
 نقدي بر ترجمه و تفسير سوره ايالف

 وٕبَ اِؽيٗ غفاة 

 

 ثىٓ اهلل اِفضٕٗ اِفضيٓ 

اليالف لفيً * ايالفٟٓ ـضّة اٍِتبء ٚ اِّيف * فّيؼجؽٚا ـةّ ٞؿا اِجيت * اِؿى ا٘ؼٕٟٓ ٔٗ خٛع ٚ 

 آٟٔٙٓ ٔٗ غٛف* 

 وٛـٜ ـا زٙيٗ تفخٕٝ وفؼٜ ا٘ؽ: ،ٔتفخٕبٖ

وٛذ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتتب٘ى * ثبيتؽ وفٚـؼٌتبـ ايتٗ غب٘تٝ ـا      ثفاى اِفت ٔيبٖ لفيً * اِفت ايٍبٖ ؼـ 

 ثپفوتٙؽ * آ٘ىٝ ا٘ؼبٍٔبٖ وفؼ اق ٌفوٍٙى ٚ أٙيتٍبٖ ثػٍيؽ اق تفن*

 ٔفىفاٖ ثٝ ٘ٛـ غالِٝ زٙيٗ ٌفتٝ ا٘ؽ:

اِفت ؼاؼٖ ٔيبٖ غٛؼ لفيٍيبٖ يب لجبيُ ؼيٍتف ثتب ايٍتبٖ     ،اِفت ؼاؼٖ أت ٚ ٔمّٛؼ ،. ٔؼٙى ايالف1

ٗ ثٛؼٜ وٝ غؽاٚ٘ؽ ثب ٘ ايتٗ وتٛـٜ ؼـ ؼ٘جتبَ     ،بثٛؼ وبغتٗ اِطبة فيُ ثفاى آ٘بٖ ففاٞٓ آٚـؼ. ثٙتبثفاي

ايٗ ـا ثبثت ٔى وٙؽ. زٙب٘ىٝ ثفغتى ؼـ اِتُ ايتٗ ؼٚ وتٛـٜ ـا      ،وٛـٜ )فيُ( لفاـ ؼاـؼ ٚ ٕٕٖٔٛ آٖ

 يىى ؼا٘ىتٝ ا٘ؽ.

( اِفتت  ٘ٛيىٙؽٌبٖ )تفىيف ٕ٘ٛ٘ٝ( ثف ايٗ ػميؽٜ ا٘ؽ وٝ ٔمّٛؼ اق )اِفت ؼاؼٖ لفيً( )اليالف لفيً

يؼٙى ٔىٝ اوت. آ٘بٖ ثفايٗ ثتبٚـ ٞىتتٙؽ وتٝ غؽاٚ٘تؽ ثتب ٘تبثٛؼ        ،ؼاؼٖ ايٍبٖ ثب ايٗ وفقٔيٗ ٔمؽن

ٚ ثتؽيٗ تفتيتت    ،وبغتٗ اِطبة فيُ ٚاثىتٍى ٚ ػاللٝ لفيً ـا ثتٝ ايتٗ وتفقٔيٗ ثتيً تتف وتفؼ      

 ٔمؽٔبت ظٟٛـ ويبٔجف)َ( ـا اق ٔيبٖ ايٍبٖ ففاٞٓ آٚـؼ.

ى ػّت اوت ٚ )خبـ ٚ ٔدفٚـ( ٔتؼّك اوت ثتٝ فؼتُ )خؼتُ( ؼـ    ثٙبثفايٗ ضفف الْ ؼـ اليالف ثٝ ٔؼٙ

 1وٛـٜ ٌؿٌتٝ )وٛـٜ فيُ( ؼـ آيٝ )فدؼّٟٓ وؼّف ٔإوَٛ( ٚيب يىى اق افؼبِى وٝ ؼـ آٖ وٛـٜ ثٛؼ.

اوبوبً ٚخٛؼ اـتجبٖ ِفظى ـا ٔيبٖ ايٗ وٛـٜ ثب وٛـٜ ويً اق آٖ  ،ػالٔٝ ٘جب٘جبيى ،ؼـ ٔيبٖ ٔفىفاٖ

 ٌٛيؽ:)وٛـٜ فيُ( ـؼ ٔى وٙؽ ٚ ٔى 

ٔتٛاتتتف   ،ٚ ايٗ وٝ ثيٗ آٖ ؼٚ )ثىٓ اهلل( لتتفاـؼاـؼ  ،)ـٚايبتى وٝ ؼالِت ثف خؽايى ايٗ ؼٚ وٛـٜ ؼاـؼ

 2اوت.(

. ٚ )ايالف لفيً( ـا ا٘ته ٚ اِفتت ٚ اضتتفاْ ٚ    3أب ٚخٛؼ اـتجب٘ى ٔؼٙٛى ٔيبٖ آٖ ؼٚ ـا ٔى وؿيفؼ 

اق آٖ اق ِتطبش اِّةتة   اٌتف زتٝ زٙتؽ وتٙف وتيً       ؛تفىيف ٔى وٙتؽ  ،ػاللٝ ٔفؼٔبٖ ؼيٍف ثٝ لفيً

 ،ٌٛاٞؽى ٔى آٚـؼ وٝ ٔؼٙى ايالف ـا ا٘ه ٚ اِفت ثػٍيؽٖ ٔيبٖ ٌػُ ٚ وفقٔيٗ اثجبت ٔى وٙتؽ 

 .4٘ٝ ٔفؼٔب٘ى ـا ثٝ ٔفؼٔب٘ى ؼيٍف 

. اِفت لفيً ؼـ وٛذ ٞبى قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ظبٞف ٔى ٌٛؼ. ٔمّٛؼ ايٗ اوت وٝ ايٗ اِفتت ثتٝ   2

 قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى غٛؼ ٟ٘بيت ثٟفٜ ـا ثجف٘ؽ. لفيً أىبٖ ؼاؼ وٝ ثتٛا٘ٙؽ اق وٛذ ٞبى

لفيٍيبٖ ثفاى تدبـت ؼـ قٔىتبٖ ثٝ ٘فف خٙٛة )يٕٗ( ٚ ؼـ تبثىتبٖ ثٝ وٕت ٌتٕبَ )ٌتبْ( ٔتى    

 ـفتٙؽ. آ٘بٖ ؼـايٗ وففٞبى تدبـى وٛؼ ٔى ثفؼ٘ؽ ٚ اق ايٗ ـاٜ أفاـ ٔؼبي ٔى وفؼ٘ؽ.



