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 ؿك. اًت ثلؽٛكؿاك للآ٣٘ آ٤بت ثٝ ا٢ ٤ٚوٜ ٍ٘لٍ ٚ رب٥٤ّٔت ام ٤ٔبٓل، تف٥ٌلٞب٢ ٥ٔبٖ ؿك اِفللبٖ، تف٥ٌل

 .اًت تبمٜ ٘ىبت٣ ؿٞٙـٜ اكائٝ ٥٘ن تلث٥ت٣ ٚ فٌّف٣ ٚ وال٣ٔ فم٣ٟ، ٞب٢ ٣لٓٝ

 پ٥َ ؿك كا للآٖ ثٝ للآٖ تف٥ٌل كٍٚ تف٥ٌل٢، ٞب٢ ٥ُٜٛ ٥ٔبٖ ام ٓبؿل٣، ؿوتل تف٥ٌل، ا٤ٗ ؿاِ٘ٛك ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 ا٣تمبؿ م٤لا اًت، ثٛؿٜ للآٖ ؽٛؿ ثٝ ٢ٚ ا٣تٕبؿ ث٥ِتل٤ٗ ٚع٣، ٔفب٥ٞٓ ٚ ٤ٔب٣٘ ٚ اًلاك ٌِٛؿٖ ؿك ٚ ٌلفتٝ

. ثبُـ كٍُٚٙل ٚ ٔلر٢ تٛا٘ـ ٣ٔ ٥٘ن ؽٛؿ ثلا٢ ثبُـ، ؽٛؿ غ٥ل ام اثٟبْ ٚمؿا٤ٙـٜ ٔلر٢ للآٖ، ٞلٌبٜ…$ :ؿاكؿ

 وٝ اًت ًناٚاك پي ولؿ، پ٥ـا آٖ ام كا كُـ كاٜ ٚ رٌت تٌٕه للآٖ ثٝ ثب٤ـ ِٔتجٝ أٛك آالط ثلا٢ ٞلٌبٜ

 .ُٛؿ ٌلفتٝ ثٟلٜ للآٖ ؽٛؿ ام ٥٘ن للآٖ تف٥ٌل ؿك

 1#إِّٔغ٥ٗ ؤرل ال٢٥٘٘ إّ٘ب أِال٠ البٔٛا ٚ ثبِىتبة ٤ٌّٕىٖٛ ٚاِق٤ٗ$

 ٣ٕ٘ ٗب٢٤ كا ّٔٔغبٖ پبؿاٍ ٚ ارل ٔب ٚ ّٔٔغب٘ٙـ ام ؿاك٘ـ، ٣ٔ پب ثل ٕ٘بم ٚ م٘ٙـ ٣ٔ صًٙ للآٖ ثٝ وٝ آ٘بٖ

 .و٥ٙٓ

 م٤لا ٔفٌـ٘ـ، ثّىٝ ٘جٛؿٜ، ٓبِغبٖ ُٕبك ؿك للآٖ، ثٝ تٌٕهّ ام ك٤ٍٚلؿا٘بٖ وٝ ُٛؿ ٣ٔ اًتفبؿٜ آ٤ٝ ٔفْٟٛ ام

 :ؽـاًت وتبة وٙـ، ٣ٔ ث٥بٖ كا ؽـاٚ٘ـ عىٓ آ٘ضٝ ٚ اًت ؽـاٚ٘ـ اؽتالف٣، أٛك ؿك ٔلر٢ تٟٙب

 2#…اهلل ا٣ِ فغىٕٝ ئُ ٔٗ ف٥ٝ اؽتّفتٓ ٔب ٚ$

 .…ؽـاًت ثب آٖ ؿاٚك٢ ثب٥ُـ، ولؿٜ اؽتالف وٝ ص٥ن٢ ٞل ؿك ُٕب

[ ؿا٘ٙـ ٣ٔ المْ ٘بؿكًت، ام ؿكًت ُٙبؽت ثلا٢ للآٖ، ثٝ كا ٤ٔبكف ٚ ٜٔبِت ٣لٗٝ وٝ كٚا٤بت٣] ٣لٕ كٚا٤بت

 وبك وٝ وٙـ ٣ٔ ّٔنْ ثلؿاك٘ـ، ول٤ٓ للآٖ آ٤بت صٟلٜ ام پلؿٜ ؽٛاٞٙـ ٣ٔ وٝ كا وٌب٣٘ آٖ ٔتٛاتل، اعبؿ٤ج ٚ

 كُٟٚب٢ ؿ٤ٍل للآٖ، ثٝ للآٖ تف٥ٌل كٍٚ رن ٓٛكت، ا٤ٗ ؿك. وٙٙـ آغبم للآٖ آ٤بت ؽٛؿ ؿك تـّثل ثب كا ؽ٤َٛ

 .اًت ا٣تٕبؿ لبثُ غ٥ل ٚ پٛس تف٥ٌل٢،

 ولؿٜ ٣ِٔ ؿكًت، ٚ كاًت ٥ُٜٛ ا٤ٗ ثٝ للآٖ، تف٥ٌل ؿك ٥٘ن# ّ$ پ٥بٔجل ؿٚؿٔبٖ ام ٤ْٔٔٛ أبٔبٖ ٚ پ٥بٔجل

 ٚ ث٥بٔٛم٘ـ ٤ٔٔٛٔٙـ، آٔٛمٌبكاٖ وٝ آ٘بٖ ام للآٖ تف٥ٌل ؿك كا ثلتل ٛل٤مٝ ا٤ٗ وٝ اًت للآٖ ٔفٌّلاٖ ثل ٚ ا٘ـ

 پ٥َ ثٝ للآٖ تف٥ٌل وبك ثب٤ـ مٔبٟ٘ب ٚ ًب٥ِبٖ َٛٛ ؿك ٔٙٛاَ ثـ٤ٗ ٚ ثبمٌلؿ٘ـ آ٘بٖ كاٜ ثٝ تف٥ٌل وبك ؿك

 3.#كٚؿ

 .اًت آٖ ام ٔتإحّل ثٌب صٝ ٚ ا٥ِٕناٖ تف٥ٌل ثٝ ُج٥ٝ ث٥ٌبك تف٥ٌل٢، كٍٚ ؿك اِفللبٖ تف٥ٌل كٚ، ا٤ٗ ام

 



3 
 

 الفرقان دیدگاه از تفسیر، در روایات نقص

 ُـٜ آٚكؿٜ تف٥ٌل پبٚكل٣ ؿك ٘نَٚ، ًجت كٚا٤بت رّٕٝ ام تف٥ٌل٢ كٚا٤بت پ٥ـاًت، اِفللبٖ تف٥ٌل ام صٙب٘ىٝ

 ام ٤ى٣ ٣ٙٛاٖ ثٝ ٚ ؿاؿٜ رب٢ تف٥ٌل ٔتٗ ؿك كا كٚا٤بت وٝ اًت ٔفٌّلاٖ ؿ٤ٍل ٥ُٜٛ ؽالف ٣ُٕ، ا٤ٗ. اًت

 والْ ام كا كٍٚ ا٤ٗ وبك٥ٌل٢ ثٝ ا٥ٍ٘نٜ. ا٘ـ پلؿاؽتٝ آٟ٘ب تغ٥ُّ ٚ ٘مـ ٚ كؿ ثٝ تف٥ٌل ٟٔٓ اكوبٖ ٚ ٔجبعج

 صٝ للآٖ ٟبٞل وٝ ا٤ٗ ثل اًت ٌٛاٜ آٖ، اعبؿ٤ج ٚ ٣لٕ آ٤بت$ :ؿك٤بفت تٛاٖ ٣ٔ وتبة ٔمـٔٝ ؿك ٔؤِف،

 وتبة، ثب كٚا٤بت ًٙزَ ٚ اكم٤بث٣ ٚ للآٖ ثٝ كٚا٤بت ٣لٗٝ ٘جبُـ، ص٥ٙٗ اٌل ٚ اًت عزّت آٖ، ٓل٤ظ ثٝ كًـ

 ٣ّٟٙ ؿالِت، ٘بع٥ٝ ام ٚ ل٣٤ٜ ًٙـ، ٘بع٥ٝ ام للآٖ: $اًت ُـٜ ٌفتٝ وٝ ا٤ٗ أب ٚ .ثٛؿ ٘ؾٛاٞـ پق٤ل تٛر٥ٝ

 ام وٝ ماًت آفت ٚ ؽلاف٣ ًؾ٣ٙ ،#ا٘ـ ل٣٤ٜ ؿالِت، ٘بع٥ٝ ام ٚ ٣ّٟٙ ٓـٚك، ٘بع٥ٝ ام كٚا٤بت ٣ِٚ اًت،

 .اًت ث٥بٖ كًبتل٤ٗ ٚ تل٤ٗ ف٥ٔظ آٖ ث٥بٖ وٝ للآ٣٘ اًت؛ ؿٚك ث٥ٌبك للآٖ ًبعت

 ٘ٝ ا٤ٗ ٚ ٔب٘ـ ٣ٔ لبٓل،ٔزُٕ فٟٕٟب٢ ثلا٢ وٝ للآٖ ام ثؾِٟب٣٤ ت٥ٗٛظ ٣ٙ٤٤ ًّٙت، ٥ًّٚٝ ثٝ للآٖ تف٥ٌل

 ا٤ٗ ثّىٝ ،#ٔتِبثٟبت ثؾَ ؿك عت٣ّ$ اًت آُىبك ث٥ٌبك ؽ٤َٛ ؿالِت ؿك آٖ وٝ اًت وتبة ؿالِت لٔٛك ام

 ٚ فٔبعت ٞب٢ لّٝ ثّٙـتل٤ٗ ؿك للآٖ اِفبٝ ٌٚل٘ٝ وٙـ ٣ٔ ٣ٙ٥ًٍٙ فٟٕٟب ثل وٝ اًت ٤ٔب٣٘ ثّٙـا٢ ٚ هكفب

 آٖ ائٕٝ،تإ٤ُٚ ٤ب ٚ# ّ$پ٥بٔجل ًّٙت ثب ٍٔل ٥ٌ٘ت رب٤ن للآٖ تف٥ٌل ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ كٚا٤ت٣ ٚ ؿاكؿ للاك ثالغت

 ؿٞـ ٣ٔ كٕٞٙٛؿ ٚ ؿاكؿ ٣ٔ ٚا للآٖ ؿك المْ ٚ ٓغ٥ظ تـّثل ثٝ كا ٔب ٣لٕ، اؿِّٝ. …اًت كؤ٢ ثٝ تف٥ٌل ام ٢ٙٔ

 .ُٛ٘ـ ُٙبؽتٝ ٤ىـ٤ٍل ام ا٥ٔٗ ٚ ؽبئٗ ٚ ٥ًٕٗ ٚ غجّ تب ثـاك٤ٓ ٣لٗٝ للآٖ ثٝ كا كٚا٤بت تٛاٖ، عـ ؿك وٝ

 ٔتٗ ثب كٚا٤بت ا٤ٗ ام آ٘ضٝ. ؿاك٘ـ للآٖ ثٝ ٌ٘جت كا عٛا٣ُ ٘مَ اًت، ُـٜ ٚاكؿ للآٖ تف٥ٌل ؿك وٝ كٚا٤بت٣ ٚ

 آ٘ضٝ ٚ ُٛؿ ٣ٔ مؿٜ ؿ٤ٛاك ثٝ ٘جبُـ، ًبمٌبك آ٘ضٝ ٚ ُٛؿ ٣ٔ پق٤لفتٝ ٔتٗ ُبكط ٣ٙٛاٖ ثٝ ثبُـ، ًبمٌبك للآٖ

 21ـ1/19 اِفللبٖ.# ٌلؿؿ ٣ٔ ٚاٌقاك آٖ كا٢ٚ ٚ لبئُ ثٝ ٥ٌلؿ، للاك تلؿ٤ـ ٚ ُه ٔٛكؿ

 ام ٚ تف٥ٌل٢ كٚا٤بت و٥ّت لجبَ ؿك ٢ٚ ٍ٘لٍ ٓبؿل٣، ؿوتل والْ اؽ٥ل لٌٕتٟب٢ ٔؾٔٛٓبً ث٥بٖ، ا٤ٗ ام

 كا كٚا٤بت ا٤ِبٖ وٝ ا٤ٗ ٚ ُٛؿ ٣ٔ كُٚٗ اًت، تف٥ٌل٢ كٚا٤بت ام ثؾ٣ِ وٝ ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت رّٕٝ

 ٣ٙٛاٖ ثٝ ٚ ؿاؿٜ ؿؽبِت ٥٘ن كٚا٤بت ٍ٘بكٍ ص٣ٍٍ٘ٛ ؿك عت٣ كا ثبٚك ا٤ٗ ٚ ؿا٘ـ ٣ٔ للآٖ ٔتٗ ٞبَٔ ٚ ُبكط

 .اًت ولؿٜ ٘مُ ؽٛؿ تف٥ٌل ؿك پبٚكل٣ ٚ عب٥ُٝ

 ام ٚ كٚا٤بت ثٝ ٌ٘جت اِفللبٖ ٔغتبٛب٘ٝ ٚ ٔٙف٣ ؿ٤ـ ِ٘بٍ٘ل كُٚٗ، ث٥ب٘بت ثل اٗبفٝ ٥ٌل٢، ٢ٗٛٔ ا٤ٗ ٘مَ

 ٥ٌ٘ت٥ٓ، اِفللبٖ ؿك تف٥ٌل٢ كٚا٤بت ٔز١ٕٛ ثلك٣ً ٓـؿ ؿك ٔب صٖٛ. اًت ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت رّٕٝ

 .آٚك٤ٓ ٣ٔ اًت، ُـٜ ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ثٝ اِفللبٖ ٔٙف٣ ٍ٘لٍ ًجت وٝ كا ٣ٛا٣ّٔ ثٙبثلا٤ٗ،
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 نسول اسثاب روایات ته الفرقان منفی نگرش ریطه

 ٘نَٚ اًجبة ؿك اًلائ٣ّ٥ كٚا٤بت. 1

 وبك ؿك وٝ ٔفٌّلا٣٘ ام للآٖ، ثٝ للآٖ تف٥ٌل أت٥بمٞب٢ ُٕبكٍ ٍٞٙبْ ثٝ ٔؤِف اِفللبٖ، تف٥ٌل ؿكٔمـٔٝ

 كٚا٤ت، ٤ه ًٙـ ثٛؿٖ ٓغ٥ظ ٓلف ثٝ ٔفٌّلاٖ ا٤ٗ وٝ ولؿٜ ُىٜٛ اًت، كٚا٤بت ثٝ تٟٙب ا٣تٕبؿُبٖ تف٥ٌل،

. ؽ٥ل ٤ب ؿاكؿ للآٖ ثب ًبمٌبك٢ وٝ آٖ ٔغتٛا٢ ٚ ٔتٗ ثٝ تٛرٝ ثـٖٚ ٥ٌل٘ـ، ٣ٔ وبك ثٝ للآٖ تف٥ٌل ؿك كا آٖ

 ٚ ٤ٟٛؿ٤بٖ ٚ ٥ٌٔغ٥بٖ ٚ پلًتبٖ ثت ٥ًّٚٝ ثٝ ؽلافبت ام ث٥ٌبك٢ …$ :آٚكؿ ٣ٔ ًؾٗ ا٤ٗ اؿأٝ ؿك ٢ٚ

 وٝ ا٤ٗ ثٝ تٛرٝ ثـٖٚ اًت، ُـٜ عـ٤ج وتبثٟب٢ ٚاكؿ كاٜ ا٤ٗ ام ٚ ٤بفتٝ كاٜ اًال٣ٔ اعبؿ٤ج ؿك آ٘بٖ أخبَ

 ًٛكٜ ؿٚ ٘نَٚ ًجت ثٝ كٚا٤بت، ام ؿًتٝ ا٤ٗ ثبكم ٕ٘ٛ٘ٝ ٣ٙٛاٖ ثٝ آٖ ام پي .#٥٤ٗف ٤ب اًت ٓغ٥ظ آٟ٘ب ًٙـ

 ربؿٚ ٚ ًغل ٔٛكؿ# ّ$پ٥بٔجل وٝ اًت ُـٜ ٚاكؿ ًّٙت اُٞ ٛل٤ك ام صٙب٘ىٝ$ :وٙـ ٣ٔ اُبكٜ# ٌٔـ$ ٚ# فّك$

 ام ٌلٜٚ ا٤ٗ ثل للآٖ ٚ اًت ُـٜ ٌفتٝ ٘جٛت ٔمبْ ولؿٖ ؿاك ؽـُٝ ثلا٢ ًؾٗ ا٤ٗ وٝ اًت ٤ّْٔٛ.ٌلفت للاك

 :ٌقاكؿ ٣ٔ ٟبِٓ ٘بْ ٔلؿْ،

 4#ٌٔغٛكاً كرالً اال تتّج٤ٖٛ اٖ ا٠ِبِٕٖٛ ٤مَٛ اف$

 .وٙٙـ ٣ٔ پ٥ل٢ٚ اًت ُـٜ ربؿٚ وٝ كا ٔلؿ٢ ٔؤٔٙبٖ وٝ ٤ٌٛٙـ ٣ٔ ًتٍٕلاٖ

 ٘نَٚ اًجبة ؿك ٔقٞج٣ ت٤ٔجّٟب٢ ك٥ٞبث٣. 2

 ُـٜ ٜٔبِت تغل٤فٟب٢ ٚ ر٤ُ ًجت ٌٛ٘بٌٖٛ ٞب٢ م٥ٔٙٝ ؿك ؿاُتٝ، ٚرٛؿ اًال٣ٔ فلق ٥ٔبٖ وٝ اؽتالفٟب٣٤

