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 ٘ٛع ٔمبِٝ: پظٚٞـ٣

 در تَرات ٗادکرد ًام اهام حس٘ي
 «(ٍاإلًج٘ل ةت٘ي القرآى ٍالتَرا اإلهام الحس٘ي» ٔهَردٕ: ًقذ ٍ تحل٘ل هقال ٔ)هطالع

 ٕىانٚيبٍ ځَو  ٭چ ڇ ٹَآن و كييض، ىانٚڂب  اډبڇ ٝبىٷ/ ٣ ٔحٕٛد وش٤ karimiimahmoud@gmail.com 

ٙي ا٥ٔشحؼ٥ٗ فشاػت٣   ىانٚڂب  اډبڇ ٝبىٷ٭چ ڇ ٹَآن و كييض، / ىانٚؼ ي ٽبٍٙنبٕي ٍا
 29/11/1399ـ پز٤شؽ:  21/07/1399دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

٘  اٽنَڇ  ٵشق، ديبډجَ  ډجبٍٽ ةٕ ٍ 29  إبٓ آي ثَ ننبڇ  نجن ىن  انني.   ىٍ ٽشنت إٓن بني ديٚنيف ينبى ٙني       ،و ه َاهنبن
سنب ثن  ٍډِځٚنبيي ثوٚني اُ آينبر      إنز  ىاٙش   ډٺيٓ ٽن ني، دْوهٚڂَان ٍا ثَآن ىٍ ٽشبة ثيز و اهڄ اهلل ٍٕ ڃ

،  ٹچنڈ دْوهٚنڂَ ٭َاٹني     ثن « ثيف اڅٺَآن واڅش ٍاة واإلنؼيڄ اإلډبڇ اڅلٖيف»  ٭هييف ىٍ ايف ډ ١ ٫ ه ز ځ بٍني. ډٺبڅ
ج٤، ن  ن    ٍ ٽب٩ڈ ُ٭ي يبن، ىٍ ډؼچهبنڈ ُه   ٙنَيٶ   آين  ةهنبي ډن ٍى اٙنبٍ    اي اُ ايف ىٕز إز ٽ  ٽ ٙيي  سب ن بى اٖڅ

نبن     ،ډٺيٓ ډٺيٓ ثبُػ يي. وي ثب ا٭شٺبى ث  ن بىيف ث ىن آيبسي اُ ٽشبة ډٌٽ ٍ ٍا ىٍ ٽشبة نلبة   ٽن  كنبوي ٚن  هنبي ٝا
ىانني.   ٍا ډٶه ڇ و ن نبى ډشننب٩َ آن ىٍ سن ٍار ډني     «ٙبه »و  )ػ ان ( ٍا نٚبنڂَ اډبڇ كٖيف «٤َْٙء» ةإز، وّا ٽٖب

ه ٍى ٽ  اُ ا٭شجنبٍ آن   ؿٚڈ ډي سإډڄ إز، اٙپبالسي ٍوٙي ىٍ اطَ او ث  كبڃ ٽ  ىييځب  سٶٖيَي وي ن آوٍان  و ٹبثڄ ىٍ٭يف
ً  و ثب ىٍ س ٍار، ىٍ ډ ١ ٫ يبىٽَى نبڇ اډبڇ كٖيف ثَى    نبڇثب هيٳ ثٍَٕي و نٺي ډٺبڅ ٽبهي. ػٖشبٍ كب١َ ډي  ٍوٗ اسونب

ي پنبٍ ځ نن  اُ ډٺنبالر، ٍاه   هبيي اُ ه٦بهبي ٍايغ ىٍ ايف سب ثب يبىآوٍي ن  ن إز سلَيَ ىٍآډي    ٍٙش ث  سلچيچي س ٝيٶي
 نهي. ثَاي آٵَين٘ آطبٍ ٭چ ي ٍوٙ ني و ډشٺف دي٘

 .اهلل ، ٤ٙء، ٭هي ٹييڈ، آيبر ن بىيف س ٍار، ه َاهبن ٍٕ ڃاډبڇ كٖيف ٞب: ٚاطٜو٥ّذ
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 ٝٔمذٔ

ز. ث  يډ ٭ ى انجيب اهلل ٍٕ ڃ ٍار و انؼيڄِ ډنَِڃ اُ ٕن ي ك٢نَر كنٸ    دي٘ اُ ه ى ٕا  ،سَٞيق ٹَآن ٽَيڈ، ىٍ س 

َاٳ: ثَى  ٙي  نبڇ ديبډجَ اٽَڇاُ  ٍا ه ـ ن ٵَُنيان هن ى ډني   (157)ا٭ . ىٍ (146)ثٺنَ :  انني  ٙننبهش   و اهڄ ٽشبة او 

ِ»آي  اي اُ ٍوايبر ٵَيٺيف ىٍ ًيڄ سٶٖيَ  دبٍ  َاٳ:  «وٓ اڅْةِنْؼِينڄِ  التَّوْراةِي يٓؼِئونَ ٔ ډٓپْشُ ثبً ٭ِنْيٓهٔڈٕ ٵِي اڅٌَّ   آډني   (157)ا٭ن

ز ٽ  ٝٶز ٍٕ ڃ نز  ،ىٍ ايف ىو ٽشبة إٓ بني هيا ٕا ؛ ٽچينني،  165، 13ٛٷ، ع1412)٥جنَي،   ډٌٽ ٍ ث ى  ٕا

ٍان ن ىٍډي ا٥هبٍ  ثب نڂبهي ث  ٍوايبر ائ (. 117، 8ٛٷ، ع1407 يِ ىٍ ٽشنت إٓن بني ٕنبثٸ    يبثيڈ ٽ  ايف ثٍِځ ا

َاي اني و اكبىيض ډشٮيىي ډايي ايف ډي٭بٕز؛  ٙنبٕبني  ٙي    ډٖنيلي آډني    ػبطچيٸثب  اډبڇ ١ٍب ةىٍ ډنب٩َ ،ن  ن ث

ز ٽ  ايٚبن دٔ اُ ثيبن ٝٶبر ٍٕ ڃ اٽَڇ َاٍ  ٕا ٍا ٽن    يثيان، ٕا ب ػبطچيٸىٍ انؼيڄ و اٹ َٙيٴ اٝلبة ٽٖبء 

ز ٍاونيي،   ىنيٵَډثيبن  ،ىٍ ه بن ٽشبة ډٌٽ ٍ ٕا نز ٽن      (345-344، 1ٛٷ، ع1409) . ىٍ هجَي ىيڂنَ آډني  ٕا

ٍار دَٕنييني و      ىٍثنبٍة   ،ځ  و ځٶز  واٍى ٙيني و ىٍ ډيبن هيا هيئشي اُ يه ىيبن ثَ ٍٕ ڃ ؿنني ؿينِ ډپشن ة ىٍ سن 

ٷ، 1413؛ ډٶيني،  192، 1376ٛثبث ين ،   )اثف ٍا ًٽَ ٵَډ ىني ه ي٘ثيز  ىٍ دبٕن، نبڇ ډجبٍٻ ه ى و اهڄ ك٢َر

َاڅ اډنيفيدٔ اُ ثيبن ٵ٢ب ىٍ ٍوايشي ىيڂَ، ٍٕ ڃ ا٭٪ڈ(. 37ٛ َان      چي اُ اډي ٹنيٍ   ثن  وػن ى ننبڇ ىو ٵَُنني ځن

َا  ك٢َر ٵب٥  بٍ  ٵَډ ىني ُه ٍار ٙا كب١نَ ىٍٝنيى     ډٺبڅن (. 123-122، 1ٛ، ع1375)ٵشبڃ نيٚنبث ٍي،   ىٍ س 

ز ث  دَٕ٘ ثنيف اڅٺنَآن    اإلډنبڇ اڅلٖنيف  »  ىٍ ډٺبڅ «٤ٙء»  ؿ  سٶٖيَ ػيييي اُ آي .1هبي ًيڄ دبٕن ىهي:  ٕا

ز؟ « واإلنؼيڄ التوراةو ٍائ  ٙي  ٕا َاني، سٶبٕيَ و ٍوايبر،  .2ا شنبى ث  ٽشبة ډٺيٓ، ٕيبٷ آيبر ٹ ٍا   ثب ٕا ؿن  نٺنيهبيي 

ٍار واٍى ٽَى؟ ثَ ډ ١ ٫ يبىٽَى اډبڇ كٖيفس ان  ډي                                                                                                         ىٍ س 

 تحم٥ك ١پ٥ـ٥ٙ. 1

َاډي ايٚبن ىٍ ٽشت إٓ بني ٕنبثٸ   و اهڄ اهلل ايف ٹجيڄ آيبر و ٍوايبر ٽ  ث  وٍوى نبڇ ٍٕ ڃ ي، نن ىاٍسٞنَيق  ثيز ځ

َاهڈ آوٍى  ُډين  َان ٵ َاي دْوهٚڂ ٍا ث ىٍ آنـن    ٥هنبٍ ا  و ائ ن  هبي ديبډجَ اٽنَڇ  ػ ي نٚبن  و سب ث  ػٖز نيا  اي 

ٗ س ان ث  ٽشت  ف آطبٍ ډياياُ  .ثذَىاُني ،اډَوُ  ثب نبڇ ٭هييف ىٍ ىٕز ىاٍيڈ ډل ني ٝنبىٹي   ثن  ٹچنڈ    ثـبسات ػٟـذ٤

َاني ډل يٝنبىٷ    ن ٙنش  انیس ااعالی فا یصان یزةاا  ی فااااا، ىاوى ٭جياألكني اطنَ   ٔحٕذ دس تٛسات ٚ ا٘د٥ُ، سه

َاالٕقڇ ٍار: ن»  و ډٺبڅ ٵو َاهيڈ ىٍ ٕٶَ ديياي٘نبڇ ىواُى  اډبڇ ىٍ س  ٭چني سٺن ي و    هبىياُ « ڂبهي ن  ث  ثٚبٍر اث

ٍان بٍ   ه پب  ى.ٽَٙا

اطنَي ػييني ىٍ اينف    « واإلنؼينڄ  والتووراة ثيف اڅٺنَآن اڅپنَيڈ    اإلډبڇ اڅلٖيف»ثب ٭ن ان  ُ٭ي يبنهبنڈ   ډٺبڅ

ز ٽ  ث  ْ   ٭جياهلل هبي اثي ٥ ٍ ويْ  ثٍَٕي نٚبن  ٭َٝ  ٕا َاٍ ىاى    ٍا ىٍ ٕ  ٽشبة إٓ بني هنيٳ دن وه٘ هن ى ٹن

ز. ايف اطَ كبوي نڂبهي ن  ث  آي نبٍ  ثن  اډنبڇ    « ٦ٙإ»ٵشق ث ى  و سٮجيَ   ډجبٍٽ ةٕ ٍ 29  ٕا َاي ٙا ٍا ن بىي ث ىٍ آن 

ز. ث ًٽَ ٽَى   كٖيف هن ٍى.   او ثن  ؿٚنڈ ډني     ٍٱڈ سقٗ ٹبثڄ سٺييَ وي، ه٦بهبي ٍوٙي ډشٮيىي ىٍ ډٺبڅن  ٕا
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ُايف شٶبى  اُ ٍويپَى ډ٦بڅٮنبر س٦جيٺني    ثيز ٙي  ىٍ ػهز كٺبنيز اهڄ ڂبٙش اي اُ آطبٍ ن ٍو ثب هيٳ نٺي ن  ن  ا ثب ٕا

 سلَيَ ىٍآډي.  كب١َ ث  ٍٙش  اىيبن، ډٺبڅ

َان ايف ٭َٝ  ثب ٍ٭بيز ٍوٗ ٭چ ني ډن ٍى سإييني ٍٙنش     ز ٽ  دْوهٚڂ ډن ٍى ډ٦بڅٮن ، آطنبٍي ډٮشجنَ و       اډيي ٕا

ز ٽ  ٙإن و ډٺبڇ  نز     ٥هبٍر ثيز ٭ٞ ز و اهڄاٍُٙ ني ثيبٵَينني. ىٍ دبيبن ٙبيبن ًٽَ ٕا ثنٔ واالسنَ اُ آن ٕا

َاي اطجبر آن ث  ډٖشنيار ١  ٮيٴ و ٍوايبر ډٚپ ٻ ډش ٖټ ٙ يڈ.ٽ  ث

 ؿخص٥ت ػ٣ّٕ ٔإِف. 2

قډي ىٍ ىانٚڂب  ٽب٩ يف و ډييَٽڄ ثو٘ سَثينز  ُه ٍ ٽب٩ڈ ٝبىٷ ُ٭ي يبنهبنڈ  شبى ُثبن ٭َثي و ډ٦بڅٮبر ٕا ، ٕا

َاٷ ډي ٍا ىٍ ٍٙشثبٙ ىٍ آډ ُٙڂب  ٽَم طبڅظ  ىٍ ٭ َاي ه ى  ُثبن ٭َثي اُ ىانٚڂب  ثٲياى اهنٌ    ٵچٖٶ  ي. وي ډيٍٻ ىٽش

ز ٍاي ډنيٍٻ هننَ آىاة ډٮبٙنَر و سٚنَيٶبر      ثَ ٭قو  ؛ٽَى  ٕا اُ ٕنبُډبن   (Etiquette and Protocol)ايف، ىا

ز:س ان ثييف ډ ا ثَى  ډي ثبٙي. اُ ػ چ  ډٺبالر نبڇ كٺ ٷ ثَٚ ىٍ ثيَور و ډيٍٻ سَٚيٶبر اُ ٹجَٓ ډي بٍ  ىٙا  ٍى ٙا

؛ دنؼ نيف  «بًجٓلٕنََيٕفِ ؤَوٕ ؤَډ٢ِٕنيٓ كٔٺُجن   وٓبًِْ ٹَبڃَ ډٔ ٕٓى څِٶَشَب ٔ څَب ؤَثََٕفٔ كٓشَّى ؤَثٕچَُٰ ډٓؼٕ ٓن٬ٓ اڅْ »  َٙيٶ  ىٍ آي فتبةډيڅ ڃ ن 

 ڇ؛2016ه بي٘ ُثبن ٭َثي ىٍ ىثي، ٕبڃ 

 ڇ؛2017ي ىٍ ىثي، ٕبڃ هبي ٝ سي ىٍ څهؼبر ُثبن ٭َثي اهڄ هچيغ؛ ٙٚ يف ه بي٘ ُثبن ٭َث دييي ن 

