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 تفسير سوره فرقان

 :سوره درآمد پیش

 ٝ ٗغ٘ـ ع٘لت كًبٓت پ٨لاٗٞٙ كا ِٗل٨ًٚ ُج٢بت ٝ پلؿامؿ ٦ٗ ا٧ـئٞٓٞه٥ ٝ ػو٨ـٟ اٗٞك ث٠ ٝ ُـٟ ٛبمّ ٠ٌٗ ؿك كلهبٙ ٥ ًٞكٟ

 كٝم ٝ ُـٙ مٛـٟ ث٠ ا٧٘بٙ ٝ ٗغ٘ـ ع٘لت كًبٓت ؿكًت٦ ٝ هلآٙ ٓـم احجبت ًٞكٟ، ٗغٞك. ًٜـ ٦ٗ ثلٛلف ٝ ثلك٦ً ًل٧ٖ هلآٙ

 .ؿاكؿ ٗ٘ٚ ؿك ٨ٛن كا ١ب٦٧ ه٠ٔ اٛـكم ٝ پٜـ ٜٗظٞك ث٠ ٝ. ثبُـ ٦ٗ رنا

 ؿك٧ؾ ك٦ٜ ٝ ٢ٗبكت ١ل ُلكتٚ ًبك ث٠ ام آٙ آ٧بت تٌق٧ت ٝ مؿٙ ٗلث٠ ثلا٥ ِٗلًبٙ. اًت ُـٟ ُلٝع هلآٙ پ٨لاٗٞٙ ثغج ثب ًٞكٟ* 

 ام ثؼ٦٘ ٝ اًت ٗغ٘ـ ؿًت ٥ ًبؽت٠: ُلتٜـ ٦ٗ ُب٦١ ٝ اًت، ُقُت٠ كٝمُبكاٙ ١ب٥ اكٌب٠ٛ هلآٙ: ُلتٜـ ٦ٗ مٗب٦ٛ ٗخال ٛٞكم٧ـٛـ؛

 ٗلؿٝؿ كا آ٢ٛب ؿكٝؿ٨ٚ تٔٞكات ٗتؼبّ ؽـا٥ اٗب. آٌُبك اًت ًغل٥ هلآٙ: ُلتٜـ ٦ٗ ٨ٛن ُب٦١ ٝ اٛـ، ؿاؿٟ ٧بك٥ كا اٝ ًتبة ا١ْ

. اًت ُـٟ ٛبمّ ر٢ب٨ٛبٙ پلٝكؿُبك ربٛت ام ٠ً اًت ًلؿٟ اهب٠ٗ ثلا٦ٜ٨١ ٝ ؿال٧ْ ٝ ًلؿٟ كؿ كا آ٢ٛب ٛبكٝا٥ ٝ ثبْٛ ا١ٝبٕ ا٧ٚ ٝ ؿاٌٛت

 پ٢ِٜ٨بؿ ٝ ثٞؿٛـ ككت٠ كلٝ آٙ پ٨لاٗٞٙ ثغج ؿك ٗؼبٛـ ِٗلًبٙ ٗـ٧ـ ١ب٥ ٗـت ٠ً اًت، ؿاؿٟ ًؾٚ ؿاؿ كًبٓت ٗٞٗٞع پ٨لاٗٞٙ ًپي

 ٝ ربٟ ا١ْ ٗؾّٔٞ كًبٓت ثبُـ، ١ٖ اٌٛبٙ پ٨بٗجل ا٠ٌٜ٧ كلٕ ث٠: ُلتٜـ ٦ٗ آٛبٙ. اٌٛبٙ ٠ٛ ثبُـ كلُت٠ ثب٧ـ پ٨بٗجل ٠ً ًلؿٛـ ٦ٗ

 كؿ كا ُج٢بت ا٧ٚ هبٛغ ؿال٧ْ ثب ٗتؼبّ ؽـا٥. ٧ت٨ٖ ث٨ٜٞا٥ ٠ٛ ثبُـ، ثنكٍ ٝ حلٝتٜ٘ـ اٌٛب٦ٛ ثب٧ـ پ٨بٗجل ٛت٨ز٠ ؿك. اًت حلٝت ٝ ٜٗنٓت

 ثب ٠ً اًت، ًلؿٟ ث٨بٙ كا ِٗل٨ًٚ ام ثؼ٦٘ اعٞاّ ٝ اٝٗبع آٙ، ام ثؼـ.اًت ٌٌُت٠ كا ٛبكٝا ٝ ثبْٛ ً٘ل ٝ ًلؿٟ اهب٠ٗ ًٞثٜـٟ عزت ٝ

 اٗب ُـ ٌٗٔ٘بٙ ٠ً اًت ُـٟ آٝك ٧بؿ كا ٗؼ٨ٚ اث٦ ثٚ ػوج٠» ر٠ٔ٘ ام. ثلُِتٜـ ػوت ث٠ ثؼـا اٗب پق٧لكتٜـ كا آٙ ٝ ًلؿٟ پ٨ـا آُٜب٦٧ عن

 ٨ُٜبٙ ؿًٝتَ ٝ ،(٧ـ٠٧ ػٔى آظبٖٓ ٧ؼٖ ٧ٕٝٞ): ٛب٨ٗـ «ظبٖٓ» كا اٝ ًل٧ٖ هلآٙ ٝ ُـ، ٗلتـ ؽٔق ثٚ اث٦» ثـثؾتَ، ؿًٝت ًجت ث٠

 آٗـٟ ٨ٗبٙ ث٠ آ٢ٛب ٥ ًٜٜـٟ تٌق٧ت اهٞإ ٝ پ٨بٗجلاٙ ام ثؼ٦٘ ام ار٘ب٦ٓ فًل٥ كلهبٙ، ٗجبكى ٥ ًٞكٟ آ٧بت الثال٥ ؿك ٝ. ُلكت ٛبٕ

 ػبؿ، ٛٞط، هٕٞ ر٠ٔ٘ ام. اًت ُـٟ ث٨بٙ ٨ُلؿ، ٦ٗ كلا كا آ٢ٛب پ٨بٗجلاٙ، تٌق٧ت ٝ ُلؿ٦ٌِٛ ٥ ٛت٨ز٠ ؿك ٠ً آماك٥ ٝ ػقاة ٝ. اًت

 ٝ ؽـا ٧ِب٦ِٛ ٝ هـكت ؿال٧ْ ٥ ؿكثبكٟ ًٞكٟ ١٘ض٨ٜٚ. ثلؿ ٛبٕ تٞاٙ ٦ٗ كا ٌٜٗل ٝ ًبكل اهٞإ ؿ٧ِل ٝ ٓٞٙ هٕٞ كى، آغبة ح٘ٞؿ،

 ثل ُٞا١بٙ ام ٦ٌ٧ ٝ ؽـا هـكت آحبك ام ٦ٌ٧ ٠ً ا٥ ١ٌت٦ ػبٖٓ اًت، ؿاؿٟ ًؾٚ ؿاؿ ١ٌت٦، ػبٖٓ ؿك ا٨ِٛن ُِلت ٜٓب٧غ ٥ ؿكثبكٟ

 .آ٧ـ ٦ٗ ُ٘بك ث٠ اٝ ٌُٟٞ ٝ ػظ٘ت

 ثٜـُب٦ٛ. اًت ٧بكت٠ ؽبت٠٘ اًت ُـٟ ػٜب آٛبٙ ث٠  ؽـا ربٛت ام ٠ً ا٥ پٌٜـ٧ـٟ اؽالم ٝ كع٘بٙ، ؽـا٥ ثٜـُبٙ ٓلبت ث٨بٙ ثب ًٞكٟ

 .ؿاكٛـ كا ث٢ِت ؿك ثنكٍ پبؿاٍ اًتغوبم ًتٞؿٟ، ٓلبت آٙ ًجت ث٠ ٠ً

 آٙ ؿك پلاكتؾبك ًتبة ا٧ٚ ام ٗتؼبّ ؽـا٥ ٠ً اًت ُـٟ ًٕٗٞٞ «كلهبٙ ٥ ًٞكٟ» ث٠ ُل٧ق ٥ ًٞكٟ ًجت ا٧ٚ ث٠ :سوره نامگذاری

 ٛٞك٥ م٧لا آ٧ـ؛ ٦ٗ ُ٘بك ث٠ اٌٛب٨ٛت ثل ٛؼ٘ت ثنكُتل٧ٚ ٝ ًلؿ ٛبمّ ٗغ٘ـ ؽٞؿ، ٥ ثٜـٟ ثل كا آٙ ٠ً ًتبث٦ اًت، آٝكؿٟ ٨ٗبٙ ث٠ فًل٥
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 ام. اًت ًلؿٟ رـا ١ٖ ام كا ا٧٘بٙ ٝ ًلل ٝ كُٜٝب٦٧ ٝ تبك٦ٌ٧ ٝ ثبْٛ ٝ عن آٙ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ؽـا ٠ً اًت ؿكؽ٦ِِ ٝ كلٝؽ پل اًت

 .ُلؿؿ ًٕٗٞٞ  كلهبٙ ث٠ ٠ً اًت ُب٧ٌت٠ كٝ ا٧ٚ

 سوره فزقان 02تا  1آیات

 :اًت ُلت٠ ُبػل آ٧ـ، ٦ٗ ٨ٛن تؼظ٨ٖ ٝ ًتب٧َ ٝ ت٘ز٨ـ ٗؼ٦ٜ ث٠ ٝ اًت، ؽ٨ل كلاٝا٦ٛ ٝ ٝكٞك ٗؼ٦ٜ ث٠ ثلًت ام «تجبكى: )لغات معنی

 ٗبٛغ كة ٧ب ؤػ٨ٜت ٓ٘ب ٨ٓٝي                  ٜٗؼت٠ ءٍ ٦ِٓ ٗؼٚ ال تجبكى

 ا٥ ًلؿٟ ػٜب تٞ ٠ً ٛـاكؿ كا ص٨ن٥ ٜٗغ هـكت ًي ٨١ش ٝ ٛـاكؿ ًٜٜـٟ ػٜب ٦ًٜ ٜٗغ ٠ً كا ص٨ن٥ ثبُـ، ٦ٗ تٞ آٙ ام ػظ٘ت

 ًٔخٕٞ ثٚ ػ٘لٝ. ُـٟ ٨ًِـٟ مٛز٨ل ث٠ ُـٟ، ثٌت٠( ٗول٨ٛٚ). ٗلٍ ام ثؼـ ًلؿٙ مٛـٟ ٧ؼ٦ٜ ِٛٞك (ِٛٞكا). ٛبثٞؿ٥ ام ؿاكٛـٟ ثلعقك( ٛق٧لا)

 :اًت ُلت٠

 ٗول٨ٜٛب ثبٓ٘ٔٞى ؤثٜب ٝ            ثبٌٓجب٧ب ٝ ثبٓت٢بة كبثٞا

 .آٗـ٧ٖ ثبم ٨ًِـٟ مٛز٨ل ث٠ ُب١بٙ ثب ٗب ٦ٓٝ ثلُِتٜـ ا٨ًلاٙ ٝ تبكاد ثب آ٢ٛب 

 .ُـٛـ ١الى ٠ً ٗلؿا٦ٛ ٧ؼ٦ٜ ثٞك؛ كربّ ثٞك، كرْ  :اًت ُلت٠ ػج٨ـٟ اثٞ. اًت ٛبثٞؿ٥ ٗؼ٦ٜ ث٠ ثٞاك ام( ثٞكا. )ٛبثٞؿ٥ ٝ ١الى (حجٞكا)

 : تفسیز

 ثل كا ثبْٛ ٝ عن ٥ رـاًٜٜـٟ آٙ ػظ٨ٖ، هلآٙ ٠ً اًت ؽـا آٙ ام ؽ٨ل ٝكٞك ٝ ػظ٘ت ٝ ٌُٟٞ( ػجـٟ ػٔى آللهبٙ ٛنّ آق٥ تجبكى)

 آق٥). ؿاكؿ ثلعقك  ؽـا ػقاة ام كا آٛبٙ ٝ ثبُـ پ٨بٗجل ر٢ب٨ٛبٙ ػٕ٘ٞ ثلا٥ ٗغ٘ـ تب (ٛق٧لا ٓٔؼب٨٘ٓٚ ٨ٌٓٞٙ) .ًلؿ ٛبمّ ٗغ٘ـ اٍ، ثٜـٟ

 ٝ( ٝٓـا ٧تؾق ٖٓ ٝ. )اًٝت آٙ ام م٨ٗٚ ٝ آً٘ب٢ٛب ٗٞرٞؿات ت٘بٕ ٗب٨ٌٓت ٝ كلٗبٛلٝا٦٧ ٠ً ٗتؼب٦ٓ ؽـا٥ (األكٕ ٝ آٌ٘ٞات ٗٔي ٠ٓ

 ؽـا٥ پٜـاكٛـ، ٦ٗ پلًتبٙ ثت ٠ً ٛٞك آٙ ٝ( آ٘ٔي ك٦ ُل٧ي ٠ٓ ٧ٌٚ ٖٓ ٝ ).ٛـاكؿ كلمٛـ٥ اٛـ ثلؿٟ ُ٘بٙ ٛٔبك٥ ٝ ٢٧ٞؿ ٠ً ٛٞك آٙ

 ؿك. اًت آكل٧ـٟ اًتٞاك ٝ ٌٗتغٌٖ ؽٞؿ ٥ اكاؿٟ ٝ هـكت ثب كا ص٨ن ٠٘١( توـ٧لا كوـكٟ ٦ُء ًْ ؽٔن ٝ). ٨ٌٛت اٝ ١٘لاٟ ؿ٧ِل

 ُلا٧ٚ ث٠ تٞر٠ ثب ا٥ آكل٧ـٟ ١ل ا٠ٌٜ٧ ٝ ًبؽتبك ؿك اًتغٌبٕ ٧ؼ٦ٜ توـ٧ل ٝ ػـٕ، ام آٝكؿٙ ٝرٞؿ ث٠ ٧ؼ٦ٜ ؽٔن: اًت آٗـٟ آت٨٢ٌْ

 ُلت٠ كام٥ ٝ. ُلؿؿ ِٗؾْ ٝ ٗؼ٨ٚ ٥ٝ ع٨بت مٗبٙ ٗـت ٝ ٜٗبكغ ٝ ٗٔبٓظ ٝ ثبُـ ثلؽٞكؿاك ؽب٦ٓ آكل٧َٜ ام آٙ ٌٗب٦ٛ ٝ مٗب٦ٛ

 ا٧ٚ ؿٕٝ،. اًت م٨ٗٚ ٝ آً٘بٙ ٗبٓي ٠ً ا٧ٚ اّٝ،: اًت ًلؿٟ ت٨ٓٞق ًجل٧ب ٓلبت ام ٓلت ٛٞع ص٢بك ث٠ كا ؽٞؿ ًجغبٙ ؽـا٥: اًت

 ؿاؿٟ ؽلد ث٠ عٌ٘ت ٝ تـث٨ل آكل٧َٜ ر٢بٙ ؽٔوت ؿك ٠ً ا٧ٚ ص٢بكٕ،. اًٝت آٙ ام كوٚ ا٨١ٞٓت ا٠ٌٜ٧ ًٕٞ،. اًت ٗؼجٞؿ اٝ كوٚ ٠ً

 ٝر٠ ٨١ش ث٠ ٠ً ؽـا٧ب٦ٛ (٧ؾٔوٞٙ ١ٖٝ ٨ُئب ٔوٞٙؾال٧. )پلؿاؽتٜـ ثت٢ب پلًتَ ث٠ ؽـا ؿ٨ل ث٠ ِٗل٨ًٚ( آ٤٢ٓ ؿ٠ٛٝ ٗٚ اتؾقٝا ٝ ).اًت

 ألٛل٢ٌٖ ٧ٌ٘ٔٞٙ ال ٝ)ُٞٛـ؟ ٦ٗ ؽـا ص٠ِٛٞ پي. اٛـ تلا٨ُـٟ كا آ٢ٛب ٝ ٗؾٔٞهٜـ ٝ ٜٗٔٞع ؽٞؿ ث٠ٌٔ ٛـاكٛـ، كا ص٨ن٥ ؽٔن هـكت
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 ًِتٚ هـكت (ِٛٞكا ٝال ع٨ب٣ ال ٝ ٗٞتب ٧ٌ٘ٔٞٙ ال ٝ). ٛـاكٛـ كا ؽٞؿ ثلا٥ ًٞؿ رٔت ٝ ؽٞؿ ام ٗلك ؿكغ هـكت ٝ (ٝالٛلؼب ٗلا

 ُلت٠ مٗؾِل٥. ٛـاكٛـ كا ٗلؿُبٙ ام ٧ي ٨١ش ٥ ؿٝثبكٟ ًلؿٙ مٛـٟ هـكت ٝ. ٛـاكٛـ كا ٗٞرٞؿ٥ ًلؿٙ مٛـٟ تٞاٛب٦٧ ٝ ٛـاكٛـ كا اعـ٥

 رٔت ٝ ٗلك ؿكغ ام آ٢ٛب ٝهت٦. ٛـاكٛـ كا ًبك٥ ٨١ش تٞاٛب٦٧ ٠ً اٛـ ؿاؿٟ تلر٨ظ ؽـا پلًتَ ثل كا ؽـا٧ب٦ٛ پلًتَ آ٢ٛب ٧ؼ٦ٜ: اًت

 ؿاكؿ هلاك ؽـا هـكت ٥ هج٠٘ ؿك كوٚ ٠ً ٗلؿٟ ًلؿٙ مٛـٟ ام پي، ثبُـ، ٦ٗ ثٜـُبٙ هـكت ؿك ٠ً اٗل٥ ٛبتٞاٜٛـ، ؽٞؿ ثلا٥ ٜٗلؼت

 .تلٛـ ٛبتٞاٙ

 آٝكؿٟ ٝ ًبؽت٠ ؽٞؿ كا آٙ ٗغ٘ـ ٠ً ٨ٌٛت ص٨ن٥ ؿكٝؽ رن هلآٙ ا٧ٚ: ٨ِٗلتٜـ هل٧َ ًلبك (اكتلاٟ بكي بال ١قا بٙ ًللٝا آق٧ٚ هبّ ٝ)

 ث٢تبٙ ٝ ًتٖ ك٥ٝ ام( مٝكا ٝ ظٔ٘ب ربءٝا كوـ. )اٛـ ؿاؿٟ ٧بك٥ كا اٝ اٗل ا٧ٚ ؿك ًتبة ا١ْ ام ر٘ؼ٦ ٝ (آؽلٝٙ هٕٞ ػ٠٨ٔ ؤػب٠ٛ ٝ). اًت

 ٠ً ًٜـ ٦ٗ ؿك٧بكت ػلث٦ ًال٦ٗ ٝ ُلتبك ػزٖ، ٧ي ام ػلة ٛلل ٧ي آ٢ٛب ُ٘بٙ ث٠ صٞٙ اٛـ؛ آٝكؿٟ ؿك ؽٞؿ ام كا ص٨ن٥ اكتلا ٝ

 األ٨ٓٝٚ ؤًب٨ٛل بٓٞاهٝ) ؿك. اًت ٗغٖ ٛبكٝا٥ ٝ ؿكٝؽ آ٢ٛب ُ٘بٙ ٝ ُلت٠ ثٜبثلا٧ٚ. اًت ًلؿٟ ؿكٗبٛـٟ كا ػلة ك٨ٔغبٙ ت٘بٕ كٔبعتَ

 ك٦٢. )ث٧ٌٜٜٞـ ثلا٧َ كا آٙ اًت ؿاؿٟ ؿًتٞك ٗغ٘ـ ٠ً اًت پ٨ِ٨ٚ ١ب٥ ٗٔت ؽلاكبت ٝ اكٌب٠ٛ: ُلتٜـ ٦ٗ هلآٙ ٗٞكؿ ؿك (اًتتج٢ب

 ا٧ٚ ٧ُٜٞـُبٙ: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ. ًٜـ علظ ٝ ٗجٚ كا آٙ تب ؽٞاٜٛـ ٦ٗ اٝ ثل كا آٙ ُبِٗب١بٙ ٝ ثبٗـاؿاٙ( ؤ٨ٓال ٝ ثٌل٣ ػ٠٨ٔ ت٘ٔى

 ثـ٧ٚ (األكٕ ٝ آٌ٘ٞات ك٦ آٌل ٧ؼٖٔ آق٥ ؤٛن٠ٓ هْ. )ؿكٝؽ ثـتل٧ٚ ٧ؼ٦ٜ اكي ٝ. پ٨لٝاَٛ ٝ «عبكث ثٚ ٛ٘ل: »ام ػجبكتٜـ ًؾٚ

 م٨ٗٚ ٝ آً٘بٙ ؿك ص٨ن ٨١ش ٠ً اًت ًلؿٟ ٛبمّ كا آٙ تٞاٛب ٝ ؿاٛب ؽـا٥: ثِٞ! ٗغ٘ـ ا٥ ٧ؼ٦ٜ. ًٜـ ٦ٗ كؿ كا آ٢ٛب ُ٘ب٢ٛب٥ ت٘بٕ ٠ٔ٨ًٝ

 عبّ ث٠ كعٖ ٝ ؿٌٓٞم٥ ػٜٞاٙ ث٠ ث٠ٌٔ ًٜـ، ٦٘ٛ تؼز٨ْ ُ٘ب ػوٞثت ٝ ٨ًلل ؿك هبؿك ؽـا٥ (كع٨٘ب ؿلٞكا ًبٙ ب٠ٛ). ٨ٌٛت پ٨ُٞـٟ اٝ ثل

