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 املقدمة

 :كتاب بحار األنوار

فقههددع عددو  حددثي  ارفاددم ع فدد   اعتمددا ايعدداالم اية ةاددم ي

ب ألحددثي األعبالة ددم الددب ايلتددئ ااي يدد    ايتددب ئالدد    ثبددم األ مددم 

عددو ةئدد    ا هدد  ويدداهع او  ن طئددقع ةددم لددثاعا األردد   يلددم ةثا لدد  

انصثحدده  احددق  ويافدد  بعلدد  ايالقددةا ا هددث لع ا فافددم ي ئالهدد  

ا بدم ياد  ا عظه  ي ةثيدثع    ايادم امد ةل ايطينودب ابمدا بدم   د

األشددال و امها دد  رددع اعطقدد  وت ةثيددثع    افدد   ثددم اطفظدداة  ةفدد  

ايلتددئ األعبالددم الددب ايلدد ي يقعدداو ايلقافددب اايعقادد  يقعدداو ايصددااا 

اايتهددبرئ ااييتطصدد ع يقعدداو ايوددثه رددع طقتهدد  ةثيددثع     دد   

ةفدد  بردد ع األنددثاع يقعدداو اومقئدددب اايدد    ايعدداالم يقردد  ايالدد ة  

يدد    يقعدداو ايفددثعو اايددثاي يقعدداو ايل شدد   ان اةئددتاعا   ايث
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رلددم لددبا اممددل ةائددثعا  بدد  ادد   ةددم ايصددالثبم بملدد   بئددطئ طعددت  

اي   رددو اايلتددئ ي ايددطس  اطالئددد  يددط  ايفقدد  ااينتقدد ي اةددل لددبا 

يالثا ااحدقثا وت ابالدا ةلد   اايتقصدثا اد  ةدم ا تمد  ا دث   دارو 

ايفةنادم لدب اوصد  ع ا ارفادم  فل ند  لدب  اومد ةال  ا اوثيدثع   ،عفدا 

   اايثاي.يعبالم اايطر ع اايثي    اةئتاعايقعاالم الب ايلتئ ا

اثددا  ددث  امي  ةددم اي   رددو  اددو اشددتم  اتدد   ايلدد ي 

 ددارف   اثددا نققدد  بلدد   ة نددم عقماددم فقددع ر اددثا  16199ا ددا  عددو 

ايلددالاب بدد   انددث   رلدد   ياتئددف  ايطرددو بالقماددم اةث ددثعام أل دد  

اع   ا طثراقدد  فددس رث ددا يددارف  حددر ا ب عتطدد ع ايعدد   اييةفاددم ايتددب طلددال

ةدد   عددو األ   رددو اةدد   دد   ةددم طلددااب  اوطددس   يقلتددئ ا ثرددب 

اافدد   ايث ددل اايلددب   ،علدد   ادد   رددةعي عددو شدداالم  لدد  ايطادد اا

عقدداهع   يدد   ا  احددثي طدد اب  لدد  ايطادد  ادد ةس  ف يددترار  عقددث  

اثددا  ،اي  دد ي ااياعارددم يتصددراي ايدد ناا اي   رددو ااي ددب بملددمث  

بدد ع عقةاندد  األعددس  ي ذددبرئ لددب  ايالقددث  اايثحددثي وت  عددو ة اطددئ 

 ا اياثددم ي اي تادد ع افرددث ا ددارو ةددم ئاددل  ثانطدد  رددع األ ددب بدد  

 عفل .
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اةددم لددب  اوثيددثع   بدد  ةددم  عظمهدد  لددث اتدد   بردد ع األنددثاع 

يقعدداو بمددا بدد ث  اومقئدددب اايددبو رالددا  ادد  ةثيددثعم اةصدداع 

يقرددارو ايعدداالب بدد  و  عصددد ن  ا دد ب لددث عصددد  بردد ع األنددثاع ودد  

اشددتم  عددو  ادد  عددا  ةددم األ   رددو اممالدد   مهقددئ ايلتددئ ا ارفاددم 

ايلتددئ ي لتقددب  حددق ع ايددطس  اإليددسةام فقددا طتطددل ايعدداو اومقئدددب 

 اددو ثدد ي ي ةقاةددم ايطردد ع سفوعقدد   يدد ي عفهدد  ي  ا ايددطس  امه  دد  

ةدم ليدو او  اد   بد    ايوقئ يا  اد  ةدم  عدم عفدا   ا قط   ا يي ي

 ددفاف  و اثددا يدد عا  اياايددم ايصددعثرم ايالسةددم اومقئدددب ي ئالدد  

 تدد     اتدد   سةارفددم  يقرددارو اا ددال  ادد  اةل نا ذدد  هدد  طصددد ف 

ايالقددعو يقعدداو ايصددااا اادد   رث ددا ي بددس  ايددامم فدد    ليددو وت 

يدقو   ايالصددد  فث د  ايئددقو    ةداا  ةددم  عاد   اياايددم يدعاا  وت ةقددو 

 ايامم  اار  اهب افا  خلصثص هصا  لبا ايلت  .

ال  ادد   طدد ياب اتدد   ايطردد ع يدداس بدد بذ ايائددا بدد  بددبي ايعدداو 

ادد   هددا  يترصددا  ةالظددع ايلتددئ اثددا افددب ي ليددو فمدديا  اومقئدددب 

 اهلل  ا امياا.
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 مميزات كتاب بحار األنوار:

متاددي اتدد   بردد ع اينددثاع بالددا  ئادديا  ا صدد  ث عددم بدد ثب 

اوثيددثع   ا ارفاددم ةددم  اددو ايتدد ياب اايتصددفاب ايددفبا  باللدد   ةفهدد  

 ا ميت:

ايعدداالم  . رالددا اتدد   بردد ع األنددثاع  ادد  ةثيددثعم  ارفاددم عفددا1

 اإلة ةام ةم بذ اتئ ا ارو ايفةنام.

اتد   اعيد يم ةدم مهددا  400. نقد  حد  ئ ايطرد ع ي ات بد  عدم 2

 عبالم  او ايتقىص ةالظع اتئ ا ارو اوفترش  ي ايطس .ألايلتئ ا

بدد   ئدد  ردداي عددو ثددث  طثيددل  2500. بقغدد   بددثا  ايلتدد   3

 ايعاو اومقيس ي فل  .

دب ةددم ططثرددئ حدد  ئ ايلدد ي  اددو بددا  . ايدتع   ايعدداو اومقئدد4

بط   ايالق  اامهد  ردع بد   ايالقدع ردع ايتث ادا اايفطدث  ااإلة ةدم ااوالد   

رع  فد   يلد  وةد   ب بد   ب يدم  ردبا  فاد  اد  ةد  رتالقدب بمئداط  اط ع د  

 ا ثثاي  امهال .

. بادد   او دد فم  بددثا   ارددا  يقلتدد   ةفدد  اتدد   سايئددةا 5

 ا ااأل مم األله عو.اايال نو اسط عرو األنطا 
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. عددا  ايتقواددل ي اي ااردد   اوفقثيددم بدد  لادد  اي اارددم ا ةقددم ةددل 6

 يفال  بخس  ح  ئ ايثي    ايبو ثول اي اار  .

. بادد   ا ا يددطالو اوعدد  ا  يغثردد   ةددل لادد  اوصدد  ع ايقغثرددم 7

 ب .

. نقدد  األ   رددو ااي ااردد   بغددو ايفظدد  عددم  يدد ناال  ةددم 8

با ةددم بدد   األة نددم ايالقماددم ا رلدد   عدد   اددو ايصددرم اايلددالب الدد

 اي اب ايعاالب بممال عاار ط  ايصراي ةفه  اايئقاع.

. اشدد اع عددا  ةددم األعددس  ةددم طسةاددب  ي ئددل ايلتدد    اددو 9

بقددع عددا  اوعدد اذ فادد  ةدد  رقدد ع  او  ددم عدد ن  اددو بددا  بت ياعدد  عدد   

 33سي لدد  و  ند  طدع ئالد  اط ياعد   دد1103لدد اانتهد  ةفد  عد   1070

 يفم.

  ددياا اثددا  صددث  110. ططقددع عددا    ددياا اتدد   ايطردد ع 10

ي ط ئددم  ادد   ايعدداو اومقئدددب طدد ياب ايالسةددم ايفددثعو  102امدديا 

ي لادد  و دد اا  ايالقددةا  110-104الادد  و دد اا  اومقئدددب ااأل ددياا 

 ا  ثابع ا  ثاي بالو عقةا ايال ةم.
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 املجليس:

م عدد  ةقصددث  اومقئدددب لددث ايعدداو بمددا بدد ث  بددم بمددا طقددب بدد

ار  ددل نئددط  وت ايعدداو ا دد ف   ال نالدداع ايحددعه   حدد  ئ اتدد   

لدد ي ةارفدم  حدعه   اايتدب ا ند  1037و اوثيدث  ي يدفم  قام األاياد اس

ة ادديا  عقمادد   ةعددهثعا  طفدداع ايددال  ب  دد ي  يددمثا ي عدد ن اومددا الاع 

مهددع ان رعدد  حدداتهع ي لتقددب ايطقدداا  اعددو ةدد  اييةدد   ن ر فدد  نم

 لمث هع.

ش ب عددثا ي ايترصددا  اايتعصددا  فدد نتال ددااا ا  دد  اا ا دد  اا ا

ايددارم بالقمهددع اا دد  بدد ثسةهع ن رالطددتاا يصددالثب   ا ادد   اةقددة  

ايددال  اعفدد ا  ايو رددب فصدد عاا ادد يوث  ايعدد ةو اةصددط     ي ندد   

فطقغدد  الددل شددالقم عقمهددع ايقدد ن اايدداا  ةفتهقددذ ةددم رفدد بال اوال فددم 

اطق بددثا وت اهلل بثايددوتهع فدديا لع طثفاقدد    Nفام بمددا ا ي بمددا ايصدد 

ا بمهددع ط رادداا  اطئدداراا  ففعددد اا ايالقددع ا دد عبثا ايطدداع ا  لددااا 

ان  ددقثا اثددا نددبعاا  ادد ذع يقلددام ايددارم اوعددياا اوئددقمذ اةددفهع 

ايعدداو ايالدد ن اايعقادد  اوردداب  دد ةل اوالقددثي ااوفقددثي شدداو اإليددس  

 ايثعع ايتقب ااوهب  ايفقب شاخف  اومقيس.اةسل األن   
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ايددا اوصددفب ي بادد  عقددع اطقددث   ددث  اولدد ع  ااأل ددسا 

اايعلاقم ف ع ع بدذ   لد      عد ن ا   ف  دقم ففعد  عدو طالد ياع الد  

ايددقو يددقثاهع ا   ايرددتهع ةددم ثا دد  ايحددع  عردد    Kايطادد  

ي ااتدئ  ا يدب اا تهدا عار   فطقدع ي ة اطدئ ايالقدع  عسلد  فداعي ا عت

اددة  دد ا عددو  ، مددم اإليددس  اعقددع ةددم األعددس  ،انصددي ابقددع ف عددبع

يئ ن  اا   ةفب عفعدثا  شدط ب    رصد   عدو لقدئ ايالقدث  ب نثاعهد  ةثيالد   

ب  تفدد ا اوالدد ب ةددم  فف  دد  بعلدد  اهلل يددطر ن  اع    ا  دده  ا رطتدد  

ففظدد   وت رمدد ا  طقددو ايالقددث  امه ر ذدد  اطعلدد   ي  مهدد ا   ،عر  دده 

اورصددقذ اةدد  يددفهع عددو ايطقددثا وت   ر ذدد  اط ةقدد  فدداة رفعددل ةفهدد  ي 

اوالدد   اططصددد   فدداة رثحدد  ةفهدد  وت اي شدد   فث ددا  ايالقددع اقدد  ي 

 ات   اهلل اياليري ا  ط ع  ل  با  اي ي يم.

 دد   ي لتقددب  ،عب ةددم  فددبال عصددد   افرددثبدرالددا اومقئدد

لدد يالقمد  احدس   1109ايالقث  ا يدب فاهد  احد ع شداو اإليدس  عد   

افلددق  فلدد   او  ددل اإليددسةب ي عصددد    شدد   بدد  ايالقددةا اةددا ث  

 ب عو  يع ظ اواري اايفف ا يعلق   او ث يثا فا :
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ن رثفدددب   دددا ي >. األع بدددا : ثددد ي ايعددداو األع بدددا  ي  قددد  1

لدبا ايعداو اوالظدع اايطرد  اخللدع اايودث  األشدع  اإليس  ةفد  ةد  افدب

ةددم طدد ارل اوددبلئ اوعددسا اقمددم ا ددب اائددد  حددثيم اوطدداعذ اثمددل 

ا دد ع  اوقرددارم او ادد ا  اعي يددفم ايددارم اوطددذ انعددد   ردد ع   مددم 

 .<اوئقمذ
 يددت لن  اشدداخف  اشدداو اإليددس  ااوئددقمذ  دد طع >اثدد ي  رلدد  : 

رقدب اوداثب  قاد  ايقداع عظداع ايعد   عفادل اومتهارم اإلةد   ايالسةدم او

 اوفييم.

ايالسةددم ايعه ةددم مهددثاص >. ايالسةددم رثيددب ايطردد ا : ثدد ي فادد  2

بردد ع األنددثاع اةئددتخ أل مب األ طدد ع اافددثا امردد ع ايددبو ن رث ددا يدد  ي 

عصدددد   اي ثطقددد  اي بالدددا  ثددد رم ي طددد ارل ايدددارم اثمدددل اوالتدددارم 

 تاعذ.ااوخ يعذ ياة ايصثفام اوط

 ،ةددفهع ايئددر   ابدد ب >. اوددثت بمددا شددعال ي اي ا ددم ايطهاددم: 3

اعدد   األيددت ع ةددم اي طدد ع  ،اايطردد  اييا دد  فتدد ا ايالقددث  ااي اع

ةئددتخ أل ايددنب ةددم امردد ع افخدد  األاا دد  ااألاا دد  ةثيندد  بمددا بدد ث  

 اومقيس نثع اهلل عا  .
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خصدددات  امهدددا ليدددو افدددا ةدددم اإللددد اا اايففددد ا اايتطماددد  يع

 ايل رمم.

 احلياة العلمية:

ب عدو     او اطدئ ايالقمادم ايتدب  لقتد  يلدب رلدث  د  ا اومقئد

شدداو اإليددس  ي  حددعه   اطيعمدد  يقالدد ن ايعدداالب ي اثتدد  ئدد   القدد  رقددم 

 ،اياايددم ايصددعثرم ايتددب ا ندد   اعددة  يدد  ي ةعدد عرال  ايالقماددم ااي تةعاددم

و دد فم وت  ا اطدد  عددو رقددم ايالقددةا ا يدد طبط  اطئددفم  ادد ه ايلددس  عددم 

 ااع  اايترق ا يتدثف   عدو  يدط   اييع ةدم اي ا ادم ةدم عقدع اطقدث  

 ااعع اعاايم شها ي  ايل    .

 يدد طبط :  عي ايعدداو اومقئدددب عددو  عددس  اة ندد  ف يددتع   ةددم 

 اةم  ي طبط : وف   ذع اطثيل لثي  اع     ي ةو يطهع ايالقمام

 . اايا  ايعاو بما طقب اومقيس.1

 . ا   ايال ة  ح  ئ ايثي   .2

 . ةس بئم ايعاو ايل ش  .3

 . ايق يض  ةا  ئذ.4

 . ايعاو ايال ن ايع    ايق يض  بث ايرش  ايحعه  .5
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 . ايعاو عطا اهلل ايال ة .6

 .  بث ا ئم اوثت  ئم ع  ايتئ و.7

 بم ايغ او ايقيارفب امهالع.. اوثت  قا  8

 تالمذته:

ب ايالاردا ةدم ايالقدةا ااألف  د   تد  د  أل عو ردا ايعداو اومقئد

ثادد  و  لقطتدد  بقغددثا األيددب ل يددئ ايدد لع باللددهع ي ات بددم ةثيددثعت  

 بر ع األنثاع.

 اةفهع:

 . اوثت وب الاع اماس .1

 . ايئاا وب الاع ايقيارفب.2

 اميا  و.. ايئاا نالمم اهلل 3

 .  الع  بم عطا اهلل ايل اب.4

 . ارم ايال بارم بم ايعاو ا   ايال ة .5

 . اوثت  بث ا ئم ايال ة .6

. ةددااا عطددا اهلل األففدداو ايحددعه   حدد  ئ اتدد   عردد   7

 ايالقةا.
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 . ايئاا ع      اوا .8

 . ايعاو يقاة  بم عطا اهلل ايطر ا .9

 . اوثت عطا اهلل اواعي.10

 . ايعاو عطا اهلل بم ارم ايارم ح  ئ ات   اوال ن.11

 . األةا بما ح  ا او اناعا .12

 . اوثت بما بم ع  األع با .13

 . اوثت بمث  ايوطيس.14

 امهالع افا اافا ئم  رضاا  عي  اانتعالثا بالقم .

 مؤلفاته:

 ادو  ا   ايعداو اومقئددب ةلفد ا  ةدم اوتيعد   اي  افد  ةدم يغدم

  يب ب يال بام اب يع عيام اةم اتط  ايال بام:

 . ةثيثعم بر ع األنثاع الث  شه  ةتيع   ايعاو.1

 . ة    ايالقثي.2

 . ةسل األ ا ع ي  ا ايتهبرئ يقوثه.3

 .  ا األعبالذ.4

 . ايعثا ا ايو رعم.5
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 . ايث اي  ي اي   ي.6

 . اي    ايعتق  ا .7

 . رصاط ايفم  .8

   ا ايصراعم ايئم  رم.. ايع ا ا ي9

 .  ا األعبالذ  ارف  .10

 ا ة  ب يع عيام:

 .  ب اياقذ ي ايعتق  ا .1

 . اا  اوال   ي األ عام.2

 . عذ ا ا   ي اوثاع .3

 .  قام اوتقذ.4

 .  سا ايالاث .5

 امهال  افا.

 صفاته وأخالقه:

بددم عدد ا ايعدداو  ادد   ةقاعددم ب يالمدد  اايالقددع اايشددتغ ي اب ع

اعدد    Kايعئدد   اايلددسي اايطدداع اادد   رتخقددب بدد  سا  لدد  ايطادد  

ب يتثا ددل ااييلددا  ةدد ا  بدد وال ا  ن لادد   عددم اوفلدد  اادد   افددا ايددبا  هلل 
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طالدد ت بطدد   وئدد عا  ايعقدد اا ااورتدد  ذ عاعادد   يقالقددةا ااوعددتغقذ ةدداافال   

جمتهداا  ي عط  طد  ةتقاد   اععد   عدم بد ع   ،عم  قدثا ايفد ي اع  ةظد وهع

اهلل  اددو نقدد  عفدد  ايئدداا نالمددم اهلل اميا دد و ثدد  س  سعافقتدد  يددفذ لثرقددم 

ا ددسي لددب  اوددا  ايوثرقددم ادد   شددارا ا ددبع ي  ،اادد   ةالددب يادد   دد ع

  عةي  اوط  م فلاب رملم    رتصثع ةف  اول ا و.

الدد ع  اام ا  للددبا ثلددد   ا طدد  ايعددد رعم ايتددب ف  دد  ب و

ااأل ددسا ان ردد ع ايشددتغ ي  تدد  ي يددع   فلدد   ةثاعطدد   عددو ايقدد اا  

اايلت بددم  رفدد ا  مدد  اار عطدد  وق ةدد   اوالصددثةذ   بدد  ايطرددو اايتتطددل 

اا قاقددم لقصدد   ي عمقدد  ةتق بدد   بدد  وت اهلل طالدد ت فدديا   اهلل ةددم عو  دد  

انلدد ا  لاطدد   قددا   اطعلدد  عقادد  بفالة دد  فطقددع ايالقادد ا برلمتدد  احدد  

 ايت عرو عقة  ةم األعس  ااثاط   ي يةا اإليس .

 وفاته:

بالددا ةدد  ثلددد   ا طدد  ي ة  دد   اهلل اي نعددد  عقددث   لدد  ايطادد  

ابددو اسةهددع ائددل ةقددثيذع ا تدد ع  اهلل وت  ددثاع  ي ةارفددم  حددعه   

لددد عددم عمدد  ندد لي ايف يفددم 1111ي ايئدد بل اايالعددد رم ةددم عةلدد   عدد   

اايئددطالذ ا فددم فاهدد  ي ايطدد   ايقددط  ةددم   ةالهدد  ايالتاددب ي ايقطددم ايتددب 
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يددا  فالقادد  ع ددثا  اهلل طالدد ت بددة ثددا  ا نمددي ا ددا  ايددارم  فددم فاهدد  اا

ا لقدد  ةتع نادد   ي ليددو بدد لي  مه رددم اومهددث  ة  دد   يبةتدد  ط عادد   وعردد   عظدداة  

 لث اا   رث  اوال  .

 خطة البحث:

.  القدد  ايالمدد  عددو رددسب ة ا دد : األات ايددتخ األ اي ااردد   1

م اتدد   ايطردد ع فادد  ةدداايتددب اع    Qايتددب اع   عددم اإلةدد   ا ئددم 

 ديا. ايف نادم: فد ا اي اارد   ةث دثعا   وت  عبالدم عرشد ب بد  .  اوتلمم و  م

 ر يف  : ا ل عف ارم يق اار   بة رف يطه .

. ةو بقدددم اي اارددد   اوئدددتخ  م ةدددل ةصددد  ع اتددد   ايطرددد ع 2

 يقترقب ةم يفال  اةتفه  او  فم ة  يقط ةفه .

عددو عددا  ةلدد ةذ  . بالددو اي ااردد   اوددباثع  لثرقددم اهتددثو3

يدبا لا ند  عثدع اي ااردم  Qاة  نرت    فالس  لدث ةد  رتالقدب ب إلةد   ا ئدم 

 Qي   ردم ايلدس  عدم اإلةد   ا ئدماةصاعل  ايدفال  اا دالف  نق لد   
 و  ا   ي باارم اي اارم  ا ي  اب  ا  ا   ايلس  ي   رم اي اارم.

  دد  اع   ي  . بالددو اي ااردد   طلدد ع  فددبا ن  اي اارددم الا ندد 4

 ب      ففبا  اميا اعثع اي اارم ايفال  و  ا   فا  ا تس .
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. و دد فم بالددو ابددثاةش ايلددد اعرم يتث دداي ةدد    ددع ي يددفا 5

 اي اارم  ا ةتفه  يافل اإل    عم ايق عئ.

 . اعتمان  ي ايطرو ي ات   ايطر ع عو ايفئخم اورققم.6

ةف يددط   يق ااردد   بددة  مالهدد   . ا ددل  عبالددم ععددد  ب بدد   بددة ع رفدد  7

بدااا   Qه  لبا ايالفدثا  ا ئدئ ايتئقئد  اييةفدب  اد   اإلةد   ا ئدم 

 .Qةم اي ط  اوة ةت  ... وت شه  ط  
. ونددياي امدديا اعثددع ايصددعرم اايطدد   ةددم ايطردد ع ي ابدد ةش 8

 يق  ثع ي اي اارم وت اوصاع.

   ةعدد  ا  . لادد  ابددثاةش اوددباثع  ي ايلتدد   اددة لددب يطادد9

 ايفصثص ايثاع   فا .

