځ څڍ ؿك ٿٔل، تٔچيل ثڄيبٿيڂپيِيڂ 

ـايَ فډڄيت ٿڄ٬ي كا ام ثيڂ ٿي )ثلؽق٩ تچكات( ٿبڃڄـ ٯ٤ٜنبت   ڃبٷچځ ايڂ ٿبرلامڅايبڍ ٷچ ڋثلؿ. ٷناكٍ ٯلآځ ؿكثبك پي

 .ٷقاكؿ ٿيڃڀبيَ كڅُڂ ام ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آځ كا ثڈ  ٿؾتټ٪ پبمٹ، تٔچيلڍ ٳبٿقً
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ـاڅڃـ ثڈ ع٘لت يچً٪ ڋآؽليڂ ٣ڄبيت څيو آځ  .(244، 11ّتنب، د  ي، ثني ئ)ٛجبٛجنب  ، ٬ُبثؾِي پيلاډڂ څڍ ثنچؿ ؽ

ـامڃنـ تنب ثيڄنبيي      ڋـ څ ثڈ كڅڍ صڊلڃجلثام ٿ٤ل٫ي ؽچؿ ثڈ ثلاؿكاځ، پيلاډڄَ كا ثڈ آڃڊب ؿاؿ تب آځ كا  ع٘لت پي پنـك ثيڄ

ډڄٸنبٿي ٳنڈ ٳنبكڅاځ ام ٿٔنل      .(93: )يچًن٪  «ثٓٔٙنيلًا  يٓإْتٙ ؤَثِي څٓرٕڈٙ ٣ٓټَى ٫َإَٻُْٰچڇٔ قَاافْډٓجٔچا ثَِٰڀٙئٙي ډٓ»ؽچؿ كا ثبميبثـ: 

لا٫يبڃ كا ٿي ٷ٬ت: ٿڂ ثـڅځ ُٲ ثچڍ يچً٪ ٫بٓټڈ ٷل٫ت، ي٤ٰچة نتجبڇ     َُڄچٽ! ٛا اڅ كا ٿبڃڄـ ٷقُنتڈ ؿصنبك ُا

ت! )يچً٪ ؽچاڃـڃـ ٳڈ ٷڀبځ ٿي  (.95-94: ٳڄـ ډڄچم يچً٪ مڃـڇ ًا

ٿغنٺ   ثنڈ ٿِنبٽ ي٤ٰنچة    ثب تچرڈ ثڈ ٿٌب٫ت ميبؿ ٿٔل تب ٳڄ٤بځ، صٸچڃٸي كًنيـځ ثنچڍ پينلاډڂ يچًن٪    

ت ٷ٬ت ، 2تنب، د  ؛ ث٨چڍ، ثي76، 13ّ، د٭1415)ٛجلڍ،  اڃـ ثبؿ كا ٣بٿٺ آځ ؿاڃٌتڈ ُڀبكڍ ام آڃڊب :څٷچڍ ٿ٬ٌلاځ ًا

( ؿڅ ؿينـٷبڇ  72، 10ّتنب، د  )ٿٴبكٽ څ ډڀٴبكاځ، ثني  اڃـ ؽچاڃـڇ« پبتي فډڄي تټڈ»ثلؽي آځ كا صينڍ ٿبڃڄـ څ ( 448ّ

ـاكڃـ څ آچالً ثنـڅځ ٣ڄبينت اٻڊني    ٳپ  ؿًت ،ثبؿ ام آځ ٿٌب٫ت ٛچالڃي ڌڅًيټ آٿـځ ثچڍ پيلاډڂ ثڈ يبؿُـڇ ٿٌتڄـڍ ڃ

ـا څ ٣ڄبينت اٻڊني څ ڃنچ٣ي ٿ٤زننڇ         پقيل ڃيٌت. ؿك ٿٰبثٺ، ُڀبك ميبؿڍ ام ٿ٬ٌنلاځ ثنڈ   اٿٴبځ ٓنلاعت آځ كا ٳنبك ؽن

؛ 176، 3ّ، د٭1416؛ ثي٘نبڅڍ،  208، 18ّتنب، د  ؛ ٫ؾنل كامڍ، ثني  343، 2ّ، د٭1385)مٿؾِلڍ،  اڃـ ؿاڃٌتڈ

٤چؿ، ثي اثي ، 7تنب، د  ؛ ٛڄٜنبڅڍ، ثني  1133، 2ّد ،٭1427معيټني،  ؛ 52، 13ّتب، د ؛ آٻچًي، ثي305، 4ّتب، د اٌٻ