َا  ٵب٥ ن   ؛ىٍ ٹَآن ٽَيڈ و ٽشت ډٺيٓ ُه

ٍان اډبڇ هبىين  ، ٕبڃ هٚنشڈ،  تؼ٥ٙٓ  و ٕوف ايٚبن ىٍ ډ ٍى آن؛ ډؼچ سلچيڄ ُثبني ډلنز هچٸ ٹَآن ىٍ ىو

 ؛هٶشڈ و هٚشڈ ةٙ بٍ

ُان ث  ُثبن ٭َثني ٵٞنيق؛ ډؼچن    ځٶشف ىان٘ هب ىٍ ٕوف نٺ٘ د يبن بيين  يبر وسلچينڄ  ٵني اڅچٖنبن   العموةة   آډ 

 ىوڇ. ةاڅو٦بة؛ ٕبڃ اوڃ، ٙ بٍ

 ٞب٢ اص٣ّ ٔمبِٝ ٔحٛس. 3

ِاٍٙي ډوشَٞ اُ ډٺبڅ ٍائن  ه اهني ٙني و     «واإلنؼيڄ والتوراةثيف اڅٺَآن اڅپَيڈ  اإلډبڇ اڅلٖيف»  ىٍ ايف ثو٘ ځ ا

َا   پبالر واٍى ثَ اطَثب سلچيڄ آن ه  ٍا    ث  ثو٘ دٖيف ډ ٽ ڃ ډي ،ًٽَ ډاييار و ٙا سن ان ىٍ   ډني  ځنَىى. اينف ډٺبڅن  

نش     اي اُ اډبڇ كٖيف ٽ  هَ ٽياڇ ث  نٚبن  ،ًيڄ ٕ  ډل ٍ ٽچي نز  ىٍ يټ ٽشبة إٓن بني اهش نبڇ ىٙا ، ډٮَٵني  ٕا

نقډي ډني    ن  ى. ډاڅٴ ىٍ آٱبُ، ث  سجييف ػبيڂب  اډنبڇ كٖنيف   ٽنني سنب    دنَىاُى و ٕنذٔ سنقٗ ډني     ىٍ ٕننز ٕا

َاهبن ٍٕ ڃ ويْځي َاي ه  ٍار و انؼينڄ ثبُيب  ٵنش ٕن ٍة   29  ىٍ آين  هنيا  هبي ډٌٽ ٍ ث ٍا ىٍ سن  و ن بىهنبي   ثني ق 

َاي هَ يټ اُ نٚبن  ٽبٍ ث  ٍا ٍډِځٚبيي ن بيي. ٍٵش  ىٍ ٽشبة ډٺيٓ ث  هبي ٹَآني 

 در اسالم اهام حس٘ي. 1-3

ٍاي ويْځي اډبڇ كٖيف قډي ىا َاواني ىٍ ٙإن ايف ثٍِځ اٍ ثينبن   ىٍ ٕنز ٕا هبي ډ شبُي هٖشني و آيبر و ٍوايبر ٵ

ز. ىٍ اىا ٙي  بٍ  ه اهي ٙي.ٽ ؿپي اُ ايف ىٕهبيي انيٻ  ډ  ث  ن  ن ٕا  ز آيبر و ٍوايبر ٙا
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 هباّلِ ٔکشٗو ٔآٗ. 1-1-3

بٍ  ث  آي ٵَ ٓفْ كٓبػَّټٓ ٵِي ِ ډِفْ ثٓٮٕيِ ډب ػبءٓٻٓ ډِفَ اڅْٮِچْڈِ ٵَٺُڄْ سَٮبڅَ ٕا نَي٫ٕٔ ؤَثٕنبءٓننب وٓ ؤَثٕننبءٓٽُڈٕ وٓ نِٖنبءٓنب وٓ    ډجبهچ  )  ډاڅٴ ثب ٙا

َان  )آڃ اڅچَّ ِ ٭ٓچَي اڅْپبًِثِيفَ ةَلَعْنَوٓ ؤَنْٶُٖٓنب وٓ ؤَنْٶُٖٓپُڈٕ طُڈَّ نَجٕشَهِڄْ ٵَنَؼٕٮٓڄْ  نِٖبءٓٽُڈٕ هنَ ٽنٔ دنٔ اُ ىانٚني ٽن       ؛ (61:٭ ن

ز، ٕ ي س  آډي   ث  ىٍ ډ ٍى آن ثب س  ثلض و ډؼبىڅ  ٽني، ثڂ  ثيبييي سب ٵَُنيان بن و ٵَُنيانشبن و ُنبن نبن و ُنبنشنبن   ٕا

َاثو انيڈو ه ىډبن و  ٍا ٵ ٍا ثَ ىٍوٯٽنيڈ آنڂب  ډجبهچ   ؛ه ىسبن  َاٍ ىهيڈ و څٮنز هيا  نشنبى ثن  ٍواينبر     (ځ يبن ٹ و ثب ٕا

ٍا اٝنلبة ٽٖنبء   ډ ٍى اسٶبٷ ٵَيٺيف ًيڄ ايف آي ، ډجبهچ  ٍا اُ اثننبء   ٽنني و اډنبڇ كٖنيف    ډٮَٵني ډني   ٽننيځبن 

 ٙ بٍى. ثَډي اهلل ٍٕ ڃ

بٍ  ث  هؼَر ډشإهَ ػ ٮي ا َان ث  ٽ ٵ ٕذٔ ثب ٙا ننبڇ   ٙني  ثن    نيِ يپي اُ ډٖيليبن ډٖچ بن و ُ ډٖيليبن نؼ

َاي٘ ٭چ يٕجت  ث هيٗا ٽ   هبي كٖنف و كٖنيف و    ٗ ث  ٙهبىر ٍٕيي و ه ـنيف ٙ اهي ىاڃ ثَ انشوبة ٽني ا ځ

ٍا نٚبن و ٕنوف ډني٭يبن ُننيځي    ىانني   ډيډلجز ډٖيليبن ث  اٝلبة ٽٖبء   ٭چي س ٤ٕ ػ ٮي اُ ډٖيليبن، اينهب 

ٍا ىٍ ٕبي  زډٖبڅ اينف  ٽن   ىهي  ٙ بٍى. ه ـنيف اكش بڃ ډي كپ ډز اډ ي نبٝ اة ثَډي  آډيِ ډٖچ بنبن و ډٖيليبن 

ٍار و انؼيڄ ثبٙي؛ ه بن نٚبن  هبي اډبڇ كٖيف ٍٵشبٍ ډٖيليبن نبٙي اُ ٙنبهشف نٚبن   ٽ  ٹنَآن ٽنَيڈ   هبيي ىٍ س 

ز( 29.)ٵشق:  (.48-47ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  اُ آن يبى ٽَى  ٕا

 اص سوت ساست عشش پ٘ص اص آغاص خلمت حذٗث آفشٌٗص اهام حس٘ي. 2-1-3

نز.   و اُ ػ چ  اډبڇ كٖنيف  نبٙيني اٝلبة ٽٖبء اطجبر ػبيڂب  وٝٴ ،سقٗ ډاڅٴ ىٍ ايف ثو٘  ىٍايٚنبن  ٕا

« ي ثِإَٕٕن بءِ هنااُلءِ بِنْ ٽُنْنشُڈٕ ٝنبىِٹِيفَ    ٵَٺنبڃَ ؤَنْجِئُن نِ   الْماَلئِكَوةِ وٓ ٭ٓچَّڈٓ آىٓڇٓ اڅْإَٕٕ بءٓ ٽُچَّهب طُڈَّ ٭١َََٓهٔڈٕ ٭ٓچَني  »آي   سٶٖيَ

ٍا ث  آىڇ آډ هز نبڇ  و ه  ؛(31:)ثٺَ  ز و ځٶنز  آن ؛هب  ٍا ثَ ٵَٙشڂبن ٭١َ  ىٙا َا اُ ننبڇ ايٚنبن ثنبهجَ      :ځب  آنهب  ډن

ز ،ٕبُيي ٍٕا و  ىانني  ډني ىاڃ ثَ ٭ٺق  ،ځَىى ډي ثَ« ؤٕ بء»ٽ  ث  ٍا « ٭١َهڈ»ىٍ « هٔڈ»اثشيا ١ يَ  ،«ځ  هٖشيي اځَ 

َاىي ويْ  ثَډي ٍا اٵ وبٛ ځَىاځَى ٭َٗ ډيڅ ٘څ   نيٖشني. ډل ي ني و ػِ آڃا ٙ بٍٓى ٽ  ه بن ٙا

ٍا اُ ن ٍ ػقڅن٘ آٵَيني و    آوٍى ٽ  ٥جٸ آن، هياوني ډشٮبڃ دنغ ٍا ډايي آن ډي ٕذٔ كييظي اُ اډبڇ ٝبىٷ سف 

ٍا ث  يپي اُ نبڇ ٍا ىٍ ډيظ ه ى نبډيي. آن ةٙي هبي نبُڃ هَ يټ  َاٍځب  ايٚبن  ٗ  ؛ىاى بٷ ٹ ز ٭نَ ٍٕا َاٽ  اُ ٕ ز  نني.  ا ؿ

ز ٭َٗ ثَ ايٚبن ن٪َ اٵپني و ث  ډنِڅز ٍٵيٮٚبن آځب   ُډبني ٽ  آىڇ ٍٕا  ي.ٍٙا آٵَيي، او اُ ٕ ز 

ز ٽ  نبڇ ډجبٍٻ اٝلبة ٽٖب نز  ډپش ة ثَ ٭َٗ  ډاڅٴ ثَ ايف ثبوٍ ٕا نز   ٕا ډنٌٽ ٍ ىٍ   و اينف كٺيٺشني ٕا

ٍار َاي اطجبر ايف ځٶش ، اثشيا ث  هس  َار. ث بٍ   دي٘ اُ هچٺز آىڇ چٺز ن ٍ و اٍواف ك٢ و ثن  ٕنوف   ٽنني   ډني ٙا

شنبى ډي اهلل ٍٕ ڃ ٍا ًٽَ ډي ؛ػ يي ىٍ ايف ډ ١ ٫ ٕا ِاٍٙي  ٽني ٽ  ډ٦بثٸ آن، ُډبني ٽن  ٹنبسقن كبډنڄ     ٕذٔ ځ

ٍاهت آن ىيَ ن ٍي ىيي ٽ  اُ َٕ ك٢َر سب ىاډن ٙت َٕ ډجبٍٻ اډبڇ كٖيف  بن إٓن   هنڂبڇ ىٍ ىيَي ٵَوى آډيني، 

قڇ آوٍى. وي نشيؼ  ډي ز و ثييف ٕجت ٕا هبي اٝلبة ٽٖنب ٽن  ىٍ ٽشبثٚنبن آډني       ٍاهت ث  نٚبن  ،ځيَى اډشياى ىٙا

زث ى،   .(49، ٛه بن) هب اي بن آوٍى ٍئيز س٦بثٸ نٚبن  ثبٍو  ؛ اُ ه يفآځبهي ىٙا
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ّ   ځٶش ثبٙي. ث  ٵشق ډي ةٕ ٍ 29  ىٍ آي« ٤ٙء» ةّاىٍ ايف ثو٘، ډاڅٴ ىٍ دي ٽٚٴ ډٮنبي ډٺٞ ى اُ و  ةوي، اينف وا

َاهبن ٍٕ ڃ ا٭٪ڈ ىٍ ٹَآن ٽَيڈ، نٚبن  آډي سټ َاي ثبُٙنبٕي ه  ث ى  و س ٝيٴ ايٚنبن ىٍ ٽشنت إٓن بني،     اي ث

ڈ َٝيق آډي  ز. ثييف ٕجت ثب ن بى و ن  ٕا قڇ ه ـنبن ثٚبٍر ،ٕا ز ٽ   هبيي ث  ديبډجَ ٕا ينڄ  ىڅ ث ىٍ آن ثبٹي ٕا

ز  .(50)ه بن، ٛ ن بىيف ث ىن٘، ىٍ ٍوُځبٍ ه ى ځنڀ ث ى  و سلَيٴ نٚي  ٕا

 ٕ لغَٕ ضطءاهعٌالف( 

شيالڃ  نبډ  ىٍ وّا « ٤ٙء»ډاڅٴ ىٍ ايف ٹٖ ز، ث  ډٮنبي  ن٪نَ څٲ ينبن،    و اى٭ب ىاٍى، ثن  اسٶنبٷ  ٽني  ډيهبي ٭َثي ٕا

«٫ٍ ٌا ه بن ؛آن  يٮني ػ ان« ٤ٙء اِڅ نز،  اٝڄ هن ى   ځيب  ه  اٍ  اُ  ٥ ٍٽ  ػ ان څ َاٵ٘، ػ انن    ٕا   نن  ځيبهنبن ا٥ن

ٍان٘. ثنب ،ٙوٜ ٵَُني اوٕز نز.   ػ انن  ُى   ،«كٖيفٌ ډِنّي»ػيٗ ٽ  ٵَډ ى: ، اُ اٝڄ ه ى ايف كٖيف ثَ ن  يب ٕا

ز ٍا اٝلبة نيانٖش « ٤ٙء»اي  نبډ  هيؾ وّا  ١ نبً  .(51-50)ه بن، ٛ ٕا

 ضطء دس احادٗثب( 

ٍا ٭ن ان نز. او   )ٵَُنني( سٮجينَ ٙني     «ٵَنَم »ثن    ٽني ٽ  ىٍ آن اُ اډبڇ كٖيف ډي ىٍ ايف ٹٖ ز، ډاڅٴ ٍوايبسي  ٕا

ٍا ٽقڇ ځيَى  ډيٍا ه ٖبن « ٵَم»و  «٤ٙء» َاه )٤ٙء ىٍثبٍة  ثوبٍيو ىڅيچ٘  نبډ  (٦ٙإ  ٵ هنب   و ډ٦بثٺز آن ثب وّا

ؤننب اڅلٖنيف   »سٮجينَ   ثب نِى ٹجَ ػي ثٍِځ اٍٗ ډنبػبر اډبڇ كٖيفاني اُ:  ٭جبٍر آن ٍوايبراُ  ن  ن ؿني ىاني.  ډي

َاڅ اډنيف ؛«، ٵَهټ واثف ٵَهشټفبطمةثف  ٽنإني  »ىٍ ٍئيب ثنب سٮجينَ    ٙهبىر اډبڇ كٖيف ةو ډٚبهي كييض اډي

َاڅ اډنيف« >; ىډ  اڅٮجي٤=ٵَهي... ٹي ٱَٷ ٵي   ثبڅلٖيف ٕوچي و ىاىن ډَىډبن ثن  اينپن     ث  ٙهبىر و ٵَډبن اډي