 .   رل امر   ايق  نام ايتب ن   أل ي ايفصثص ا ارفام.10

 األبثا :

 . اي ط 1

 . ايعل    ااوف ثئ2

 . ةالمياط 3

 . اسة  ا وط 4
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 .  لم  اةثاعظ 5

 Q. فق  اإلة   ا ئم 6
 Q. طعئا اإلة   ا ئم 7
 .  حثي ايارم8

 . اح ر  9

 ااي سا. ام ا  10

 . اإلة ةم11

 . ايصقي12

 . شه  ط 13

 .  اي   ا ااا  .14

* * 

 

  



 

  

 

 

 الباب األول

  Nوسنن النبي  Qوالدته 

 فيها وتسميته
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 :Q ول خلقهأ

و   :رقددثي Nفدد   يددمال  عيددثي اهلل  : ا دا ةدد  ايف ناددم اايالعدد* 

ت واهلل ططدد عع اطالدد ت  قددب ابفددب ا ئددم اا ئددذ ةددم نددثع  يقدد   وياددو ا

انددثع  دد   ،لنددذاددة زتددي ايق لدد   ولا ا ندد  ي األ و1سا دد  زتدديا  ،ف لمددم

و  اهلل عددي  !ردد  عدد  ،ةتلدد عب عددو نددثع ايعددهااا يددطالذ  يددب  ددالب

ةدد   ددس ايفطاددذ  لدد    دد    دداا  ا دد  ثددا اعددا     رلدد ةهة ا اةددم ي ر

  . و3وس2سااو يقذ

عددم بمددا بددم  ،و5س: وبدد الاع بددم لدد عا  ابافمددبو4س ا لدعقدد  ايعدد* 

عددم  ، اعدعددم ةفددبع ايعدد ،عددم عائدد  بددم ةهدد ا  ،و6س  ددا بددم  ال ايددفقل

                                                           

 .ذيا  و:عسي و (1

 .574 ايصااا، اخلص ي،و 2س

 .436 : 31 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .11ا ،209:2عق  ايرشا ل،  (4)

 .اوافمب :ي اوصاع و(5

 .الث ةصرب . ال ايطقو :ي نئو ايلت   ااوصاع و(6
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عدم  ،   ايالمد  عدم  ندس بدم ة يدودعم  يقع بدم ةائد ،ويةعا  بم عقام

 و  اهلل عددي ا دد   ققفددب اعقادد    :ثدد ي Nةالدد ل بددم  طدد     عيددثي اهلل 

 :ثقدد  ،اف لمددم اا ئددم اا ئددذ ثطدد      قددب ايددانا  بئددطالم  ي  عدد  

ثداا  ايالد ا نئدطي اهلل عدي ا د  انرمدا   :ثد ي ؟ف رم افتع ر  عيدثي اهلل

 تدد  ولا  عا   ، شددط ا نددثع :ثدد ي ؟عددو  و ةفدد ي :ثقدد  ،انقايدد  انممددا 

 ،ردع ثدبفف  ي حدقئ     ،اهلل عي ا د      قدب حدثعن  حدان  عمدث  ندثع

اي رصدداطف  نمددس  ،رددع     فدد  وت  حددس  امبدد ا ا ع دد   األةهدد  

فقدة حدان   ،رعدق  بفد    د ا رئدالا بفد  ثدث  ا ،اي يع ا ايلعد  ،ايرشع

فمالد  نصدع  ي  :وت حقئ عطدا اووقدئ   د أل ليدو ايفدثع فعدق  نصدعذ

 ،مرددع   دد أل ايفصددب ايددبو ب وت  ةفدد ،عطددا اهلل انصددع  ي  ال ل يددئ

فد    تفب  ةفدم ا    د   ،[ وت ف لمدم بفد   يدااايفصب ]ايدبو يالد 

رددع  ،فخ  دد  ةفددب ف لمددم رددع  عدد   عددي ا دد  ايالمددث  وبت  ،ف لمددم عقادد   

رالفدب ةدم  - ع   عدي ا د  ايالمدث  وت عد  فخد أل ةفد  ا ئدم اا ئدذ 

 م اةد  اد   ةد ،فة ا   ةم ندثع عد  فصد ع ي ايدا ا ئدم - ايفصعذ ئاال   

  .و1سفهث رفتق  ي األ مم ةم ايا  وت رث  ايقا ةم ،نثعو فص ع ي ايا ا ئذ

                                                           

 .32ا -34 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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 :Q تاريخ والدته 

ايددا  بالددا ةدد   عهدد  اهلل نطددث   Pو  ف لمددم  :و2سايدداع: ي و1سايالددا * 

ي  Pاعاو   دد  ايددا   ،و3ساثدد رش ططفددب ايطادد  ،بخمددس يددفذ N باهدد  
يددفم  ددس ا عبالددذ ةددم ةثيددا  ، رم ةفدد دام دد   رددث  ايالعدد    ئدد

ايدددا  بملدددم بالدددا اوطالدددو  Pي اوف ثدددئ عاو    ف لمدددم  .Nايفطدددب

 ئدد    رم ةددم دبددفسب يددفذ ي ايالعدد  ااابالددا اإل ،بخمددس يددفذ

   دو دا  ععد :اثاد  ،   يدفمدابد  ارفتد  ععد Qاايا  ا ئدم  ،ام   

 Qب  ئددذ  اادد   بددذ اي ذدد  ا ئددم ابددذ  قهدد  ،و4سيددفم بالددا ابمدد  
 .و5س ئث  رثة   

                                                           

 .13ا ،219 ع  بم رثيب اووه  ا  ، ايالا  ايقثرم ي  فل اوخ ا  اياثةام، و(1

 .451 اع ياثيب بم   طع ايع ةب اوعغ و ايال ة ،ظاياع ايف و(2

ابم اخلع     رل    . نالع لا  ليوN  بف ا ايطا  ا   ثط  ةطالف    ثا ع ف  ي بق    و(3

 .ي ات ب 

 اب  و ا  عرش  يفم. ، و اثا : ايا  ا ئم بالا ابم   و(4

 .20ا -78 – 77 : 16 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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ي لددب   :ثدد ي ي اوفتقدد  ي  ددثا ب ايئددفم ايف ناددم ةددم ابمدد  * 

ي حدع   Nبفد  عيدثي اهلل  Pف لمدم  Qايئفم طدياأل عد  بدم  ال ل يدئ 

، اثددا عاو  ندد  طيا هدد  ي و2سبقددذ ةفدد  ابفدد   دد  ي لو ا مددم و1سيقادد ي

 دد  ة  الدد    ابفدد ،اوارفددم بخمئددم  شدده  Nع ددئ بالددا ةقددا  عيددثي اهلل 

اعاو عددم بالددو  لدد  ايتدد عرو    طيا هدد   ،ااألاي  حددي ،و3سةددم بدداع

 ،ابفدد   دد  فاهدد  ، شدده  عباددل األاي ةددم يددفم ارفتددذ ةددم ابمدد  ادد   ي

ةفتصددب  Qبدد  ايددا ا ئددم  :اثادد  ،ي لددب  ايئددفم Qاايددا  ا ئددم 

 اد   بدذ :اثاد  ،ي يدفم  عبدل Qاا ئدذ  ،شه  عةل   ةدم يدفم ردسب

 Qاايددا ا ئددذ  ، ئددث  ياقددم Qاايالقددثا ب  ئددذ  Q   ا ئددم اي
 .و4سيقا ي  قث  ةم شالط   يفم  عبل ةم ابم  

                                                           

 ن  طياأل ي حع  عو ع ي   ا عرش شه ا  و 54ةت ع: ي اإل ث ي اوق ريو  رل    و(1

 . ايا يت ايلس  ي ليو ي بق .Nةم ةه     

 .124:1 بما بم   ر  ايو و، ط عرو ايو و، و(2

 .22:8 ابم يالا، ايوطق   ايل  ، و(3

 .193 : 19 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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 عصددم  Nاي لددب  ايئددفم طددياأل عيددثي اهلل  :اثدد ي ايلدد اعا * 

اا ندد  ثطقدد  هدد   فدداس بددم  باثددم ايئددهمب ي  .بفدد  عمدد  ي شددالط  

اا ندد   ،ارفددئ بفدد   يرمددم Nا فاهدد  طددياأل  ،ام لقاددم فتددثي عفهدد 

ا ا ندد  عفددا ايوعادد  بددم ا دد عب بددم  ،طئددم  ي ام لقاددم    اوئدد اذ

 ،اووقددئ فوققهدد  فتيا هدد    ددث  عطاددا  فقتدد  عفهدد  رددث  بدداع شددهااا

ا حداثه  ارفتدب  ،ي شده  عةلد   ةدم لدب  ايئدفم Nفتيا هد  عيدثي اهلل 

اي لدب  ايئدفم  ،اطثفاد  ،    اثادم انعد  فملفد  عفدا  رةنادم  شده دعع

 .و2سو1سي ايفصب ةم شه  عةل   Lايا ا ئم بم ع  

 ةدد  ثدداس بددم ع حددع اوفقدد و ف ندد   ةدد   :Nثدد ي عيددثي اهلل * 

 ،ا ي عددو  ددا ،اثددا  دد  عددم ةفلدد  ،بمالدد ا  ي رددث  مهدد   شددالط  

فقدددددبيو ثدددددا  يددددد  ايفدددددثع ي ب ع دددددم رثةددددد  عفدددددا ث ااطددددد  

ردد  عطددا اهلل اطددب اهلل اي طعدد ط  :فقدد ي يدد  ارددا و3سايقدد   ...................

                                                           

 ، ايط   ايف يو فاة ا   يفم رسب.117اوفتق  ي ةثيث  اوصوع :  و(1

 .8ا -12 : 20 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .ي  ارو لثر  و(3
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 ،ابدد  ادد ف  ،و1سف نددو بددبيو لدد يب ،ا ي ط فالفددب فددثا ثدداعو ،ي اوقدد ي

  ي   ددارو بددة ردد  عطددا اهلل ،و2سبدد يقطثي اددبيو    طققادد  ةق يتددو لددباو  و

اوارفددم  Nيددس  اةدد  بالددا   تدد    دد  عيددثي اهلل ادد   ي  اا دد  اإل

و   :ثدد ي ،بددو :ثدد ي ؟و3سLاايددا  ا ئددم اا ئددذ  ،Pااا دد  ف لمددم 

 عدد   فلفدد   ،و4سب شددارا اورطددم  تدد  ططفدد   يددبيو ادد   Nعيددثي اهلل 

فل لدد  ليددو  Kوت    ايددا يالدد  ا ئددم اا ئددذ  ،ارددا بددم بمددا

  ددئ    طدداعث  اردداا ةددثت عيددثي  :اثقدد  وددم ادد   ردداعث  ،أل قهددة

ردديي ليددو  تدد   فقددع ،فدد    ادد        دد لب ا ئددم اا ئددذ Nاهلل 

 الد  اهلل ي  د  ةدم ثقطددذ ي  ةد " Nعدو بمدا  و5سحداا اهلل عفدب ا نديي

رالظددع بدد  مهددالع  اثقطدد    ،ا يدد  ارالظمهددع ا  يددئ بمددا رالفددب ثقطدد    " ثفدد 

                                                           

 ي اوصاع: ف نو هلل ببيو ل يب. و(1

 ي اوصاع: يلف  ابيو. و(2

 .Lي اوصاع: اايا ي  ا ئم اا ئذ  و(3
 يبيو.  و  ت  ا ب  ابف    و(4

 اانيي اهلل خ ي. و(5
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بدد  ةددم   ددئ  عددااالع فهددث  ،يددئ بدد   عددااالع  ا ثقطدد    ،اتالظددامهع

 . و2سو1س   ا ارو ت ورطغلهع اي يطهع.................

 :افاهدد  رالفددب ايئددفم ايف يفددم ةددم ابمدد   ثادد  :و3ساثدد ي ابددم األرددا* 

افاهدد  عققدد   ،ي ايفصددب ةددم شدده  عةلدد   Lايددا ا ئددم بددم عدد  

 .و4ساا   بذ اي ذ  ا قه   ئث  رثة  ،Qف لمم ب  ئذ 

ردددث   :اثاددد  ،ب وارفدددم ردددث  ايفسرددد  Q: ايدددا و5سوعدددس  ايدددثع * 

خلمدس  قدث  ةفد  يدفم  عبدل  :اثاد  ،اخلماس يدفسب  قدث  ةدم شدالط  

 ،ايددا   دد  شدده  عباددل األاي يددفم رددسب ةددم ابمدد   :اثادد  ،ةددم ابمدد  

يددطل  Nادد   ةددل عيددثي اهلل  ،و6سا ئددذ يددفم ا ئددم  شدده  اعدد ا يددطال   

                                                           

 .644 اوفئث  يسة   ايالئل و، طعئا اية   ايالئل و، و(1

 .83 – 81 : 22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .167:2 ابم ايرا، ايل ة  ي ايت عرو، و(3

 .146 : 20 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .420:1 ايو ه، اعس  ايثع  ب عس  ابا ، و(5

 ابا ي اوصاع الث  س  اوعهثع.و 6س
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 Qاةددل   ادد  ا ئددم  ،يددطال  ارسرددذ يددفم Qاةددل  ةددا اوددتةفذ  ،يددفذ
 .و1ساا ن  ةا   سفت  عرش يفذ ا شه ا ،يطال  ا عبالذ يفم

ب وارفددم  Qايددا  :: ثدد ي اددةي ايددارم ابددم لقرددمو2ساعددب ايغمددم* 

بد  بالدا  Pعققد  ايطتدثي  ،خلمس  قث  ةم شالط   يدفم  عبدل ةدم ابمد  

اادددبيو ثددد ي ا ددد ف   ،بخمئدددذ ياقدددم Q   ايدددا    ددد   ا ئدددم 

 .و3سامف ببو

  دي طدد عرو اوعاددا ي رددث  ايفصددب ةددم شدده  عةلدد   يفةناددم ععدد* 

 ،Qشه ا ةم ابم   يدفم بداع اد   ةثيدا يداان   ال بمدا ا ئدم بدم عد  
ردث  ايفصدب  Lاي ات    ي   اإلة ةدم ايدا  بدث بمدا ا ئدم بدم عد  

ةم شه  عةل   يفم ردسب ةدم ابمد   اي اتد   ا مدم ايدا ا ئدم بدم 

ي شدده  عةلدد   ي يددفم بدداع يددفم ارفتددذ بالددا ابمدد   اعاو  ندد   Qعدد  

اي اتدد   هعددم ايظ فدد ا ايددا ي ايفصددب ةددم  ،م رددسب ب وارفددمايددا ي يددف

عةلدد   يددفم رددسب ةددم ابمدد   ااددبا ي اتدد   ايددب ا  اي اتدد   

                                                           

 .18ا -200 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .212:2 ال ايعتي ايعب ، ع  بم   مم،عب ايغمم ي ةال فم األا و(2

 .19ا -200 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س



 33 ............................................. فاه  اطئمات  Nايفم ايفطب  Qايط   األاي: اي ط  

ي شدده  عةلدد   يددفسب ةددم ابمدد    Qاومتطددذ ي ايفئددئ ايددا ا ئددم 

اي اتد   ايتدبا   ايدا ا ئدم  ،  رثةد دب وارفم ثط  اثالم بداع بتئدالم ععد

افاهد   .ي ايفصدب ةدم شده  عةلد   يدفم ردسب ةدم ابمد   Lبم عد  

 اث  ي رسرددم  ي  دي  يددب ااوعدد Nاادد   ايفطددب  ،ا ندد  مهدديا    ددا

 ،ب ةدثت  طدا بدم ةوالدع بر بدمداثت   دي  بدم عطدا اووقدئ عةد   ا عد

ي شده  عةلد   يدفم  Qايدا ةثيند  ا ئدم  Kاي ات   ةثايادا األ مدم 

ايفصدب  رد اردم يدفم ردسب اثاد  ردث  ايفسعاااي  ،باع يئفتذ ةم ابمد  

ي ةقدو ردي   د   بدم  ،ةم شده  عةلد   يدفم ردسب ةدم ابمد   ب وارفدم

 .و2وس1سشه ر ع

  .11ا ،144ص ،4* ااع  ةفق  ي ايطر ع: أل

اي اوف ثددئ عاو    ف لمددم ايددا  بملددم بالددا اوطالددو بخمددس * 

 ،ام ددد    ةدددم ئدد    دابالدددا اي اا بددفسب يدددفذ ي ايالعدد ،يددفذ

   يدفم بالدا داثاد  و دا  ععد ،   يدفمدععد  ابد  ارفتد Qاايا  ا ئم 
                                                           

 اياثةادددم،ع  بدددم رثيدددب اووهدددد ايقثردددم يدددافل اوخددد ا   ايالدددا و (1

 .14،13،12،11،10،9،ا28ا  ،

 .5ا -192 – 191 : 95 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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 ئدث  رثةد   Qااد   بدذ اي ذد  ب  ئدم ابدذ  قهد  ب  ئدذ  ،ابم  

فذ ةدددم عهدددثع اي يددد يم اندددياي اعاو   ددد  ايدددا  بالدددا  دددس يددد

 .و2وس1سايث ب

ةدد  ع ردد   :....... دد ب  بددم عطددا اهلل:و3سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

متادد  عددو   نطهدد  األرمددم ةدد    Nب وي لادد   عيددثي اهلل دف لمددم متعدد

  ةد   اايدا  ف لمدم بملدم بالدا ايفطدث  بخمدس يدفذ داعو   نطه  األرئ

 رم ةدم ئد    ام د   ا ث ةد  ةدل دابالا اي اا بدفسب يدفذ ي ايالعد

الدا ردع لد     ةالد  وت اوارفدم فيا هد  ةدم عد  ب ، باه  بملم رة  يدفذ

ةقدداةه  اوارفددم بئددفتذ  اي رددث  ةددم لو ا مددم اعاو  ندد  ادد   رددث  

ايئدد  ي ا  دد   دد  رددث  ايفسردد ا يئدد   قددث  ةددم لو ا مددم بالددا بدداع 

   يدفم ايدطالم  شده  اايدا  ا ئدم داثطو ايفطب ابد  رثةعدب ردة  ععد

 .و4ساب  ارفت  عرش  يفم
                                                           

 .13ا ،220 ع  بم رثيب اووه  ا  ، ايالا  ايقثرم يافل اوخ ا  اياثةام، و(1

 .196 : 95 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .132:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(3

 .7ا -6 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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ا ندد  ةددا   قهدد   Q... بددث عطددا اهلل .:و1سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

اايددا  ف لمددم ا ئددم اا ئددذ اباددفهة يددتم  شدده  عددو  ،طئددل يدد ع  

 .و2سعاارم اع  

   دععدد  ابدد  ارفتدد Q: ايددا  ا ئددم و3سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

ا ئددم اا ئددذ ااورئددم يددقط اي ةالدد ع  ايقتاطددب     :يددفم ا اي لدد 

 .و4ساارفئ ا   اقفث  .فئا ةم ا ع ثفعب ايالااو بئف   

عددم  ،عددم عدد  بددم ا لددع ،عددم   ددا بددم بمددا ،: ايالددا و5سايلدد ي* 

ادد   بددذ ا ئددم  :ثدد ي Qعددم  ال عطددا اهلل  ،عطددا ايدد  م ايال اةددب

 .و6ساا   بافهة ي اواس  يتم  شه  اعرشا ،له  Lاا ئذ 

                                                           

 .134:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(1

 .46ا -48 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .133:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(3

 .10ا -233 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .2ا ،464:1 ايلقافب، ايل ي، و(5

 .46ا -258 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س
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ي شدده  عةلدد   ي يددفم بدداع يددفم ارفتددذ بالددا  Q: ايددا و1سايلدد ي* 

ي   د    ،ي شده  حدع  Q  دردسب اةلد ند  ايدا ي يدفم  ابم   اعاو

 .و2ساةىض الث ابم يطل ا عبالذ يفم ا شه  ةم يفم طئل ا عبالذ

 ،ي شدده  عةلدد   يددفم ارفتددذ ةددم ابمدد   Q: ايددا و3سايتهددبرئ* 

اادد    ،اثددطو ب وارفددم ةئددمثة  ي حددع  يددفم طئددل ا عبالددذ ةددم ابمدد  

 .يف  رثةعب يطال  ا عبالذ يفم

ب وارفددم رددث   Qايددا  :ثدد ي ايعددهاا ع دد  اهلل ي ايدداعاي : ثددثي

يدفم  :ايفسرد ا ةفتصدب شده  عةلد   يدفم ارفتدذ ةدم ابمد   اثد ي اوعادا

ردسب اثدطو  دد  ةئدمثة  رددث  اخلمداس يدد بل حدع  يددفم طئدل ا عبالددذ 

 .عم يطل ا عبالذ  ا رة  ، ا يفم  ئذ ةم ابم  

ي رددث  ايفسردد ا ةفتصددب شدده  عةلدد    Qايددا  :اثدد ي ايلعالمددب* 

حددع  يددفم  وشدده ساطددثي رددث  اخلمدداس يدد بل  ،يددفم رددسب ةددم ابمدد  

                                                           

 .H، الث ةم اس  ايلقافب 461:1 ايلقافب، ايل ي، و(1
 .1ا -134 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .11ا ،39:6 ايوثه، ذبرئ اي ل  ، و(3
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  ايداا دااد   يد   ئدم ععد "ايالدي  هلل"انقدش   متد   ، ئذ ةدم ابمد  

 .و1ساا ن   ااا    عبالم ايتذ عاا امثاعو اا   ب ب  يعافم

ب وارفددم ياقددم ايفصددب  Q: ايددا ا ئددم و2س ثددئ ابددم شه  شددث ةف* 

 ،اثادد  يددفم ارفتددذ ،ةددم شدده  عةلدد   عدد     ددا يددفم رددسب ةددم ابمدد  

رددث  ايئدد بل ةددم ةثيددا  ي   ثددم ةددم  Nوت ايفطددب  Pا دد ا  بدد  ف لمددم 

اعدب عفد   ،فئدة   ئدف  Nااد      اد  نديي  د  وت ايفطدب  ،  ر  امفدم

فالدد ا ةددل  ددا  يددطل يددفذ ا شدده ا اثادد  رددة  يددفذ اةددل  بادد   ،اطعدد 

 .عرش يفذ :اث يثا ،ابالا طئل يفذ ،رسرذ يفم

ابثردل بالدا  باد  ردث  اممالدم  و3سايد  ب يدم افدم ،عبل ايق ةم Qاا   

اادد    ةددا  اعدد   ، رم ةددم شدده  عةلدد   ي يددفم  عبالددذدا دد  و اايالعدد

ااد   عمد   ود  بثردل  ،عطاا اهلل بدم ايالطد ي ردع ثداس بدم يدالا بدم عطد   

ااثددل  ،يددطال  ارسرددذ يددفم فطقددب ي  سفتدد   عبالددم  شدده  ارسرددم  ردد  

                                                           

 .2ا -134 : 44 ،اومقيسايالسةم  -بر ع األنثاع  و1س

 .191:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(2

 رق ي: او ايقرام: ولا ا تمل شال ل  ااف  نطت  ا الا ةم مها لثي. و(3
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ا دد أل ا ئددم وت  ،ايصددقي بافدد  ابددذ ةال ارددم ي يددفم و ددا  ا عبالددذ

 .اوارفم ف ث      عرش يفذ

ا بددث  ،اافاتدد   بددث بمددا ،ثعا  شدد اايددة  اهلل ا ئددم ايددة  ي ايتدد

 ،اايتقددب ،اايدد  ،اا مددم و1سااألةددذ ،اايئددطط ،ايئدداا :ايق يددع ا يق بدد 

ا ةدد  ف لمددم بفدد   ،ااييالددا ،اايئددطط األاي ،ااومتطدد  ،ااألرددا اايياددب

اثددطو ب وارفددم بالددا  ،اةدد   ةئددمثة  .اعدد  ةظقثةدد  Nعيددثي اهلل 

يددفب وة ةتدد   اي ةقددو   يددفذ ةددم ةقددو ةال ارددم فلدد   ي دب ععدددةلدد

 .ةال ارم

  يقاقتددذ بقاتدد  ةددم حددع  يددفم  ئددذ دفمدد    عبالددذ رثةدد  اةلدد

اعمدد   يددطل ا عبالددث  يددفم  ،يددفم طئددل ا عبالددذ :ةددم ابمدد   اثادد 

 .ي يفم مت    ئذ ةم ابم   :رة  ا عبالث  اثا  :اثا  ،ا شه 

اادد   بددبي ةال ارددم مالددا  بفدد  بمددا بددم األشددالو ايلفدداو الددب 

اوثودد ع  ،    ي   رفدد عدفدد ا    دد   ال بلدد  بددم  ال ثر فددم ععدد ابفددم   

 Qعدو    طئدع ا ئدم  ،ايدثا  ايلثفدم و2س    دا ع ةدم يدقب يدثعادعع
                                                           

 ي اوصاع: األةا. و(1

 .ذث ي ايعااا ب  و: يثع  اوثب  ةث ل ب يال اا الث ةم بقا ايرسر نا و(2
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بد يطقال عفددا  اطدد  ف لمددم  مهئددق  اطلعافد  ا ففدد  اثدد   Qاطدثت ا ئددذ 

 .و2سو1سبف   يا

اددد   ةثيدددا  بالدددا ةطالدددو  :G  ديقم طلددد و3سعادددث  اوالمددديا * 

 Qاايددا  ف لمددم  بدد  بمددا  ،  يددفم ا شدده دبخمئددم ععدد Nعيددثي اهلل 
 :Kاا ندد  اي طدد  ةفدد  اي    ددا  ا بادد   ،  يددفم ا ةقددمدابدد    ددا ععدد

ارقد   ايقد    عدو ةد   ،اا   لد ل ا ةوهد ا رئدطي ازقد  ي  د ي اي طد 

 ،      ادد  ن مهدد   ي ةهددا  Nعاا   حددر   ا ددارو عددم عيددثي اهلل 

  و4س......اا   ي  يطل يفذ اشهثع Nاثطو عيثي اهلل 

                                                           

 .  ثثي: ث ي ابم األرا: ا   يطئ ةثط    29ا  28ص  4عا ل اوف ثئ أل  و(1

اا ت   الا  بف  األشالو بم ثاس يقت  ايئع فل   طث ل هت  لئ  اط فل      

ر    ب يقا  ايئع  :او  اشتا ة    ث ي أل ا  ا ئذ ،نرث  عبالذ رثة  فة  ةف 

ة   :ث ي ؟ةم يق ع ر    ب :ا ئذ ث ي ،أل ل اطاو  ون  يب ةف  لب   ،رسب ة ا 

 . اقهع وت اهلل عي ا   ؟ط را    طق طقهع ؟يتايو عم لبا

 .3ا -135-134 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .52  ئذ بم عطا ايثل  ، عاث  اوالميا ، و(3

 .7ا -142 – 140 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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ادد   انتق يدد  وت  اع ام دد    ::اثدد ي اددةي ايددارمو1ساعددب ايغمددم* 

فتلدث  ةدا  عمدد   يدت  ا ئدذ يددفم  ،ي يدفم و دا  ايدتذ ةددم ابمد  

اادد    ،يدد  يددفذ اشددهثعا Nادد   ةفهدد  ةددل  ددا  عيددثي اهلل  ،ا شدده ا

رسرددذ يددفم بالددا افدد    Qةددل  بادد   ةددا اوددتةفذ عدد  بددم  ال ل يددئ 

ابقددب  ،  يددفذدععدد Kاادد   ةددل   ادد  ا ئددم بالددا افدد    بادد   ،Nايفطددب

 .و2سوت اث  ةقتق  عرش يفذ Qبالا اف     ا  ا ئم 

 :Q الرشيفة كيفية والدته

عم عد  بدم  ،عم  ب    ،عم اي    ،ب يف     ب  عط  : ة ب ايوثه* 

 داطو  و3سثطقد  : ارتفب  يةا بف  عماس اخلفالمادم ث يد  :ث ي Kا ئذ 

فقدة ايدا  ا ئدم  د ا  :ث يد  ،ف لمم بف  عيدثي اهلل ب  ئدم اا ئدذ

ف ة   د   ،ث ي  فافالت  ويا  ي   ثم حع اا ،ر   يةا ل يت ابفب :فق ي Nايفطب

                                                           

 .250:2 ال ايعتي ايعب ، ع  بم  اعب ايغمم، و(1

 .19ا -200 : 44 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 ا ن  ث بقم الب او    ايتب ط  ب ايثيا عفا -ب يلرس  -ثط يم  -االقع  -ثط  او     و(3

 .ايثي  
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لد ا ا ع  بخ ثدم با ، ن  عها ويالع    ي طقعثا اوثيث  ي   ثم حع اا :اث ي