 ثٝ كا٢ٚ وٝ اًت ُؾ٥ٔت٣ ٤ب ٚ ٣م٥ـٜ كؿّ ٤ب تخج٥ت ؿك وٝ آٟ٘ب٣٤ ث٤ٛوٜ ٘نَٚ، اًجبة ٣لٓٝ ؿك رّٕٝ ام اًت؛

 ٣ٙٛاٖ ًٛكٜ، ٤ب آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ٣ٙٛاٖ ثٝ كا ؽٛؿ ٠٘ل ٚ ؿاُتٝ ٠٘ل٢ ٣م٥ـٜ ٤ب ُؾْ آٖ ثٝ ٌ٘جت ا٢ ٌٛ٘ٝ

 .اًت ولؿٜ

 ثبكٜ ا٤ٗ ؿك كا كٚا٤ت صٙـ٤ٗ اِفللبٖ تف٥ٌل ؿك وٝ اًت ٌ٘بء ًٛكٜ 43 آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ٔٛاكؿ، ا٤ٗ رّٕٝ ام

 :ُلط ا٤ٗ ثٝ اًت آٚكؿٜ ٣ٛٛ٥ً اِـكإِٙخٛك تف٥ٌل ام وٝ اًت كٚا٤ت٣ رّٕٝ ام. وٙـ ٣ٔ ٘مُ

 ُـٜ ٘بمَ ٤ًـ ٚ ٣ٛف ثٗ ٣جـاِلعٕٗ ٣ّ٣، ٣ٕل، اثٛثىل، ُإٖ ؿك آ٤ٝ وٝ ُـٜ ٘مُ آ٤ٝ ا٤ٗ ؿكثبكٜ ٣ىلٔٝ ام$

 ثٝ ٣ّ٣ ٌبٜ آٖ. ٥ُٛ٘ـ٘ـ ُلاة ٣ٍٕٞ غقا ٓلف ام پي. ولؿ٘ـ آٔبؿٜ ُلاث٣ ٚ غقا ؽٛؿ ثلا٢ آ٘بٖ. اًت

 ا٤ٟب ٤ب لُ ًٛكٜ ٕ٘بم ؿك# ١$٣ّ٣. ولؿ٘ـ التـا اٚ ًل پِت كا ٔغلة ٕ٘بم ؿ٤ٍلاٖ ٚ ا٤ٌتبؿ رّٛ ٕ٘بم، أبٔت

 :ُـ ٘بمَ آ٤ٝ ا٤ٗ پي. ؿ٤ٗ ِىٓ ٥ِي ٚ ؿ٤ٗ ٣ِ ٥ِي: ٌفت للاءت، ع٥ٗ ؿك ٚ ولؿ للاءت كا اِىبفلٖٚ

 5#…ًىبك٢ ؤ٘تٓ ٚ أِال٠ تملثٛا ال آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب$
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 .#٘ى٥ٙـ الـاْ ٕ٘بم ؽٛا٘ـٖ ثٝ ٌٔت٣ ٍٞٙبْ ثٝ ٔؤٔٙبٖ ا٢

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٤بؿُـٜ كٚا٤ت ثٛؿٖ اًبى ث٣ ثبكٜ ؿك اِفللبٖ تف٥ٌل ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 ص٥ن٢ ؽٕل، ُلة ثٝ #١$ ٣ّ٣ الـاْ تٟٕت. اًت ُـٜ كٚا٤ت ا٤ٗ ٘مُ ًجت ٥ًب٣ً، ٚ ٔقٞج٣ ت٤ٔت$

 أبْ ثٝ ٌ٘جت وٝ اًت ا٢ تٛما٘ٝ و٥ٙٝ ٥٣جز٣٤ٛ ٚ .ثٛؿ ؿاؿٜ ا٘زبْ ٣ٕل آ٘ضٝ ثل ربٞال٘ٝ پ٣ُِٛ ٍٔل ٥ٌ٘ت

 .ا٘ـ ؿاُتٝ كٚا# ّ$ ا٥ٔٗ كًَٛ ام ث٤ـ وٙٙـٌبٖ ٣جبؿت ٣بثـتل٤ٗ ٚ ؿ٤ٗ ثنكي كٞجل ٚ پل٥ٞنٌبكاٖ

 :٤ٌٛـ ٣ٔ ولؿٜ، اُبكٜ پ٥بٔجل ٢ًٛ ام اٚ ؽٛكؿٖ عـ ٚ ٣ٕل ؽٕل ُلة ،ثٝ ُمِم٥ٝ ؿك# ١$ ٣ّ٣ ا٥ٔلٔؤٔٙبٖ

 .#االًالْ ف٣ عـاً ف٥ىٓ رّـ ٚ اِغلاْ ف٥ىٓ ُلة لـ اِق٢ ٟٔٙٓ فبّٖ$

 ربك٢ عـ اٚ ثل ًجت ثـ٤ٗ ٚ ٥ُٛ٘ـٜ ُلاة ٔلؿْ، ُٕب ع٘ٛك ؿك وٝ اًت و٣ٌ ٔٗ، ٔؾبِفبٖ رّٕٝ ام ٚ

 6/78ـ 5 اِفللبٖ.# اًت ُـٜ

 آ٤بت ٘نَٚ اًجبة ثب ٔٔبؿ٤ك آ٥ٔؾت٣ٍ. 3

 ٘مُ ٘نَٚ ًجت ٣ٙٛاٖ ثٝ كا ٣٣ٛٗٛٔ ٤ب ٚال٤ٝ وٝ ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ام ث٥ٌبك٢ اِفللبٖ، ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثبٚك ؿك

 وٝ ا٢ ل٥٘ٝ ثٝ ؿاك ُجبٞت ٤ب ٚ اًت آ٤ٝ آٖ ٔٔـاق ثّىٝ ٘نَٚ، ًجت ٘ٝ ١ٛٗٛٔ، ٚ عبؿحٝ آٖ اًت، ولؿٜ

 ثل$ ُـٜ ٚاكؿ ٞب ًٛكٜ ٚ آ٤بت ٘نَٚ ُإٖ م٥ٔٙٝ ؿك وٝ كٚا٤بت٣ ٚ اؽجبك ك٢ٚ، ا٤ٗ ام. اًت ثٛؿٜ آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت

# تٜج٥ك$ ٤ب# رل٢$ ثبة ام اًت ٕٔىٗ# ِ٘ٛؿ ؿ٤ـٜ آٟ٘ب ؿك ؿالِت ٚ ًٙـ ٘بع٥ٝ ام ٥٣ج٣ ٚ ٘مْ وٝ فلٕ

 .ُٛ٘ـ ٣ٔ ًبلٚ ٘ن٣ِٚ ُإٖ ا٣تجبك ؿكرٝ ام كٚا٤بت، ام ؿًتٝ ا٤ٗ ٓٛكت ا٤ٗ ؿك وٝ ثبُـ،

 :و٥ٙٓ ٣ٔ اُبكٜ ٔٛكؿ ؿٚ ثٝ تٟٙب ٔب ٚ اًت ُـٜ اُبكٜ ١ٛٗٛٔ ا٤ٗ ثٝ اِفللبٖ تف٥ٌل رب٢ رب٢ ؿك

 6#…ا٣ِ٤ِّ ٚ ثبِغـا٠ٚ كثّٟٓ ٤ـ٣ٖٛ اِق٤ٗ ٚالتٜلؿ. 1$

. ٔىٗ ٛلؿ ٌٞتٙـ، اٚ ؽِٙٛؿ٢ ؽٛاًتبك ٚ ؽٛا٘ٙـ ٣ٔ كا ؽ٤َٛ پلٚكؿٌبك ُجبٍ٘بٜ ٚ ٔـاؿ ثب ٞل وٝ كا وٌب٣٘

 ؿك و٣ٙ، ٛلؿ كا ا٤ِبٖ اٌل آ٘بٖ، ٣ٟـٜ ثل تٛ عٌبة ام ص٥ن٢ ٘ٝ ٚ تًٛت ٣ٟـٜ ثل آٟ٘ب عٌبة ام ص٥ن٢ ٘ٝ

 .آ٣٤ ؿك ًتٕىبكاٖ مٔلٜ

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ؿك ٔؤِف

 ا٤ِبٖ أٛك ٔتىفُّ ؽٛؿ# ّ$ ؽـا كًَٛ وٝ م٤لا اًت، ُـٜ ٘بمَ# ٓفٝ آغبة$ ثبكٜ ؿك آ٤ٝ ا٤ٗ: $ا٘ـ ٌفتٝ

 آٛالً وٝ عب٣ِ ؿك.# فلٔٛؿ ّٜٔجٟب ا٤ِبٖ پبًؼ ؿك ٥٘ن ؽـاٚ٘ـ ٚ ٌفتٙـ ًؾٟٙب پ٥بٔجل ثبكٜ ؿك آ٘بٖ پي ثٛؿ،

 اًت؟ ُـٜ ٘بمَ ٔىّٝ ؿك ًٛكٜ ا٤ٗ
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 ٚ# رل٢$ كٚا٤بت، ا٤ٗ ٔمٔٛؿ ٣ِٚ اًت، ُـٜ ٘بمَ# ٓفٝ آغبة$ ؿكثبكٜ آ٤ٝ ا٤ٗ ٤ٌٛـ ٣ٔ كٚا٤بت ام ثلؽ٣

 7/42اِفللبٖ.# اًت ٌٛ٘ٝ ٥ٕٞٗ ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ام ث٥ٌبك٢ صٙب٘ىٝ اًت،# ٓفٝ آغبة$ ثل آ٤ٝ# تٜج٥ك$

 7#ؽبًل٤ٗ فبٓجغٛا …ا٥ِٚبء اِٙٔبك٢ ٚ ا٥ِٟٛؿ تتّؾقٚا ال آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب. 2$

 كا ا٤ِبٖ وٝ ُٕب ام وي ٞل ٤ىـ٤ٍل٘ـ، ؿًٚتبٖ ؽٛؿ آ٘بٖ ثلٍٔن٥ٙ٤ـ، ؿًٚت٣ ثٝ كا ٘ٔبكا ٚ ٤ٟٛؿ ٔؤٔٙبٖ، ا٢

 .وٙـ ٣ٕ٘ ٞـا٤ت كا ًتٕىبكاٖ ؽـاٚ٘ـ. اًت آ٘بٖ مٔلٜ ؿك ٌن٤ٙـ ؿًٚت٣ ثٝ

 ؿاك٤ٓ ٞلاى ٤ٌٛٙـ ٣ٔ ٚ ٥ِ٘ٙٙـ ٣ٔ ٘ٔبكا ٚ ٤ٟٛؿ ٓغجتٟب٢ پب٢ ثٝ ؿاك٘ـ ٔلٕ ؿَ ؿك وٝ آ٘ب٣٘ ث٣ٙ٥ ٣ٔ

 ؿاُتٙـ، ٟ٘بٖ ؿَ ؿك آ٘ضٝ ام ٌبٜ آٖ وٙـ، وبك٢ ٤ب آكؿ پـ٤ـ فتغ٣ ؽـا وٝ ثبُـ كًـ، آ٥ًج٣ ٔب ثٝ وٝ

 .ُٛ٘ـ پ٥ِٕبٖ

 ثٛؿ، ؽٛاٞٙـ ُٕب ثب وٝ ؽٛكؿ٘ـ ٣ٔ ًؾت لٌٕٟب٣٤ ؽـا ثٝ وٝ وٌب٘ٙـ ٕٞبٖ ا٤ٙبٖ آ٤ب: ٤ٌٛٙـ ٣ٔ ٔؤٔٙبٖ

 .آٔـ٘ـ ؿك م٤ب٘ىبكاٖ مٔلٜ ؿك ؽٛؿ ٚ ٌلؿ٤ـ ثبُٛ ا٣ٕبِِبٖ

 ام لجُ ٤ب اِٛؿا١ عز١ّ ؿك ٔبئـٜ ًٛكٜ ثبل٣ ٕٞضٖٛ آ٤بت ا٤ٗ وٝ ًؤاَ ا٤ٗ ٛلط ام پي آ٤بت، تف٥ٌل ؿك ٔؤِف

 رًٙ ؿك ثلؽ٣ اعـ، رًٙ ؿك كا آ٤بت ٘نَٚ آٟ٘ب ام ثلؽ٣ وٝ وٙـ ٣ٔ ٘مُ كا كٚا٤تٟب٣٤ اًت؟ ٌِتٝ ٘بمَ آٖ،

 ثبكٜ ؿك ؽٛؿ ٌبٜ آٖ. اًت ؿاٌ٘تٝ آ٤بت ٘نَٚ ًجت كا ؿ٤ٍل٢ ٚلب٢٤ ث٣٘٤ ٚ آ٘بٖ ُى٣ٙ پ٥ٕبٖ ٚ لل١٠٤ ث٣ٙ

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٚ ٥ِ٘ٙـ ٣ٔ ؿاٚك٢ ٚ ل٘بٚت ثٝ كٚا٤بت ا٤ٗ

 تؾبِف ٚ ت٤بكٕ ؿ٤ٍل ث٤ٖ ثب ث٣٘٤ اع٥ب٘بً وٝ ٘نِٟٚب٣٤ ُإٖ ٘ٝ اًت، آ٤بت ؽٛؿ ؿالِت، ؿك آُ عبَ ٞل ثٝ$

 7/27،31ـ6 اِفللبٖ.# اًت تٜج٥ك ثبة ام ٌبٜ ٚ رل٢ ثبة ام ٌبٜ كٚا٤بت، ا٤ٗ ٚ ؿاك٘ـ

 كٚا٤بت ًٙـ ثٝ اِفللبٖ اٞتٕبْ. 4

 تٛر٣ٟ ث٣ ٣ٛأُ ام ؿاك٘ـ، اثٟبْ ٚ ٤ٗف ًٙـ ٠٘ل ام ٚ ٥ٌ٘ت ل٣٤ٜ وٝ كٚا٤بت٣ ام رٌتٗ ؿٚك٢ ٚ پل٥ٞن

 ثٝ للآٖ تف٥ٌل$ :اًت آٔـٜ اِفللبٖ تف٥ٌل ٔمـٔٝ ؿك. اًت ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت رّٕٝ ام ٚ كٚا٤بت ثٝ اِفللبٖ

 .#اًت كؤ٢ ثٝ تف٥ٌل ٔٔبؿ٤ك ام ٔٔـال٣ ِ٘ـٜ، حبثت وٝ كٚا٤ت٣ ٥ًّٚٝ

 فٌّل ٔٗ. $كؤ٢ ثٝ تف٥ٌل ٚ للآٖ ثب للآٖ تف٥ٌل: م٘ـ ٣ٔ ؿٚك عك ٚ ثبُٛ تف٥ٌل ث٥ٗ تف٥ٌل،$ :اًت ٤ٔتمـ اٚ

 كا ؿ٤ٍل٢ ٤ب ؽٛؿ ٠٘ل ُؾْ، وٝ اًت ا٤ٗ كؤ٢، ثٝ تف٥ٌل ام ٔمٔٛؿ ٚ .#اِٙبك ٔٗ ٔم٤ـٜ ف٥ّتجّٛء ثلؤ٤ٝ اِملآٖ

 ٔٛافك ٤ب پق٤لؿ، ٣ٕ٘ كا عُٕ آٖ آ٤ٝ وٝ عب٣ِ ؿك وٙـ، ثبك آ٤ٝ ثل اًت، حبثت٣ غ٥ل كٚا٤ت ٤ب لَٛ ثل ٔجت٣ٙ وٝ

 1/19اِفللبٖ.# اًت ٠٘ل آٖ ٔؾبِف آالً ٤ب ٚ ٥ٌ٘ت آٖ

 ْ٘ ٣ْٕٛ ا٣تجبك. 5
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 ثٝ للآٖ ام ا٢ ًٛكٜ ٤ب ٚ آ٤ٝ ٔفبؿ ٚ ٔفْٟٛ تؾ٥ْٔ ثب٣ج تٛا٘ـ ٣ٕ٘ ٘نَٚ اًجبة اِفللبٖ، ٤ٌٛ٘ٙـٜ ؿكٍ٘بٜ

 وبَٞ ٣ٛأُ رّٕٝ ام تٛاٖ ٣ٔ كا أل ا٤ٗ ثٝ ا٣تمبؿ. اًت ُبُٔ ٚ ٣بْ آ٤بت ٔفْٟٛ ثّىٝ ُٛؿ، ٘نَٚ ٔٛكؿ

 ًجت ثـٖٚ آ٤ٝ ٔفْٟٛ ٚ ٣ٙ٤ٔ ٓٛكت، ا٤ٗ ؿك م٤لا ؿاٌ٘ت، ٢ٚ ؿ٤ـٌبٜ ؿك ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ا٥ٕٞت ؿٞٙـٜ

 ٣ب٣ٔ تٛا٘ـ ٣ٕ٘ ٘نِٟٚب ُإٖ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ثبكٜ ا٤ٗ ؿك ٢ٚ. ٥ٌ٘ت ٘نَٚ ًجت ثٝ ٥٘بم٢ ٚ ؿاكؿ آ٣٤ وبك ٥٘ن ٘نَٚ

 ٘ٝ اًت ٣ْٕٛ ا٣تجبك، ٔٙبٙ م٤لا ثن٘ـ، تؾ٥ْٔ ل٥٘ٝ ٕٞبٖ ثٝ اًت، ُـٜ ٘بمَ ؽبّ ا٢ ل٥٘ٝ ؿكثبكٜ وٝ كا

 2/319اِفللبٖ .#ٔٛكؿ ؽ٥ٓٛٔت

 :آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ؿك# ١$ ثبلل أبْ ام كا كٚا٤ت٣

 ِٟٓ اًتغفل ٚ فبًتغفلٚاِّّٝ ربئٛن ا٘فٌٟٓ ّٟٕٛا اف اّٟ٘ٓ ِٛ ٚ اِّّٝ ثبفٖ ٥ِٜب١ اال كًَٛ ٔٗ اكًّٙب ٚٔب$