 ٦ِ٘٧ ٝ آٜؼبٕ ٧إًْ آلًّٞ ١قا ّٗب هبٓٞا ٝ). اًت ٢ٗلثبٙ ثٜـُبَٛ ث٠ ٌٛجت ٝ ٨ًٝغ ثؾِٞؿ٨َُ ٨ٗـاٙ م٧لا ؿ١ـ؛ ٦ٗ ٢ٗٔت ُ٘ب

 ُلؿؿ؟ ٦ٗ ثبماك ؿك ٗؼبٍ ًٌت ؿٛجبّ ث٠ ٗب ٗبٜٛـ ٝ ؽٞكؿ ٦ٗ ؿقا ٗب ٗبٜٛـ ٠ً اًت پ٨بٗجل٥ ص٠ ا٧ٚ: ُلتٜـ ٦ٗ ِٗلًبٙ( األًٞام ك٦

 ػالٟٝ (آلًّٞ ٢ٓقا ٝٗب) ٥ ُلت٠ ؿك. ٛـاكؿ آٗـ ٝ ككت ثبماك ؿك پبؿُبٟ ٝ ؽٞكؿ ٦٘ٛ ؽٞكاى كلُت٠ م٧لا پبؿُبٟ؛ ٠ٛ ٝ اًت كلُت٠ ٠ٛ اٝ

 كلُت٠ اٝ ثب ؽـا ُـ ٦٘ٛ ِٗل (ٛق٧لا ٗؼ٠ ك٨ٌٞٙ ٗٔي ب٠٨ٓ ؤٛنّ ٓٞال). ١ٌت ٨ٛن اًت٢نا ٝ ٌٗؾلٟ ٗت٘٘ٚ ًٜٜـ ٦ٗ اٌٛبك كا اٝ ٠ً ا٧ٚ ثل

 ٝ ث٨ِلؿ ً٘ي آٙ ام ٠ً ث٨ب٧ـ ثلا٧َ آً٘بٙ ام ا٥ ؽنا٠ٛ ٝ ُٜذ ٧ب (ًٜن ب٠٨ٓ ٧ٔوى ؤٝ! )ثبُـ ُٞاٟ اؿػب٧َ ٓـم ثلتب ًٜـ ٗجؼٞث كا ا٥

 آظبٓ٘ٞٙ هبّ ٝ) ًٜـ؟ اًتلبؿٟ ٝ ثؾٞكؿ آٙ ٥ ٨ٟٗٞ ام ٝ ثبُـ ٦ؿثب ؿاكا٥ ب٧ (٢ٜٗب ٧إًْ ر٤ٜ ٠ٓ تٌٞٙ ؤٝ) ُٞؿ؟ ٨ٛبم ث٦ ٗؼبٍ ٛٔت ام

 ام كا ػؤَ ٠ً ٨ًٜـ ٦ٗ پ٨ل٥ٝ ُـٟ اكٌٞٙ اٌٛبٙ ٧ي ام كوٚ ُ٘ب! ٗاٜٗبٙ ُلٟٝ ا٥: ُلتٜـ ٦ٗ ًبكلاٙ( ٌٗغٞكا كرال بال تتجؼٞٙ بٙ

 آٙ تٞ ٥ ؿكثبكٟ ص٠ِٛٞ ًٚ ِٛبٟ ٗغ٘ـا ا٥ ( ك٘ٔٞا األٗخبّ ٓي ٗلثٞا اٛظل٨ًق). ثبُـ ٦ٗ ؽـا پ٨بٗجل ًٜـ ٦ٗ ُ٘بٙ ٝ اًت ؿاؿٟ ؿًت

 كا ٛبكٝا ٓلبت آٙ ص٠ِٛٞ ٠ً ثِٜل ٝ. ٗبٛـ ٦ٗ «آ٘خْ ٗلة» ١٘ضٞٙ ثٞؿٙ ؿ٨لٝاهؼ٦ ؿ٨ْٓ ث٠ ٠ً كاٜٛـ، ٦ٗ مثبٙ ث٠ كا ػز٨ت ًؾٜبٙ

 ٝ تٞ تٌق٧ت ًجت ث٠ ٠ً ا٧ٚ ام ثؼـ پي( ًج٨ال ٧ٌت٨ٜؼٞٙ كال. )اٛـ ُـٟ ُ٘لاٟ ٝ ككت٠ ؿك ١ـا٧ت كاٟ ام ٛت٨ز٠ ؿك اٛـ، آٝكؿٟ ؿك ؽٞؿ ام

 ا٧ٚ ثٞؿٛـ ٗؼتوـ ٝ ًلؿٛـ فًل كا ٓلت پٜذ تب پ٨بٗجل ثلا٥. ٧بثٜـ ٦٘ٛ عن ٥ًٞ ث٠ كا٦١ ؿ٧ِل ُِتٜـ، ُ٘لاٟ عن كاٟ ام تٞ كًبٓت اٌٛبك

 ٛبؿا٦ٛ اٝد ا٧ٚ ٝ ثبُـ، ؿاُت٠ ثلتل٥ ؿ٧ِلاٙ ثل ثـٙ ٝ رٌٖ ؿك ثب٧ـ پ٨بٗجل ٠ً ًلؿٛـ ٦ٗ ُ٘بٙ آ٢ٛب م٧لا ثبُٜـ؛ ٦ٗ كًبٓت ٗؾْ ٓلبت
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 ُب٦١ ٠ً صلا تٜبه٘بتِبٙ؛ ام پ٨بٗجلاٙ ًبؽتٚ ٗتؼزت اّٝ،: اًت ًلؿٟ كؿ كا آ٢ٛب پٞس ًؾٚ ٓٞكت ؿٝ ث٠ ؽـا. اًت ًلب١ت ٝ

 ٛبؿكًت ٝ اًبى ٝ پب٠٧ ث٦ ًؾٜبٙ ٠ً رب٦٧ تب. اًت ؿ٧ٞا٠ٛ ُلتٜـ ٦ٗ ١ٖ مٗب٦ٛ ٝ اًت ًبعل ُلتٜـ ٦ٗ مٗب٦ٛ ٝ اًت ُبػل ٨ِٗلتٜـ

 پ٢ِٜ٨بؿ ٗٞاكؿ ام ث٢تل ص٨ن١ب٥ ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا اُل ؿٕٝ،. اًت آٗـٟ ؿك «آ٘خْ ٗلة» ٓٞكت ث٠ ثٞؿَٛ ؿل٧ت ٝ ػز٨ت ؿ٨ْٓ ث٠

 ُلت٠ ام ٜٗظٞك ٝ. ؿاؿ ٦ٗ اٝ ث٠ تل ٢ٖٗ ٝ ث٢تل ًلؿٛـ، ٦ٗ كا تٔٞكٍ آ٢ٛب آٛض٠ ام ٝ. ًلؿ ٦ٗ ػٜب ؽٞؿ پ٨بٗجل ث٠ كا آٛبٙ تًٞٚ ُـٟ

 ٦ٗ اُل ٠ً اًت ر٨ْٔ ٝ ًج٨ل ؽـا٥ آٙ ام ػظ٘ت ٝ ٌُٟٞ ٧ؼ٦ٜ. اًت ٨٘١ٚ ٨ٛن( فٓي ٗٚ ؽ٨لا ٓي رؼْ ُبء بٙ آق٥ تجبكى)٥

 ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا اُل (األ٢ٛبك تغت٢ب ٗٚ تزل٥ رٜبت. )اٛـ ُلت٠ آ٢ٛب ٠ً ؿاؿ ٦ٗ هلاك ثلا٧ت آٙ ام ث٢تل ؿ٨ٛب، ١ب٥ ٛؼ٘ت ام ؽٞاًت،

 ٠ٛ ًلؿ، ٦ٗ ػٜب تٞ ث٠ ١ب ثبؽ! آك٥. اًت ربك٥ ُٞاكا ٝ مالّ آة ٢ٛل١ب٥ آٙ ؿك ٠ً ًلؿ ٦ٗ ػٜب تٞ ث٠ ٗتؼـؿ ١ب٥ ثٌتبٙ ٝ ثبؿ٢ب

 ٗبٜٛـ ثبٌُٟٞ ٝ ثٜٔـ هٔل١ب٥ ثبؿ٢ب، آٙ ثل اٗبك٠ ٝ (تٔٞكا ٓي ٧ٝزؼْ)!ثؾٞكؿ؟ آٙ ام ٠ً ٛـاكؿ ثبؿ٦ صلا: ُلتٜـ ٦ٗ آ٢ٛب ٠ً آٛضٜبٙ

 اٛـ١ٝجبك پ٨بٗجل ًلؿٛـ، هٔ٘ـاؿ َٜٛ ٝ ػبك پ٨بٗجل ثلا٥ كا ث٨ٜٞا٦٧ ِٗل٨ًٚ ٝهت٦: اًت ُلت٠ ٗغبى. ًلؿ ٦ٗ ػٜب تٞ ث٠ ُب١بٙ، ًبػ

 ُِٞؿٟ آً٘بٙ ام ؿك٥ ٛب٢ُبٙ ثٞؿ، رجلئ٨ْ ثب ًلؿٙ ٓغجت ًلُلٕ ٠ً ١ِٜبٕ آٙ ؿك ؿاؿ، ؿٓـاك٥ كا اٝ ٝ آٗـ اٝ ٛنؿ رجلئ٨ْ آِٛبٟ ُـ،

 آِٛبٟ. ًٜـ كا٦ٗ كا تٞ ٠ً اًت آٗـٟ ؽـا٧ت ربٛت ام. اًت ث٢ِت ؿاك ؽنا٠ٛ كٗٞاٙ ا٧ٚ ثبؿ ٗوؿٟ! ٗغ٘ـ ا٥: ُلت رجلئ٨ْ آِٛبٟ ُـ،

 ؿًت٠ ؽٞؿ ثب. «ؽـا ٥ ثٜـٟ ٝ پ٨بٗجل» ٧ب «ثب٦ُ پبؿُبٟ ٝ پ٨بٗجل» ٠ً اًت ًلؿٟ ٗؾ٨ل كا تٞ ؽـا: ُلت ٝ ًلؿ ًالٕ پ٨بٗجل ثل كٗٞاٙ

 ٛ٘ٞؿ، ِٗٞكت اٝ ثب ٝ ًلؿ ِٛبٟ رجلئ٨ْ ث٠ پ٨بٗجل. ثبُٜـ ٦ٗ م٨ٗٚ ١ب٥ ُٜز٠ٜ٨ ٨ًٔـ ا٧ٚ: ُلت ًپي. ؿاُت ؿكؽِبٙ ٝ ٛٞك٧ٚ ٨ًٔـ٥

 مٗب٦ٛ تب آٙ ام ثؼـ. ثبُٖ ثٜـٟ ٝ پ٨بٗجل ٠ً ؿ١ٖ ٦ٗ تلر٨ظ ث٠ٌٔ: ُلت ّپ٨بٗجل آِٛبٟ. ثبُـ كلٝتٚ ٠ً ًلؿ اُبكٟ ؿًت ثب رجلئ٨ْ ؤٗب

 ثبٌٓبػ٤ ًقة ٓ٘ٚ ؤػتـٛب ٝ). ًلؿٛـ تٌق٧ت كا كًتبؽ٨ن كٝم ث٠ٌٔ( ثبٌٓبػ٤ ًقثٞا ثْ). ٛؾٞكؿ ؽٞكا٦ً آًٞؿٟ ثٞؿ، ع٨بت ه٨ـ ؿك ٠ً

 ا٠ٌٜ٧ ؽبٛل ث٠ ِٗلًبٙ ٧ؼ٦ٜ: اًت ُلت٠ ٛجل٥. ا٧ٖ ؿ٧ـٟ تـاكى كا ًٞماٙ ثي آت٦ِ ًٜـ، ٦ٗ تٌق٧ت كا آؽلت آ٠ٌٛ ثلا٥ ٝ (ًؼ٨لا

 اًت ًجت ا٧ٚ ث٠ ث٠ٌٔ ا٥، آٝكؿٟ تٞ ٠ً ًٜٜـ ٦٘ٛ اٌٛبك كا عو٨وت٦ ٝ ٌٛلؿٟ تٌق٧ت كا ؽـا ُلؿ٥، ٦ٗ ثبماك ؿك ٝ ؽٞك٥ ٦ٗ ؽٞكاى

 آٗبؿٟ آت٦ِ ًٜٜـ، ٦ٗ تٌق٧ت كا عِل ٠ً آٛبٙ ثلا٥ ١ٖ ٗب ٝ. ًٜٜـ ٦ٗ تٌق٧ت كا آٙ ٝ ٛـاكٛـ ٧و٨ٚ ٝ ا٧٘بٙ كًتبؽ٨ن كٝم ث٠ آ٢ٛب ٠ً

 آ٢ٛب - ًب٦ٓ پبٛٔـ ٥ كب٠ٔٓ – ؿٝك ٥ كب٠ٔٓ ام ؿٝمػ ٝهت٦ (ثؼ٨ـ ٌٗبٙ ٗٚ كؤت٢ٖ بفا). اًت ٝك ُؼ٠ٔ ٝ ٨ًِـٟ مثب٠ٛ آٛبٙ ثل ٠ً ؿاك٧ٖ

 كا االؽ ٥ ٛؼلٟـٗبٜٛ ا٥ لٟؼٛ ٝ آٗـٟ، ؽِٖ ث٠ اٌٛبٙ ٓـا٥ ١٘بٜٛـ ُٜٞٛـ ٦ٗ آٙ ام ؽل٦ُٝ ٝ ؽِٖ(مك٨لا ٝ تـ٨ظب ٢ٓب ً٘ؼٞا ) ث٨ٜـ، كا

 ؿك ٓـا اًت ؿ٧ـٟ كا رٞ ٠ً هبٛل٥ ٗبٜٛـ آتَ ُٞؿ، ٦ٗ ٨ًِـٟ آتَ ٥ًٞ ث٠ اٌٛبٙ ٝهت٦: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ. ُٜٞٛـ ٦ٗ آٙ ام

 ُـٟ ٗو٨ـ ثؼ٨ـٟ ٌٗبٙ ٗٚ ث٠ «كئ٧ت» ١لاى، ٝ ١ّٞ ا٧زبؿ ؽبٛل ث٠. تلًـ ٦ٗ آٙ ام ًي ٠٘١ ٠ً ًِـ ٦ٗ ثل ا٥ ٛؼلٟ ٝ آٝكؿ ٦ٗ

 ٦ٗ تَٜ عـ٥ ث٠ آٛبٙ رب٥: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ. ُٞٛـ ٦ٗ ؿكاكتبؿٟ تَٜ رب٦٧ ث٠ ر٢ٜٖ ؿك ٝهت٦ (٨ٗوب ٌٗبٛب ٢ٜٗب ؤٓوٞا بفا ٝ). اًت

 ١ٜبٓي ؿػٞا. )ُٞؿ ٦ٗ ثٌت٠ ُلؿِٛبٙ ث٠ آٛبٙ ١ب٥ ؿًت مٛز٨ل ثب ٝ ثٌت٠ ًت( ٗول٨ٛٚ ).ٗبٛـ ٦٘ٛ اٛـاؽتٚ ٨ٛنٟ رب٥ عت٦ ٠ً ُٞؿ

 ام ُـ٧ـتل آماك٥ ام ك١ب٦٧ ثلا٥ ٝ ثـ١ـ ٗلُ٘بٙ ؽـا: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ٝ ؿاؿٟ ًل ٝا٧ٝال ٝ ماك٥ ٝ ٨ُٞٙ ؽٞؿ ثل ٌٗب٦ٛ صٜبٙ ؿك (حجٞكا

 ٝاعـا حجٞكا ا٨ٕٓٞ التـػٞا) .ًٜٜـ آكمٝ كا ٗلٍ آٙ ام ك١ب٦٧ ثلا٥ ٠ً اًت آٙ ٗلٍ ام ُـ٧ـتل: اٛـ ُلت٠. ًٜٜـ ٦ٗ آكمٝ كا ٗلٍ ٗلٍ،
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 آماك ٝ ػقاة م٧لا ثٜٔج٨ـ؛ كا ؽٞؿ ٗلٍ ثبك١ب ٝ ثبك١ب ث٠ٌٔ. ٨ٌٜٛـ آكمٝ ؽٞؿ ثلا٥ كا ٗلٍ ثبك ٧ي كوٚ اٗلٝم( ًخ٨لا حجٞكا اؿػٞا ٝ

 تؾل٨ق ٝ ؿػب ُـٙ هجّٞ ام آ٢ٛب تلت٨ت ثـ٧ٚ. ٨ًٜـ آكمٝ كا آٙ ٓغظ٠ ١ل ٝ ٠ِ٨٘١ ٠ً اًت آٙ ٗوت٦٘ ؿاك٧ـ هلاك آٙ ؿك ٠ً ًؾت٦

 ا٧ٚ آ٧ب: ثِٞ آ٢ٛب ث٠ ًلمَٛ، ٝ تٞث٨ؼ ٛل٧ن ث٠! ٗغ٘ـ ا٥ (آ٘توٞٙ ػـٝ آت٦ آؾٔـ ر٤ٜ ؤٕ ؽ٨ل ؤفٓي هْ. )ُلؿٛـ ٦ٗ ٨ٗٞٛـ ػقاة

: كلٗب٧ـ ٦ٗ ؽـا: اًت ُلت٠ ًخ٨ل اثٚ اًت؟ ؿاؿٟ پل٨١نُبكاٙ ث٠ كا آٙ ٥ ٝػـٟ ؽـا ٠ً رب٧ٝـاٙ ث٢ِت ٧ب اًت، ث٢تل ٨ًِـٟ مثب٠ٛ آتَ

 ث٠ پي پق٧لؿ، ٦ٗ كا آ٢ٛب ؿلاٙ ٝ ؽ٨ِِ٘ٚ ث٨ٌبك ٝ ٨ًِـٟ ١ٖ ؿك ا٥ ص٢لٟ ثب ؿٝمػ ٠ً ثؾتبٙ ثـ عبّ ٝ ٝٗغ اًت ص٨ٜٚ! ٗغ٘ـ ا٥

 آٙ ام تٞاٜٛـ ٦٘ٛ ٝ ٛـاكٛـ كا مٛز٨ل ًلؿٙ ثبم ٝ علًت هـكت ٠ً ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ ٨ُلٛـ، ٦ٗ رب تَٜ ٌٗب٦ٛ ؿك ٝ ُٞٛـ ٦ٗ ٨ًِـٟ مٛز٨ل

 اُل: اًت ُلت٠ كؾل اٗبٕ اًت؟ ؿاؿٟ ٗتو٨بٙ ث٠ كا آٙ ٥ ٝػـٟ ؽـا ٠ً رب٧ٝـاٙ ث٢ِت ٧ب اًت ث٢تل ٝٗؼ٦ ص٨ٜٚ آ٧ب ُٞٛـ، ك١ب ٝٗغ

 اًت ؽٞة ٌُل آ٧ب: ثپلًـ ػبهْ اًت ؿكًت آ٧ب ٝ رب٧ٝـاٙ؟ ث٢ِت ٧ب اًت ث٢تل ػقاة آ٧ب: ُٞؿ ٦ٗ ُلت٠ آ٢ٛب ث٠ ص٠ِٛٞ: ُٞؿ ُلت٠

 ام ثٜـٟ اٗب ؿ١ـ، ٦ٗ اٍ ثٜـٟ ث٠ كا ٗب٦ٓ آهب٦٧ ٗخال اًت؛ ؿكًت ًاا٦ٓ ص٨ٜٚ تٞث٨ؼ ٝ ًلمَٛ ٗٞهغ ؿك: ٨٧ِٞ٨ٖٗ رٞاة ؿك ٜظْ؟ع ٧ب

 ا٧ٚ آ٧ب! ربٛت ٍٛٞ: ٧ُٞـ ٦ٗ تٞث٨ؼ ػٜٞاٙ ث٠ ٝ مٛـ ٦ٗ ُـت ث٠ كا اٝ آهب ُبٟ آٙ ؿ١ـ، ٦ٗ ِٛبٙ تٌجل ٝ ٝكمؿ ٦ٗ اٗتٜبع آٙ هجّٞ

 ٠ً ٛؼ٘ت٦ ١ل ث٢ِت ؿك (٧ِبءٝٙ ٗب ك٢٨ب ٢ٖٓ. )اًت آٛبٙ ًلاٛزبٕ ٝ پبؿاٍ ا٧ٚ (٨ٔٗلا ٝ رناء ٢ٖٓ ًٝبٛت )آٙ؟ ٧ب اًت ثؾَ ٓقت

 ربٛت ام پبؿا٦ُ صٜبٙ( ٌٗاٝال ٝػـا كثي ػٔى ًبٙ. )ٗبٛـ ؽٞا١ٜـ آٙ ؿك ٠ِ٨٘١ ثلا٥ (ؽبٓـ٧ٚ. )اًت كلا١ٖ ثلا٧ِبٙ ًٜٜـ آكمٝ