 ،ٳڈ ٿ٤زنڇ څ ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آځ ثنلاڍ يچًن٪   ؿكعبٻي ؛ؿاڃـ ٿي ي٤ٰچة ڋآځ كا ٿ٤زن ٫ؾلكامڍاٻجتڈ  .(414ّ

تبځ څ اؽتٔبّ آځ ثڈ ٷناكٍ ٣ڄبيت ـاڅڃـ ثڈ يچً٪ ثب ًيب٭ ؿًا ، ام رڀټنڈ ڃٰنَ پينلاډڂ څڍ ؿك    ډبڍ ٷچڃبٷچځ ؽ

ت. ،څيوڇ ٬ُبثؾِي آځ ٷڄبډي څڍ، ثڈ احجبت پبٳي څ ثي  ًبمٷبكتل ًا

ـاڃَ ٷ٬ت: ٿٸل ثڈ ُڀب ڃٸ٬نتپ ٳنڈ    صِڀبځ اڅ ثيڄب ،ا٫ٴڄـڃـ ي٤ٰچة ڋمٿبڃي ٳڈ پيلاډڂ كا ثل صڊل ُـ څ ثڈ ٫لمڃ

ـاڅڃـ صينڍ ٿي څيوٷي ڋٿڂ ؿكثبك  ثٓٔٙنيلًا  ٫َبكٕتَنـٛ  څٓرٕڊِنڈٙ ٫َټَڀٛب ؤَځ رٓبءٓ اٻْجِٓٙيلُ ؤَٻَْٰبڇٔ ٣ٓټَنى  »ؿاڃيـ   ؿاڃپ ٳڈ ُڀب ڃڀي ډبڍ ؽ

 .(96: يچً٪) «ٻَبت٤َٕټَڀٔچځَ ٿٓب اٻټَّڈٙ ٿٙڂَ ؤ٣َٕټَپٔ بِڃِّي ٻَّٴُپٕ ؤَٯُٺ ؤَٻَپٕ ٯَبٹَ

كا ٿلثچٙ ثنڈ ثڊِنتي ثنچؿځ آځ     ٬ُبثؾِي پيلاډڂ يچً٪ ٿڄجڈ ثڂ څډتڃٰٺ ام  ًڄت ثڈ ثٌيبكڍ ام ٿ٬ٌلاځ اډٺ

رجلئيٺ پيلاډڄي ام ثڊِت آڅكؿ څ ثل تڂ څڍ پچُبڃـ تب آتنَ اڅ كا  ، اڃـ: ډڄٸبٽ ثڈ آتَ ا٫ٴڄـځ اثلاډيپ ؿاڃٌتڈ څ ٷ٬تڈ

غب٭ ٷ٬ت ٳڈ پينلاډڂ   كًيـ څ رجلئيٺ ثڈ يچً٪ ثڈ يچً٪ څ ي٤ٰچة ڃٌچماڃـ. ث٤ـډب آځ پيلاډڂ ام ٛليٮ ًا

ت آځ كا ډڀلاڇ ثلاؿكاځ ؽچؿ ث٬لًتـ تب صِڀبځ ي٤ٰنچة  يبؿُـڇ ډل ثيڀبكڍ كا ٬ُب ٿي ثيڄنب ُنچؿ    ؿډـ څ ام څڍ ؽچًا

اينڂ ؿينـٷبڇ ثنب ٟنبډل      .(559، 1ّد ،٭1415؛ څاعنـڍ،  448، 2ّد تب، ؛ ث٨چڍ، ثي254، 5ّد ،٭1422ح٤ټجي، )

ـا عٴبيت ٿي آيبت ٯلآځ ٳڈ ام ًلؿ ُـځ آتَ ثڈ ـاكؿ  ٫لٿبځ ؽ ًنڄـ  ٫بٯنـ  ا٫نڅځ ثنل آځ،   .(69: اڃجيبء)ٳڄـ، ًبمٷبكڍ ڃ

ت  ڃين ٿتڊپ ثنڈ اڃتٰنبٹ    ٿڄجڈ ثڂ څډت ،ڍ آځ( څ كاڅ350، 3ّد، ٭1418؛ ح٤بٻجي، 175، 3ّد ،٭1416)ثي٘بڅڍ، ًا