 8#كع٥ٕب تّٛاثبً ِٛرـٚاِّّٝ اِلًَٛ

 وٝ ٍٞٙب٣ٔ ثٝ اٌل ٚ. ُٛ٘ـ اٚ فلٔبٖ ٢٥ٜٔ ثب٤ـ ؽـا، أل ثٝ ؿ٤ٍلاٖ، وٝ آٖ رن ٘فلًتبؿ٤ٓ كا پ٥بٔجل٢ ٥ٞش

 آٔلمٍ ثلا٤ِبٖ# ّ$پ٥بٔجل ٚ ثٛؿ٘ـ ؽٛاًتٝ آٔلمٍ ؽـا ام ٚ ثٛؿ٘ـ آٔـٜ تٛ ٘نؿ ُـ٘ـ ٌٙب٣ٞ ٔلتىت

 .٤بفتٙـ ٣ٔ ٟٔلثبٖ ٚ پق٤ل تٛثٝ كا ؽـا ثٛؿ، ؽٛاًتٝ

 ؽـا كًَٛ ع٥بت مٔبٖ ؿك ٔلؿ٢: ٌفت وٝ اًت ُـٜ كٚا٤ت# ١$ ٣ّ٣ ٔغٕـثٗ ام$ :وٙـ ٣ٔ ٘مُ ُلط ثـ٤ٗ

 عٌٗ ؽّٛت، ٥ٌٔل ؿك كٚم٢ وٝ ا٤ٗ تب ولؿ، ٣ٔ پٟٙبٖ كا ؽٛؿ# ّ$ پ٥بٔجل تلى ام .ُـ ٌٙب٣ٞ ٔلتىت# ّ$

 كًَٛ ا٢: ٌفت ٚ آٔـ# ّ$ پ٥بٔجل ٛلف ثٝ ٚ ولؿ ًٛاك ؽٛؿ ثلُب٘ٝ ٚ ٌلفت كا ؿٚ آٖ. ؿ٤ـ كا# ١$ ع٥ٌٗ ٚ

 رّٛ كا ٔجبكن ؿًت وٝ عـ٢ ثٝ ؽٙـ٤ـ،# ّ$ؽـا كًَٛ پي. ثلْ ٣ٔ پٙبٜ تب ؿٚ ا٤ٗ ٚ ؽـا ثٝ ٔٗ! ؽـا

 .#ولؿ ٘بمَ كا آ٤ٝ ا٤ٗ ؽـاٚ٘ـ پي. ا٢ ُـٜ كٞب تٛ ثلٚ،: ٌفت ٔلؿ آٖ ثٝ پي. ٌلفت ؽٛؿ ؿٞبٖ

 تؾ٥ْٔ آٖ ٘نَٚ ٔٛكؿ ثٝ كا آ٤بت وٝ ٥ٌ٘ت صٙبٖ آ٤بت ٘نَٚ ُإٖ …$ :افنا٤ـ ٣ٔ كٚا٤ت، ا٤ٗ ٘مُ ام ث٤ـ

 155ـ7/153ـ6اِفللبٖ.# ٔٛكؿ ؽّٔٛ ٘ٝ اًت، ا٣تجبك ٔٙبٙ ْ٘، ٣ْٕٛ م٤لا ثن٘ـ،

 للآٖ ثب كٚا٤ت ٔٛافمت ِنْٚ. 6

 ؿكا٤ٝ ٣ّٓ ٚ عـ٤ج وتبثٟب٢ ؿك آ٘ضٝ ثل اٗبفٝ ،#آٖ غ٥ل صٝ ٚ ٘نَٚ اًجبة صٝ$ كٚا٤بت اكم٤بث٣ ٚ ًٙزَ ثلا٢

 ٚ ًٙـ٢ اٚٓبف تٕبْ ثب كٚا٤ت٣ اٌل وٝ اًت ُـٜ آٚكؿٜ اِفللبٖ ؿك ؿ٤ٍل اًب٣ً ُلٙ ٤ه ُـٜ، ٜٔلط

 ٤ٔٙب٢ ٔٛافمت ٟٔٓ، ٚ اًب٣ً ُلٙ آٖ. اًت ٔلؿٚؿ اِفللبٖ ٔؤِف ٠٘ل ؿك ٘جبُـ، ُلٙ ا٤ٗ ٚارـ ؿالِت٣

 :ُٛؿ ٣ٔ ٥٘ن ٔتٛاتل ٚ ٌٔتف٥ٖ كٚا٤بت ؿكثل٥ٌل٘ـٜ لبٖ٘ٛ ا٤ٗ ٚ اًت للآٖ آ٤بت ٔـَِٛ ثب كٚا٤ت

 آٖ ؿك كا عـ٤خ٣ ٤ب ٚ و٣ٙ تٔـ٤ك كا ١ٛٗٛٔ آٖ تٛا٣٘ ٣ٕ٘ ٘ـاك٢، ص٥ن٢ ثٝ للآٖ ثلؿالِت ٤م٥ٗ وٝ ٔبؿا٣ٔ$

 ام آ٘ضٝ آٔـ، ؿًت ثٝ اٚ ٤ْٔٔٛ فلم٘ـاٖ ٤ب# ّ$پ٥بٔجل ام ٔتٛاتل ٤ب ٌٔتف٥ٖ عـ٤ج ٞلٌبٜ ٚ و٣ٙ ٘مُ ثبكٜ
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 ٚ اًت ؿك٥ٚ ثٛؿ، للآٖ ٔؾبِف آ٘ضٝ ٞل ٚ اًت االٛب٣ٝ المْ ٚ تٔـ٤ك ٔٛكؿ ثٛؿ، ٔٛافك للآٖ ثب اعبؿ٤ج ا٤ٗ

 .…ُٛؿ ا٘ـاؽتٝ ؿٚك ثب٤ـ

. ُٛؿ اًتٙبؿ اًت، ُؾ٥ٔت ثٟٕبٖ ٤ب فالٖ آٖ كا٢ٚ وٝ رٟت ثـاٖ ٓلفبً عـ٤خ٣ ثٝ ٥ٌ٘ت رب٤ن ثٙبثلا٤ٗ

 اًت فلٔٛؿٜ ٚ ؿاُتٝ عقك ثل وبك ا٤ٗ ام كا ٔب فلٔٛؿ، ا٤لاؿ# ٣ٙٔ$ ؿك وٝ ِٟٔٛك٢ ٚ غلّاء ؽٜجٝ ؿك# ّ$پ٥بٔجل

 ٚ م٘ٙـ ٣ٔ ؿأٗ كا ؿكٚغٟب ا٤ٗ وٝ وٌب٣٘ ٥٘ن ٚ اًت ُـٜ ث٥ٌبك ت٤ـاؿُبٖ ثجٙـ٘ـ، ؿك٥ٚ ٔٗ ثل وٝ وٌب٣٘:

 اٚ ٥ٍِٕ٘ٙبٜ ؽـا وٙـ، ٘مُ كا ص٥ن٢ ؿك٥ٚ ثٝ ٔٗ ام ٞلوي! اًت ٤بفتٝ فن٣٘ٚ ُٕبكُبٖ ؿٞٙـ، ٣ٔ ٌٌتلٍ

 ٘بلُ ٔٗ اًت، ٔٗ ًّٙت ٚ ؽـا وتبة ٔٛافك ٚ كًـ ٣ٔ ُٕب ثٝ ٔٗ ام وٝ عـ٤خ٣ ٞل پي. وٙـ آتَ ام پل كا

 ٘بلُ ٔٗ وٝ ثـا٥٘ـ ٥ٌ٘ت، ٔٗ ًّٙت ٚ ؽـا وتبة ٔٛافك ٚ كًـ ٣ٔ ُٕب ثٝ ٔٗ ام وٝ عـ٤خ٣ ٞل ٚ ٌٞتٓ آٖ

 7/146اِفللبٖ.# ٥ٌ٘تٓ آٖ

 ٣ٕ٘ ُـٜ، تىق٤ت للآٖ ٢ًٛ ام آٖ ٔغتٛا٢ وٝ ُٛؿ ٘مُ پ٥بٔجل ام كٚا٤ت٣ اٌل$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ؿ٤ٍل، رب٣٤ ؿك

 ًٙـ ٠٘ل ام عـ٤خ٣ اًت ٕٔىٗ ؿ٤ٍل ٢ًٛ ام. ثبُـ ٓغ٥ظ آٖ ًٙـ صٙـ ٞل ولؿ، تٔـ٤ك كا كٚا٤ت آٖ تٛاٖ

 1/21 اِفللبٖ.# ُٛؿ تٔـ٤ك للآٖ ثب ٔٛافمت ًجت ثٝ ٣ِٚ ثبُـ، ٥٤ٗف

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ولؿٜ، ٘مُ كا صٙـ٢ كٚا٤بت 9#…ٚرٟٟب ٣ّ٣ ثبِِٟبؿ٠ ٤إتٛا اٖ اٚف٣ فِه: $آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ؿك

 تٛا٘ـ ٣ٕ٘ ثٛؿٖ، ل٣٤ٜ فلٕ ثل ٚ ٥ٌ٘ت ل٣٤ٜ ٚاكؿٜ ٘نِٟٚب٢ ُإٖ م٤لا اًت، ِٔىُ كٚا٤بت، ا٤ٗ تٔـ٤ك$

 وٝ كٚا٤بت٣ ٔز١ٕٛ ام ثٙبثلا٤ٗ، .وٙـ ٌ٘ؼ كا آ٤ٝ ٔفْٟٛ ثؾٛاٞـ وٝ ا٤ٗ ثٝ كًـ صٝ وٙـ، ٔغـٚؿ كا آ٤ٝ ٔفْٟٛ

 7/282ـ6اِفللبٖ.# ٥ٌ٘ت تٔـ٤ك ٔٛكؿ آٟ٘ب ًب٤ل ثبُـ، ٔٛافك آ٤ٝ ٔفْٟٛ ثب وٝ كٚا٤ت٣ آٖ رن ولؿ٤ٓ، ٘مُ

 

 نسول سثة از الفرقان استفاده موارد

 ثٝ ٔٛاكؿ ا٢ پبكٜ ؿك اِفللبٖ، ٤ٌٛ٘ٙـٜ ٢ًٛ ام ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت اكمٍ كؿّ ٚ ٔٙف٣ ٠٘لٞب٢ اٟٟبك ٚرٛؿ ثب

 ٢ٚ ٠٘ل ثٝ وٝ اًت كٚا٤بت٣ ُبُٔ ٘نَٚ اًجبة ا٤ٗ. اًت ثلؿٜ ًٛؿ آٖ ام ٚ رٌتٝ تٌّٕه ٘نَٚ اًجبة

 .اًت ٓغ٥ظ

 آ٤ٝ تف٥ٌل ؿك اًتفبؿٜ. 1

 ؿك كا# ٘نَٚ ًجت غ٥ل ٚ ٘نَٚ ًجت كٚا٤بت ام ا٣ٓ$ تف٥ٌل٢ كٚا٤بت وٝ ؽ٤َٛ و٣ّ كٍٚ ؽالف ثل اِفللبٖ

 صٝ ٚ آٚكؿ ٣ٔ تف٥ٌل ٔتٗ ؿك آ٤ٝ ٣ٙ٤ٔ ت٥ٗٛظ ٍٞٙبْ ثٝ كا كٚا٤بت ام ثلؽ٣ ٕٖٔ٘ٛ آٚكؿ، ٣ٔ تف٥ٌل پبٚكل٣
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 ٣ٔ ؿك پبٚكل٣ ثٝ ٔلار٤ٝ ام پي ؽٛا٘ٙـٜ ثّىٝ وٙـ، ٣ٕ٘ ٞٓ ا٢ اُبكٜ ٔمبْ، ؿك ٔٛرٛؿ كٚا٤ت ٚ عـ٤ج ثٝ ثٌب

 :ٔٛكؿ ا٤ٗ ٔب٘ٙـ اًت؛ ٘نَٚ ًجت ٚ كٚا٤ت ام ثلٌلفتٝ ٔتٗ، ت٥ٗٛظ وٝ ٤بثـ

 10#ف٥ىٖٛ وٗ ِٝ لبَ حّٓ تلاة ٔٗ ؽّمٝ آؿْ وٕخُ اِّّٝ ٣ٙـ ٣ٌ٥٣ ٔخُ اّٖ% $

 ٔٛرٛؿ پي ُٛ، ٔٛرٛؿ: ٌفت اٚ ثٝ ٚ ث٥بفل٤ـ ؽبن ام كا اٚ وٝ اًت آؿْ ٔخُ صٖٛ ؽـا ٘نؿ ؿك ٣ٌ٥٣ ٔخُ

 .ُـ

 ٚ ؿ٤ـٜ كا ٣ٌ٥٣ ٔخُ پل٥ًـ٘ـ# ّ$ پ٥بٔجل ام وٝ اًت ُـٜ ٘بمَ ٘زلاٖ ٘ٔبكا٢ ام رٕب٣ت٣ پبًؼ ؿك آ٤ٝ ا٤ٗ

 اًت؟ ُـٜ ؿاؿٜ ؽجل ٢ٚ ثٝ ٤ب

 ؿكٚغٟب٣٤ رٛاة ٥٘ن ٚ پٙـاُتٙـ ٣ٔ ؽـا كا ٣ٌ٥٣ وٝ آ٘بٖ ثلا٢ اًت لب٢ٛ ٚ ٚاف٣ رٛاة ؿكثلؿاك٘ـٜ آ٤ٝ

 .اًت ُـٜ ٌفتٝ ع٥ٛاٖ ام اٌ٘بٖ تىبُٔ ثبكٜ ؿك وٝ اًت

 ؿ٣ٛت اًالْ ثٝ كا ا٤ِبٖ ٚ فلًتبؿ ٘بٔٝ ٘زلاٖ ٘ٔبكا٢ ثٝ پ٥بٔجل وٝ ُـٜ ٚال٢ آٖ ام پي پبًؼ، ٚ پلًَ ا٤ٗ

 .#ولؿ

 وٙـ، ؿالِت م٥ٔٙٝ ا٤ٗ ؿك ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت ٚرٛؿ ثل وٝ ص٥ن٢ اِفللبٖ وّٕبت ؿك ُٛؿ، ٣ٔ ِٔبٞـٜ صٙب٘ىٝ

 :اًت ُـٜ حجت ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ثٝ آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ؿك كٚا٤ت٣ پبٚكل٣، ثٝ ٔلار٤ٝ ثب ٣ِٚ ُٛؿ، ٣ٕ٘ ؿ٤ـٜ

 اُٞ: وٝ اًت ولؿٜ كٚا٤ت ٣جبى اثٗ ام ٣لف٣ ٛل٤ك ام عبتٓ اث٣ اثٗ ٚ رل٤ل اثٗ ام# 37/2$ اِـكإِٙخٛك$

 ثٝ ؿاُت، ع٘ٛك ٥٘ن# ٣بلت$ ٚ# ٥ًـ$ ا٤ِبٖ ٥ٔبٖ ؿك. ُـ٘ـ ُلف٥بة# ّ$ ؽـا كًَٛ ؽـٔت ٘زلاٖ

 ص٥ٌت؟ اٚ ثبكٜ ؿك ُٕب ٠٘ل ٚ ؿا٣٘ ٣ٔ ص٥ن٢ صٝ ٔب ٓبعت ثبكٜ ؿك: ٌفتٙـ# ّ$پ٥بٔجل

 و٥ٌت؟ ُٕب ٔمٔٛؿ: فلٔٛؿ# ّ$پ٥بٔجل

 ؽـاًت؟ ثٙـٜ اٚ وٝ ؿاك٤ـ ٌٕبٖ ُٕب آ٤ب ٣ٌ٥٣،: ؿاؿ٘ـ رٛاة

 .ؽـاًت ثٙـٜ اٚ آك٢،: فلٔٛؿ پ٥بٔجل

 …ا٤ـ؟ ؿ٤ـٜ ص٥ن٢ ثبكٜ ا٤ٗ ؿك ُٕب آ٤ب: ٌفتٙـ

# …٣ٌ٥٣ ٔخُ اّٖ: $ثٍٛ ا٤ِبٖ ثٝ آٔـ٘ـ تٛ ٘نؿ ٚلت٣: ولؿ ٣لٕ# ّ$پ٥بٔجل ثٝ ٚ ُـ ٘بمَ رجلئ٥ُ پي

 4/165ـ3اِفللبٖ
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 آ٤ٝ تج٥٥ٗ ٚ تف٥ٌل ثٝ آٖ، اًبى ثل ٚ وٙـ ٣ٔ تٔل٤ظ ٘نَٚ ًجت ثٝ تف٥ٌل ٔتٗ ؿك ٔٛاكؿ، ثلؽ٣ ؿك اِفللبٖ

 :پلؿامؿ ٣ٔ

 11#…ٞقا ا٣ّ٘ لّتٓ ٔخ٥ّٟب آجتٓ لـ ٥ٔٔج١ آبثتىٓ إِّٚب% $

: ٥٤ٌٛـ ثٛؿ٤ـ، ًبؽتٝ ٚاكؿ[ ٔمبثُ ٛلف ثٝ] كا آٖ صٙـاٖ ؿٚ ؽٛؿ وٝ ك٥ًـ ُٕب ثٝ آ٥ًج٣ وٝ ٍٞٙب٣ٔ ٚآ٤ب

 …ك٥ًـ؟ وزب ام آ٥ًت ا٤ٗ

 ٘بع٥ٝ ام ٚ ٔمـاك ٘بع٥ٝ ام ثلاثل ؿٚ. كًب٘ـ٤ـ آ٥ًت آ٘بٖ ثٝ ُٕب كًب٘ـ٘ـ، آ٥ًت ُٕب ثٝ وٝ آ٘ضٝ ثلاثل ؿٚ ٚ…