بدة  :Qاثد ي يالد   ،  دا ثد   ي  لند  ايائد ،لن  ايامفب رع  ل  ي  ،فقع    

ا ن  ة  افد   :ة  اف  أليطقو ب يم  ر  عيثي اهلل ث ي :ث ي ؟يما  ابفب لبا

و  اهلل رق   عقاو ايئس  ارقدثي  :فهطط    ا  ث ي :أليطب عال عي ا   ث ي

بالاع فئع ابفدو  نطبر  بما ع  ةفو بمفييم ل عا  ةم ةثي  وي  ن  ي  :يو

 :ث ي ،ش  :ث ي    ا  ؟اة  ايع ابم ل عا  N ايفطب :ث ي ،ب يع ابم ل عا 

فقدة ايدا   :ث يد   يدةا .فئة  ا ئدم :ا ئم ث ي   يةا :ث ي ؟اة  ش 

فافالت  وياد   ،لقع ابفب ر   يةا :نعئته  ب  فم ا  ايفطب فق ي Qف لمم ا ئذ 

وند   :ابل  عيثي اهلل رع ثد ي :فعال  ب  اة فال  ب  ئم ث ي  ،ي   ثم بال ا

 :ث يد   يدةا .ي طالقمب ف لمم بدبيو ،ايقهع ايالم ث طق  !يالث  يو  ارو

فعال  ب  اة فالد   :لقمب ابفب ف طات  ب  :فقة ا   ي رث  ي بال    ا  ايفطب فق ي

ا عو  ايق بقم ايثعع اع س  و1سعف  اة عب عم ا ئم اطع   ةقي بب  ئم اع

و  ايدا   :ا قب ع ي  ب خلقثا اثد ي ،ا قب ع ي  اطصاا بثا  ايعال  اعث 
                                                           

 ،ولا ا   شال    قائ  :اطش  ةقي اطاس  ةقي :رق ي ،با     يو  يثا  ماوقر (1) 

لائ ةال ا  ة ائ  ،اخلقثا ،ح ع  ةقي لا   امثل و :اثا  ةقي ايلطش اةقر   

 .ةم اييعع ا  امها  ةم  نثاع ايوائ اطغقئ عقا  ايصع   اا م  
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ر   ب  عطا اهلل عيردي عد   :رع ا ال  ي  م   رع ث ي :ث ي  و1سةم فال  ام لقام

 ؟ألاي فدة لدثب ال  ن  ا ةب فالق  ي لبا اياث  اي ايادث  ا :فقق  .رع بل 

 بلب عو ابفب لبا طقتق  فعم ب مهام ا ف   ةم بفب  ةادم يالدفهع اهلل ي  ند بع  :ث ي

 :ردع ثد ي .رقتق  ع   رفقع ايارم ارلع  بد هلل ايالظداع ،اهلل شع عتب رث  ايقا ةم

ايقهع و   ي يو فاهة ة  ي يو وبد الاع ي لعرتد  ايقهدع   دطهة ا  دئ ةدم 

 .و2س ة ا ايئةا ااألع اايالم ةم رطغلهة ،يطهة

                                                           

: اف  ي ام لقام ب يف    عم  ال ب را  رقثي 96ص  2عا   بث  اا  ي يفف  أل   (1)

فقة   ا اهلل ب ييس  اف  نببي ش    ، ان  مهس  لبي ش   ايوو ع ي  باةه ولا ايا أل

نالع ثا عا   بث  اا  عم  عث بم عم  ايفم و عم .انرقب ع ي  انقوخ  بيعع ا 

ا  مهس  علافم بالقاقم  :ث ي" :Nعم عيثي اهلل  ،يم   عم ،عم ا ئم ،    عم ثت   

ب رصفل فل   ثت    ولا يع  عم ايا  اا :ث ي "عف  رث  ايئ بل ايقب ع ي  اراة طببي 

ولا لبر  ع ي    ب  ةفه  حثفم اايتقطق  ب   ا ا ه  رع طث ل عو ر فثخ  :ث ي ؟ب 

يلفهع ا ثا   ة  .ايصطب  ت  رئا  عو ايالقاقم ةف  اخلاط رع رغئ  ع ي  بالا ايقب

 ."راة   "باي  "رئم   "ا  ايصراي ةم ا ارو  :ي عاارت  ليو اث يثا

عم ايصااا ي  4ه  اي ثع  11   240 - 238ص  43ثا ة  ةفق  ي أل  (2)

 .ف ا ل ،عاث    ط ع اي    اعم ابم شه  شث  ي اوف ثئ
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يالدد  اوالفدد  افدد  ث بقتهدد  او  ن ردد    ددبا اوالفدد   :نعئددته  بدد  :بادد  

  بمالفدد  دايتمدد     رلددث  ةددم نعددس بدد  ب يلئدد ،فدداة عفددان  ةددم ايقغددم

عيرددي  " Nثثيدد  .ا ققدد   قاقدد  لاط  ، و  ددفف  بدد  ا  بطدد  ةفهدد  ، ددم

يداعم  و رعدتا      عاع برد ي عدي عد  رالدي : و ثتقدو ثد ي امديعو "ع  

 .و1سارعب ع 

عددم  ،عددم امددثل و ،عددم ايئددل و ،: ايقودد  و2س ةدد ب ايصددااا* 

 ،عدم اردا بدم عد  ،عدم ايدفةب ،ايالط ي بدم بلد ع عدم  د   بدم ةامدث 

ي  N اهلل  دد أل وت عيددثي  Lودد  ايددا  ف لمددم ا ئددم  :عددم  بادد  ثدد ي
رددع عةدد   دد   ؟ ن   لددع    طقعددث  ي   ثددم حددع اا :  ثددم حددع اا فقدد ي

 . و3ساخل  ،ا  ب   ثم بال ا فقع  فاه 

ايدا ب وارفدم ياقدم  ، بدث بمدا L: افادم ا ئدم بدم عد  و4ساإلعش  * 

ب ةددم ابمدد   ا دد ا  بدد   ةدد  ايفصددب ةددم شدده  عةلدد   يددفم رددس
                                                           

 .1ا -251 – 250 : 44 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و1س

 .3ا ،197 ايصااا، اية ب، و(2

 .9ا -109 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .5:2 اوعاا، ايعش  ، (4)
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   ثددم ةددم   ردد  امفددم رددث  ايئدد بل ةددم ةثيددا  ي N وت ايفطددب Pف لمددم

فئددة   ئددف  اعددب عفدد  اطعدد  عا   N ندديي  دد  وت ايفطددب Q ادد      ادد 

عدم  ،عدم عطدا اهلل بدم عائد  ،ليو ئ عم ةدفهع   دا بدم حد يي ايتمامدب

 بددث عطددا اهلل ايددا ب وارفددم Q اافاددم ا ئددذ .L  العدد  بددم بمددا ايصدد  ا

بدد   ةدد   ا دد ا  ،خلمددس يادد ي  قددث  ةددم شددالط   يددفم  عبددل ةددم ابمدد  

ئدداف  اعددب عفدد    بدد  ايددة   دف يتطعدد N ف لمددم وت  ددا  عيددثي اهلل

 .و1ساطع 

عددم  ،عددم اي  دد  ،: ب أليدد ناا ايفسرددمو2سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 

 و3سعددم  يددةا بفدد  عمدداس ث يدد  ثطقدد  Lعددم عدد  بددم ا ئددذ  ، ب  دد 

 ددد ا  Qفقدددة ايددا ا ئدددم  Lب  ئددم اا ئدددذ  P دداطو ف لمدددم 

ف ةد   د   ،  ثدم حدع اا ر   يةا لد يت ابفدب فافالتد  وياد  ي :فق ي Nايفطب

ردد   يددةا  ن  عهددا ويددالع    ي طقعددثا اوثيددث  ي   ثددم  :اثدد ي Nايفطددب 
                                                           

 .26ا -250 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .5ا ،28:2 ايصااا، ،Q  ط ع اي    عاث   و(2

ا ن  ث بقم الب او    ايتب ط  ب ايثيا عفا  ،ثط يم -االقع  -ثط  او     :رق يو (3

 .ايثي  
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فقععت  ي   ثدم بالد ا ا فالتد  وياد  فد ل  ي  لند  ايامفد  ا ثد   ي  ،حع اا

ةد  افد   يدطقو  :ثد ي ؟يدما  ابفدب ابد و   :Q   رع ث ي يالد  دايائ

اي  :Nب افدد    ددئ     يددما    بدد  فقدد ي ايفطدد ،ب يددم  ردد  عيددثي اهلل

ردد  بمددا ايالدد  األعددو  :فقدد ي Qرددع لددطط    ادد   . يددطب  ندد  ب يددم  عال

عدد  ةفددو بمفييددم لدد عا  ةددم ةثيدد  اي نطددب  :رق  ددو ايئددس  ارقددثي

اةدد  ايددع ابددم  :Nبالدداع يددع ابفددو لددبا ب يددع ابددم لدد عا  ثدد ي ايفطددب 

يددم   :Qيئدد   عدد ال ثدد ي    ادد   Nثدد ي ايفطددب  ،شدد  :ثدد ي ؟لدد عا 

عفد   Nفئة  ا ئدم فقدة اد   ردث  يد بال  عدب ايفطدب  :ث ي   يةا .ا ئم

اطصدداا  ،بلطعددذ  ةقرددذ ا عودد  ايق بقددم فخددبا ا رفدد عا ا قددب ع يدد 

ردد   يددةا ايددا  فالدد   :بددثا  ايعددال  اعثدد  الددو ع يدد  بدد خلقثا رددع ثدد ي

ا دد ا   Qفقددة ادد   بالددا  ددثي ايددا ا ئددذ  :ث يدد   يددةا .ام لقاددم

فافالتد  وياد  ي   ثدم بالد ا فد ل  ي  ،رد   يدةا لقمدب ابفدب :فق ي Nايفطب

فق يدد   ،اا ددال  ي  مدد   فطلدد  ،  دا ثدد   ي ايائدد ، لندد  ايامفدد 

وند   :ثقد  ،عدو ابفدب لدبا :ثد ي ؟فااع  ال ا ةدب ةدع بلد اع :ثق  : يةا

طقتقدد  ايععددم ايط مهاددم ةددم بالدداو ي  :فقدد ي Nايددا ايئدد عم ردد  عيددثي اهلل 

ردد   يددةا ي  دد و ف لمددم  ددبا ف  دد  ث رطددم  :رددع ثدد ي .ب ندد بع اهلل شددع عت
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ةدد  افدد   :ثدد ي ؟يددما  ابفددب ا و   :Qعهددا بثي طدد  رددع ثدد ي يالدد  

اثددا افدد    ددئ     يددما    بدد  فقدد ي  ،أليددطقو ب يددم  ردد  عيددثي اهلل

رد   :فقد ي Qردع لدطط    اد   .اي  يدطب ب يدم  عال عدي ا د  :Nايفطب 

عد  ةفددو اهد عا  ةددم  :ارقددثي يدو ،بمدا ايالد  األعددو رق  دو ايئدس 

اةدد  ايددع ابددم  Nيددع ابفددو لددبا ب يددع ابددم لدد عا  ثدد ي ايفطددب  ،ةثيدد 

يددم   :يئدد   عدد ال ثدد ي    ادد  :Nشددطا ثدد ي ايفطددب  :ثدد ي ؟لدد عا 

بلطعددذ  Nا ئددذ فئددة  ا ئددذ فقددة ادد   رددث  يدد بال  عددب عفدد  ايفطددب 

اطصدداا بددثا   ،بقددم فخددبا ا رفدد عا رددع  قددب ع يدد  ةقرددذ ا عودد  ايق 

  .و1سر   يةا ايا  فال  ام لقام :فق ي ،ايعال  اعث  الو ع ي  ب خلقثا

 :Q عند والدتهL وعيل وفاطمة N جراها النبيأالسنن التي 

: ب أليدد ناا ايفسرددم عددم اي  دد  عددم و2سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 

 : ددارتفب  يددةا بفد  عمدداس ث يدد  :ثد ي Kعددم عد  بددم ا ئددذ  ، ب  د 

 Nااياطد   د ا ايفطددب  Lود   قد  ب  ئدم بدم عد   P دارتفب ف لمدم 
                                                           

 .4ا -240 – 238 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .5ا ،28:2 ايصااا، ،Qعاث  ا ط ع اي    (2)
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ادد  ي   ثددم حددع اا ف ةدد   دد  فافالتدد  وي ،ردد   يددةا لقمددب ابفددب :فقدد ي

بدد و  :Q   رددع ثدد ي يالدد  دا ل  ي الندد  ايامفددب ا ثدد   ي ايائدد Nايفطددب

ثددا  ،Nةدد  افدد   يددطقو ب يددم  ردد  عيددثي اهلل  :ثدد ي ؟يددما  ابفددب ا 

 ،اي  يددطب  ندد  ب يددم  عال :Nفقدد ي ايفطددب  ،افدد    ددئ    ايددما    بدد 

 :رد  بمدا ايالد  ايعدو رق  دو ايئدس  ارقدثي :فقد ي Qرع لدطط    اد  

يدع ابفدو لدبا ب يدع  ،ع  ةفو بمفييم لد عا  ةدم ةثيد  اي نطدب بالداع

ثدد ي  ،شدد  :ثدد ي ؟بددم لدد عا اةدد  ايددع ا :Nثدد ي ايفطددب  ،ابددم لدد عا 

فئدة   :ث يد   يدةا ،يدم  ا ئدم :Qيئد   عد ال ثد ي    اد   Nايفطب

عفدد  بلطعددذ  ةقرددذ  Nفقددة ادد   رددث  يدد بال  عددب ايفطددب  Qا ئددم

ا عودد  ايق بقددم فخددبا ا  رفدد عا ا قددب ع يدد  اطصدداا بددثا  ايعددال  اعثدد  

 :ث يد   يدةا .رد   يدةا ايدا  فالد  ام لقادم :ردع ثد ي ،ال  ع ي  ب خلقثا

رد   يدةا لقمدب  :فقد ي Nفقة ا   بالدا  دثي ايدا ا ئدذ ا د ا  ايفطدب 

   دفافالتدد  ي   ثددم بالدد ا فدد ل  ي  لندد  ايامفدد  ا ثدد   ي ايائدد ،ابفددب

 ؟فددااع  ال ا ةددب اةددع بلدد اع :فق يدد   يددةا ،اا ددالت  ي  مدد   فطلدد 

قدد  طقت :فقدد ي ،وندد  ايددا ايئدد عم ردد  عيددثي اهلل :ثقدد  ،عددو ابفددب لددبا :ثدد ي

رد   يدةا ي  د و  :ردع ثد ي ،بع اهلل شدع عتبايععم ايط مهام ةدم بالداو ي  ند 
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يددما   ا و   :Qرددع ثدد ي يالدد   ،ف لمددم  ددبا ف  دد  ث رطددم عهددا بثي طدد 

يددطقو ب يددم  ردد  عيددثي اهلل اثددا افدد    ددئ    ةدد  افدد  أل :ثدد ي ؟ابفددب

لددطط رددع  ،اي  يددطب ب يددم  عال عددي ا دد  Nفقدد ي ايفطددب  ،ايددما    بدد 

عدد   :ردد  بمددا ايالدد  ايعددو رق  ددو ايئددس  ارقددثي يددو :   ادد  فقدد ي

 :Nثد ي ايفطدب ،ةفو اه عا  ةم ةثي  يدع ابفدو لدبا ب يدع ابدم لد عا 
 :يئد   عد ال ثد ي    اد  :شدطا ثد ي ايفطدب :ثد ي ؟اة  ايع ابدم لد عا 

 Nفقددة ادد   رددث  يدد بال  عددب عفدد  ايفطددب  ،فئددة  ا ئددذ ،يددم  ا ئددذ
ردع  قدب ع يد  ا طصداا  ، ةقردذ ا عود  ايق بقدم فخدبا ا رفد عابلطعذ 

ردد   يددةا ايددا  فالدد   :Nفقدد ي  .الددو ع يدد  بدد خلقثا ،بددثا  ايعددال  اعثدد 

 . و1سام لقام

 ،عددم اياقوافددب عددم ايق يددع بددم يادد  ،عددم يددالا ،:  الو2ساخلصدد ي* 

ابمدا بدم ةئدقع عدم  ال عطدا  ،عم  ا  ا ئدم بدم عاشدا عدم  ال بصدا

 Q    ةددا اوددتةفذ  Kعددم  دداو عددم  ب  دد   ، ددارفب  ال :ثدد ي Qاهلل 
عقددع  حددر ب  ي جمقددس اا ددا  عبالة ددم بدد   ئدد  رصددقي يقمددتةم ي  رفدد  

                                                           

 .18ا -112 – 110 : 101 ،بدايالسةم اومقئ -بر ع األنثاع  و1س

 .619 ايصااا، اخلص ي، و(2
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.......عقثا عددم  اي اددع رددث  ايئدد بل اطصدداثثا ولا  ققتمددثلع .ا نادد  

ب  ئددم  Nااددبيو فالدد  عيددثي اهلل  و1س،بينددم شددالثعلع فلددم عددو ةئددقع

 .و2ساي    ايا  Lاا ئذ 

ا ئددم  Nيددم  عيددثي اهلل  ::  ددبا اييددف   ثدد يو3سثدد   اإليددف  * 

ا قددب  ،ا تددفهة يئددطل ،يئددطالم  ردد   اعددب عددفهة يئددطل :Lاا ئددذ 

 . و4ساطصاا بينم شالثع   فلم ،عاايهة يئطل

 N ددتم عيددثي اهلل  :ثدد ي Q: عددم ايطدد ث  و5سةلدد ع  األ ددسا* 
يئددطالم  ردد   ا قددب ع يددهة اطصدداا بينددم ايعددال   Lا ئددم اا ئددذ 

 . و6سفلم اعب عفهة ا عو  ايق بقم ل ارب

                                                           

 .ي ايترب: ف ن  اا ئ عو ا  ةئقع و(1

 .1ا -97 : 10 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .430ا ،122 ا ماو ايقمب، اييف  ،  ث  (3) 

 .5ا -108 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .58 ايو ه،  سا،ةل ع  األ (5)

 .50ا -120 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س
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عددم  Nعددب عيددثي اهلل  :ثدد ي Kعددم  ب  دد   ،عددم  ال عطددا اهلل* 

  ةفدد  عظددة دا ئددم اا ئددذ اطعدد  رددث  يدد بالهة اثوالدد   علدد ا ن رلئدد

 . و2س و1سثا ةف  بغا  طي ا لالمثا اماا ا ة  فوطو بةا اةقي ا اق

ةددم ايددا  :ثدد ي Nو  عيددثي اهلل  Q: عددم عدد  و3س عدد  ع اييددس * 

   فد   ليدو عصدمم ةدم دي  ةثيث  فقاتل  ي  لند  ايامفد  ايداقع ي ايائد

 ةدد     رعالدد  ليددو ب  ئددم اا ئددذ ا   رقدد   ةددل  Nايعدداو   اوندد  

  ايدثع  دايلا  ي  لا ة ف هدم ايلتد   ا ردم ايلد ه ا  د  يدثع  ا عد

 . و4ساوالثلط   اي سص ا

اعقددع    لددبا اييددع  :ثدد ي اددةي ايددارم بددم لقرددم :و5ساعددب ايغمددم

ةدد  يددماتمث   :ثدد ي Qف ندد  ودد  ايددا  Nا ئددم يددة  بدد   ددا  عيددثي اهلل 

عددب عفدد  اطعدد  ابددبيو  Nرددع وندد   ،بدد  يددمث   ئددف  :  بدد  ثدد ي :ثدد يثا

                                                           

  .228 ايو ه، ةل ع  اي سا، (1)

 .63ا -122 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .147:1 ايق يض ايفالة  اوغ ال،  ع  ع اييس ، و(3

 .86ا -126 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .141:2 ع  بم اال ايعتي ايعب ،  مم،اعب ايغمم ي ةال فم األ  (5)
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 Nا ددتل ايعدد فالب ي اددث  ايالقاقددم يددفم عددم اوثيددث  اطددثت ليددو ايفطددب 
 ققدب ع يد  اطصداثب بدثا  ايعدال  ا :اثد ي بد  Pاةفل    طعالق  ف لمدم 

فتصداث   ،ااد   اا  شدال   ردث   ققد   ع د  اشداع  ،فلم فعالق  ليدو

بددة  عدد   ،اايتصدداا بينددم ايعددال  يددفم ةئددتم   ،بدد  فصدد ع  ايالقاقددم

 ،عفدا اي طد  Qاادبا اعتمدا ي  دب ا ئدذ  ،Qي  دب ا ئدم  Nطبايف

يددم  ا ئددم  ددي  اا ئددذ  العدد ا فدداع   Qقادد  اعا  امف بددبو    ع

فدة  :ثدا  ةد       مهدا ايدع ابفدب لدبرم ثد ي :عقا  اث ي يد  Nعيثي اهلل 

 .فهة ا ئم اا ئذ :ث ي ،ش ا اهلل اعيثي 

 Nرددد  عيدددثي اهلل  :ثقددد  :اعا  ة فثعددد  وت    ايعلددد  ث يددد * 
 دداا ع ردد  طقددا  :ع ردد  ي اوفدد   ادد   علددثا ةددم  علدد  و ي باتددب ثدد ي

 .ف لمم مهسة  ط  الاف  بقطم ثفع فثيا  ا ئم ف ع الت  بقطم ثفع

ايددثار  اايتقددب  :افاتدد   بددث بمددا ا يق بدد  :اثدد ي ابددم اخلعدد  

 .اايق  ع اايوائ اا مم اايئاا اايئطط اايثب

 Nرددد  عيدددثي اهلل  :ثقددد  :اعا  ة فثعددد  وت    ايعلددد  ث يددد * 
 دداا ع ردد  طقددا  :  و ي باتددب ثدد يع ردد  ي اوفدد   ادد   علددثا ةددم  علدد

 .ف لمددم مهسةدد  ط  ددالاف  بقددطم ثددفع فثيددا  ا ئددم ف ع ددالت  بقددطم ثددفع
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ثدد ي عيددثي  P   اي   ف لمددم د لدد :ثدد ي Qاعا  ة فثعدد  وت عدد  

 ال  فدد لا اثددل ايددال  د  لدد :أليددةا بفدد  عمدداس ا   يددقمم Nاهلل 

ف ندد  ي رعالدد  ليددو    داايددته  ف لندد  ي  لندد  ايامفدد  ا ثدداة ي  لندد  ايائدد

فقددة ايددا   .بمفقدد  وي عصددع ةددم ايعدداو   اي هددار  شدداع   تدد   طددالة

ايقهددع و   عاددب   :اثدد ي و1س   ايطدد   ب رقدد دفئدد Nفالقتدد  ليددو ف طدد   ايفطددب 

 Nاةددم اتدد   ايعدد  اي عددم ايفطددب  .بددو اايددا  ةددم ايعدداو   ايدد  اع
  ة      ايمب ابفب لبرم  ئف  ا ئاف .