لائيټيبت ثڈ عچم ت.ثٌيبكڍ ام ًا قٿي ًا  ڋ ٫لډڄٶ ًا
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ڃجنچت اڅ څ ٣ڄبينت    ڌڅ ڃِنبڃ  يچً٪ ڋًڄت، ٬ُبثؾِي پيلاډڂ كا ٿ٤زن ؿك ٿٰبثٺ، ٿ٬ٌلاځ ُي٤ڈ څ ثلؽي ام اډٺ

ـ  اٻڊي ثنڈ څڍ ؿاڃٌنتڈ   ، 11دتنب،   ثني  ي،ئ؛ ٛجبٛجنب 353، 4ّد، ٽ1981؛ ٿ٨ڄينڈ،  191، 6ّد، ٭1409)ٛچًني،   اڃن

اٻڊني ٿجڄني ثنل ًنيبؿت څ      ڋايڂ پـيـڇ آؽليڂ ٓغڄڈ ام ٣يڄيت ينب٫تڂ اكاؿ  .(133، 2ّد، ٭1427 ؛ معيټي،244ّ

تڄـ ثب پينلاډڂ ؽنچڃيڂِ يچًن٪    ًلڅكڍ يچً٪ اڅ كا ٿنلؿڇ ٿ٤ل٫ني    څ ڃِبځ ؿاؿځ ثلٷنيـٷي اڅًت. ثلاؿكاځ ؽچًا

ـاځ ي٤ٰچة ،ٳلؿڇ ٧پ څ اڃـڅڇ ٫لاڅاځ څ ؿك ڃڊبيت ڃبثيڄنبيي  ثب٣ج ٳڄڄـ څ  كڅمٷبك عق٩ ڌڅ ٬ٓغ ام فډڂ څ مڃـٷي ؽبڃ

نت   ٳڈ ډڀٌل ٣نين ٿٔل ڃين ثب صڄٶ مؿځ ثڈ پيلاډڂ يچًن٪  صڄبځ .(86-84څ 18-16: پـك ؽچؿ ُـڃـ )يچً٪ ؽچًا

: ٷڄبډي څ پبٳي اڅ ٯلاك ؿاؿ )يچًن٪  اٿب اكاؿڇ څ ٣ڄبيت اٻڊي، پبكٷي پيلاډڂ كا ًڄـ ثي ؛(25: )يچً٪ ؿاٿڂ اڅ كا آٻچؿڇ ٳڄـ

څ  پبينبځ ؿاؿ. ثنب آٿنـځ پينلاډڂ يچًن٪      اڃنـڅڇ څ ڃبثيڄنبيي ي٤ٰنچة    څ ثڈ كڃذ ،( څ ثب ٣ٜل څ ٬ُبثؾِي آځ26-29

ـاځ اڅ ربځ څ عيبت ٬ُبثؾِي آځ، ي٤ٰچة ُنبځ آ٧نبم ُنـ څ     اڍ ؿك تنبكيؼ مڃنـٷي   تبمڇ يب٫تڄـ څ ًل٫ٔٺ تبمڇ يڅ ؽبڃ

ـاڅڃـ ثب ڃَٰ ثل آة ٳلؿځ ډڀ كا ثنڈ   آُنٴبك، ثلٷنينـٷي، ثنكٷني څ ثلتنلڍ يچًن٪      اڍ ٷچڃڈ ثڈ ډب، ٳبٿقً ؿًيٌڈ ڌؽ

ت٠٤نيپ   څ ؽب٢ٗ ُـڃـ څ آځ ع٘لت ؿك ٳنبڃچځ تچرنڈ، اعتنلاٽ   اڅ ؿك ثلاثل  ،څيوڇ ثلاؿكاځ ثڈ ،ٟڊچك كًبڃـ. ډڀٸبځ ڌٿڄٔ

ـاځ ي٤ٰچة  إڅ ٿڄِڅ ٣نين ډڀٸبځ ٯلاك ٷل٫ت  ؿك پي اينڂ عبؿحنڈ    .(101-94څ 92-88: ـ )يچً٪ُڃزبت څ عيبت ؽبڃ

ـاڅڃنـ ثنلاڍ آڃڊنب آٿنلمٍ         ڃـا٣تلا٩ ٳلؿ يچً٪ ڋځ ثڈ ٷڄبڇ ؽچيَ ؿكثبكثچؿ ٳڈ ثلاؿكا نتڄـ ٳنڈ ام ؽ څ ام پنـك ؽچًا