يٗ ثبػث ٔى ٌؽ وٝ آ٘بٖ ختؿة خبؾثتٝ   اِفت لفيً ثب ايٗ وفقٔ ،ٔفىفاٖ )تفىيف ٕ٘ٛ٘ٝ( ٔى ٌٛيٙؽ

 .5ٚ ثٝ ٔٛ٘ٗ غٛيً ثبقٌفؼ٘ؽ.  ،ٞبى ٔٛخٛؼ ؼـ ٌٕبَ ٚخٙٛة ٍ٘فؼ٘ؽ

آٖ ـا ٔٛخت أٙيت ايٍبٖ ؼـ  ،أب ػالٔٝ ٘جب٘جبيى وٝ ثٝ اِفت ثبؼيٝ ٍ٘يٗ ٞب ثٝ لفيً ٔؼتمؽ اوت

 .6وففٞبى تدبـى قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ٔى ؼا٘ؽ. 

وٝ آ٘بٖ ـا ثف اثتف تدتبـت    ،وفٚـؼٌبـ ايٗ غب٘ٝ ـا ثپفوتٙؽ ،ٗ ٘ؼٕت ٞب. ثٙبثفايٗ آ٘بٖ ثبيؽ ثٝ وبن اي3

لٛٔى ثفٚتٕٙؽ وبغت ٚ ٍ٘ؿاٌت ٘يبقٔٙؽ ٚ ٌفوٙٝ ثٕب٘ٙؽ. ٚ ؼيٍف آٖ وٝ اق تفن ضّٕٝ ؼيٍتفاٖ ثتٝ   

ايٍبٖ ؼـ ٔىٝ يب ثٝ وبـٚاٖ ٌبٖ ؼـ وففٞبى تدبـى ايٕٙى ثػٍيؽ. ؼـ تٛٔيص ايٕٗ ى ثػٍيؽٖ غؽا 

ب ثفغى اق ٔفىفاٖ ؼاوتب٘ى ـا ٘مُ وفؼٜ ا٘ؽ وٝ ٘ى آٖ لفيٍيبٖ ثب ٌففتٗ أبٖ ثٝ ايٍبٖ ؼـايٗ وففٞ

٘بٔٝ اى اق ثفغى ٌبٞبٖ ا٘فاف ت اق خّٕٝ ليّف ـْٚ ت تٛا٘ىتٙؽ ثتب أٙيتت ثتٝ ايتٗ وتففٞب ثفٚ٘تؽ ٚ         

 ثيبيٙؽ.

 

 ٘مؽ

 ؼٚ اٌىبَ ٚخٛؼ ؼاـؼ: ،ؼـايٗ ؼٚ تفىيف ثكـي ؼـ ايٗ لىٕت

ِفت ؼاؼٖ لفيً ثٝ وفقٔيٗ ٔىٝ ثبٌؽ ت ثفاوبن تفىيف ٕ٘ٛ٘ٝ وتٝ   . اٌف ٔمّٛؼ اق )ايالف لفيً( ا1

اِفتت ؼاؼٖ ثتٝ لتفيً ؼـ     ،ؼـوت ٞٓ ٞىت ت ٚ ثٙبثف ايٙىٝ )ايالفٟٓ( ثؽَ اق )ايالف لتفيً( ثبٌتؽ   

قيفا يه فؼُ ؼـ يه ختب ٕ٘تى تٛا٘تؽ ؼٚ     7وففٞبى قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ؼيٍف زٝ ٔؼٙى ٔى ؼٞؽ؟ 

 ٔؼٙبى ٔتٕبؼ ثؽٞؽ.

ٔفؼٔبٖ ؼيٍف ثب لفيً ٔٙظٛـ اوت ت ثفاوبن تفىيف إِيكاٖ ت ٚ زٙب٘ىٝ غتٛؼ ػالٔتٝ      . ٚ اٌف اِفت2

ففٔٛؼٜ ا٘ؽ )ايالفٟٓ( ؼـ آيٝ ؼْٚ ثؽَ اق )ايالف لفيً( اوت ت زفا ٘بٌٟبٖ تةييف ٔؼٙى يبفتٝ ثٝ ا٘ه  

 8ٌففتٗ لفيٍيبٖ ثٝ وففٞبى قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى تفىيف ٌؽٜ اوت؟ 

يف اِٚيٝ غٛؼ اق ايالف لفيً ػؽَٚ ٔى وٙٙؽ ٚ ثٝ تفىيف ػالٔٝ ـٚى ٘ٛيىٙؽٌبٖ تفىيف ٕ٘ٛ٘ٝ اق تفى

 ٔى آٚـ٘ؽ ٚ ٔى ٌٛيٙؽ:

 .9ايدبؼ اِفت ٔيبٖ لفيً ٚ وبيف ٔفؼْ ؼـ َ٘ٛ ايٗ ؼٚ وفف ثكـي ثبٌؽ  ،ٌبيؽ ٔٙظٛـ

ػالٔٝ ٘يك اق تفىيف اِٚيٝ غٛؼ ثٝ تفىيفى ثب٘ٛى اق آيٝ ـٚى ٔى آٚـؼ ٚ ٘ظف ثٝ ايٙىٝ وّٕٝ )ـضّة( ـا 

آٖ ـا ثتٝ )اِفتت لفيٍتيبٖ ثتٝ وتففٞبى       ،ـضّة اٍِتبء ٚ اِّيف( ٔفؼَٛ ؼْٚ )ايالفٟٓ( ٔى ؼا٘ؽؼـ )

 قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى( ثبقٔى ٌفؼا٘ؽ.)اليالف اهلل لفيٍبً ـضّة اٍِتبء ٚ اِّيف( .