آوٍٓى ٽن  كٖنت آن،    ٍا ٙبهي ډي ايف، كييظي ىيڂَ اٵِون ثَ (.51)ه بن، ٛهٖشني « اهلل ٵَهب ٍٕ ڃ» كٖنيف

ٍا  ٽَى، ثَ كٖيف اُ ٽَثق ٭ج ٍ ډي ٭يٖيوٹشي  ٕ ڃ ؤك ي»ځَيٖز و او  نبډيني ٽن  ىٍ آن هنبٻ ثن      « ٵَم اَڅ

ٌاه اهي ٖٚز و ځِچي ه ٙج سَ اُ ډٔٚټ ثَػبي نه اهي ه ن   .ٙزځ

 ضطء دس تفاس٘شج( 

ز. وي ډي«ء٤ٙ»ٕ ډيف ثو٘ اُ سجييف ډٶه ڇ  شنبى ث  ٽقڇ ډٶَٖيف ٕا َان ىٍ سٶٖنيَ    ، ٕا ثن   « ٫ٍُ»ن يٖي: ډٶٖن

ز. ٥جٸ اػ ب٫ ډٶٖنَيف، ٙن٤ء    األ٭ٺڈ اثفاډب  ؛ن٪َ ىاٍني ث  اٝلبة او اسٶبٷ« ٤ٙء»و  ديٲ جَ ډوبڅٴ ايف ن٪َ ٕا

ز و ايف ٕوف ثب ثوٚي اُ آي  ٽ  ډي َام )ٵَُنيان( ٕا ځنَىى ٽن     سَ ډني ٍ آٙپب« ٵبٕش ى ٭چى ٕ ٹ »ٵَډبيي:  ه بن ٵِ

َام )ٵَُنيان( ثَ اٝڄ ه ى ډي ٍا ىٍ سٺنييَ ځَٵشن    )ث  «ثِٮٓچيٍّ» ُډوَٚيٽ   ؿنبن ؛ايٖشني ځ يي ٵِ شٮبنز ٭چي(  نز.   ٕا ٕا

َ   ثبٙني و نن  هنيؾ    ډني  اُ نٖنڄ ٵب٥ ن    ٍٕن ڃ اٽنَڇ    ىٍ نشيؼ ، ډٺٞن ى اُ ٙن٤ء اڅن٫ٍِ، ٕنقڅ      ٽنٔ ىيڂن

 .(52)ه بن، ٛ
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نز. اڅجشن  ثن  ا٭شٺنبى ډاڅنٴ،        هبي اډبڇ كٖيف )ػ ان ( يپي اُ نٚبن « ٦ٙإ»ځٌٙز،  ٽ  ؿنبن ىٍ ٽشبة ډٺنيٓ ٕا

َاي ثبٙي.  ډٶه ڇ ه ٖبن آن ىٍ ٽشبة ډٺيٓ، ٙبه  ډي نٮيب/    ث ِاٍ هياونني )ٙا ٍار دٔ اُ س ؼيي هنيډشڂ : 52ډظبڃ، س 

ٍا ث  نهبڅي ىٍ ٙ ٍ 13-15 ٮيب/ ٽني  ډيُاٍ س ٝيٴ  (، او  نٮيب، ثن  ه نبن      ُ٭ي يبن  ځٶش(. ث  2: 53)ٙا ، اينف ثٚنبٍر ٙا

ز ٽ  ىٍ ثيبثبن هٚټ ډپ  ػ ان  ډني  ٍاُ و    ٕنَ  ٙنين   ٕنذٔ اُ ٕنَثَيي    ؛ُنني  ځيبهي ٕا او و نينِ نٖنڄ و ٭ نَ ى

ٮيب/  هبي٘ ٕوف ډي ډٚٺز نشفِ    هبيي ډبنني ًثنق  ثب اى٭بي ٭يڇ س٦بثٸ نٚبن  ُ٭ي يبن(. 11-7: 53آيي )ٙا ٙنين و ىٙا

َاي ك٢َر ډٖيق ٍا اډبڇ كٖيف، ډنٖڄ، ث  ٙ بٍى. ثَډي َاى آيبر 

شنبى ث  كييظي ٽ   ٍار،     ډني  ٍا نبڇ ٍٕ ڃ اهلل« ئ»وي ىٍ اىاډ  ثب ٕا ٍا ىٍ سن  َاثنَٗ    نهنبڅي اُ سنن  »ثينني، ث

ٮيب/  (Jesse« ))نبڇ ديٍ ىاوى ىٍ ٽشبة ډٺيٓ( يَّٖٓي   ٍا ٽن  ٭ بډن   ډ ٭ ى ُٽَينب ه ـنيف  ؛ٽني ( ثيبن ډي1: 11)ٙا

َايف،    ىاني؛ ؿ  ايف وٝٴ ثب ٭يٖي ډي هيا (، ٍٕ ڃ5: 3)ُٽَيب/ ٥بهَ  ثَ َٕ ىاٍى   «ٙنبه  »ٕبُځبٍ نيٖنز. ثننبث

ٍار ٙننبهش     اډبڇ كٖيف ةنٚي ن بى سلَيٴ َاي ديٍ و دٖنَ ىٍ سن  َا س ظيڄ ٙبه  و ىٍهز ث ز؛ ُي ٍار ٕا ٙني    ىٍ س 

ز )ديياي٘/  ٗا يٮٺ ة و ي ٕٴ و ن  ن ث ى    .(53-52ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  (22: 49ٕا

 لشباًٖ دس سؤٗإ اسه٘ا. 1-2-3

بٍ ي هن نيف، ٽننبٍ        ةىيڂَ ن بى ډ ٍى ٙا ٍُا ز ٽ  ٕيي ُډيف ىٍ ٍوُځنبٍ هن ي٘ ثن ى  و دنٔ ُا ٽنبٍ ٍار، ٵَىي ٕا  س 

َاي هياوني ٹَثبني ډي َار ث َار ىٍ ٍواينبر ٍٕن ڃ اٽنَڇ     ةايف ٹَثنبني ثنَ ٽننبٍ    .(10-4: 46ٙ ى )اٍډيب/  ٍوى ٵ  ٵن

 .(54 بن، ٛ)ه ٙ ى ډٮَٵي ډي اډبڇ كٖيف

 ضاخِ دس سؤٗإ اسه٘ا. 2-2-3

ز ٽ  اٍډيب دٔ اُ ډٚبهي و٭چنٴ و ډَىډنبني ډٚنَٻ     آة ( اُ َُٕډيني ثي1: 11ثبىاڇ )اٍډيب/   ٙبه ةىٍ ه يف ِٕٶَ ٕا

بٍ   هجَ ډي َاي ٹيياٍ ىٍ َٙٷ ٙا و ننبڇ دٖنَ ىوڇ    ػني ٍٕن ڃ اٽنَڇ    ٹينياٍ (. 10: 2)اٍډينب/  ٽني  ډيىهي و ث  ٝل

َاهيڈ ٕا ب٭يڄ ز ٽ  َُٕډينٚبن هڈ ثييف نبڇ ٙننبهش  ډني   ثف اث  ٙن ى  و ه ـنيف ديٍ ډٚه ٍسَيف ٹجبيڄ ٭َة ٕا

 .(54)ه بن، ٛ

 ٘مذ ٚ تح٥ُّ ٔمبِٝ. 4

ډ ٍى ثٍَٕي ٕوف ه اهي آډي و ىٍ اىاډن  ه٦بهنبي ٭چ ني ٹبثنڄ سإډنڄ        اثشيا اُ نٺب٣ ډظجز و ن آوٍي دْوهٚي ډٺبڅ

ز ٭چ ي و ډٖشنيار وي  ٙټ ايف نٺي ډش ػ  ٍوٗ ډاڅٴ آن ًٽَ ه اهي ٙي. ثي ٍاٹ بن ايف ٦ٕ ٍ هَځِ ډنپنَ  ٕا و 

 نيٖشني. اٝڄ ډ ١ ٫ و ىٍٝيى نٶي كٺبنيز ٹَآن ٽَيڈ و اكبىيض ډٮٞ ډيف
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َاهي ي ىٍ ٥ ڃ سبٍين ٽ ٙيي  ٍا اطجبر  ديَوان اىيبن اث شنبى ث  ٽشت إٓ بني اىيبن ډشٺيڇ، كٺبنيز ه ى  ٽننني  اني سب ثب ٕا

  هنب ډينبن ٽشنت إٓن بني     يبثي نٚبن  . ىٍ ايف ډٖيَ، ه ٖبن(210، 1385ٛ)س ٵيٺي،  شت ثٺج الننيو ث  اٝلبة آن ٽ

ز؛ ؿ  هيؾ ٍا  ډ پف ٕا سَىيي ايف اډَ نيِ ثٖني ىٙن اٍ    اني. ثي يټ ىٍ ٽٚٴ نبڇ َٝيق ديبډجَ ه ى س ٵيٺي نيبٵش  سنهب 

ز و سقٙي واٵَ ډي ٍا ٥چجي سب ثش ان نٚبن  ٕا اٵنِون ثنَ اينف،     ٽنَى. ىٍ ٽشبة ډنٖ م دينيا   هبي ډ ٭ ى ىٍ ٽشبة نبٕن 

ٍا ىوؿننيان ٕنبهش     نز  ډٞ ن ن بنين ثَهي اُ ايف ٽشت اُ ځِني سلَيٴ، ٕوشي دْوه٘ ىٍ ايف ثنبة  ُاينف  ؛ٕا ٍو  ا

َاي يبٵشف ٙ بٍي اُ نٚبن  ُ٭ي يبنسقٗ هبنڈ  ٍار   ن   هبي اډبڇ كٖيف ث ٽ  ث  ثبوٍ وي ډ ٭ ى ٹَآن ډؼيني ىٍ سن 

ز نز ٽن       اډَي ثين   و انؼيڄ ٕا ز. كبٝڄ ايف ٽ ٙ٘، اطجبسي ن  ثَ كٺبنينز ډنٌهت ٙنيٮ  ٕا ي٬ و ىٍه ٍ سٺييَ ٕا

ز ىهي اُ ثيو سبٍين ثيان ثٚبٍر ىاى  ٙي   نٚبن ډي االىيبني ثنييف   ٭چ بي ډشإهَ نيٖز. اطجبر ثيف  و هَځِ دَىاهشٕا

ز ډٖج ٷ ث  ٕبثٺ  نج ى   ،ٍوٗ ّ ٍوى. او ثنب ثٍَٕني څ   ٙ بٍ ډي و وػ  ن آوٍي اطَ ث ٕا  29  ىٍ آين  «ٙن٤ء » ةٲن ي وا

. ه ـننيف ثنب   نيٖنشني و ٹبثنڄ ان٦جنبٷ ثنَ آين       ٍنيىهي ٽ  سٶبٕيَ ديٚيف اُ ايف سٮجيَ، ٝلز نيا ٵشق نٚبن ډي ةٕ ٍ

َاواني ٽ  ډنِڅز ٍٵي٬ ائ  َاي سٶٖنيَ سنبُ     نٚبن ډني  ٍا هب٥َ ا٥هبٍ  ثٍَٕي ٍوايبر ٵ هن ي٘ اُ ډٶهن ڇ    ةٕنبُى، ثن

ٍاس ډايي ډي «٤ٙء» شنبى ډاڅٴ كبوي نٚبنآوٍٓى. آيبر س   ډينبن نينبوٍى    ډِث ٍ ثن ى  و ٕنوني ننبډَث ٣ ثن       ي ډ ٍى ٕا

ز. ډنبث٬ ډشٮيىي اُ سإڅيٶبر ٙيٮ  و ٕني و كشي اهڄ ٽشبة ىٍ ډٺبڅ هن ٍٓى ٽن  ثنَ ٹن ر و      ؿٚڈ ډني  ث  ُ٭ي يبن  ٕا

ز. ٱنبي اطَ اٵِوى   ٕا

 ًقذ ٍ بررسٖ رٍاٗات هَرد استٌاد هؤلف. 2-4

شٶبى ىٍ ايف ثو٘ ثب ثٍَٕي سٮ نشنبىار ٍوايني وي   ُ٭ي يبنهبنڈ   ٙي  ىٍ ډٺبڅ ياىي اُ اكبىيض ٕا ، ٝلز يب ١ٮٴ ٕا

ز ٽ   آٙپبٍ ډي اُ  ُٽَينبثف يليني سٖنشَي   اُ  ُٽَينبثف ٝنبڅق   اثفاُ  اك يثف ٝبڅق ه يانيځَىى. نوٖز ٍوايشي ٕا

ك فاُ  اك يثف ٹشيج  ه ياني ز نٺڄ  اُ اډبڇ ٝبىٷ ثف يِيي ٭جياَڅ ٍا اُ نن ٍ   ٽ  ډ٦بثٸ آنٽَى  ٕا ، هياوني دنغ سنف 

ٍا اُ نبڇ ه ى آٵَيي و نبڇ نز  ډنٌهت ًٽنَ ٙني     ى. ايف ٍوايز سنهب ىٍ يټ سٶٖيَ ُينيي ٽَهبي ه ى ډٚشٸ  هبيٚبن   ٕا

ٍاويبن آن ث  (56ٷ، 1410ٛ)ٽ ٵي،  )٭ٖنٺقني،  ، ١نٮيٴ  (434ٷ، 1414ٛ)ن بُي ٙنبهَوىي،  سَسيت ډؼه ڃ  و 

، 1ٷ، ع1426)ډَس٢ني،  ، ډؼه ڃ (434، 3ٛٷ، ع1414وىي، )ن بُي ٙبهَ، ډؼه ڃ (229-228، 2ٛٷ، ع1406

ٌا ا٭شجبٍ ايف ٍوايز اُ كيض ٕنيي ث  ؛هٖشني (18-17، 3ٛٷ، ع1426)ډ٪ٶَ، و ډؼه ڃ  (130ٛ ٙنير ١نٮيٴ    څ

ز  شنبى ثيان اُ اٍُٗ اطَ ډيٕا  ٽبهي. و ٕا

نز   هنيا  ٍٕ ڃ ډنٺ ڃ اُ« اڅ٦يف و ء  آىڇ ثيف اڅ ب  و ٽنز نجيبً»ډ ٍى ىيڂَ، كييظي ډٚه ٍ ثب څٶ٨  ٍاُي،  ٕا )ٵونَ