 كا ا٤ِبٖ ٘فل ٞفتبؿ ولؿ٘ـ؛ پ٥ـا ؿًت ِٔلوبٖ ام ٘فل ٓـٚصُٟ ثٝ ثـك رًٙ ؿك ٌّٕٔب٘بٖ وٝ م٤لا مٔبٖ،

 ثٝ كا ٌّٕٔب٘بٖ ام تٗ ٞفتبؿ ِٔلوبٖ آٔـ، پ٥َ اعـ كٚم صٖٛ ٚ ٌلفتٙـ ا٥ًل كا ؿ٤ٍل ٘فل ٞفتبؿ ٚ وِتٙـ

.# ولؿ ٘بمَ كا آ٤ٝ ا٤ٗ ؽـاٚ٘ـ پي ُـ٘ـ، غ٥ٍٕٗ ٚ ٘بكاعت پ٥ِبٔـ، ا٤ٗ ام ٌّٕٔب٘بٖ ٚ كًب٘ـ٘ـ ُٟبؿت

 5/78ـ4اِفللبٖ

 تف٥ٌل٢ ٠٘ل تإ٥٤ـ ؿك اًتفبؿٜ. 2

 تف٥ٌلٞب ام ٤ى٣ ٘نَٚ، ًجت ام اًتفبؿٜ ثب اِفللبٖ اًت، ٜٔلط ٔت٤ـّؿ ٚ ٔؾتّف تف٥ٌلٞب٢ وٝ آ٤بت ث٣٘٤ ؿك

 :ٔب٘ٙـ اًت؛ ولؿٜ فول ؽ٤َٛ ٠٘ل ٔؤ٤ّـ ٣ٙٛاٖ ثٝ كا ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت ٚ ؿاؿٜ تلر٥ظ تف٥ٌلٞب ثلًب٤ل كا

 12#ثٟٕب ٤ّّٜٛف اٖ ٥ّ٣ٝ فالرٙبط ا٣تٕل اٚ اِج٥ت عذّ فٕٗ ٤ُبئلاِّّٝ ٔٗ إِل٠ٚ ٚ أِفب اٖ% $

 ؿٚ آٖ ثل اٌل ٌناك٘ـ، ٣ٔ ٣ٕلٜ ٤ب آٚك٘ـ ٣ٔ رب٢ ثٝ كا ؽب٘ٝ عذ وٝ وٌب٣٘ پي ؽـاًت، ٤ُبئل ام ٔلٜٚ ٚ ٓفب

 .ا٘ـ ِ٘ـٜ ٌٙب٣ٞ ٔلتىت وٙٙـ، ٛٛاف وٜٛ

 ا٘زبْ ثٝ ٌ٘جت ٌّٕٔب٘بٖ كٚم آٖ ؿك وٝ ؿاكؿ اُبكٜ# ؿ٥ٞـ ا٘زبْ كا ٚارت ٤ُبك ا٤ٗ وٝ ٥ٌ٘ت، ثبو٣$ رّٕٝ

 :وٙـ ٣ٔ تإ٥٤ـ كا ّٜٔت ا٤ٗ ٥٘ن صٙـ ٘نِٟٚب٣٤ اًجبة ٚ ؿاُتٙـ ؿك٣٘ٚ ؽُّ ٔلٜٚ، ٚ ٓفب ث٥ٗ ٛٛاف

 ٘بمَ آ٤ٝ ؽـاٚ٘ـ كٚ ا٤ٗ ام. اًت ِٔلوبٖ ًبؽتٝ ٔلٜٚ ٚ ٓفب ث٥ٗ ٛٛاف ًّٙت وٝ ولؿ٘ـ ٣ٔ ٌٕبٖ ٌّٕٔب٘بٖ

. ثٛؿ ُـٜ ٌقاُتٝ ٔلٜٚ ٚ ٓفب وٜٛ ثل ثتٟب٣٤ ٌقُتٝ، ؿك صٖٛ#. اِّّٝ ٤ُبئل ٔٗ إِل٠ٚ ٚ أِفب اّٖ: $ولؿ

 ٣ٔ ٌٕبٖ وٝ كا ٥٣ٕٛٙٔت٣ تب ُـ ٘بمَ# الرٙبط$ آ٤ٝ پي وٙٙـ، ٛٛاف ؿٚ آٖ ث٥ٗ صٍٛ٘ٝ ٌفتٙـ ٣ٔ ٌّٕٔب٘بٖ

 2/237ـ1اِفللبٖ.# ثلؿاكؿ كفت،

 ٔقٞج٣ ثبٚكٞب٢ تخج٥ت ؿك اًتفبؿٜ. 3
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. ُٛؿ ٣ٔ تإو٥ـ كٚا٤ت٣، ص٥ٙٗ ك٢ٚ اِفللبٖ ؿك ثبُـ، ٔقٞج٣ ٌٔبئُ ام ٤ى٣ ثٝ ٔلثٛٙ ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت اٌل

 :ثبُـ ؿاُتٝ كا ا٣تجبك ٚ ٓغت ُلا٤ٚ ٚ ٘جبُـ ٔؾـٍٚ كٚا٤ت وٝ اًت ٓٛكت٣ ؿك ا٤ٗ اِجتٝ

 13#…٘ف٤ٟٕب ٔٗ اوجل احٕٟٕب ٚ ِّٙبى ٔٙبف٢ ٚ وج٥ل احٓ ف٥ٟٕب لُ ا٥ٌِٕل ٚ اِؾٕل ٣ٗ ٤ٌئّٛ٘ه% $

 ٚ اًت ٟ٘فتٝ ٔلؿْ ثلا٢ ًٛؿٞب٣٤ ٚ ثنكي ٌٙب٣ٞ ؿٚ آٖ ؿك: ثٍٛ پلًٙـ، ٣ٔ لٕبك ٚ ُلاة ثبكٜ ؿك تٛ ام

 …اًت ث٥ِتل ًٛؿُبٖ ام ٌٙبِٞبٖ

 ام ٚ اًت ثنكي ؽٕل، ُلة ٌٙبٜ وٝ ا٤ٗ ٚ ٤ٌٛٙـ ٣ٔ ًؾٗ ؽٕل ام وٝ كا ٔـ٣٘ ٚ ٔى٣ّ آ٤بت ا٤ٗ ث٣ٙ٥ ٣ٔ

 ثىِـ؟ ؽٕل ام ؿًت ٣ٕل ؽ٥ّفٝ وٝ ٘جٛؿ وبف٣ ؽٕل تغل٤ٓ ؿك ث٥بٟ٘ب ا٤ٗ آ٤ب. وٙـ ٣ٔ ر٥ٌّٛل٢ ٟٔٓ ٣جبؿات

 ٣ٔ ثي آ٤ب ؛#ٔٙتٟٖٛ ا٘تٓ فُٟ$ ٔبئـ٠ ًٛكٜ 91 آ٤ٝ وٝ ا٤ٗ تب ٍ٘لؿ٤ـ، ٚال٢ ُبف٣ اٚ ثلا٢ ًؾٟٙب ا٤ٗ آك٢

 .#ولؿ٤ٓ ثي ولؿ٤ٓ، ثي: ٌفت ؽ٥ّفٝ ٚلت، آٖ. ُـ ٘بمَ و٥ٙـ،

 :اًت فٛق ٕٖٔ٘ٛ ٔؤ٤ّـ وٝ وٙـ ٣ٔ ٘مُ ًّٙت اُٞ ٤ٔتجل ٚ ٔت٤ـّؿ ٔٙبث٢ ام كا كٚا٤ت٣ پبٚكل٣، ؿك اِفللبٖ

 ٚ ع٥ٕـ ٣ج٥ـ٤ٗ ٚ# 53/1$ ؽ٤َٛ ٌٔٙـ ؿك اعٕـ ٚ اًت ولؿٜ كٚا٤ت ٥ُجٝ اث٣ اثٗ ام# 252/1$ اِـكإِٙخٛك$

 اًت ولؿٜ تٔغ٥ظ كا آٖ ؽٛؿ ًٙٗ ؿك ٌ٘بئ٣ ٚ ؽٛؿ ًٙٗ ؿك تلٔق٢ ٚ# 128/2$ ؽٛؿ ًٙٗ ؿك اثٛؿاٚؿ

 اثٗ ٚ اث٥ُٛؼ ٚ ؽٛؿ ٘بًؼ وتبة ؿك ٘غبى ٚ عبتٓ اث٣ اثٗ ٚ ٔٙقك اثٗ ٚ رل٤ل اثٗ ٚ اث٣ّ٤٤ٛ ٚ# $287/2

 ٥٘ن ٚ# 285/8$ ولؿٜ تٔغ٥ظ كا آٖ ؽٛؿ ًٙٗ ؿك ث٥م٣ٟ ٚ# 143/4 ٚ 287/2$ ٌٔتـكن ؿك عبوٓ ٚ ٔلؿ٤ٚٝ

 عىٓ ٔٛكؿ ؿك ُبف٣ ٚ وبف٣ ث٥ب٣٘!  پلٚكؿٌبكا: ٌفت ٢ٚ وٝ اًت ولؿٜ ٘مُ ٣ٕل ام ٔؾتبكٜ وتبة ؿك ٔمـ٣ً

 ٘بمَ ثملٜ ًٛكٜ ام آ٤ٝ ا٤ٗ ٌبٜ آٖ پي. ٌلؿؿ ٣ٔ ٣مُ مٚاَ ٚ ٔبَ ت٢٥٥٘ ٔب٤ٝ ؽٕل، وٝ م٤لا وٗ؛ ث٥بٖ ؽٕل

 ؿٚ .ٌلؿ٤ـ للاءت اٚ ثل آ٤ٝ ا٤ٗ ٚ ُـ ؽٛا٘ـٜ فلا ٣ٕل آ٤ٝ، ٘نَٚ پ٣ ؿك #…ا٥ٌِٕل ٚ اِؾٕل ٣ٗ ٤ٌئّٛ٘ه: $ُـ

 آ٤ٝ ؿكؽٛاًت، ا٤ٗ ؿ٘جبَ ثٝ. ثفلًت ُبف٣ ٚ وبف٣ ث٥بٖ ٔب ثلا٢ ؽٕل عىٓ ثبكٜ ؿك ؽـا٤ب: ٌفت ٣ٕل ثبكٜ

# ّ$پ٥بٔجل ٔٙبؿ٢ ك٢ٚ ا٤ٗ ام ٌلؿ٤ـ، ٘بمَ# …ًىبك٢ ؤ٘تٓ ٚ أِال٠ التملثٛا آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب: $ٌ٘بء ًٛكٜ

. ٘ؾٛا٘ٙـ ٕ٘بم ثل٘ـ، ٣ٔ ًل ثٝ ٌٔت٣ عبِت ؿك ُلاة ؽٛكؿٖ احل ثل وٝ وٌب٣٘ ولؿ ٣ٔ فل٤بؿ ٕ٘بم ٍٞٙبْ

 ُبف٣ ٚ وبف٣ ث٥بٖ ؽٕل، عىٓ ثبكٜ ؿك پلٚكؿٌبكا: ٌفت ًپي .ؽٛا٘ـ٘ـ ٢ٚ ثل كا آ٤ٝ ٚ ُـ ؿ٣ٛت ٣ٕل ًپي

 للاءت اٚ ثل آ٤ٝ ٚ ُـ ؽٛا٘ـٜ فلا ٣ٕل #.ٔٙتٟٖٛ ؤ٘تٓ فُٟ: $ٔبئـٜ ًٛك٠ آ٤ٝ ُـ ٘بمَ پي. ثفلًت ٔب ثلا٢

 .#ولؿ٤ٓ ثي ولؿ٤ٓ، ثي: ٌفت ٣ٕل ٌبٜ آٖ. ٌلؿ٤ـ

 :افنا٤ـ ٣ٔ ٔبئـٜ، ًٛكٜ آ٤ٝ تف٥ٌل ام ثغج ٍٞٙبْ ثٝ اِفللبٖ، ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 ٤ب اًت؟ ث٥بٖ ٔلؿْ ٕٞٝ ثلا٢ للآٖ وٝ ا٤ٗ ثب ٘جٛؿ؟ وبف٣ ؽٕل عىٓ ثلا٢ اَٚ آ٤ٝ صٟبك ؿك پلٚكؿٌبك ث٥بٖ آ٤ب$

 ثٝ ؽ٥ّفٝ وٝ ا٤ٗ ٤ب ثبمؿاُت، ُبف٣ ث٥بٖ ا٤ٗ ثٝ لٙب٣ت ام كا ٢ٚ ؽٕل، ُلة ثٝ ٌ٘جت ؽ٥ّفٝ ٣َٜ وٝ ا٤ٗ
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 ٣ٔ ٔزـّؿ ث٥بٖ ؽـاٚ٘ـ ام ًلٞٓ پِت ٚ ٘جٛؿ ٔفْٟٛ اٚ ثلا٢ ؽـاٚ٘ـ ُبف٣ ث٥بٖ وٝ ؿاُت فٟٓ لٔٛك عـ٢

 صٝ تب وٝ ؿا٘ٙـ ٣ٔ ؿا٘ٙـ، ٣ٔ ثٟتل وٙٙـ، ٣ٔ عٕب٤ت ؽ٥ّفٝ ام وٝ وٌب٣٘ ٚ ؽ٥ّفٝ. ؿا٘ٓ ٣ٕ٘ ٔٗ. ؽٛاًت

 اٚ ٤ٔلفت ٥ٔناٖ ثٛؿ، ٌقاكؿٜ رب٢ ثل آحبك٢ صٝ ؽ٥ّفٝ ٣مُ ثل ؽٕل ُلة وٝ ؿا٘ٙـ ٣ٔ ٥ُٛ٘ـ، ٣ٔ ؽٕل مٔبٖ

 ُبف٣ غ٥ل كا ؽـا ث٥بٖ وٝ ثٛؿ عـ٢ ثٝ اٚ ٤ٔلفت ٥ٔناٖ وٝ ؿا٘ٙـ ٣ٔ ؿا٘ٙـٚ ٣ٔ ا٣ِٟ وتبة ثٝ ٚ عك ثٝ كا

 2/295اِفللبٖ.# ُٕلؿ ٣ٔ

 آ٤ٝ ٞب٢ رّٕٝ اكتجبٙ ث٥بٖ ؿك اًتفبؿٜ. 4

 آ٤ٝ ٓـك ٚ ف٤ُ ٘ت٥زٝ، ؿك ٚ ٘ـاك٘ـ ٞٓ ثب آ٘ضٙب٣٘ اكتجبٙ ٟبٞل ؿك وٝ اًت رٕالت٣ ثل ِٔتُٕ ٞب آ٤ٝ ث٤ٖ

 ثب٤ـ ؽبكر٣ ُٛاٞـ ٚ ٞب ِ٘ب٘ٝ ٔٛاكؿ، ا٤ٗ ؿك. ؿٞـ ٣ٕ٘ اكائٝ ٔفٌّل ثلا٢ كا پق٤ل٣ُ ؿكؽٛك ٚ كُٚٗ ٤ٔٙب٢

 رٟت ا٤ٗ ؿك وٝ ًٚبئ٣ّ رّٕٝ ام اِفللبٖ، ؿكتف٥ٌل. وٙـ وٕه آ٤ٝ ٔفْٟٛ تج٥٥ٗ ؿك ٚ ث٥ٍلؿ كا ٔفٌّل ؿًت

 ٤ىـ٤ٍل ثب آ٤ٝ ٞب٢ رّٕٝ اكتجبٙ آٟ٘ب ام ٥ٌل٢ ثٟلٜ ثب وٝ اًت ٘نَٚ ًجت كٚا٤بت اًت، ُـٜ ٌلفتٝ وبك ثٝ

 :ٔب٘ٙـ اًت؛ ُـٜ وِف

 اِجّل ِىٗ ٚ ٟٟٛكٞب ٔٗ اِج٥ٛت تإتٛ ثبٖ اِجل ٥ِي ٚ اِغذ ٚ ِّٙبى ٔٛال٥ت ٣ٞ لُ اال١ّٞ ٣ٗ ٤ٌٚئّٛ٘ه% $

 14#…اِتم٣ ٔٗ

 كا عذ مٔبٖ ٚ ؽ٤َٛ وبكٞب٢ ٚلت ٔلؿْ وٝ اًت آٖ ثلا٢: ثٍٛ پلًٙـ، ٣ٔ ٔبٜ ٞالِٟب٢ ثبكٜ ؿك تٛ ام

 …٤ُٛـ ٞب ؽب٘ٝ ٚاكؿ ثبٟٔب پِت ام وٝ ٥ٌ٘ت پٌٙـ٤ـٜ ٚ ثِٙبًٙـ

 ث٣ٙ٥؟ ٣ٔ# …اِجلّ ٥ِٚي: $آ٤ٝ ف٤ُ ٚ# …اال١ّّٞ ٣ٗ ٤ٌٚئّٛ٘ه$ آ٤ٝ ٓـك ث٥ٗ ؿٚك ٤ب ٘نؿ٤ه اكتجبٙ صٝ…$

 ٌٞت٣ ؿك ٞالِٟب ٘مَ ام وٝ اًت وٌب٣٘ ثٝ ٔلثٛٙ آ٤ٝ اَٚ ثؾَ م٤لا اًت، آُىبك رّٕٝ ؿٚ ا٤ٗ ث٥ٗ اكتجبٙ

 عذ ثٝ ٔلثٛٙ ٥٘ن آ٤ٝ ؿْٚ ثؾَ ٚ …ؿا٘ٙـ ٣ٕ٘ عذ رّٕٝ ام ٚ ُل٣٣ أٛك ؿك كا آٖ وبكثلؿ ٚ پلًٙـ ٣ٔ

 ٣ٔ ثل ٣ٕلٜ ٤ب ٚ عذ ام وٝ ٍٞٙب٣ٔ عٌٙٝ، ًّٙت ٌٕبٖ ثٝ ٚ ٣بؿت ثلاًبى ٌّٕٔب٘بٖ ام ر٣٤ٕ م٤لا اًت،