ٔفىفاٖ تفىيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ػىت وّٕٝ )ـضّة( ـا ٕٞسٖٛ ػالٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ ؼٚٔيٗ ٔفؼَٛ ثفاى )ايالفٟتٓ(  

 أب آٖ ـا ثفايٗ اوبن تفخٕٝ ٚ تفىيف ٕ٘ى وٙٙؽ ٚ وپه ٔى ٘ٛيىٙؽ: ،ٙٙؽٔؼففى ٔى و

ٚ ٕٔىٗ اوت )ّٔٙٛة ثٝ ٘كع غبفٓ( ثبٌؽ ٚ ؼـ تمؽيف زٙيٗ  ،)ثٝ ػميؽٜ ثؼٕى ٔؼٙى ظففيت ؼاـؼ

اوت: ايالفٟٓ ٔٗ ـضّة اٍِتبء ٚ اِّيف. ٚ ثب ايٙىٝ ٌفتٝ ا٘ؽ ٔؼٙى ؼْٚ ٚ وْٛ ٔٙبوت تف ثٝ ٘ظف ٔتى  

بوت ـا ؾوف ٘ىفؼٜ ا٘ؽ ٚ تفىيف غٛؼ ـا ثٝ ٚخٝ ؼْٚ )فى ـضّة اٍِتتبء( ضٕتُ وتفؼٜ    أب ٚخٝ تٙ ،ـوؽ

ٚ ثؽيٗ تفتيت اق تفىيف اَٚ غٛؼ )اِفت ؼاؼٖ لفيً ثٝ ايٗ وفقٔيٗ( ػتؽَٚ وتفؼٜ ٚ ثتٝ اِفتت      ،ا٘ؽ



وپه اق ايٗ ٘يك ـٚى ثفتبفتتٝ ٚ ثتٝ تفىتيف ػالٔتٝ      ؛ؼاؼٖ لفيً ؼـ وففٞبى تدبـى ـٚى آٚـؼٜ ا٘ؽ

  10ثب لفيً( ـٚى آٚـؼٜ ا٘ؽ.( )اِفت ٔفؼٔبٖ

اق آ٘دب وٝ ثٝ ٞف ِٛـت وّٕٝ )ايالف( ؼـ ٞف ؼٚ آيٝ ثػب٘ف ايٙىٝ يىى ثؽَ اق ؼيٍفى اوت ثيً تتف  

تٟٙب ـاٞى وٝ ٕٔىٗ اوت تٙبلٓ ٔيبٖ تفخٕٝ ٚ تفىيف آيٝ اَٚ ثب آيتٝ ؼْٚ ـا اق   ،اق يه ٔؼٙى ٘ؽاـؼ

ويٛ٘ؽ ٚ ٕٞجىتٍى ٔيبٖ غٛ ؼ لفيٍيبٖ  ،ً(ايٗ اوت وٝ ٌفتٝ ٌٛؼ ٔمّٛؼ اق )اليالف لفي ،ثيٗ ثفؼ

ٔيبٖ آ٘بٖ ثفلفاـ ٔى ٌتٛؼ. أتب    ،يب ثف اثف وففٞبى تدبـى ايٍبٖ ،اوت وٝ ؼـ وففٞبى تدبـى ايٍبٖ

 ثب وٛـٜ فيُ اق ٔيبٖ ٔى ـٚؼ. ،ثٛيمٜ آيٝ اَٚ آٖ ،ؼـ ايٗ ِٛـت اـتجبٖ ٔؼٙٛى ٔيبٖ ايٗ وٛـٜ

ٔيبٖ لفيٍيبٖ ٘بؼـوت اوت. قيتفا اِفتت ثتٝ ٔؼٙتى     . تفىيف )اليالف لفيً( ثٝ ايدبؼ ا٘ه ٚ اِفت 3

ٚ ايٗ ثب ضٕيت لجيٍّى  ،ا٘ه ٌففتٗ ثٝ وىى يب ثٝ خبيى ٕٞفاٜ ثب ػٍك ٚ ػاللٝ ٚ تٕبيُ لّجى اوت

 ٚ ٘بويٛ٘بِيىٓ لٛٔى ففق ؼاـؼ.

ضٕيت لجيّٝ اى ٚ ٘بويٛ٘بِيىٓ ثؽٖٚ ا٘ه ٚ تٕبيُ لّجى ثٝ يىؽيٍف ٘يك ٕٔىٗ اوت. ٘بويٛ٘بِيىٓ ثٝ 

قٔب٘ى ٌىُ ٔى ٌيفؼ وٝ اففاؼ ٚاثىتٝ ثٝ يه ٘تماؼ يتب يته     ،ٛـٚير( خبٔؼٝ ٌٙبن ففا٘ىٛىٌفتٝ )ٌ

تيفٜ ٘ماؼى ؼـ ٔؼفْ تٟبخٓ ٘ماؼ يب تيفٜ ٘ماؼى ؼيٍتف لتفاـ ٌيف٘تؽ. ٚزٙب٘ىتٝ ٔتى ؼا٘تيٓ زتٗ يتٗ         

 ٘بويٛ٘بِيىٕى ؼـ ٌىُ ضبؼّ آٖ ؼـ ٔيبٖ لجبيُ ِطفاٍ٘يٗ ثٝ زٍٓ ٔى غٛـؼ.

خٙتً ٚ   ،ٞى ثفوبيٝ ٔىبئُ ٘ماؼى خفيتبٖ ؼاٌتت ٚ تٍٙتى ٔؼيٍتت    ؼـ ػفثىتبٖ ٘يك وٝ ق٘ؽٌى ٌفٚ

خؽاِٟبى ففاٚا٘ى ـا ٔيبٖ اػفاة ثٝ غب٘ف ؼوت يبفتٗ ثٝ ٚاضؽٞبى آثبؼتف يب ويفوفؼٖ ٌتىٓ غتٛؼ اق   

زٝ ؼـٔيبٖ وبوٙبٖ ٚاضؽٞب ت ثٝ ؼاليُ تبـيػى ٚ ٌىُ ويٍيٗ وٛذ ٖ   ،٘بضيٝ ؼيٍفاٖ ايدبؼ ٔى وفؼ

 ثٝ ٌؽت ٚخٛؼ ؼاٌت. ،ُ وٛذ ٍ٘يٌٗيٙى آ٘بٖ ت ٚ زٝ ؼـٔيبٖ لجبي

 ٝ ا٘ته ٚ اِفتت ثتٝ يىتؽيٍف اق ِتفبت ٘تبة ٚ        ،ثب ايٗ ضبَ اق ا٘ه ٚ اِفت ٔيبٖ آ٘بٖ غجفى ٘جٛؼ. زت

ٔب٘ٙتؽ   ،وىٙؽيؽٜ ا٘ىب٘ى اوت وٝ ٚخٛؼ آٖ ؼـٔيبٖ لٛٔى ٔب٘غ اق ثفٚق اغتالفبت ٚ اػٕتبَ ٘بٌبيىتت  