 (.71، 10ّد تب، ؛ ٿٴبكٽ څ ډڀٴبكاځ، ثي507، 2ّد، ٭1412ٳخيل،  اثڂ) (97: )يچً٪ثزچيـ 

 تَرات. رٍایت 2-7-2

ـاكؿ څ ثڈ ڋتچكاتٙ ٿچرچؿ ؿكثبك صٸنچڃٸي آٷنبډي    ڋٿ٤ڀنچٻي ؿكثنبك   ٳبٿقً ربڍ آځ كڅايتي ايڂ ٣ڄبيت اٻڊي ڃين ٷناكُي ڃ

بى ايڂ ٷناكٍ، يچً٪ ؿاكؿ. ثل ام مڃـڇ ثچؿځ يچً٪ ي٤ٰچة ثڈ ډنل ينٲ    ،پي ام ٿ٤ل٫ي ؽچؿ ثڈ ثلاؿكاڃَ ًا

پڄذ ؿًت ٻجبى ڃچ څ ًئـ ٿخٰبٹ ڃٰلڇ ثؾِيـ څ آڃڊب كا ډڀلاڇ ثب ؿڇ ثنبك   ثڄيبٿيڂاٿب ثڈ ؿاؿ؛  ام آڃبځ يٲ ؿًت ٻجبى ڃچ

ډبڍ ؿيٸل ثلاڍ پنـكٍ څ ڃينن صڄنـيڂ ٣لاثنڈ ثنلاڍ اڃتٰنبٹ        الډبڍ ٿٔل، ؿڇ ثبك اال٥ ٧ټڈ څ ؽچكاٳياال٥ ام ثڊتليڂ ٳب

كا ثنڈ پنـك ؿاؿڃنـ،     ٳڄ٤بځ ٳلؿ. ډڄٸبٿي ٳڈ ثلاؿكاځ ؿك ثبمٷِت، ؽجنل مڃنـڇ ثنچؿځ يچًن٪     ڌډب ثڈ ٿٔل، كڅاڃ ؽبڃچاؿڇ

ـ  ا ؿينـ څ پي٨نبٽ يچًن٪   ډب ك اٿب څٯتي ٣لاثڈ ؛مؿڇ ُـ ٳڈ ًؾڂ آڃبځ كا ثبڅك ڃٴلؿ صڄبځ عيلت ي٤ٰچة ثنبڅك   ،كا ُنڄي

ـايَ ٳلؿ څ كڅعَ مڃـڇ ُـ  (.28-21: 45 )پي

بكڇ آځ څ ڃينن ڃبثيڄنبيي    ڌڅًنيټ  ٷڄنبډي څڍ ثنڈ   ، احجنبت ثني  اڍ ثڈ پبكڇ ُـځ پيلاډڂ يچً٪ تچكاتٙ ٿچرچؿ ډيش ُا

تِڀبٽ ثچڍ يچً٪، ٫لًتبؿځ پيلاډڂ تچًٚ يچً٪ي٤ٰچة ـاكؿ. ٛجنٮ   ينب٫تڂ صِنپ ي٤ٰنچة    څ ُن٬ب  ، ًا  ڃن

عبٳڀينت څڍ ؿك ٿٔنل څ    ٿجڄني ثنل  اڅ څ ُنڄيـځ پينبٽ    ډبڍ اكًبٻي يچً٪ ثب ؿيـځ ٣لاثڈ ٷناكٍ تچكات، ي٤ٰچة

ت ام پـك ثلاڍ ٿڊبرلت ثڈ ٿٔل، ثڈ مڃـڇ ثچؿځ څڍ پي ٿي ـايَ ) ثلؿ ؿكؽچًا  (.12-9: 45پي
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څ آينت څ   ثنب پينلاډڂ يچًن٪    يب٫تڂ صِڀبځ ي٤ٰچة څيوڇ ٬ُب ثڈ ،ثب تچرڈ ثڈ اډڀيت ثٌيبك ميبؿ ٿچاكؿ يبؿُـڇ

ؿٻينٺ   ثنڈ ٫لٕ ٣ـٽ كڅايت ڃين  ثبيـ ايڂ عچاؿث كا كڅايت ٳلؿڇ ثبُـ. ثل ُـڇ ٯب٣ـتبً ٣ڄبيت اٻڊي ثچؿځ آڃڊب، تچكات ڃبمٹ