 ع  ايصددطب      ا ثوالدد   ع  الددث ةدد  طقوالدد   :ورلدد ا

ي  دارو اي   ا ئدم بدم عد   :ايق بقم ةدم    ايصدطب اثد ي ي ايفه ردم

الددث  ،ا يطدد   ب رقدد   و حددئ عرقدد  ي فادد  اددة رصددئ ايقطدد ا ي فددع ايصددطب

ايطد   ايعد   ايدال   ع دالت  ايقطد ا  ا يطد    ، اي ة  يقدئ عفدا ايدثي  

 .و2س اايئخقم  ع الته  ايقط

                                                           

ااس   بمالف   و يط  ساىف بالو ايفئو  ويط  سي نئختف  اي نئخم اوصاع   (1)

 .95ص  2عا ل اوصاع أل 

 .33ا -255 – 254 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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عدم  ،عدم ردثنس ،عدم ويدةعا  بدم ةد اع ،عم  باد  ،: ع و1سايل ي* 

عدددم  Nعدددب عيدددثي اهلل  :ثددد ي Qعدددم  ال عطدددا اهلل  ،بالدددو  حدددر ب 

ايقهددع عظمهدد   :اثدد ي ،بئددع اهلل عقاقددم عددم ا ئددم :ثدد يباددا  ا Qا ئددم

ايقهددع ا القهدد   ،ا ةهدد  باةدد  اشددال ل  بعددال   ،ا مهدد  بقرمدد  ،بالظمدد 

 .و2ساث ا ورما ا ي 

عدم  ،عدم ا ئدذ بدم يدالاا ،عم   دا بدم بمدا ،: ايالا و3سايل ي* 

ردبا   Qيدمال   بد  عطدا اهلل  :عدم ع حدع ايلدثاو ثد ي ،    بدم عائد 

 Qاعددم ا ئددذ  ،بلددطش Qعددب عددم ا ئددم  Nعددم  بادد     عيددثي اهلل 
ااا   ،شددداع  ا قدددب عاايددهة ردددث  يددد بالهة بلددطش ا عوددد  ايق بقددم

 .و4سشال    فتصاا بثان  فلم

                                                           

 .33:6 ايلقافب، ايل ي، و(1

 .36ا -257 – 256 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .3ا ،33:6 ايلقافب، ايل ي، و(3

 .38ا -257 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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عددم بالددو  ،عددم ةالددو بددم بمددا ،: ا ئددذ بددم بمدداو1سايلدد ي* 

 :ثدد ي Qعددم  ال عطددا اهلل  ،عددم  بدد   عددم يادد  بددم  ال ايالددس ، حددر ب 

رددث  يدد بالهة اشددب ةددم ايددع  L ئددف  ا  ئدداف   Nيددم  عيددثي اهلل 

 ،ابالفددثا ب  دد  شدد   وت ايق بقددم ،ا ئددم ا ئددذ اعددب عددفهة شدد   شدد  

 Pا ققدد  ف لمددم  ،ا لددااا وت امدداا  ،فدد اقثا ةفدد  ،انظدد اا ةدد  مهددا 
 . و2س عاايهة اطصاث  بثا  شال    فلم

يدد ي   بدد   :عددم ا ئددذ بددم   يددا ثدد ي ،عددم  ال ،: عدد و3سايلدد ي* 

 ةد  وند  ود  ايدا ا ئدم  :فقد ي ؟عدم ايتهفعدم ب يثيدا ةتد  Qا ئم اي  د  

ا ةدد       ،ايئدد بلب يتهفعددم ي اياددث   Nبددم عدد  لددطط    ادد  عددو ايفطددب 

اادبيو اد    دذ  ،ارفقدئ الند  ،ارالدب عفد  ،ارلفا  ايقب ع يد  ،رئما 

اادد   بددة  :ثدد ي . طدد   ي اياددث  ايئدد بل فدد ة   بمفدد  ليددو Qايددا ا ئددذ 

ااددد   ايفقدددئ ي ايل  ايامفددد  ي شدددرمم  ، دلاابتددد   ي ايقددد   األرئددد

   ي  عددددو ايل  فدددد يق ط ي ايامفدددد  اايعددددفب ي داألل  اي ايائدددد

                                                           

 .5ا ،33:6 ،ايلقافب ايل ي، و(1

 .39ا -257 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .6ا ،33:6 ايلقافب، ايل ي، و(3
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طد ع بدة لاابتدذ ي ايدط ايد  ي الدث  Nا ثدا عاو    ايفطدب  ،  دايائ

 .و1س حي ةم ايق  

اايعدددفب  ،ايدددبو رالقدددب ي شدددرمم األل  :ايقددد ط ب يلدددع :باددد  

 .ب يعتي ة  رالقب ي  عو ايل 

عددم  Nاعددب ايفطددب  ،اي ا ددارو ادد  ةثيددث  ةدد ذم بالقاقتدد * 

 .و3سو2ساطعذ Lاعب عم ا ئم اا ئذ  ،ط  ايفطث انعئ  بالا ة    

ب  ئددم  N فلددثا  اي اددع بدد يتم  فهلددبا فالدد  عيددثي اهلل * 

 .و5سو4ساا ئذ

ال  ا ئددم اا ئددذ  سفدد  ردد  ف لمددم ارقطددب  :Nاثدد ي ايفطددب * 

  .و7سو6سيقاهث 

                                                           

 .40ا -257 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،84 ايصااا، ةال   اي ط ع، (2)

 .155 : 16 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .637 ايصااا، اخلص ي، و(4

 .115 : 10 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س

 .228 ايو ه، اي سا،ةل ع   و(6

 .65ا -123 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و7س
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ا ئدددم  ارقطدددب عدددو ال  ابفدددب :Pيع لمدددم  Nاثددد ي ايفطدددب * 

 .و2سو1ساا ئذ  سف  عو اياهث 

   ددذ  ل  ي ال  ا ئددم بددم عدد Nاي ا ددارو    عيددثي اهلل * 

  . و4سو3سPاياط  ف لمم 
   هقددب ع ي ا ئددم  P ندد   ةدد  ف لمددم  Nعاو عددم ايفطددب * 

  . و6سو5سبالهة ا   طتصاا بثا  شال ل  اعث اا ئذ رث  ي 

ا عودد   Lعقدد  عددم ا ئددم اا ئددذ  Pو  ف لمددم  :اثدد ي* 

  .و8سو7سايق بقم ع   ش   ا رف عا
                                                           

 .269 ايصااا، اباارم، (1)

 .88ا -126 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .228 ايو ه، ةل ع  اي سا، و(3

 .67ا -123 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .228 ايو ه، ةل ع  اي سا، (5)

 .66ا -123 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س

 .170ا ،50:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي    و(7

 .22ا -112 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و8س
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 Lعدم عد  بدم ا ئدذ ،:  دبا اييدف  و1سQعاث    طد ع اي  د  * 
ا عودد  ايق بقددم  Lعقدد  عددم ا ئددم اا ئددذ  Pو  ف لمددم  :ثدد ي

 .و2سع   ش   ا رف عا

 :Qتسميته باحلسن

بمددا بددم ايالطدد ي  :افددي  دد ةل ايعثا ددا اط اردد  امردد   ايظدد ل  * 

عم   ا بم لثل  عم ايفه اناو عدم عطدا اهلل بدم  د   عدم بمدا بدم عطدا 

ياقددم  :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي Kاهلل عددم  العدد  بددم بمددا عددم  ب  دد  

طقددا  ردد   :  و ال وت ايئددةا رص  وت يدداع  اوفتهدد  فقدد ي ب    ادد 

فخدد ع   ف  ردد  ندثعا يدد لال  ، دةددا ايطصد :اايددانث  ،بمدا فددانث   ندث 

ردد  ع   :ثقدد  ؟ردد  بمددا ةددم  قعدد  ي األع  :فقدد ي ب ،هلل يدد  اا

عدد  بددم  ال ل يددئ احدداب اااعرددب ا قاعتددب  و1س عدداب  ا حدداثه  ا ب لدد 

اع دد    ،و  مهلددط  عددي :اثدد  يدد  ، ث  دد  ةفددب ايئددس  :فقدد ي ب ،ي  لدد 

الطد  أل ادو ايدة  ،ر  بمدا و   ند  اهلل ي ويد  وي  ند  ايالد  ايعدو ، لع

                                                           

 .170ا ،50:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي    (1)

 .7ا -240 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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رد  بمدا و   ند  اهلل ي ويد  وي  ،ا ند  ايالد  ايعدو ،ةم  ية ب فئدمات  عقاد 

الطدد  يبفتددو ايددة ةددم  يددة ب فئددماته   ،فدد ل  ايئددةاا  ااألع  ، ندد 

ردد  بمددا و   ندد  اهلل ي ويدد  وي  ندد  ا ئددم  ،اا ندد  فدد ل  ادد    ،ف لمددم

 ،فئددماتهة ا ئددم اا ئددذ ،الطدد  يئددطواو ايددمذ ةددم  يددة ب ،ايدطسا

ث رعدد   ددبا ا ددارو ثدد ي  Nفقددة  دداب ايفطددب  :ثدد ي ،ا ندد  ا ئددم ايددطسا

فد نيي  ،اوندة طلقدع عدم لدث  نعئد  ،دباةد   ا د  اهلل وت بمدا بعد :ثث 

ُبُك    َضننْل  َمننا * َهننَو  إ َذا َوالنننْج    ﴿ :اهلل ططدد عع اطالدد ت ططادد   ليددو
 َصنناب 

 .و1سوت     امر   ﴾َغَو  َوَما

و  اهلل  :L: ثدد ي ا ئددذ بددم عدد  و2سطعئددا اإلةدد   ايالئددل و* 

اع  ددهع عددو  ااعقمدد   يددةا ادد    و3سطالدد ت ودد   قددب     ايددثا 

اوس لددم  الدد  بمدداا اعقادد  اف لمددم اا ئددم اا ئددذ  شددط     ئددم ي 

ي امفدد ا ةددم ايئددةاا  اا مددئ  ابداادد    نددثاعلع طلدد ،عهدد     

                                                           

 .36ا -324 – 323 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .101ا ،219 ة   ايالئل و،اوفئث  يإل ة   ايالئل و،طعئا اإل و(2

 و ي اوصاع: اايتثا .(3
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م   طالظدداة يدد   و1سفدد ة  اهلل اوس لددم ب يئددما  ،اامفدد   اايلدد ه اايالدد ا

شددط ا ايتددب ثددا عددع  نثاعلدد   ندد  ثددا فلددق  بدد    القدد  اعدد ا يتقددو األ

فئددمااا وي وبقدداس  بدد     رتثا ددل مددسي عظمددم اهلل ا   .و2سامفدد ا

وس لددم اقهدد  ف يددتل  اثددا طثا ددال  بدد  ا ،رتثا ددل ألنثاعندد   لدد  ايطادد 

 :Lثد ي عد  بدم ا ئدذ.ب  د  ليدو اطلد   ةدم ايل ف رم ب و3ساط فل فل  
ردد  عطدد   اهلل و      ودد   :ثدد ي :ثدد ي N ددارفب  ال عددم  بادد  عددم عيددثي اهلل 

ع   ايفددثع يدد لال  ةددم حددقط  ول ادد   اهلل ثددا نقدد   شددط  ف  ةددم لعا  

ردد  ع  ةدد  لددب   :فقدد ي ،ايالدد ا وت عهدد   ع   ايفددثع ان رتطددذ األشددط ا

 ندثاع  شدط ا نققدتهع ةدم     بقد ع عد    :ثد ي اهلل عدي ا د  ؟األنثاع

وت عهدد ع ايددبيو  ةدد   اوس لددم ب يئددمث  يددو ول افدد  اعدد ا يتقددو 

انظدد  ردد      وت  :فقدد ي اهلل طالدد ت ،ردد  ع  يددث بافتهدد  ب :فق ي    .األشددط ا

  عددو لعا  نددثع  شددط  ف  ةددم عهدد     و4سااثددل Qلعا  ايالدد ا ففظدد      
                                                           

 ي اوصاع: ب يئمث . (1)

 ي نئخم: ي امف ا. (2)

 ي اوصاع: اايتل  اط فل اا  . و(3

 .اعفل :ي اوصاعو (4
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نئدد   ي اودد    ادد  حددثع  شددط  ف  اددة رفوطددل ا دد  اإلايالدد ا فدد نوطل ف

ردد       :فقدد ي ؟ةدد  لددب  األشددط ا ردد  ع  :فقدد ي .ايصدد فام فدد     شددط  ف 

ا ا ندد  ا ماددا اورمددث  لددبا بمدد ،لددب  األشددط ا  فلدد   س قددب اب ردد يت

 ،ا ندد  ايالدد  ايالظدداع ،الددبا عدد  ،شددقق  يدد  ايددة ةددم ايددمب ،و1سي  فالدد ب

الددب  ف لمدددم ا ندد  فدد ل  ايئدددةاا   ،شددقق  يدد  ايددة ةدددم ايددمب

افدد لع  ،رددث  فصدد  ثلدد  ب و2سفدد لع  عدداا ب عددم ع تددب ،ااألع ددذ

الددبا  ،فعددقق  بدد  ايددة ةددم ايددمب ،ارعددافهع و3س ايادد  ب عددة رالدد زع

شددقق  بددة ايددة ةددم  ،ا ندد  اورئددم اوممدد  و4سا ئددم الددبا ا ئددذ

 .و6سو5سايمب

                                                           

 .ا ن  اورمث  ا ماا ي  فال ي  :اوصاعي  (1)

         فصق :ايثيا .ثوال  :فوع ا ط  : ثثي [ ف لع  عاا ب ةم ع تب] :ي اوصاع و(2

 .ثوال  عفه  :فوم  عم ايال    .عم ع  ع

 . و عة رصاطهع و(3

 .البا  ا ئم اا ئذ :ي اوصاع (4)

 .بشقق   يماهة ةم ايم :ي اوصاعو (5

 .10ا -328 – 327 : 26 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع  بر ع و6س
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ب ييدددف   وت ايصدددااا عدددم وبددد الاع بدددم  :و1سثصدددث األنطاددد ا* 

ل عا  عم  ال بلد    دا بدم بمدا عدم بمدا بدم ريردا ايقد يض عدم ثتاطدم 

بددم يددالاا عددم ايقاددو بددم يددالا اويددةعا  بددم  العدد  عددم  بادد  عددم  ال 

ودد   قددب اهلل     انعددو فادد  ةددم عا دد   :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ل ردد   ثدد ي

رد  ع  لد   ققد  ثدط   :ايتع      رمفم ايالد ا فد لا  ئدم  شدط ا فقد ي

 ؟فمدم لدتيا ايدبرم  ع   يدةالع :Qثد ي  .و2سي :ثد ي ؟    داادةم ايطعد

لددتيا  ئددم ةددم ايدداع يددثيلع ةدد   ققتددو اي  ققدد  امفددم اي  :فقدد ي

ع  اي اوس لدددم اي ايفددد ع اي ايالددد ا اي ايلددد ه اي ايئدددةا اي األ

لدتيا  ئدم شدقق  بدع ايدة ةدم  يدة ب ف ند  اورمدث   ،نسامم اي اإل

ا ندد  لا  ،ا ندد  ايعدد ل  الددب  ف لمددم ،ا ندد  ايعددو الددبا عدد  ،الددبا بمددا

ب د يادد  عددو نعئدد ،ا ندد  اورئددم الددبا ا ئددذ ،الددبا ا ئددم اي ئدد  

                                                           

 .10ا ،47 ثوئ ايارم اي ااناو، ثصث اينطا ا،  (1)

لبا رال ع  اي اار   ايتب طاي عو    اهلل  قب ثط   باف       رل     ، ا ق   (2)

عو  اي      قب اهلل ي األع  بالاا، اا ارو اة ط   ةم ة ار   ايال ةم، ان ر   ةم 

 .K  متف   ل ا
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 ندد  ي ردد طافب   ددا اي ثقطدد  ةفقدد ي  طددم ةددم  دد  ي ةددم بطددم   ددالع وي 

ا ياد  بالدييت  ند  ي رد طافب   دا اي ثقطد  ةفقد ي  طدم ةدم  ،   قت   فتدب

ردد      لددتيا حددعثيت ةددم  ، دد  ي ةددم بغددو   ددالع وي    قتدد  ندد عو

 .و1سنمب ا ع  لقو ةم  لقو ققب  ع  نمب ةم  

 ،يددم   ئددف  :Nاودد  ايددا ا ئددم يددة  عدد    بدد  فقدد ي ايفطددب * 

لددث ا ئددذ ادد اي   ،ي :Nيددة   رلدد    بدد  فقدد ي  Qفقددة ايددا ا ئددذ 

 .و3سو2سل عا  ش  اشطا

او  عيددد نتب  ،ايثيدددا يقثايدددا عي ندددم ةدددم اهلل ثئدددة :Nاثددد ي * 

بفدددب و ا اددد  شددد ا يدددماتهة ب يدددع يدددطوب  Lا ئدددم اا ئدددذ 

 . و5سو4ساشطاا

                                                           

 .10ا -5 : 27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .46:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  (2)

 .63 : 39 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .77 ابم فها ا  ، و عا  ايااعب انم ا ايئ عب،(4

 .68ا -98 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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عددم  ،عددم اي  دد  ،ب أليدد ناا ايفسرددم :و1سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 

ااشددتب ةددم ايددع  ، ئددف  رددث  ايئدد بل Nيددم  عيددثي اهلل  :ثدد ي K ب  دد  

 . و2سالا   ن  ن رلم بافهة وي ا م  ،ا ئم  ئاف 

 ،ايقودد   [  ددا بددم ا ئددم] :و4س ةدد ب ايصددااا ،و3س ا لدعقدد  ايعدد* 

عدم  د    ،عدم ايلدطب ،عدم امدثل و ،ايئدل و [ا ئم بدم عد ]عم 

 Lعدم  باد  عد  بدم ا ئدذ  ،عدم اردا بدم عد  ،عدم ايدفةب ،بم ةامدث 
ةدد  افدد   :يدم  فقدد ي :Qث يدد  يالدد   Lودد  ايددا  ف لمدم ا ئددم  :ثد ي

فدد   أل ويادد  ي   ثددم  Nأليددطب ب يددم  عيددثي اهلل فمدد ا عيددثي اهلل 

حددع اا رددع عةدد   دد  ا  ددب  [  ثددم] ن   لددع    طقعددث  ي  :حددع اا فقدد ي

ةدد  افدد   :فقدد ي ؟لدد  يددمات  :Q  ثددم بالدد ا فقعدد  فاهدد  رددع ثدد ي يالدد  

 .اةدد  افدد  أليددطب ب يددم  عال عددي ا دد  :Nفقدد ي  ،أليددطقو ب يددم 

ف ا   اهلل طط عع اطال ت وت    اد   ند  ثدا ايدا ورمدا ابدم فد لطط ف ث  د  
                                                           

 .145ا ،46:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي    (1)

 .3ا -127 : 101 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .5ا ،137:1 ايصااا، عق  ايرشا ل، و(3

 .3ا ،197 ايصااا، اية ب،و (4
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  عقادد  ةفددو بمفييددم لدد عا  ةددم ةثيدد  فئددم  و :ايئددس  الفعدد  اثدد  يدد 

و   :فهفدد   ةددم اهلل عددي ا دد  رددع ثدد ي Qب يددع ابددم لدد عا  فهددطط    ادد  

اةدد  ادد    :ثدد ي ،اهلل ططدد عع اطالدد ت ردد ة ع    طئددما  ب يددع ابددم لدد عا 

 .يم  ا ئم فئة  ا ئم :يئ   ع ال ث ي :ش  ث ي :ث ي ؟ايم 

شددد  ادددطقع اشدددطا اقمدددا اةعددد   :ثددد ي ايعااا بددد  و :باددد  

ا ئدددم  Nايفطدددب  بثاددد  اب يدددة هع يدددم Qامرددداب  بفددد ا لددد عا  

 .و1ساا ئذ ااورئم

 ،43أل ،* ااع  ةفقدددد  ي بردددد ع األنددددثاع يقالسةددددم اومقئدددددب

 .240-238ص

عددم  ،عددم اي  دد  ،: ب أليدد ناا ايفسرددمو2سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 

عددم  يددةا بفدد  عمدداس ث يدد : ثطقدد   Kعددم عدد  بددم ا ئددذ  ، ب  دد 

 ددد ا  Qفقددة ايددا ا ئددم  Lب  ئددم اا ئدددذ  P دداطو ف لمددم 

ف ةد   د   ،ر   يةا لد يت ابفدب فافالتد  وياد  ي   ثدم حدع اا :فق ي Nايفطب

                                                           

 .3ا -238 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .5ا ،28:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي    و(2
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ردد   يددةا  ن  عهددا ويددالع    ي طقعددثا اوثيددث  ي   ثددم  :اثدد ي Nايفطددب 

 .و1سحع اا......

 ،43أل ،األنددثاع يقالسةددم اومقئدددب* ااع  ةفقدد   رلدد   ي بردد ع 

 .241-240ص

عددم  ،عددم ايئددل و ،: ايقودد  و3س ا لدعقدد  ايعدد ،و2سعةالدد   األ طدد * 

عددم  ال  ،عددم عطدد   بددم افددا ا ال بلدد  ابددبب ،عددم ايلددطب ،امددثل و

 لمددم ب  ئددم فثيددا  اثددا ادد   ودد   قدد  ف :عددم  دد ب  ثدد ي ،ايدديبا

 :ث يد  ف لمدمي   ثدم بالد ا فقعدث  ي حدع اا ا  ةد لع    رقعدث Nايفطب

 .و4سر  ع  يم .....

                                                           

 .4ا -240 – 238 : 43 ،بدايالسةم اومقئ -بر ع األنثاع  و1س

 .6ا ،57ايصااا، ةال   اي ط ع، (2)

 .7ا ،138:1ايصااا، عق  ايرشا ل، (3)

 .8ا -241 – 240 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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 L ددبا اييددف   عددم ا ئددم بددم عدد  :و1سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 
 ن  يدمب  ئدف  ردث  ايئد بل ااشدتب ةدم ايدع ا ئدم  ئداف  الاد   ند  ن 

 .و2سةفق  Q: عف  Qحراعم اي     .رلم بافهة وي ا م 

 ،عدم  د   بدم ةامدث  ،عدم ايلدطب ،ب ييدف   :و3س ا لدعق  ايعد* 

ثد ي  :عدم  دا  ثد ي ،عدم  باد  ،عم بما بدم عد  بدم عطدا اهلل بدم عطد ي

ردد  ف لمددم ايددع ا ئددم اا ئددذ ي ابفددب لدد عا  شدد  اشددطا  :Nايفطددب 

 .و4سيل اةتهة عو اهلل عي ا  

ا ئددم بددم بمددا بددم يادد   :و6س ا لدعقدد  ايعدد ،و5سةالدد   األ طدد ع* 

عددم عطددا اهلل بددم  ،عددم   ددا بددم حدد يي ايتمامددب ،عددم  ددا  ،ايالقددثو

 لدا     اد  وت عيدثي  :ثد ي Lعدم  باد   ،عم  الع  بدم بمدا ،عائ 

                                                           

 .145ا ،46:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي    (1)

 .5ا -240 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .6ا ،138:1 ايصااا، عق  ايرشا ل، و(3

 .10ا -241 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .8ا ،58 ايصااا، ةال   اي ط ع، و(5

 .9ا ،139:1 ايصااا، عق  ايرشا ل، و(6
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ايددع ا ئددم بددم عدد  ا  ثددم   ردد  ةددم رادد   امفددم ااشددتب ايددع  Nاهلل 

 .و1سا ئذ ةم ايع ا ئم

 ،عددم  ددا  ،ا ئددم ايالقددثو :و3س ا لدعقدد  ايعدد ،و2سةالدد   األ طدد ع* 

 ،عدم ابدم عاافدم ،عم عائد  عدم رثيدب بدم رالقدث  ،عم  اا  بم ايق يع

ود  ايدا  ف لمدم ا ئدم  د ا   :عدم عل ةدم ثد ي ،عم عمد ا بدم  رفد ع

رد   :فئة   ئدف  فقدة ايدا  ا ئدذ  د ا  بد  وياد  فق يد  Nب  وت ايفطب 

 .و4سعيثي اهلل لبا   ئم ةم لبا فئة   ئاف 

  ددا ب ييددف   عددم لدد ن  بددم : ةئددفا و5سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

 Qعددم  ال مهئدد   ب يددف    عددم عدد  ،اي عاارددم مهددا  Qعددم عدد   ،لدد ن 
 :ثقد  ، عا  ابفدب ةد  يدماتمث  :فقد ي Nو  ايا ا ئدذ  د ا ايفطدب  :ث ي

ودد  ايددا  :ةئددفاو   ددا ا ال رالددو ثدد ي .بدد  لددث  ئددم :يددمات    بدد  ثدد ي

                                                           

 .11ا -242 – 241 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .7ا ،58 ايصااا، ةال   اي ط ع، و(2

 .10ا ،139:1 ايصااا، عق  ايرشا ل، و(3

 .12ا -242 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .166:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ و (5
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فداع   عيدثي  :ثد ي عد ا ئم ية   ي  فقدة ايدا ا ئدذ يدة   العد ا 

اهلل اعيددثي   عقددع  :و   ةدد       مهددا ايددع لددبرم فققدد  :فقدد ي Nاهلل 

بمدا بدم  .فئة    ئف  ا ئداف  اثدا عارفد  نردث لدبا عدم ابدم  ال عقاد 

 ةدد      ايددمب ابفددب لددبرم  :Nثدد ي عيددثي اهلل  :Lعددم  بادد   ،عدد 

ودد  ايددا ا ئددم بددم عدد   :Q ا اي طدد ع ثدد ي ايصدد  ا  . ئددف  ا ئدداف 

ايددم  ي  ثددم ةددم   ردد  ةددم رادد    N لددا     ادد  وت عيددثي اهلل 

فقددة ايددا  ف لمددم ا ئددم  ،امفددم فاهدد   ئددم ااشددتب ةفهدد  ايددع ا ئددذ

لدبا  :فئدة   ئدف  فقدة ايدا  ا ئدذ  طتد  بد  فقد ي N ط  ب  عيثي اهلل 

 .و1س  ئم ةم لاع فئة  ا ئذ

 . ر  و   ئم ا  و ثمسثثي  

 ا شدددقب ا  رددد  ثددد ي  بدددث عطادددا دايئددد :ثددد ي امدددثل و :باددد  

ا حددددقه   :وي   دددد  ايطدددداو ةفهدددد  اايثا ددددا  ةفهدددد   ثددددم ثدددد ي

 . و  اا و  سب يع عيام 

                                                           

 .28ا -251 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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ابددم بوددم ي اإلب نددم ةددم  عبددل لدد ا  :و1سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

يدم  لد عا  ابفاد  شد ا  :Nثد ي عيدثي اهلل  عدم يدقة  ،ةفه   بث اخلقاد 

ةئدددفا   دددا اطددد عرو .اا ئذ او  يدددما  ابفدددب ا ئدددم .اشدددطاا

 اي  لد عا  شد ا  وندة يدماتهع ب يدةا :ايطسلعو ااتدئ ايعداالم  ند  ثد ي

يددم   :Nفدد  اي ايددارقمب عددم يددقة  ثدد ي ايفطددب [ اةعدد ااشددطاا ]

اونفدب يدما  ابفدب ا ئدم اا ئدذ بدة يدم   ل عا  ابفاد  شد ا اشدطاا

ثدا  عالدئ عدو ثالدث   :عدم  ال ل رد   ثد ي ،عو ا بدم رئد ع.ل عا  ابفاد 

رد  بفد   :فدايث  عقاهد  فقد ي بد  :ثد ي Pعو ةفديي ف لمدم   يث  :ي  فق ي

وب ابفاددو ف    دد  ويادد  ا ئددم اا ئددذ فمالدد   عيددثي اهلل     ددب

ي ايتدثعا  شدطا اشد  اي اإلنماد  لد    ايدمهة :رقطقهة ارطلدب ارقدثي

 شدها    ي ويد  وي  :لاد ا  ثد ي فقدة Nالائ ردع يد ي عدم حدعم ايفطدب 

 .و2سNاهلل ا شها    بماا عيثي اهلل 

                                                           

 .166:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(1

 .29ا -252 : 43 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع بر ع  و2س
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ايقالدددث  ةدددم اإلبددد  لدددث ايطلددد   دددذ  :ثددد ي امدددثل و :باددد  

ةددم اي ادددث  ا  نددد  ليددو    رددد يت عقاددد   ر اددئ  و رملدددم عهدد  

 .يفت   وت    رففب ف لا  رف  يمب ئس

: عمددد ا  بدددم يدددقة  اعمددد ا و1سةف ثدددئ ابدددم شه  شدددث * 

ا ئددم اا ئددذ ايددة  ةددم  يدد ةب  لدد  امفددم ان  :ثدد ي بددم ر بدد 

يدددمب ا ئدددم  ئدددف  ي   :N  ب  ثددد ي ايفطدددب .رلثنددد  ي ايدددانا 

ااشدددتب ا ئدددذ ةدددم  ،ب  ئددد   اهلل ث ةددد  ايئدددةاا  ااألع دددث 

اعددد  اا ئدددم ايدددة  ةدددم  يدددةا اهلل طالددد ت اا ئدددذ  ،اي ئددد  

عدددي ا ددد  اددد   اهلل  :ا ل   بدددث ا ئدددذ ايفئددد بم.طصدددغا ا ئدددم

 مدددئ لدددبرم اييدددمذ عدددم اخلقدددب رالفدددب  ئدددف  ا ئددداف   تددد  

ف نددد  ي رالددد        ددداا ةدددم ايالددد    Pرئدددمب  دددة ابفددد  ف لمدددم 

اي  و2سيدددا ندددياع    ي ةدددم ادطئدددم   دددة ي ثدددارع األرددد   وت عصددد

                                                           

 .166:3 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي  ةف ثئ  و(1

ة ا   اىف ايفئو اووطثعم ط ا . 398ص  3لبا لث ايصراي اة ي اوصاع أل و (2

   ، ااس   يهث ف   ط ا  ةهم  اة ا  ةم ثط    ايامم فس رالا ي ثط ي . انياع لث
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ايدددامم ةدددل يدددالم  فخ ل ددد  اافددد   ةددد  فددداهة ةدددم األيددد ةب اوندددة 

  دبعدددتي ا ددد ا اائدددرالددد   فددداهة  ئدددم بئدددلث  ايئدددذ ا ئدددذ 

ايئددذ عددو ةفدد ي  طاددئ ف ةدد   ئددم بعددتي ا دد ا اايئددذ فددس نال فدد  

 :وي ايع  ط  ةال ا  ث ي ايع ع 

 ةدددد    فدددد         األع  اب ددددألأ 

 

 و1سبراددو  ب ب  ئددم ايئددطا  

 تد  س :Qيع   بث عم  مهدس  طغقدئ عدم ةالفد  ثدثي  ةدا اودتةفذ  

ا  ددا    ،ا ئددف   اإل  ةدد   :فقدد ي واشددب عوعدد و ،يقددا الدد  ا ئددف  

 :و2س ث ي ايعفع  ، ئم

                                                                                                                                               

  عان   بوم ةم ايالان نام ةفهع بوف   عظاة : عباالم اةرض. اةم نياع بم ةالا بم

 ر ةهع رث   يااو، اثا   ياا، الث  ط  ا ن  ب  اثالم بذ نياع اايامم. عا ل ةالمع 

 .ثط    ايال  

  نعا  امثل و ي ايصر ا انق     ايع ع  ث ي ي ا ئذ: و (1

 ط افدددد  ب يفثاحددددب ةددددم  ئددددذ

 

 نئدددد ا ا ددددب رققوددددم امةندددد  

  

ب   اط ، اثا  يالظع  باألا  ا   ةم  شا ب  ا ايال   ثا  يم بش ع  ةم بف و  (2

 شعت .
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 و1سةهلثةم ايلعرذ  عة ا ا ئم 

 

 ئددد ا ةقئددد ا بلعاهددد  شدددفم 

 .و2سشب عوع و  و لر  

 * * 

 

 

  

                                                           

 مم ، اع     ع  ي  بالث ا  ة  مهو   ايعرع ا ع - عة ا ةتنو األ ع  و  (1

البا اوالف  لث ايصراي ايبو ا ت ع  اي ااناو ي     عو  طئتطذ االثب  اة افق .