ٚ  ،ـثتبغٛاـى  ،فىبؼ اغاللى ،تىجف ،اوتثٕبـ ،ظّٓ قيتفا ا٘ته ٚ اِفتت اق ٌتفٜٚ      ؛ٌتٛؼ ٔتى   …فطٍتب 

ضتبَ آٖ وتٝ ٔتى ؼا٘تيٓ      ؛اـقٌٟبى اِٟى اوت ٚ ٚخٛؼ آٖ ٚخٛؼ وبيف اـقٌٟب ـا ٘يك ايدبة ٔى وٙتؽ 

 ؛اق ٚخٛؼ زٙيٗ اـقٌٟبيى غجفى ٘جٛؼ ،اوبوبً ٘ٝ ؼـ ٔيبٖ لفيً ٚ٘ٝ ؼـ ٔيبٖ وبيف اػفاة ٌجٝ خكيفٜ

يب ؼوت وٓ آٖ ٕٞٝ وتيك ٚ ج ٘تً ٚ   ؛ٚ ٌف٘ٝ ثؼثت ويبٔجفاوفْ)َ( ؼـ ٔيبٖ آ٘بٖ ٔؼٙى ٕ٘ى ؼاٌت

 غٛ٘فيكى ثف اثف ويبْ اوالْ ايدبؼ ٕ٘ى ٌؽ.

ضٕفت ػّى)ع( ؼـ خبى خبى ٟ٘ح اِجالغٝ اق ا٘طٙبٖ اغاللى لفيً ٚ ثٛيمٜ فمؽاٖ ا٘ه ٚ اِفت ٔيبٖ 

آ٘بٖ وػٗ ٌفتٝ اوت. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبى تبـيػى ٘يك ؼـ ايٗ ٔيبٖ ا٘ؽن ٘يىتٙؽ. ؼاوتبٖ اغتالف ٚ ٔٙبقػتٝ  

٘يك اق ٞتٓ اٖ ٕ٘ٛ٘تٝ    ،ٖ ٞبٌٓ ٚ أيٝ وؽيؽ آٔؽ ٚ ٔٙدف ثٝ تجؼيؽ ٕٞيٍٍى أيٝ اقٔىٝ ٌؽاى وٝ ٔيب

 ٞبى تىجف خبّٞى ٚ ٘جٛؼ ا٘ه ٚ اِفت ؼـ ٔيبٖ آ٘بٖ اوت.

. تفىيف )اليالف لفيً( ثٝ )اِفت وبيف اػفاة ثب لفيٍيبٖ( ٘يك ٘بؼـوت اوت. قيفا ٚالؼيت تتبـيػى  4

تٛا٘ىت ؼـ ٔىٝ وتىٛ٘ت يبثتؽ. وته اق اوتتمفاـ ٘يتك ٔتى        غالف آٖ ـا ثبثت ٔى وٙؽ. لفيً ثٝ قٚـ

وٌٛيؽ اق وٛيى ثب ثىتٗ ويٕبٟ٘بى ٘ظبٔى ٚ ويبوى ثب لجبيُ ؼيٍتف ت ٔب٘ٙتؽ ثٙتى وٙب٘تٝ ت غتٛ ؼ ـا        



ثفٚتٕٙؽى ٚ اق ٘فيك آٖ ٘يفٚٔٙؽى غٛؼ  ،٘يفٚٔٙؽ وبقؼ ٚ اق ؼيٍف وٛ ثب ا٘ؼبْ ضبخيبٖ ؼـٔفاوٓ ضح

 غٛؼ ـا ٔىّٗ ثف ٕٞٝ لجبيُ ؼيٍف ٍ٘بٖ ؼٞؽ. ٚ ؼـ ٞف ِٛـت ؛ـا ثٝ ـظ آ٘بٖ ثىٍؽ

خٍّٕى وه اق ضّٕٝ اِطبة فيُ ثٝ ٔىٝ ـٚى ؼاؼٜ ت ٚ زٙب٘ىتٝ ٍٔتٟٛـ     ،خًٙ ٞبى وٝ ٌب٘ٝ فدبـ

اوت ويةٕجف)َ( ؼـ وٗ ثيىت وبٍِى ؼـ خًٙ وْٛ ٌفوت ؼاٌتٝ اوتت ت ايتٗ خٙتً ٞتب غتٛؼ       

وت وٓ ثب يتبؼآٚـى ؼاوتتبٖ وتپبٜ    يب ؼ ،ٍ٘بٖ ٔى ؼٞؽ وٝ اػفاة ثفاى غب٘ٝ وؼجٝ اضتفاْ لبيُ ثٛؼ٘ؽ

اق ايٗ ـٚ ثتب   ،أب ثفاى وبوٙبٖ آٖ ضفٔتى لبيُ ٘جٛؼ٘ؽ ؛اثفٞٝ ٔى ت ـويؽ٘ؽ ثٝ ضفيٓ آٖ ضّٕٝ ثف٘ؽ

 آ٘بٖ )لفيٍيبٖ( ؼـغبـج اق ضفيٓ غب٘ٝ ٔى خٍٙيؽ٘ؽ.

ّٝ ؼـ ٔى يبثيٓ تب زٝ ضؽ ايٗ تفىيف ثب ٚالؼيت فبِ ،اوٖٙٛ ٚلتى ٔؼٙبى ا٘ه ٚ اِفت ـا ؼـ ٘ظف آٚـيٓ

 ؼاـؼ.

ثؽٖٚ  ،. ضُٕ وٛذ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ثف وفف تدبـى ٘بؼـوت اوت. وٛذ ثٝ ٔؼٙبى وفف ٍٕٞب٘ى5

ثبقٌٍت وفيغ اوت. ايٗ ؼٚ ػّٙتف ٔؼٙتبى وتٛذ ـا تٍتىيُ ٔتى ؼٞٙتؽ: )ؼوتتٝ خٕؼتى ثتٛؼٖ( ٚ          

ٚ ٚ فُّ ٌفٔب: ثٟبـ  ،)ٔب٘ؽٌبـى ؼـ خبى ؼيٍف ؼوت وٓ ثفاى ؼٚ فُّ( )فُّ وفٔب: وبييك ٚ قٔىتبٖ

تبثىت اٖ(. ؼـ وففٞبى تدبـى ايٗ ؼٚ ػّٙف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. وبـٚاٖ تدبـى ٔتٍتىُ اوتت اق ػتؽٜ اى    