 ٧ٕٞ ٝ. )ر٧ٜٞـ پ٦ِ٨ ٧ٌـ٧ِل ام آٙ ث٠ ك٨ًـٙ ثلا٥ ٝ ٛ٘ب٧ٜـ ٌٗإٓت ؽـا ام كا آٙ ثٜـُبٙ ثب٧ـ ٝ ثٞؿ ُـٟ ؿاؿٟ ٝػـٟ آزالّ ف٥ ؽـا٥

 ٗٞكؿ ؽـا٧بٙ ت٘بٕ ٝ ثت٢ب ٝ ًلبك ٠ً ٗٞهؼ٦ - كًتبؽ٨ن كٝم - ث٨بٝك ٧بؿ ث٠ كا ١لاى پل كٝم آٙ ٝ (اهلل ؿٝٙ ٗٚ ٧ؼجـٝٙ ٗب ٝ غِل٧ٖ١

 ؤؤٛتٖ ك٨وّٞ). كلُتِبٙ ٝ ػن٧ل ٝ ػ٦ٌ٨ ام ػجبكتٜـ آ٢ٛب: اًت ُلت٠ ٗزب١ـ. ٨ًٜٖ ٦ٗ ر٘غ ٨ٌٗظ، ٝ ١ب كلُت٠ هج٨ْ ام كا آٛبٙ پلًتَ

 ١ٖ ؤٕ) ًٜٜـ؟ پلًتَ كا ُ٘ب ؽٞاًت٨ـ آ٢ٛب ام ٝ ًِبٛـ٧ـ ث٨لا٠١ ث٠ ٗلا ثٜـُبٙ ا٧ٚ ُ٘ب آ٧ب: كلٗب٧ـ ٦ٗ پي (١االء ػجبؿ٥ ؤٗٔٔتٖ

 ام تٞ! ؽـا٧ب: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ُلت٠ ا٧ٚ ام تؼزت اثلام ثب( ًجغبٛي هبٓٞا) ثلؽبًتٜـ؟ ُ٘ب ػجبؿت ث٠ ٝ ُـٛـ ُ٘لاٟ ؽٞؿ ٧ب (آٌج٨ْ ٗٔٞا

 ؿ٨١ٖ هلاك اٛجبم ٝ ُل٧ي ثلا٧ت ٛـاك٧ٖ عن ًي ٨١ش ٠ٛ ٝ ٗب ٠ٛ( ؤ٨ٓٝبء ٗٚ ؿٝٛي ٗٚ ٛتؾق ؤٙ ٜٓب ٧ٜجـ٦ ًبٙ ٗب. )ٜٗن٦١ اٛجبم ٝ ُل٧ي

 اكما٦ٛ آ٢ٛب پـكاٙ ٝ آ٢ٛب ث٠ كا ؽٞؿ ٛؼ٘ت تٞ اٗب (ًلآق ٌٛٞا عتى آثبء١ٖ ٝ ٗتؼت٢ٖ ٌٝٓٚ).ؿ٨١ٖ هلاك تٞ ُل٧ي كا ؿ٧ِل٥ ػجبؿت ؿك ٝ

 آ٢ٛب ٠ً ُـ ًجت ١ب ٛؼ٘ت آٙ ام ثلؽٞكؿاك٥ ٝ.  ث٨بٝكٛـ ا٧٘بٙ پ٨بٗجلاٙ كًبٓت ث٠ ٝ آٝكٛـ رب ث٠ كا آٙ ٌُل ثب٧ٌت ٦ٗ ٠ً - ؿاُت٦

 كوـ): كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ ٛ٘ٞؿٟ تٞث٨ؼ كا ًبكلاٙ ؽـا. ثٞؿٛـ ُـٟ ٛبثٞؿ ه٦ٗٞ ٝ (ثٞكا هٞٗب ًٝبٛٞا).ٛ٘ب٧ٜـ ثبؤ ٝ ثلتبثٜـ ٥ٝك تٞ ٌُل ٝ فًل ام

! ًبكلاٙ ا٥ پي(لؤٛٔ ٝال ٓلكب تٌت٨ٜؼٞٙ ك٘ب). ١ٌتٜـ ؽـا٧بٙ آ٢ٛب ُلت٨ـ ٠ً ًلؿٛـ تٌق٧ت كا ُ٘ب ؽـا٧بٛتبٙ هٜؼب (توٞٓٞٙ ث٘ب ًقثًٖٞ

 ١ل ٝ(ًج٨لا ػقاثب ٛقه٠ ٌٜٖٗ ٧ظٖٔ ٗٚ ٝ). ٛ٘ب٨٧ـ ً٘ي ؽٞؿ ث٠ ثال٧ب ا٧ٚ ام ك١ب٦٧ ؿك تٞا٨ٛـ ٦٘ٛ ٝ ٛـاك٧ـ ؽٞؿ ام كا ػقاة ؿكغ هـكت

 ٗٚ هجٔي ؤكًٜٔب ٝٗب. )صِب٨ٖٛ ٦ٗ اٝ ث٠ ُـ٧ـ ػقاث٦ آؽلت ؿك ًٜـ، ظٖٔ ؽٞؿ ث٠ ٛت٨ز٠ ؿك ٝ ؿ١ـ هلاك ُل٧ي ؽـا ثلا٥ ُ٘ب ام ًـإ

 ٦ٗ ٝ ؽٞكؿٛـ ٦ٗ ؽٞكاى ا٧ٖ كلًتبؿٟ تٞ ام هجْ ٠ً پ٨بٗجلا٦ٛ ت٘بٕ! ٗغ٘ـ ا٥ (األًٞام ك٦ ٧ِٝ٘ٞٙ آٜؼبٕ ٨ٓإًٔٞٙ ب٢ٖٛ بال آ٘ل٨ًٔٚ

 ام كا ا٧ٚ آٛبٙ صلا پي. ثبُـ ٦ٗ تٞ ام هجْ پ٨بٗجلاٙ ًٜت ٝ كٍٝ اٗل ٨٘١ٚ. ُِتٜـ ٦ٗ ثبماك١ب ؿك تزبكت ٝ ًٌت ثلا٥ ٝ ٨ُٞٛـٛـ
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 ٝ) آٜؼبٕ؟ ٧إًْ آلًّٞ ٢ٓقا ٗب: ُلتٜـ ٦ٗ ٠ً اًت آٗـٟ آ٢ٛب٦٧ ٥ ُلت٠ رٞاة ؿك آ٠٧ ا٧ٚ ٨ُلٛـ؟ ٦ٗ ا٧لاؿ تٞ ثل ٝ ًٜٜـ ٦ٗ اٌٛبك تٞ

 كول ث٠ كا حلٝتٜ٘ـ ؽـا ؿاؿ٧ٖ، هلاك آمٗب٧َ ٝ ثال ٥ ٠ٔ٨ًٝ ؿ٧ِل ثؼ٦٘ ثلا٥ كا اٌٛب٢ٛب ام ثؼ٦٘ ٝ (ؤتٔجلٝٙ كت٤ٜ ٓجؼٖ ثؼٌٖ٘ رؼٜٔب

 ٠ً ُٞؿ ٗؼٕٔٞ ٝ ٨ُلؿ هلاك آمٗب٧َ ٥ ثٞت٠ ؿك ا٧٘بٛتبٙ ٝ تغْ٘ ٝ ٓجل تب ًٜـ ٦ٗ ٗجتال ث٨٘بك٥ ث٠ كا تٜـكًت ٝ پٌت٦ ث٠ كا ُل٧ق ٝ

 اُل: ٧ُٞـ ٦ٗ ث٨ٜٞا ٝ ًلؿ ٦ٗ ث٨ٜب كالٙ ٗبٜٛـ ٗلا ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا اُل: ٧ُٞـ ٦ٗ ٛبث٨ٜب: اًت ُلت٠ عٌٚ ٛبًپبى؟ ٧ب ًپبًِناك٧ـ آ٧ب

 ٦ٗ ًبٖٓ ٝ تٜـكًت كالٙ ٗبٜٛـ ١ٖ ٗلا ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا اُل: ٧ُٞـ ٦ٗ ث٨٘بك ٝ ًلؿ، ٦ٗ حلٝتٜ٘ـ كالٙ ٗبٜٛـ ٨ٛن ٗلا ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا

 ٝ اًت ًپبًِناك ٧ي ًـإ ؿاٛـ ٦ٗ ٝ ٛبالٙ، ٧ب اًت ٨ٌُجب ٦ًٌ ص٠ ؿاٛـ ٦ٗ ٝ اًت ث٨ٜب ١٘ٞاكٟ پلٝكؿُبكت(ث٨ٔلا كثي ًبٙ ٝ). ًلؿ

 ٛبًپبى؟ ٧ي ًـإ

  :بالغی نکات

 .آٝكؿ ػْ٘ ث٠ اٝ ام ث٨ِتل٥ تٌل٧ٖ ٝ تِل٧ق تب اًت ٌٛلؿٟ فًل كا پ٨بٗجل اًٖ(  ػجـٟ ػٔى) -1

 «اٛقاك» ث٠ ًلبك عبّ ثب تٜبًت ًجت ث٠. «ٛق٧لا ٝ ث٨ِلا ٨ٌٓٞٙ» ٧ؼ٦ٜ اًت؛ ُـٟ اًتلب ٓلت ؿٝ ام ٦ٌ٧ ث٠ (ٛق٧لا ٓٔؼب٨٘ٓٚ ٨ٌٓٝٞٙ) -٢

 اًت؛ ٛبهْ رٜبى ٗت٘٘ٚ (ؾٔو٧ٙٞ ٝ ٧ٝؾٔوٞٙ) -۴. اًت ٛجبم ٗت٘٘ٚ (ع٨ب٣ ٝ...  ٗٞتب) ٝ (ٛلؼب ٝ...  ٗلا) ۔۳. اًت ُـٟ اًتلب

 .اًت تغو٨ل ٝ اًت٢نا اًتل٢بٕ (آٜؼبٕ ٧إًْ آلًّٞ ٢ٓقا ٝٗب) -۵. ؿاكٛـ ٗـب٧لت ٌُْ ؿك صٞٙ

 ُـٟ تِج٠٨ ككت٠ ؿك ًٞكٟ ام اٌٛبٙ ٓـا٥ ث٠ ؿٝمػ ؿ٨ٔبٙ ٓـا٥ ثبُـ؛ ٦ٗ ت٘خ٠٨ٔ٨ ٥ اًتؼبكٟ ٗت٘٘ٚ (مك٨لا ٝ تل٨ظب ٢ٓب ً٘ؼٞا) -۶

                   . اًت تبٕ ؿ٨ل رٜبى ٗت٘٘ٚ (ث٨ٔلا...  تٔجلٝٙ ) -۸. اًت اُتوبم رٜبى ُبْٗ( آ٘ل٨ًٔٚ...  ؤكًٜٔب)-۷. اًت

 ثٜـُبٙ ث٠ ٗٔٔغت ٗجٜب٥ ثل ٠ً اًت ُـٟ ٧بؿآٝك (فٓي ٗٚ ؽ٨لا ٓي رؼْ ُبء بٙ آق٥ تجبكى) ٥ آ٠٧ ؿك ؽـاٝٛـٗتؼبّ :لطیفه     

 ك٥ٝ ث٠ كا كٝم٥ ثبة ٝ. ثٜـؿ ٦ٗ آٛبٙ ك٥ٝ ث٠ كا ؿ٨ٛب ؿك١ب٥ ٝ ًٜـ ٦ٗ ثبم ثؼ٦٘ ك٥ٝ ث٠ كا ٗؼلكت ٝ ؿاَٛ ؿك ٗخال. ًٜـ ٦ٗ ػٜب

 اٛزبٕ ثؾٞا١ـ ٠ً كا آٛض٠ ١ل صٞٙ ًلؿ؛ ُٞؿ ٦٘ٛ اػتلإ ؽـا ًبك ث٠. ًٜـ ٦ٗ ٗغلٕٝ ك٢ٖ ٝ ؿكى ٓقت ام كا اٝ ٝ ُِب٧ـ ٦ٗ ؿ٧ِل٥

 .ؿ١ـ ٦ٗ

 سوره فزقان02تا  01آیات 

 ربٛت ام هلآٙ تٌق٧ت ٝ ِٗل٨ًٚ تًٞٚ كا ٛجٞت اٌٛبك ٗٞٗٞع ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ ٗتؼبّ ؽـاٝٛـ :پیشین آیات با آیات اس دسته این مناسبت

 ٜٗظٞك ث٠ ٝ ًلؿٟ، ٛوْ كا پ٨بٗجلاٙ ام ثؼ٦٘ ٥ ه٠ٔ آٙ ام ثؼـ. ُـ آٝك ٧بؿ كا آ٢ٛب ؿ٧ِل رلا٧ٖ ام ثؼ٦٘ آٙ ؿٛجبّ ث٠ ثبمُلت، كا آٛبٙ

 ث٠ عبء ثٌٌل (عزل: )ٓـبت ٗؼ٦ٜ.اًت آٗـٟ آٛبٙ ٥ ًٜٜـٟ تٌق٧ت اهٞإ ًل ث٠ ثال٦٧ ص٠ ٠ً اًت ُـٟ آٝك ٧بؿ پ٨بٗجل ؽبٛل ت٦ٌٔ

 ام آكتبة ٛٞك ثب ٠ً اًت ؿجبك٥ ١جبء: اًت ُلت٠ ػج٨ـٟ اثٞ (١جبء). اًت آٗـٟ ًلؿ ٜٗغ كا اٝ ٗؼ٦ٜ ث٠ «عزل» ام. اًت ٜٗغ ٝ علإ ٗؼ٦ٜ

 اًت ػجبكت آٙ ٝ ه٠ٓٞٔ٨، ٧ؼ٦ٜ «ال٨ٗو». پلاًٜـٟ ٗتللم، (ٜٗخٞكا). ُٞؿ ٦ٗ ٝاكؿ پٜزلٟ
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 «تجلت٠: »اًت ُلت٠ مربد. اًت ٌٌُتٚ ٗؼ٦ٜ ث٠ تتج٨ل (تجلٛب). ٨ٛ٘لٝم ؽٞاة. كٝم ٥ ٠٘٨ٛ ؿك ُلٗب ٧بكتٚ ُـت ١ِٜبٕ ث٠ اًتلاعت ام

 .ًلؿ٥ ؽلؿ كا ص٨ن آٙ ٧ؼ٦ٜ

 ًلؿ ؿػٞت كا هل٧َ ٝ ؿاؿ تلت٨ت ٢ٗ٘ب٦ٛ ٧ي ثٞؿ ؽٔق ثٚ اث٦ ؿًٝتبٙ ام ٠ً «ٗؼ٨ٚ ؤث٦ ثٚ ػوج٠: »٠ً اًت ُـٟ كٝا٧ت :نشول سبب

 پ٨بٗجل ٗٚ ٠ً ٛـ٦١ ُٞا٦١ تب ؽٞكٕ ٦٘ٛ كا ؿقا٧ت ٗٚ: كلٗٞؿ پ٨بٗجل ؿقا ٓلف ٗٞهغ ؿك. ٛ٘ٞؿ ؿػٞت ٨ٛن كا ٗغ٘ـ ع٘لت ٗ٘ٚ ؿك ٝ

: ُلت ثلُِت٦؟ ؿ٧ٚ ام: ُلت ػوج٠ ؿًٝتَ، ث٠ ك٨ًـ «ؽٔق ثٚ اث٦» ث٠ ؽجل ٝهت٦. ؽٞكؿ ؿقا پ٨بٗجل ٝ ًلؿ صٜبٙ ١ٖ اٝ ١ٌتٖ، ؽـا

 ك٧َٝ ث٠ كا ؿ١بٛت آة تب: ُلت اث٦. ؿ١ٖ ُٞا٦١ كا اٝ پ٨بٗجل٥ تب ٛ٘ٞؿ اٗتٜبع ؿقا ؽٞكؿٙ ام ٝ ُـ ٢ٗ٘بٖٛ ثنكٍ ٗلؿ٥ اٗب ٠ٛ،

 ؿًتٞك ؿًٝتَ ٠ً ًلؿ صٜبٙ ١ٖ ؽـا ؿُ٘ٚ آٙ. اًت علإ ٗٚ ثل ؿ٧ـٛت ٦٧ِٞٛ، صٜبٙ ٝ ص٨ٜٚ ٝ ٛن٦ٛ ُلؿ٦ٛ پي اٝ ث٠ ٝ ٨ٜٛـام٥

 .ُـ ٛبمّ...( ٧ـ٠٧ ػٔى آظبٖٓ ثؼٖ ٧ٕٞ) ٥ آ٠٧ آِٛبٟ. ثٞؿ ؿاؿٟ

 :تفسیز

 ؤٛنّ ال ٓٞ): ُلتٜـ ٛـاكٛـ ١لا٦ً ٨ٛن ِٛل ٝ عِل تٌق٧ت ٨ًلل ام ٝ ٛـاُت٠ كا ؽـا ٓوب٥ ا٨ٗـ ٠ً ِٗلًب٦ٛ( ٓوبءٛب ال٧لرٞٙ آق٧ٚ ٝهبّ) 

 ؽجل ٗب ث٠ ٝ ٛـ٧ـ٧ٖ آٌُبكا كا ؽـا ٧ب (ٜبثك ٛل٥ ؤٝ) ِٛلتٜـ؟ ٗب ث٠ كا ٗغ٘ـ ٓـم ؽجل ٝ ِٛـٛـ ٛبمّ ٗب ثل كلُت٠ صلا( آ٘الئ٤ٌ ػ٨ٜٔب

 اًت آٗـٟ ٗبرلار٦٧ٞ ٝ ٓزبرت ٝ ؿكؿًل ا٧زبؿ ًج٨ْ ثل ًؾٜبٙ ا٧ٚ ت٘بٕ: اًت ُلت٠ اثٞع٨بٙ! ا٥؟ آٗـٟ اٝ ربٛت ام تٞ ٠ً ٛـاؿ

 اًتٌجلٝا ٓوـ ).ثٞؿ ًبك٦ ثٞؿ آٝكؿٟ ٗغ٘ـ ع٘لت ٠ً ٗؼزنات٦ ُلكتٜـ ٦ٗ ًبك ث٠ كا ؽٞؿ ػوْ ٝ اٛـ٨ِ٧ـٛـ ٦ٗ ٠ً ٓٞكت٦ ؿك ُٝل٠ٛ

 ؿاٌٛتٜـ ٦ٗ ثنكٍ كا ؽٞؿ ٛجٞؿ، آٙ ثل ٗلٝكت٦ ٠ً ؽٞاًتٜـ ٦ٗ كا ص٨ن٥ ٝ آٝكؿٛـ ٦ٗ مثبٙ ث٠ كا ػظ٨ٖ ٜٗبٓت ا٧ٚ ٝهت٦ (ؤٛل٢ٌٖ ك٦

 تب ًلؿٛـ، تزبٝم عـ ام ُٝلؿ٦ٌِٛ ًتٌ٘بك٥ ؿك ٝ ًلؿٟ ث٨لٝٙ ؽٞؿ ٨ُٖٔ ام كا پب (ًج٨لا ػتٞا ٞػت ٝ). ؿاؿٛـ ٦ٗ ِٛبٙ ؿلٝك ٝ تٌجل ٝ

 ثج٨ٜٜـ كا كلُتِبٙ ِٗلًبٙ ٠ً كٝم٥ (ٓٔ٘زل٨ٗٚ ٧ٞٗئق الثِل٥ آ٘الئ٤ٌ ٧لٝٙ ٧ٕٞ).ك٨ًـٛـ اًتٌجبك ٝ ًتِ٘ل٥ ٥ ٛو٠ٜ آؽل٧ٚ ث٠

 كا آ٢ٛب م٧بٜٛ٘ـ٥ ٝ ٨ٗٞٛـ٥ ث٠ٌٔ ؿ١ٜـ، ٦٘ٛ ؽٍٞ ٥ ٗوؿٟ. آٗـٟ آٛبٙ كٝط ُلكتٚ ثلا٥ ٗالئي م٧لا ٧بثٜـ؛ ٦٘ٛ ثؾَ ٌٗلت ٥ ٗوؿٟ

 اثٚ. ؿٝك٧ـ ؽـا كع٘ت ام ٝ اًت ٜٗ٘ٞع ٝ علإ ُ٘ب ثل ث٢ِت: ٧ُٜٞـ ٦ٗ آ٢ٛب ث٠ ٗال٧ي (ٗغزٞكا عزلا ٧وٞٓٞٙ ٝ. )ؿ١ٜـ ٦ٗ ؽجل

 كٝط هجٖ ٗإٗٞك ٝ ٨ٗـ١ٜـ ؿٝمػ آتَ ٥ ٗوؿٟ آ٢ٛب ث٠ ٗال٧ي ٠ً آِٛبٟ ؿ١ـ، ٦ٗ ك٥ٝ اعت٘بك عبٓت ؿك ُلتِٞ ا٧ٚ: اًت ُلت٠ ًخ٨ل

 ث٨ٌبك ُلٗب٥ ٝ آتَ ٥ ُلاكٟ ٥ًٞ ث٠ ٝ ُٞ، ث٨لٝٙ ٛبپبى رٌـ ٝ ثـٙ ام! ٛبپبى كٝط ا٥: ٧ُٞـ ٦ٗ ًبكل كٝط ؽلٝد ٝهت ؿك

 ٦ٗ كا اٝ آ٨ٜ١ٚ ُالم ثب آِٛبٟ. ُٞؿ ٦ٗ پلاًٜـٟ ٝ پؾَ ثـٙ ت٘بٕ ؿك ٝ ٝكمؿ ٦ٗ اٗتٜبع ؽلٝد ام كٝط اٗب. ُٞ ث٨لٝٙ ت٨لٟ ٝ ًٞماٙ