 .50ص  1عا ل  ا ا اراو أل  -ا ارا ايفهل ا نل   ابم  ال 

 .30ا -252 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س



 

  

 

 الباب الثاين

 مامةاإل
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 :Kعرش يئمة االثنمامة األإدالئل 

عددم  ال  ،: ا ئدذ بددم عطدا اهلل ايئدلافبو1سطعئدا عد  بددم وبد الاع* 

    K عدم  ب  د  ،عدم ايصد  ا ،عدم عطدا اوقدو بدم لد عا  ،يالاا ايطم 

حددثع األنطادد ا فالدد   عقادد   Qةقددو ايدد ا  عدد   عددو ا ئددم بددم عدد  

 ؟ةد  رطلادو :فقد ي يد  اوقدو ،فقة نظ  ويا  بلد  بلد ا شداراا   ،و2سرقثا حفة  

لثردد   ،عدد رو ايصدداع ،اددو ايقراددم :Nلددب  حددعم  دداو بمددا  :فقدد ي

 ، ئددم ايث دد  ،و3س فقددل األيددف   ،نددب ثفدد  األ ،عدد رو امطهددم ،ايالفددب

ادد   ردد ة   ،فصدداي ايقئدد   ، ئددم ايلددس  ،لاددئ ايدد ري ،ثوددط ايعددال 

ان  قددب  ،بقددع عمدد   رسردد  ايددتذ يددفم ،ارفهدد  عددم اوفلدد  ،بدد وال ا 

اادد    "ي ويدد  وي اهلل بمددا عيددثي اهلل  " :عقادد     ةلتثبدد    بالددا  وي   متدد

اائدد ا  ،اثلدداط  ا طددم حددث  ،ا قددب يدداع  لا ايعقدد ع ،رتخددتع ي رمافدد 

                                                           

 .271:2ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (1

 اايتظه  اوصفب ي اب ةش    ايصراي: بقثا. اي اوصاع  رل  ةف  اوتمو (2

 ااوالف  رقمل عف  ايفثع. ب يا ا،

 األيف  . الث ةم  بقل ايصطي:    ا ا  ا.ي اوصاع:  بقل و (3
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 :فقد ي اوقدو ،ود   تد   دب بد هللن رقوالد  ان    اي بد دحث  اد   رتئد

فهدد  ادد    ،و1سوندد  رلددث  يدد  ةدد  رتصدداا عددو يددطوا  وندد  نمددا ي اإلنمادد 

 ؟فطقدب يلدع ليدو :فقد ي اوقدو ،ثدا اد   ليدو :Qفق ي ي  ا ئدم  ؟ليو

نطددالع  رددع عددو ةقددو ، اي فتفددم لددب  األةددم عقاهدد  :ثدد ي اوقددو ،ي :فقدد ي

 ،امةدد  بدد وال ا  ،ةددفلع ايقدد  ع بدد  ب ،و2ساا تادد علع عددو لعرددم نطدداهع

 .و4سو3ساخل  .اايف لب عم اوفل 

ايالد   ،ةفد   ود  يدا يت ةدم اي طد ع و5سثودط ايعدال  :Qثثيد   :با   

اي رطالددا    رلددث  طصددراب  ،عددا  ايي يدد ي ايتدد   اددة يددا يت اودد ا 

 .ايئطط

                                                           

 ي اووطثع اي اوصاع: ة  رتصاا ب  عو يطوا .و (1

ي اوصاع: بب   اي فتفم لب  األةم، مهقط   ب اة ا   األاي اايف   عو ةقو نطالع و (2

 اا تا ع لب  األةم عو لعرم نطاهع.

، 136-132: 10اي تم    : أل   اوصفب ي ات   اا ارو لثر  ثا     و(3

 .134اايقوالم ي: 

 .2ا -147 – 146 : 16 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 ع   ثوط ايعال : ثصا ايعال   الا . و(5
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، عددم و3س، عددم  ددي  بددم ايق يددع ايالقددثوو2سابددم ةثيدد  :و1ساخلصدد ي* 

عدم بمدا بدم  ،اييرد   و5سعدم بمدا بدم ا ئدذ و4س الع  بم بما بم ة يدو

ردد  بدم عيددثي اهلل  :ثقد  يد  :ثدد ي Q، عدم ايصد  ا و7س، عدم اوعلدد و6سارد  

ا دد  ئاالدد  ايدداا  و8س ا  ا ئددم Qيددا ا ئددذ ااددب حدد ع  اإلة ةددم ي ا

و  ةثيدد   :Qفقدد ي  ؟ايددااا شددط    لدد  امفددم ،ايددطو   Nعيددثي اهلل 

ا ندد  نطاددذ ة يددقذ   ددثرم فمالدد  اهلل ايفطددث  ي حددقئ  Lالدد عا  

 ؟ن فالدد  اهلل ليددو :ان رلددم أل ددا    رقددثي ،لدد عا   ا  حددقئ ةثيدد 

ن  القهدد  اهلل ي  :او  اإلة ةددم  سفددم اهلل عددي ا دد  يدداس أل ددا    رقددثي

                                                           

 .305 اخلص ي،ايصااا،و  (1

 .ي اوصاع:ع  بم ا ا بم ةثي و  (2

 .ي اوصاع ار    ايالط هو  (3

 .ايعياعوار    ايلثي  ي اوصاع:و  (4

 .بم ارا ي اوصاع:و  (5

 .ايا و ي ايح :و  (6

 .بم عم و  (7

 .ي اوصاع:  ا  ايا ا ئمو  (8
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ي  ،حددقئ ا ئددذ  ا  حددقئ ا ئددم ي  اهلل لددث ا لدداع ي  فال يدد 

 .و1ساخل  ،رئ ي عة رعال  الع رئ يث 

:  ال عددم يددالا اا مدداو ةالدد  عددم وبدد الاع بددم و2سواددةي ايددارم* 

  عدم  ال ويدةعا  دل شع عدم بمدا بدم  العد  عدم عطدا ا مادا بدم نصد

ي طلدددث  اإلة ةدددم ي   دددثرم بالدددا ا ئدددم  :ثددد ي Qعدددم  ال عطدددا اهلل 

 .و3س باا ونة لب ي األعق   ا عق   األعق   Lاا ئذ 

 رددة  فلدد   :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :اةفدد  عددم ارددا ايعددر   ثدد ي* 

افلدد   ،و  فلدد   ايفدد  رقرددب بعلدد     ندد  :فقدد ي ؟ا ئددم    ا ئددذ

اع   فددا القد :ثقدد  يد  :ثد ي ،   ند  رقردب بعلدد   ايفد  ااد  يدد  فلد 

نرددم ةددم  :فقدد ي و4سفدد   ااهلل ةدد  يدد يتو وي ة طدد  ا ايددل عدد  ي امددثا 

فلددقف  ةددم اهلل اعقمفدد  ةددم عفددا  ،شددم   لاطددم ب  ندد  اهلل ةددم لافددم اا ددا 

                                                           

 .6ا -70 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،414 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (2

 .13ا -254 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 ة ط  ا: ل يط   و ل يط  وال فتلع اايلسع يعل  قلع. و(4
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انرددم اةفدد ا  عددو  ققدد  اايدداع   وت  رفدد  اا مدد   فدداة بافدد  ابددذ  ،اهلل

 ققفدد  اا ددا اعقمفدد  اا ددا  :فقدد ي ،نالددع :ثقدد  ؟ اردداع ردد  ارددا . ققدد 

 ،بالدداطلعو 1س  دد   :فقدد ي ،افلددقف  اا ددا ااقفدد  اا ددا عفددا اهلل طالدد ت

 ،  للدبا  دثي عد ا عبفد  عدي ا د  ي ةطتدا   ققفد دنرم ارف  ععد :فق ي

 .و3سو2س ايف  بما ا ايوف  بما ا   ن  بما

    مدل اهلل عدي ا دد  عدو  ققد  بالدا نطادد   و5ساعتق  ند  :و4سايالق  دا* 

 ابدع  ةدا اودتةفذ عد  بدم  ال ل يدئ ردع  : داأل مدم ايرفد  ععد Nبما 

ا ئم ردع ا ئدذ ردع عد  بدم ا ئدذ ردع بمدا بدم عد  ردع  العد  بدم 

بما رع ةثي  بم  الع  ردع عد  بدم ةثيد  اي  د  ردع بمدا بدم عد  ردع 

ع  بم بما رع ا ئدم بدم عد  ردع ا مدم ايقد  ع اوفتظد  حد  ئ اييةد   

                                                           

 ي اوصاع: ثق  ف     بالاطلع فق ي: ارف  عرش. و(1

 .369ا،277 ئم بم يقاة  ا قطب، اورترض،و (2

 .23ا -363 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .35ا ،93 ايصااا، ايعتق  ا  ي  رم اية ةام، و(4

 .Kاأل ط ع ايثاع   ي فل    األ مما ب ايصااا ع   اهلل األاح   امطام ةم و  (5
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  ددع  ايددث ايةدد  ايددبرم  ةدد  اهلل ااعتق  ندد  فدداهع  .K ا قاعددم اي  دد  

ا  ددع  بددثا  اهلل اايئددطا  ويادد   ،ا  ددع ايعددهااا عددو ايفدد ي ،بودد عتهع

ا  ددع  ،ا  ددع عاطددم عقمدد  اط ائددم ا ادد  ا عادد   طث اددا  ،ااأل يددم عقادد 

ا  ددع ايددبرم  للددئ اهلل عددفهع ايدد  س  ،ةالصددثةث  ةددم اخلودد  اايييدد 

ا   بددع اوالمدديا  اايدداي   ا  ددع  ةدد    لدد  األع   ،الهدد لع طوهدداا

ا   ةددفقهع ي لددب  األةددم امفدد  يددعافم  ،اددة    ايفمددث   ةدد    لدد  ايئددةا

اول ةددث  ايددبو ي اهللِ ا  ددع عطدد    ،ااطدد    وددم ،نددثا ةددم عاددئ نمدد 

 . و1س .........ات ا   ا ارو.قثن  ب يقثي ا لع ب ة   رالمقث رئط

عائدد  عددم عددم  دد   بددم  و3سابددم ةالدد ا  :و2سبصدد    ايدداع   * 

يد يت  عدة رترداب  :ثد ي Qعدم  ال عطدا اهلل  و4س  ري عم ايالدسا بدم يدا بم

ود   عا  اهلل     Nو  عيدثي اهلل  :ايف ي وندة لدب حدراعم لتثةدم ثد ي فقد ي

                                                           

 .46ا -262 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .17ا ،199 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و  (2

 .ايالط ي بم ةال ا  ي ايح :و  (3

 .يط بم ي ايح :و  (4
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رقطلدد   اعب عقادد  عقمدد  ايددس   اةدد  لفدد ع رددع حدد ع وت ا ئددم اوت 

بالددا  و2سرددع ثددطو ،   يددقمم و1سايددتث ع  Qرددع  ددذ ثتدد  ا ئددذ  ،ا ئددذ

ردع حد ع وت عد  بدم ا ئدذ ردع حد ع وت  بادو  :فققد  :ثد ي ،ليو ةفهد 

 . و3س نالع :ث ي ؟رع انته  وياو

 ااع  ةفق  ارل :

بما بم ا ئذ عم حعثا  عم ابم ةئل   عدم  :و4سبص    اياع   * 

ي يت  عة رتراب ايف ي  ن   فالد  وت  :ث ي Q م  عم   ا  عم  ال  الع  

يدس    Qو  ثطو اعب ع   Nو  عيثي اهلل  :ث ي ،   يقمم حراعم لتثةم

فقدة  عدا     رعتعد  ايدتث ع      Lلف يو رع ح ع وت ا ئم اا ئدذ اة 

ردع  Qرع ثطل  بالا ليو فص ع وت  بادو عد  بدم ا ئدذ  :ثق  :ث ي ،يقمم

 .و5سنالع :ث ي  ؟انته  وياو  ا ح ع وياو

                                                           

 ان  رقت  ايتث ع . Qي نئخم: فقة     س ا ئذ  و(1

 ي نئخم: رع ثطل . و(2

 .16ا -209 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .10ا ،197 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و (4

 .11ا -207 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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:   ددا بددم بمددا عددم األلددثااو عددم فلدد يم و1سبصدد    ايدداع   * 

 عطددا عددم عمدد  بددم  بدد   عددم   رددع بددم ا دد  عددم  دد ا  بددم  عددذ عددم  ال

عقمدد  ايددس   اةدد   Qاعب عدد   Nودد  ثددطو عيددثي اهلل  :ثدد ي Qاهلل

 .و2سKرع ح ع وت ع  بم ا ئذ ،رع ح ع وت ا ئم اا ئذ ،لف يو
ابددم ريرددا عددم ابددم  ال عمددا عددم بالددو ع  يدد   :و3ساي تصدد ص* 

و داا    :و  هلل ةدارفتذ :Qثد ي ا ئدم بدم عد   :ثد ي Qعم  ال عطدا اهلل 

اعدو اد  ةارفددم  ،عقدداهة يدثع ةدم  ارددا ،ااأل د   بد وغ   ، ادب وعد

 اعذ ةدم للدئ افاهد  يدطالث   يدب  يدب يغدم ردتلقع د يب  يب ب   ةص

حد  طته  ا ند   عد   ئادل ايقغد   اةد  فداهة اةد  ا  يغدم بخدس  يغدم 

  .و4ساة  عقاهة  مم مهاو امها   ب ا ئذ ،بافهة

ايقدددثي ي ةال فدددم  :ثددد ي ايعددداو اوعادددا ي اتددد   اوئددد    :ططادددذ

وندد  يدداس بممتفددل ليددو  :بمماددل ايصددف  ل ايدد    ايقغدد    ثددثي Kاأل مددم
                                                           

 .8ا ،197 بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع،بما  بص    اياع   ، و(1

 .9ا -207 – 206 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .291 اوعاا، اي تص ص، و(3

 .7ا -193 – 192 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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اثدا  د ا    طد ع عمدم  ،اي اا ئ ةدم  هدم ايالقد  اايقاد ي Kةفهع 

فد   رطد  ا دئ  ،ثدا اد نثا رالقمدث  ليدو K ئ طصارق  بد    ي بمدا 

اب ي ايقودل بد  ةفهد  نظد  ااهلل اوثفدب  ،ايقول بد  ةدم  هتهد  عدو ايفطد  

اثددا  دد يب فادد  بفددث  ،اعددو ثددثب لددبا ئ عددم ةددم اية ةاددم ،يقصددثا 

  اوعث ددم ااافقهددع فادد ،نثبخدد  ع هددع اهلل ا ا طددثا ليددو عقددس اثا يدد 

 ةد  ادث ع عد وذ ب يقغد   ف ي طد ع فاد   : ثدثي .ا فم اي    ايغس  انتهد 

 ،األ طدد ع ايال ةددم ي رطقدد  فادد  جمدد ي شددو ث رطددم ةددم  ددا ايتددثاط  اب نلددة 

 ادو  ،ا ة  عقمهدع ب يصدف ع   فالمثةد   األ طد ع اوئتعالدم  ايدم عقاد 

ةددل ةدد  اع   ،وي  ع :رقددثي ااع  فاهدد     ا مددم ي رلددث   دد لس ي  

 ،   عفددالع عقددع ةدد  ادد   اةدد  رلددث  ا   عقددث  ئاددل األنطادد ا احددإلياهع

   طالقداع األيدةاداثدا فئد ،Kةل     افد  ايصدف ع   ةفئدثبم وت األنطاد ا 

اب ممقم ي رفطغددب يقمتتطددل ايعددو ي .بددة رعددم  ئاددل ايصددف ع   Q   م

او  ادد   ايةدد رم فعادد  طثثددب  ا ةدد   لددع ايالقدد  بقدديا  ،ليددو  رلدد 

 .ايقثي ب  مها ةئتطالا
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بمدا بدم عطدا امطد ع عدم ا ئدم بدم ا ئدذ  :و1سبص    اياع   * 

 Qفدداو بددم اوختدد ع عددم  ال عطددا اهلل عددم   ددا بددم ا ئددم اوافمددب عددم
 L فلدددا  وياددد  حدددرب وبددد الاع اةثيددد   Nو  عيدددثي اهلل  :ثددد ي

عقاهدد  عقادد  اا ددتمم عقاهدد  ا ئددم اا ددتمم  Nفدد  تمم عقاهدد  عيددثي اهلل 

 .و2سا ئذ  ت  انته  وياف 

:   ددا بددم بمددا عددم األلددثااو عددم فلدد يم و3سبصدد    ايدداع   * 

عددم يددقاة  عددم عمدد  بددم  ال بلدد ا  عددم ع دد  عددم  برعددم بددم  يدداا 

   وت اوارفددم دةال ارددم اانصدد Qودد  اا ع ا ئددم بددم عدد   :ايغعدد عو ثدد ي

 ، اددو طث دد  ف  اادد   بددذ عافادد   دد  بالددا ي رع عثدد  دحددرطت  ي ةفصدد

بدد  بمددا لددبا ا مدد  ي رع عثددو   القدد  فددااع ردد   :فققدد  يدد  لا  رددث 

لدبا  :ثد ي ،ي :ثقد  ؟رد   برعدم  طداعو ةد  لدث : او ةد  طث هد  فقد ي

 :ثقدد  . رددثا  شدداالتف  فادد   يددةالع :ثدد ي ؟ رددثا  ةدد لا :ثقدد  ،ايددارثا 

ثد ي فغداا  وياد  اةالدب  ،امهدا ب يغداا  :ثد ي ، الق  فدااع فد ع  ايدمب
                                                           

 .10ا ،157 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و (1

 .19ا -186 – 185 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .6ا ،192 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و (3
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ا   ددم  :ثقدد  ؟ةدد  مهدداا بددو :ثدد ي ،ان  اددم  ثدد   ،ب اادد   رقدد   ابددم  خ

ابددم  خ ب الددث رقدد    :ثقدد  ؟ةددم لا ايعتدد  ةالددو :ايتددب اعدداطفب ثدد ي

عدد  ب يددارثا   :ا قددس فمقئدد  فقدد ي :فقدد ي ب :ثدد ي ،ايئدد   ثدد  

ثد ي فطادفة  ،ففظد  ايعتد  فد لا األيدةا طقدثا :ثد ي ،فد يت بد  :ثد ي .األايط

رلقتدو  ةدو انظد   ردم  :ثقد  ،رد  عدة  لدث لا ايدمب :لث رق   ول ثد ي لدث

اايتعددها  ، ن دف يتطعدد ،لددث لا ايددمو :فصددعي رددع ثدد ي :ثدد ي ؟ايددمب

 .و1سQايعت  ةل ا ئذ بم ع 
 :ةثيدد  بددم  العدد  ثدد ي :و3سبصدد    ايدداع    ،و2ساي تصدد ص* 

ا ا  بخدط  ال رالفدب  العد  بدم بمدا بدم عطدا اهلل ر ارد  عدم بمدا بدم 

يد ي   بد   :عائ  األشال و عم بمدا بدم يدقاة  ايدارقمب عدم  باد  ثد ي

يدثي  ند   : القد  فدااع يدمالتو ا ند  طقدثي مهدا ةد   :فقق  Qعطا اهلل 

 N ةدد  ا ددسي اا دد ا  فقددا ااهلل  نييدد  اهلل عددو نطادد   :ثدد ي ،ندديا  ألنعددان 
فددة لددب   :فققدد  :ثدد ي .اةدد  ردديا  ايةدد   ي  ددسي اي  دد ا  ،يدد بلة

                                                           

 .19ا -124 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .313 اوعاا، اي تص ص،و (2

 .5ا،413بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و (3
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 :ثقدد  :يددث  ا ددسي اا دد ا  ثدد ي ،ي يدد    األشددا ا :ثدد ي ؟اييردد   

ي ونددة  دد أل ايةدد  ةددم  :فقدد ي ؟Nفتدديا ا  شدداع   عدد  عددو عيددثي اهلل 

رد  بمدا عبدو رد ة ع بلدبا  :فاقدثي Nعفا اهلل فاد يت بد  اوقدو عيدثي اهلل 

انوقددب بدد  وت  :فادد يت عقادد  فاقددثي Qانوقددب بدد  وت عدد   :فاقددثي ،ااددبا

فقددع ردديي للددبا رفوقددب وت اا ددا  ،انوقددب بدد  وت ا ئددذ :ا ئددم فاقددثي

 .و1سبالا اا ا  ت    أل وياف 

  دا بدم بمدا عدم عمد  بدم  :و3سبصد    ايداع    ،و2ساي تص ص* 

 Lعطددا اياليرددي عددم بمددا بددم ايعلددا  عددم ايددفةب عددم عدد  بددم ا ئددذ 
فقدا  عود    ةدا  N الق  فدااع اد  ةد  اد   عفدا عيدثي اهلل  :ثق  :ث ي

ردع اد  وةد    Lبالا  رع ا ئم بالدا  ةدا اودتةفذ ردع ا ئدذ  Qاوتةفذ 

هدداب ي ادد  يددفم  نالددع ةددل اييردد    ايتددب :Qثدد ي  ؟وت    طقددث  ايئدد عم

 .و4سوو ااهلل اي ا  ي عم ،اي ا  شه 
                                                           

 .18ا -92 : 26 ،اومقيس ايالسةم -بر ع األنثاع  و1س

 .314 اوعاا، اي تص ص،و (2

 .2ا ،290 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(3

 .14ا -91 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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 :Qثدد ي  بددث عطددا اهلل :ثدد ي و2س ددبا اييددف   :و1سبصدد    ايدداع   * 
 .و3سا   ا ئم اا ئذ بارذ

: بمددا بددم عائدد  عددم حددعثا  عددم  ال عددفة  و4سبصدد    ايدداع   * 

يدث  نلدع ولا  : ند  ثد ي ي بفدب عمد  Qعم اوالو بم  فاس عدم  ال عطدا اهلل 

 ،وند  يئدف  ادة ردطقغلع :ي يثاع ا  طتمدثلع اد     دئ وب    طقثيدثا بدع

فد   رلدم عفدااع  ؟ايلف  ثث  نوقئ لدبا ايالقدع عفدا ةدم لدث ةدم حد  ط 

ف ندد  نتددطاللع وت ةددم ردداعثن  ويادد  او  رلددم عفددا مهددااع ف ندد  نوقطدد   تدد  

فقدة  Qايلتدئ ا ند  عفدا عد  بدم  ال ل يدئ و  :اثد ي .نالقع ةم حد  ط 

 Qي ع وت ايالد اا ايدتث ع ايلتدئ    يدقمم فقدة ثتد  ا ند  عفدا ا ئدم 
رئدطقثن  وت  و5سردع طديعع ،فقة لقدو ا ند  عفدا ا ئدذ ردع ا ند  عفدا  ال

ايلفدد  نفتظدد   ةدد   ؟   لددع   ع ويادد  ةفدد  ، ددا    لددع  عمهددئ ويادد  ةفدد 

                                                           

 .15ا ،392 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(1

 .Q حعثا  بم يا  عم  ال ا ئم اي    ي اوصاع:  ارف  ع  بم ويةعا  عم(2) 
 .38ا -79 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .21، ا187و بص    اياع   ، بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، (4

 ي نئخم: رع ط الع. و(5
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ثدد ي ي و  اهلل  : ةدد   ندد  فددس   دد أل     ثددثي ،األشددا خ ايددبرم ثطلددثا ثطقفدد 

فمدد لع فقادداعثا  و1س" ثذ ا  ردد ع  ةددم عقددع و  افددتع حدد " :ات بدد  يقددث 

 .و3سةم  ر   ةم عقع و  ا نثا ح  ثذ و2سعفا

نفتظدد   ةدد   ، ا وت  عددث  اإلة ةددم ، و وت امهدد   ،وت  ددا :بادد  

نفتظددد  ي اخلددد األ اوعهددد ع  ة نددد  ايثثددد  ايدددبو  ة نددد   و  :األشدددا خ

 .او  ام ب خل األ ي ليو ايثث  Kاأل مم

: بمددا بددم ا ئددذ عددم عطددا اي  دد   بددم  ال و4سبصدد    ايدداع   * 

افدد  عفددا ا ئددذ بددم عدد  عددع  العدد  بددم  :ل شددع عددم عفطئددم ايال بددا ثدد ي

 تد    دب ليدو  :بما ا  ا  بمدا بدم عمد ا  فئد ي  اتد    ع  فقد ي

 ؟Qاةدد  شدد   ليددو عفددا  ال عطددا اهلل  :ثقدد  :ثدد ي ،Qةددم  ال عطددا اهلل 

                                                           

 .4األ ق  :  و(1

 اي اوصاع: فقااعثا عفا ار  . [فقااعثا ةم عفا ار  ]ي نئخم: (2) 

 .107ا -53 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .12ا ،185 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(4
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و   اثال  عفا ا ئدم ردع عفدا ا ئدذ ردع عفدا عد  بدم ا ئدذ ردع  :ث ي

 .و1سعفا  ال  الع  رع عفا  الع  فلتطف  عفا 

عددم حددعثا  عددم ةالددو  و3سبمددا بددم ا ئددذ :و2سبصدد    ايدداع   * 

و  ايلتدئ ا ند   :ثد ي Q ال عفة  عدم ةالدو بدم  فداس عدم  ال عطدا اهلل 

  دفقددة يدد ع وت ايالدد اا ايددتث ع ايلتددئ    يددقمم فقددة ةلدد Qعفددا عدد  

فقدة  ،  ا ئدم ا ند  عفدا ا ئدذدفقدة ةلد ،ا ند  عفدا ا ئدم Qع  

 .و4سرع ا ن  عفا  ال Qا ن  عفا ع  بم ا ئذ  Q  ا ئذ دةل

  ددا بددم ةثيدد  عددم ا ئددم بددم عدد  بددم  :و5سبصدد    ايدداع   * 

ايددفالة  عددم  ال اا ردد  يادد  عددم عمدد ا اييردد   عددم  بدد   اعطددا اهلل بددم 

 :ي  عقمد  وي رالقطدم  ا عدس بدم عاردم عدم بمدا بدم ةئدقع ثد ي :بلا ث ي

                                                           

 .100ا -51 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،182 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، (2)

 ارف  بما بم يا  ايالو ع ث ي:  ارف  بما ي اوصاع:  ارف   بث ايق يع ث ي:  (3)

 بم ا ئم ايصع ع ث ي:  ارف  بما بم ا ئذ.