 ٍٟ٘جبٖ( ٚ يه يب ؼٚ ٘فف ثٝ ػٙٛاٖ وبـٚا٘ىبالـ.  ،ثبـوً ،ٔكؼٚـ )ـإٞٙب

اق ٘ففى ـفت ٚ ثفٌٍت وبـٚاٖ تدبـى آقاؼ اق ليؽ ٚ ثٙؽ قٔتب٘ى غتبَ اوتت. ٞتف قٔتبٖ وتٝ وتبال        

ٔى تٛاٖ وبـٚاٖ  ،غفيؽاـى ٌٛؼ يب ففٚغتٝ ٌٛؼ ٚ وٛؼ ضبُِ ٌفؼؼ يب وفٔبيٝ خٟت وفف ٟٔيب ثبٌؽ

ٛؼ تدبـى ـا ثٝ ـاٜ ا٘ؽاغت. ٍٔف آٖ وٝ ثٍٛييٓ ثٝ ؼِيُ ٌفايٗ الّيٕى يب ؼِيُ ؼيٍفى لفيٍيبٖ ثب غ

ػٟؽ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ وٝ خك ؼـ فُّ تبثىتبٖ ثٝ وٛى ٌٕبَ ٚ ؼـ فُّ قٔىتبٖ ثٝ وٛى خٙٛة ٘فٚ٘تؽ.  

 ؼـ ايٗ ِٛـت اِجتٝ اٌىبَ اَٚ )ؼوتٝ خٕؼى ٘جٛؼٖ وفف( ٕٞسٙبٖ ثٝ لٛت غٛؼ ثبلى اوت.

 قيفا: ،اوبوبً فّيص ٘يىت ،. ِٚف وفف تدبـى ثٝ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى6

يفا ؾٞٗ غٛا٘ٙؽٜ يب ٌٙٛ٘ؽٜ ؼـ ّٚٞٝ اَٚ ٔتٛخٝ ٘يىتت )يتيالق( ٚ   ق ،ييه. وػٙى اوت ؼاـاى ايٟبْ

 )لٍالق( ٔيبٖ ػٍبيف ٔى ٌٛؼ وٝ لؽٔتى ثٝ ا٘ؽاقٜ تبـيع ثٍف ؼاـؼ.

وٝ  ،ؼٚ. ليؽ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ضّف ثى زٖٛ ٚ زفاى تؼؽاؼ ايٗ وففٞب ـا ؼـ َ٘ٛ وبَ ٔى ـوب٘ؽ

ّجى ٔٙبفبت ؼاـؼ. تبخف ؼـ ٞف قٔبٖ ٚ اق ٞفودب ايٗ اوبوبً ثب ٘فه تدبـت ٚ ـٚضيٝ تبخفٔأثى ٚ ٘فغ ٘

ٚ زٙب٘ىتٝ ٔتى ؼا٘تيٓ     ؛ثبـ غٛؼ ـا ٔى ثٙؽؼ ٚ ـاٞى ٔتى ٌتٛؼ   ،وٝ ثٛى وَٛ ٚوٛؼ ثٝ ٍٔبًٔ ثفوؽ

 وفٔبيٝ ؼاـاٖ لفيً ٔميؽ ثٝ ٞير ليؽ ٚ ثٙؽى ٘جٛؼ٘ؽ.

ْ ٔتى  ٘ٝ ثفاوبن ٚ اٍ٘يكٜ اِفت ٔيبٖ غتٛؼ لفيٍتيبٖ ا٘دتب    ،. وففٞبى تدبـى وفٔبيٝ ؼاـاٖ لفي7ً

زٝ ايٗ يه اٍ٘يكٜ ػٕيك ا٘ىب٘ى اوتت ٚ اق ـٚضيتٝ ا٘ىتبٖ ؼٚوتتى لـف ٚ اػتمتبؼ ثتٝ        ،ٌففتٝ اوت

ٚ  ،غجفى ٘جٛؼ ،ٚ ؼـ ٔيبٖ لفيٍيبٖ اق ايٗ ـٚضيٝ ؼـ وٙص ٌىتفؼٜ ؛ثفاؼـى ٚ ثفاثفى ٍ٘إت ٔى ٌيفؼ

وتٛؼ ٚ   قيفا اوبوبً ٞؽف اق آٖ تدبـت ٚ وىت ،٘ٝ ضبُِ آٖ ٔيبٖ ايٍبٖ ايدبؼ اِفت ٔى وفؼٜ اوت

ٚزٙب٘ىٝ ٔى ؼا٘يٓ غؽاٚ٘ؽ ايٗ ـٚضيتٝ   ؛ٔبَ ا٘ؽٚقى ٚ ايدبؼ تفبغف ٚ تىبثف )فى االٔٛاَ ٚ االٚالؼ( ثٛؼ

ضبِتُ   ؛ـا وػت ٘ىًٛٞ وفؼٜ اوت ٚ ـثبغٛاـى ـا وٝ ؼـ ٔيبٖ ايٍبٖ ـايح ثٛؼ ضفاْ ففْ ٚؼٜ اوت



ٚ ثفاى ٘جمبت فميف ٚ  ،وفؼاغتٗ ثٝ ِٟٛ ٚ ِؼت ٚ غٛؼٕ٘بيى ٚ تىجف ،ايٗ تدبـت ٘يك ثفاى ٘جمبت ٔففٝ

 ٚ وفا٘دبْ تجؽيُ ٔىٝ ثٝ يه ٌٟف فبوؽ ثٛؼ. …ٔيب٘ٝ ضمبـت ٚ آِٛؼٌى ثٝ فطٍب ٚ

ـ    ،ضبَ يب ثٝ ػٙٛاٖ ٔكؼٚـ ،. ايٗ ػميؽٜ وٝ لفيٍيبٖ اوبوبً اق ـاٜ تدبـت8  ،ٚ يب ثتٝ ػٙتٛاٖ وتفٔبيٝ ؼا

ق لتفيً ت آٖ ٞتٓ    اق وبيٝ ٘بؼـوت اوت. ٔى تٛاٖ وؿيففت وتٝ ػتؽٜ اى ا   ،ٌؿـاٖ ق٘ؽٌى ٔى وفؼ٘ؽ