 ٝال تؾبكٞا ؤال آ٘الئ٤ٌ ػ٢٨ٖٔ تتٜنّ: )ؿ١ٜـ ٦ٗ ٌٗلات ٝ ؽ٨لات ٥ ٗوؿٟ آ٢ٛب ث٠ عبٓت آٙ ؿك صٞٙ ٗاٜٗبٙ؛ كٝط ػٌي ث٠ مٜٛـ،

 اٛزبٕ ٠ً ًبك١ب٦٧ پلؿام٧ٖ، ٦ٗ اٛـ ًلؿٟ ٠ً ًبك٥ ١ل ث٠ ٝ (ػْ٘ ٗٚ ػ٘ٔٞا ٗب بٓى هـٜٗب ٝ)( تٞػـٝٙ ًٜتٖ آت٦ ثبٓز٤ٜ ؤثِلٝا ٝ تغنٛٞا

 ث٠ ؿاؿٙ ؿقا ٝ كعٖ ٥ ٠ٔٓ ٝ ٗبؿك ٝ پـك ثب ًلؿٙ ٦ٌ٨ٛ هج٨ْ ام ًٜـ؛ ٦ٗ ٛنؿ٧ي ؽـا ث٠ كا آٛبٙ ًبك١ب ا٧ٚ ثلؿٛـ ٦ٗ ُ٘بٙ ٝ اٛـ ؿاؿٟ

 آّٞ ٝ اًبى ثل م٧لا ًبم٧ٖ؛ ٦ٗ پلاًٜـٟ اًت ُـٟ پؾَ ١ٞا ؿك ٠ً ؿجبك٥ ٝ ُلؿ ٗبٜٛـ كا آٙ ٝ( ٜٗخٞكا ١جبء كزؼٜٔبٟ) .٨ٌٚٗبً
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. اٛـ ٛـاؿٟ اٛزبٕ ؽـا ؽبٛل ث٠ كا آٙ م٧لا ٨ًٜٖ؛ ٦ٗ ثبْٛ كا آٙ ٧ؼ٦ٜ: اًت ُلت٠ ٛجل٥. ٛـاكؿ ا٧٘بٙ ام ُب٦١ ت٠٨ٌ ٝ ِٛـٟ اٛزبٕ ؿكًت٦

 ث٠ پٜزلٟ ام آكتبة تبثَ ٗٞهغ ؿك ٠ً ٗبٜٛـ٥ ؿجبك فكات ام اًت ػجبكت ١جبء. اٛـ ؿاؿٟ اٛزبٕ كا آٙ ٨ُٜبٙ كٗب٥ رٔت ؽبٛل ث٠ ث٠ٌٔ

 ث٠ ٝ ًلؿٟ ثبْٛ كا آ٢ٛب اػ٘بّ ًللُبٙ ًجت ث٠ ؽـا: اًت ُلت٠ هلٛج٦ ٝ  پلاًٜـٟ ٝ پؾَ ٧ؼ٦ٜ ٜٗخٞك ٝ ُٞٛـ، ٦ٗ ٝاكؿ ؽب٠ٛ ؿاؽْ

 ٝ ُـ آٝك ٧بؿ كا ًلبك ٝٗغ ٝ عبّ ٗتؼبّ ؽـا٥ ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ( ٌٗتولا ؽ٨ل ٧ٞٗئق آز٤ٜ ؤٓغبة. )اًت ؿكآٝكؿٟ «ٜٗخٞك ١جبء» ٓٞكت

. ؿاكٛـ هلاك ككبٟ ٝ ُبؿٗب٦ٛ ٝ ًلٝك ٢ٛب٧ت ؿك ٠ً ؿاؿٟ ُلط كا ث٢ِت٨بٙ عبّ ٝ ٝٓق ًلؿ، ث٨بٙ كا آ٢ٛب ًبْٗ ٨ٗٞٛـ٥ ٝ ٦ًٔ م٧بٜٛ٘ـ٥

 كٝم ؿك ث٢ِت٨بٙ ٜٗنٓت ٝ ٌٗبٙ: اًت ص٨ٜٚ آ٠٧ ٗؼ٦ٜ. ثبُـ ٦ٗ ػنٝرْ ؽـا٥ اٛبػت ؿك ًبْٗ، ٨ٌٛجؾت٦ ٝ ًؼبؿت ٠ً ؿ١ـ ِٛبٙ تب

 ث٢تل ًلبك هلاكُبٟ ٝ ٌٗبٙ ام ٨ٛ٘لٝم٥، ؽٞاة ام ثلؿٙ ٓقت ثلا٥ آ٢ٛب ٌٗبٙ( ٗو٨ال ؤعٌٚ ٝ). اًت ث٢تل ًلبك ٗإٝا٥ ٝ ٌٗبٙ ام ه٨بٗت

 ث٠ ه٨بٗت كٝم: اًت ُلت٠ ٌٗؼٞؿ اثٚ. ؿاكٛـ رب ؿٝمػ ؿكًبت ؿك ًلبك ٝ ؿاكٛـ هلاك ث٢ِت ٝ كلؿٝى ؿك ٗاٜٗبٙ آؽلت ؿك پي. اًت

 آٝك ٧بؿ كا ١لاى پل كٝم آٙ( بٕـ٘ثبٓ آٌ٘بء تِون ٧ٕٞ ٝ. )آتَ ؿك ؿٝمؽ٨بٙ ٝ ٨ُلٛـ ٦ٗ هلاك ث٢ِت ؿك ث٢ِت٨بٙ ٠ً كًـ ٦٘ٛ ٠٘٨ٛ

 ت٨لٟ كا آٙ ٝ ُلكت٠ كلا كا ك٘ب ٠ً ُٞؿ ٦ٗ ٗتال٦ُ ٝ ٌُبكت٠ ًلات ؿ٨ٔظ ؿجبك ٝ ُلؿ ام عبْٓ ًپ٨ـ اثل٥ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ آً٘بٙ ٠ً ثبٍ

 كلٝؿ ؿًت٠ ؿًت٠ كلُتِبٙ ٝ (تٜن٧ال آ٘الئ٤ٌ ٛنّ ٝ). اًت تبك ٝ ت٨لٟ ُـت ث٠ م٧لا ُلؿٛـ؛ ٦ٗ اكٌلؿٟ ؿ٧ـَٛ ام ١ب ؿّ ٝ. ًٜـ ٦ٗ

 ٠ً ثبُـ ٦ٗ تٞاٛب ٝ ٧ِب٠ٛ ؽـا٥ آٙ ام ٗٔي كٝم آٙ ؿك( ٓٔلع٘ٚ آغن ٧ٞٗئق آ٘ٔي). ًٜٜـ ٦ٗ اعب٠ٛ ٗغِل ٨ٗـاٙ ؿك كا ٗلؿٕ ٝ آٗـٟ

 ٝ فٓت ؿًت ثلاثلٍ ؿك ُلؿٌِٛبٙ ٝ ًلؿٟ ؽٖ ت٨ٌٖٔ ًل ٗوبثَٔ ؿك ثنكُبٙ ٝ ٢ٜٛـ، ٦ٗ كلٝ كلٝت٦ٜ ًل پ٨ِِب١َ ؿك ُب١بٙ ت٘بٕ

 ٧ٞٗب ًبٙ ٝ) «آو٢بك آٞاعـ هلل ا٨ٕٓٞ آ٘ٔي ٓ٘ٚ: »٧ُٞـ ٦ٗ ؽٞؿ ٠ً ١٘ب٠ِٛٞٛ ٨ٌٛت، ٗب٦ٌٓ اٝ رن كٝم آٙ ؿك. ٢ٜٛـ ٦ٗ ٠ٜ٨ً ثل ؽٞاك٥

 ٦ٗ ِٛبٙ «آٌبكل٧ٚ ػٔى»ػجبكت: اًت ُلت٠ اثٞع٨بٙ. اًت كلًب ٛبهت ٝ ًؾت ُـت ث٠ ًبكلاٙ ثلا٥ كٝم آٙ( ػ٨ٌلا آٌبكل٧ٚ ػٔى

 كلٕ ٛ٘بم ٧ي ٥ اهب٠ٗ ام ٠ً عـ٥ تب اًت آًبٙ ٝ ًجي ٗاٗٚ ثلا٥ كٝم آٙ: »اًت آٗـٟ ؽجل ؿك. اًت آًبٙ ٗاٜٗبٙ ثلا٥ ٠ً ؿ١ـ

 ٝ ُـٟ پ٨ِ٘بٙ ًتٌ٘بك ٠ً ُٞ آٝك ٧بؿ كا كٝم٥ (٧ـ٠٧ ػٔى آظبٖٓ ٧ؼٖ ٧ٕٞ ٝ).  «اًت تل ًجي ٝ آًبٛتل اًت ًلؿٟ اهب٠ٗ ؿ٨ٛب ؿك ٠ً

 ٝ اًت، اكٌٞى ٝ پ٨ِ٘ب٦ٛ ام ًٜب٠٧ ؿًت ؿٝ ُلكتٚ ُبم. ؽٞكؿ ٦ٗ اكٌٞى ؽٞؿ ثل اًت ٌٛلؿٟ اٛبػت كا ؽـا كلٗبٙ ٠ً ا٧ٚ ام

: اًت ُلت٠ ًخ٨ل اثٚ. ٨ُلؿ ثل٦ٗ ؿك كا ًتٌ٘بكاٙ ت٘بٕ آ٠٧ اٗب. ُـ ث٨بٙ ٛنّٝ ًجت ؿك ٠ً. اًت «ٗؼ٨ٚ اث٦ ثٚ ػوج٠» ظبٖٓ ام ٜٗظٞك

 ؿك ٝ ثلُلكت٠ كا پ٨بٗجل ٛل٧ن ام ؿ٨ل ٛل٧و٦ ٝ ًلؿٟ رـا پ٨بٗجل كاٟ ام كا كا١َ ٠ً ؿ١ـ ٦ٗ ؽجل ًتٌ٘بك٥ پ٨ِ٘ب٦ٛ ٝ عٌلت ام ؽـا

 «ػوج٠» ٥ ؿكثبكٟ ص٠ آ٠٧ ٛنّٝ. ٗبٛـ ٦ٗ ثلا٧َ اكٌٞى ٝ آٟ كوٚ ٝ ٛـاكؿ ا٥ كب٧ـٟ اٗب ُنؿ ٦ٗ ؿ١بٙ ثب كا ٛـاٗت اِِٛت ه٨بٗت كٝم

( ًج٨ال آلًّٞ ٗغ اتؾقت ٧ب٨ٓت٦ٜ ٧وّٞ). ُٞؿ ٦ٗ ُبْٗ كا تٌ٘بكاًٙ ت٘بٕ ٝ ٛـاكؿ كله٦ اُو٨ب، ام ؿ٧ِل ٦ٌ٧ ٥ ؿكثبكٟ ٧ب ثبُـ

 ٧ٝٔتب ٧ب. ) ؿاؿ ٦ٗ ٛزبت ػقاة ام ٗلا ٠ً ُلكتٖ ٦ٗ پ٨َ كا ١ـا٧ت كاٟ اٝ ثب ٝ ًلؿٕ ٦ٗ پ٨ل٥ٝ پ٨بٗجل ام! ًبٍ ا٥: ٧ُٞـ ٦ٗ ًتٌ٘بك

 ٠ً اًت ُؾ٦ٔ ام ًٜب٠٧( كالٙ) ٓلظ. ُـٕ ٦٘ٛ كالٙ ؿًٝت ٝ كك٨ن! ًبٍ ا٥! ًلٕ ثل ؽبى ٝ ُـٕ، ٛبثٞؿ (ؽ٨ٔال كالٛب ؤتؾق ٖٓ ٨ٓت٦ٜ

 ث٠ كا اٝ ُٞؿ ُبْٗ كا اٝ ٗبٜٛـ اكلاؿ ت٘بٕ ا٠ٌٜ٧ ثلا٥: اًت ُلت٠ هلٛج٦. «ؽٔق ثٚ اث٦» ام اًت ػجبكت آٙ ٝ ثلؿٟ ؿك ث٠ كاٟ ام كا اٝ

 ٗلا ُـٕ، ١ـا٧ت ٝ آٝكؿٕ ا٧٘بٙ ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ (٦ٛ ربء بف ثؼـ آقًل ػٚ ؤ٦ٜٔٗ ٓوـ). اًت ِٛلت٠ ٓلاعت ث٠ كا ٛبَٗ ٝ آٝكؿٟ ًٜب٠٧
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 ثال ٛنّٝ ٗٞهغ ؿك ٝ ؿ١ـ ٦ٗ كل٧ت كا اٝ ٝ ًٜـ ٦ٗ ُ٘لاٟ كا اٌٛبٙ ٨ُٜبٙ ٝ(. ؽقٝال ٓإلٌٛبٙ ا٨ِٜٓبٙ ًبٙ ٝ: )ُلت ًپي. ًلؿ ُ٘لاٟ

 ث٠ ِٗل٨ًٚ ٥ ٛؼ٠ٜ ٝهت٦(  ٢ٗزٞكا آولآٙ ١قا اتؾقٝا ه٦ٗٞ بٙ ٧بكة آلًّٞ هبّ ٝ). ؿ١ـ ٦٘ٛ ٧بك٥ كا اٝ ٝ ًٜـ، ٦ٗ ؿٝك٥ اٝ ام

 ٝ تٌق٧ت كا هلآٙ ٗٚ هٕٞ! ؽـا٧ب: ُلت ٝ ٗغ٘ـ ع٘لت ٧ؼ٦ٜ. ثلؿ ؽـا پ٨َ كا آٛبٙ ٌُب٧ت ٝ ُـ ؿٓتَٜ پ٨بٗجل ٧بكت، كن٦ٛٝ هلآٙ

 ًؾٜبٙ ثبمُلتٚ ٜٗظٞك: اٛـ ُلت٠ ٗلٌلاٙ. اٛـ ٝكم٧ـٟ اٗتٜبع آٙ ث٠ كلاؿاؿٙ ٍُٞ ام ٝ ُقاُت٠ ًل پِت كا آٙ ٝ اٛـ ٨ٛبٝكؿٟ ا٧٘بٙ آٙ ث٠

 ًٜٜـ، ٌُب٧ت ؽٞؿ هٕٞ ام ٝ آٝكؿٟ ك٥ٝ  ؽـا ث٠ پ٨بٗجلاٙ ٠ً ٝهت٦ م٧لا اًت؛ هَٞٗ تلًبٛـٙ آٙ ام ٗؤٞؿ ث٠ٌٔ ٨ٌٛت، ِٗل٨ًٚ

 ثلا٧ت ؿُٜ٘بٙ هٞٗت ِٗل٨ًٚ ام ٠ً ١٘بٜٛٞك(  آ٘زل٨ٗٚ ٗٚ ػـٝا ٛج٦ ٌْٓ رؼٜٔب ًٝقٓي). ٧بثٜـ ٦٘ٛ ٢ٗٔت ٝ ُلكت٠ كلا كا آ٢ٛب ػقاة

 ث٠ ثب٧ـ ٨ٛن اٝ ٠ً ا٧ٚ ٝ اًت پ٨بٗجل ؽبٛل ؿاؿٙ ت٦ٌٔ ٜٗظٞك. ؿاؿ٧ٖ هلاك ؿُ٘ٚ هَٞٗ ًلبك ام ٨ٛن پ٨بٗجل٥ ١ل ثلا٥ ؿاؿ٧ٖ، هلاك

 ٗوبثْ ؿك كا تٞ ٝ ًٜـ ١ـا٧ت كا تٞ ؽـا ٠ً ثي ٨٘١ٚ ٝ! ٗغ٘ـ اى( ٨ٔٛٝلا ١بؿ٧ب ثلثي ًلى ٝ ).ًٜـ تإ٦ً ؽٞؿ ام هجْ پ٨بٗجلاٙ

 هلآٙ صلا( ٝاعـ٣ ر٤ٔ٘ آولآٙ ػ٠٨ٔ ٛنّ ٓٞال: »ُلتٜـ ٠ٌٗ ًلبك( ًللٝا آق٧ٚ هبّ ٝ).ٗـٟ ا٨٘١ت ؿُ٘ٚ ث٠ پي. ؿ١ـ ٧بك٥ ؿُٜ٘بٛت

 ث٠ ٜٓخجت ًقٓي): اًت ُلت٠ آ٢ٛب ث٠ اكمٍ ث٦ ُج٢ب٥ ا٧ٚ كؿ ؿك ؽـا ِٛـ؟ ٛبمّ ٗغ٘ـ ثل ؿكؼ٠ ٧ي ٝ رب ٧ي اٛز٨ْ ٝ تٞكات ٗبٜٛـ

 ث٠ ٝ ٦ًٜ علظ كا آٙ ثتٞا٦ٛ ٝ ُلؿا٨ٖٛ اًتٞاك آٙ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ كا هٔجت تب ًلؿ٧ٖ، ٛبمّ تٞ ثل كا آٙ ٗتللم ٝ پلاًٜـٟ ص٨ٜٚ ا٧ٚ(  كااؿى

 كام٥ ٝ. ؿاؿ٧ٖ ت٨ٗٞظ كا آٙ ٧ؼ٦ٜ: اًت ُلت٠ هتبؿٟ. ؿاؿ٧ٖ تل٨ْٔ ثـ٧غ ا٥ ٨ُٟٞ ث٠ كا آٙ( تلت٨ال كتٜٔبٟٝ).٦ًٜ ػْ٘ ٗغتٞا٧َ ٗوت٘ب٥

 ١ٖ ام ٠ً اًت ا٧ٚ ١ب ؿٛـاٙ ؿك تلت٨ْ. ث٨ب٧ـ ؿ٧ِل٥ ًل پِت ٝ ٜٗبًت كلٓت ؿك هٌ٘ت ١ل ٠ً اًت ا٧ٚ ًؾٚ ؿك تلت٨ْ: اًت ُلت٠

 ال ٝ). ُٞؿ ؽٞاٛـٟ ٜٗظٖ ٝ آ١َٜ ثب ٝ تإ٦ٛ ثب ا٠ٌٜ٧ ٧ؼ٦ٜ هلائت ؿك تلت٨ْ: اًت ُلت٠ ٛجل٥ ٝ. ثبُٜـ ٛضٌج٨ـٟ ١ٖ ث٠ ٝ ؿاُت٠ كب٠ٔٓ

 اٛـ ٨ٛبٝكؿٟ هلآٙ ٧ب تٞ ًلؿٙ كًٞا ٝ ُلكتٚ ا٧لاؿ ٝ ػ٨ت ثلا٥ ا٥ ث٢ب٠ٛ ٝ ُج٠٢ ٝ ؿ٨ْٓ ٨١ش ًبكلاٙ آٙ (ثبٓغن بالرئٜبى ث٘خْ ٧إتٞٛي

 ث٨بٙ ٨ٌٛٞتل٧ٚ ثب كا عن ٝ( تل٨ٌلا ؤعٌٚ ٝ).٦ًٜ ؽٜخ٦ كا آ٢ٛب ثبْٛ ٝ ُج٢بت تب ا٧ٖ، ؿاؿٟ تٞ ث٠ كا ؿكؽِبٙ ٛٞك ٝ عن ٗب ا٠ٌٜ٧ ِٗل

 بٓى ٝر٢١ٖٞ ػٔى ٧غِلٝٙ آق٧ٚ): كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ ُـٟ آٝك ٧بؿ كا هلآٙ ٥ ًٜٜـٟ تٌق٧ت ِٗل٨ًٚ ٝٗغ ٝ عبّ ًپي. آٝكؿ٧ٖ تٞ ثلا٥

 ٗوبٕ ٝ ٜٗنٓت ثـتل٧ٚ (ًج٨ال ؤْٗ ٝ ٌٗبٛب ُل ؤٝٓئي) ُٞٛـ، ٦ٗ ٨ًِـٟ ؿٝمػ آتَ ٥ًٞ ث٠ ٌُٖ ٝ ٓٞكت ك٥ٝ ٠ً آٛبٙ (ر٢ٜٖ

 ٓٞكتَ ثل ص٠ِٛٞ ًبكل ه٨بٗت كٝم: ُـ ًااّ ا٧ٚ پ٨بٗجل ام: »اًت آٗـٟ عـ٧ج ؿك. اٛـ ثلُلكت٠ كا ٛل٧ن ٝ ؿ٧ٚ پلؽٜبتل٧ٚ ٝ ؿاكٛـ،

 ت٦ٌٔ ثلا٥ ًپي. «ثجلؿ كاٟ ٓٞكتَ ك٥ٝ كا اٝ ه٨بٗت كٝم تٞاٛـ ٦ٗ اًت ثلؿٟ كاٟ پب ؿٝ ثل كا اٝ آ٠ٌٛ ١ل: كلٗٞؿ ُٞؿ؟ ٦ٗ عِل

 آٌتبة ًٗٞى آت٨ٜب ٓوـ ٝ: »كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ اًت ُلت٠ ثبم كا پ٨بٗجلاٙ ًلُقُت ٝ ه٠ٔ ًٜٜـُبٙ، تٌق٧ت تلًبٛـٙ ٝ پ٨بٗجلاٙ ؽبٛل ؿاؿٙ