بٓ سشج٬ نڂبٍنيځبن، ايف كييض هيؾ ٕنيي نيا(. 525، 6ٛٷ، ع1420 سَيف ډنبث٬ ډ ػن ى اُ   و كشي ىٍ ٽهف ٍىثَ ٕا

 ٝ ٍر ډَٕڄ نٺڄ ٙني   ث  (214، 1ٛ، عٷ1379ٙهَآٙ ة،  )اثفو ٙيٮ   (74، 2ٛٷ، ع1417)واٹيي، ٕنز  اهڄ

ز ٌا اُ كيض ٕنيي ٥جٸ ډجبني ٙيٮ  و اهڄ ؛ٕا ٍوى. ډيبن ٭چ ب نيِ ىٍ ٝنلز آن اهنشقٳ    ٙ بٍ ډي ٕنز ١ٮيٴ ث  څ
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ز  ، 1ٷ، ع1406؛ ٍُٽٚني،  380، 18ٛسنب، ع  سي ين ، ثني   )اثفسب ٽٌة آن  (38، 7ٛع ٷ،1387)اډيني، و اُ س اسَ ٕا

ىٍ ٽشنت  « وآىڇ ثنيف اڅنَوف واڅؼٖني    ٽننزٔ )ػٮچنزٔ( نجينبً   » اډب كييظي ثب ه يف ډ٢  ن ثنب څٶن٨   ؛اني ځٶش                                                          (172ٛ

ينب                                                                                               (176، 27ٛٷ، ع1421كنجڄ،  ؛ اثف329، 7ٛٷ، ع1409ٙيج ،  اثي ؛ اثف118، 1ٛ، ع1990ٕٮي،  )اثفٕنز  اهڄ

وف واڅؼٖينُجِّئزٔ وآىڇ ثي» ز ٽ  ٕنني ډن ٍى اوڃ    نٺڄ ٙي  (448، 2ٛٷ، ع1403)٥جَٕي، ىٍ ٽشت ٙيٮ  « ف اَڅ ٕا

اڅجنبني،  ؛ 665، 2ٛٷ، ع1411؛ كبٽڈ نيٖبث ٍي، 9، 6ٛ، ع1998)سَډٌي،  ٕنز ٝليق ث ى  ډ٦بثٸ ډٮيبٍهبي اهڄ

ز. اڅجش  ايف كييض ىٍ ٽشت ٱيَ ٙيٮ  ثٖنبډي   نٺڄ ٙي  ډَٕقً و ډ ٍى ىوڇ اُ اډبڇ ػ اى                                                                                             (471، 4ٛٷ، ع1415 ٕا

ش   ٙ ى. ٭يڇ وٍوى ايف كييض )هنَ ٕن     و ىٍ ٽشت ٙيٮ  ٽ شَ يبٵز ډي (197، 2ٛٷ، ع1415)٭بډچي، ثيٚشَي ىٙا

ثنب وػن ى ٙنهَر آن،    ن   ٙن ني  جَسَيف ٽشت ٙيٮ  ٙنبهش  ډني سَيف و ډٮش ٽ  ډشٺيڇن   څٶ٨ ډٌٽ ٍ( ىٍ ٽشت اٍثٮ  ٙيٮ 

ز؛ا٭ش بىي ډليطبن ډشٺيڇ اډبډي  ث  ايف كييض  نٚبن اُ ثي ٕننز نينِ ؿننيف كنييظي      اهنڄ   كشي ىٍ ٝلبف ٕنش  ٕا

ز  آډي  ػٙٗ تشٔز٢ه ٍى و سنهب څٶ٨ ىوڇ ىٍ  ؿٚڈ ن ي ث  . اينف كنييض ثنب ىو څٶن٨     (9، 6ٛ، ع1998)سَډنٌي،  ٕا

ز؛ ؿنبن نٺڄ ٙي ن   ب ثٖبډي ٽ شَياډب ثن   ىيڂَ نيِ ٝن ٍر   ٽ  سنهب ىٍ يټ ٽشبة كنييظي ٙنيٮ  ثنيون ٕنني ثن       ٕا

وآىڇ څ نؼنيڃ ٵني   »ٙپڄ  ٕنز ث  و ىٍ ٽشت اهڄ (214، 1ٛ، عٷ1379ٙهَآٙ ة،  )اثف« وآىڇ ډنو ڃ ٵي ٥ينش »

ٙ ى ٽ  ىٍ ٝلز ٕنني آن هنڈ    ىيي  ډي                                                (379، 28ٛٷ، ع1421كنجڄ،  ؛ اثف118، 1ٛ، ع1990ٕٮي،  )اثف« ٥ينش 

ز ډنبٹٚ  ث ى   ٍا دٌيَٵش  كبٽڈو  كجبن اثفډَىوىٗ ه اني ،  ثوبٍيو هَؿني ٕا ، 1سنب، ع  )٭ٖنٺقني، ثني  اني  ٝلش٘ 

َاة ىٍ ډشف نيٖز، آنـ  ډٮشجَسَ ث (152ٛ آىڇ و»ٍٕني، سٮجينَ    ن٪َ ډني  . ىٍ ډؼ  ٫، ځَؿ  ايف ٍوايز هبڅي اُ ا٦١

وف واڅؼٖي ز « ثيف اَڅ ٍا نٺڄ  ٽ  ډنبث٬ اهڄٕا َايف،    وڅي ىٍ ډنبث٬ ډشٺيڇ ٙيٮ  يبٵز ن ي ،نيا ٽَى ٕنز آن  ٙن ى. ثننبث

شنبى ػٖشف ثييف ٍوايز نيِ ٕجت ١ٮٴ اطَ ډي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ځَىى. ٕا

َاڅ اډنيف    شنبى ډاڅٴ، ٕوف اډي ايٚنبن و نينِ     هنڂبڇ ځٌٍٙبن ثَ هنبٻ ٽنَثق و ځَين    اُ ىيڂَ ٍوايبر ډ ٍى ٕا

نز        و ك اٍيبن٘ ثَ ډٺشڄ اډبڇ كٖيف ډَيڈ ثف اِهجبٍٙبن اُ ٭ج ٍ ٭يٖي ىٍ ٽنَثق و ځَين  ثنَ آن سَثنز دنبٻ ٕا

 ٙنين ٝنيوٷ  ٍواينز   . ٕني ايف كنييض ثن                                                 (553-550، 2ٛٷ، ع1411ا٭ظڈ،  ؛ اثف598-597، 1376ٛثبث ي ،  )اثف

ز:  ، 1سنب، ع  )ډبډٺنبني، ثني   ُٽَينب  ثنف  يليني  اك نيثف اُ  (56، 6ٛٷ، ع1413)هن يي،   اك ي ٕنبني ډل يثفؿنيف ٕا

 ثهچن ڃ  ثنف  س نيڈ ُ ( ا274، 1ٛ، عة()ٷ1413؛ ًهجني،  109، 1365ٛ)نؼبٙي،  كجيت ثف ٭جياهلل ثپَثفاُ  (101ٛ

ٍاٍي،  ثنف ٭بٝنڈ   ٭چني اُ  (423، 2ٛٷ، ع1410)ٙ ٙشَي،  ك ف  ثنف  كٞنيف اُ  (9، ٛٷ1399)ُ )هن يي،   ٭جنياَڅ

؛ ًهجني،  271، 1ٛٷ، ع1404)ٽٚي،  ٭جبٓ اثفاُ  (66، 1ٛٷ، ع1404)ًهجي،  ډؼبهياُ  (133، 7ٛٷ، ع1413

َاڅ اډنيفا( اُ 331، 3ٛ، ع)اڅٴ(ٷ1413 ، ثن   ثهچن ڃ  ثنف  س نيڈ و  يليي اك يثفىڅيڄ ډؼه ڃ ث ىن  ث  . ايف ٕنيډي

ٍا ډَويّ اُ ٭بډ  ثيبن ډي ٙين ٝيوٷيبثي. ثب اينپ   ١ٮيٴ سٺچيڄ ډي  ىٍػ شبن  ، 2، عٷ1395ثبث ين ،   )اثنف ٽني  ايف ىٕا

 اي ٽن   ٙن ى. ٙنجه    ٕنز اډَوُ  ىٍ ىٕز ىاٍيڈ، ًٽَي اُ ايف ٍوايز ىيني  ن ني   ، اډب ىٍ آنـ  اُ ٽشت اهڄ(531ٛ

ٍا اُ ٽَثق ُيَ ٕااڃ ډي اډپبن ځٌٍ ٭يٖي  ثٖنيبٍ   ٵبٝنچ  ( و1: 2ثَى، س څني وي ىٍ ثينز څلنڈ )ډشّني      و ك اٍيبن٘ 
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ز؛ وڅي ىٍ ٽ بڃ نبثبوٍي، ن يٖني ٍاډٖيلي،  ةايف ىو ډپبن ٕا نز  ، ث  ىٵب٫ اُ اينف كنييض ثَهبٕنش     آنش ان ثب و ثنب  ٕا

ٍان ن ػ اني ٭يٖي ٍا        و ه ـنن  ا٩هبٍ نبډٮچ ڇ ث ىن سبٍين ىو ِار، اينف اكش نبڃ  يف ٹنيٍر ايٚنبن ثنَ انؼنبڇ ډٮؼن

ٍا،  ىهي ٽ  ايٚبن ىٍ ه يف ثبُ  اُ ٽَثق ځٌٍ ٽَى  ثبٙي ډي                                                                                                                                                               .(108-107، 1388ٛ)ثب

ؤهنَع ٙن٦إ    »ځَىى؛ كنييظي ثنب ٭جنبٍر     ٕجت ٙڂٶشي ډي ُ٭ي يبن  ثَ ډ اٍى ٵ ٷ، كييظي ډٺ٬َّ٦ ىٍ ډٺبڅ ٭قو 

؛ كٖنپبني،  434، 1ٛٷ، ع1403كنجنڄ،   )اثنف  «ثإثي ثپَ، ٵأٍُ  ثٮ َ، ٵبٕشٲچ٨ ثٮظ بن، ٵبٕش ي ٭چني ٕن ٹ  ثٮچني   

ٕننز نينِ    اي نياٍى، اُ ٕ ي ثَهي ٭چ بي اهڄ سنهب ثب ډجبني ٽقډي ٙيٮ  ډيبن  . ايف ٍوايز ن                                               (255، 2ٛٷ، ع1411

نز   ډنَىوى ا٭نقڇ ٙني     ٛ  ؛ اث ٙنجه ، ثنني 84ٷ، 1343ٛ)ٵشنني،  ٕا ٘     (؛ ثنبايف 88سنب،   كنبڃ ډاڅنٴ ثنب ًٽنَ ثونن

ز ٽن  ينټ ه٦نبي ٭چ ني ثنٍِٿ       ٙبني ٍا دآن  ا٭شجبٍي و كٌٳ ډبثٺي، ثي (ٵبٕش ي ٭چي ٕ ٹ  ثٮچي)دبيبني آن   ٕا

                                                                                                                 ٙ ى. ډلٖ ة ډي
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َاٵبر و سلَيٶ َاهني       ٍنيبر اي بن ىاديَوان هَ آييف ث  ٝيبنز ا٭شٺبىار ه ي٘ اُ ه ٍا ثنَ ٥َينٸ ځ  و هَځنِ هن ى 

ُايف سچٺي ن ي ٽننني.   ٕنبُى، س ػين  ډني    هبيٚنبن ن ني   ٩بهَ ثب انڂبٙش ىٍو آنـ  ُنني  ډيٍو ځب  ىٕز ث  سإويڄ  ٽنني. ا

َاي ٽٚنٴ      ٭چ بي اىيبن ه  اٍ  ىٍ اطجبر كٺبنيز ثبوٍهبيٚبن ٽ ٙيي  َاهي ني، سنقٗ ثن اني ٽ  ىٍ هٞ ٛ اىيبن اث

ٍاُ ىاٍى  ديبډجَ آ . اينف ٍويپنَى ٽن  ىٍ ١ن ف     (210، 1385ٛ)سن ٵيٺي،   ييف ه ى ىٍ ٽشت إٓ بني ٕنبثٸ، سنبٍيوي ى

نشف         ثبيني   ډني ځنؼي،  ډ٦بڅٮبر س٦جيٺي اىيبن ډي ن ى. ُا اٝن ڃ اينف ډ٦بڅٮنبر، نيٙا َاي٤ آن هنبٍع ٚن ُا كنيوى و ٙن

َاٍ ىاىن آييف دْوهني   انڂبٙش  دي٘ ز هبي ډٌهجي و ډٮيبٍ ٹ ٍا اُ ػنبى  ٽ  ٭يڇ ٍ٭بيز ايٕا كنٸ ثن     ةف ١نبث٦ ، وي 

َاه  ډي  (.7، 1396ٛ)سي اٍي،  ٽٚبني ثي

ىٍ ٽشنبة ډٺنيٓ ن نبىيف هٖنشني، ٕنٮي ىٍ سإوينڄ اينف         هبي اډبڇ كٖيف اينپ  نٚبن  ثب سَٞيق ث  ُ٭ي يبن

نپبڃ  ىاٍنيه و اني  هبي اٝلبة ٽٖبء هب ث  اډ ٍي ىاٍى ٽ  ثب ويْځي نٚبن  بٕني  . ىٍ ايف ثو٘ ث  ًٽَ ٕ  ٙا ٕا

ي انپنبٍ  بډٮنن  هَځنِ ثن    ُ٭ي يبنٙ ى ٽ  ډن٪ ٍ اُ ٍى ىييځب  هبنڈ  سإٽيي ډياثشيا . ىٍ ٽنيڈ ثٖني  ډياٍى ثَ ايف ډي٭ب و

ٍار نيٖز؛ ؿنبن اډبڇ كٖيف و هٞ ٝبً هبي ائ   ا٥هبٍ وٍوى نبڇ نبٍ     ٽ  ىٍ ډٺيډ ىٍ س  ايف ډٺبڅ  ث  اكبىيظي ٙا

َاكز ثَ ايف ډي٭ب ٝل   ٙي ٽ  ث  ٌاٍني  ډيٝ نشجب   ن   ثب وػ ى ډايي ٹَآنني ثنَ ا٭شجنبٍ آنهنب    ن   پٌيت آن ٍوايبرو سځ ٙا

ز ٍځي ٕا ز. ُ٭ي يبنهبنڈ   ٵَٕبيي، نٺي ٍوٗ ٭چ ي ډٺبڅ ثچپ  سنهب ډٺٞ ى ايف ٹچڈ ؛ِث ز ُا ٽشبة ډٺيٓ ٕا ىٙا  ىٍ َث