ـاځ ي٤ٰچة ڌډڀ اډڀيت ثٌيبك ميبؿ څ اڃتِبك څ آُٴبك ثچؿځ آځ، ٯ٤ٜبً ډنبڍ   ام ايڂ ٿچاكؿ آٷبڇ ُنـڇ څ ثنلاڍ ڃٌنٺ    ؽبڃ

ـاكؿ څ اڃـ  ث٤ـڍ ڃٰٺ ٳلؿڇ ڃچيٌنڄـٷبځ تنچكاتٙ   ٳنڈ  كًـ  ڃ٠ل ٿي ثڈ ،څ ٫لاٿچٍ ُچؿ. ؿك ډل ٓچكتثلڅؿ ام يبؿډب اٿٴبځ ڃ

ـايي يچً٪ ٷناكٍ ٿلثچٙ ثڈ ٻجبىثب څ  اڃـ ٿچرچؿ ايڂ عچاؿث ٿڊپ كا ڃبؿيـڇ ٷل٫تڈ ثڈ ثلاؿكاځ څ ثبڅك ٳنلؿځ   ډبڍ اډ

ډنبڍ   ڃـ. ايڂ ٿچٗچ١ ثب ثٌيبكڍ ؿيٸل ام ٷناكٍا ډب كا ربيٸنيڂ ٳلؿڇ ثب ؿيـځ ٣لاثڈ ؽجل ٿلثچٙ ثڈ مڃـڇ ثچؿځ يچً٪

ت څ ڃِبځ ٿي نت تنب ثلٷنينـٷي يچًن٪       تچكات ڃين ډڀبډڄٶ ًا تبځ تنقٍ ُنـڇ ًا څ  ؿډـ ٳڈ ام آ٧بم تب پبيبځ ؿًا

تڈ ثبُـ.ؽـ ڋډبڍ څيو ٣ڄبيت ـُا  اڅڃـ ثڈ څڍ ثبمتبثي ڃ

 ٨ُش٥ ٛت٨ز٠

ـ  ڃِبځ ٿني  اٻڊي ثڈ يچً٪ ڋډبڍ څيو ٯلآځ ٳليپ ثب ٷناكٍ ٣ڄبيت ـاڅڃنـ څالينت څ ًلپلًنتيِ ثڄنـٷبځ       ؿډن ٳنڈ ؽ

ت څ مڃـٷي آڃڊب كا ؿك ډڀ ؽچؿ كا ٣ڊـڇ ڋثلٷنيـ نبى   ثل .ٳڄـ ُلايٚ ثڈ ثڊتليڂ ُٴٺ اؿاكڇ ٿي ڌؿاك ًا  ڌډڀن  ،ډڀنيڂ ًا

ـاٿبت اڃزبٽ ؿًيٌڈ مڃـٷي، ًنلثټڄـڍ څ ًنلڅكڍ څڍ ٯنلاك     ڌكا مٿيڄ ٷل٫تڈ ثلاڍ ڃبثچؿڍ څ ؽچاك ٳلؿځ يچً٪ ډب څ اٯ

نت.   ُـڇ، څاكڅڃڈ يب ؽيټي ٳپ ٓچكت تغلي٪ ډب كا ٷناكٍ ڃٴلؿڇ يب ثڈ ايڂ ٣ڄبيت ؿاؿ. تچكاتٙ ٿچرچؿ كڃٶ كڅايت ٳلؿڇ ًا

تبځ يچً٪ ـا څ ؿاكاڍ ًنيبؿت څ ثلتنلڍ ٿ٤ڄنچڍ ثنل       تچكات ثلؽق٩ ٯلآځ، ؿك ؿًا څڍ كا ثلٷنيـڇ څ ٿچكؿ ٣ڄبيت ؽن

ـاځ ي٤ٰچة ڃڀي ډنبڍ   ثنب ثينبځ څيوٷني    ،ڄبځ څڍڅ ؿك ٯبٻت آؽليڂ ًؾ ډلصڄـ ډڄٸبٽ ٷناكٍ ٿلٵ ي٤ٰچة ؛ؿاڃـ ؽبڃ

ډنبڍ ٿچرنچؿ ثنيڂ كڅاينت      ٷچيـ. ت٬بڅت ڍ اڅ ام ثلٳبت پـك ًؾڂ ٿيكام ثلٷنيـٷي څڍ ثل ثلاؿكاځ څ ثلؽچكؿا يچً٪