. ؿاؿ٧ٖ ٧بك٥ كا اٝ ١بكٝٙ ثلاؿكٍ، ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ٝ( ٝم٧لا ١بكٝٙ ؤؽبٟ ٗؼ٠ ٜٔبؼر ٝ). ًلؿ٧ٖ ػٜب ٦ًٞٗ ث٠ كا تٞكات! هٌٖ ؽـا ث٠( 

 ثب ؿٝ ١ل: ُلت٨ٖ پي( ثأ٧بتٜب ًقثٞا آق٧ٚ آوٕٞ بٓى اف١جب كؤٜب. )ث٨ِلؿ كا پِتَ ٝ ؿ١ـ ٧بك٥ كا اٝ تب ؿاؿ٧ٖ هلاك اٝ ٝم٧ل كا ١بكٝٙ

 پ٨بٗجلاٙ ٠ً ا٧ٚ ًجت ث٠ (تـ٨ٗلا كـٗلٛب١ٖ) .اٛـ ًلؿٟ تٌق٧ت كا ٗب آ٧بت ٠ً ثل٧ٝـ هَٞٗ ٝ كلػٞٙ ٛنؿ هبٛغ ٗؼزنات ٝ كُٝٚ ؿال٧ْ

 صٞٙ ٝ( آ٤٧ ٜٓٔبى رؼٜٔب١ٖ ٝ ؤؿلهٜب١ٖ آلًْ ًقثٞا ٓ٘ب ٛٞط هٕٞ ٝ. )ثلؿ٧ٖ ث٨ٚ ام ٦ًٔ ث٠ ٝ ًلؿ٧ٖ ٛبثٞؿ كا آ٢ٛب ًلؿٛـ، تٌق٧ت كا ٗب

 ُلت٠ اثًٞؼٞؿ. ثبُٜـ اٛـكم ٝ پٜـ ػجلت، ا١ْ ثلا٥ تب ًلؿ٧ٖ ؿلم ٛٞكبٙ ؿك كا آ٢ٛب ًلؿٛـ تٌق٧ت كا ٛٞط ٧ؼ٦ٜ ؽٞؿ پ٨بٗجل ٛٞط هٕٞ
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 ثل ػ٘ٞٗب م٧لا اًت؛ ر٨٘غ تٌق٧ت اٝ تٌق٧ت ٠ً ًلؿٛـ، تٌق٧ت كا ٛٞط ت٢ٜب آ٢ٛب ٠ً ٓٞكت٦ ؿك (آلًْ: )اًت ُلت٠ كٝ ا٧ٚ ام: اًت

 ثلا٧ِبٙ كا ؿكؿٛبى ػقاث٦ ه٨بٗت ؿك آٗـ ًلُب٠ٙ ث ؿ٨ٛب ؿك آٛض٠ ثل ػالٟٝ(  ب٨ؤٓ٘ ػقاثب ٓٔظب٨٘ٓٚ ؤػتـٛب ٝ). ؿاكٛـ تٞاكن اًالٕ ٝ تٞع٨ـ

 ث٨٘ب٥ٝ. ك٧ؾت كلٝ آٛبٙ ثل صبٟ ٠ً ًلؿ٧ٖ، ٛبثٞؿ كا صبٟ ٧بكاٙ ٝ ح٘ٞؿ ٝ ػبؿ هٕٞ ٝ «آلى ؤٓغبة ٝ ح٘ٞؿ ٝ ٝػبؿا ».ا٧ٖ ؿ٧ـٟ تـاكى

 ؿك ٝ ًلؿٛـ، تٌق٧ت كا ُؼ٨ت آ٢ٛب اٗب. ٛ٘ٞؿ ٗجؼٞث آٛبٙ ٨ٗبٙ كاث٠ ُؼ٨ت ؽـا ٝ ثٞؿٛـ پلًت ثت ه٦ٗٞ آلى ؤٓغبة: اًت ُلت٠

 ث٨ٚ ٝهلٝٛب). ُـ كاَٛ ؿصبك ٨ٛن ًلم٨ِٜٗبٙ ٝ ًلؿ ٛبثٞؿ كا آ٢ٛب ٝ ك٧ؾت كلٝ صبٟ ٛب٢ُبٙ ثٞؿٛـ، ُـٟ ر٘غ صب٦١ اٛلاف ؿك ٠ً عب٦ٓ

 آ٢ٛب ت٘بٕ ثلا٥ (األٗخبّ ٠ٓ ٗلثٜب ًٝال) ؿاٛـ، ٦ٗ كا آ٢ٛب تؼـاؿ ؽـا كوٚ ٠ً ًلؿ٧ٖ، ٛبثٞؿ آ٢ٛب ٨ٗبٙ كا م٧بؿ٥ ؽال٧ن ٝ ٗٔت٢ب (ًخ٨لآ فٓي

 تجلٛب ًال ٝ). ؿاؿ٧ٖ ت٨ٗٞظ ثلا٧ِبٙ كا ثلا٨١ٚ ثب٨ُٖ، ؿاُت٠ ثلعقك كا آ٢ٛب ٝ ثبُٜـ ٛـاُت٠ كا ػقك٥ ٠ً ا٧ٚ ثلا٥ ٝ ث٨بٙ كا ؿال٧ْ

 ٜٗل ؤٜٗلت آت٦ آول٤٧ ػٔى ؤتٞا ٓوـ ٝ). ٌٛلؿ احل آٛبٙ ؿك اٛـكم ٝ پٜـ م٧لا ثلآٝكؿ٧ٖ؛ كٝمُبكُبٙ ام ؿٗبك ٝ ًلؿٟ ٛبثٞؿ كا ٠٘١(تتج٨لا

 ًجت ث٠ ٠ً ؿ٦١ ١٘بٙ اٛـ؛ ًلؿٟ ُقك ٓٞٙ هٕٞ ؿٟ ثنكُتل٧ٚ ،«ًـٕٝ» ؿٟ ًٜبك ام ثبك١ب ُبٕ ٥ًٞ ث٠ تزبكتِبٙ ًلل ؿك هل٧َ ٝ( آٌٞء

. اًت ًلؿٟ تٞث٨ؼ كا آ٢ٛب ٨ُلٛـ ٦٘ٛ اٛـكم ٝ پٜـ آ٠ٌٛ ًجت ث٠ (٧ل٢ٛٝب ٧ٌٞٛٞااكٖٔ  ).ُـ ٛبثٞؿ ٝ ٧ٝلاٙ آٙ، ثل آً٘بٙ ام ًَٜ ٛنّٝ

 ٝ ؽٞؿ پ٨بٗجل تٌق٧ت ًجت ث٠ ٠ً ؿكؿ٥ ٝ ػقاة ٝ آٙ ًبًٜبٙ ًلُٛٞت ام تب ث٨ٜٜـ، ٦٘ٛ ؽٞؿ صِٖ ثب كا آٙ ًلل١ب٧ِبٙ ؿك آ٧ب ٧ؼ٦ٜ

 ككتٜـ ٦ٗ ُبٕ ٥ًٞ ث٠ ٠ً تزبكت٦ ًلل١ب٥ ؿك هل٧َ: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ ث٨ِلٛـ؟ ػجلت كلاُلكت، كا آ٢ٛب ؽـا كلٗبٙ ثب ٗؾبٓلتِبٙ

 ػ٢٨ٖٔ ٓت٘لٝٙ بٌٖٛ ٝ: )كلٗب٧ـ ٦ٗ ٨ٛن ؿ٧ِل٥ رب٥ ؿك ٠ً ١٘ب٠ِٛٞٛ ُقُتٜـ، ٦ٗ ٓٞٙ هٕٞ ٢ُل١ب٥ ٝ ٗـا٧ٚ ١ب٥ ٧ٝلا٠ٛ ًٜبك ام

 .٨ٌٛتٜـ ا٨ٗـٝاك كًتبؽ٨ن كٝم ٗؼبؿ، ث٠ ٠ً ٨ُلٛـ ٦٘ٛ ػجلت ر٢ت ا٧ٚ ام آ٢ٛب (ِٛٞكا ال٧لرٞٙ ًبٛٞا ثْ)(. ٗٔجغ٨ٚ

 :بالغی نکات

 رٜبى ٗت٘٘ٚ( ٞاتػ ػتٞ}-٢. ٨ٗـ١ـ كرب ٗؼ٦ٜ ٝ «١ال»ٗؼ٦ٜ ث٠ (ٓٞال) م٧لا اًت؛ تلر٦ ٗت٘٘ٚ (آ٘الئ٤ٌ ػ٨ٜٔب ؤٛنّ ٓٞال) -1 

 ٧ٞٗئق الثِل٥» -۴. ؿجبك ٗبٜٛـ ٧ؼ٦ٜ اًت؛ ث٨ٔؾ تِج٠٨ ُبْٗ( ٜٗخٞكا ١جبء كزؼٜٔبٟ) -۳(. ٗغزٞكا عزلا): ١٘ض٨ٜٚ ٝ. اًت اُتوبم

 ؿك( كالٛب) ٓلظ ٝ اًت، عٌلت ٝ پ٨ِ٘ب٦ٛ ام ٨ٜٓق ٥ ًٜب٠٧ « ٧ـ٠٧ ػٔى آظبٖٓ ٧ؼٖ» -۵. اًت ٗجبٓـ٠ ثلا٥ رٜي ٛل٦ «ٓٔ٘زل٨ٗٚ

 م٧لا اًت؛ ٗزبم٥ اًٜبؿ ٗت٘٘ٚ «ٌٗبٛب ُل» -۶. اًت ًلؿٟ ُ٘لاٟ كا اٝ ٠ً اًت ؿًٝت٦ ام ًٜب٠٧( ؽ٨ٔال كالٛب ؤتؾق ٖٓ ٨ٓت٦ٜ» ػجبكت

 .ُٞؿ ٦٘ٛ ؿاؿٟ اًٜبؿ ٌٗبٙ ث٠ ٗالّ

 آٙ ث٠ ٧ؼ٦ٜ آٙ؛ ث٠ ػْ٘ تلى ؿٕٝ هلآٙ، ث٠ ٛـاؿٙ كلا ٍُٞ ام اًت ػجبكت ٦ٌ٧: اًت ٛٞع صٜـ هلآٙ ١زل: اًت ُلت٠ ه٨ٖ اثٚ :لطیفه

 آٙ ٗؼب٦ٛ ٝ ك٢ٖ ٝ آٙ ؿك اٛـ٨ِ٧ـٙ ؿهت تلى ص٢بكٕ آٙ، ث٠ عٌٖ تلى ًٕٞ ٛ٘ب٧ـ، ٦٘ٛ ػْ٘ ثـاٙ اٗب ٨ٌٜٗـ تالٝت كا آٙ ٝ ؿاكؿ ا٧٘بٙ

 ٠ً صٜـ ١ل. اًت آٗـٟ( ٢ٗزٞكا آولآٙ ١قا اتؾقٝا ه٦ٗٞ ٝبٙ ؿك ٜٗبٓت ا٧ٚ ت٘بٕ. هٔج٦ اٗلإ ؿك آٙ ث٠ ٗـاٝا ٝ ُلب٧بث٦ تلى پٜزٖ ٝ

 .اًت ًجٌتل ؿ٧ِل ثؼ٦٘ ام ١ب «١زل» ام ثؼ٦٘

 سوره فزقان 02تا  01آیات 



13 
 

 ثب ٝ ُـ، آٝك ٧بؿ ٝ پ٨بٗجل ٝ هلآٙ پ٨لاٗٞٙ كا ِٗل٨ًٚ ُج٢بت ٗتؼبّ ؽـا٥ ٠ً ا٧ٚ ام ثؼـ :پیشین آیات با آیات اس دسته این مناسبت

 ث٠ آ٢ٛب. اًت ًلؿٟ فًل پ٨بٗجل ث٠ ٌٛجت كا آٛبٙ تٌ٘ؾل ٝ ك٧ِؾٜـ ام ا٥ ٠ُُٞ ا٧ٜزب ؿك. ًلؿ كؿ كا آٙ هبٛغ ثلا٨١ٚ ٝ ًٞثٜـٟ ؿال٧ْ

 .اًت پلؿاؽت٠ ؽٞؿ هـكت ٝ ٝعـا٨ٛت ؿال٧ْ فًل ث٠ آٙ ام پي. اكنٝؿٛـ آٙ ثل كا تغو٨ل ٝ اًت٢نا ث٠ٌٔ ٌٛلؿٛـ، ثٌٜـٟ پ٨بٗجل تٌق٧ت

 ؿك. اًت ثـٙ آًٞؿ٦ُ ًجت صٞٙ اًت؛ ؿاؿٟ هلاك آًب٧َ ٝ آًٞؿ٦ُ ٥ ٗب٠٧ كا ؽٞاة. آًٞؿ٦ُ ٧ؼ٦ٜ ًجبت(  ًجبتب) :لغات معنی

 .ًلؿٛـ هٜغ كٝم آٙ ؿك كا اػ٘بّ صٞٙ اًت؛ ٗؼ٦ٜ ٨٘١ٚ ث٠ كٝؿ، ٦ٗ ًبك ث٠ ػجل٥ مثبٙ ؿك ٠ً «ًجت». اًت هٜغ ٗؼ٦ٜ ث٠ آْ

 .ًٜـ علًت ٗؼبٍ پ٦ ؿك آؿ٦ٗ ٠ً ُٞؿ ٦ٗ ثبػج كٝم علًت، ٝ اٛتِبك (ِٛٞكا)

 آٙ ٛٞٙ ًپي ثٞؿٟ اٌٛبٙ آْ ؿك اًت، اٌٛبٙ ٗؼ٦ٜ ث٠ ٛبٕ ؤٛب٦ً ٝ ب٦ٌٛ: اًت ُلت٠ كلاء. ًل٦ً ٝ ًلا٦ً ٗبٜٛـ اٛي، ر٘غ( ؤٛب٦ً)

 آة( كلات. )ثل١ٖ ٝ ؿك١ٖ ٝ آُلت٠ ًبك٥ ٧ؼ٦ٜ «ٗل٧ذ ؤٗل. »ًلؿ ٗؾٔٞٙ كلًتبؿ، (ٗلد). ؿكآٗـ ا٦ٌٛ ٓٞكت ث٠ ٝ ُـ تجـ٧ْ ٧ب ث٠

 .عب٧ْ پلؿٟ، عبرن، ٝثلمؽبٟ. ُٞك ث٨ٌبك آة( ؤربد. )ُٞاكا ٝ ٨ُل٧ٚ ث٨ٌبك

 :تفسیز

. ًٜٜـ ٦٘ٛ ِٛبٟ ٝ ثل٨ِٛلٛـ كا تٞ اًت٢نا ٝ ٌٗؾلٟ ث٠ رن ث٨ٜٜـ ٦ٗ كا ُ٘ب ِٗل٨ًٚ ٝهت٦! ٗغ٘ـ اى( ١نٝا بال ٧تؾقٝٛي بٙ كؤٝى ٝبفا) 

 ٛ٘ٞؿٟ ٗجؼٞث ٝ ثلُن٧ـٟ پ٨بٗجل ػٜٞاٙ ث٠ كا اٝ ؽـا ٠ً اًت ا٧ٚ آ٧ب: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ٌٗؾلٟ ٝ اًت٢نا ٓٞكت ث٠( كًٞال اهلل ثؼج آق٥ ؤ١قا)

 ٗب ثٞؿ ٛنؿ٧ي ثٞؿ٧ٖ، ٛـاؿٟ ِٛبٙ ٨ٌُجب٦٧ ٝ پب٧ـاك٥ ؽٞؿ ؽـا٧بٙ ػجبؿت ثل اُل( ػ٢٨ٔب ٓجلٛب ؤٙ ٓٞال آ٢ٓتٜب ػٚ ٨ٜٓ٘ٔب ًبؿ بٙ) اًت؟

 ت٢ـ٧ـ ٝ ٝػ٨ـ( ًج٨ال ؤْٗ ٗٚ آؼقاة ٧لٝٙ ع٨ٚ ٧ؼٔ٘ٞٙ ًٞف ٝ: )اًت كلٗٞؿٟ آ٢ٛب كؿ ؿك ؽـا. ٛ٘ب٧ـ ٜٗٔلف آٛبٙ پلًتَ ام كا

 اًت؟ ُِت٠ ٜٗغلف ؿ٧ٚ ام ٝ ُلكت٠ پ٨َ كا ؽٜب كاٟ ٦ًٌ ص٠ ٠ً ك٨٘٢ـ ؽٞا١ٜـ ػقاة ٥ ِٗب١ـٟ ١ِٜبٕ ث٠ آؽلت ؿك ٧ؼ٦ٜ. اًت

 ثبؽجل٥؟ اًت ؿاؿٟ هلاك ١ٞى ٝ ٥ٞ١ كا ؽـا٧َ آ٠ٌٛ عبّ ام آ٧ب. اًت ِٗل٨ًٚ ُ٘لا٦١ ام ُِلت٦ اثلام (١ٞاٟ ب٠٢ٓ اتؾق ٗٚ ؤكؤ٧ت)

 ٦ٗ ؿٝك كا هج٦ٔ ٝ ُلكت ٦ٗ ثل كا آٙ ؿ٧ـ، ٦ٗ كا آٙ ام ث٢تل ٝهت٦ ًلؿ، ٦ٗ پلًتَ كا ٦ًِٜ ِٗل٨ًٚ ام ٦ٌ٧: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ

: اًت ُلت٠ اثٞع٨بٙ. ٨ٌٛت تٞ ًبك ا٧ٚ ٦ًٜ؟ علظ ٥ٞ١ ام كا اٝ ٠ً ثب٦ُ آٙ ٗبٗٚ تٞا٦ٛ ٦ٗ آ٧ب( ٨ًٝال ػ٠٨ٔ تٌٞٙ ؤكإٛت. ) اٛـاؽت

 ػـٕ ؿك آ٢ٛب ٠ً ٨ٗـ١ـ ِٛبٙ ٝ ٛؾٞكؿ اكٌٞى آٛبٙ ثل ٠ً ًٜـ ٦ٗ اُبكٟ پ٨بٗجل ث٠ ٝ كًبٛـ ٦ٗ كا آٛبٙ ا٧٘بٙ ام ٨ٗٞٛـ٥ ث٨بٙ ا٧ٚ

 ٦ٗ ُ٘بٙ آ٧ب (٧ؼؤٞٙ ؤٝ ٧ٌ٘ؼٞٙ ؤًخل١ٖ ؤٙ تغٌت ؤٕ).ع٨ٞاٛبتٜـ ٗبٜٛـ اٗٞك ػٞاهت ؿك اٛـ٠ِ٧ ؿك تإْٗ ػـٕ ٝ ؽٞؿ ٜٗبكغ ُٜبؽت

 ثل ؿاّ ثل١بٙ ٝ ؿال٧ْ ٝ اٛـ٧ِٜـ ٦ٗ ؽلؿٜٗـا٠ٛ آٝك٥ ٦ٗ ثلا٧ِبٙ ٠ً آٛض٠ ٥ ؿكثبكٟ ٧ب ؿاكٛـ ُٜٞا ٍُٞ ٨ُٜـٙ ثلا٥ ِٗلًبٙ ٠ً ثل٥

 ١ٖ ثْ ًبألٛؼبٕ بال ١ٖ بٙ) ثب٦ُ؟ ؿاُت٠ كا آ٢ٛب آٝكؿٙ ا٧٘بٙ ا٨ٗـ ٝ ثـ٦١ ا٨٘١ت آٛبٙ ٝٗغ ث٠ تٞ تب ِٛلٛـ ٦ٗ ؿهت ث٠ كا ؽـا ٧ِب٦ِٛ

 ١ب٥ صلاُبٟ ث٠ ع٨ٞاٛبت م٧لا اًت؛ تل مُت ع٨ٞاٛبت ام ًلاٛزبِٗبٙ ٝ ثـتل عبِٓبٙ ث٠ٌٔ. ٨ٌٛتٜـ ًتٞكاٙ ٗبٜٛـ رن آ٢ٛب(ًج٨ال ؤْٗ

 ت٨ٌٖٔ ا٢ٜ٧ب ٠ً ٓٞكت٦ ؿك ًٜـ، ٦ٗ ٗغجت ٝ ٦ٌ٨ٛ آ٢ٛب ث٠ ٦ًٌ ص٠ ٨ٌٜٜٗـ ؿكى ٝ ُٞٛـ ٦ٗ ؽٞؿ ٓبعجبٙ ت٨ٌٖٔ ٝ ثلٛـ، ٦ٗ كاٟ ؽٞؿ

 ً٘بّ ٝ ٧ِب٦ِٛ ثل ؿاّ ؿال٧ْ اٛٞاع ؽـا ًپي. ًٜٜـ ٦٘ٛ ؿكى ؽٞؿ ث٠ ٌٛجت كا ؽـا ٜٓق ٝ ٦ٌ٨ٛ ٝ ُٞٛـ ٦٘ٛ ؽٞؿ ؽـا٥ كلٗبٙ
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 كا ًب٠٧ ص٠ِٛٞ ٠ً ِٛل٥ ٦٘ٛ كا ؽـا هـكت ٝ ربٓت ٜٓؼت آ٧ب (آظْ ٗـ ٨ًق ك٧ي بٓى تل ؤٖٓ): كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ آٝكؿٟ كا ؽٞؿ هـكت