َاى اوڃ، ػِڇ ز؛ ثييف ډٮنب ٽ  او دٔ اُ ثيبن نٚبن  اي ٍار  ځ يي ٕا ن اډنبڇ  ه نب  وي  ځٶشن  ٽن  ثن   ، هبي ډ ٭ ىِ سن 

ز كٖيف ٍا ١نَوٍسبً   ىانني   ډني ٍا ډلنبڃ   ، ان٦جبٷ آنهب ثَ ك٢َر ٭يٖيٕا  انڂنبٍى  ٝنليق ډني   و ٕنوف هن ى 

ز ٽ  ٭يڇ ًٽَ نبڇ ىٍ ٹٖ ز(. 53ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  هنبيي اُ ٽشنبة ډٺنيٓ ٕنجت نبٙننبهش        ايف ىٍ كبڅي ٕا

بٍ  ث ى  نش     و ٍ (273، 2ٛ، ع2006ځي و ديف،  )ځچييف ډبنين ه يز ٵَى ډ ٍى ٙا ٌٙا َاي سإوينڄ ثنبُ ځ ٍا ثن نز.   ا   ٕا
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َاي  ٍار ىٍ آن ډيث ٮيب/  ن  ن ، َُٕډيف هٚپي ٽ  ډ ٭ ى س  ِاډبً ډي ،(2: 53ٍويي )ٙا ډپ  نجبٙني؛ ثچپن  سإوينڄ     س اني اڅ

ُاىځب  ٭بٍي اُ سؼ قر ٭يٖي َان،    ينب ډلنڄ دٖٓنز دنَوٍٗ او     (306، 2007ٛ)ٙ څشٔ،  آن ث   ٍاينز و ىيڂن (

ٍا ث سٮجيَي  و ث  (257، 1996ٛ ُاي٘ ډٮن ي ډني  ٙهَي ٽ  ډَىډبن آن  نشني  ډٖوَ  نبس ان اُ  ، 2015)هبيني،   دنيٙا

ٍا ث  هبن اى ؛ن بيي ، ىٙ اٍ ن ي(353ٛ ډبي  )ديٍ نؼبٍ و ه يٚبونيان ډبهيڂيَ وي، ٥جنٸ   ىون ةكشي ثَهي ايف ٝٶز 

نٮيب/    اي هيا ٹَثنبني ډني  اي ٽ  ثَ ه ـنيف ثَ  .(541سب، ٛ )ډشي ، ثي اني ا٭شٺبى نبىٍٕز ډٖيليبن( ثَځَىاني  ٙن ى )ٙا

شنبى ث  ٕوف انؼيڄ )ي كنب/ 7: 53 ٍا څٺت ٭يٖي36و 29: 1( ثب ٕا نش    ( ٽ  آن  ٛ  )ٽچن يف، ثني   ثينبن ىٙا  (،92سنب، 

ز. ٭قو  ثَ ٕبىځي سإويڄ ث  ٍا هنڈ ډَىډنبني ٽن         دٌيَ ٕا َان ډٖيلي ډٞياٷ نٖڄ اينف ٙنوٜ ډ ٭ن ى  ايف، ډٶٖ

ٛ 2018)ٵپنَي،   ڄ ډٖيليبن> ث ىنني =ډ٦بثٸ ا٭شٺبى ثب٥ ٙبهي سٞچيت ٭يٖي  هنبي آينني    ينب نٖنڄ   (270اڅنٴ، 

ش   (332سب، ٛ )ٵَيِن، ثي  سلٺٸ يبثي. ډَيڈ ثف هبي ايف ډ ٭ ى نبٙنبهش  ثَ ٭يٖي اني سب ٝيٷ نٚبن  ثيبن ىٙا

ز ٽ  ٭ بډ  نٚبنىيڂَ  ٍار، ٽٖي ٕا ٌاٍني )ُٽَيب/   ډٌٽ ٍ ىٍ س  شنبى ثن  ُ٭ي يبن( و 5: ٥3بهَ  ثَ َٕٗ ځ   ثب ٕا

ٍا ديبډجَ اٽَڇ اينپ  ٭يٖي ز، سإويڄ ٝليق  ز ىانٖش  ٭ بډ  ثَ َٕ نيٙا كنبڃ   (؛53ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  ٕا

ز: ٵَٙشځٶش  ( ىٍ وٝٴ ايف ٙوٜ 4: 3ديٚيف )ُٽَيب/   آنپ  آي ٍا اُ سنن٘ ثَٽنني      ٕا هياوني ػبډڂبن ؿَٽيف او 

ٍا دبٻ ډي   ٭ بډن ه ـننيف  ٕنبُځبٍ نيٖنز.    ٕنقڇ ٕبُى ٽ  ايف وٝٴ ثب ٙإن ٭ٞ ز نجي ډپنَڇ ا  و ځنبهبن٘ 

ز.  و ػِ آن سإويڄ (13ة، 2018ٛ)ٵپَي،  ٥بهَ  ث  سبع ديَوُي َايف دٌيَ ٕا سن ان ډينبن دينبډجَ     ثب ٹ٦ٮيز ن يثنبث

٘   هٔ ٬َٙينبڇ او ) ځ يي اُ او ٕوف ډي و ٙوٞي ٽ  ُٽَيب ا٭٪ڈ َايبن نوٖنشيف ىٍ ٵچٖن٦يف     ثن ى  و اُ نينبي ٕن

ز( َاٍ ٕبهز. ، ايف(445، 1974ٛ)ٍ.ٻ: َٙډف،  ٕا  ه بني ثَٹ

نز     «يَّٖٓي»ىٍ ٹَآن ٽَيڈ ثب  «ئ»اى٭بي ه ٖبني  َائنني ٕا ىٍ ٭هي ٭شيٸ ػِ سٚبث  ٕا ي نج ى  و ٭نبٍي اُ ٹ

ٍا اطجبر  نقډي  «ئ»ني. هَؿني ٽٽ  ثش اني آن  ٭٦ين ،   ؛ اثنف 236، ٛٷ1378ثبث ين ،   )اثنف  ډ٦بثٸ ثَهي ٍوايبر ٕا

ىٍ  ، ننبڇ ډجنبٍٻ ٍٕن ڃ اٽنَڇ                                                                           (211، 2ٛ، ع1363؛ ٹ ي، 512ٛ ،1ٷ، ع1404؛ ٝٶبٍ، 445، 4ٛ، عٷ1422

ز و  هنبيي   هب و ديٚڂ يي اډب ويْځي (،220، 2005ٛ)ٽبډي،  ىٍ ٽشبة ډٺيٓ نبڇ ديٍ ىاوى «يّٖي»ٹَآن ډؼيي ٕا

َاي نهبڅي 11ٽ  ىٍ آيبر ٵٞڄ  ٮيب ث ثنب  ن   ثنَى   ثب ٵَٟ ٝلز انشٖبة اٹ اڃ ث  نجي نبڇن   ٙپٶي ډي يّٖي  ٽ  اُ سن ٙا

َاي ك٢َر ډهيي ډنش٪ََ قډي ث ز، ٙجبهز ثيٚشَي ىاٍى سب ډٞبيجي ٽ  ثَ اډنبڇ   ًٽَ ٙي  آنـ  ىٍ ډنبث٬ ٕا ٕا

زآډي  واٍى  كٖيف شنشبع ىٍ آطبٍ ن  فڅجش  ايا. ٕا ٵَهنڂني   : ډإٖن  )ٍ.ٻ ٖنز ين ٕنبثٺ   يډٖنچ بن ثن   ٖنيځبنيٕا

ز اى٭بيي نٖنؼيي   وڅي سإويڄ ايف ډ ٭ ى ث  اډبڇ كٖيف ؛(286ٛ، 1396انش٪بٍ ن ٍ،  هنبي   نٚنبن   و ثنب ثٍَٕني  ٕا

َاي ٙ ى.  ايف ٙوٜ، ٕٺڈ آن آٙپبٍ ډي ز ٽ  ډ٦بثٸ ىيي ث و ٽنني   ن ني هنب كپنڈ    هب و ٙننيي   ډظبڃ، ايف ډ ٭ ى ٕا

َاي ډ٪چ ډبن و ډٖپينبن ث  ٭ياڅز ىاوٍي ه اهي ٽَى و َٙ ٍا ه اهي ٽُٚنز ث َان  ٍان وكٚني ىٍ    ؛ي و ىٍ آن ٍوُ ػنبن 

ٮيب  ٽنبٍ كي انبر اهچي ٕپ نز ٽنني و ػهبن اُ ډٮَٵز هياوني آٽني  ه اهي ٙي َاواني ٽن   9-3: 11)ٙا (. ىٍ اكبىيض ٵ

ٍان دٔ اُ ٩ه ٍ ك٢َر ډهيي ز دَىاهش  ث  س ٝيٴ ىو َاي ىاوٍي ثيّ  ،اينف ثٍِځن اٍ   ه انيڈ ٽن   ډي ،ٕا نن   ثن
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ٍا ډ چ  اُ ٭يڃ و ىاى  (315، ٛٷ1397ُينت،  اثي اثف) ٥چجي ن ي ، 4ٷ، ع1411ٽنني )كنبٽڈ نيٖنبث ٍي،     ډني و ػهبن 

، 2ٷ، ع1403)٥جَٕني،   و ىٍ كپ ډش٘ ىٍننيځبن ثنب ٝنچق ُيٖنز ٽننني      (338، 1ٛٷ، ع1407؛ ٽچيني، 512ٛ

ز هبنڈ (25، 1ٛٷ، ع1407)ٽچيني،  هَىهب ٽبډڄ ځَىى( و 291ٛ اينف آين  ٝنلز     اُ ُ٭ي ينبن . ىٍ نشيؼ ، ثَىٙا

                                                                                                                                                                                                                         اني. ىؿبٍ ه٦بيي ٭چ ي ٙي ايٚبن و  ٍىنيا

ٍار ث  هَ نلن  ډ پنف ثنَ     َاي س٦جيٸ ىاىن ډ ٭ ى س  ز ٽ  ثَهقٳ سقٗ ډاڅٴ ث ايف نپش  نيِ ٙبيبن ًٽَ ٕا

)ٽچينني،   انني  ٍا نينِ ىاى   ، ډْى  آډين ك٢نَر ٭يٖني  ن ن ثف و وٝي او، ي ٬ٙ ډ ٕيك٢َر ، اډبڇ كٖيف

  ثن  ائ ن  ن   ثب ٵنَٟ ٝنلز ډنشف آن   ن   هبي ٽشبة ډٺيٓ س بڇ ثٚبٍرٽ  و ١َوٍسي نياٍى ( 293، 1ٛٷ، ع1407

ِاډنبً    ُ٭ي يبنثبُځَىاني  ٙ ى و ٕجت سپچٴ ځَىى؛ ؿ  اينپ   ا٥هبٍ ٍا اڅ َاثنَ ثنب ٙن٦إ     سٮجيَ ٙبه  ىٍ ٭هني ٭شينٸ  ث

ٍا ثنَ اهنڄ       ٵَٟ نٚبن  و ثب ايف دي٘ځيَى  ډي)ػ ان ( ىٍ ٹَآن ډؼيي  ډن٦جنٸ   ثينز  هبي آينبر ډَثن ٣ ثن  ٙنبه  

بٍ  ٍٵز.  ث  آيبر ٹجڄ يب ثٮي آي يس ػه ثيبي او ىٍ ٕبُى ٽ  انيٽي دي٘ ث  ه٦ ډي ٍاي سٮجيَ ٙبه  ٙا  ىا

پبڃ ٍا لٖيفاڅډبڇ الا»  ډٺبڅ ىيڂَ اډب ٙا ٍار »اُ  ډاڅنٴ  ث  ډٶه ډي ٽ  «واالنؼيڄ ةثيف اڅٺَآن واڅش  ٍاى   «سن  ا

شنبى ث  ٹَآن ډؼيي ٽن  نٚنبن   څٴ ډٺبڅ اډ. س ١يق آنپ  ځَىى ثَډي ،ٽني ډي ٍا ٙن٦إ   ډنٌٽ ٍ ىٍ سن ٍ    ثب ٕا ار و انؼينڄ 

ٍا ه بن ن نبى   ٽَى  )ػ ان ( ثيبن  ز، ث  ٽبوٗ ىٍ س بڇ ٭هي ٭شيٸ دَىاهش  و آيبر كبوي سٮجيَ ٙبه  يب نهبڃ  نبٍ   ٕا ٙا

ز ٽ  آي س٦جيٸ اډبڇ كٖيف ثَىانٖش  و ٙي   ز. ايف ىٍ كبڅي ٕا ٍاسي   ىاى  ٕا نز َٙيٶ  نب٩َ ث  س  ٽن  هياونني    ٕا

ٍار ه بن ( و53؛ ثٺَ : 44)ډبئي : ٽَى  نبُڃ  ډشٮبڃ ثَ ك٢َر ډ ٕي ٽنڈ ډن ٍى    ثبٙني، ىٕنز   ٭هي ٭شيٸ اينپ  س 

ز ٍار إٓن بني ىٍ ٭هني ٭شينٸ هنڈ يبٵنز        س ان ډنپَ ٙي ٽ  اػ بالً . هَؿني ن ياهشقٳ ٕا ثوٚي اُ ډلش يبر سن 

َاٍ نيٖز. اډب ايف ،ٙ ى ډي                             ه بني ډيبن آن ىو ثَٹ

هبي ٭هني ٭شينٸ و ػييني     ٙ ى، ٙبډڄ ىو ثو٘ ٽچي ث  نبڇ ٙنبهش  ډي (Bible)شبة ډٺيٓ آنـ  اډَوُ  ثب نبڇ ٽ

بٓ ٕنز يه ى، ايف ثو٘ اُ ٽشنبة ثن  ٕن  ىٕنش       39ه ى ډشٚپڄ اُ  ،ث ى  ٽ  ثو٘ اوڃ ز. ثَ ٕا ِٕٶَ )ٽشبة( ٕا

ٍار، ن ئيڈ )انجيبء(ا ٙ ى ٽ  ٭جبٍر سٺٖيڈ ډي . اڅجشن   (10-8، 2005ٛ)ثَسچنَ،   هنبي ډٺنيٓ(   )ن ٙش  ٽش ثيڈ و ني اُ: س 

ٍا ٥جٺ  ،ثب سَسيجي ډشٶبور نل  ىيڂَي و اكيبنبً ډٖيليبن ث  ٶبٍ  ٛ  ٽنني ثنيي ډي ايف ٕا ىٍهَكنبڃ،   (.11-10)ه نبن، 