 قيفا: ،أب تؼٕيٓ آٖ ثٝ ٕٞٝ لفيً وبٔالً ٘بؼـوت اوت ،ا٘ؽن ت زٙيٗ ثٛؼ٘ؽ

 ٕٞٝ لفيٍيبٖ اق زٙبٖ ثفٚتى ثفغٛـؼاـ ٘جٛؼ٘ؽ وٝ ثتٛا٘ٙؽ ؼـ تدبـت وفٔبيٝ ٌؿاـى وٙٙؽ. ،يه

ٚا٘ى ثٝ ثٝ ٕٞٝ آ٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ وبـٌف يب ٍٟ٘جبٖ ٚ ـاٜ ثّؽ ٘يبق ٘جٛؼ. آـى ؼـوت اوت وٝ ٞفٌبٜ وبـ ،ؼٚ

أب ـٌٚٗ اوت وتٝ آ٘تبٖ    ،ٞفوه ٞف ا٘ؽاقٜ ٔى تٛا٘ىت ؼـ آٖ وفٔبيٝ ٌؿاـى ٔى وفؼ ،ـاٜ ٔى افتبؼ

ٕ٘ى تٛا٘ىتٙؽ ثٝ وٛؼ ضبُِ اق آٖ ثفاى ي ن ٘يٕىبَ ت ؼوت  ،وٝ اق وفٔبيٝ ا٘ؽوى ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ

 قيفا وفبف ٔػبـج آ٘بٖ ـا ٕ٘ى ؼاؼ.  ،وٓ ت خٟت تإٔيٗ ٔؼبٌٍبٖ ثىٙؽٜ وٙٙؽ

ثٝ ايٗ وففٞب ٞتير ٌٛ٘تٝ ٘يتبقى     ،زٙب٘سٝ اُٞ لٙبػت ٚ ثى ـغجتى ثٝ قيٛـ ؼ٘يب ثٛؼ٘ؽ ،لفيٍيبٖوٝ. 

غؽاٚ٘ؽ ويً تف ثفغٛؼ ٚاخت وفؼٜ ثٛؼ وٝ ٞتف وته ٔدتبٚـ غب٘تٝ اٚ ٌتٛؼ ـقق اٚ ـا       ،٘ؽاٌتٙؽ. زٝ

 ثؽٞؽ. اٌف زٝ وبفف ثبٌؽ:

ٔٗ آٔٗ ٟٔٙٓ ثتبهلل ٚ اِيتْٛ ارغتف     )ٚاؾ لبَ اثفاٞيٓ ـة اخؼُ ٞؿا ثّؽاً آٔٙبً ٚ اـقق اّٞٝ ٔٗ اِثٕفات

 لتتبَ ٚ ٔٗ وفف فبٔتّؼٝ لّيالً ثٓ ؤٔٙفّٜ اِى ػؿاة اِٙتبـ ٚ ثئه إِّيف(
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ٔتى تٛا٘ىتت    ،ـقق ٔٛـؼ اٌبـٜ ؼـ آيٝ اق ـاٟٞبى ؼيٍف اق خّٕٝ ٚـٚؼ ضبخيبٖ ثٝ ٔىٝ خٟتت قيتبـت  

 تإٔيٗ ٌٛؼ.

ٔىٝ ـا ـٚقى ؼٞؽ. ٚ ٔيكاٖ ثفغٛـؼاـى آ٘بٖ اق  غؽاٚ٘ؽ ػٟؽ وفؼٜ ثٛؼ وٝ ٕٞٝ وبوٙبٖ ،ٌؿٌتٝ اق ايٗ

ضبَ آٖ وٝ ؼـ تدبـت لفيً ؼـوت ثفػىه ثٛؼ.  ؛ايٗ ـٚقى ـا ٚاثىتٝ ثٝ ؼـخٝ ايٕبٖ آ٘بٖ وفؼٜ ثٛؼ

اوثف تدبـ لفيً ؼـ  ،ٕٞٝ لفيٍيبٖ اق وٛؼ ايٗ وففٞب ثٝ ٘ٛـ وبفى ثٟفٜ ٕ٘ى ثفؼ٘ؽ. ٚ ثب٘يب ً ،اٚالً ،زٝ

ٚ ايٗ ـا ثب ظٟٛـ اوالْ ثفٚق ؼاؼ٘ؽ. ـٌٚٗ اوت وٝ ؼـ  ،تفى ؼاٌتٙؽ قٔفٜ وىب٘ى ثٛؼ٘ؽ وٝ وفف ثيً

 غؽيدٝ وجفى)ن( يه اوتثٙب اوت. ،ايٗ ٔيبٖ

ٖ   ،. اٌف ثپؿيفيٓ وٝ ٔمّٛؼ اق )اليالف لفيً( اِفت ٔيبٖ لفيٍيب9ٖ ٚ يتب   ،يب اِفت اػفاة ثتب لفيٍتيب

ٔتؼّتك ٔؼٙتٛى ؼـ    ،آيٝ وْٛتؼجيف )ـةّ ٞؿا اِجيت( ؼـ ،اِفت لفيٍيبٖ ثٝ وففٞبى تدبـى ثٛؼٜ اوت

 آيٝ اَٚ ٚ ؼْٚ ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت.

ثٝ ػجبـت ؼيٍف اق آ٘دب وٝ ثفاوبن ايٗ تفبويف ؼـ آيٝ اَٚ ٚ ؼْٚ ٞير ٌٛ٘ٝ اٌبـٜ اى ثٝ وفقٔيٗ ٔىٝ 

تؼجيف )ـةّ ٞؿا اِجيت( تإويؽ ٚيتمٜ اى ٘تؽاـؼ ٚ ٔتى تٛا٘ىتت ثدتبى آٖ ٔتثالً        ،ٚ غب٘ٝ غؽا ٕ٘ى ـٚؼ

)فّيؼجؽٚا ـثٟٓ( ثيبيؽ. ضبَ آٖ وٝ تإويؽى وٝ ؼـ ػجب ـت )ـةّ ٞتؿا اِجيتت(   ػجبـت )فّيؼجؽٚا اهلل( يب 

 ؼـ آيبت لجُ ايدبة ٔى وٙؽ. ،اٌف زٝ ٔؼٙٛى ،ٚخٛؼ ٔتؼّمى ـا ،ٟ٘فتٝ اوت

 ثٝ ٘ظف ٔى ـوؽ تفخٕٝ ٚ تفىيف ِطيص ايٗ وٛـٜ زٙيٗ اوت: ،ثٙبثفايٗ ٔالضظبت ،ثبـى

 ثىٓ اهلل اِفضٕٗ اِفضيٓ

 . )اليالف لفيً(1



 ب٘ف اِفت ثػٍيؽٖ لفيً ثب ايٗ وفقٔيٗ.ثٝ غ

ٝ  ،زٙب٘ىٝ ويً اق ايٗ ٌفتٝ ٌؽ  ،ٞٓ ػالٔٝ ٘جب٘جبيى اق )ِطبش اِّةة( ٚ ٞٓ ٘ٛيىٙؽٌبٖ تفىيف ٕ٘ٛ٘ت