 ًب٠٧ اُل م٧لا آٝكؿ؟ ٦ٗ ك٥ٝ ا٨ُب ٥ ًب٠٧ ث٠ آكتبة ًٞماٙ ُلٗب٥ ام ك١ب٦٧ ٝ اًتلاعت ثلا٥ اٌٛبٙ تب اًت ٌُتلؿٟ كٝم ؽالّ ؿك

 ثلا٥ كا آٙ ؽٞاًت ٦ٗ ؽـا اُل (ًبًٜب ٓزؼ٠ٔ ُبء ٝٓٞ). ُٞؿ ٦ٗ ت٨لٟ ٝ تٔؼ ًبَٗ ث٠ مٛـ٦ُ ٝ ًٞماٛـ ٦ٗ كا اٌٛبٙ آكتبة ٛجبُـ

 ث٠ ر٢ت٦ ام ٝ ٨ٌٜٗـ رب ربث٠ كا آٙ ؽٞؿ هـكت ث٠ اٗب. ُـ ٦٘ٛ رب ربث٠ ٝ ؽٞكؿ ٦٘ٛ تٌبٙ ؽٞؿ رب٥ ام ٝ ؿاؿ، ٦ٗ هلاك حبثت ٠ِ٨٘١

 رؼٜٔب حٖ. )آ٧ـ ٦ٗ ًل پِت ام مٗب٦ٛ ٝ ٗوبثْ ام ٝهت٦ ٝ آ٧ـ، ٦ٗ ٗـلة ر٢ت ام مٗب٦ٛ ٝ ِٗلم ً٘ت ام ُب٦١. ثلؿ ٦ٗ ؿ٧ِل ٥ًٞ

 آحبك ٝ ُٞؿ ٦٘ٛ ؿكى ًب٠٧ ٝرٞؿ ٛتبثـ، ارٌبٕ ثل ؽٞك٨ُـ اُل م٧لا ؿاؿ٧ٖ؛ هلاك ًب٠٧ ٝرٞؿ ؿ٨ْٓ كا آكتبة ٛٔٞع (ؿ٨ٓال ػ٠٨ٔ آِ٘ي

 ٛجٞؿ، تبك٦ٌ٧ ٝ ت٨ل٦ُ اُل پي. ُٞٛـ ٦ٗ ُٜبؽت٠ ٗـُبٙ ث٠ ا٨ُب: اٛـ ُلت٠ ٠ً ١٘ب٠ِٛٞٛ ٝ ُلؿؿ، ٦٘ٛ آٌُبك ثٜـُبٙ ثل ٝاال ٛؼ٘ت ا٧ٚ

 ًب٠٧ آٙ ام ًپي( ٨ٌ٧لا هج٘ب ب٨ٜٓب هجٜ٘بٟ حٖ).ًلؿ ٦٘ٛ پ٨ـا ٝرٞؿ٥ ٗل٢ٕٞ ًب٠٧ ٛجٞؿ، آكتبة اُل ٝ. ُـ ٦٘ٛ ؿكى كُٜٝب٦٧ ٝ ٛٞك

. اًت آكتبة ٛٔٞع تب كزل ٛٔٞع ٝهت ام ًب٠٧: اًت ُلت٠ ػجبى اثٚ. ِٛٞؿ ٗؾتْ ثٜـُبٙ ٜٗبكغ تب ٧ٌجبكٟ، ٠ٛ. ًب٨١ٖ ٦ٗ اٛـى اٛـى

 ثل آكتبة ٛٔٞع ٝ كزل ث٨ٚ ٥ كب٠ٔٓ ؿك ٠ً ٜٗٔن تبك٦ٌ٧ ٝ ؽبْٓ ٛٞك ث٨ٚ ؿك ٗتًٞٚ اٗل ام اًت ػجبكت ًب٠٧: اٛـ ُلت٠ ٗلٌلاٙ

 ٨ٗبٙ ام تـك٧ذ ث٠ كا ًب٠٧ آكتبة ٛٞك ًپي. ًٜـ ٦ٗ ما٧ْ ٝ ٗغٞ كا آٙ اٛـى اٛـى آكتبة آٙ ام پي. ٨ٌٜٗـ پ٨ـا ٌُتلٍ م٨ٗٚ ًٜظ

 ؿك ًب٠٧. ًٜـ ؿلٝة ؽٞك٨ُـ تب ًب١ـ ٦ٗ ًب٠٧ ام ١٘ضٜبٙ ؽٞك٨ُـ ٨ٛن مٝاّ ٝهت ام ٝ. ًٜـ ػجٞك اًتٞا ؽٚ ام ؽٞك٨ُـ تب ثلؿ ٦ٗ

 آٙ ككتٚ ٨ٗبٙ ام ٝ ػـٕ ام ثؼـ آٙ پ٨ـا٧َ: اًت ص٨ٜٚ ؿاٛب ٓبٛغ ٝرٞؿ ثل آٙ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ اًتـالّ. اًت ًٕٗٞٞ «ك٦» ث٠ ٗٞهؼ٨ت ا٧ٚ

 ٠ً ٓٞكت٦ ث٠ ُـٙ ر٘غ ٝ ٧بكتٚ ٌُتلٍ ٝ ُـٙ م٧بؿ ٝ ًٖ هج٨ْ ام ُٞؿ ٦ٗ ػبكٕ آٙ ثل ٠ً تغٞالت٦ ٝ تـ٨٨ل ٝ پ٨ـا٧َ ام ثؼـ

 ٝ ؿكآٝكؿ علًت ث٠ كا آً٘ب٦ٛ ارلإ تٞاٛـ ٦ٗ ٠ً ؿاٛبًت ٝ ٗـثل ٝ تٞاٛب ٓبٛؼ٦ ٝرٞؿ ٌٗتٔنٕ ًٜـ، ٦ٗ ت٨٘٘ٚ ؿك كا ثٜـُبٙ ٜٗبكغ

 ث٠ ًپي. ٨ٌٛت پق٧ل ٓٞكت ػب٨٘ٓبٙ ؽـا٥ ربٛت ام رن تٞاٛب٦٧ ٝ تـث٨ل ا٧ٚ ٝ. ؿ١ـ تلت٨ت ٨ٌٛٞ ث٨ٌبك ا٥ ٨ُٟٞ ث٠ كا ك٦ٌٔ ارٌبٕ

 ٌٖٓ رؼْ آق٥ ١ٞ ): كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ اًت ًلؿٟ اُبكٟ ؿاُت٠ اكما٦ٛ ثٜـُبٙ ث٠ كا آٙ ٠ً اكمُٜ٘ـ٥ ٛؼ٘ت٢ب٥ ٝ ؽٞؿ هـكت ١ب٥ ِٛب٠ٛ

 ٦ٗ كا ُ٘ب ٓجبى ٠ً ٛٞك ١٘بٙ ٝ اًت ؿاؿٟ هلاك پَُٞ ٝ ٓجبى ثٌبٙ ثلا٧تبٙ كا ُت ٠ً اًت ١٘بٙ ًجغبٙ ؽـا٥ (ٓجبًب ا٨ْٔٓ

 ثـٙ آًب٧َ ٥ ٗب٠٧ كا ؽٞاة ٝ( ًجبتب آٜٕٞ ٝ. )ؿاكؿ ٦ٗ پ٢ٜبٙ ؿ٧ـ ام ٝ پُٞبٛـ ٦ٗ كا ُ٘ب تبك٨ٌ٧َ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ١ٖ ُت پُٞبٛـ،

 هلاك اٌٛبٙ علًت ٝ اٛتِبك مٗبٙ كا كٝم ٝ (ِٛٞكا ا٢ٜٓبك رؼْ ٝ). ٨ًِـ ٦ٗ تالٍ ٝ ًبك ام ؿًت ُت ؿك صٞٙ اًت؛ ؿاؿٟ هلاك ُ٘ب

 اًٝت ٝ (كع٘ت٠ ٧ـ٥ ث٨ٚ ثِلا آل٧بط ؤكًْ آق٥ ١ٞ ). كٝٛـ ٦ٗ كٝم٥ اًجبة ٝ ٗؼبٍ ًٌت ٝ مٛـ٦ُ ٝ ًبك ؿٛجبّ ث٠ ٠ً اًت ؿاؿٟ

 پبى ٝ پبى آة كاٛـ، ٦ٗ كا آٙ ثبؿ ٠ً اثل٥ ام ٝ( ٢ٛٞكا ٗبء آٌ٘بء ٗٚ ؤٛنٜٓب ٝ).ثـ١ـ كا كع٘ت ثبكاٙ ٥ ٗوؿٟ تب كلًتبؿٟ كا ثبؿ١ب ٠ً

 «پب٦ً» ؿك ٗجبٓـ٠ ثلا٥ ٢ٛٞكا) ٥ ٨ٓـ٠: اًت ُلت٠ هلٛج٦. ٨ًٜـ ٦ٗ پب٨ًنٟ كا ؽٞؿ ثـاٙ ٝ ٨ُٞٛـ ٦ٗ آٙ ام ٠ً ًلؿ٧ٖ ٛبمّ ا٥ ًٜٜـٟ

 ٗلؿٟ ٠ً ٨ًٜٖ مٛـٟ كا ًلم٦ٜ٨ٗ ثبكاٙ ا٧ٚ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ تب( ٨ٗتب ثٔـ٣ ث٠ ٜٓغ٦٨). ثبُـ ًٜٜـٟ پبى ٝ پبى ٠ً اًت ٗوت٦٘ پي اًت، آٗـٟ

 ا٥ مٛـٟ ٗٞرٞؿ ١ل مٛـ٦ُ م٧لا ثُٜٜٞـ؛ آٙ ام ع٨ٞاٙ ٝ اٌٛبٙ تب( ًخ٨لا ؤٛب٦ً ٝ ؤٛ٘بٗب ؽٔوٜب ٗ٘ب ٌٛو٠٨ ٝ ).اًت كًت٦ٜ ٝ مكع ثـٝٙ ٝ

 آٝكؿٙ ٌٛلٟ: اًت ُلت٠ كؾل اٗبٕ. اًت ٨ٛبمٜٗـ آة ث٠ ًؾت ع٨ٞاٛبتَ ٝ ًِتناك ٝ ؽٞؿ ٗٔلف ثلا٥ اٌٛبٙ ٝ. ؿاكؿ ثٌت٦ِ آة ث٠
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 ٛنؿ٧ي ١ب٥ م٨ٗٚ ؿك ٗلؿٕ ث٨ِتل ٝ ؿاكؿ ثٌت٦ِ ع٨ٞاٛبتَ ٝ م٨ٗٚ مٛـ٦ُ ث٠ اٌٛبٙ مٛـ٦ُ ٠ً اًت ؿ٨ْٓ ا٧ٚ ث٠ «اٛب٦ً» ٝ «اٛؼبٕ»

 ًبًٚ ٓغلا١ب ٝ ث٨بثب٢ٛب ؿك اٌٛب٢ٛب ث٨ِتل ٦ٓٝ ٨ٛبمٛـ، ث٦ ثبكاٙ آة ٨ُٞٛـٙ ام آٛبٙ ثٜبثلا٧ٚ. ُٞٛـ ٦ٗ ر٘غ ١ب كٝؿؽب٠ٛ ٝ ر٧ٞجبك١ب

 ام صٞٙ م٧بؿ؛ اكلاؿ٥ ٧ؼ٦ٜ ؛(ًخ٨لا ؤٛب٦ً ٝ بٗبؼؤٛ: )اًت ُلت٠ كٝ ا٧ٚ ام. ٧بثٜـ ٦٘ٛ ُلة ثلا٥ آث٦ ثبكاٙ ٛنّٝ ٗٞاهغ ؿك رن ٝ ١ٌتٜـ

 ثلا٥  هلآٙ ا٧ٚ ؿك ٨ُلٛـ، ًبك ث٠ كا ؽٞؿ ٥ اٛـ٠ِ٧ ٝ ؽلؿ ا٠ٌٜ٧ ثلا٥ (٨ٓقًلٝا ث٢ٜ٨ٖ ٓلكٜبٟ ٓوـ ٝ). ُٞؿ ٦ٗ كن٦ٛٝ هٔـ «كؼ٨ْ» ٝمٙ

 ٝ اٌٛبك رن اٌٛب٢ٛب ام ث٦ٌ( ًلٞكا بال آٜبى ؤًخل كإث٦). ا٧ٖ ًلؿٟ ث٨بٙ كا كلاٝا٦ٛ ثلا٨١ٚ ٝ ؿال٧ْ ٝ ا٧ٖ آٝكؿٟ كلاٝا٦ٛ ١ب٥ ٗخبّ اٌٛب٢ٛب

 ًلؿ٧ٖ ٦ٗ ًجي ثلا٧ت كا ٛجٞت ٌٗا٨ٓٝت ٝ ثبكؽٞاًت٦  ٦ٗ اُل( ٛق٧لا هل٤٧ ًْ ك٦ ٓجؼخٜب ُئٜب ٝٓٞ). ُلكتٜـ پ٨َ ؿك كا كا٦١ تٌق٧ت

 ٥ًٞ ث٠ كا ُ٘ب اٗب. ثـاكؿ ثلعقك كاآ٢ٛب ٠ً ًلؿ٧ٖ ٦ٗ ٗجؼٞث كا پ٨بٗجل٥ ؿٟ ١ل ًبًٜبٙ ثلا٥ ٠ً ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ ؿاؿ٧ٖ، ٦ٗ تؾل٨ق كا آٙ ٝ

 ٗوبٕ ثٜٔـ٥ ٥ اٛـامٟ ث٠ ثٜبثلا٧ٚ. ؿاؿ٧ٖ ِٛبٙ كا تٞ ٗوبٕ ثنك٦ُ ٠ٔ٨ًٝ ثـ٧ٚ ٝ. تًٞت ١ب٥ ٧ٝو٦ُ ام ا٧ٚ ٝ ًلؿ٧ٖ ٗجؼٞث ثِل٧ت ت٘بٕ

 ًلبك ام پي، (ًج٨لا ر٢بؿا ث٠ رب١ـ١ٖ ٝ آٌبكل٧ٚ تٜغ كال. )ثبٍ ًُٞب ٝ ٓجٞك ٝ پب٧ـاك عن اظ٢بك ٝ ؿػٞت ٨ٗـاٙ ؿك ٜٗنٓتت ككؼت ٝ

 ثـٝٙ ٝ اًتٞاك ٝ ه٥ٞ ر٢بؿ٥ ثلؽ٨ن، ثنكٍ ر٢بؿ٥ ث٠ آٛبٙ ثب هلآٙ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ٝ ٛـاكثل آٛبٙ ؽـا٧بٙ ًل ام ؿًت ٝ ٌٗٚ اٛبػت

 ػقة ١قا. )آ٨ٗنٛـ ٦٘ٛ ١ٖ ؿك ٠ً ٛٞك٥ ث٠ اًت ؿاؿٟ هلاك ١ٖ ًٜبك ؿك كا ؿك٧ب ؿك ٠ً اًت ١ٞ٘ (آجغل٧ٚ ٗلد آق٥ ١ٞ ٝ). ًٌت٦

 ٝ) .ًٜـ ٦ٗ ثلٛلف كا ػَٜ ُٞاكاًت ٝ ٨ُل٧ٚ ٠ً ثي ام ٝ اًت ت٦ِِٜ ٥ ًٜٜـٟ ثلٛلف ٝ ُٞاكا ٝ ٨ُل٧ٚ ث٨ٌبك ٦ٌ٧ ا٧ٚ( كلات

 اًت ؿاؿٟ هلاك ٗبٛؼ٦ ٝ عب٧ْ ؿٝ آٙ ٨ٗبٙ ؽٞؿ هـكت ثب ٝ (ثلمؽب ث٢ٜ٨٘ب رؼْ ٝ). اًت تٔؼ ث٨ٌبك ٝ ُٞك ٦ٌ٧ ا٧ٚ ٝ( ؤربد ٗٔظ ١قا

 اٗتناد آٙ ثب ٝ ٛلًـ ؿ٧ِل٥ ث٠ ؿٝ آٙ ام ٦ٌ٧ ٠ً اًت ؿاؿٟ هلاك ٗبٛؼ٦ ٝ عب٧ْ ٝ (ٗغزٞكا عزلا ٝ).ٌٜٛـ ؿٔج٠ ؿ٧ِل٥ ثل ٦ٌ٧ ٠ً

 ٗبٜٛـ ٨ُل٧ٚ آة ُٞك، ؿ٧ِل٥ ٝ ٨ُل٧ٚ ٦ٌ٧: اًت  ًلؿٟ ؽٔن ٛٞع ؿك كا آة ؽـا: اًت ص٨ٜٚ آ٠٧ ٗؼٜى: اًت ُلت٠ ًخ٨ل اثٚ. ٨ٛبثـ

 ؿاؿٟ هلاك ٗبٛؼ٦ ُٞك ٝ ٨ُل٧ٚ آة ث٨ٚ ؿك ٝ ٛـاكؿ، رل٧بٙ ٠ً ثنكٍ ؿك٧ب١ب٥ آة ٗبٜٛـ ُٞك آة ٝ ١ب، صبٟ ٝ ص٠ِ٘ ٝ كٝؿؽب٠ٛ آة

: اًت ُلت٠ كام٥ ٝ. اًت پق٧لكت٠ كا ا٧ٚ رل٧ل اثٚ. ؽ٦ٌِ ام اًت ػجبكت آٙ ٝ اًت آة ٛٞع ؿٝ ا٧ٚ آ٨ٗؾتٚ ؿك١ٖ ٗبٛغ ٠ً اًت

 ٦ٗ اٗب ثبُٜـ، ٌٗب٥ٝ آث٢ب ثب٧ـ ثبُـ، ٛب٦ُ آة ٧ب م٨ٗٚ ٛج٨ؼت ام اُل ُٞك٥ ٝ ٨ُل٦ٜ٧ م٧لا اًت؛ آٌُبك ا٧ٜزب ؿك اًتـالّ ٝر٠

 آة ام ٠ً اًٝت ٝ (ثِلا آ٘بء ٗٚ ؽٔن آق٥ ١ٝٞ. )ؿ١ـ اؽتٔبّ ٓلت٦ ث٠ كا ٧ي ١ل ثب٧ـ ؿاٛب هبؿك٥ پي ٨ٌٛت، ٛٞك ا٧ٚ ٠ً ث٨ٜ٨ٖ

 ٝ اًت ٗقًل ٠ً ٛٞػ٦: اًت آٝكؿٟ ٝرٞؿ ث٠ كا اٌٛبٙ ٛٞع ؿٝ ٜٛل٠ ٧ي ام (٢ٓٝلا ٌٛجب كزؼ٠ٔ. )اًت ًلؿٟ ؽٔن  ث٨ٜب ٝ ُٜٞا اٌٛب٦ٛ

 :اًت ُلت٠ ُبػل. اًت پـكاٙ آٙ ام ٌٛت م٧لا اًت؛ ٌٛت ِٜٗبء

 ؤثٜبء ٓآلثبء ٝ ٌٗتٞؿػبت                ؤٝػ٤٨ آٜبى ؤ٢ٗبت كةٛ٘ب 

 .«پـكاٛـ آٙ ام پٌلاٙ ٝ ٨ُلؿ ٦ٗ هلاك آٙ ؿك ٜٛل٠ ٠ً اًت ظلك٦ ٗبؿكاٙ كعٖ» 

 ٦ٗ عبْٓ تٞآْ ٝ تؼبكف ٌٛت ًجت ث٠ پي. ُٞؿ ٦ٗ كلا١ٖ ؽ٧ِٞبٝٛـ٥ ٝ ٝٓٔت آ٢ٛب ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ٠ً اًت ٗاٛج ١ٖ ٛٞػ٦ ٝ

 ؿك ؽـا ٝ (هـ٧لا كثي ًبٙ ٝ). ُٞٛـ ٦ٗ ر٘غ ١ٖ ًٜبك ؿك ٛنؿ٧ي ٝ ث٨ِب٠ٛ ٝ ُـٟ عبْٓ ٗٞؿت ٝ ٗغجت ٗٔب١لٟ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ٝ ُٞؿ



16 
 

 ث٠ ؿاؿ، ت٨ٗٞظ كا تٞع٨ـ ؿال٧ْ ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ. ًٜـ ٦ٗ ؽٔن ٗاٛج ٝ ٗقًل ٜٛل٠ ٧ي ام ٠ً ٛٞك٥ ث٠ ثبُـ، ٦ٗ تٞاٛب ث٨ٌبك ا٧زبؿ ٝ ؽٔن

 پلًتٜـ ٦ٗ كا ثت٢ب٦٧ ٝ (٧٘ل١ٖ ٝال ال٧ٜل٢ٖ٘ ٗب اهلل ؿٝٙ ٗٚ ٧ؼجـٝٙ ٝ: )كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ ثبمُِت٠ ١ب ثت پلًتَ ؿك ِٗل٨ًٚ كٍٝ توج٨ظ

( ظ٨٢لا كث٠ ػٔى آٌبكل ًبٙ ٝ ).ٛـاكٛـ ػوْ ٝ ؽلؿ ٝ ث٨ٜب٦٧ ٝ عي ٠ً ١ٌتٜـ ر٘بؿات٦ ثت٢ب صٞٙ م٧ب٦ٛ؛ ٠ٛ ٝ كًبٜٛـ ٦ٗ ًٞؿ٥ ٠ٛ ٠ً