بٓ ىييځب  نوٖز ٽ  ىٍ ه ى سچ  ى ث  آن سَٞيق ٙي  ز ثَ ٕا س انني اُ ا٭شجنبٍ ثنبالسَي ثَهن ٍىاٍ      و ىٍ نشيؼ  ډي ٕا

ٍار ثبٙي، ٶبٍ  سنهب س  ز دنغه بن ٕا هنڂبډي ٽن  ىٍ   و ډ ٕي (160، 1382ٛ)ٽهف،  ځبن  =ىٍ آٱبُ ٭هي ٭شيٸ> ٕا

ٛ  ٽ   ٥ ٍ ثن ى  ٍا اُ ػبننت هياونني     (143)ه نبن،  ٛ  ، اينف ٽشنبة إٓن بني  اڅجشن    ىٍيبٵنز ن ن ى.  ( 164)ه نبن، 

َاني ډبنني  ِ   (Allen Anterman) اڅف آنشَډفدْوهٚڂ ٍا ثَ ٽڄ ٭هي ٭شينٸ نين ٍار  ا٥نقٷ   ىييځب  ىيڂَي ىاٍني و س 

 (.72، 1399ٛ )آنشَډف، اني ٽَى 

بٍ   ن  ُ٭ي يبن  ىٍ ډٺبڅ ٶبٍ دنغ سنهب هيؾ ٙا ز ځبن  نٚي  اي ث  ايف ٕا َاثنَ ٵنَٟ     ٕا ٍار ث ، ثچپ  ٭هي ٭شيٸ ثنب سن 

ز ػ يي دي ٙي  و ن بى ٙبه  ىٍ آن  ٮيب، ُٽَيب و اٍډيب و نهبيشبًځٚش  ٕا ٽشنت    ٽ  هنَ ٕن  ىٍ ىٕنش   ن   اُ ٕ  ٕٶَ ٙا
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َاٍ ډ َاثَيبثي ٙي ( ن آ 160، 1382ٛ)ٽهف،  ينځيَ يانجيب ٹ َاع و ث شو ٍا ډنٌٽ ٍ      يبسي ٕا ز. ٹَآن ٽنَيڈ اينف نٚنبن   ٕا

ٍار َائيڄ و ن  ٽشت انجيبي ثنين   ىٍ س  ز ىانٖش ن   ٕا ه نبني   ثب س ػ  ثن  اهشقٵني ٽن  ىٍ ډن ٍى اينف      ( و29)ٵشق:  ٕا

ٍار و ٍا  س ان اى٭بي ٝلز ايف سإويڄ ثيف ن ي، ٭هي ٭شيٸ وػ ى ىاٍى س   دٌيَٵز.ٝ ٍر ٹ٦ٮي و ډٖچڈ  ث االىيبني 

پبڃ واٍى ثَ ډٺبڅ  ٥چجي ٽ  ىٍ ثو٘ ثٮيي ه اهي آډي. س ١يلبر ثيٚشَي ډي ُ٭ي يبنهبنڈ   سجييف ٕ ڇ ٙا

 شغأ ٔشرٗف ٔقرائت آٗ. 4-4

قڇ ٵشق ث  وػ ى نٚبن  ةٕ ٍ 29  آي َاډي ٕا َاهبن ٍٕ ڃ ځ ٍار و انؼيڄ سَٞيق ډي هبي ه  ٍا  ٽني. اينف آين    ىٍ س 

َائز ډٚه ٍ ٽن  ثنَ ٍوي   يپي  :س ان ه اني ث  ىو ٙپڄ ډي َ  ٕنٮييثف ٽن    ٙن ى؛ ؿننبن   وٹنٴ ډني  « التووراة »ٹ و  ػجين

َائنز ٽنَى    ٹشنبى  و  ١نلبٻ و  ٭جبٓ اثف يٮنني:  (؛ 531ٷ، 1407ٛ؛ ىانني،  672ٷ، 1413ٛنلنبٓ،   )اثنف انني   ٹ

ُّؼٔ ىِ ًڅِټٓ ډٓظَچُهٔڈٕ ٵِ»   ...(، ػ چن وٓ ډٓظَچُهٔڈٕ ٵِني اڅْةِنْؼِينڄِ ٽَن٫ٍٍَِٕ   آي  )  و ىنجبڅ ؛«التَّوْراةِي ِٕي بهٔڈٕ ٵِي ؤػٔ هِهِڈٕ ډِفْ ؤَطََِ اٖڅ

شئنبٵي   ٍار، اطَ ٕنؼي  ثنَ ؿهنَ      ٙ ى. ډٮنبي آي  ىٍ ايف ٝ ٍر ؿنيف ه اهي ث ى: نٚبنڅلب٧ ٕا  هبيٚنبن  آنبن ىٍ س 

ز ز ٽ  ػ ان  ډي  و نٚبن ٕا َائز ىوڇ اين ُني و...  ايٚبن ىٍ انؼيڄ ځيبهي ٕا نز ٽن      ف؛ ٹ « اإلنؼينڄ »ٍوي ځ نن  ٕا

ز )ه بن( ه اني  ډؼبهيٽ   ؿنبنن   وٹٴ ٝ ٍر ځيَى نڈ ىٍ ن٪نَ ځَٵشن     ن   ٕا ڈ ثن  ٕا  و واو ثيف ىو ٽچ  ، ٭ب٥ٶ  ٕا

َاثَي نٚبن ٍار و انؼيڄ ه اهي ث ى  ٙ ى ٽ  ىٍ ايف كبڅز ډٮنبي آن، ث وٓ  التَّووْراةِ ًڅِټٓ ډٓظَچُهٔڈٕ ٵِي »يٮني:  ؛ايٚبن ىٍ س 

َاي ډجشي  و اىاډ ؛«ٵِي اڅْةِنْؼِيڄِ ډٓظَچُهٔڈٕ ىٍ ًينڄ   ٥جنَي «. ٽَن٫ٍَِٕ هٔنڈ>  »=يٮنني:   ؛ډلٌوٳ ه اهي ٙني  ايآن، هجَي ث

ٍا    «واإلنؼينڄ واكني   التووراة ډظچهڈ ٵي »ٽني ٽ  ځ يي:  ٍا ًٽَ ډي ډؼبهيسٶٖيَ آي  ٹ ڃ  ؛ هَؿنني هن ىٗ اينف ٍؤي 

 (.267، 22ٛٷ، ع1412)٥جَي،  دٌيَى ن ي

ٍا ٙبه  ثيبن ى «٦ٙإ»ډٮبىڃ  ُ٭ي يبن ٍار  ٍا   ٽ  ٽ ٙي  ډي ( و52ٷ، 1440ٛٽني )ُ٭ي يبن،  ډيٍ س  اينف ن نبى 

ٍا ٝليق ثيانيڈ، ايف ه ٖبن ؛ىٍ آن ٽشبة ٽٚٴ ٽني َائز ډٚه ٍ اُ آي   نشجب  ه اهني ثن ى و اينف       اډب اځَ ٹ دننياٍي ٙا

پبڃ واٍى ثَ ډٺبڅ َاٽ   ٙ بٍ ډي وي ث   ٕ ډيف ٙا َائز، آيي؛ ؿ َايف ٹ ز، ډٌٽ ٍ ىٍ انؼيڄ   ُى  نٚبن ځيب ِ ػ ان ثنبث نن   ٕا

ٍار ٍار ث ٽ  و ٙبيٖش  ث ى ؛ س  هبي ٝلبث  ثڂَىى ٽ  هن ى ٹنَآن ٽنَيڈ     ىاڃّ ثَ اطَ ٕؼي  ىٍ ؿهَ   ىنجبڃ نٚبن ىٍ س 

ز. ايف ىوځبنڂي ډيبن نٚبن ث  َاكز ثيبن ٽَى  ٕا َان ثن       ٝ ٍار و انؼيڄ ىٍ ٽنقڇ ثَهني ډٶٖن  هن ٍى  ؿٚنڈ ډني   س 

َاثَ ځنَٵشف هنَ    اڅجش  (.189، 9ٛ، ع1372؛ ٥جَٕي، 83، 6ٛٷ، ع1404)ٕي ٥ي،  ثَهقٳ ايف ن٪َ، ثَهي نيِ ثب ث

  ّ َاٍ وا ٍار و انؼيڄ، ىٕز ث  س ػي  ٭چنز سپن نش     « ډنظچهڈ » ةىو وٝٴ ىٍ س  ٍا ىڅينڄ آن ثينبن ىٙا انني   ُى  و سإٽيني 

ٍا ايؼنبة ډني       (؛397، 8ٛسب، ع )ٽبٙبني، ثي َا   ن بيني  هَؿني ٵٞنبكز ٽنقڇ ٭پنٔ اينف   ،1371ُي، )ډپنبٍڇ ٙني

 (.116، 22ٛع

ز ډؼبهينبځٶش  ن بني ٽ  ثب ٵَٟ ٝلز ٍؤي  نيٖنز  ايف ن٪َ اكش بڅي ثٮيني  اڅجش  ٙ ى.  سإييي ډي ُ٭ي يبن، ثَىٙا

ٍا ىٍ ثَهي اكبىيض ث   س ان سٺ٦ي٬ آي و ډي ُّٖنؼٔ ىِ ًڅِنټٓ ډٓنظَچُهٔڈٕ       »ٝ ٍر  َٙيٶ    ِٕي بهٔڈٕ ٵِني ؤػٔن هِهِڈٕ ډِنفْ ؤَطَنَِ اڅ
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ٍاى،  «وٓ ډٓظَچُهٔڈٕ ٵِي اڅْةِنْؼِيڄِ التَّوْراةِٵِي   ب ٍوايشي ٽ  اډنبڇ ٝنبىٷ  ( ي14، 5ٛٷ، ع1407؛ ٽچيني، 128ٷ، 1423ٛ)ُ

ٍا  )كنَ ٭نبډچي،   سجينيف ٵَډ ىنني   « ؤٝنلبث   وصوفة و اإلنؼينڄ   التوراةٵي  ٍٕ ڃ اڅچّ  صفة»دٔ اُ ايف ډٺ٬َ٦، آن 

َاثَي نٚبن(، 33، 1ٛ، ع1363؛ ٹ ي، 230، 1ٛٷ، ع1425 ٍار و انؼيڄ ىانٖنز. ٭نقو  ثنَ    ي  ډاييِ ث بىٙي  ىٍ س 

ٍا    ٵن ٷ   و ديَوان٘ ىٍ آي ثپَ اثيډوبڅٶبن ىٍ هٞ ٛ ٵ٢ڄ   هنڂبڇ دبٕن ث  ٙجه ٙين ډٶييايف،  اڅنٌٽَ، سٺ٦ين٬ آن 

ز ٙپچي انؼبڇ ىاى   ث  ٍوى  اكش نبڃ ډني  ( و 142ٷ، 1413ٛنٮ نبن،   )اثف ٗا ىٍ اكبىيض ًٽَ ٙي سَ ن  ن  ٽ  ديٕ٘ا

ز وي نيِٽ   َاة ٹَآن نيِ اينف وػن  سإييني ٙني       ثَىٙا ثب ه ان٘ ىوڇ ٕبُځبٍسَ ثبٙي. ه ـنيف ىٍ ثَهي اُ ٽشت ا٭

ز  (.29، 5ٛٷ، ع1408)ُػبع،  ٕا

ٍار و      هيا هبي ٍٕ ڃ نٚبن ٽ  ى ٽَآوٍ طبثز  ىٍ نهبيز، اځَ ثش ان ثب ىاليچي يٺيف ٍان ايٚنبن ىٍ آينبر سن  و ينب

َائز ډٚه ٍ ثي ز، ٹ بٓ ٹچ ياى انؼيڄ يپٖبن ٕا َائز ىوڇ ٹ٦ٮني ه اهني ثن ى؛ هَؿنني ثنب      ه اهي  ٕا ٙي و ىٍٕشي ٹ

 ن بيي. ٭يڇ ىٕشَٕي ث  ايف ىو ٽشبة إٓ بني، اطجبر ؿنيف اډَي ډلبڃ ډي

 شظء ٔبررسٖ اقَال هفسراى در هَرد آٗ. 5-4

ٍا نشجبهبر آٙنپبٍي    نيٖنز  ٕنييي   ي ٤ٙء ىٍ سٶبٕيَ ٹَآن ٽَيڈ اكيبنبًبىٍ ٹٖ ز ډٮن ُ٭ي يبنهبنڈ  يآ و ځنبهي ٙا

ز سب دٔ اُ ثيبن ايف ډ اٍى نبىٍٕز، ث  ثبُسٶٖنيَ ډٶهن ڇ   ډ ٍا ثَ آن ىٙا ز. ايف اډَ نڂبٍنيځبن   «ٙن٦إ »َسپت ٙي  ٕا

َان ٹَآن ٽَيڈ و ث ثذَىاُني  شنبى ث  ٕونبن ډٶٖ ٍا ثب ٕا ويف ٵي اڅٮچڈ ثبُػ يني. و سإويڄ ٝليق آن  ٍٕا  ويْ  ٽقڇ 

ثن   « ٙن٤ء »و  هنيا  ثن  ٍٕن ڃ  « ٫ٍُ»ٴ سٮَين هٞن ٛ  نوٖز، نٖجز ىاىن اػ ب٫ ث  ډٶَٖيف ىٍ ه٦بي 

اِدـبٔغ ححىـبْ   و  ٥جَي اِج٥بٖ خبٔغكبڃ آنپ  وي سنهب ىو ٽشبة  (؛65و 52ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  ٕزاٝلبة او

ٍا    .ٽني ٍا ډَػ٬ ه ى ٭ن ان ډي ٹ٥َجي اِمشآٖ ز؛ ؿ  او هيؾ سٶٖنيَ ٙنيٮي  ثب ايف وٝٴ، اى٭بي اػ ب٫ ٹبثڄ سإډڄ ٕا

ز.پَى  نىٍ اطجبر اى٭بي اػ ب٫ ًٽَ   و ٙ اهي ٽبٵي ثَ ډي٭بي ه ي٘ نيبوٍى  ٕا

نز  ڈډٌهت ډشٮچٸ ث  ٹنَن نهن   ُييي ډٶٍَٖا ٽ  يټ  األ٭ٺڈ اثفوي ىٍ اىاډ ،  نپ ٍي،    ٕا ٷ، 1413)كٖنيني ٙا

نز     ډنٞٴ ډي (307، 1ٛع ٍا نذٌيَٵشن  ٕا ٷ، 1440)ُ٭ي ينبن،   ه اني ٽ  وي ن٪َ ٵ ٷ )ډي٭بي اػ نب٫ ډٶٖنَيف( 