 .97ا -50 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .14ا ،176 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(5
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طثندد  ارئدد يثن  عددة  قددب عيددثي ألثددثا  ادد نثا ر  Qثدد ي  بددث عطددا اهلل 

ايقددا  قددب  :ا فالدد  وت عدد  اعددة  قددب عدد  ا فددل وت ا ئددم Nاهلل

اي  قددا رددثع اي  قددا  و1سعفددان   قدداا ةدد  لددث  قددا ئدد ي Nعيددثي اهلل 

 ،بقدد   وي ولدد   شدد   فاهدد  ادد  ةدد  يتدد أل ويادد   تدد   عا اخلدداا اايظعدد 

  ادس  ةدم ادس  اهلل  نييد  ايلفد ،ةصرع  ةد  لدث ثد    Pا قع  ف لمم 

 :ثدد ي ايعااا بدد  و :. بادد  Qوةددسا عيددثي اهلل ا ددط عدد    و2سعقاهدد 

 .و3سQااو ا  ب يثي اهلل    ا   ،امقا  ا ة  ن رابع :ايل   الت  
  دا بدم بمدا عدم عمد  بدم عطدا اياليردي عدم  :و4سبص    اياع   * 

 :ثقدد  يدد  :ثدد ي Lبمددا بددم ايعلددا  عددم ايددفةب عددم عدد  بددم ا ئددذ 

 :ثدد ي ،ايتقاددم و5سفددااع عددم رددسب  صدد ي  نعددب عفددب فادد   يدد يو  القدد 

فالقداهة يالفدم اهلل  :ثد ي ، يد يو عدم فدس  افدس  :ثقد  ،ليدو يدو :فق ي

                                                           

 نئخم:  قا   ع. ي (1) 

 ي اوصاع: انيي عقاه . و(2

 .73ا -42 – 41 : 26 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع بر ع  و3س

 .2ا ،290 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، اياع   ،  بص   (4) 

 نئخم: فاه  ايتقام. ي (5) 
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 :رددع ثقدد  .بدد هلل ايالظدداع و1س اذدة طدد  ااهلل ا دد  ادد ف رم ةعدد ،بقالف طدد  اقهدد 

 ؟األ مددم ياددث  اوددثط  اردد اا  األامدد  ااألبدد ص ارمعددث  عددو اودد ا

ا عودد   ةدد  ن  ،Nةدد   عودد  اهلل نطادد  شدداع  ثددط وي اثددا  عودد   بمدداا  :ثدد ي

فقددا  عودد    ةددا  Nاادد  ةدد  ادد   عفددا عيددثي اهلل  :ثقدد  ،رلددم عفددالع

ردع ا ئدم اا ئدذ ردع ةدم بالدا اد  وةد   وة ةد   ،نالدع :ثد ي ؟Qاوتةفذ 

وو  ،ةددل اييردد    ايتددب هدداب ي ادد  يددفم اي ادد  شدده  ،وت رددث  ايقا ةددم

 .و3سي ا  ي عم و2سااهلل

:   ددا بددم بمددا ا  ددا بددم ويددر ا عددم و4سبصدد    ايدداع   * 

ودد  ثددطو  :ثدد ي Qايق يدع بددم يادد  عدم بالددو  حددر بف  عددم  ال عطدا اهلل 

لددطط    ادد  اةالدد  اوس لددم اايدد اا ايددبرم ادد نثا زطوددث   Nعيددثي اهلل 

   فددد  لع ي ةفتهددد  دفعدددتي ألةددا اودددتةفذ بصدد :ي ياقددم ايقددداع ثدد ي

                                                           

 ي اوصاع: ا   ا ف ا  ةرشا  .و (1

 ي اوصاع: رع ث ي: او ااهلل. (2)

 .1ا -29 : 27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .17ا ،245 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(4
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ايئددةاا  وت األع  رغئددقث  ايفطددب ةالدد  ارصددقث  ةالدد  عقادد  ايعدد ا  

ااهلل ةدد   عدد  يدد  مهددالع  تدد  ولا ا ددل ي ثدد   نييددثا ةددل ةددم ندديي  ،يدد 

يددمال  فئددمال  رثحدداهع بدد   Qفددتلقع افددتي ألةددا اوددتةفذ  ،فث ددالث 

ا وندة لدث حد  طف  بالداع وي  ند   ،ي ند يث   هداا :ايدمالهع رقثيدث   فطل

ع    Q تد  ولا ةد    ةدا اودتةفذ  ،   بالدا ة طفد  لدب دبطصدياس رال رففد  

 رلد  رالدذ اوس لدم  Nا ئم اا ئذ ةفد  ليدو ايدبو ع   اع رد  ايفطدب 

ةفدد  ايددبو حددفالثا بدد يفطب  تدد  ولا ةدد   ا ئددم ع   ةفدد  ا ئددذ ةفدد  

ايفطدب اعقاد  رالافد   اوس لدم  تد  ولا ةد   ا ئدذ ع   عد    اع  ،ليو

 ،ايفطدب اعقادد  اا ئددم رالافددث  اوس لددم  اع  ،بدم ا ئددذ ةفدد  ةفدد  ليددو

ايفطدب    ت  ولا ةد   عد  بدم ا ئدذ ع   بمدا بدم عد  ةفد  ليدو اع 

 تدد  ولا ةدد   بمددا بددم عدد   ،اعقادد  اا ئددم اا ئددذ رالافددث  اوس لددم

ايفطددب اعقادد  اا ئددم اا ئددذ اعدد  بددم   ليددو اع ع    العدد  ةفدد  

ا ئذ رالافدث  اوس لدم  تد  ولا ةد    العد  ع   ةثيد  ةفد  ةفد  ليدو 

 .و1سللبا   و وت    ن 

                                                           

 .3ا -290 – 289 : 27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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عدددو  Qيالددد    ددد  اخلددد  ةدددم ادددس  ايددد ااو  ا اإلةددد    :باددد  

 .فصرب ايفئ خ Q ااو او عف  مها ايص  ا  و1ساييتع  

عدم  ،عدم   دا بدم بمدا ايدارفثعو ،عقدا  : ابدمو2سايغاطم يقدفالة * 

 ددارفب  دداو  :عددم عمددا  بفدد   اي ث يدد  ،عدد  بددم ا ئددم ايلددثي

عدم  ةدا  ،عدم  دا  عمد ا بدم يدالاا ،عدم  باد  ،اخلرض بدم عطدا ايد  م

رد   برعدم  : ند  ثد ي رثةد   برعدم بدم ايداة  Qاوتةفذ ع  بدم  ال ل يدئ 

اا و  ةددم ايالقددع حددالط  ي هدداب ايفدد ي بددة ي رالقمددث  فاوغددثا ارلعدد 

و  عقمفد   لد  ايطاد   ،يدث  قتد  امطد ي عمدي  عدم  قد  و3سشاراا بمقد 

ارئد ا وت ةدم رتقدث  بغاد  ا ئداا ود  فلد   ،رئتفل  ارطود  ارقتد  عااطد 

طعدد  ي  Nردد  ابددم ايدداة  و  ايفطددب  .Nاهلل بدد  عدد   ايددثن ان ايفطددب 

ب ااحداب اثد يض ايقهدع  عدط  قاعتد :اثد ي ،فمب ا ة  را  عدو حداعو

                                                           

و اا   ا ارو للبا: س ت  ولا رمث   الع  ر   ةثي  ةف  ةف  ليوو  (1

 فصرب.

 .3، ا144و ايغاطم، ابم اال ارفئ ايفالة ،  (2

: ا   ارفف  حالئ ةئتصالئ و و  ق  اطقطق  اايالم  ب  اايعتق   ي ، اة عا  (3)

 .ييتمق  اي ةقو ةق   ايو
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 دثيض اند رصو عدو عدااع   رفب اةفمدي اعداو ا ةد نتب اايادب ااب

اعددااو اةعدد أل ايلدد   عددم ا هددب ةدد   عوادد      ةددم ايالقددع اةدد  

اةدد   عوادد  وبدد الاع ةددم ايالدد   ايواطددم  ، عوادد  نث دد  ةددم ا قددع

اةدد   عوادد   اا   ،اةدد   عوادد   ردث  ةددم ايصدد  عفدا ايددطسا ،اايئدة م

ي  دب  ،اةد   عواد  يدقاة  ةدم ايعهدع ،يدم ايثد ا ةم ايعدا  عفدا ةف ا

عم ع  شاع  ةم ايدانا   تد  لالقهد  اقهد  بدذ عافاد  ةفد  او  دا  ايصدغا  

 ،ايقهددع  عودد   ددس   ةثيدد  اا الدد  ي نئددق  شددطا  عائدد  ،بددذ راردد 

ايقهع ونو  قاعتدب عقاد  اعدو ع طد  العرتد  ايواطدم اووهد   ايتدب  للطد  

ايقهددع و   ،ارصفدد  عفهدد  ةسةئددم ايعدداو   ،عفهدد  ايدد  س اايددفمس

بغ  ث رش عقا  اثداة  مهدا  عقاد  ف  القد  بمفييدم لد عا  ول مهد   عفد  

اايفد ي ثاد    ،ر  ع  اع ةدم ايداع ةدم ايدا ف  د  رقتد  :رع ث ي .ةثي 

فقطردد   ةددم طدد    اي  نطاهدد  رقتقددث  عقددة اي  ،رفظدد ا  ي رغدداا 

بو ي رغدددا اقهدددع ي ايردددع ةددد  ااوئددد عا ايدددو  ايق طددد  اام ،رغددداا 

 ا حددااعل  اي دردد  ابددم ايدداة  و  ث رعدد  ي طفعدد .اايقالدد   ةعدد اث 

اةثايطدد  وي عددو ايلدد    Qطدد ق ثقث دد  اي لدد    يئددفته  بطاالددم عدد  

ردد  ابددم ايدداة  يددتط رل ثدد رش عقادد  رددع طفلددو عقادد   ،اايالمدد  اايوغادد  
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ا ئدم ايدافلو عقاد   ابالدا عد  رد  ،اه عب  اطف  ق  اط ةاد  ب يالظد رع

اي طالدي ةدم  ةدم  ،فاقت  فقالف   ةدم طقتد  ابدم بفد  نطاهد  Qرع ر  ا ئذ 

 .و1سايالم ايق  ا ب  ااو طئ ماعه 

 :ثقدد  يدد  :ثدد ي Qعددم  ال  العدد   ،عددم  دد ا  :و2سطعئددا ايالادد  * 

   ايقدد  ع ةددفهع ا  ددع  حددر    Qاعددع ايددا ا ئددم  !ردد  بددم عيددثي اهلل

ع ددع اهلل عمددب  :فقدد ي ،ةفدد  ليددو و3سمادداردديعع ايددا ابددم ا فع ،ايةدد 

 حددائ  ةددا  و5س عبالددذ  يددب يدداب  تدد  و4سيقددا عمددا ا ئددم ،Qا ئددم

يددب يدداب ابمددا بددم عدد  يددطالذ   ،ا يددقمه  وت ةال ارددم Qاوددتةفذ 

ا د أل  ،ةد    بدثا ةفهد   تد  رمثطدثا ئاالد  و6سث طق  يث  ظ  عقاهع  ظدا 

                                                           

 .31ا -71 – 70 : 28 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .69ا ،291ص ،2أل ،بما بم ةئالث  ايالا   ،طعئا ايالا  و 2س

   ا  نئخم باي ي سعو: ايارم ابم ا فاعم.. ابا. و(3

..، اي طعئا اي ل  : عم ، الا  ة  ي Qي طعئا ايالا  : مهما ا ئم  و(4

 ايالا   نئخم.

 ي اوصاع ااي ل  :  ذ، الث ايظ ل .(5) 

 ي طعئا ايالا  : يث  و  عقاهع  و . (6)
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 ،!؟ةدم   دب باةد  ةفد  ،اهلل ي يدطالذ ع دس فال   نعئد  عدو Qا ئذ 

اثدا ثد ي  ،نرم ااهلل  حدر   ايةد  افافد  ايقد  ع اةفد  ايئدع ا ااوفصدثع

نردم  اياد ا ا ئدذ  و1س[ةظقثةد  فقدا  القفد  يثياد  يدقو ن اةم ثتد  ] :اهلل

 .و2ساعو  رف  Lبم ع  

: عا  برددب  و3سافددي  دد ةل ايعثا ددا اط اردد  امردد   ايظدد ل  * 

ثقددد  ودددثيو عددد  بدددم  :ثددد ي ،ة فثعددد  وت  ال  دددي  ايدددفةب اييدددف  

لاع  :ثد ي .؟بدطفعدب بد  عفدب ةد   د ة  نعئد ا يد يو عدم   :Lا ئذ

 ،عقدداهة يالدد  م اهلل :فقدد ي .؟ يدد يو عددم األاي اايفدد   :ثقدد  .وياددو

ردد  ةددثيو  :ثقدد  . اذ ادد ف رم بدد هلل ايالظدداعدةلددا  ااهلل ةعدد و4ساس دد 

ارمعددث   ؟اردد اا  األامدد  ااألبدد ص ؟ااأل مددم ةددفلع ياددث  اوددثط 

 ،ةفقدد  Nةدد   عودد  اهلل نطادد  شدداع  وي  عودد  بمدداا  :Qفقدد ي  .؟عددو اودد ا

                                                           

 .33اي اا: (1) 

 .43ا -453 – 452 : 29 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .4ا ،631:2    ايارم ع  ا ئافب ايي ب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ، (3)

 ي اوصاع: اقه ، باي ةم: اس  . (4)
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 Nااد  ةد  اد   عفدا عيدثي اهلل  ،ا عو   ة  ن رالوهع اةد  ن رلدم عفدالع
بالددا  و1سرددع وة ةدد  Lرددع ا ئددم رددع ا ئددذ  Qفقددا  عودد    ةددا اوددتةفذ 

 ،اي اد  شده  ،ةدل اييرد    ايتدب هداب ي اد  يدفم ،وة   وت ردث  ايقا ةدم

 .و3سو2س اي ا  رث 

اثددا و 5سي بالددو  ردد   حددعذ Q: اةددم اددس  يدد  و4س ددل ايطسمهددم* 

  فدد   اةقلددثا عفددب لددبا ايغددس  ي زددا : ع وت ا دد  دع   ا ئددم رتئدد

                                                           

 ي ةوطثع ةم ايطر ع نئخم باي: ةم، رع عةي بالال : ظ،  و ع ل ا.و (1

ا ل   لف ع عم بص    ، 1،  ارو29/ 27ب ي بر ع األنثاع اثا يق (2)

 .-ةل ا تس   - 2، ارو 269اياع   : 

 .116ا -255 : 30 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .207ا ،186:2  وئ اية   ع ،  ل ايطسمهم،و (4

 Qيث " ابا ي ئال ة  ع رف   ةم نئو  ل ايطسمهم، اي لطل ايلمط   ةم ايطر ع: و(5
 و4س :عاا  رقم اييس  ايلقافب  عو اهلل ةق ة  ي ا ارو -468. "....اثا ع   ا ئم

اايلس  ي  اف  فق اط  ةثافب  .39ص  5أل  :ةم ات   امه   ةم ايل ي و15سةم ايط   

عاا  ايلقافب ثاي اهلل نعئ  ي لر   -469. ةم ات    ل ايطسمهم و122س :يقمخت ع

 .41ص  5أل  :   ةم ايل يةم ات   امه و15س :ةم ايط   و4س :ا ارو
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عددو اوددث  يددعس رفقوددل  ددة  -Lا ئددم اا ئددذ  - نعددس  ددبرم رالفددب 

 . و1س Nنئ  عيثي اهلل 
ةدم  عددو  .ةقلددثا عفدب لدبا ايغددس ا :Qاثثيد   :ثد ي ايئداا ايدد يض

 .ايلس  ا فصر 

 :بعددتي ابمددي  اثدد ي ابددم  ال ا ارددا "ةقلددثا   "ي  افدد  ايفئددو  :بادد  

 يددب احدد  ي  اودد يض رسرددب ةددم ةقلدد  ايعدد ي  " ةقلددثا"األيددب ي

اددة يمدد  او يددو عددو ئقثادد      و ا مدد اا عقادد دب يلئدداايددااع  ةقددو 

ةتالققم بمردبا  اطقدار   ايدتثيثا عقاد  ا بالداا  عفدب اود  اد    "عم"ا

ايلددس  اا   عقددث لددبا .ب يئددطئ عددم اوئددطئ اوقددو يددطئ ا مدد  عدد 

ةالفد  ايطالدا  عقطد  بالدم اليدو   دع ي  " ةقلدثا"افص  ت   ن  ود  اد   ي 

 و يددعس زددا   "ا ي زدد" :ثثيدد  . بالدداا  عفدد رمقلثندد   اندد  وي اثددا 

 .انعئ  ب  ب يلرس  و بخق  ب  .ارس  :الا ايطف ا

اا دا   رلد  ي ايلتد   اودباثع ب ااردم  بد   عدم ات   يدقاع * 

افد  عفدا  ::  دارفب عطدا اهلل بدم  العد  بدم  ال ل يدئ ثد يو2س  ث ييقاع  ن

                                                           

 .467ا -562 : 32 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،361 يقاع بم ثاس ابسب ايلثي، ات   يقاع بم ثاس،و (2
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اعفدا  عطدا اهلل بدم عطد ي ف يتعد  وب  Lةال ارم اةالفد  ا ئدم اا ئدذ 

ردد  عطددا اهلل ةدد   شددا طالظامددو يقرئددم اا ئددذ اةدد   دد   :ةال ارددم فقدد ي

 Nبخا ةفو اي  بث د   دا ةدم  بادو ايدثي    ف لمدم بفد  عيدثي اهلل 
ااهلل وندو يققاد  ايالقدع  :فققد  .يقق  ة   ةدو  يدةا بفد  عمداس بداا  

 دا ةفدب ا بث د   دا ةدم  ال ا ةهدة  دا   ة اب باهة ا ةهة ب  ااهلل بدة

رقددثي  Nةددم  ةددب ردد  ةال ارددم ونددو يغ فدد  عددة يددمالت   ندد  ةددم عيددثي اهلل 

لد   رد  ابدم  :ثد ي .  ااعاتد  اعارتد تد[ ثدا  عظفاهة اي  باهة ا ةهة ]ئ 

 !!وند   عظدع ئد  ي نعئدو : الع  فثاهلل ةد   ند  بلدبا  اي ةدتهع فققد 

او  ادد    عظددع ةددم   ددا ا دد اا ئاالدد  فقئدد   بدد ب ولا ثتدد  اهلل  :ثدد ي

ح  طو اف ا ئاللع احد ع ايةد  ي  لقد  فردارف  فدة نطد ب ةد  ثقدتع اي 

 :ايددع  عددم لددب  امرددم Nيددمال  عيددثي اهلل  :ثقدد  . ن  ةدد  عددا طعدرلدد

نَننا َوَمننا﴿ ؤَيننا َجَعل  نَننا َ  اْلت نني الرُّ ت نَننة   إ الْ  َأَري 
ُعوَنننةَ  َوالْشننَجَرةَ  لِّلنْننا    ف   يف   امل َل 

  ع دددس ةدددم   مدددم ايلدددسي دو  ع رددد  ارفدددب ععددد :فقددد ي و1س ﴾الُقنننر     

رصددالاا  ةفدد و ارفييددث  ردد  ا   ةتددب عددو   بدد علع ايقهقدد   فدداهع 

طالم ةدم ايدا   ةم  اذ ةم ث رش لتقعدذ ارسردم ةدم بفدب  ةادم ايدع س
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ولا بقغددثا  [و  بفددب  ال ايالدد ص :ايددمالت  رقددثيا لددع بددم  ال ايالدد ص ]

ردد  ةال ارددم  .  ع ددس  القددثا اتدد   اهلل   ددس اعطدد   اهلل  ددثيد ئددم ععدد

رقددثي عددو اوفدد  ا ندد  بددذ راردد  اعمدد ا بددم  ال  Nو  يددمال  عيددثي اهلل 

يددقمم ا يدد ةم بددم ارددا ايددالا بددم  ال اثدد ص ايددقة  ايعدد عه ا بددث لع 

 يئدد   ات بدد وتةفذ  :ثيايغعدد عو ااوقدداا  اايدديبا بددم ايالددثا  الددث رقدد

ةدم افد  ةدثي  فهدبا ةدثي   :بدو رد  عيدثي اهلل ثد ي :فققفد  ؟ةم  نعئدهع

ايقهددع ااي ةددم ااي   :Q ات بدد  ةددم نعئدد  اب  باددا  عددو ةفلددئ عدد  

 زد  ايفد ي  ند   ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهع يداس بدع ةالدب  .اع   ةم ع  ا 

ع يداس بدع ةالد   ةد  ردع ابفدب  ة  اع  ةم بالاو  ات ب وتةفذ ةدم  نعئده

رد   :ردع  عد   فقد ي .ا ئم  ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهع يداس بدع ةالد   ةد 

 زدد  ايفدد ي ولا  ندد  ايتعددها  فالدد   ات بلددع ةددم  نعئددلع فدد لا ايتعددها 

عدد  فدد بفب ا ئددم  ات بدد وتةفذ ةددفهع ب نعئددهع اولا ايتعددها ا ئددم 

فدد لا ايتعددها ا ئددذ فدد بفب  فدد بفب ا ئددذ  ات بدد وتةفذ ةددفهع ب نعئددهع

ردع  ثطد   .ع  بم ا ئذ  ات بد وتةفذ ةدفهع ب نعئدهع يداس بدع ةالد   ةد 

ندو يدتاعا  فد ث   ةفدب ايئدس  فد لا ايتعدها فد بفب ور  ع   :وت ع  فق ي

بمددا  ات بدد وتةفذ ةددفهع ب نعئددهع ايددتاعا   ندد  ردد   ئددذ فدد ث   ةفددب 
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ا ددا بالددا اا ددا ايدداس ةددفهع ايئددس  رددع رلددث  ي عقددئ بمددا ع دد ي ا

  ددا وي الددث  ات بدد وتةفذ ةددفهع ب نعئددهع يدداس بددع ةالدد   ةدد  اقهددع 

بد ال  ند   :الدث رطلدب فقد ي Qفقد   عد  بدم  ال ل يدئ  .ل  ا  ةهتاا 

نالددع  لقددو شددهااا ب يئددع اطقتدد   ندد   :ثدد ي ؟ا ةددب ردد  عيددثي اهلل  طقتدد 

ب يئدداب ا لددئ  اتددو ةددم    ع يددو ارقتدد  ابفددب ا ئددم ب يئددع 

فقدد ي  .ارقتد  ابفددب ا ئدذ ب يئدداب رقتقد  لدد ا بددم لد ا  عددب ابدم  عددب

رد  ابدم  العد  يقدا طلقمد  بالظداع ايدعم اد   ةد  طقدثي  قد  يقدا  :ةال ارم

اع ا  ا اياد لقل   ةم بمدا ةدم اوهد   رم ااألنصد ع مهدااع  لد  ايطاد

 .Nااهلل و  ايددبو ثقدد  برددب يددمالت  ةددم عيددثي اهلل  :ا نصدد عاع فققدد 
 ؟رد   ئدم ارد   ئدذ ارد  ابدم عطد ي ةد  رقدثي ابدم  العد  :ث ي ةال اردم