: اًت ُلت٠ ٗزب١ـ. اًت ٨ُٜبٙ ث٠ ٧بك٥ ٝ ً٘ي ١ب ثت ثلا٥ ػجبؿتَ م٧لا اًت؛ ٨ُٜبٙ ٧بٝك ؽـا ٛبكلٗب٦ٛ ؿك ١٘ٞاكٟ ًبكل اٌٛبٙ ٝ

 رن ا٧ٖ ٛللًتبؿٟ كا تٞ ٝ(ٛق٧لا ٝ ٗجِلا بال ؤكًٜٔبى ٗب ٝ. )ؿ١ـ ٦ٗ ٧بك٥ كا آٙ ٝ ُلكت٠ كا ٨ُٜبٙ پِت ؽـا، ٛبكلٗب٦ٛ ٝ ٗؼ٨ٔت ؿك

 ا٥ (ؤرل ٗٚ ػ٠٨ٔ ؤًإٌٖٓ ٗب هْ). ثتلًب٦ٛ ؿٝمػ ػقاة ام كا ًبكلاٙ ٝ ثـ٦١ ٗاٜٗبٙ ث٠ كا پلٛؼ٘ت ثبؿبت ٝ ث٢ِت ٥ ٗوؿٟ ا٠ٌٜ٧ ثلا٥

 ًي ١ل ٠ً ا٧ٚ رن (ًج٨ال كث٠ بٓى ٧تؾق ؤٙ ُبء ٗٚ بال). ٛٔجٖ ٦٘ٛ ُ٘ب ام ٗنؿ٥ ٝ ارلت كًبٓت تج٨ٔؾ ٗوبثْ ؿك: ثِٞ آ٢ٛب ث٠! ٗغ٘ـ

 كوٚ ؽٞا١ٖ، ٦٘ٛ ُ٘ب ام پبؿا٦ُ ٝ ٗبّ: ٧ُٞـ ٦ٗ اِٛبك. ٨ُلؿ پ٨َ ؿك ؽـا ٥ًٞ ث٠ كا٦١ ٓبٓظ ػْ٘ ٝ ا٧٘بٙ ٥ ٠ٔ٨ًٝ ث٠ ثؾٞا١ـ

 ث٠ ؽٞؿ اٗٞك ت٘بٕ ؿك (ال٧٘ٞت آق٥ آغ٦ ػٔى تًْٞ ٝ). ثبُـ ٦ٗ ؽـا ٛنؿ ٗٚ پبؿاٍ ٝ ٛٔجٖ، ٦ٗ ُ٘ب ام كا ٛبػتَ ٝ ؽـا ث٠ ا٧٘بٙ

 ٝ ؿ١ـ ٦ٗ ٧بك٥ كا تٞ ٝ اًت ثي كا تٞ ١٘ٞ ٠ً. ٨ٌٛت ٗلٍ كا اٝ ١لُن ٝ پبثلربًت ٝ ثبه٦ ٠ِ٨٘١ ٠ً ًٚ ت٠٨ٌ ٧ٌتب ٝ ٧ِب٠ٛ ؽـا٥

 ٠ً اٝٓبك٦ ثـاك، ٜٗنٟ كا اٝ ؿ١ٜـ، ٦ٗ ٌٛجت اٝ ث٠ ِٗلًبٙ ٠ً اٝٓبك٦ ام (ثغ٘ـٟ ًجظ ٝ). ُلؿاٛـ ٦ٗ پ٨لٝم اؿ٧بٙ ؿ٧ِل ثل كا ؿ٧ٜت

 اػ٘بّ ام ؽـا ٠ً ثي ٨٘١ٚ ٝ( ؽج٨لا ػجبؿٟ ثقٛٞة ث٠ ًلى ٝ)  اٝ، ث٠ اٝالؿ ٝ ُل٧ي ؿاؿٙ ٌٛجت هج٨ْ ام ٨ٌٛت؛ اٝ ُبٙ ٥ ُب٧ٌت٠

 ٦ًل: »٧ُٜٞـ ٦ٗ ٠ً ١٘ب٠ِٛٞٛ اًت، ٜٗظٞك ٗجبٓـ٠ ُلت٠ ا٧ٚ ام: اًت ُلت٠ كؾل اٗبٕ. ٨ٌٛت ٗؾل٦ اٝ ام ص٨ن٥ ٝ اًت، آُبٟ ثٜـُبٙ

 ؽـا صٞٙ ٛـاك٥؛ اعت٨بد ؿ٧ِل٥ ث٠ تٞ ٧ؼ٦ٜ ثبُـ؛ ٦ٗ اًت، ثي كا تٞ ٧ؼ٦ٜ «عٌجي» ٗؼ٦ٜ ث٠ ٝ. «ٗبال ثبألؿة ًلى ٝ ر٘بال ثبٓؼٖٔ

 ك٦ ث٢ٜ٨٘ب ٝٗب األكٕ ٝ آٌ٘ٞات ؽٔن آق٥ ).ُـ٧ـ ثي اًت ٝػ٨ـ٥ ا٧ٚ ٝ. ؿاكؿ كا آٛبٙ ٗزبمات هـكت ٝ اًت آُبٟ آٛبٙ اعٞاّ ث٠

 ٝ كِلؿٟ م٨ٗٚ ٝ ٨ًٝغ ٝ ثٜٔـ آً٘بٙ ١لت ٠ً اًت ؽـا٦٧ ١٘بٙ اًت هبؿك ص٨ن ٠٘١ ثل ٝ ثب٦ُ ٗت٦ٌ اٝ ث٠ ثب٧ـ ٠ً ؽـا٦٧ (ؤ٧بٕ ًت٤

 ٧ي ؿك كا م٨ٗٚ ٝ آً٘ب٢ٛب تٞاٛـ ٦ٗ ؽـا: اًت ُلت٠ رج٨ل اثٚ. اًت ًلؿٟ ؽٔن ؿ٨ٛب، كٝم١ب٥ ام كٝم َُ ٗـت ؿك كا ٌُتلؿٟ ٝ اٛجٟٞ

 ػلٍ ثل آِٛبٟ (آؼلٍ ػٔى اًتٞى حٖ). ث٨بٗٞمؿ ثٜـُبٙ ث٠ كا پب٧ـاك٥ ٝ تإ٦ٛ ٝ ٓجل ؽٞا١ـ ٦ٗ ا٧ٜزب ؿك اٗب ًٜـ، ؽٔن ٓغظ٠

 اعٌبٙ ؿاكا٥ ٝ ًؾ٦ ٝ ثؾِٜـٟ ١٘ٞ( آلع٘ٚ. )تؼ٨ْٜ ٝ تِج٠٨ ثـٝٙ اًٝت، رالّ ٝ ٌُٟٞ ٥ ُب٧ٌت٠ ٠ً اًتولاك٥ ٝ اًتٞا٧بكت،

 ُلؿؿ؛ ثل٦ٗ اهلل ث٠ «ث٠» ٨٘ٗل: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ا٥ ػـٟ. ثپلى كع٘تَ ٝ رالّ ٌُٟٞ ث٠ آُبٟ ٝ ؿاٛب ام اٝ ٥ ؿكثبكٟ( ؽج٨لا ث٠ كبًإّ. )اًت

 ٝبفا».ٛ٘ب٧ـ ٦ٗ ٜٗٔغ ٗٞٗٞع ام ؽٞث٦ ث٠ كا تٞ ٝ اًت آُبٟ ا٨ُب عوب٧ن ث٠ ٠ً ؽـا٦٧ ًٚ، ًااّ ا٨ُب ٥ ؿكثبكٟ آُبٟ ؽـا٥ ام ٧ؼ٦ٜ

 اًت ػب٨٘ٓبٙ ت٘بٕ ُٜزب٧َ ث٠ كع٘تَ ٠ً ؽٞؿ ٥ ثؾِٜـٟ پلٝكؿُبك ثلا٥: ُٞؿ ُلت٠ ِٗل٨ًٚ ث٠ اُل ٧ؼ٦ٜ «ٓٔلع٘ٚ اًزـٝا ٢ٖٓ ه٨ْ

 ٝ رب١الٙ ٗبٜٛـ ٝ ُٜبًٜـ ٦ٗ كا اٝ ًبٗال ٠ً عب٦ٓ ؿك ٨ًٌت؟ كع٘بٙ: ٧ُٜٞـ ٦ٗ «آلع٘ٚ ٗب ٝ هبٓٞا » ث٨٢ٜـ، م٨ٗٚ ثل ًزـٟ ًل

 ٝماؿ١ٖ) ؿ٦١؟ ٦ٗ ٗب ث٠ كا ؿًتٞكٍ تٞ ٠ً ثجل٧ٖ ًزـٟ ٦ًٌ ثلا٥ آُب٦١ ٝ ُٜبؽت ثـٝٙ آ٧ب «تإٗلٛب ٓ٘ب ؤٌٛزـ: »پلًٜـ ٦ٗ ٛبؿاٛبٙ

 .اكنٝؿ كا آٛبٙ تٜلل ٝ ًلؿ ؿٝكتل ؿ٧ٚ ام كا آٛبٙ ُلت٠ ا٧ٚ (ٛلٞكا

 :بالغی نکات
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 ٝ اًت ُِلت٦ ا٧زبؿ ٗت٘٘ٚ( ١ٞاٟ ب٠٢ٓ اتؾق ٗٚ ؤكؤ٧ت» -٢ .اًت ا١بٛت ٝ اًت٢نا ثلا٥ اًتل٢بٕ ال(كًٞ اهلل ثؼج آق٥ ؤ١قا) -1 

 ٗت٘٘ٚ (ٓجبًب ا٨ْٔٓ ْؼر)-۳. ثٞؿ «٠ٓ  ب٢ٓب ١ٞاٟ اتؾق» آْ ؿك. اًت آٗـٟ اّٝ ٗلؼّٞ ام هجْ ؿٕٝ ٗلؼّٞ «٠ٜٗ ٗتؼزت» ث٠ تٞر٠ ثلا٥

 ْؼر) -۴. اًت آٗـٟ ؿك ث٨ٔؾ ٓٞكت ث٠ ٝ اًت ُـٟ عقف ُج٠ ٝر٠ ٝ اؿات. پُٞبٛـ ٦ٗ كا ثـٙ ٓجبى ٗبٜٛـ ٧ؼ٦ٜ اًت؛ ث٨ٔؾ تِج٠٨

 ثـ٧ٚ. اًت ثـ٧غ ٥ اًتؼبكٟ ُبْٗ( كع٘ت٠ ٧ـى ث٨ٚ) -۵. اًت ٨ٜٓق ى ٗوبث٠ٔ ٗت٘٘ٚ (ِٛٞكا ا٢ٜٓبك رؼْ ٝ ًجبتب آٜٕٞ ٝ ٓجبًب ا٨ْٔٓ

 .اًت ُـٟ اًتؼبكٟ ٨ُلؿ ٦ٗ هلاك ص٨ن٥ رٔٞ ؿك ٠ً آٛض٠ ثلا٥

 ٝ كلات ػقة ١قا) -۷. ؿ١ـ ٦ٗ كا تؼظ٨ٖ ٗؼ٦ٜ ٝ اًت تٌٖٔ ث٠ ؿ٨جت ام آتلبت ٗت٘٘ٚ (آل٧بط ؤكًْ) ام ثؼـ( آٌ٘بء ٗٚ ؤٛنٜٓب ٝ )

 .اًت ٨ٜٓق ٥ ٗوبث٠ٔ ُبْٗ( ؤربد ٗٔظ ١قا

 ؽٞا١ـ ٠ً اًت ٦ًٌ ؿٕٝ ٝ اًت ٗلؿٟ ػ٘ال ٠ً اًت ٦ًٌ ا٦ٓٝ ٠ً اًت ا٧ٚ تِـ٧ـ ث٠( ٨ٗت) ٝ تؾل٨ق ث٠( ٨ٗت) ث٨ٚ كلم :آوری یاد

 :اًت ُلت٠ ُبػل. ٗلؿ

 تٌإّ ػ٠ٜ ٗب كٌل هـ كـٝٛي                ٨ٗت ٝ ٨ٗت تل٨ٌل ًبئ٦ٔ ؤ٧ب

 ٧غْ٘ آوجل بٓى ٗٚ بال ا٨٘ٓت ٝٗب               ٨ٗت كقٓي كٝط فا ًبٙ ك٘ب 

 ٨ٗتٝ اًت ٨ٗت ٨ٗلؿ ٦ٗ ثؼـا ٝ تًا كٝط ؿاكا٥ آ٠ٌٛ: تًا ا٧ٚ تٞ ًااّ رٞاة ا٧ٜي! ل٦ًپ ٦ٗ ت٨ٗ ٝ ٨ٗت ٗؼ٦ٜ ام ٠ً ٦ًٌ ا٥

 «ُٞؿ ٦ٗ عْ٘ ؿٍٝ ثل هجل ٥ًٞ ث٠ ٠ً اًت آٙ

 سوره فزقان 02تا  01آیات 

 آ٧بت فًل ث٠ آٙ ؿٛجبّ ث٠ ُـ، ٧بؿآٝك كع٘بٙ ػجبؿت ام كا ِٗل٨ًٚ اٗتٜبع ؽـا ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ :پیشین آیات با آیات اس دسته این مناسبت

 ؽبٛل ث٠ ٠ً ثٜـُب٦ٛ ؿ١ـ، ٦ٗ ؽبت٠٘ كع٘بٙ ثٜـُبٙ ٓلبت فًل ثب كا ًٞكٟ آِٛبٟ. پلؿاؽت ثبُٜـ ٦ٗ اٝ ٧ِب٦ِٛ ثل ؿاّ ٠ً ١ٌت٦ ػبٖٓ

 .اٛـ ُـٟ ث٢ِت ث٠ ٝكٝؿ ٌٗتغن ٓلبت٦ صٜبٙ ؿاُتٚ

 «ًٞاًت» ثلا٥ «ثلٝد. »ًٜٗٞٞٗـ ثلٝد ث٠ ؿاكٛـ ُجب١ت ٗلتلغ هٔل١ب٥ ث٠ صٞٙ ٝ. ثبُـ ٦ٗ ١ب ٨ًبكٟ ٜٗبمّ (ثلٝرب) :لغات معنی

 ؿل٧ٖ. ِٛـ٦ٛ رـا ٝ ؿائ٦٘ ٝ المٕ ٧ؼ٦ٜ( ؿلاٗب) ثنكٍ، ًتبكُبٙ ام ٧ؼ٦ٜ ثلٝد: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ا٥ ػـٟ ٝ. م٨ٗٚ ثلا٥ اًت ٜٗبمّ ١٘ضٞٙ

 ث٠ ٓـت ؿك. ث٢ِت ؿك ثبال ٥ ؿكر٠ ٝاال، ٜٗنٓت( آـلك٤). اًٝت ٗالمٕ ثـ١ٌبك٥ ٠ً صلا اًت؛ آٗـٟ ا٧ٚ ام اًت ثـ١ٌبك ٗؼ٦ٜ ث٠ ٠ً ٨ٛن

 ؤػجإ ٗب: ٧ُٞـ ٦ٗ ػج٨ـٟ اثٞ. ؿ١ـ ٦ٗ ا٨٘١ت ٝ ًٜـ ٦ٗ ٗجبالت (ؼجاا٧). ثبُـ ٦ٗ ؿلك٠ ثٜٔـ ًبؽت٘ب٦ٛ ١ل. اًت آٗـٟ ثبال ٝ ثٜٔـ ٗؼ٦ٜ

 ُ٘ب ثب ٗالمٕ. ُ٘ب ١٘لاٟ ٧ؼ٦ٜ( ٓناٗب). اًت ٨ًِٜٚ ٗؼ٦ٜ ث٠ ٓـت ؿك. اًت ٌٗب٥ٝ ٗٚ ٛنؿ ؿك ٛجٞؿَٛ ٝ ثٞؿٙ ٧ؼ٦ٜ ث٠،
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 ؿاؿٟ هلاك آً٘بٙ ؿك كا ؿكؽِٜـٟ ٝ ػظ٨ٖ ًتبكُبٙ آٙ ٠ً ؽـاًت آٙ ام ػظ٘ت ٝ ٗزـ (ثلٝرب آٌ٘بء ك٦ رؼْ آق٥ تجبكى: )تفسیز

 (ؽٔل٤ ٝا٢ٜٓبك ا٨ْٔٓ رؼْ آق٥ ١ٞ ٝ). اًت ؿاؿٟ هلاك آٙ ؿك كا تبثبٙ ٗبٟ ٝ ؿكؽِبٙ آكتبة( ٨ٜٗلا ه٘لا ٝ ًلارب ك٢٨ب رؼْ ٝ). اًت

 آٙ ًل پِت ٝ آٝكؿ ٦ٗ كُٜٝب٦٧ ٝ ٛٞك ثب كا كٝم آ٧ٜـ، ٦ٗ ١ٖ ًل پِت ٝ ؿاؿٟ هلاك ٧ٌـ٧ِل رب٨ِٛٚ كا كٝم ٝ ُت ٠ً اًت ١٘ٞ

 ٝ ا٨ِٛن ُِلت ٜٓب٧غ ؿك ٝ ث٨ٜـ٧ِٜـ ؽـا اكمُٜ٘ـ ١ب٥ ٛؼ٘ت ؿك ثؾٞا١ـ آ٠ٌٛ ثلا٥ (٧قًل ؤٙ ؤكاؿ ٝٓ٘ٚ). آٝكؿ ٦ٗ كا تبك٧ي ُت

 كٝم ٝ ُت ؽـا: اًت ُلت٠ ٛجل٥. ثبُـ ًپبًِناك اعٌبَٛ ٝ كْ٘ ٗوبثْ ؿك كا ؽـا ثؾٞا١ـ ٧ب( ٌُٞكا ؤكاؿ ؤٝ. )ًٜـ كٌل ٛٞظ٢ٞكٍ

 ؿًت ام كٝم ؿك كا ًبك٥ اُل ٝ ٧بثـ ٦ٗ ؿك كٝم ؿك كا آٙ ثـ١ـ، ؿًت ام ُت ؿك كا ًبك٥ ًي ١ل پي ؿاؿٟ، هلاك ١ٖ رب٨ِٛٚ كا

. اًت تِل٧ق ثلا٥ «آلع٘ٚ» ث٠ «ػجبؿ» ى اٗبك٠ (١ٞٛب األكٕ ػٔى ٧ِ٘ٞٙ آق٧ٚ آلع٘ٚ ػجبؿ ٝ ).٧بثـ ٦ٗ ؿك ُت ؿك كا آٙ ثـ١ـ،

 ٝ ٗتبٛت ٝ آكا٦ٗ ث٠ ٠ً ١ٌتٜـ اكلاؿ٥ ١٘بٙ ُٞٛـ، ٜٗتٌت ؽـا ث٠ ٠ً آٜٛـ ٥ ُب٧ٌت٠ ٝ ؿاكؿ ٦ٗ ؿًٝت كا آٛبٙ ؽـا ٠ً ثٜـُب٦ٛ ٧ؼ٦ٜ

 ككتٚ كاٟ ؿك ٝ ٨ٌٛتٜـ ًلٌٗت ٝ ًٞثٜـ ٦٘ٛ م٨ٗٚ ثل كا پب تٌجل ٝ كؾل ك٥ٝ ام ٝ. كٝٛـ ٦ٗ كاٟ م٨ٗٚ ك٥ٝ ثل تٌجل ثـٝٙ ٝ ثبٝهبك

 .ًٜٜـ ٦٘ٛ كؾلكل٦ُٝ

 مثبٙ ثل ُٜبٟ ام ؽب٦ٓ ٝ آ٨ٗن ٌٗبٓ٘ت ًؾ٦ٜ ًٜٜـ، ٓغجت آٛبٙ ثب تٜـ٥ ث٠ ٛبؿاٛبٙ ٝ اث٢ٔبٙ ٝهت٦ (ًالٗب هبٓٞا آزب١ٔٞٙ ؽبٛج٢ٖ ٝبفا)

 آق٧ٚ ٝ). ًٜٜـ ٦ٗ پ٠ِ٨ ٨ٌُجب٦٧ ٝ ؿ١ٜـ ٦٘ٛ ِٛبٙ ٛبؿا٦ٛ ؽٞؿ ام آ٢ٛب ُٞٛـ كٝ كٝث٠ ٛبؿا٦ٛ آؿٕ ثب اُل: اًت ُلت٠ عٌٚ. آٝكٛـ ٦ٗ

 ٦ٗ م٨ٗٚ ثل ًزـٟ ًل ٝ ًٜٜـ ٦ٗ ؿاك٥ مٛـٟ ُت ؽـا ثلا٥ ثلؿٙ ًزـٟ ٝ ٛ٘بم ٥ اهب٠ٗ ثب ٠ً آ٢ٛب٦٧ ٝ( ه٨بٗب ٝ ًزـا ٓلث٢ٖ ٧ج٨تٞٙ

 ٗب ا٨ْٔٓ ٗٚ ه٨ٔال ٝ: »كلٗب٧ـ ٦ٗ آٛبٙ ٝٓق ؿك ٨ٛن هلآٙ ام ؿ٧ِل٥ رب٥ ؿك ٗتؼبّ ؽـاٝٛـ ٠ً ١٘ضٜبٙ. پلؿامٛـ ٦ٗ ػجبؿت ث٠ ٝ ٢ٜٛـ