َاػٮ  ث  سٶٖيَ(؛ ا52ٛ ش  ثبٙين   او ډب ثب ډ شنبىي ؿنياني نيٙا ٙن ى   ډٚوٜ ډين   ٽ  ٙبيي ىٍ ايف دْوه٘ اٍُٗ ٕا

ٍا اُ  ز نٺڄ ٽَى  ٭پَډ ٽ  وي ايف كييض سٶٖيَي  ؤهَع ٙن٦إ  ثنإثي ثپنَ، ٵنأٍُ  ثٮ نَ، ٵبٕنشٲچ٨ ثٮظ نبن،        : »ٕا

َ  ىنجنبڃ آن، ډنپنَ وػن ى ىڅيچن     ثن   ٕن ٍة ٵنشق( و   29سب، ًينڄ آين     )ا٭ٺڈ، ثي «ٵبٕش ي ٭چي ٕ ٹ  ثٮچي  ي ىٍ آين  ثن

ز ٌا ځٶش ؛ٝلش٘ ٙي  ٕا ٗ     يټ نٖجز نبىٍٕز ث  آن ډٶَٖ ٹچ ياى ډي ُ٭ي يبن  څ  ځَىى ٽ  ثن  ا٭شجنبٍ ٭چ ني اطنَ

 ُني. څ٦   ډي

 ثبٙني ٽن    ي( ډن 348، 4ٛٷ، ع1407)ُډوٚنَي،   تفؼـ٥ش وــب   ىٍ نٺنڄ ٹن څي اُ    ،ٕ ډيف ه٦نبي ډاڅنٴ  

ز؛ آنؼب ٽ  ډٮن ن٦  »ٍا « ٕ ٹ  ٵبٕش ي ٭چي»ي بسٺ٦يٮي ډوڄّ ىٍ آن ٍم ىاى  ٕا ٽنني   ډني ٭نن ان  « > ٭چني  ثن  =وٕا
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نشنبى ډاڅنٴ آوٍى    (.52ٷ، 1440ٛ)ُ٭ي يبن،  ٙني و ٭نيڇ    ډشف ٽبډڄ ٍوايز ىٍ ثو٘ نٺي و ثٍَٕي ٍوايبر ډ ٍى ٕا

نشنبى ثن  ثوٚني ُا كنييظي ٽن  ُا نڂنب  ٙنيٮيبن        ايف ا٭شجبٍ آن اُ ډن٪َ ډجبني ا٭شٺبىي ٙيٮ  ثيبن ځَىيي. ثب وػ ى ، ٕا

شنب ن ي ٝلز ډ٢  ن٘ سإييي َاي اطجبر ٍؤي ه ى  ٙ ى، ٕا نز  ىىهي نبىٍٕز ث و ىٍ ينټ دنْوه٘ ٭چ ني اډنَي     ٕا

 ځَىى. ٕويٴ سچٺي ډي

َاػٮن  ثن  سٶبٕنيَ ثٍِځنبن ٙنيٮ  و اهنڄ         ز سنب ثنب ډ ٍا ثَ آن ىٙا پبالسي ُا ايف ٹجيڄ، نڂبٍنيځبن  ٕننز،   وػ ى ٙا

ق سٶٖيَي ثيبثني ٽ  ث  ٝ اة نِىيټ ٍا ثنييف    ڇ ىٍ هٞن ٛ آين  سَ ثبٙي. ثب ثٍَٕي اٹ اڃ ٭چ بي ٕا ځ نن    ٙن٦إ، آن 

بٍ  ىاٍى ٽ  ديبډجَ اٽَڇ  ى: ايف آيٽَس ان هقٝ   ډي قڇ ٙا ٍا آٱبُ ٵَډن ى و   ثي َٙيٶ  ث  ٝيٍ ٕا يبٍ و يبوٍ ى٭ ر 

  ػ ٮيشٚنبن اٵنِون و اډَٙنبن    آنپن و ث  يبٍي او ٙنشبٵشني سنب    نيٍا څجيټ ځٶش انيٻ نياي ك٢َر ډٖچ بنبن انيٻ

ي،  ني  ٽ ټ يپييڂَ سٺ يز ٙيو ثځَىيي ډٖشلپڈ  ؛ 14، 5ٛة، ع1422٭٦ين ،   ؛ اثف502، 9ٛٷ، ع1420)انيٖڅ

؛ ُډوٚننننَي، 245، 4ٛٷ، ع1420؛ ثٲنننن ي، 280، 13ٛٷ، ع1415؛ آڅ ٕننني،  367، 17ٛٷ، ع1408ٍاُي، 

، 9، ع1372؛ ٥جَٕنني، 300، 18ٛ، ع1390؛ ٥جب٥جننبئي، 83، 6ٛٷ، ع1404؛ ٕنني ٥ي، 348، 4ٛٷ، ع1407

ٍاُي،  265، 22ٛٷ، ع1412؛ ٥جنَي،  337، 9ٛب، عسن  ؛ ٥ ٕي، ثي192ٛ ؛ ٵني٠  89، 28ٛٷ، ع1420؛ ٵونَ

  ٭جنبٍسي، اينف ثون٘ ُا آين  ثن  س ٝنيٴ ػبډٮن       (. ثن   103، 7ٛٷ، ع1424؛ ډٲني ، 46، 5ٛٷ، ع1415ٽبٙبني، 

قډي ډي َايف، نٚنبن  (. ثنن 129، 21ٛٷ، ع1405اهلل،  )ٵ٢نڄ  ځنَىى  دَىاُى ٽن  ډشپبډنڄ و نيَوډنني ډني     ٕا اي ٽن    بث

قڇ ةٵَډ ى ث  َاهبن ايٚبن ىٍ ٽشت إٓ بني ٕبثٸ ًٽَ ٙني ، نن  سنهنب     ٹَآن ډؼيي ىٍ هٞ ٛ نجي ډپَڇ ٕا و ه 

ز ٽن    ث  ،ډٖچ بنبن  يټ ځيب  ىٍ كبڃ ػ ان  ُىن و ٍٙي يبٵشف، ثچپ  سٞ يَي اُ ثبٍوٍي ػبډٮ قڇ ٕا ويْ  ىٍ ٝيٍ ٕا

َان  ز؛ ه بنديَوُي ىيف كٸ ثَ س بڇ اىيب ن ييثو٘و ٙي  ډ ػت ٙڂٶشي ٽبٵ  دني٘ اُ آن   ٽ  ىٍ آي ځ ن  ن ٭بڅَڈ ٕا

َايف كش ي ٭ن ان ځَىيي.  ةنيِ ايف و٭ي( 28)ٵشق:  ٍار يب انؼيڄ ٹبثڄ ٙنبٕبيي ثبٙني، ٙنپ ٵبيي    اځَ نٚبن ثنبث اي ىٍ س 

َاهبن ٭ٺييسي ٍٕ ڃ اٽَڇ َ  ه اهي ث ى ٽ  ديَوان ٕبيَ آييف ه  ٍا ث  ه ڂبډي ثنب آن ٵ ه انني. ٙنبيبن ًٽنَ     ډني اهب 

ز  َان ثب ايفٕا ثنبٙني     و ػبډٮن  ىييځب  ث  ځَىآوٍي آيبسي اُ ٽشبة ډٺيٓ ىٍ ډن ٍى دينبډجَ اٽنَڇ    ٽ  ثَهي ډٶٖ

َاثَِ ځيب ِ ىٍ كبڃ ن   ٹَآن ډؼيي ه اهي ث ى «ډچپ ر»اني ٽ  ٥جٸ آن،  ه ز ايٚبن دَىاهش  ث  َانني،   ن بىِ ث )ٝبىٹي سه

ٍا آٙنيبن ىهني      آ ٍويٓني و ٙنبه  ډني    دي ٕش  ډني  ( ٽ 217-216، 27ٛٷ، ع1406 َانؼبڇ دَننيځبن هن ا   وٍى سنب ٕن

 (.32-30: 4)ډَٹٔ/ 
 

 ٥ٌش٢ ت٥دٝ٘

ٵنشق، ٽ ٙنيي     ةٕ ٍ 29  َٙيٶ  ١ ف نڂبهي ن  ث  آي« واإلنؼيڄ والتوراةثيف اڅٺَآن  اإلډبڇ اڅلٖيف»  ډٺبڅن 

ز سب سلٺٸ ايف و٭ي ٍا ىٍ ٽشبة ډٺيٓ ثبُػ يي. ةٕا  كش ي 
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َاهنبن دينبډجَ     ٽ  ىٍ آن، ٤ٙء )ػ ان  ينب ٵَُنني( يپني اُ نٚنبن     ي  يبىٙ  ډٺبڅ  ثب س ػ  ث  آي ةن يٖنين  هنبي ه 

ٍا نٚبن ا٭٪ڈ ٍار و انؼيڄ ډٮَٵي ٙي ، ايف وّا   ز  اډبڇ كٖيف  ىٍ س  ؿننيف سٮجينَي ىٍ   ٽن   ىانٖش  و ډٮشٺي ٕا

ٍار و انؼيڄ نيِ ث  ز. ٙپڄ ن بىيف ىٍ ډ ٍى آن اډبڇ ث  ىو ٽشبة إٓ بني س   ٽبٍ ٍٵش  ٕا

ٍا ٽ  ډٚش ڄ ثَ وّاىٙي  يب  ډٺبڅن  ٍار  ز «ٙبه »ة سٮياىي اُ آيبر س  سإويڄ ٙن٤ء ىٍ ٹنَآن ډؼيني    ډنِڅ   ث  ،ٕا

ز. ىانٖش  و ډي٭ي ايف  ه بني ىو سٮجيَ ٙي  ٕا

نشنبى    هبي سٶٖيَي و ٍوايي نٚبن ډي ايف ن ٙش ، ثٍَٕي ةثب وػ ى ډ٦بڅت اٍُنين  ىهي ٽ  ثَهي اُ ٍوايبر ډن ٍى ٕا

شنبىي ٍاي اٍُٗ ٕا  نيٖز. ډاڅٴ ىا

بٍ  ىاٍ ػِڇن  نز؛ ؿن  اينپن     نځ يي ډاڅٴ ىٍ سإويڄ آيبسي اُ ٭هي ٭شيٸ ٽ  ث  ن بى ٙبه  ٙا ي، اډَي ډ ٍى سإډڄ ٕا

شنبى وي ث   نل  ىيڂَي نيِ ٹبثچيز سٶٖيَ ىاٍى. آيبر ډ ٍى ٕا

َائز ډٚه ٍسَ آين  ز ٵشق، ٤ٙء نٚبن  ةٕ ٍ 29  ډ٦بثٸ ٹ ٍار و ا   ،اي ىٍ انؼيڄ ٕا نؼينڄ؛  ن  ىٍ هَ ىو ٽشنبة سن 

َائنز ٱيَډٚنه ٍ ٭ نڄ       ځَؿ  ډٺبڅ نبٓ ٹ َ ډ ٍى نٺي، ثَ ٕا ٍار ه نز       ٽن َاثنَ ٙن٤ء ىٍ سن   ى  و ثن  ينبٵشف ن نبى ث

ز.  ځ بٙش  ٕا

َاهبن ايٚبن ىٍ ٽشنت إٓن بني ديٚنيف ينبى      ن بى ٍٕ ڃ اٽَڇډنِڅ   ث اي ٽ  ىٍ ٹَآن ٽَيڈ اُ آن  نٚبن ن  و ه 

ز، اډز ٍٕ ڃ ز ٽ  ډي اهلل ٙي  ٕا ٍا ثن  ٙنڂٶز ډني    يبثني   ډيٵِوني ٙپٶي و ػ ٮيش٘  ٕا ٍان  آوٍٓى. اينف   و نبثنبو

ُنني، هنبڅي اُ     انن  ډني  و سٶٖيَ ايف نٚبن  ث  ځيبهي ٽ  ػ ٍىسٶٖيَ ثب ٕيبٷ آي  و ٕنز سٶٖيَي ٕبُځبٍي ثيٚشَي ىا

 سپچٴ نيٖز.
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 ٔٙبثغ

اهيڈ،  اثي اثف  ، سهَان، ٝيوٷِّٙؼٕب٣٘ الغسبةٷ، 1397ُينت، ډل يثف اَث

ٙي. مكتبة، ٍيبٟ، اِىتبة إِٙصف ف٣ اححبد٤ث ٚ ا٦ثبسٷ، 1409هلل ثف ډل ي، ، ٭جياشيبة ابي ابن  اَڅ

 ، ثيَور، ىاٍ األ١ اء.وتبة اِفتٛحٷ، 1411ا٭ظڈ، اك ي،  اثف

 ، ؽ ٙٚڈ، سهَان، ٽشبثـي.أٔب٣ِ اِصذٚق، 1376ثبث ي ، ډل يثف ٭چي،  اثف

 ، سهَان، ػهبن.ػ٥ٖٛ اخجبس اِشظبٷ، 1378ننننن ، 

 ، ؽ ىوڇ، سهَان، إقډي .النعمةاِذ٤ٗ ٚ تٕبْ  وٕبَٷ، 1395ننننن ، 

 .تيمية ابن مكتبة، ؽ ىوڇ، ت٥ٕ٥ٝ االػالْ اثٗ وتت ٚ سػبئُ ٚ فتب٢ٚ ؿ٥خسب،  سي ي ، اك يثف ٭جياڅلچيڈ، ثي اثف

 .مؤسسة الرسبلة، ثيَور، ال حابةفعبئُ ٷ، 1403كنجڄ، اك ي،  اثف

 .مؤسسة الرسبلةيَور، ، ثٔؼٙذ االٔبْ احٕذثٗ حٙجُٷ، 1421ننننن ، 

 .العلمية، ثيَور، ىاٍاڅپشت اِؽجمبت اِىجش٢، 1990ٕٮي، اث ٭جياهلل،  اثف

 ، ٹڈ، ٭قډ .ؼبِت اث٣ ٔٙبلت آَٷ، 1379ٙهَآٙ ة، ډل يثف ٭چي،  اثف

خ٥ض ف٣ تفؼ٥ش اِىتبة اِؼض٤ضٷ، 1422ثف ٱبڅت،  ، ٭جياڅلٸعطية ابن  .العلمية، ثيَور، ىاٍ اڅپشت إِحشس اِٛ

 ، ىاٍ ٭بڅڈ اڅپشت.السعودية العربية المملكة، اِمؽغ ٚ االئتٙب ٷ، 1413بٓ، اك يثف ډل ي، نل اثف