اِفت ثػٍيؽٖ ٔيبٖ ٌػُ ثب  ،ٌٛاٞؽى ـا ؾوف ٔى وٙٙؽ وٝ ٕٞٝ ؼالِت ثف ايٗ ؼاـؼ وٝ ٔؼٙى ايالف

بٖ وىى ثب وىى يب ثب خبيى تؼفيف ٌتؽٜ اوتت.   ايالف ثػٍيؽٖ ٔي ،ٔىبٖ اوت. ؼـ ٔٙتٟى االـة ٘يك

 .11ثفؼٖ ٌتفاٖ ثف وف آة )ٚالغ ؼـ ٔىبٖ( ٘يك ايالف غٛا٘ؽٜ ٔى ٌٛؼ 

اق ٘ففى ؼـ لفآٖ ٘يك ضتى ثفاى يه ٕ٘ٛ٘ٝ ت ثدك ؼـ ٕٞيٗ وٛـٜ آٖ ٞٓ ثٝ ٘ظف ثفغى اق ٔتفخٕبٖ ٚ 

ٜ اوتفبؼٜ ٘ففٔٛؼٜ اوت ٕٚٞٝ ٔفىفاٖ ت غؽاٚ٘ؽ ثفاى ثيبٖ اِفت ٔيبٖ ا٘ىبٖ ٞب اق ثبة افؼبَ ايٗ ٔبؼ 

 ( وٛؼ خىتٝ اوت.…،إِؤِّفة لّٛثٟٓ ،خب اق ثبة تفؼيُ آٖ )اِّف ثيٗ لّٛثٟٓ

ٚ ٌتٛاٞؽ   ،تٟٙب ٘ىتٝ اى وٝ ؼـ ثبة اِفت لفيٍيبٖ ٔى تٛاٖ ؼـ آٖ اتفتبق ٘ظتف ؼاٌتت    ،ػالٜٚ ثف ايٗ

ايٍبٖ ثٝ يىىبٖ  ٕٞيٗ اِفت ايٍبٖ ثب ايٗ وفقٔيٗ اوت وٝ ٔيبٖ ٕٞٝ ،تبـيػى ثفاى آٖ ثىيبـ اوت

 ٚخٛؼ ؼاٌت. ؼِيُ آٖ ـا غؽاٚ٘ؽ ؼـ آيٝ زٟبـْ ثيبٖ ٔى ؼاـؼ.

ٚ ؼـ ٔيبٖ ٔىّٕب٘بٖ ٚ وبففاٖ ٚ ٍٔفوبٖ لتفيً ثتب    ،ايٗ اِفت ثب ظٟٛـ اوالْ ٘يك ٕٞسٙبٖ ثفلفاـ ثٛؼ

زٙب٘ىٝ ٟٔبخفيٗ ويٛوتٝ آـقٚى  ،اٍ٘يكٜ ٞبى ٔػتّف ثٝ يىىبٖ ٘ىجت ثٝ ايٗ وفقٔيٗ ؼيؽٜ ٔى ٌؽ

ثب ايٙىتٝ ويةٕجتف)َ( آ٘تبٖ ـا ضتتى وته اق فتتص ٔىتٝ اق         ،ٝ ٔىٝ ـا ؼـ وف ٔى وفٚـا٘ؽ٘ؽثبقٌٍت ث

 ثبقٌٍت ثٝ آ٘دب ٚ البٔت ؼائٓ ؼـ آٖ ٔٙغ ففٔٛؼٜ ثٛؼ.

 . )ايالفٟٓ ـضّة اٍِتبء ٚ اِّيف(2

 زٙبٖ اِفتى ثب ايٗ وفقٔيٗ وٝ آ٘بٖ ـا اق وٛذ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ثى ٘يبق وفؼ.

الف لفيً( اوت. يؼٙى ؼـ ايٙدب ٘يك ايالف ٕٞبٖ ٔؼٙبيى ـا ٔى ـوب٘ؽ وٝ ؼـآيٝ ثؽَ اق )اي ،)ايالفٟٓ(

 اَٚ ٔى ـوب٘ؽ:

 اِفت لفيً ثب ايٗ وفقٔيٗ ٚ ٔتٛ٘ٗ وبغتٗ آ٘بٖ ؼـ ٔىٝ.

زٙب٘ىٝ ٘ٛيىٙؽٌبٖ تفىتيف ٕ٘ٛ٘تٝ    ،)ـضّة( ّٔٙٛة ثٝ ٘كع غبفٓ اوت. غبفٓ آٖ ضفف )ٔٗ( اوت

تفخيص ؼاؼٜ ا٘ؽ. أب ضفف )ٔٗ( ؼـ ايٙدتب ٔؼٙتبى    ،َ ؼْٚايٗ ٚخٝ ـا ثف ّٔٙٛة ثٛؼٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔفؼٛ

ٕٞسٙب٘ىٝ ؼـ آيٝ زٟبـْ ٘يك ٕٞيٗ ٘مً ـا ايفب ٔتى وٙتؽ. ؼـ آيتٝ زٟتبـْ ْ ى      ؛تمبثُ ـا ٔى ـوب٘ؽ

ففٔبيؽ: )اِؿى ا٘ؼٕٟٓ ٔٗ خٛع ٚ آٟٔٙٓ ٔٗ غٛف( ثٝ لفيٙٝ ويبق والْ ؼـ آيتٝ زٟتبـْ وتٝ ضتفف     

ٔى تٛا٘ؽ )ٔٗ( ثبٌؽ ٚ ٕٞبٖ ٘مٍى ـا ايفب وٙؽ  ،ك ضفف ٔٙكٚعؼـ ايٙدب ٘ي ،)ٔٗ( ؼـ آٖ ظبٞف ٌفؼيؽٜ

( )ٔتٛ٘ٗ وبغتٗ آ٘بٖ ؼـ ثفاثف وٛذ وفؼٖ(  …وٝ ؼـ آٖ آيٝ ايفب ٔى وٙؽ. يؼٙى )ايالفٟٓ ٔٗ ـضّة