 ٝ ٓجل ًلؿٙ پ٠ِ٨ ٝ آماك ٝ اف٧ت تلى ٧ؼ٦ٜ ٓٞكت ؿٝ ث٠ كٝم ؿك كا آ٢ٛب ككتبك ٝ ٨ًلت ا٠ٌٜ٧ ام ثؼـ: اًت ُلت٠ كام٥. «٢٧زؼٞٙ

 كثٜب ٧وٞٓٞٙ آق٧ٚ ٝ). ؽبٓن ؽـٗت ث٠ اُتـبّ ام اًت ػجبكت ٠ً اًت ُـٟ آٝك ٧بؿ كا آ٢ٛب ٥ ُجب٠ٛ ككتبك ا٧ٜزب ؿك ًلؿ، ث٨بٙ ٨ٌُجب٦٧

 ٛٔجٜـ ٦ٗ اٝ ام ٝ ثـاكؿ ٗٔٞٙ آتَ ػقاة ام كا آ٢ٛب ٠ً ًٜٜـ ٦ٗ آت٘بى ؽٞؿ ؽـا٥ پ٨ِِبٟ ام ٠ً آ٢ٛب٦٧ ٝ (ر٢ٜٖ ػقاة ػٜب آلف

 ٌٗتولا ًبءت ب٢ٛب. )ثبُـ ٦ٗ ًؾت ث٨ٌبك ٝ ؿائ٦٘ ؿٝمػ ػقاة عو٨وت ؿك (ؿلاٗب ًبٙ ػقاث٢ب بٙ). ًٜـ ؿكغ آٛبٙ ام كا ؿٝمػ ػقاة ٠ً

. ثبُـ ٦ٗ هلاكُب٦١ ثـ ٝ رب٧ِبٟ ثـ ٧ؼ٦ٜ: اًت ُلت٠ هلٛج٦. اًت ثـ ثي ٜٗنٓت٦ ٝ ٌٗبٙ اًتولاك ٝ اهبٗت ثلا٥ ؿٝمػ اًرـ( ٗوبٗب ٝ

 ؿك ر٢ٜٖ ػقاة ام رٌتٚ ؿٝك٥ ثلا٥: اًت ُلت٠ عٌٚ ٝ. عقكٛـ ؿك ٝ ث٨ٜ٘بى ؽـا ػقاة ام ؽٞؿ ٛبػت ٝرٞؿ ثب ٨ٜٗغ ثٜـُبٙ ا٧ٚ

 ؽٞكاى ؿك ٧ؼ٦ٜ. كع٘بٙ ثٜـُبٙ اٝٓبف ام پٜزٖ ٓلت ١ٖ ا٧ٚ( ٧وتلٝا ٖٝٓ ٧ٌلكٞا ٖٓ ؤٛلوٞا بفا ٝآق٧ٚ. )ؽٌت٠ ُت ؿك ٝ ث٨ٜ٘بًٜـ كٝم

 ؿك (ٞاٗبه فٓي ث٨ٚ ًبٙ ٝ). ٨ٌٛتٜـ ؽِي ؿًت ؽ٨ٌٌبٙ ٗبٜٛـ ٝ ًٜٜـ ٦٘ٛ هٔٞك ٝ ًٞتب٦١ ٧ب ٝ ك٥ٝ م٧بؿٟ پُٞبى ٝ ٨ُٞٛـٙ ٝ

 ًْ ٝالتج٢ٌٜب ػٜوي بٓى ٤ٓٞٔـٗ ٧ـى التزؼْ ٝ: )ًٞتب٦١ ٠ٛ ٝ ًٜٜـ ٦ٗ ك٥ٝ م٧بؿٟ ٠ٛ ًٜٜـ، ٦ٗ كػب٧ت كا اػتـاّ ٝ ًٝٚ عـ اٛلبم

 ؿك كا ِٗت٦ اُل ٝ ٨ٌٛت ك٥ٝ م٧بؿٟ ٝ اًلاف ٦ًٜ ؽلد ؽـا كاٟ ؿك كا ٛال هج٨ي اثٞ ًٟٞ ٥ اٛـامٟ ث٠ اُل: اًت ُلت٠ ٗزب١ـ(. آجٌٚ

 ٦٘ٛ هلاك ؽـا ُل٧ي كا ؿ٧ِل٥ ػجبؿت، ؿك ٠ً آ٢ٛب٦٧ ٝ (آؽل ب٢ٓب اهلل ٗغ ال٧ـػٞٙ آق٧ٚ ٝ). اًت اًلاف ٦ًٜ، ؽلد ؽـا ٛبكلٗب٦ٛ

 ؽـا ٠ً كا اٌٛب٦ٛ ٝ (ثبٓغن بال اهلل علٕ آت٦ آٜلي ٧وتٔٞٙ ٝال. )٨ٌٜٜٗـ پلًتَ كا اٝ ٗؾٔٔب٠ٛ ٝ ؿاٌٛت٠ ٧ِب٠ٛ كا اٝ ث٠ٌٔ ؿ١ٜـ،
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 ام ثؼـ مٛب٥ ٝ ا٧٘بٙ ام ثؼـ ًلل هج٨ْ ام ُٞؿ، ٦ٗ آٙ هتْ ٗٞرت ٠ً ػ٦ٔ٘ ٗوبثْ ؿك رن كًبٜٛـ ٦ٗ هتْ ث٠ اًت ًلؿٟ علإ كا ًِتَٜ

( حبٗبؤ ٧ٔن فٓي ٧لؼْ ٝٗٚ. )اًت رلا٧ٖ تل٧ٚ پٌت ام ٠ً ُٞٛـ ٦٘ٛ مٛب مُت ػْ٘ ٗلتٌت ٝ (٧نٛٞٙ ٝال). هٔبّ ث٠ ٧بهتْ اعٔبٙ،

 ٝ ٨ًلل ًپي. ٧بثـ ٦ٗ كا آٙ ٨ًلل ٝ ٗزبمات آؽلت ؿك ُٞؿ، مٛب ٝ هتْ ٝ ُلى ٧ؼ٦ٜ ًٜٜـٟ، تجبٟ ٝ ثنكٍ اػ٘بّ ا٧ٚ ٗلتٌت ًي ١ل ٝ

 ٝ ثلاثل صٜـ ػقاثَ ٗؼب٦ٓ، ٝ ُلى ًجت ث٠( آو٨ب٤ٗ ٧ٕٞ آؼقاة ٠ٓ ٧٘بػق): كلٗب٧ـ ٦ٗ ٝ ًلؿٟ تل٨ٌل كا ًٌب٦ٛ ص٨ٜٚ ٗزبمات

 ِٗل (ٓبٓغب ػ٘ال ػْ٘ ٝ آٗٚ ٝ تبة ٗٚ بال. )ٗبٛـ ٦ٗ ؽٞاك ٝ ف٨ْٓ ٨ًلل ٝ ػقاة آٙ ؿك اثـ تب ٝ( ٢ٗبٛب ك٠٨ ٧ؾٔـ ٝ).ُٞؿ ٦ٗ تِـ٧ـ

 ٗٞكؿ كا آٛبٙ ؽـا (عٌٜبت ٨ًئبت٢ٖ اهلل ٧جـّ كإٝٓئي ).ًٜـ ُب٧ٌت٠ ًبك ٝ آٝكؿ ا٧٘بٙ ٝ ًٜـ ٝاهؼ٦ ٝ ٛٔٞط ٥ تٞث٠ ؿ٨ٛب ؿك ٠ً ٦ًٌ

 ث٢ِت ٝاكؿ ٠ً كلؿ٥ آؽل٧ٚ ٗٚ: »اًت آٗـٟ عـ٧ج ؿك. ًٜـ ٦ٗ تجـ٧ْ ٨ٌٛٞ اػ٘بّ ث٠ كا آٛبٙ ثـ اػ٘بّ ٝ ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ًلٕ ٝ ٜٓق

 ُلت٠ آٝكٛـ، ٦ٗ كا ٛلل ٧ي ه٨بٗت كٝم ؿك. اًت ٦ًٌ ص٠ ؿاٖٛ ٦ٗ ُٞؿ، ٦ٗ ؽبكد آتَ ٝ ؿٝمػ ام ٠ً كا كلؿ٥ آؽل٧ٚ ٝ ُٞؿ ٦ٗ

 اٝ ث٠ ُٞؿ، ٦ٗ ػل٠ٗ اٝ ثل ًٞصٌَ ُٜب١بٙ. ًٜٜـ ثلٛلف اٝ ام كا ثنكَُ ُٜب١بٙ ٝ ًٜٜـ ػل٠ٗ اٝ ثل كا ًٞصٌَ ُٜب١بٙ: ُٞؿ ٦ٗ

 ُٜب١بٙ ام ٠ً عب٦ٓ ؿك. ؿكآ٧ـ اٌٛبك ؿك ام ٝ ٠ٛ ث٧ِٞـ تٞاٛـ ٦٘ٛ ث٠ٔ،: ٧ُٞـ ٦ٗ. ًلؿ٥ ص٨ٜٚ ٝ صٜبٙ كٝم كالٙ ٝ كالٙ ؿك: ٧ُٜٞـ ٦ٗ

! ؽـاٝٛـا: ٧ُٞـ ٦ٗ آِٛبٟ. ؿاك٥ ٦ٌ٨ٛ ٝ ع٠ٌٜ ٧ي ثـ٥ ٝ ُٜبٟ ١ل رب٥ ث٠. ُٞؿ ٦ٗ ُلت٠ اٝ ث٠ آِٛبٟ. اًت ١لاى ؿك ؽٞؿ ثنكٍ

 ٝ). ُـٟ ٛ٘ب٧بٙ اٝ پ٨ِ٨ٚ ١ب٥ ؿٛـاٙ ٠ً رب٦٧ تب ؽٜـ٧ـ اة پ٨بٗجل ٗٞهغ ا٧ٚ ؿك! ث٨ٜٖ ٦٘ٛ ا٧ٜزب ؿك كا آ٢ٛب ٠ً إ ُـٟ ٗلتٌت كا اػ٘ب٦ٓ

 ٛبكلٗب٦ٛ ام ًي ١ل ٝ( ٗتبثب اهلل بٓى ٧تٞة كة٠ٛ ٓبٓغب ػْ٘ ٝ تبة ٗٚ ٝ ).اًت ٢ٗلثبٙ ٥ آٗلمٛـٟ ١٘ٞاكٟ ؽـا ٝ( كع٨ب ؿلٞكا اهلل ًبٙ

 ٢ِ٧ـٝٙ ال ٝآق٧ٚ).ُـ ؽٞا١ـ كا٦ٗ اٝ ام ٝ ًلؿٟ هجّٞ كا اٝ ٥ تٞث٠ ؽـا ٗغووب ٛ٘ب٧ـ، آالط كا ؽٞؿ اػ٘بّ ٝ ككتبك ٝ ًٜـ تٞث٠ ُٜٝبٟ

 اٌٛبٙ عوٞم ت٨٨٘غ ٗٞرت ٠ً ٛبكٝا ُٞا٦١ ؿ١ٜـ، ٦٘ٛ ٛبؿكًت ُٞا٦١ ٠ً آٛبٙ ٧ؼ٦ٜ. اًت كع٘بٙ ثٜـُبٙ ١لتٖ ٓلت ١ٖ ا٧ٚ (آنٝك

 اػ٘بّ آٛزب ؿك ٠ً ًٜٜـ ُقك اٗب٦ًٜ ًٜبك ام ٧ؼ٦ٜ ًٜٜـ؛ ٦ٗ ُقك ٓؼت ٝ ٢ٓٞ ٗزبٓي ًٜبك ام ٝهت٦ ٝ( ًلاٗب ٗلٝا ثبٓٔـٞ ٗلٝا بفا ٝ ).ثِٞؿ

 اٗتٜبع ٗزبٓي آٙ ؿك ُلًت ام ٝ ؿاُت٠ ٠ِٛ كا ؽٞؿ ٝهبك ،... ٝ ١ب ه٘بكؽب٠ٛ ٝ ١ب ًبثبكٟ ٝ ٢ٓٞ، اٗبًٚ هج٨ْ ام اًت رل٧بٙ ؿك ٛبپٌٜـ

 ًٌت ٠ً ص٨ن٥ ١ل ٝ ثبْٛ ػ٦ٔ٘ ٧ب ُلت٠ ١ل ام اًت ػجبكت ٓـٞ: اًت ُلت٠ ٛجل٥. ر٧ٜٞـ ٦ٗ ؿٝك٥ ٗزب٦ٌٓ صٜبٙ ام ٝ ٝكمٛـ، ٦ٗ

 ٓـٞ ٗؼ٦ٜ ؿاؽْ ا٢ٜ٧ب ت٘بٕ ٛبپٌٜـ، آٝام١ب٥ ث٠ كلاؿاؿٙ ٍُٞ ٝ اٗبًٚ، ؿكثؼ٦٘ ػل٦ًٝ ٝ ٌٛبط ٗلاًٖ ٝ. ثبُـ ٛبپٌٜـ اٌٛبٙ ثلا٥ آٙ

 هلآٙ آ٧بت ٦٢ٔ٨ًٝ ث٠ ٝهت٦ ٠ً آٛبٙ ٝ( كث٢ٖ ثأ٧بت فًلٝا بفا ٝآق٧ٚ). اًت ٝارت ٗاٗٚ ثل آٙ ام رٌتٚ ؿٝك٥ ٝ اعتلام ٠ً ثبُٜـ ٦ٗ

 پق٧لا هٔج٦ ٝ ُٜٞا ٍُٞ ثب ث٠ٌٔ تبثٜـ ثل٦٘ٛ ك٥ٝ آٙ ام(ػ٨٘بٛب ٝ ب٘ٓ ػ٢٨ٔب ٧ؾلٝا ٖٓ)ؿاكٛـ، ثلعقك كا آ٢ٛب ٧ب ٝ ُٞٛـ ؿاؿٟ اٛـكم ٝ پٜـ

 ام ٗب ث٠! پلٝكؿُبكا: ٧ُٜٞـ ٦ٗ ٠ً آ٢ٛب٦٧ ٝ (ؤػ٨ٚ هل٣ ٝفك٧بتٜب ؤمٝارٜب ٗٚ ٜٓب ١ت كثٜب ٧وٞٓٞٙ آق٧ٚ ٝ). آٝكٛـ ٦ٗ ك٥ٝ آٙ ث٠

 كا تٞ ؽِٜٞؿ٥ ٝ كٗب٧ت ٝ آٝكٛـ رب٥ ث٠ كا ُ٘ب ػجبؿت ٝ ٛبػت ثبُٜـ، ٗب صِ٘بٙ ك٦ُٜٝ ٥ ٗب٠٧ ٠ً ؿٟ آٙ كلمٛـاٛ٘بٙ ٝ ١ٌ٘لاٙ

 ٥ًٞ ث٠ ؿػٞتِلاٙ. ًٜٜـ پ٨ل٥ٝ ٗب ام تو٥ٞ ا١ْ ٠ً ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ ُلؿاٙ، پل٨١نُبكاٙ پ٨ِٞا٥ كا ٗب ٝ (بٗبٗب ٓٔ٘تو٨ٚ ارؼٜٔب ٝ. )ثز٧ٜٞـ

 زن٧ٙٝ ؤٝٓئي). ُٞؿ اهتـا ٗب ث٠ ؽ٨ل اٗل ؿك ٠ً پ٨ِٞا٧ب٦ٛ ٧ؼ٦ٜ: ٧ُٞـ ٦ٗ ػجبى اثٚ. ١ـا٧تِل ١ٖ ٝ ثب٨ُٖ ٧بكت٠ ١ـا٧ت ١ٖ. ثب٨ُٖ ؽ٨ل

 ث٠ ؽـا اٝاٗل اٛزبٕ ثل ٨ٌُجب٧ِبٙ ٝ ٓجل ًجت ث٠ ثلؽٞكؿاكٛـ، كك٨غ ؽٞى ٝ پٌٜـ٧ـٟ ٓلبت ا٧ٚ ام ٠ً ًٌب٦ٛ( ٓجلٝا ث٘ب آـلك٤
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. ُـ ؽٞا١ٜـ ٗٞار٠ كلُتِبٙ ؿكٝؿ ٝ ًالٕ ثب آٛزب ؿك ٝ (ًٝالٗب تغ٤٨ ك٢٨ب ٧ٔوٞٙ ٝ. )آٗـ ؽٞا١ٜـ ٛب٧ْ ػب٦ٓ ٝ كك٨غ ث٨ٌبك ؿكربت

( ك٢٨ب ؽبٓـ٧ٚ. )«ػ٨ٌٖٔ ًالٕ ثبة ًْ ٗٚ ػ٢٨ٖٔ ٧ـؽٔٞٙ آ٘الئ٤ٌ ٝ): كلٗب٧ـ ٦ٗ هلآٙ ام ؿ٧ِل٥ رب٥ ؿك ٗتؼبّ ؽـاٝٛـ ٠ً ١٘ب٠ِٛٞٛ

 عٌٜت. )اًت اثـ٥ ًلا٥ ث٢ِت ٠ً صلا ُلؿٛـ؛ ٦ٗ اؽلاد آٙ ام ٠ٛ ٝ ٨ٗلٛـ ٦ٗ ٠ٛ ٗبٛـ، ؽٞا١ٜـ ربٝؿا٠ٛ ٛؼ٘ت ٝ ٛبم ٠٘١ آٙ ٨ٗبٙ ؿك

 آٛبٙ ث٠! ٗغ٘ـ ا٥ (ؿػبئًٖ ٓٞال كث٦ ٧ؼجااثٌٖ ٗب هْ! )تو٥ٞ ا١ْ ثلا٥ اًت ٜٗن٦ٓ ؽٞة ص٠ ٝ هلاكُبٟ ؽٍٞ ص٠( ٗوبٗب ٝ ٌٗتولا

 اًت ُ٘ب ماك٥ ٝ ت٘لع ا٧ٚ. ًٜـ ٦٘ٛ ُ٘ب ث٠ اػتٜب٦٧ ٨١ش پلٝكؿُبكٕ ٛجبُـ، ٌِٗالت ٝ عٞاؿث عّٔٞ ١ِٜبٕ ث٠ ُ٘ب ؿػب٥ اُل: ثِٞ

 تٌق٧ت كا هلآٙ ٝ پ٨بٗجل ُ٘ب عو٨وت ؿك! ًبكلاٙ ا٥ (ٓناٗب ٧ٌٞٙ كٌٞف ًقثتٖ كوـ. )ُٞؿ ٦ٗ ُ٘ب ٥ًٞ ث٠ ؽـا تٞر٠ رٔت ًجت ٠ً

 .ُـ ؽٞا١ـ المٕ ُ٘ب ثل ػقاة آؽلت ؿك مٝؿ٥ ث٠ ٝ ا٧ـ ًلؿٟ

( ٧وتلٝا ٖٝٓ ٧ٌلكٞا ٖٝٓ) ٨ٛن ٝ (ه٨بٗب ٝ ًزـا) ث٨ٚ ؿك -٢. اًت تٌل٧ٖ ٝ تِل٧ق ثلا٥ آلع٘ٚ ػجبؿ ؿٝ ؿك اٗبك٠ -1 :بالغی نکات

( ػ٨٘بٛب ٝ ٓ٘ب ػ٢٨ٔب ٧ؾلٝا ٖٓ) -۴. ؿاكؿ ٝرٞؿ ٗوبث٠ٔ(ٗوبٗب ٝ ٌٗتولا ًبءت)ٝ (ٗوبٗب ٝ ٌٗتولا عٌٜت )ث٨ٚ ؿك -۳. ؿاكؿ ٝرٞؿ ٛجبم

 ١٘ضٜبٙ اًت، ًلٝك ٝ كلط ام ًٜب٠٧ «ؤػ٨ٚ هل٣ »-۵. ِٛـٛـ كؿ اٛقاك آ٧بت ٗوبثْ ام ًٞكاٙ ٝ ًلاٙ ١٘ضٞٙ ٧ؼ٦ٜ اًت؛ اًتؼبكٟ ٗت٘٘ٚ

 .اًت ث٢ِت كك٨غ ؿكربت ام ًٜب٠٧( ؿلك٤) ٠ً

 كلٝت٦ٜ،: ام ػجبكتٜـ ٠ً اًت ًلؿٟ ٗتٔق پٌٜـ٧ـٟ ٓلت بمؿ٧ٟ ث٠ كا كع٘بٙ ثٜـُبٙ ًجغبٙ ؽـا٥: اًت ُلت٠ هلٛج٦ :آوری یاد

 ؿكٝؽ، ام ؿٝك٥ تٞث٠، هتْ، ٝ مٛب ام پب٦ً ُلى، ام رٌتٚ ؿٝك٥ ؽ٦ٌ٨ٌ، ٝ اًلاف تلى ١لاى، ٝ ث٨ٖ ؿاك٥، مٛـٟ ُت ٨ٌُجب٦٧،

 ٛب٧ْ ام اًت ػجبكت ٠ً اًت ًلؿٟ ث٨بٙ كا آ٢ٛب ٥ٌٞ٨ٛ پبؿاٍ آٙ ام پي. ؽـا ث٠ آت٘بى ٝ آٝكؿٙ كٝ ٝ اٛـكم، ٝ ٨ٔٛغت پق٧لكتٚ

 .آٙ تل٧ٚ ثبٌُٟٞ ٝ ث٢ِت ٜٗن٢ٓب٥ ثبالتل٧ٚ ٧ؼ٦ٜ ؿلك٠ ث٠ آٗـٙ

 