 ٣ٔ ثبم ٣ُٕ ا٤ٗ ام كا ا٤ِبٖ ؽـاٚ٘ـ. ُـ٘ـ ٣ٔ ؽب٘ٝ ٚاكؿ ثبٟٔب پِت ام ٞب ؽب٘ٝ ؿكِ ام ٚكٚؿ رب٢ ثٝ ٌِتٙـ،

 .#وٙـ ٣ٔ ٢ٙٔ ٚ ؿاكؿ

 ٘نَٚ ًجت كٚا٤بت ثٝ ٔتى٣ آٖ، تف٥ٌل ٚ آ٤ٝ ثبكٜ ؿك ٔؤِف ٌفتبك وٝ ُٛؿ ٣ٔ ِٔؾْ پبٚكل٣ ثٝ اكرب١ ؿك

 ؿك وٝ اًت ولؿٜ كٚا٤ت ٣بمة ثلاءثٗ ام# 104/1$ اِـكّإِٙخٛك ؿك$ :اًت آٚكؿٜ ؽٛؿ ثبكٜ ا٤ٗ ؿك. اًت

 ٘بمَ كا آ٤ٝ ا٤ٗ ؽـا پي. ُـ٘ـ ٣ٔ ٚاكؿ ؽب٘ٝ ثبْ پِت ام ُـ٘ـ، ٣ٔ ُٔغلْ ٚلت٣ ثٛؿ ا٤ٗ ثل كًٓ رب٥ّٞت،

 .ولؿ



13 
 

 ؽب٘ٝ ؿاؽُ ثبْ پِت ام ٌِتٙـ، ٣ٔ ثل ٚ آٚكؿ٘ـ ٣ٔ رب٢ ثٝ عذ ٚلت٣ ا٘ٔبك ٣بمة، ثلاءثٗ ام ؿ٤ٍل كٚا٤ت ثٝ

 ٚاكؿ ؿك ام ؿ٤ٍلاٖ ٣بؿت ؽالف ثل عذ ًفل ام ثبمٌِت ٍٞٙبْ ثٝ ا٤ِبٖ ام ٔلؿ٢. ٌلؿ٤ـ٘ـ ٣ٔ ؽ٤َٛ ٞب٢

 2/92اِفللبٖ.# ٌلؿ٤ـ ٘بمَ آ٤ٝ پي ولؿ٘ـ، ٔالٔت ٚ ًلمَ٘ كا ٢ٚ ٔلؿْ ُـ، ؽب٘ٝ

 

 الفرقان در نسول اسثاب نقد مالکهای

 ٔٛكؿ كا كٚا٤ت٣ ٛٛكؽبّ ثٝ ٔٛاكؿ ثلؽ٣ ؿك ٘نَٚ، اًجبة كٚا٤بت لجبَ ؿك اِفللبٖ ٣ٕٔٛ٣ ٢ٗٛٔ ام ٌقُتٝ

 ٘نَٚ اًجبة كؿّ ٚ اكم٤بث٣ ٚ ًٙزَ ٥٤ٔبك ٚ ٔالن ٣ٙٛاٖ ثٝ اِفللبٖ وٝ أٛك٢. اًت ؿاؿٜ للاك ثلك٣ً ٚ ٘مـ

 :ام ٣جبكتٙـ ولؿٜ، اًتفبؿٜ

 للآٖ ٜٔٙٛق ٤ب ٘نَٚ ًجت ٘مـ. 1

 وال٣ٔ ٗلٚكتٟب٢ ثب ٘نَٚ ًجت ٘مـ. 2

 للآٖ ٜٔٙٛق ثب ٘نَٚ ًجت تٔغ٥ظ. 3

 .تبك٤ؾ٣ عمب٤ك ٤ب ٘نَٚ ًجت ٘مـ. 4

 للآٖ ٜٔٙٛق ثب ٘نَٚ ًجت ٘مـ. اِف

 ٔٛاكؿ ا٤ٗ. اًت ٌلفتٝ ٓٛكت للآٖ# ٟبٞل ٤ب ّْ٘$ ٜٔٙٛق ،ثب اِفللبٖ ؿك ٘نَٚ اًجبة ٘مـ ٔٛاكؿ ث٥ِتل٤ٗ

 ا٘ـ ُـٜ ٘مـ ٘نَٚ، ًجت ثٝ ٔلثٛٙ آ٤ٝ ٜٔٙٛق ثب ٘نَٚ، ًجت وٝ ٔٛاكؿ٢: ُٛ٘ـ ٣ٔ تم٥ٌٓ ؿًتٝ ؿٚ ثٝ ؽٛؿ

 .ا٘ـ ُـٜ ٘مـ آ٤بت، ؿ٤ٍل ٜٔٙٛق ام اًتفبؿٜ ثب وٝ ٔٛاكؿ٢ ٚ

 :٘ؾٌت ٔٛكؿ ثلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٚ

 15#ُٟجبً ٚ ُـ٤ـاً علًبً ّٔئت فٛرـ٘بٞب إٌِبء ٌِٕٙب ؤّ٘ب ٚ …اِزّٗ ٔٗ ٘فل اًت٢ٕ اّ٘ٝ ا٣ِّ اٚع٣ لُ% $

 ؽٛؿ ٤بكاٖ ر٢ٕ ؿك صٖٛ ٚ ًپلؿ٘ـ ٌٍٛ للآٖ ا٤ٗ ثٝ رٗ ٛب٤فٝ ام تٗ صٙـ وٝ ُـ ٚع٣ ٔٗ ثٝ: ثٍٛ

 ثٝ كا ٔلؿْ وٝ ٣ز٥ت ٚ ٍُفت ثي ٥ُٙـ٤ٓ للآ٣٘ ؽٛؿ ٌقاك ٚ ٌِت ا٤ٗ ؿك ٔب ُه ث٣: ٌفتٙـ ثلٌِتٙـ،

 ٚ ٍٟ٘جبٖ ٞب٢ فلُتٝ ام إًٓبٖ وٝ ؿ٤ـ٤ٓ كفت٥ٓ، إًٓبٖ ثٝ صٖٛ ٚ …وٙـ ٣ٔ كٞجل٢ فالط، ٚ كُـ ٢ًٛ

 .اًت ا٘جٜٛ پلّاٖ، ُٟبثٟب٢

  :وٝ ا٤ٗ ٔب٘ٙـ اًت؛ ولؿٜ ثلؿاُت كا ٜٔبِج٣ ٚ ٤ٔب٣٘ آ٤بت، ا٤ٗ ام اِفللبٖ تف٥ٌل ٔؤِف
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 ٌٍٛ كا إًٓب٣٘ اًلاك تب ا٘ـ، ٘ـاُتٝ كاٜ ا٣ال ٔأل ثٝ مٔب٣٘ ٥ٞش ؿك ٚ ٌبٜ ٥ٞش رّٗ وبفلاٖ ٚ ٥ُب٥ٛٗ. $1

 .ا٘ـ ثٛؿٜ إًٓبٟ٘ب ثٝ آ٘بٖ ٤ٓٛؿ ٔب٢٘ ُٟبثٟب ٕٞبكٜ ثُ ؿٞٙـ،

 .ا٘ـ ولؿٜ ٣ٔ ؿ٣ٛت ا٤ٕبٖ ٚ ؽـا ثٝ كا آ٘بٖ وٝ ا٘ـ ؿاُتٝ ؽٛؿ رٙي ام پ٥بٔجلا٣٘ ثِل، ٕٞب٘ٙـ رٗ، ٛب٤فٝ. 2

 ٣ٔ فلا كا ا٣ِٟ ٚع٣ وٝ ا٘ـ ؿاُتٝ ا٣ال ٔأل ؿك ربٞب٣٤ آ٘بٖ، ث٥ٗ ؿك ا٣ِٟ كًٛالٖ ٚ رٗ ٛب٤فٝ ٔؤٔٙبٖ. 3

 .ا٘ـ ولؿٜ ٣ٔ اثال٥ ّّٔت افلاؿ ثٝ ٚ ا٘ـ ٌلفتٝ

 پ٥بٔجل اكًبَ ٚ كًبِت ٤بفت، پب٤بٖ ثِل٢ رٛا٢ٔ ثلا٢ ث٤خت ٚ كًبِت صٙب٘ىٝ ؽبتٓ، كًَٛ ث٤خت ام پي. 4

 تبث٢ رٗ، كًبِت وٝ م٤لا ُـ٘ـ، ٢ٙٔ ا٣ال ٔأل ثٝ كفتٗ ام ٢،ر٥ّٙبٖ كٚ ا٤ٗ ام ٚ ٌلفت پب٤بٖ ٥٘ن ر٥ّٙبٖ ثلا٢

 ثٙبثلا٤ٗ،. ٤بفت پب٤بٖ ٥٘ن آ٘بٖ كًبِت ،#ّ$ ٔغٕـ ع٘لت تًٛٚ ثِل كًبِت ؽتٓ ثب اًت، ثِل كًبِت

 ؿك ا٤ِبٖ وبُٔ ٢ٙٔ ٣ِٚ ٌلؿ٤ـ، ٟبٞل إًٓبٖ ثٝ آ٘بٖ ٤ٓٛؿ ٢ٙٔ ام آحبك٢# ّ$پ٥بٔجل ٚالؿت ٍٞٙبْ اٌلصٝ

 .#ٌلفت ا٘زبْ# ّ$اولْ كًَٛ ث٤خت مٔبٖ

 آٖ ٔفْٟٛ ٚ اًت ُـٜ ٚاكؿ آ٤بت ا٤ٗ ثبكٜ ؿك وٝ كا ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت ٓبؿل٣ ؿوتل ثلؿاُتٟب، ا٤ٗ ثٝ تٛرٝ ثب

 ثٝ$ ث٤خت ٤ب ٚالؿت مٔبٖ ؿك ٣ِٚ وٙٙـ، ٤ٓٛؿ ا٣ال ٔأل ثٝ تٛاٌ٘تٙـ ٣ٔ ٥ُب٥ٛٗ ٕٞٝ وٝ اًت ا٤ٗ كٚا٤بت،

 كا٤ٚبٖ وٝ كا آ٘ضٝ پي …: $وٙـ ٣ٔ ٘ف٣ ٚ ُٕبكؿ ٣ٔ ٔلؿٚؿ اًبًبً ُـ٘ـ، ٢ٙٔ# كٚا٤بت اؽتالف عٌت

 آٔـٜ كٚا٤بت ا٤ٗ ؿك وٝ ا٤ٗ ٔخُ م٥٘ٓ، ٣ٔ ؿ٤ٛاك ثل ٚ اًت آ٤بت ا٤ٗ ٟبٞل ٤ب ْ٘ ؽالف ا٘ـ، ولؿٜ كٚا٤ت

 وٝ ا٘ـ ولؿٜ كٚا٤ت# ١$٣ّ٣ ام ؿك٥ٚ، ثٝ صٙب٘ىٝ. ُـ ٚال٢ عبئُ إًٓب٣٘، ؽجلٞب٢ ٚ ٥ُب٥ٛٗ ث٥ٗ: اًت

. ُـ٘ـ ٢ٙٔ إًٓبٟ٘ب ثٝ كفتٗ ام# ّ$پ٥بٔجل ٚالؿت مٔبٖ ؿك ثّىٝ ٘جٛؿ٘ـ، ١ٕٛٙٔ إًٓبٖ ثٝ كفتٗ ام ٥ُب٥ٛٗ

 ام وٝ آ٘ب٣٘ ٥٘ن ٚ ٚالؿت مٔبٖ ٘ٝ ٌلفت ٓٛكت ث٤خت مٔبٖ ؿك ٥ُب٥ٛٗ ٕٔب٤٘ت م٤لا اًت، ؿك٥ٚ ًؾٗ ا٤ٗ

 ثٝ ٚ ٌِ٘تٙـ ٣ٔ وٝ ؿاُتٙـ ا٣ال ٔأل ؿك رب٣٤ ث٤خت، ام پ٥َ وٝ ثٛؿ٘ـ رٗ ٛب٤فٝ ٔؤٔٙبٖ ُـ٘ـ، ٢ٙٔ كفتٗ

 .ا٘ـ ثٛؿٜ ١ٕٛٙٔ إًٓبٟ٘ب ثٝ كفتٗ ام ٥ِٕٞٝ ثلا٢ رٗ وبفلاٖ أّب. ؿاؿ٘ـ ٣ٔ ٌٍٛ إًٓب٣٘ اؽجبك

 ٣٤ٌٛ. وٙٙـ ٣ٔ ٗجٚ ٚ حجت كا للآٖ آ٤بت ٔؾبِف كٚا٤بت ا٤ٗ صٍٛ٘ٝ عـ٤ج، آغبة وٝ اًت ٍُفت٣ ٔب٤ٝ

 آ٤بت كٚا٤بت، ا٤ٗ ٔفْٟٛ اًبى ثل ثب٤ـ وٝ اًت كٚا٤بت ا٤ٗ ثل فل١ للآٖ ٣٤ٌٛ ٚ اًت ٔٙنَ ٚع٣ كٚا٤بت، ا٤ٗ

 2/92اِفللبٖ.# ٌلؿؿ تإ٤ُٚ ٚ تٛر٥ٝ للآٖ

 اًت ُـٜ كٚا٤ت ٣جبى اثٗ ام$ :اًت ولؿٜ ٘مُ ُلط ا٤ٗ ثٝ ٣جبى اثٗ ام كا ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت پبٚكل٣، ؿك ٢ٚ

 ام ر٣٤ٕ ثب ؽـا كًَٛ ٣ِٚ اًت، ٘ىلؿٜ تالٚت ص٥ن٢ ثلآ٘بٖ ٚ ٘ـ٤ـٜ ٥٣بٖ ثٝ كا ر٥ّٙبٖ# ّ$پ٥بٔجل: ٌفت وٝ

 ام ٥ُب٥ٛٗ. ثٛؿ ُـٜ ٚال٢ عبئُ إًٓب٣٘ اؽجبك ٚ ٥ُب٥ٛٗ ث٥ٗ كفت، ٣ٔ ٣ىبٝ ثبماك ٢ًٛ ثٝ ؽٛؿ آغبة

 ؿك آ٘بٖ ٥٘بٚكؿ٤ـ؟ ؽجل ٚ ٘لفت٥ـ إًٓبٖ ثٝ صلا وٝ پل٥ًـ٘ـ ا٤ِبٖ ام ٌِتٙـ، ثبم ؽٛؿ لْٛ ٢ًٛ ثٝ إًٓبٖ
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 ُٟبثٟب٣٤ كفت٥ٓ، ٣ٔ إًٓبٖ ٛلف ثٝ ٚلت٣ ٔب. اًت ُـٜ ٚال٢ فبّٓٝ إًٓب٣٘، اؽجبك ٚ ٔب ث٥ٗ: ٌفتٙـ رٛاة

 اًت؛ ؿاؿٜ كُػ م٥ٔٗ ؿك وٝ اًت ا٢ ل٥٘ٝ پ٥بٔـ ٌٔإِٝ، ا٤ٗ پي: ٌفتٙـ. كا٘ـ ٣مت كا ٔب ٚ آٔـ ٔب ٢ًٛ ثٝ

 ثٝ ٌقكُبٖ ٥ٌٔل، ؿك ث٥ب٤ٙـ،# تٟبٔٝ$ ًٕت ثٝ ثٛؿ٘ـ ُـٜ ٔإٔٛك وٝ افلاؿ٢. ثٍلؿ٤ـ كا م٥ٔٗ غلة ٚ ُلق

. ٌلؿ٤ـ ٓجظ ٕ٘بم ِٔغَٛ ؽٛؿ آغبة ثب ٘ؾ٣ّ وٙبك ؿك ٚ كفت ٣ٔ ٣ىبٝ ثبما ٛلف ثٝ وٝ افتبؿ# ّ$ پ٥بٔجل

 عبئُ إًٓب٣٘ اؽجبك ٚ ٔب ث٥ٗ وٝ اًت ٕٞبٖ ا٤ٗ: ٌفتٙـ ؿاؿ٘ـ، فلا ٌٍٛ ٥ُٙـ٘ـ، كا للآٖ ٓـا٢ وٝ مٔب٣٘

 : ٌفتٙـ ٚ ٌِتٙـ ثبم ؽٛؿ لْٛ ٢ًٛ ثٝ. اًت ولؿٜ ا٤زبؿ

 ؛#اعـاً ثلثّٙب ِ٘لن ِٗ ٚ ثٝ فأّٔٙب اِلُـ ا٣ِ ٤ٟـ٢ ٣زجبً للآ٘بً ٤ًٕٙب اّ٘ب$

 ُل٤ه كا و٣ٌ ٞلٌن ٚ آٚكؿ٤ٓ ا٤ٕبٖ ثـاٖ ٔب پي وٙـ، ٣ٔ ٞـا٤ت كاًت كاٜ ثٝ ٥ُٙـ٤ٓ، ٍُفت للآ٣٘ ٔب

 .ًبم٤ٓ ٣ٕ٘ پلٚكؿٌبكٔبٖ

 30/180اِفللبٖ# …اِزّٗ ٘فلٔٗ اًت٢ٕ ا٘ٝ ا٣ِّ اٚع٣ لُ: $فلًتبؿ ٚع٣ پ٥بٔجلٍ ثٝ ؽـاٚ٘ـ پي

 16#٤ٌزـٖٚ ٞٓ ٚ ا٥ُِ آ٘بء اِّّٝ آ٤بت ٤تّٖٛ لبئ١ٕ ا١ّٔ اِىتبة اُٞ ٔٗ ًٛاءً ٥ٌِٛا% $