ٚ  ،زٙب٘ىٝ ففٔٛؼٜ اوت: )ؤ٘ؼٕٟٓ ٔٗ خٛع ٚ آٟٔٙٓ ٔٗ غٛف( )ا٘ؼبٍٔبٖ وتفؼ ؼـ ثفاثتف ٌفوتٍٙى   

 .ايٕٙى ٌبٖ ثػٍيؽ ؼـ ثفاثف تفن(

. ٔمّٛؼ اق وٛذ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى ٕٞبٖ ييالق ٚ لٍالق ٔيبٖ ػٍبيف زبؼـٍ٘يٗ اوت ٚ اٌبـٜ ثٝ 3

ثّىٝ ؼـ ا٘فاف آٖ ق٘ؽٌى  ،ؼٚـا٘ى ؼاـؼ وٝ لفيً وبوٗ ٔىٝ ٘جٛؼ٘ؽ ٚ ٔدبٚـ غب٘ٝ وؼجٝ ٍ٘ؽٜ ثٛؼ٘ؽ

 ٔى وفؼ٘ؽ ٚ ثفاى تإٔيٗ ٔؼبي ٘بٌكيف ثٛؼ٘ؽ ييالق ٚ لٍالق وٙٙؽ.

٘تٝ اق ٌفوتٍٙى آوتٛؼٜ     ،ثٙبثف ٔبٞيت آٖ ؼـ ػفثىتبٖ ويً اق اوالْ ،آٖ ق٘ؽٌى زٙب٘ىٝ ويؽاوت ؼـ

ٚ غؽاٚ٘ؽ ثتب اوتىبٖ ؼاؼٖ ٚ ٔتتٛ٘ٗ     ،ثٛؼ٘ؽ ٚ ٘ٝ اق تفن ضّٕٝ ٚ ؼوتجفؼ لجبيُ ؼيٍف ايٕٙى ؼاٌتٙؽ



زفا وٝ ويً تف ثب غٛؼ وي ٔتبٖ   ،ٞٓ ايٍبٖ ـا اق ٌفوٍٙى آوٛؼٜ غب٘ف وفؼ ،وبغتٗ لفيً ؼـ ٔىٝ

ٚ ٞٓ اق تفن  ،ـٚقى اي ـا ثؽٞؽ ،اٌف زٝ وبفف ثبٌؽ ،ف وه وبوٗ ايٗ وفقٔيٗ ٌٛؼثىتٝ ثٛؼ وٝ ٞ

زٝ ؼـ ايٙدب ٘يك غٛؼ اق ضفيٓ غب٘ٝ اي ؼفبع ٔى وفؼ ٚ ؼـ ٘تيدٝ وبوٙبٖ آٖ اق  ،ايٕٙى ٌبٖ ثػٍيؽ

 ٖ ثتٝ ايٍتبٖ ا اثتت وتفؼ وتٝ       ،ضّٕٝ ؼيٍفاٖ ؼـ أبٖ ٔى ٔب٘ؽ٘ؽ. ٚ ثب ؼفغ وپبٜ اثفٞٝ ٚ ٞالوت آ٘تب

وتٝ   ،ق غب٘ٝ غٛؼ ٚ وىب٘ى وٝ ٔدبٚـ آٖ ٞىتٙؽ ؼفبع ٔى وٙؽ. ايٗ اوت وٝ ايتٗ ٘ؼٕتت ٞتب   زٍٛ٘ٝ ا

 آٖ تٛلغ ـا ِطيص ٔى وبقؼ وٝ: ،ٕٞٝ ثٝ ثفوت ٔدبٚـت ثب ايٗ غب٘ٝ اوت

 . )فّيؼجؽٚا ـة ٞؿا اِجيت(3

 ثٙبثفايٗ ثبيؽ غؽاى ايٗ غب٘ٝ ـا ثپفوتٙؽ.

 . )اِؿى ا٘ؼٕٟٓ ٔٗ خٛع ٚ آٟٔٙٓ ٔٗ غٛف(4

 ٍٙى ٚ تفن ايٕٙى ٌبٖ ثػٍيؽ.وٝ اق ٌفو

ييؼٙى ٕٞٝ ايٗ ٘ؼٕتٟب اق ٔتٛ٘ٗ وبغتٗ لفيً ؼـ ايٗ وفقٔيٗ ٚ ؼـ وٙبـ غب٘ٝ غؽاوتت. ٚ ثتؽيٗ   

وبٖ ٔتؼّك ٔؼٙٛى )ـة ٞؿا اِجيت( آٌىبـ ٔى ٌٛؼ. ضتى اٌف ثپؿيفيٓ وٝ ٔمّٛؼ اق )ـضّة اٍِتبء ٚ 

ٝ ايٗ اوت وتٝ غؽاٚ٘تؽ ثتب تتغ     ٔؼٙبى آي ،اِّيف( ٕٞبٖ وففٞبى تدبـى تبثىتب٘ى ٚ قٔىتب٘ى اوت

ٞؽى وٝ وفؼٜ اوت ٚ تؼّمى وٝ ٔيبٖ آ٘بٖ ثبايٗ وفقٔيٗ وؽيؽ آٚـؼٜ اوت ٚ آ٘بٖ ـا ؼـ وٙتبـ غب٘تٝ   

 آ٘بٖ اق ايٗ وففٞب ثى ٘يبق وفؼٜ اوت. ،غٛؼ اوىبٖ ؼاؼٜ اوت

 ؼـ تفخٕٝ ٔفٟٛٔى ايٗ وٛـٜ ٔى تٛاٖ زٙيٗ ٌ٘ٛت: ،ثٙبثفايٗ

 ثٝ ٘بْ غؽاٚ٘ؽ ثػٍٙؽٜ ٚ ٟٔفثبٖ

وبن اوىبٖ ؼاؼٖ لفيً ؼـ ايٗ وفقٔيٗ * ٚ ـٞب٘يؽٖ ٌبٖ اق وٛذ قٔىتب٘ى ٚ تبثىتب٘ى * ثفآ٘بٖ  ثٝ

اوت وٝ غؽاى ايٗ غب٘ٝ ـا ثپفوتٙؽ * آٖ غؽايى وتٝ اق ٌفوتٍٙى ٚ تتفن ايٕٙتى ٌتبٖ ثػٍتيؽٜ       

 اوت*
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