و  افد  ي طدتةم ب يدبو ثد ي ف عيد  وت ايدبرم يدةلع  :فق ي ابدم عطد ي

ف عيدد  ةال ارددم وت عمدد ا بددم  ال يددقمم اوت  يدد ةم  .ف يدد بع عددم ليددو

ثدا يددمالف   ةددم عيددثي  ارددا فئدد بة فعددهاا    ايدبو ثدد ي ابددم  العدد بدم 

ردد  ابددم  العدد  ثددا يددمالف  ي ا ئددم  :فقدد ي ةال ارددم .اددة يددمال  Nاهلل

اةال ارددم ا وئددتهيئ ااوفلدد   ؟اا ئددذ ا بدداهة فددة يددمال  ي  ةهددة

يدداس ي  فددم عددا  ةفدديي      :رقددثي Nيددمال  عيددثي اهلل  :فققدد 
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  ةددم دعال ةددم ةفدديب اةالددب رسرددم ععدد اي  فلدد  اي  ثدد   وت عدد ا

 ل  باتب  ابع   دب عد  اابفتدب ف لمدم اابفد و ا ئدم اا ئدذ اطئدالم 

ةدم ايددا ا ئددذ ايدبرم  للددئ اهلل عددفهع ايد  س الهدد لع طوهدداا لدداا  

ةهتاا   ند  اوطقدع عدم اهلل الدع اوطقغدث  عفدب الدع  مدل اهلل عدو  ققد  

اةالد     لمد  ةدم  لد عهع  لد ع اشهااا  ي  ع   ا ياند  عدو عقمد  

  اهلل ي ططقدد  األع  ل فددم عددذ وي بطقدد  هع داهلل اةددم عصدد لع فقددا عصدد

اي طصددقي وي  ددع  دد ا  األةددم بدد ة   رددفهع  سبددع ا دد اةهع رددايث ع 

عو عق ع ع ارفهدث ع عدم يدخط بد ة  اا دا ا دب اا دا يداس فداهع 

ع وةس دب ا دط   دب ا تس  اي ف ثم اي طفد اع ر  دب   د لع عدم  ابد

عدد  باددا  رتثاعرثندد  وت رددث  ايقا ةددم  لدد  األع  اقهددع ي مهمدد   امهعقددم 

اطاهددم ا ددا  مهددالع امهددا شدداالتهع ا ايادد  هع ي يتدد  ث  وت   ددا ةددم 

ةددم  ةدد   رددفهع ااألةددم هتدد أل ويدداهع لددع ايددبرم عفدد  اهلل ي  ااألةددم ي  

 اّللهَ َأط يُعننوا  ﴿:يفقدد  Nات بدد  اثدد   لدد عتهع بو عتدد  ال عددم عيددثي اهلل 

ل   الْرُسننوَل  َوَأط يُعننوا   ننر   َوُأو  نننُك    األَم 
: ف ثطدد  ةال ارددم عددو ا ئددم و1س﴾م 

اا ئذ اابدم عطد ي اايعلد  بدم عطد ي اعمد ا بدم  ال يدقمم ا يد ةم 
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رد  بفدب عطدا  :ثد ي .نالدع :ثد يثا ؟اقلع عو ة  ث ي ابدم  العد  :بم ارا فق ي

اووقددئ ونلددع يتدداعث   ةدد ا عظدداة اهتمددث  برمددل ثثرددم و  ا ندد   قدد  

 ان  اايفد ي عفد  ي مهعقدم عماد ا او  اد   داونلع يتلم ا  عدو  ةد  طئد

ااعطددا  عددم  رفهدد  اط ادد  عهددا ةدد  طقثيددث   قدد  يقددا لقلدد  األةددم 

مهددااع  لدد  ايطادد  اةددم ثدد ي بقددثيلع ف ايعددو ي ايفدد ي ثقادد   Nنطاهدد 

ننن   َوَقل يننل  ﴿:  ةال ارددم و  اهلل ططدد عع اطالدد ت رقددثيردد :فققدد  َبنناد  َ  مِّ  ع 

نننننَت ﴿ :ارقدددددثيو1س﴾الْشنننننُكورُ  َانننننُر النْنننننا   َوَلنننننو  َبَرص  َوَمنننننا َأك 

ن  َ  م  ات  َوَقل يننل  ﴿ :ارقددثيو2س﴾ب ُمننؤ  ُلننوا الْانناحل َ يَن  َمنُننوا َوَعم 
ْمننا  إ اْل اْلننذ 

ردد  ةال ارددم اوتةفددث  ي و4س﴾إ الْ َقل يننل  َوَمننا  َمننَن َمَعننُه ﴿ :ارقددثي يفددثاو3س﴾ُهنن   

فقدد ي ابددم عطدد ي ردد  ةال ارددم و  اهلل ططدد عع اطالدد ت رقددثي ي  .ايفدد ي ثقادد 

 ﴾َوَمننا  َمننَن َمَعننُه إ الْ َقل يننل  ﴿ :ارقددثي يفددثاو5س﴾ْمننا ُهنن    َوَقل يننل  ﴿ :ات بدد 
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ن  َ ﴿ :ارقددثي م  ننَت ب ُمننؤ  َاننُر النْننا   َوَلننو  َبَرص  ردد  ةال ارددم اوتةفددث   ﴾َوَمننا َأك 

ي ايفدد ي ثقادد  او   ةدد  بفددب و ا ادد   عمددئ  اددو ث يدد  ايئددر   

ن﴿يع عث  ِن إ ْننَق َتق    ِ  َمنا َأننَت َقنا َيا  ي َهنذ    نَفناق  ن  َيناَة الندُّ  إ ْننا  َمنْنا *احل َ

نَا فدمةفثا بمثيد  احداثث  اطد بالث  فئد ع  دع ابمدم ططالد  ةدم بفدب و1س﴾ب َربِّ

و ا اددد  فددد ثوالهع ايطرددد  ا عالدددع األع  ادددئ الدددع ةصددداثث  بددد  

ُكُفنوَ  َعنَ  ﴿اب يتثعا  ةقد ا  يد  بارفد  فمد   دع عدو ثدث   ن    َيع  ٍن ْهُ ننَا َأص 

نة   ن    ه َ ا َكنَق َهُ َعنل ْلنَنا إ َلننه  اا ايالمد  فاللعدثا ردع ا دب ﴾َقاُلوا  َيا ُموَسن  اج 

ُكن   ﴿عقا  ئاال  مهدا لد عا  ا لد  باتد  اثد ي بدع ايئد ة و  َوإ َلنُه  َهنَذا إ َهُ

ُخُلننوا﴿اثدد ي بددع بالددا ليددو  ﴾ُموَسنن  َُ اّللهُ  اد  نني َكَتنن
َِ املَُقْدَسننَة اْلت  األَر 

ينَ ﴿ :فلد   ةدم  دثا ع ةد  ثدث اهلل ي ات بد  و2س﴾َلُك    نا َجْبنار  م  يَهنا َقو 
 إ ْ  ف 

ن َهنا
ن َهنا َفن    ََي ُرُجنوا  م 

ُخَلَها َبْتَ  ََي ُرُجنوا  م  ُلنو َ  َوإ ْنا َلن ْند  ثد ي  و3س﴾َف  ْننا َداخ 

سنن َقنناَل َربِّ ﴿ةثيد   ل ننُ  إ الْ َنف  ٍ  ن إ ِّنِّ ال َأم  َ ال َقننو  ُرب  َبي نَنَننا َوَبنن   ني َفنناف 
 ي َوَأخ 
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ننق  َ  ف  تددب  لددب  األةددم ليددو اوفدد ي يددثاا اثددا ا ندد  بددع  .و1س﴾ال َفاس 

اةفدد اي بافددم ث رطددم ةفدد  ةقدد رم بددارم  Nفلدد    ايددثابب ةددل عيددثي اهلل 

فدد  تقعثا اطع ثددثا اه يددااا  Nبمددا اايقدد     تدد  فدد عثهع نطدداهع 

ا دد يعثا وةدد ةهع اايدداهع  تدد  ن رطددب ةددفهع عددو ةدد  ع لددااا عقادد  نطدداهع 

بمفييددم لدد عا  ةددم ةثيدد  انعدد  ثقادد   مهددا حدد  طف  ايددبو لددث ةددم نطافدد 

اطقددثا اهلل عددي ا دد  عددو  رددفهع اورة ددع اع ددل ام دد ا  ايقهقدد   عددو 

ب  دد للع ايالمدد  اعطدد  ذع وردد    Q  بدد علع اددة فالدد   حددر   ةثيدد  

ااعمهددع  ندد  ع ددع اوئدد عهع عقادد  مهددا لدد عا  اايددا  انعدد  ثقادد  ةددم 

ا ايلدع ا دالع ردع ةتد   فلد  ايفد ي ألثدا نصدئ  N ل  باتد  انطافد  

األ مددم اا دداا بالددا اا ددا بغددار   ددع اي مهددا ةددثلم اا ددتل عقدداهع بدد  

ا ة  بود عتهع ا  د لع     ابدع عد  بدم  ال ل يدئ ةفد  بمفييدم لد عا  

ةم ةثي  ا ن  اب ا  ةدتةم ةدم بالدا  ا ند  ةدم اد   لدث اياد  اةدم  ات 

 ل عد   لد ع ب  ةم نعئ  فالد   ات بد  ا ند   قاعتد  فداهع ااحدا  ا   ةدم 

  اهلل اةددم ااي  اات اهلل اةددم عدد  ا  عدد    اهلل داهلل اةددم عصدد   عصدد

رد  ةال اردم  ةد  عقمد     عيدثي اهلل  دذ  .ف نل ا  ا القدث  اطثيدثا مهدا 
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و  لقددو  :رددع ثدد ي Qبالددو وت ةتطددم  ةدد  عقدداهع  العدد  بددم  ال ل يددئ 

ع  الع  فيردا بدم   عردم فد   لقدو اردا فالطدا اهلل بدم عاا دم ان رد   بد

    ت عاا ألنعئهع  فلد   رد ع  ةتد  اي بدذ بدع  قاعتد  فداهع بالدا  بدو 

ااهلل ةدد  طدد اهع ي عمدد  اي شددطهم بدد  عاددئ ايقددث  ةدد  عاطددثا بالددا نطدداهع 

فهقلددثا القددو ةددم شدد رالهع ا دد  ةددم  Nااددببثا عددو عيددثي اهلل 

ث  عددردد  ابددم عطدد ي ونددو يتت :فقدد ي ةال ارددم .طدد بالهع فطالدداا يققددث  ايظدد وذ

ااي ددتةع عفددان   ددا ةددم اي ددتس  اثددا عقمدد     األةددم ن بالظدداع 

 Nو  يددمال  عيددثي اهلل  :فقدد ي ابددم عطدد ي .طئددتقع عددو حدد  طو
ةدد  ا تقعدد   ةددم بالددا نطاهدد  وي عهدد   لدد  ب لقهدد  عددو  لدد   قهدد   :رقددثي

اا  لب  األةم ا تمالد  عدو  ةدثع افدا  يداس بافهد  ا دتس  اي ةف اعدم 

اايصدددقثا   N اهلل ا   بمددداا عيدددثي اهلل اي ف ثدددم شددده    ي ويددد  وي

اخلمددس احددث  شدده  عةلدد   ا ددل ايطادد  ا شددا ا افددا  ةددم ل عددم اهلل 

 ثم اثوددل األع دد   اايلددب  ااخلا نددم داهلل ةفدد  هدد رع اييندد  اايئدد با دد

اا تقعدد  ي شدداعذ   ددا   اثتتقدد  عقادد  اطع ثدد  فادد  احدد ع  ف ثدد  

اايفدد   ن طقتتدد  عقادد  ان ]رقالددم باللدده  باللدد  اردد   باللدده  ةددم بالددو 

اةد   Nالدث اتد   اهلل ايدفم نطاد   طتع ا فاد  اايدل باللدهع فاد  يدطالو
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ا ةدد  ايددبو  Nيدداب اعمدد   ندد  يدداس ي اتدد   اهلل اي يددفم نطادد  

 .و1سف وقو ااخلسفم [ا تقع  فا  اطع ث  اط    بالله  ةم بالو

عدم  ،عم ابدم عائد  ،عم يالا ، ال :و3س،  ة ب ايصاااو2سواةي ايارم* 

عدم  ال  ،عم وبد الاع بدم عمد  ايداة  ،عم     بم عائ  ،ا ئذ بم يالاا

 Nث ي عيدثي اهلل  :ث ي Kالع  بما بم ع  ايط ث  عم  ب   عم  ال   ،ايوعا 
 ؟ر  نطب اهلل   د   عد  ايفئدا   :فق ي ،ااتئ ة  اة  عقاو :Qألةا اوتةفذ 

 ،يئ       عقاو ايفئا   اثا  عث  اهلل يو    يعظدو اي رفئداو :ث ي

األ مدم ةدم  :اةم  ا  ب ر  نطب اهلل ثد ي :ثق  :ث ي ، ا  ودايلم ااتئ يع

   اهلل دا دع رصد ،ا دع رئدتم    عد الع ، ع طئق   ةتب ايغاو ،اياع

وت ا ئدم  البا  ابع ا اة  بادا  ،ا ع رفيي اي  م ةم ايئةا ،و4سعفهع ايطسا

  .و5سااأل مم ةم ايا  :رع ث ي Qرع  اة  باا  وت ا ئذ  ،بم ع 

                                                           

 .345، ا270 – 265 : 33 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .21ا ،207 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (2

 .1ا ،485 ايصااا، اية ب،و (3

 ي اةي ايارم: ا ع ررص  اهلل عفهع ايئثا اايطسا. و(4

 .14ا -232 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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عددم ابددم  ،: ايقودد  و2سQعاددث    طدد ع اي  دد   ،و1سواددةي ايددارم* 

 ددارفب عطددا اهلل بددم  ال  :عددم ابددم  قددثي ثدد ي ،عددم ابددم  طاددئ ،اا ردد 

 ؟و3سلدئ اةد  عسةدم ةدم لدئ يد  اإلة ةدماببر  اي يت  عم اإلة ةم فدامم 

و  ايدايا  عدو ليدو اا مدم عدو اودتةفذ اايقد  ع بد ةثع اوئدقمذ  :فق ي

 ،ا قاعتدد  عددو  ةتدد  ،اايفدد لب بدد يق    اايالدد ن ب أل لدد     ددث نطددب اهلل

 ،اايادد  ايددبو ادد   ةفدد  بمفييددم لدد عا  ةددم ةثيدد  ،ااحددا  عقدداهع

َننا اْلنن﴿ :اوعدد ا  ايو عددم بقددثي اهلل عددي ا دد  َُّ يَن  َمنُننوا  َيننا َأ
 َأط يُعننوا  اّللذ 

ل   يُعننوا  الْرُسننوَل َوُأو 
نننُك    َوَأط 

ننر  م   :و5ساوثحددث  بقثيدد  عددي ا دد  و4س﴾األَم 

ننيُُّكُ  اّلل﴿
ينَ  إ ْنننَق َول  يَن  َمنُننوا  اْلننذ 

ُتننوَ   َوَرُسننوُلُه َواْلننذ  يُمننوَ  الْانناَلَة َوُيؤ 
ُيق 

                                                           

 .9ا ،336 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .20ا ،58:1ايصااا، ،Qعاث  ا ط ع اي   و (2

 ي اةي ايارم اة  عسة   ةم لئ ي  اإلة ةم. و(3

 .59ايفئ ا:  و(4

 ي اةي ايارم: فق ي عي ا  . و(5
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اوفطدد  يدد  اإلة ةددم رددث   ،اودداعث ويادد  ب يثيرددم و1س﴾الْزَكنناَة َوُهنن   َراك ُعننو َ 

عددم اهلل عددي ا دد   يئدد   ات بلددع ةددفلع  Nمهددار   ددع بقددثي اي يددثي 

ايقهددع ااي  ،و2سفمددم افدد  ةددثي  فالدد  ةددثي  :ثدد ي ،ثدد يثا بددو ؟ب نعئددلع

 ،اا ددبي ةددم  بيدد  ،  د  ةددم نصددداانصدد ،اعدد   ةددم عدد  ا  ،ةددم ااي 

 ، ةددا اوددتةفذ اوةدد   اوتقددذ و3سQاعدد  بددم  ال ل يددئ  ،ا عددم ةددم  ع ندد 

ا ددا اخلقددب  ئالددذ بالددا  ،ا فلدد  ايثحدداذ ،اث  ددا ايغدد  اورمقددذ

 Nيدطو  عيدثي اهلل  Qابالدا  ا ئدم بدم عد  ردع ا ئدذ  .Nعيثي اهلل 
ردع  العد   ،و5سردع بمدا بدم عد  ،رع عد  بدم ا ئدذ ،و4ساابف   ا  ايفئثا 

ردع  ،ردع بمدا بدم عد  ، ردع عد  بدم ةثيد ،رع ةثي  بم  الع  ،بم بما

وت رثةفد  لدبا  Kردع بمدا بدم ا ئدم  ،ردع ا ئدم بدم عد  ،ع  بم بما

                                                           

 .55او  ا :  و(1

 ةثي .  ي ايالاث : فهبا ع و(2

 .ي اةي ايارم: ا عي ةم  ل ع  لاع ع  بم  ال ل يئ ال و(3

 ي ايالاث : اابف   ا  ايفئثا   ئالذ. و(4

 ي ايالاث : رع بما بم ع  ايط ث . و(5
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 ،اوال فددث  ب يثحددام ااإلة ةددم Nالددع عدد   اي يددثي  ،اا دداا بالددا اا ددا

اي ادد  اثدد  ا  ،  ااةدد  دي  قددث األع  ةددم  مددم ةددفهع ي ادد  عصدد

ا  مددم ابددا  اا مددم عددو  لدد  ايددانا  وت     و1سالددع ايالدد ا  ايددثرق  ، اا 

طدد عع  ،اادد  ةددم  دد يعهع  دد ي ةلدد  ،ردد ب اهلل األع  اةددم عقاهدد 

اايفدد لقث  عددم عيددثي  ،الددع اوالدد ا  عددم ايقدد    ،يقرددب اابددا 

 .و2سةم ة   اي رال فهع ة   ةاتم   لقام ،Nاهلل

 :ثدد ي ،و4س  يددا ايلدد ب  عددم  ال ،: عددم  ال  ددي  ايددفةبو3ساإل تمدد أل* 

رد  ابدم  :فققد  يد  L  ق  عو يدااو عد  بدم ا ئدذ اردم ايال بدارم 

لدد عتهع اةددث ذع ا ا ددئ عددو    دد   ب يددبرم فدد   اهلل Nعيددثي اهلل 

اب  و   و6سردد  افلدد  :فقدد ي ب ،Nايثتددااا  ددع بالددا عيددثي اهلل  و5سعطدد   

                                                           

 ي اةي ايارم: اا ع ايال ا  ايثرق . و(1

 .2ا -397 – 396 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .49:2 ايو ه، اي تم أل،و (3

 اثا  اع ا . "افل "ايم   و(4

 ي اوصاع: ا ا ئ عو  قق .(5) 

 .ر  اب  افل  ي اوصاع:و (6
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ايةدد  ايددبرم  القهددع اهلل   مددم يقفدد ي ا ا ددئ عقدداهع لدد عتهع  ةددا 

 ،ردع ا ئدم ردع ا ئدذ ابفد  عد  بدم  ال ل يدئ ،اوتةفذ ع  بم  ال ل يئ

 .و1س...........ات ا   اي اارم.،رع يل  ،رع انته  اية  وياف 

عددم   ددا اعطددا اهلل ابفددب  ،: يددالا بددم عطددا اهللو2س ةفتخددئ ايطصدد  * 

 ،عدم  ال عطادا  ااعاع  ،عدم ابدم ع د   ،عدم ابدم بطدث  ،بما بم عائ 

 عيدد  بمددا بددم  Lودد  ثتدد  ا ئددذ بددم عدد   :ثدد ي Qعددم  ال  العدد  

رد  ابدم   دب ثدا عقمد   :فخدس بد  ردع ثد ي Lا فعام وت ع  بم ا ئدذ 

ا ندد  ايثحددام ةفدد  ااإلة ةددم ةددم بالددا  وت عدد  بددم  ال  N   عيددثي اهلل 

اثددا ثتدد   بددثع ان  Kل يددئ رددع وت ا ئددم بددم عدد  رددع وت ا ئددذ 

رمب ي يددفب ثددا Qااي يت ةددم عدد   ،حددفث  باددوا ندد  عمددو ا ،رددثص

ي طفدد اعفب ي ايثحددام ااإلة ةددم اي  ، ندد    ددب  دد  ةفددو ي  دداارتوا

ردد  عددع اطددب اهلل اي طدداع ةدد  يدداس  :Lفقدد ي يدد  عدد  بددم ا ئددذ  ،لدد نطفب

ردد  عددع  ا  وب  Qو   ال  ،و   عظددو    طلددث  ةددم امدد لقذ ،يددو برددب

اعهددا وب ي ليددو ثطدد     رئتعددها  ،ي ليددو ثطدد     رتث دد  وت ايالدد اا

فدد    ،فددس طتالدد   بددبا ،عفدداو N عيددثي اهلل الددبا يددسا ،بئدد عم

                                                           

 .1ا -386 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .14  ئم بم يقاة  ا  ، لترصبص    اياع   ،و (2
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اطالدد ت ودد  حددفل  و  اهلل ططدد عع ،  دد   عقاددو نقددث ايالمدد  اطعددت  ا دد ي

ثحدددام ااإلة ةدددم وي ي عقدددئ  بددد      الددد  اي و1سا ئدددم ةدددل ةال اردددم

ع ردد     طالقددع ليددو فدد نوقب بفدد  وت ا مدد  األيددث   فدد   Qا ئددذ

 .و2سات ا   اي اارم…………

عددم عطددا اياليرددي  ،: عطددا ايدد  م بددم   ددا ا دد الو3سف  ددم ايغدد و* 

 ،عدم بمدا بدم عد  بدم ةامدث  ،عدم  ال ايعلد  بدم ند رص ، دبم األ ل

 ،عدم بمدا بدم  العد  ايتمامدب ، ودعم بمدا بدم عد  بدم ا ئدذ ايقئد

عدم  ،عدم  ئدم بدم بمدا بدم عطدا ايثا دا ،عم بما بم عد  بدم شد لا 

ثد ي  :عدم لعد   بدم بمدا بدم ايئد  ئ ايلقطدب ثد ي ، ودبما بم  ال ايئ

اع حددع بددم  ايددم ااألعمددش  ،يدد ي   بدد   صددذ : بددث بلدد  بددم عادد ا

 ؟حددو عددو عدد  اشددها  ففدد  [ةددم]  دد اع   ددا  ندد   :امهددالع فققدد 

 ،ا د أل بد  يداس :ثدا يد يف   بد ع بمدا بدم يد  ئ ايلقطدب فقد ي :فق يثا ب

اابددم ا فعاددم اعطددا اهلل بددم  العدد  ي عددا   L دد أل بدد  ا ئددم اا ئددذ 

                                                           

 ي اوصاع بالا ليو: ة  حفل. و(1

 .6ا -78 – 77 :42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .85ا ،147 عطا ايل رع بم ل ااي، ف  م ايغ و،و (3
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 :ثقد  ألبادو :ثد ي ،ا فم يداس ي ليدو ايظهد  عهد  ايلثفدم ،ةم  ل  بات 

 . و1سل فم اخلثاعأل امهالع :ث ي ،ن فال  ب  ليو

، و3سعددم يدده  ،عددم بمددا بددم ا ئددم ،ايلقافددب :و2سوعددس  ايددثع * 

عددم  ال  ،، عددم ا ئددذ بددم  ال ايالددسو4سعددم فلدد يم ،عددم بمددا بددم عائدد 

و  عمدد  بددم عطددا اياليرددي اتددئ وت ابددم  :يددمالت  رقددثي :ثدد ي Qعطددا اهلل 

او  ابددم  ددي  بالددو وت  ، ددي     ر يدد  ويادد  بصدداثم عدد  اعمدد  اعددفة 

و  ايددثاب ادد    :ارددا بددم ا ئددم اادد    ادد لع فئدد ي  ايصدداثم فقدد ي ارددا

ابالددا ا ئددذ عدد  بددم ا ئددذ  ،ابالددا ا ئددم ا ئددذ ،بالددا عدد  ا ئددم

فطالددو ابددم  ددي  وت  ،ف بالددو ويادد  ،ابالددا عدد  بددم ا ئددذ بمددا بددم عدد 

 :باللددف  فقدد ي يدد  ،ف عيددقفب  ال ب يلتدد   فافالتدد  وت ابددم  ددي  Q ال

ايلدم  ،ادة رال فدث     لدبا ياد  ،نالدع :ثد ي ؟Qرال   لدبا ايدا ا ئدم 

                                                           

 .30ا -222 :42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 . 501:1 ايو ه، اعس  ايثع  ب عس  ابا ،و (2

 .يه  بم ار   ي اوصاع:و (3

 .فل يم بم ارث  ي اوصاع:و (4
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ايلدفهع روقطدث   ،يمقهع ا ئدا ايدث لقطدثا ا دب بد  ب يلد    داا بدع

 .و1سايانا 

 .فئ ي  ايصاثم  و  ف  ايصاث   :با  

  بدم دعدم ايفلد ،عدم بمدا بدم ا ئدذ ،بما بدم ياد  :و2سايل ي* 

رددث  ع فددم  Qع ردد   بدد  عطددا اهلل  :عددم عمدد ا ابددم  ال اوقدداا  ثدد ي ،يددثرا

ادد    N زدد  ايفدد ي و  عيددثي اهلل "حددثط   والددث رفدد  و بدد ع ،بدد وثثب

ردع عد  بدم  ،ردع ا ئدذ ،ردع ا ئدم Qرع ا   ع  بدم  ال ل يدئ  ،اية  

 ،فافد  و ردسب ةد ا  ودم بدذ رارد  "ردع لد  ،ردع بمدا بدم عد  ،ا ئذ

 :  حددثط  اثدد ي عمدد ادارفددب ععدد ،اةددم  قعدد  ،اعددم رئدد ع  ،اعددم رمافدد 

لد  يغدم بفدب  :فقة  طا  ةف  ي ي   حر   ايال بادم عدم طعئدا لد  فقد يثا

فقد يثا  ،ردع يد ي  مهدالع  رلد  ةدم  لد  ايال بادم :فس   ن  ف ي يث  ثد ي

 .و3سةف  ليو

                                                           

 .6ا -230 :46 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .10ا ،466:4 ايلقافب، ايل ي،و (2

 .107ا -58 : 47 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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عدم ا ئدم  ،عدم  ادا بدم ارد   ،: بمدا بدم  د  و1سايغاطم يقفالة * 