 وٙٙـ ٣ٔ تالٚت ُت ؿَ ؿك كا ؽـا آ٤بت ٚ ا٘ـ ا٤ٌتبؿٜ ؽـا ٛب٣ت ثٝ ٌل٣ٞٚ ٥ٌ٘تٙـ، ٤ىٌبٖ ٕٞٝ وتبة اُٞ

 .آٚك٘ـ ٣ٔ رب٢ ثٝ ًزـٜ ٚ

 اًت ولؿٜ كٚا٤ت ٣جبى اثٗ ام رٕب٣ت٣ ٘مُ ثٝ# 64/2$ إِٙخٛك اِـك$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ آ٤ٝ ا٤ٗ ؿكثبكٜ اِفللبٖ ٔؤِف

 ا٤ٕبٖ ثٛؿ٘ـ، آ٘بٖ ثب وٝ وٌب٣٘ ؿ٤ٍل ٚ ٣ج٥ـ اًـثٗ ٚ ٥٤ًـ ثٗ ح٤ّج١ ٚ ًالْ ثٗ ٣جـاِّّٝ وٝ مٔب٣٘ :ٌفت وٝ

 رن# ّ$ٔغٕـ ؿ٤ٗ ثٝ: ٌفتٙـ ٤ٟٛؿ لْٛ وبفلاٖ ٚ اعجبك ولؿ٘ـ، تٔـ٤ك ٚ ُـ٘ـ ٔتٕب٤ُ اًالْ ثٝ ٚ آٚكؿ٘ـ

 ا٤ٕبٖ ؿ٤ٍل٢ ؿ٤ٗ ثٝ ٍ٘فتٝ، تلن كا ؽٛؿ پـك٢ ؿ٤ٗ ثٛؿ٘ـ، ٔب ثٟتل٤ٟٙب٢ ا٤ِبٖ اٌل ا٘ـ، ٘پ٥ًٛتٝ ٔب اُلاك

 .آٚكؿ٘ـ ٣ٕ٘

 #… لبئ١ٕ ا١ّٔ اِىتبة اُٞ ٔٗ ًٛاءً ٥ٌِٛا: $ولؿ ٘بمَ آ٤ٝ ا٤ٗ ثبكٜ، ا٤ٗ ؿك ؽـاٚ٘ـ

 ٥ٌ٘ت، ًبمٌبك ٘نَٚ ُإٖ ا٤ٗ ثب# ًٛاء ٥ٌِٛا: $رّٕٝ وٝ اًت ا٤ٗ ٔٗ ٠٘ل$ :افنا٤ـ ٣ٔ اؿأٝ ؿك ٓبؿل٣ ؿوتل

 ا٤ِبٖ ثّىٝ ٘جٛؿ٘ـ، لبئُ ؽٛؿ عٌبة ثب ٌٔب٢ٚ عٌبة آٚكؿ٘ـ، ا٤ٕبٖ وٝ وٌب٣٘ ثلا٢ ٤ٟٛؿ اعجبك وٝ م٤لا

 4/345ـ3اِفللبٖ.# ؿاٌ٘تٙـ ٣ٔ ؽٛؿ ام وٕتل اكم٣ُ ؿاكا٢ كا آٚك٘ـٌبٖ ا٤ٕبٖ

 ُـٜ ٘مـ آ٤بت آٖ ٜٔٙٛق ٚ ٘نَٚ ًجت ٔفبؿ ث٥ٗ تٙبف٣ ٚ آ٤بت ؿ٤ٍل ٔالع٠ٝ ثب ٘نَٚ، ًجت وٝ ٔٛاكؿ٢ ام

 :آٚك٤ٓ ٣ٔ كا ٔٛكؿ ٤ه اًت،

 17#لـ٤ل ٥ُئ وُ ٣ّ٣ اِّّٝ اّٖ ت٤ّٓ آِ ٔخّٟب، اٚ ٟٔٙب ثؾ٥ل ٌٟ٘ٙب٘إت اٚ آ١٤ ٔٗ ٌ٘ٙؼ ٔب% $
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 وٝ ؿا٣٘ ٣ٕ٘ آ٤ب آٚك٤ٓ، ٣ٔ كا آٖ ٕٞب٘ٙـ ٤ب آٖ ام ثٟتل وٝ آٖ ٍٔل و٥ٙٓ، ٣ٕ٘ تلن ٤ب ٌٔٙٛػ كا ا٢ آ٤ٝ ٥ٞش

 .تٛا٘بًت وبك٢ ٞل ثل ؽـا

 ٥ٌ٘ت، پ٥بٔجل ؽبٛل ام آ٤ٝ فلأُٛب٘ـٖ ،#ٌٟ٘ٙب$ ام ٔمٔٛؿ عبَ ٞل ثٝ…$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ آ٤ٝ تف٥ٌل ؿك ٔؤِف

 كا للآٖ ام ا٢ آ٤ٝ ٥ٞش اًت ٌفتٝ ٚ ولؿٜ ت٥ٕ٘ٗ كا پ٥بٔجل ٘بفلأُٛىبك٢ ٔى٣ّ، ا٢ آ٤ٝ ا٤ٗ، ام پ٥َ م٤لا

 :وٙـ ٣ٕ٘ فلأٍٛ

 18# ت٣ٌٙ فال ًٙملئه$

 .و٣ٙ فلأٍٛ وٝ ٔجبؿ ثؾٛا٥٘ٓ، تٛ ثلا٢ وٝ مٚؿا

 ًپي وٝ ؿاُتٝ ٚرٛؿ للآٖ ام آ٤بت٣ ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ اؿ٣ّبٞب٣٤. ك٤نؿ ٣ٔ فلٚ ؿك٥ٚ ٞب٢ پلؿاؽتٝ ٓٛكت، ا٤ٗ ؿك

 .#پبُـ ٣ٔ فلٚ آٖ، ثّٙـ ثٙب٢ ٚ ؿكٚغٟب ا٤ٗ اًت، ُـٜ فلأٍٛ# ّ$پ٥بٔجل ؽبٛل ام ٤ب ٌ٘ؼ،

# 104/1$ اِـكإِٙخٛك ؿك وٝ اًت ص٥ن٢ اًلائ٣ّ٥، ٞب٢ پلؿاؽتٝ ٚ ًبؽتٝ ام$  :وٙـ ٣ٔ اٗبفٝ پبٚكل٣ ؿك ٚ

 ٌب٣ٞ ُـ، ٣ٔ ٚع٣ كٚم ٤ب ٚ ُت ؿك پ٥بٔجل ثل آ٘ضٝ ام: ٌفت ٢ٚ وٝ ا٘ـ ولؿٜ كٚا٤ت ٣جبى اثٗ ام رٕب٣ت٣

 2/90ـ1اِفللبٖ#. …ٌ٘ٙؼ ٔب: $ولؿ ٘بمَ كا آ٤ٝ ا٤ٗ ؽـاٚ٘ـ پي. ثلؿ ٣ٔ ٤بؿ ام كا آٖ# ّ$پ٥بٔجل

 وال٣ٔ ٗلٚكتٟب٢ ثب ٘نَٚ اًجبة ٘مـ: ة

 19#٥ُئ ا٥ِٝ ٤ٛط ِٓ ٚ ا٣ِّ اٚع٣ لبَ اٚ وقثبً اِّّٝ ٣ّ٣ افتل٢ ّٕٔٗ آّٟ ٚٔٗ. 1$

 ٥ٞش اٚ ثٝ وٝ آٖ عبَ ٚ ُـٜ ٚع٣ ٔٗ ثٝ وٝ ٌفت ٤ب ثٌت، ؿك٥ٚ ؽـا ثٝ وٝ وي آٖ ام ًتٕىبكتل و٥ٌت

 .ثٛؿ ِ٘ـٜ ٚع٣ ص٥ن

 ٚ آٚكؿ٘ـ ٣ٔ پـ٤ـ آ٤بت ؿك تغ٥٥لات٣ ُ٘ٛتٗ، ٍٞٙبْ ٚع٣ وبتجبٖ ثلؽ٣ ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ اًت كٚا٤ت٣ ٔٛكؿ ؿكا٤ٗ

 .ولؿ ٣ٔ تإ٥٤ـ ٚ أ٘ب كا آٟ٘ب ٥٘ن پ٥بٔجل

 اًت ؿكٓـؿ ٚ ٘بكٚاًت تٟٕت٣ ًؾٗ، ا٤ٗ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ص٥ٙٗ ٘نَٚ ًجت ا٤ٗ ؿكثبكٜ اِفللبٖ، تف٥ٌل ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 !وٙـ ٤ٔلّف٣ ٚع٣ ثٝ ؽبئٗ ٤ب ٚ ٚع٣ ام آٌبٜ ٘ب كا# ّ$پ٥بٔجل تب

 آ٤ٝ ثبكٜ ؿك# ١$ أبْ ام: ٤ٌٛـ ٣ٔ ث٥ٔل اث٣ وٝ اًت آٔـٜ# 754/1$ ٘ٛكاِخم٥ّٗ ؿك$ :افنا٤ـ ٣ٔ پبٚكل٣ ؿك ٥٘ن

. اًت ُـٜ ٘بمَ ًلط اث٣ اثٗ ثبكٜ ؿك آ٤ٝ: فلٔٛؿ أبْ ولؿْ، ًؤاَ# …وقثبً اِّّٝ ٣ّ٣ افتل٢ ٕٔٗ آّٟ ٚٔٗ$

 ٟٔـٚك كا ٢ٚ ٔىّٝ، فتظ كٚم ؿك# ّ$پ٥بٔجل وٝ ثٛؿ وٌب٣٘ ام ٚ ٌلؿ٤ـ ٘ٔت ٔٔل ٚال٤ت ثٝ ٣خٕبٖ ٛلف ام اٚ
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 اِّّٝ اٖ: $ُ٘ٛت اٚ ُـ، ٘بمَ# عى٥ٓ ٣ن٤ن اِّّٝ اٖ$ وٝ مٔب٣٘. ثٛؿ# ّ$ ؽـا كًَٛ وبتت اٚ. ولؿ ا٣الْ اِـْ

 .ٌٞت ٥٘ن# عى٥ٓ ٚ ٥ّ٣ٓ$ ؽـا م٤لا ثبُـ، ٥ٕٞٗ ثٍقاك: ٌفت ٢ٚ ثٝ ؽـا كًَٛ#.عى٥ٓ ٥ّ٣ٓ

 ٣ٔ ٌلؿؿ ٣ٔ ٚع٣ پ٥بٔجل ثٝ آ٘ضٝ ٔخُ ص٥نٞب٣٤ ؽٛؿْ پ٥َ ام ٔٗ: ٌفت ٣ٔ ٔٙبفمبٖ ثلا٢ ًلط اث٣ اثٗ

.# ولؿ ٘بمَ اٚ ثبكٜ ؿك كا# …آّٟ ٔٗ ٚ$ آ٤ٝ ؽـاٚ٘ـ پي. وٙـ ٣ٔ تإ٥٤ـ ٚ ٥ٌلؿ ٣ٕ٘ ؽلؿٜ ٔٗ ثل ٚاٚ ٤ٌٛٓ

 7/146اِفللبٖ

 20#…اثٛاثٟب ٔٗ اِج٥ٛت ٚاتٛا. 2$

 ٚ و٥ٙـ پ٥ِٝ ا٣ِٟ تمٛا٢ وٝ اًت آٖ ٥٘ىٛ ٤ُٛـ، ؽب٘ٝ ٚاكؿ ٞب ؽب٘ٝ ٚك٢ٚ ثبٟٔب پِت ام وٝ ٥ٌ٘ت آٖ ٥٘ىٛ

 …٤ُٛـ ٚاكؿ ؿكؽب٘ٝ ام

 ام ٌل٣ٞٚ: ٌفت وٝ ُـٜ كٚا٤ت ًـ٢ ام رل٤ل اثٗ ام# 104/1$ اِـكّإِٙخٛك ؿك$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ آ٤ٝ ا٤ٗ ف٤ُ ؿك

 ٣ٔ ًٛكاػ كا ٞب ؽب٘ٝ پِت، ام ثّىٝ ُـ٘ـ، ٣ٕ٘ ٚاكؿ ٞب ؽب٘ٝ ؿك ام عذ ًفل ام ثبمٌِتٗ ٍٞٙبْ ٣لة ٔلؿْ

 .ُـ٘ـ ٣ٔ ٚاكؿ ٚ ولؿ٘ـ

 ٕٞلاٜ ثٛؿ، آٚكؿٜ اًالْ وٝ ٌلٜٚ آٖ ام ٔلؿ٢ ٌِت، ثبم٣ٔ ٔـ٤ٙٝ ثٝ اِٛؿا١ عز١ّ ًفل ام# ّ$ پ٥بٔجل ٚلت٣

: ٌفت ٚ ولؿ أتٙب١ ؽب٘ٝ ثٝ ٚاكؿُـٖ ام ٔلؿ آٖ ك٥ًـ، ؽٛؿ ؽب٘ٝ ؿك ثٝ# ّ$پ٥بٔجل وٝ ٍٞٙب٣ٔ. ثٛؿ پ٥بٔجل

 #.ُـ٘ـ ٣ٔ ٘ب٥ٔـٜ عٕي ؿاُتٙـ، كا ًّٙت ا٤ٗ وٝ ٌل٣ٞٚ$ ٌٞتٓ اعٕي ٔٗ

. ٌلؿ٤ـ ٚاكؿ اٚ ؿ٘جبَ ثٝ ٥٘ن ٔلؿ ٚ ُـ ؽب٘ٝ ؿاؽُ پِت، ام پ٥بٔجل ًپي. ٌٞتٓ اعٕي ٥٘ن ٔٗ: فلٔٛؿ پ٥بٔجل

 #.…اثٛاثٟب ٔٗ اِج٥ٛت ٚآتٛا: $ٌلؿ٤ـ ٘بمَ آ٤ٝ ٌبٜ آٖ

 كا ٣ّٕ٣ پ٥بٔجل م٤لا ٥ٌ٘ت، ًبمٌبك# ّ$ ؽـا كًَٛ ًبعت ثب كٚا٤ت ا٤ٗ ٔفبؿ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ اِفللبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 أ٘ب ؽـاٚ٘ـ ٛلف ام ٚ ثٛؿٜ ٥٘ه ٘ؾٌت ٣ُٕ ا٤ٗ ُٛؿ ٌفتٝ اٌل. ؿٞـ ٣ٕ٘ للاك ًّٙت ٘جبُـ، ُب٤ٌتٝ وٝ

 .وٙـ ٌ٘ؼ كا ٥٘ه ٣ُٕ ؽـاٚ٘ـ ٘ـاكؿ أىبٖ: ٌفت ثب٤ـ پبًؼ ؿك اًت، ُـٜ ٌٔٙٛػ آٖ ام پي ٣ِٚ ٌلؿ٤ـٜ،

 ٣ٔ ٔؾبِفت آٖ ثب# ّ$پ٥بٔجل ٚ ثٛؿ ٤بفتٝ كاٜ ٥٘ن ٌّٕٔب٘بٖ ٥ٔبٖ ؿك وٝ ثٛؿ رب٣ّٞ ًّٙت٣ ٚ كٍٚ ٣ُٕ، ا٤ٗ

 2/92اِفللبٖ.# ُٛؿ ٣ٔ اًتفبؿٜ ؿ٤ٍل كٚا٤ت ّْ٘ ام صٙب٘ىٝ ولؿ،

 21#٘بؿ٥ٔٗ ف٤ّتٓ ٔب ٣ّ٣ فتٔجغٛا ثزٟب١ِ لٛٔبً ت٥ٔجٛا اٖ فتج٥ّٙٛا ثٙجإ فبًك ربئىٓ اٖ آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب. 3$

 وٝ ٔجبؿا. ٘ى٥ٙـ تٔـ٤ك ثلك٣ً ٚ تغم٥ك ثـٖٚ كا اٚ ؽجل آٚكؿ، ؽجل ُٕب ثلا٢ فبًم٣ اٌل ا٤ٕبٖ اُٞ ا٢

 .٤ُٛـ پ٥ِٕبٖ ؽ٤َٛ ولؿٜ ام آٖ، فلؿا٢ ٚ كًب٥٘ـ آ٥ًت ل٣ٔٛ ثٝ ٘بآٌب٣ٞ ك٢ٚ ام ٚ ٘ـاٌ٘تٝ
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 آٖ ٚ اًت ُـٜ ٚاكؿ ٣ًّٙ ٚ ٤٥ُٝ ٛل٤ك ثٝ كٚا٤ت ؿٚ ام ٤ى٣: ؿاكؿ ٚرٛؿ كٚا٤ت ؿٚ آ٤ٝ ا٤ٗ ٘نَٚ ُإٖ ؿك

 كا موبت٣ تب فلًتبؿ ؽنا٣٣ ٗلاك ثٗ عبكث ٢ًٛ ثٝ كا ٣مجٝ ٥ِٚـثٗ ،#ّ$ پ٥بٔجل: ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ اًت كٚا٤ت٣

 ٚ ثلٌِت# ّ$ پ٥بٔجل ٘نؿ وٙـ، ٔاللبت كا عبكث وٝ آٖ ام پ٥َ ٥ِٚـ. ث٥بٚكؿ ثٛؿ، ُـٜ ٌلؿآٚك٢ اٚ ٘نؿ وٝ

 ٌل٣ٞٚ# ّ$ پ٥بٔجل. كًب٘ـ لتُ ثٝ ٔلا ؽٛاًت ٣ٔ ٚ ولؿ ؽٛؿؿاك٢ موبت أٛاَ ؿاؿٖ ام عبكث: ؿاُت اٟٟبك

 ٔاللبت آالً كا عبكث ٢ٚ ٚ ؿاؿٜ پ٥بٔجل ثٝ ؿك٥ٚ ٌناكٍ ٥ِٚـ وٝ ُـ ٤ّْٔٛ ث٤ـاً. فلًتبؿ عبكث رًٙ ثٝ كا