 چرچؿ ام ؿيـٷبڇ ٯلآځ ؿالٻت ؿاكؿ.آٿين ثچؿځ تچكات ٿ كڅُڄي ثل تغلي٪ ثڈ ،ٯلآځ څ تچكات
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 ٜٗبثغ
 .ډڄلڍ ٿلتڂ، تڊلاځ، اًبٛيل څ څيټيبٽ ٷټڂؽبځ ډڀـاڃي،  تلرڀڈ ٫بٗٺ، 1380، ًتبة ٗوذع

 .چَُ ٿل٣ِټي، ثيلڅت، ؿاك اٻڀ٤ل٫ڈٳ ، ثڈ)تلؼ٨ش آوشآٙ آؼظ٨ٖ( ًخ٨ش تلؼ٨ش اثٚ٭، 1412، ٳخيل ؿٿِٰي، اثچاٻ٬ـاء اًڀب٣يٺ اثڂ

٤چؿ، ٿغڀـ ثڂ ٿغڀـ ٣ڀبؿڍ،   عيبء اٻتلاث اٻ٤لثي، ثيلڅت.، ؿاك اآؼؼٞد تلؼ٨ش اث٦تب،  ثياثچاٌٻ

بكڍ، ؽچارڈ ٣جـا ،   .، تٔغيظ څعيـ ؿًتٸلؿڍ، تڊلاځ، ٳتبة ٫لڅُي ٫لڅ٧يسػبئْ ربٗغ، 1349أڃ

 .، ثيلڅت، ؿاك اعيبء اٻتلاث اٻ٤لثيسٝح آ٘ؼب٦ٛتب،  ، ثيآٻچًي، ٿغڀچؿڍ

 .ٳچَُ ؽبـٻ ٣جـاٻلعڀڂ، ثيلڅت، ؿاك اٻڀ٤ل٫ڈ ، ثڈ)ٗؼبٖٓ آتٜض٧ْ( تلؼ٨ش ثـ٥ٞتب،  ثيث٨چڍ، عٌيڂ ثڂ ٿ٤ٌچؿ، 

يڂ ٿغڀـ،  ي، رقٹثټؾ  .اډتڀبٽ ٿغڀـ اًت٤قٿي، تڊلاځ، ٳتبة ٫لڅُي مڅاك ، ثڈٗخ٥ٜٞ، 1360اـٻ

ٞاس آتٜض٧ْ( تلؼ٨ش ث٨وب٥ٝ٭، 1416، ثي٘بڅڍ، ٣جـا  ثڂ ٣ڀل بؿك، ثيلڅت، ؿاك اٻ٬ٴل. ، ثڈ)ٛا  ٳچَُ ٣جـاٰٻ

ـاٻلعڀڂ ثڂ ٿغڀـ ٓج٦٭، 1418، ح٤بٻجي، ٣ج حؼبٙ( تلؼ٨ش حؼب ٞا١ش ٓا ز ـاٻ٬تبط څ ؿيٸلاځ، ثيلڅت، ؿاك اعيبء اٻتلاث اٻ٤لثي.ٳچَُ  ، ثڈ)ٓا  ٣ج

 .، ؿاك اعيبء اٻتلاث اٻ٤لثي٣بُچك، ثيلڅت ٳچَُ اثڂ ، ثڈتلؼ٨ش حؼٔج٦ )آٌـق ٝآج٨بٙ(٭، 1422، ح٤ټجي

ٸبڇ تڊلاځٛب٠ٗ ٓـت، 1373اٳجل،  ؿډؾـا، ٣ټي  .، تڊلاځ، ؿاِڃ

يڂ،  كامڍ، ڃزپ ل ٳتبة.اډتڀبٽ ٿغڀـ اٿيڂ كيبعي، تڊلاځ،  ، ثڈٗشكبد آؼجبد، 1352اـٻ  ثڄٸبڇ تلرڀڈ څ ِڃ

ػ٨ي٭، 1427معيټي، څډجڈ،   ، ثيلڅت، ؿاكاٻ٬ٴل اٻڀ٤بٓل.آتلؼ٨ش اٞٓ

 .ؤڅالؿڇ ٿ٬ٜٔى اٻجبثي اٻغټجي څ مطبع  څ مكتب  شرك ٿٔل، ، آٌـبف٭، 1385مٿؾِلڍ، ربكا ، 

٨غ آتبئج٨ٚ، 1350پيٺ، اعڀـ ربٽ،  هڃـڇ  .تڊلاځ، ثڄيبؿ ٫لډڄٶ ايلاځ ٫بٗٺ،، تٔغيظ ٣ټي ٛا
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