 ، ٹڈ، ٽنڂَ  ٙين ډٶيي.ا مامةاإلفصبح ف٣ ٷ، 1413نٮ بن، ډل يثف ډل ي،  اثف

 .مكتبة السنة، ؽ ؿهبٍڇ، أػجبة اِعؼف ف٣ اِتفؼ٥ش ثبِٕأثٛسسب،  اث ٙجه ، ډل يثف ډل ي، ثي

و  اڅپشَونيټ، ٕبيز تفؼ٥ش احػمٓسب،  ثي ا٭ٺڈ، اك يثف ٭چي،  www.balligho.com، ٖن

 ، ؽ ٕ ڇ، ثيَور، ىاٍ اڅپشبة اڅٮَثي.ٚ احدة السنةاِغذ٤ش ف٣ اِىتبة ٚ ٷ، 1387اډيني، ٭جياڅلٖيف، 

ي، اث كيبن،  َ.اِجحش إِح٥ػ ف٣ اِتفؼ٥شٷ، 1420انيٖڅ  ، ثيَور، ىاٍ اڅٶپ

                       .العلميةىاٍ اڅپشت  ،ثيَور ،سٚح إِؼب٣٘ ٷ،1415 ،٭جياهلل ډل  ىثف اڅييف ٙهبة څ ٕي،آ

ڂب  اىيبن و ډٌاهت.ٞب٢ ٤ٟٛد٢ ثبٚسٞب ٚ آ٥٤ٗ، 1399آنشَډف، آڅف،   ، سَػ   ١ٍب ٵَُيف، ؽ دنؼڈ، ٹڈ، ىاٚن

ذ٤ـٝ ٔؼ٥ح٥ت حؼ٥ٗ، 1388ثبٍا، آنش ان،  َ ثيف ، سَػ   ٱقڇدس ٘ا بٍي، سهَان، َٙٽز ؿبح و ٚن  اڅ چڄ. كٖيف اٞن

 اڅ ٮبٍٳ. مكتبة، ٍيبٟ، ال حسحةاححبد٤ث   لسلةٷ، 1415ثبني، ډل ي نبَٝاڅييف، 

 ، ثيَور، ىاٍ بكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.ٔؼبِٓ اِتٙض٤ُٷ، 1420ثف ډٖٮ ى،  ثٲ ي، كٖيف

 ، ثيَور، ىاٍ اڅٲَة اإلٕقډي.ػٙٗ اِتشٔز٢، 1998سَډٌي، ډل يثف ٭يٖي، 

 ، سهَان، ٕ ز.بٖ ثضسيآؿٙب٣٤ ثب اد٤، 1385س ٵيٺي، كٖيف، 

 ، سَػ   ډ١َي  ٙنپبيي، ؽ ٕ ڇ، سهَان، ٕ ز.ؿٙبػ٣ تؽج٥م٣ د٤ٗ، 1396سي اٍي، ٽياٍنبر، 

 .العلمية، ثيَور، ىاٍ اڅپشت إِؼتذسن ػ٣ّ اِصح٥ح٥ٗٷ، 1411كبٽڈ نيٖبث ٍي، ډل يثف ٭جياهلل، 

 األ٭چ ي. ، ثيَور،ثبِٙصٛف ٚ إِؼدضات الهذاةئثجبت ٷ، 1425كَ ٭بډچي، ډل يثف كٖف، 

ذ اِتٙض٤ُ ِمٛاػذ اِتفع٥ُٷ، 1411كٖپبني، ٭جيياهلل ثف ٭جياهلل،   .اإلسالمية الثقبفة، سهَان، ډؼ ٬ بكيبء ؿٛٞا

 اڅ َ٭ٚي اڅنؼٶي. آيةاهلل مكتبة، ٹڈ، الشيذيةٔإِفبت ٷ، 1413كٖيني اٙپ ٍي، اك ي، 

 نب. ػب، ثي نؼڈ، ثي، ؽ دالزواةٔؼدٓ سخبَ اِحذ٤ث ٚ تفص٥ُ ؼجمبت ٷ، 1413ه ئي، اث اڅٺبٕڈ، 

لف ٚ االثتذاءٷ، 1407ثف ٕٮيي،  ىاني، ٭ظ بن  .الرسبلة مؤسسة، ؽ ىوڇ، ثيَور، إِىتف٣ ف٣ اِٛ
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 .الرسبلة مؤسسة، ثيَور، اِمشاء اِىجبس معز ةٷ، 1404ًهجي، ډل يثف اك ي، 

 .الرسبلة مؤسسة، ؽ نهڈ، ثيَور، ػ٥ش احػالْ اِٙجالءٷ)اڅٴ(، 1413ننننن ، 

 .اإلسالمية للثقبفة القبلة، ىاٍ جةة، الستةف٣ اِىتت  روايةٔٗ ِٝ  معز ةاِىبؿف ف٣ ٷ)ة(، 1413ننننن ، 

 ، ډٚهي، إٓشبن ٹيٓ ١ٍ ي.سٚض اِدٙبٖ ٚ سٚح اِدٙبٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖٷ، 1408ثف ٭چي،  ٍاُي، اث اڅٶش ف كٖيف

 .ٷ، اڅوَائغ و اڅؼَائق، ٹڈ، ډإٖ  اډبڇ ډهيي1409ٍاونيي، ٕٮييثف هج اهلل، 

اهيڈ  ، ثيَور، ٭بڅڈ اڅپشت.ٔؼب٣٘ اِمشآٖ ٚ ئػشاثٝٷ، 1408ثف َٕي،  ُػبع، اَث

 .الثقبفيةىاٍ اڅلييض  مؤسسة، ٹڈ، ػـش الستةاحصَٛ ٷ، 1423ٍُاى، ُيي، 

 ، ٹڈ، ٍثبني.أػ٥ٗ ف٣ آَ ر الةٷ، 1399ٍُاٍي، اث ٱبڅت، 

 .العلميةىاٍ اڅپشت  ، ثيَور،المشتهزةف٣ اححبد٤ث  التذکزةٷ، 1406ٍُٽٚي، ډل يثف ٭جياهلل، 

 .74-43، 8ٛ، ٗاِجؼػ پٙدٓ، «و اإلنؼيڄ التوراةثيف اڅٺَآن اڅپَيڈ و  اإلډبڇ اڅلٖيف»ٷ، 1440ُ٭ي يبن، ُه ٍ ٽب٩ڈ، 

 ،َ ٤ُٚٷ، 1407ُډوَٚي، ډل  ىثف ٭  ِتأ ٜ ا خٛ ُ ف٣ٚ  ٤ٚ ٖ احلب ٚ ػ٥ٛ  ُ ض٤ ِٙت ط ا ٛٔا ٗ حمبئك غ ىـب  ػ َثي.ِا ٍاڅپشت اڅٮ ور، ىا  ، ؽ ٕ ڇ، ثَي

ك فٕي ٥ي،   اڅٮ٪ ي اڅ َ٭ٚي اڅنؼٶي.آيةاهلل  مكتبة، ٹڈ، اِذسّ إِٙثٛس ف٣ اِتفؼ٥ش ثبِٕأثٛسٷ، 1404ثپَ،  ثف اثي ٭جياَڅ

 ، ٹڈ، ث ٕشبن ٽشبة.ػ٥ش تحَٛ وتبة ٔمذع، 1389ٙ ٔ، ډل ي، 

 ثٺڈ. العلمية الحوزةاڅ يٍٕيف ٵي  جمبعة، ؽ ىوڇ، ٹڈ، لبٔٛع اِشخبَٷ، 1410ٙ ٙشَي، ډل يسٺي، 

 ، ؽ ىوڇ، ٹڈ، ٵَهنڀ إقډي.السنةاِفشلبٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ ثبِمشآٖ ٚ ٷ، 1406ني، ډل ي، ٝبىٹي سهَا

 اڅ َ٭ٚي اڅنؼٶي. آيةاهلل مكتبة، ؽ ىوڇ، ٹڈ، ٔحٕذ ثصبئش اِذسخبت ف٣ فعبئُ آَٷ، 1404ٝٶبٍ، ډل يثف كٖف، 

 ٭چ ي څچ ٦ج ٭بر.األ مؤسسة، ؽ ىوڇ، ثيَور، ا٥ِٕضاٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ، ٥1390جب٥جبئي، ډل يكٖيف، 

ُ اِّدبجٷ، ٥1403جَٕي، اك يثف ٭چي،   ، ډٚهي، ډَس٢ي.االحتدبج ػ٣ّ ٞا

 ، ؽ ٕ ڇ، سهَان، نبَٝ هَٖو.ٔدٕغ اِج٥بٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ، 1372ثف كٖف،  ٥جَٕي، ٵ٢ڄ

 .المعرفة، ثيَور، ىاٍ خبٔغ اِج٥بٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖٷ، ٥1412جَي، ډل يثف ػَيَ، 

 ، ثيَور، ىاٍ بكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.اِتج٥بٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖب، س ٥ ٕي، ډل يثف كٖف، ثي

 ، ؽ ؿهبٍڇ، ثيَور، ىاٍ اڅهبىي.اِٙج٣ احػظٓ  سزةاِصح٥ح ٔٗ ٷ، 1415٭بډچي، ػٮٶَ ډَس٢ي، 

 األ٭چ ي څچ ٦ج ٭بر. مؤسسة، ؽ ٕ ڇ، ثيَور، ِؼبٖ ا٥ِٕضاٖٷ، 1406٭ٖٺقني، اك يثف ٭چي، 

 يَور، ىاٍ اڅپشبة اڅٮَثي.، ثالمنقعةتؼد٥ُ سب،  ثيننننن ، 

اػظ٥ٗ ٚ  روضة، 1375ٵشبڃ نيٚبث ٍي، ډل يثف اك ي،   ، ٹڈ، ١ٍي.إِتؼظ٥ٗ ب سزةاِٛ

 .المنيرية الطببعة، اىاٍة إِٛظٛػبت تذکزة، 1343ٵشني، ډل ي٥بهَ ثف ٭چي، 

 ، ؽ ٕ ڇ، ثيَور، ىاٍ بكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.اِتفؼ٥ش اِىج٥شٷ، 1420ٵوَ ٍاُي، ډل يثف ٭ َ، 

هَاء.ٔٗ ٚح٣ اِمشآٖٷ، 1405اهلل، ډل يكٖيف،  ڄٵ٢  ، ثيَور، ىاٍ اِڅ

 .القبطية، ثيَور، اڅپن ُ ػفش ئؿؼ٥بء، اڅٴ2018ٵپَي، ان٦ ني ٓ، 

 .القبطية، ثيَور، اڅپن ُ ػفش صوش٤بة، 2018ننننن ، 

ٍ. مكتبة، ؽ ىوڇ، سهَان، تفؼ٥ش اِصبف٣ٷ، 1415ٵي٠ ٽبٙبني، ډل يثف ٙب  ډَس٢ي،  ي  اٞڅ

اهيڈ،  ٹ ي، ٭چي  ، ؽ ٕ ڇ، ٹڈ، ىاٍ اڅپشت.تفؼ٥ش اِم٣ٕٷ، 1363ثف اَث

 ، سهَان، ٽشبثٶَوٙي إقډي .ٟٔٙح اِصبدل٥ك ف٣ ئِضاْ إِخبِف٥ٗسب،  اهلل ثف ٙپَاهلل، ثي ٽبٙبني، ٵشق
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 إلكيبء اڅشَاص. اڅجيز آڃ مؤسسة، ٹڈ، اِشخبَ معز ةاخت٥بس ٷ، 1404ٽٚي، ډل يثف ٭ َ، 

 .اإلسالمية، ؽ ؿهبٍڇ، سهَان، ىاٍ اڅپشت اِىبف٣، ٷ1407ٽچيني، ډل يثف يٮٺ ة، 

اهيڈ،  ٽ ٵي، ٵَار  اإلٍٙبى االٕقډي. وزارةاڅ٦ج٬ و اڅنَٚ ٵي  مؤسسة، سهَان، تفؼ٥ش فشات اِىٛف٣ٷ، 1410ثف اَث

اهبڇ،  َ.ا٢ اص تّٕٛد ٌٙد٥ٙٝ، 1382ٽهف، آَث  ، سَػ   اډيَ ٵَييون ځَځبني، سهَان، إب٥ي

 اڅ َس٢ ي . مطبعة، نؼٴ، تٙم٥ح إِمبَ ف٣ ػّٓ اِشخبَسب،  ډبډٺبني، ٭جياهلل، ثي

بڇ،   اڅجي٢بء. المحجة، ثيَور، ىاٍ إِمبَ ٔٗ ٔؼدٓ اِشخبَ سبذةٷ، 1426ډَس٢ي، ٖث

 اڅجيز الكيبء اڅشَاص. آڃ مؤسسة، ٹڈ، اِصحبح رواةاإلفصبح ػٗ احٛاَ ٷ، 1426ډ٪ٶَ، ډل يكٖف، 

 اٍ اڅپشبة اإلٕقډي.، ٹڈ، ىاِتفؼ٥ش اِىبؿفٷ، 1424ډٲني ، ډل يػ اى، 

ين اڅ ٶيي. اللفية، ٹڈ، اڅ اس َ اڅٮبڅ ي االختصبفٷ، 1413ډٶيي، ډل يثف ډل ي،   اٚڅ

 .االسالمية، ؽ ىهڈ، سهَان، ىاٍ اڅپشت تفؼ٥ش ٕ٘ٛ٘ٝ، 1371ډپبٍڇ ٙيَاُي، نبَٝ، 

٣ ٚ ٔمبِٝ، 1396ډإٖ  ٵَهنڂي انش٪بٍ ن ٍ،    ٕشبن ٽشبة.، ٹڈ، ثٞب٢ ٌفتٕبٖ چٟبسْ ٌفتٕبٖ ٟٔذ٤ٚت: ػخٙش٘ا

 اڅنَٚ اإلٕقډي. مؤسسةثٺڈ،  العلمية الحوزةاڅ يٍٕيف ٵي  جمبعة، ؽ ٙٚڈ، ٹڈ، سخبَ اِٙدبؿ٣، 1365نؼبٙي، اك يثف ٭چي، 

 ، سهَان، ٵَُني ډاڅٴ.ٔؼتذسوبت ػّٓ سخبَ اِحذ٤ثٷ، 1414ن بُي ٙبهَوىي، ٭چي، 

 .العلمية، ىاٍ اڅپشت فتٛح اِـبْٷ، 1417واٹيي، ډل يثف ٭ َ، 
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