 .ٌلؿ٤ـ ٘بمَ آ٤ٝ ٌبٜ آٖ. اًت ٘ىلؿٜ

 پ٥بٔجل وٝ ٓٛكت ا٤ٗ ثٝ عـ٤ج پق٤لٍ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ كٚا٤ت، ا٤ٗ ِٔلٚط ٘مُ ام پي اِفللبٖ تف٥ٌل ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 .…٘ـاكؿ أىبٖ ثبُـ، ًبؽتٝ ٥ٟٔب عبكث ثب لتبَ ٚ رًٙ ثلا٢ كا ٌل٣ٞٚ ٚ ولؿٜ ا٣تٕبؿ فبًم٣ ًؾٗ ثٝ

 :اًت ا٤ٗ ُـٜ، ٘مُ ل٣ٕ تف٥ٌل ؿك وٝ ؿْٚ كٚا٤ت

: ٌفت# ّ$ پ٥بٔجل ثٝ ٣ب٤ِٝ وٝ ثٛؿ ا٤ٗ ٘نَٚ ًجت. اًت ُـٜ ٘بمَ اثلا٥ٞٓ ٔبؿك لج٥ٜٝ، ٔبك٤ٝ ثبكٜ ؿك آ٤ٝ

 ؿك پ٥بٔجل. ُٛؿ ٣ٔ ٚاكؿ ٔبك٤ٝ ؽب٘ٝ ثٝ كٚمٜ ٕٞٝ ٢ٚ م٤لا اًت، لج٣ٜ رل٤ظ ام ثّىٝ ٥ٌ٘ت، تٛ ٌُ٘ ام اثلا٥ٞٓ

# ١$ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ. ث٥بٚك ٔٗ ٘نؿ كا ًلرل٤ظ ٚ ث٥ٍل كا ٥ُِٕل ؿاؿ ؿًتٛك# ١$ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ ثٝ ٚ ُـ ؽِٓ

 ٣بمْ ؿكً٘ ث٣ ؿاك٢ ا٣ناْ وبك٢ ثٝ ٔلا ٌبٜ ٞل ؽـا، كًَٛ ا٢ فـا٤ت ٔبؿكْ ٚ پـك: ٌفت ٚ ٌلفت كا ٥ُِٕل

 ٚ پلًَ ٥ٞش ثـٖٚ وٝ ا٤ٗ ٤ب وٙٓ ٚرٛ رٌت ٚ تفغّْ رل٤ظ ٢ٗٚ ام ص٥ٌت؟ ُٕب ٠٘ل ثٛؿ، ؽٛاٞٓ

 .وٗ تغم٥ك: فلٔٛؿ# ّ$پ٥بٔجل ًبمْ؟ ٣ّٕ٣ كا ُٕب ؿًتٛك پبًؾ٣

 پب ؿ٤ـ، آ٤ٚؾتٝ ٥ُِٕل ثب كا ع٘لت آٖ رل٤ظ ٚلت٣. كفت ثبال اثلا٥ٞٓ، اّْ ِٔلثٝ ام ٚ افتبؿ كاٜ ا٥ٔلإِؤ٥ٙٔٗ

 ٤ب: ٌفت رل٤ظ. ث٥ب پب٥٤ٗ: ٌفت ٚ ُـ ٘نؿ٤ه اٚ ثٝ# ١$ ٣ّ٣. كفت ثبال ؽلٔب٣٤ ؿكؽت ثل ٚ ٌقاُت فلاك ثٝ

 وٝ ُـ ٤ّْٔٛ ٚ ولؿ ٣ٛكت وِف ًپي. ٘ـاكْ تٙب٣ًّ آِت ٔٗ. ٥ٌ٘ت و٣ٌ رب ا٤ٗ ؿك. ثتلى ؽـا ام ٣ّ٣

 ٔبك٤ٝ ؽب٘ٝ ثٝ ؿ٥ُِ صٝ ثٝ پل٥ًـ اٚ ام پ٥بٔجل. آٚكؿ# ّ$ ؽـا كًَٛ ٘نؿ كا رل٤ظ# ١$ ٣ّ٣. ٤ٌٛـ ٣ٔ كاًت

 ؽـٔتىبك ٔٙنَ أٛك ؿك ٔلؿ٢ ؿاك٘ـ ؿًٚت لجٚ ٛبئفٝ# ّ$ اِّّٝ كًَٛ ٤ب: ٌفت رل٤ظ. وٙـ ٣ٔ آٔـ ٚ كفت

 ٘نؿ تب فلًتبؿ ٔلا لج٥ٜٝ ٔبك٤ٝ پـك رٟت ا٤ٗ ام ٥ٌل٘ـ، ٣ٕ٘ ا٘ي لج٣ٜ ثب رن لج٥ٜٟب ؿ٤ٍل، ٛلف ام …ثبُـ

 #.…فبًك ربئىٓ اٖ: $ُـ ٘بمَ پي. وٙٓ ؽـٔت ٚ ثبُٓ اٚ

 ٣ٔ ٌ٘جت# ّ$پ٥بٔجل ثٝ م٤لا اًت، ٜٔ٘لة ٟبٞل، عٌت ثٝ عـ٤ج ا٤ٗ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ كٚا٤ت ا٤ٗ ٘مُ پ٣ ؿك

 ٌلفتٝ ٌٙب٣ٞ ث٣ اٌ٘بٖ لتُ ثٝ ت٥ٕٔٓ آٖ، ثلاًبى ٚ ؿاؿٜ للاك ؿاٚك٢ ٔالن كا م٣٘ ُٟبؿت ٔزلؿ وٝ ؿٞـ

 .اًت
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 آ٤ٝ ؿك ثلا٤ٗ، ٣الٜٚ. ؿاكؿ ٔؤٔٙبٖ ثٝ ٠٘ل# آٔٙٛا اِق٤ٗ: $رّٕٝ م٤لا ُٛؿ، ٣ٕ٘ پ٥بٔجل ُبُٔ آ٤ٝ ا٤ٗ ؽٜبة

# ّ$پ٥بٔجل ُإٖ ام ا٤ٗ ٚ اًت ُـٜ ؿاٌ٘تٝ# ربٞال٘ٝ علوت ثل پ٥ِٕب٣٘ ٚ ٘ـأت$ فبًك، ؽجل پق٤لٍ ٘ت٥زٝ

 كٚا٤ت صٝ كٚا٤ت، ؿٚ ام ٤ه ٥ٞش ثٙبثلا٤ٗ،#. ٤ٛع٣ ٚع٣ ٞٛاال اٖ ا٢ِٟٛ، ٣ٗ ال٤ٜٙك$ وٝ پ٥بٔجل٢ اًت؛ ؿٚك

 27/230ـ26اِفللبٖ.# ٥ٌ٘ت تٔـ٤ك لبثُ ٣ب٤ِٝ، كٚا٤ت صٝ ٚ ٥ِٚـ ثٝ ٔلثٛٙ

 تبك٤ؾ٣ عمب٤ك ٤ب ٘نَٚ ًجت ٘مـ. د

 22#…ًىبك٢ ؤ٘تٓ ٚ أِال٠ التملثٛا آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب$

 :ؿا٘ـ ٣ٔ ُؾ٣ٔ ثٝ ٔلثٛٙ كا آ٤ٝ ٤ه ٞل وٝ ُـٜ ٘مُ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ٚ ٔت٤بكٕ كٚا٤بت آ٤ٝ، ٘نَٚ ًجت ؿك

 ٣ّ٣، اثٛثىل، ثبكٜ ؿك كٚا٤ت وٝ اًت ولؿٜ كٚا٤ت آ٤ٝ ٘نَٚ ًجت ؿك ٣ىلٔٝ ام# 165/2$ اِـكإِٙخٛك$

 كا غقا آ٘بٖ. ًبؽت ٥ٟٔب ٥٘ن ُلاث٣ ٚ پؾت غقا٣٤ ا٤ِبٖ ثلا٢ وٝ اًت ُـٜ ٘بمَ ٤ًـ ٚ ٣ٛف ثٗ ٣جـاِلعٕٗ

 ًٛكٜ للاءت ٍٞٙبْ ثٝ ٣ّ٣. آٚكؿ٘ـ رب٢ ثٝ ٣ّ٣ أبٔت ثٝ كا ٔغلة ٕ٘بم ٌبٜ آٖ. آُب٥ٔـ٘ـ كا ُلاة ٚ ؽٛكؿ٘ـ

 ؤ٘تٓ ٚ أِال٠ التملثٛا آٔٙٛا اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب: $ُـ ٘بمَ پي ؿ٤ٗ، ِىٓ ٥ِي ٚ ؿ٤ٗ ٣ِ ٥ِي: ٌفت وبفلٖٚ

 #.ًىبك٢

 غقا٣٤ ٔب ثلا٢ ٣ٛف ثٗ ٣جـاِلعٕٗ: ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ اًت ُـٜ ٘مُ# ١$ ٣ّ٣ ام ؿ٤ٍل٢ كٚا٤ت ٔٙج٢ ٕٞبٖ ؿك

 ٕ٘بم أبٔت ثٝ ٔلا. ك٥ًـ فلاك ٕ٘بم ٚلت. ُ٘ٛب٥٘ـ ٔب ثٝ ٥٘ن ُلاث٣ ٚ آٚكؿ ٣ُٕ ثٝ ؿ٣ٛت ٔب ام ٚ ولؿ آٔبؿٜ

 ٔب ٤٘جـ ٘غٗ ٚ ت٤جـٖٚ ٔب الا٣جـ اِىبفلٖٚ ا٤ٟب ٤ب لُ: ؽٛا٘ـْ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ كا وبفلٖٚ ًٛكٜ ٔٗ ٚ ولؿ٘ـ ا٘تؾبة

 .ُـ ٘بمَ# …آٔٙٛ اِق٤ٗ ا٤ٟب ٤ب: $آ٤ٝ رل٤بٖ ا٤ٗ پ٣ ؿك. ت٤جـٖٚ

 ٣جـاِلعٕٗ أبٔت ثٝ كا رٕب٣ت ٕ٘بم وٝ اًت ُـٜ ٘مُ اِـكإِٙخٛك ؿك ٥٘ن ؿ٤ٍل٢ كٚا٤ت ثبكٜ، ٥ٕٞٗ ؿك

 .#ؽٛا٘ـ٘ـ

 للاك أبْ وٝ ُؾ٣ٔ ثبكٜ ؿك كٚا٤بت ت٤بكٕ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٔت٤بكٕ، كٚا٤بت ا٤ٗ ٤بؿولؿ ام پي پب٤بٖ، ؿك اِفللبٖ

 وٙٙـ، ا٘تؾبة ٕ٘بم أبٔت ثٝ كا# ١$ ٣ّ٣ وٝ ٘جٛؿ٘ـ اُؾب٣ٓ ٣ٕل ٚ اثٛثىل أخبَ وٝ ٚال٥٤ت ا٤ٗ ٥٘ن ٚ ٌلفت

.# ًپبكؿ ٣ٔ تبك٤ؼ ٌٛكًتبٖ ثٝ ٥ِٕٞٝ ثلا٢ اًت، ُـٜ ًبؽتٝ# ١$ ٣ّ٣ علٔت ٞته ثلا٢ وٝ كا تٟٕت ا٤ٗ

 6/79ـ5اِفللبٖ

 :وٝ اًت ا٤ٗ ٔؤِف ٔمٔٛؿ
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 ثب ٌلفت، للاك رٕب٣ت أبْ رل٤بٖ، آٖ ؿك ُؾ٣ٔ صٝ وٝ ا٤ٗ ت٥٥٤ٗ ٚ ؿالِت ٘بع٥ٝ ام ٘نَٚ ًجت كٚا٤بت اٚالً

 وٝ وٙـ ٣ٔ ا٤زبة ت٤بكٕ ثبة لب٣ـٜ ٚ لبٖ٘ٛ ٘ـاكؿ، تلر٥ظ ؿ٤ٍل٢ ثل وـاْ ٥ٞش صٖٛ ٚ ؿاكؿ ت٤بكٕ ٤ىـ٤ٍل

 .٥ٌ٘ت ُل٣٣ عزت ٤ه ٥ٞش ٚ ُٛ٘ـ ًبلٚ ا٣تجبك ؿكرٝ ام كٚا٤بت تٕبْ

 كا ؽٛؿ ؿ٣ٙ٤، ٚ ٣لف٣ ٠٘ل ام صٝ ٚ ٣ًّٙ ٠٘ل ام صٝ ٤ه، ٞل ٣ٕل ٚ اثٛثىل وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ تبك٤ؾ٣ ُٛاٞـ حب٥٘بً

 ا٤ٗ ؽٛؿ م٤لا ولؿ٘ـ، ٣ٔ التـا ٣ّ٣ ثٝ رٕب٣ت ٕ٘بم ؿك صٍٛ٘ٝ ا٤ٗ، ٚرٛؿ ثب. ؿاٌ٘تٙـ ٣ٔ ٔمـّْ# ١$ ٣ّ٣ ثل

 ٣ٕ٘ تٗ ص٥ن٢ ص٥ٙٗ ثٝ ؿٚ آٖ ٚ ؿاُت# ١$٣ّ٣ اف٥ّ٘ت ٚ ا٤ِٛٚت ثٝ آ٘بٖ ا٣تلاف ثل ٣ٕٙٗ ؿالِت ٣ُٕ،

 .ؿاؿ٘ـ

 

 نسول سثة مرجّحات

 ُـٜ ا٢ ًٛكٜ ٤ب ٚ آ٤ٝ ٘نَٚ ٔٛرت وٝ ا٢ عبؿحٝ ٚ ًجت ت٥٥٤ٗ ؿك ٘نَٚ، ًجت كٚا٤بت وٝ ٔٛاكؿ٢ ٥ٌ٘ت وٓ

 اتؾـبف ٘بًبمٌبك كٚا٤بت ا٤ٗ ثلاثل ؿك كا ٔؾ٣ٓٛٔ ٥ُٜٛ ٔفٌّلاٖ، ام ٞل٤ه. ؿاك٘ـ ت٤ـبكٕ ٚ اؽتالف اًت،

 ثلؽ٣ ٚ ا٘ـ ولؿٜ ٠٘ل ٓلف آٟ٘ب ٔز١ٕٛ ام ث٣٘٤ ٚ ولؿٜ ٘مُ ٠٘ل اٟٟبك ثـٖٚ كا آٟ٘ـب تٕب٣ٔ ث٣٘٤. ا٘ـ ولؿٜ

 .اًت ٌلٜٚ ٥ًٔٛٗ ُٕبك ؿك اِفللبٖ تف٥ٌل ٤ٌٛ٘ٙـٜ. ا٘ـ پلؿاؽتٝ كٚا٤ـبت ام ٤ى٣ ثلتل٢ ٚر٢ٛ رٌت ثٝ

 :اًت ُـٜ ُٙبؽتٝ كٚا٤بت ؿ٤ٍل ثل آٖ ثلتل٢ ثب٣ج آ٤ٝ، ٔفْٟٛ ثب ٘نَٚ ًجت ٤ه ًبمٌبك٢ رّٕٝ، ام

 اًت ٌلفتٝ للاك ؿاٚك٢ ٔٛكؿ ٚ ُـٜ ٘مُ ٘نَٚ ًجت كٚا٤ت صٟبك ٌ٘بء، ًٛكٜ 99 ٚ 88 آ٤بت ٘نَٚ ًجت ؿك

 ؽـا كًَٛ وٝ اًت ولؿٜ كٚا٤ت حبثت م٤ـثٗ ام# 190/2$ اِـكإِٙخٛك$ :آٚك٤ٓ ٣ٔ كا صٟبكْ ٚ اَٚ كٚا٤ت ٔب وٝ

 كاٜ ٥ٔب٘ٝ ام ثٛؿ٘ـ، ُـٜ ؽبكد رًٙ لٔـ ثٝ ٔـ٤ٙٝ ام ٢ٚ ثب وٝ ٌل٣ٞٚ. ولؿ علوت اعـ غنٜٚ لٔـ ثٝ

. و٥ِٓ ٣ٔ كا آ٘بٖ: ٌفتٙـ ا٢ ؿًتٝ. ولؿ٘ـ ل٘بٚت ٌٛ٘ٝ ؿٚ ٌلٜٚ ا٤ٗ ثبكٜ ؿك# ّ$پ٥بٔجل آغبة. ثلٌِتٙـ

 #…فئت٥ٗ إِٙبفم٥ٗ ف٣ ِىٓ فٕب: $ُـ ٘بمَ آ٤ٝ پي. ُٛؿ ا٘زبْ ٘جب٤ـ وبك٢ ٘ٝ،ص٥ٙٗ: ٌفتٙـ ؿ٤ٍل ؿًتٝ

 ل٣ٔٛ ثبكٜ ؿك آ٤ٝ وٝ ُـٜ ٘مُ# ١$ ثبلل أبْ ام آٔـٜ، اِج٥بٖ ٔز٢ٕ تف٥ٌل ؿك صٙب٘ىٝ أب٥ٔٝ، آغبة ٛل٤ك ام

 ٚ ٌِتٙـ ثبم ٔىّٝ ثٝ ثبكٜ ؿٚ آ٘بٖ. ولؿ٘ـ اًالْ ٚ ا٤ٕبٖ اٟٟبك ٚ آٔـ٘ـ ٔـ٤ٙٝ ثٝ ٔىّٝ ام وٝ اًت ُـٜ ٘بمَ

 ٌلفتٙـ ِٔلوبٖ ام أٛا٣ِ آ٘بٖ. ولؿ٘ـ ُلن اٟٟبك ٔىٝ ؿك ولؿ٘ـ، ٣ٔ ث٣ٙ٥ پ٥َ ٚؽ٥ٓ كا ٔـ٤ٙٝ ٢ٗٚ صٖٛ

 آ٘بٖ رًٙ ثٝ ٌلفتٙـ ت٥ٕٔٓ ك٥ًـ، ٌّٕٔب٘بٖ ثٝ ؽجل ٚلت٣. افتبؿ٘ـ كاٜ تزبكت، لٔـ ثٝ ٤ٕبٔٝ ًٕت ثٝ ٚ

. ٌٞتٙـ ٔؤٔٗ صٖٛ ر٥ٍٙـ آ٘بٖ ثب ٘جب٤ـ وٝ ولؿ٘ـ ٔؾبِفت ث٣٘٤ ٚ و٥ِـ اؽتالف ثٝ وبك ثبكٜ ا٤ٗ ؿك. ثلٚ٘ـ

 #…إِٙبفم٥ٗ ف٣ ِىٓ فٕب:$ُـ ٘بمَ آ٤ٝ وٝ ا٤ٗ تب ثز٥ٍٙٓ، ثب٤ـ پي ِٔلوٙـ، آ٘بٖ: ٌفتٙـ ٣ٔ ؿ٤ٍلاٖ
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 ثب اًت، آٔـٜ اؽ٥ل كٚا٤ت ؿك وٝ ؛#اِِلن اٟٟلٚا: $رّٕٝ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ كٚا٤ت ا٤ٗ ؿ٘جبَ ثٝ اِفللبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 ثلا٤ٗ ؿ٥ُِ اًت، آٔـٜ آ٤ٝ ؿك وٝ# ٤ٟبرلٚا عت٣$ ٣جبكت ٥٘ن ٚ ٥ٌ٘ت ًبمٌبك آ٤ٝ ؿك آ٘بٖ ُـٖ ت٥ٓٛف ٔٙبفك

 ثبكٜ ؿٚ ولؿ٘ـ،٣ِٚ ٟٔبرلت آ٘بٖ ٤ٌٛـ ٣ٔ كٚا٤ت وٝ ا٤ٗ عبَ ٚ ثٛؿ٘ـ ٘ىلؿٜ ٟٔبرلت ٞٙٛم ا٤ِبٖ وٝ اًت

 تٔـ٤ك ٚ تإ٥٤ـ ٔٛكؿ ُـٜ، ٘بمَ غنٜٚ اٚ ٔتؾّّفبٖ ثبكٜ ؿك آ٤ٝ ٤ٌٛـ ٣ٔ وٝ كٚا٤ت٣ ثٙبثلا٤ٗ، .ٌِتٙـ ثبم ٔىّٝ ثٝ

 228ـ6/227ـ5اِفللبٖ.# اًت

 

 گری قطری و تعصّة از پرهیس

 اًجبة كٚا٤بت تغ٥ُّ ٚ ٘مـ ٔمبْ ؿك ٢ٚ ولؿٜ، تإو٥ـ آٖ ثل ٚ ؿاُتٝ اٟٟبك ؽٛؿ اِفللبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٜ صٙب٘ىٝ

 ؿؽبِت ام ٚ ولؿٜ عفٞ اًت، ٔغمكّ ٚ پوٍِٚٞل ٤ه ُب٤ٌتٝ وٝ كا ت٤ٔت ام ؿٚك ٚ ٛلفب٘ٝ ث٣ ؿ٤ـ ٘نَٚ،

 تف٥ٌل ؿك ٔب ٥ُٜٛ$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٢ٚ. اًت ٌن٤ـٜ ؿٚك٢ كٚا٤بت، لجَٛ ٤ب ٚ كؿّ ؿك ؽ٤َٛ ٣٤٥ُ ٌلا٤َ ؿاؿٖ

 وٝ كا ص٥ن٢ للآٖ، ثل ٚ و٥ٙٓ تف٥ٌل ٔؾ٣ٓٛٔ ٔقٞت ثٝ ٌلا٤َ اًبى ثل كا آ٤بت وٝ ٥ٌ٘ت ا٤ٗ اِفللبٖ

 اًتٙجبٙ آٖ ام ٚ ٥ٌل٤ٓ ٣ٔ ٠٘ل ؿك أل٢ ٞل ام ٔزلّؿ ٚ پ٥لاًتٝ كا للآٖ ٔب. و٥ٙٓ عُٕ ٥ٌ٘ت، عُٕ لبثُ

 2/237ـ1اِفللبٖ.# ٔؾبِف ٤ب ثبُـ ٔب ٔقٞت ٔٛافك وٝ ا٤ٗ صٝ و٥ٙٓ؛ ٣ٔ

 وٝ كا كٚا٤ت٣ ٚ ٔب٘ـٜ حبثت ؽ٤َٛ ٢ٗٛٔ ٚ ٌفتٝ ا٤ٗ ثل وٝ اًت ؿاؿٜ ِ٘بٖ ٥٘ن تف٥ٌل رل٤بٖ ٚ ٣ُٕ ؿك ٢ٚ

 ٔمبْ ؿك صٝ ٚ ٣ًّٙ ٤ب ثبُـ ٣٤٥ُ آٖ ٔٙبث٢ ٚ كا٢ٚ صٝ ٥ٌ٘ت، ٔٛافك ٢ٚ ٘نؿ ُـٜ پق٤لفتٝ ٔالوٟب٢ ثب

 ٚٔٗ: $آ٤ٝ ف٤ُ ؿك:وٙـ ٣ٔ كؿ كا كٚا٤ت آٖ ًّٙت، اُٞ ٌلا٤ِٟب٢ ٔٛافك ٤ب ثبُـ ٤٥ُٝ ٔٛافك ٣مب٤ـ تخج٥ت

 :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ 23#…وقثبً اِّّٝ ٣ّ٣ افتل٢ ٕٔٗ آّٟ

 كٚا٤ت ٓبؿق أبْ ام ث٥ٔل، اث٣ ام ٌٔىبٖ، اثٗ ام ٓفٛاٖ، ام ل٣ّٕ، پـك ام ل٣ٕ، تف٥ٌل ام اِخم٥ّٗ، ٘ٛك تف٥ٌل$

 ٞزلت ٔـ٤ٙٝ ثٝ ٚ آٚكؿ اًالْ وٝ ثٛؿ ٣خٕبٖ كٗب٣٣ ثلاؿك ًلط، اث٣ ٤ًـثٗ اثٗ ٣جـاِّّٝ :ٌفت وٝ اًت ولؿٜ

# ّ$پ٥بٔجل. ُ٘ٛت ٣ٔ اٚ ٚ ولؿ ٣ٔ أالء اٚ ثٝ پ٥بٔجل ُـ، ٣ٔ ٘بمَ ٚع٣ ٞلٌبٜ ؿاُت، م٤جب٣٤ ؽٚ ٢ٚ. ولؿ

 ثٕب ٚاِّّٝ: $ث٤ٛٙي ٌفت ٣ٔ اٌل ٚ# ٥ّ٣ٓ ٢٥ًٕ: $ُ٘ٛت ٣ٔ اٚ ،#ث٥ٔل ٢٥ًٕ: $ث٤ٛٙي ٌفت ٣ٔ اٚ ثٝ ٚلت٣

 ٣ٔ ٥٘ن# ّ$پ٥بٔجل. ٌقاُت ٣ٕ٘ فلق# ٤بء$ ٚ# تبء$ ث٥ٗ ٚ# ث٥ٔل ت٤ّٕٖٛ ثٕب ٚاِّّٝ: $ُ٘ٛت ٣ٔ# ؽج٥ل ت٤ّٕٖٛ

 .٘ـاكؿ اُىب٣ِ ٌٞتٙـ، ٤ى٣ آٟ٘ب ٌفت

 ثٝ لٌٓ: ٌفت ٣ٔ لل٤َ ثلا٢ ٚ ٌِت ثبم ٔىٝ ثٝ اٚ. ُـ ٔلتـ ٚ ثلٌِت اًالْ ام ٣جـاِّّٝ مٔب٣٘، ام پي

 آ٘ضٝ ٔب٘ٙـ ٔٗ ثٙبثلا٤ٗ،. ٤ٌٛٓ ٣ٔ اٚ ٔخُ ٥٘ن ٔٗ ٤ٌٛـ، ٣ٔ اٚ آ٘ضٝ. ٤ٌٛـ ٣ٔ صٝ ؿا٘ـ ٣ٕ٘ ٔغّٕـ ؽـاٚ٘ـ،

 #…وقة ّٕٔٗ آّٟ ٔٗ ٚ: $ولؿ ٘بمَ پ٥بٔجلٍ ثل ؽـاٚ٘ـ ثبكٜ ا٤ٗ ؿك. وٙٓ ٣ٔ ٘بمَ وٙـ، ٣ٔ ٘بمَ اٚ
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 وٝ ثٛؿ ٌِ٘تٝ ٌٔزـ ؿك# ّ$ پ٥بٔجل. ولؿ ٓبؿك كا ٤ًـ لتُ ؿًتٛك# ّ$پ٥بٔجل ُـ، فتظ ٔىّٝ وٝ مٔب٣٘

 ًىٛت# ّ$ پ٥بٔجل. ثجؾ٥ِـ كا اٚ! ؽـا كًَٛ ا٢: ٌفت ٚ ُـ ٚاكؿ# ّ$پ٥بٔجل ثل ٌلفتٝ كا ٤ًـ ؿًت ٣خٕبٖ

 .ولؿ ٣فٛ تمبٗب٢ ًْٛ ثبك ٣خٕبٖ. ولؿ ًىٛت پ٥بٔجل ولؿ، تىلاك كا علفَ ؿٚثبكٜ ٣خٕبٖ. ولؿ

 ٍ٘فتٝ ٔٗ: فلٔٛؿ للاكٌلفت، ؽ٤َٛ آغبة ر٢ٕ ؿك# ّ$پ٥بٔجل ٚلت٣. ثؾ٥ِـْ تٛ ثٝ كا اٚ: فلٔٛؿ پ٥بٔجل

 اُبكٜ وٝ ثٛؿ ُٕب ٛلف ثٝ ٔٗ صِٓ: ولؿ ٣لٕ آغبة ام ٔلؿ٢. ثىِـ ؿ٤ـ، كا ٤ًـ ُٕب ام وي ٞل ثٛؿْ

 رنء ٤ًـ ٘ت٥زٝ، ؿك. وِٙـ ٣ٕ٘ اُبكٜ ثب كا و٣ٌ ا٘ج٥ب: فلٔٛؿ پ٥بٔجل. ثىِٓ كا اٚ ثالفبّٓٝ ٔٗ تب ثى٥ٙـ ا٢

 7/44ـ6اِفللبٖ.# ٌلفت للاك ٞب ُـٜ آماؿ ٚ ّٛمب

 وٝ ص٥نٞب٣٤ ام$ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٕٖٔ٘ٛ، ٥ٕٞٗ ثٝ لل٤ت ؿ٤ٍل٢ كٚا٤بت ٚ كٚا٤ت ا٤ٗ ٘مُ ام پي اِفللبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٜ

 ٚ وٙٙـ ٣ٔ ٘مُ تف٥ٌل غ٥ل ٚ تف٥ٌل وتبثٟب٢ ؿك كا كٚا٤بت٣ ص٥ٙٗ وٝ اًت ا٤ٗ ؿاكؿ، ٣ٔ ٚا ع٥لت ثٝ كا ٣مُ

 ص٥ٙٗ. آٖ ٔغتٛا٢ ؿك تـثّل ٤ب ٚ پ٥بٔجل ٚ للآٖ علٔت ؿاُتٗ ٠٘ل ؿك ثـٖٚ! وٙٙـ ٣ٔ تٔـ٤ك كا آٖ ٔغتٛا٢

 ٘مُ، ٓلف ثٝ وٝ كٚا٤بت٣ اًت؛ ٌِتٝ ٔجتال ث٥ٕبك فٟٞٙب٢ پلؿاؽتٝ ٚ ًبؽتٝ كٚا٤تٟب٢ ثٝ اًالْ وٝ اًت

 كٚ، ا٤ٗ ام. اًت عك ثٝ ٘بٛك وٝ وتبث٣ ٌٞتٙـ؛ ا٣ِٟ وتبة ٓل٤ظ ٔؾبِف وٝ عب٣ِ ؿك ُـٜ، ٚال٢ لجَٛ ٔٛكؿ

 كا آٖ للآٖ وٝ ا٤ٗ ٍٔل ٘ى٥ٙٓ، ا٣تٕبؿ ٣ًّٙ، ٤ب ٣٤٥ُ صٝ كٚا٤ت٣، ٥ٞش ثٝ وٝ ٤بث٥ٓ ٣ٔ ؿك ل٣٤ٜ ٗلٚكت ثٝ

 7/146اِفللبٖ.# ٘ىٙـ كؿّ ٚ وٙـ تٔـ٤ك

 

 (تفصیلی یا گسارضی) الفرقان در نسول اسثاب نقل کیفیت

 ٚ ٘مـ ٚ ُـٜ آٚكؿٜ ًبؿٜ ٘مُ ٚ ٌناكٍ ٓٛكت ثٝ ٘نَٚ اًجبة ٘مُ ٔٛاكؿ" 90 لل٤ت اِفللبٖ تف٥ٌل ؿك

. ا٘ـ ٌلفتٝ للاك اكم٤بث٣ ٚ ٘مـ ٔٛكؿ ٘نَٚ، اًجبة كٚا٤بت ام" 10 عـٚؿ ٚ. اًت ٍ٘لفتٝ ٓٛكت آٟ٘ب ؿك تغ٣ّ٥ّ

 و٣ّّ ٥٤ٔبكٞب٢ ؽ٤َٛ، تف٥ٌل ٔت٤ـّؿ ٔٛاكؿ ؿك اِفللبٖ ٤ٌٛ٘ٙـٜ وٝ ولؿ تٛر٥ٝ ص٥ٙٗ ثتٛاٖ ُب٤ـ كا ٘ىتٝ ا٤ٗ

 پ٥ِتل وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ؿ٤ٍل، ٣بُٔ.اًت ولؿٜ ٚاٌقاك ؽٛا٘ٙـٜ ثٝ كا آٖ تٜج٥ك ٚ ؿاُتٝ ث٥بٖ كا كٚا٤ت لجَٛ

 تف٥ٌل٢، ٔجبعج عب٥ُٝ ؿك ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ؿاؿٖ رب٢. اًت كٚا٤بت ا٤ٗ ثٝ ٔفٌّل ٘ـاؿٖ ا٥ّٕٞت ٌقُت،

 .اًت كٚا٤بت ا٤ٗ ثٝ ٔفٌّل ا٣تٙب٣٤ ث٣ ِ٘ب٘ـٞٙـٜ ؽٛؿ

 ٚ ِٔلٚط ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔٛاكؿ ث٥ِتل ؿك# آٖ غ٥ل ٚ ٘نَٚ ًجت كٚا٤بت$ تف٥ٌل٢ كٚا٤بت وٝ ُـ آٚك ٤بؿ ثب٤ـ ث٣ّ

 كاٟٞب٢ ثب كٚا٤ت صٙـ م٥ٔٙٝ ٤ه ؿك وٝ ا٤ٗ ٍٔل اًت، ُـٜ ث٥بٖ عقف، ٤ب ٚ تّؾ٥ْ وٕتل٤ٗ ثـٖٚ ٔفُّٔ

 ٣ٔ اُبكٜ ٚ ٘مُ كا كٚا٤ت ٤ه ٓٛكت، ا٤ٗ ؿك وٝ ثبُـ ؿاُتٝ ٚرٛؿ ٚاعـ ٔغتٛا٣٤ ٚ ٕٖٔ٘ٛ ٣ِٚ ٌٛ٘بٌٖٛ

 .اًت ُـٜ فول ٥٘ن ؿ٤ٍل ٔٙبث٢ ؿك ٚ ؿ٤ٍل ٛلق ثٝ كٚا٤ت ا٤ٗ وٝ وٙـ
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 ارٕب٣ِ ٓٛكت ثٝ كٚا٤ت صٟبكؿٜ تٟٙب اِفللبٖ، تف٥ٌل ؿك ٘نَٚ اًجبة ٘مُ ٔٛكؿ ٥ًٔـ عـٚؿ ام اًبى، ا٤ٗ ثل

 .اًت ُـٜ آٚكؿٜ

 

 نسول سثة روایتگران نام ته توجه میسان

 ائٕٝ ٤ب تبث٤بٖ ٓغبثٝ، ام وٝ كا ٘ؾٌت كٚا٤تٍل ٘بْ تٟٙب كٚا٤ت، ٘مُ ٍٞٙبْ وٝ اًت ا٤ٗ ثل اِفللبٖ كٍٚ

 ًٙـ ًٌّّٝ افلاؿ أّب اًت، ُـٜ فول آٟ٘ب ؿك كٚا٤ت وٝ ٔٙبث٣٤ ٤ب ٔٙج٢ ٥٘ن ٚ آٚكؿ ٣ٔ ٌٞتٙـ،# ١$٥ٔٛٔ٤ٔٗ

 .ثلؿ ٣ٕ٘ ٘بْ ٤ىب٤ه كا

 

 نسول اسثاب درنقل الفرقان تفسیر مناتع

 ٚ ٣ٛٛ٥ً اِـكإِٙخٛك: وتبة ؿٚ ام كا ٘نَٚ اًجبة كٚا٤بت ٚ تف٥ٌل٢ كٚا٤بت ٔٛاكؿ، ؿكث٥ِتل اِفللبٖ تف٥ٌل

 تف٥ٌل ٛجل٢، تف٥ٌل :ٔب٘ٙـ اًت؛ رٌتٝ ًٛؿ ؿ٤ٍل ٔٙبث٢ ام ٥٘ن ا٘ـن ٔٛاكؿ ؿك ٚ ولؿٜ ٘مُ ٘ٛكاِخم٥ّٗ تف٥ٌل

 .…ٚ وج٥ل تف٥ٌل اِغك، اعمبق اِج٥بٖ، ٔز٢ٕ تف٥ٌل ثلٞبٖ،
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