عدم ايعداو  ،، عدم  ال نمداي اوئدمالبو3س، عم   دا بدم ا ئدمو2سبم يةعم

  القدد  فددااع ةدد  طقددثي ي :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :بددم اوختدد ع ثدد ي

ا  لد  ةدم ايغدا عدو    ةد    د أل اهلل األع   طقطقه  ةدم ايئدقو   ردع  ا

ادد   ب ةددم ليددو ايفصددب  ا ايفقددو  ا  ثدد  ةددم ليددو  ا  افاهدد  ةددم  

رد   بتد   ن  :فقد ي يد  ويدةعا  ابفد  ،ي بد ي بد  :ثد ي ؟ اف  ل  رصقي ليو

 يدداس ةدم   د  ليددو  ؟ ا يدداس ادبيو  ع ةد   ادد يت رد  بفدب :يعد  ثد ي

فققدد   ،فقدد   ويددةعا  فخدد أل ؟افدداا ةدد   ثددثي يددو  ييةفددب فددس طعالدد 

 ي رقيةدو ولا افد  ةتد  ةلدا   فلدا    الق  فدااع فدة عدو ويدةعا 

رد   :فقد ي ؟األشا ا ويا  ةم بالاع اة  فلدا  األشدا ا ويادو ةدم بالدا  بادو

 القد  فدااع فقدا اد    :ثقد  ،فاو و  ويةعا  ياس ةفب ادة  ند  ةدم  ال

فد   اد   ةد  نخد   انئد ي اهلل  ،ي شو ي    اي   ي هط وياد  ةدم بالداع

اع دع  :فقطقد  عاطتاد  اثقد  ،عفدبا ةئدو  ؟ةم ليدو ايال فادم فد ت ةدم

                                                           

 .2ا ،342 ارفئ ايفالة ،  بث ايغاطم،و (1

 .ا ئم بم بما بم يةعم ي اوصاع:و (2

 .اوافمب ي اوصاع:و (3
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 ،و  ااهلل يددث لمالدد      ةددث  ثطقددو ةدد  ب يادد  ،شدداطتب فدد نة لددب ايفدد ع

ردع ثد   وت يد  ي ايطاد   ،ةل ندو :ايلفب   د       بقد  بالداع فقد ي ب

فدا ق  فد لا  ،رد  فداو ا  د  :فملدو ثقداس ردع حد ا ال ،ف فال  ا   

فددا    ، راردد فمقئدد  بددذ ،لددث بمئددما ثددا حددو اانردد   عددم ايقطقددم

الددث رثةعددب مهددس  ي رددا   ع  ف ثالددا  عددو  Qعقادد   بددث ا ئددم ةثيدد  

 :فقدد ي ؟بدد ال  ندد  ا ةددب ةدد  لددب  اوخعقددم ايتددب بادداع :اثدد ي يدد  ،فخددب 

 ،    د   امدم ف نتيعتهد  ةدم ردا دة ع  بال    ب الدث ي ردا  الدث رلد

ردد  فدداو و  عيددثي اهلل  فلددا  ويادد  حددرب  :Qفقدد ي ب  بددث عطددا اهلل 

رددع  ،وبدد الاع اةثيدد  فدد  تمم عقاهدد  عقادد  رددع ا ددتمم عقاهدد  عدد  ا ئددم

ردع  ،اا دتمم ا ئدذ عقاهد  عد  بدم ا ئدذ ،ا تمم عقاه  ا ئدم ا ئدذ

فل ند   ،اا تمففدب عقاهد   ال ،ا تمم عقاه  عد  بدم ا ئدذ بمدا بدم عد 

فال فدد   ،اهد  عدو  اارتدد  الدب عفدا ابدبا ا تمفد  ابفددب لدبا عق ،عفداو

ردد  فدداو و   ال ادد   ولا  عا      : القدد  فددااع ا   فقدد ي :فققدد  .ةدد   عا 

 ،ي طدد   يدد   عددث    قئددفب عددم رمافدد  ا عدد  ف ةفدد  فددس طدد   يدد   عددث 

ثد ي  ،اابيو  حفل ب بفب لدبا اثدا لاد    ةدس بد وثثب فدبا طو بخدا

و   ال ادد   ولا  :فقدد ي ردد  يددااو ا   :رددع ثقدد  يدد  .فطلادد   اعا :فدداو
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 عا  يع ا ا ن  ةالد  فدفالس ااد   عدو عا قتد    ناد  عا قتدب ةدم عا قتد  

ااددبيو  ،ب الدد   ةددم ايفددث دفثيدداط  لعاعددب اوادد  ااواقددذ  تدد  رقلدد

ردد  فدداو و   :ا    القدد  فددااع فقدد ي :فققدد  ،رصددفل ال ايدداو لددبا

يدااو ا    :فققد  ،أل ا بد بفب لدبا ةد  اد   رالقدث   دا  ةدم رثيدب

فقمدد   تدد   ،لددث حدد  طو ايددبو يدد ي  عفدد  ثددع فدد ث  يدد  برقدد  :فقدد ي

 ةد  وند  ن ردتل   :Qفقد ي  بدث عطدا اهلل  ،ثطق  ردا  اع يد  ا عدث  اهلل يد 

 .و1سب ي او   األات ةفو

عددم   ددا بددم  ،:  العدد  بددم   ددا بددم  رددث و2سبدع دد ي ايلعدد* 

اعفدد  عددم عدد   ،عددم ايعدداو بددم اوختدد ع ،عددم  ال نمدداي ،ا ئددم اوافمددب

 :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :عددم ايعدداو ثدد ي ،عددم  ال نمدداي ،بددم ويددةعا 
ا  لدد  يئددقو   رددع  ا القدد  فددااع ةدد  طقددثي ي األع   طقطقهدد  ةددم ا

اد   ب ةدم ليدو ايفصددب  ا  اعدو    ةد    د أل اهلل ةفهد  ةدم   ،  د رم

ي بد ي ثد ي يد  ويدةعا  ابفد  رد   بدم  :ثد ي ؟ايفقو  ا  ث  ةم ليو  ا  افد 

و  افدداا ةدد   ؟ردد  بفددب  ا يدداس اددبيو  ع ةدد   ادد يت :فقدد ي :ن هعدد  ثدد ي
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 القد  فدااع  :فققد  .فقد   ويدةعا  فخد أل ، ثثي يو  ييةفب فدس طعالد 

اة  عدو ويدةعا     ي رقيةدو ولا افد   فلدا  وياد  األشدا ا ةدم بالداع 

رد  فداو و  ويدةعا  يداس ا ند   :فقد ي :ثد ي ؟اة  فلا  وياو بالدا  بادو

 القد  فدااع فقدا افد  ي نعدو    اي  د ي طدفرط وياد  ةدم  :ثق  ،ةم  ال

فد   اد   ةد  نخد   ا يد ي اهلل ايال فادم فد ت  ؟اثا ثق  فا  ة  ثقد  ،بالاع

اع ددع يددااو فدد نة لددب  :ف ةئددو عفددب فقطقدد  عاطتدد  اثقدد  :ثدد ي ؟ةددم

ايلفددب   دد    ، يادد او  ااهلل يددث لمالدد      ةددث  ثطقددو ودد  ب ،ايفدد ع

ةل ندو ردع ثد   وت يد  ي ايطاد  ف فالد  فدا   ردع  :فقد ي ب ،ايطق ا بالاع

ردد  فدداو ا  دد  فددا ق  فدد لا لددث ي اوئددما ثددا  :ةلددو ثقدداس رددع حدد ا

حددو فادد  اانردد   عددم ايقطقددم فمقئدد  بددذ راردد  فددا   ويادد   بددث 

 :ف ثالددا  عددو فخددب  فقدد ي يدد  و1سالددث رثةعددب  دد ه اي رددا   ع  Qا ئددم

ةد ع  بالد    دب الدب ي  :ثد ي ؟باداع و2سةب ةد  لدب  اوخعقدمب ال  ن  ا 

رد  فداو و   :Qفقد ي  بدث عطدا اهلل  .    امدم ف نتيعتهد  ةدم ردا درا  رلد

فدد  تمم عقاهدد   L فلددا  ويادد  حددرب وبدد الاع اةثيدد   Nعيددثي اهلل 
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اا ددتمم عقاهدد   Q ئددم ا Qاا ددتمم عقاهدد  عدد   ،Qعقادد   Nعيددثي اهلل 

 Qعدد  بددم ا ئددذ  Qاا ددتمم عقاهدد  ا ئددذ  Qا ئددذ  Qا ئددم 
ا تمففدب عقاهد   ال ا ،Lبمدا بدم عد   Lاا تمم عقاه  عد  بدم ا ئدذ 

الددب عفددا   ،ايقددا ا تمفدد  عقاهدد  ابفددب لددبا عددو  اارتدد  ،فل ندد  عفدداو

 .و1س   اي اارم ات  ........،فال ف  ة   عا 

عدم  ،ةثيد  اايدثعاا ةالد : ابدم و3س،  ةد ب ايصداااو2سواةي ايدارم* 

  قدد  عددو  :عددم عطددا ايالظدداع ا ئددفب ثدد ي ،عددم اي اردد   ،ايصددثي

ة  طد  بدو رد   بد  ايق يدع  :  ال ثد ي بدفقدة بصد Lيااو ع  بدم بمدا 

ردد  ابددم عيددثي اهلل و   عرددا     عدد    :فققدد  يدد  :ثدد ي ، ندد  ايافدد   قدد 

 :فقد ي ،ف   اد   ة  دا  رطد  عقاد   تد   يقد  اهلل عدي ا د  ،عقاو  رفب

و  اهلل ططدد عع اطالدد ت اا ددا يدداس  :و   ثددثي :فققدد  ،لدد   ردد   بدد  ايق يددع

ا ندد  يدداس  ، دد عأل ةددم ا ددارم  ددا ايبودد ي ا ددا ايتعددطا  اامفقدد   

بمئدددع اي حدددثع  اي عددد   اي  دددثل  بددد  لدددث جمئدددع األ ئددد   
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اة يلدد   ااع  ادد    ،ال اةصددثع ايصددثع ا دد يب ايعدد ا  اامددث

فددس نطددب بالددا   ،او  بمدداا عطددا  اعيددثي   دد طع ايفطاددذ ،ا  عقدد  اباردد 

فددس  رالددم بالددال  وت رددث   ، ا لداو   رالتدد    متددم ايعدد ،وت رددث  ايقا ةددم

و  ايةدد   ااخلقاعددم ااب ايةدد  بالددا   ةددا اوددتةفذ عدد   :ا ثددثي ،ايقا ةددم

ردع عد  بدم ا ئدذ ردع بمدا بدم  رع ا ئدم ردع ا ئدذ Qبم  ال ل يئ 

ع  رع  الع  بم بما ردع ةثيد  بدم  العد  ردع عد  بدم ةثيد  ردع بمدا 

اةددم بالددا ا ئددم ابفددب فلاددب  :Qفقدد ي  .بددم عدد  رددع  ندد  ردد  ةددثيو

 .و1س   ا ارو ات  ...........،يقف ي ب خلقب ةم بالا 

ا دا ايتعدطا     طفطد   ، دا ايبود ي لدث    ي طفطد  يد  حدعم :با  

اددة ةدد  هقاقدد  ي اتدد    ،يدد  عددو ا دد  رتلددمم ايتعددطا  بدد وخقثثذ

 .ايتث اا

 ،عدم ا ئدذ بدم   دا بدم  ال اوغدا  ،: عدم اوعاداو2س ة ب ايوثه* 

عدم  ،عدم  العد  بدم   دا ،بدعم  ااع بم بما عم بما بدم عمد  ايلعد

احدع   :عدم وبد الاع اوخد عثب ثد ي ،عدم ندثا بدم  عاأل ، رث  بم ندثا
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 شددها    ي ويدد  وي اهلل  : رفددب فققدد  Lألال عطددا اهلل  العدد  بددم بمددا 

ا   عقاد  وةد   عداي بالدا   ،عيدثي اهلل Nا   بمداا  ،ا ا  ي  ردو يد 

 :فقد ي ،رع ا ئم اا ئذ رع ع  بدم ا ئدذ ردع بمدا بدم عد  ردع  ند 

 ،عقددالع بدد يثعع !اطقددثا اهلل !اطقددثا اهلل !اطقددثا اهلل :رددع ثدد ي .ع ددو اهلل

طلثنددثا ةالفدد  ي  :اععددم ايددطوم اايعدد أل ،ا  اا األة نددم ،احدداا ا ددارو

 . و1ساي فاب ايعو

عدم  ،عدم  العد  بدم بعدا ،: عم  العد  بدم   داو2سبدع  ي ايلع* 

ا ندد  عفددا   Q  دد    يددا ايددطم  عددو  ال عطددا اهلل  : ال يددقمم امددةي ثدد ي

 ، القدد  فددااع و   عرددا     حدب يددو  رفددب ايددبو   رددم اهلل بدد  :فقد ي يدد 

فددثاهلل ي  ،يددقفب :فقدد ي يدد  ،و   عرددا     يدد يو :اثددا ثدد ي يدد  ثطدد  ليددو

و   اي ةدد   :ثدد ي ،وي  ددارتو بدد  عددو  ددا  ي  اتمدد  اطئدد يفب عددم  

 ،يدداس ويدد  مهددا  ،ابدداو     شددها    ي ويدد  وي اهلل ا ددا  ي  رددو يدد 

 :رددع ثدد ي ،اددبيو عبفدد  يدداس ةالدد  ويدد  مهددا  :Qفقدد ي  بددث عطددا اهلل  :ثدد ي

اددبيو  :Qفقدد ي  بددث عطددا اهلل  :ثدد ي ،ا شددها    بمدداا عطددا  اعيددثي 
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ا شددها     :رددع ثدد ي ،بمددا عطددا اهلل ةقدد  يدد  ب يالطث رددم اعيددثي  وت  ققدد 

عدو  Nعقا  ا   ي  ةم ايو عدم اوع ا دم عدو ايالطد   ةفد  ةد  اد   ورمدا 

ا شددها  ندد  ادد   يقرئددم بددم  :ثدد ي ،Qاددبيو ادد   عدد   : يفقدد ،ايفدد ي

 ،L  ةددم ايو عددم ايثا طددم عددو اخلقددب ةفدد  ةدد  ادد   ورمددا اعدد Qعدد 
ا شدها  ند  اد   يقرئدذ ةدم ايو عدم  :ابيو ا   ا ئدم ثد ي :فق ي :ث ي

 :ثدد ي ،ايثا طددم عددو اخلقددب بالددا ا ئددم ةدد  ادد   ورمددا اعدد  اا ئددم

   عدد  بددم ا ئددذ ادد   يدد  ةددم ا شددها  :ثدد ي ،فلددبيو ادد   ا ئددذ

 .و1سQايو عم ايثا طم عو ئال اخلقب اة ا   يقرئذ 
: ثددا ةلددد  ي اتدد   ايعددتم ي بدد   نصددئ اخلسفددم ةددم  *  ثددثيأ

 Qات   يدقاع بدم ثداس عاارد   عدم يدقة  عيض اهلل عفد      ةدا اودتةفذ 
ي  عاع رد   بد  ا ئدم  :ثد ي لقردمو  ع   عبع ايصدر بم اثقدم افد  هع.... 

رد  لقردم  :ثد ي ،  طتفب عة ي يتو عفد  ةدم  ةد  ايقد     ي طظهد   يقفد ي

عماا اعع  عدم  ثابدو فد     عدم ةد  اتدئ عمد  اعدفة   ثد    اقد  

و    دبطع بدة فاد   :ثد ي ،بد  ثد    اقد  :ثد ي لقردم ؟   ي ة  ياس بقد   

افدد    ،    قفد ادبا ،فد   فاد   متفدد  ،ا  قددتع امفدم ،نمدثطع ةدم ايفد ع
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 :رددع ثدد ي لقرددم . ئددطب  ةدد  ولا ادد   ث  ندد  فرئددطب :ثدد ي لقرددم ،ل عتفدد 

فدد     عددة ي رددارو ةددم ايقدد    اط ارقدد  اعقددع ا ددسي اا دد ا  وت ةددم 

     فالد   Nوت ايدبو  ةد   عيدثي اهلل  :ثد ي ؟طافال  اةدم حد  ط  بالداع

رددع رافالدد  ابفددب  ،ويادد  احدداب ا ات ايفدد ي بالدداو ب يفدد ي ابفددب ا ئددم

ا ئدم وت ابفددب ا ئددذ رددع رصددا وت اا ددا بالددا اا ددا ةددم ايددا ا ئددذ 

لدددع ةدددل ايقددد    ي  ، ث ددد  N تددد  رددد     ددد لع عدددو عيدددثي اهلل 

 . و2وس1ساايق    ةالهع ي رع عثهع ،رع عثثن 

عدم  ،عدم  باد  ، اعدعدم ابدم ةئد ،اوظعد  ايالقدثو :و3سواةي ايدارم* 

عدم ويدةعا  بدم  ،عدم ا ئدم بدم  قدثي ،عدم اخلعد   ، دبما بم نصد

عدم  بد    ،عدم ابدم  لرفدم ،عم عم ا  بم ثد   عدم  ال بمدا اوداارفب ،   

ةد   :رقدثي Qيدمال  عقاد   :عدم يدقاع بدم ثداس ابدسب ثد ي ،بم عاد ا

فلتطتهد     ردم ةدم ايقد    وي  ث  ناهد  ا ةسلد  عد Nنيي  عو عيدثي اهلل 

ابلمهدد   ،ان يددخه  اةفئددث ه  ،اعقمفددب ط ارقهدد  اطعئددال  ،بخوددب
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ا عد  اهلل عدي ا د     رالقمفدب فهمهد  ا عظهد  فدة نئدا   ردم  ،اةتع  ه 

اةد  طد ع شداع  عقمد   ،اي عقدة  ةدس  عد  فلتطتد  ،ةم ات   اهلل عي ا د 

اةدد  ادد    ا رلددث   ،اهلل عددي ا دد  ةددم  ددسي اي  دد ا  اي  ةدد  اي  ددب

 ،فقددع  نددس ةفدد    فدد  اا دداا ،وي عقمفادد  ا عظتدد  ،ةددم ل عددم  ا ةالصددام

ثقطدب عقدة  ا عد  اهلل ططد عع اطالد ت بد   رمد  ،رع ا دل ردا  عدو حداعو

ن  اان رعتفدب ةدم ليدو   ،افهة ا لمدم اندثعا ان  ندس ةدم ليدو شداع 

 :Qفقدد ي  ؟ايفئددا   فدداة بالددا عدد ردد  عيددثي اهلل  طتخددث   :فققدد  . اتطدد 
عال عدي ا د   ند  ثدا اثدا   د    ،يئ    ث  عقادو نئدا ن  اي  هدس

ردد   :فققدد  ،ايددتم   ب فاددو اي  ا  ددو ايددبرم رلثنددث  ةددم بالدداع

ايددبرم ثدد  ع اهلل عددي ا دد   :ثدد ي ؟عيددثي اهلل اةددم  ادد  ب ةددم بالدداو

ل  ﴿ :فقدد ي ،بفعئدد  اال يُعنننوا  الْرُسننوَل َوُأو 
نننر    َمنُنننوا  َأط يُعننوا  اّللهَ َوَأط  األَم 

نُك   
األاحدا ا ةفدب وت  :فقد ي ؟رد  عيدثي اهلل اةدم لدع :امردم فققد  و1س﴾م 

 لع ةدم  دببع لدع ةدل دي رلد ،اقهدع لد   ةهتدا ،ا دث      ر  اا ع

 ،   ةتددبدفددطهع طفصدد ،ي رعدد عثهع اي رع عثثندد  ،ايقدد    اايقدد    ةالهددع

 .ا ددع رئددتم    عدد الع ،ا ددع رددافل عددفهع ايددطسا ،ا ددع رمودد ا 
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اا ددل رددا  عددو ع ي  ،ابفددب لددبا :ردد  عيددثي اهلل يددمهع ب فقدد ي :فققدد 

ردع ابدم يد  رقد ي يد   ،ا ئم ردع ابفدب لدبا اا دل ردا  عدو ع ي ا ئدذ

 ،  وة ةد دععد بردع طلمقدم ارفد ،ياثيا ي  ا طدو ف ث  د  ةفدب ايئدس  :ع 

  .و1سب ال  ن  ا ةب فئمهع ب فئةلع ع س ع س :فقق 

ردد   بدد   :Qثدد ي  بددث  العدد   :: عددم  ال امدد عا  ثدد يو2ساإل تمدد أل* 

رفلدد ا  عقافدد    ددة ابفدد   :ثقدد  ؟امدد عا  ةدد  رقثيددث  ي ا ئددم اا ئددذ

بقددثي اهلل ي  :ثقدد  ؟ا تممددتع عقدداهع افطدد و   :ثدد ي Nعيددثي اهلل 

 واادد  ةددم ايصدد  ذ -وت ثثيدد   -اةددم لعرتدد   اا  سعائدد  بددم ةدد رع 

 َفُقننل   ﴿ :فمالدد  عائدد  ةددم لعرددم وبدد الاع اا تممفدد  عقدداهع بقثيدد  طالدد ت

ا   نَاءَنننا َننند  ُ  َتَعنناَلو  نَنناءُك    َأب  َسنناءُك    َون َسنناءَنا َوَأب 
 و3س﴾وَأنُفَسننُك    َوَأنُفَسنننَا َون 

ثدا رلدث  ايدا ايطفد  ةدم ايثيدا  :ثد يثا :ثقد  :ثد ي ؟ث يثا اف و   :ث ي

ااهلل ردد   بدد  امدد عا   :Qفقدد ي  بددث  العدد   :ثدد ي .اي رلددث  ةددم ايصددقئ

ي ر  لدد  وي  Nألعوافلهدد  ةددم اتدد   اهلل  رددم طئددمب يصددقئ عيددثي اهلل 

                                                           

 .69ا -99 – 98 : 89 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .58:2 ايو ه، اي تم أل،و (2

 .61 ي عم ا :  و(3
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َمننت  ﴿ : اددو ثدد ي اهلل :ثدد ي ؟ القدد  فددااع ا رددم :ثقدد  :ثدد ي ،ادد ف   ُبرِّ

نَننائ ُك ُ  َوَباَلئ ننُل ﴿ -وت ثثيدد   - ﴾َوَأَخننَواُتُك    َوَبنَنناُتُك    ُأْمَهنناُتُك    َعَلنني ُك     َأب 

ينَ  ننن   اْلننذ 
نناَلب ُك    م   Nفئددقهع ردد   بدد  امدد عا  لدد  يدد  ي يددثي اهلل  و1س﴾َأص 

فهدة ااهلل ابفد   ،ي :او  ثد يثا ،نالدع فلدببثا ااهلل :نل ا  قاقدتهة فد   ثد يثا

  .و2سعيثي اهلل يصقط  اة    ة  عقا  وي يقصقئ

عددم ع رددب بددم  ، ال :طعئددا عدد  بددم وبدد الاع ااع  ةفقدد   رلدد  :* 

 Qعددم  ال امدد عا  عددم  ال  العدد   ،عددم عطددا ايصددما بددم بعددا ،ن حددي
 . .........و3سر   ب  ام عا  :ث ي ب  بث  الع  :ث ي

عددم  دد   بددم  ،عددم  بادد  ،عددم عدد  ،ايلقافددب :و4سوعددس  ايددثع * 

شدها   :عدم يدقاع بدم ثداس ثد ي ،عدم وبد الاع بدم عمد  ايداة  ،عائ 

 ةددا اوددتةفذ  ددذ  ا  وت ابفدد  ا ئددم ا شددها عددو احددات  ا ئددذ 

ابمدداا ائاددل ايددا  اعايدد ا شدداالت  ا لدد  باتدد  رددع  فددل ويادد  ايلتدد   

                                                           

 .22ايفئ ا:  و(1

 .8ا -232 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .9ا -233 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .405:1 ايو ه، عس  ابا ، عس  ايثع  بوو (4
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رد  بفدب  ةد   عيدثي اهلل     ان ويادو ا  فدل ويادو  :اايئسا اثد ي يد 

ا ةدد       ةدد ع  ،اتطددب ايددس ب اددة  ا  وب ا فددل وب اتطدد  ايددس  

 رضع اوث     طدافاله  وت   ادو ا ئدذ ردع  ثطد  عدو ابفد  ا ئدذ  ولا

   طدافاله  وت ابفدو لدبا ردع   دب بادا عد  بدم  Nا ة ع عيدثي اهلل  :فق ي

   طددافاله  وت ابفددو بمددا بددم عدد   Nا ةدد ع عيددثي اهلل  :ا ئددذ اثدد ي

 .و1سف ث    ةم عيثي اهلل اةفب ايئس 

عدددم عدددا   ،: ايلقافدددبو2سوعدددس  ايدددثع  ااع  ةفقددد   رلددد  :* 

عدددم األلدددثااو عدددم  ددد   بدددم  ،عدددم ابدددم عائددد  ،ةدددم  حدددر ب 

 Qعدددم  ال  العددد   ،عدددم  ددد ب  ،عدددم عمددد ا بدددم شدددم  ،عائددد 
 .و3سةفق 

                                                           

 .1ا-322 :43 ،ايالسةم اومقيس –بر ع اينثاع  و1س

 .405:1 ايو ه، اعس  ايثع  ب عس  ابا ، و(2

 .2ا-322 :43 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و3س
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 :عن اّلل تعاىل Qماٍ احلسن إلمامة اإدالئل 

، عددم بمددا بددم و2سعددم ابددم بطددث  ،:  الو1سطعئددا عدد  بددم وبدد الاع* 

رفعددل  لددبا رددث " :ي ثثيدد  Qعددم  ال  العدد   ،عددم برددس ،ايددفالة 

  ايفدد ي يقرئدد   دولا ادد   رددث  ايقا ةددم ا  عدد :ثدد ي "ايصدد  ثذ حدداثهع

   امطدد ع دارعدد ،فامدد ا  بدد لثاي رددث  ايقا ةددم فافتهددث  وت ايال حددم

 ،رقعددث  بعفدد ا ايال حددم :ثدد ي ، هدداا شدداراا و3سعقدداهع  تدد   هددااا

بفددااا رئددمل   فدد اي ةددم ردداع ،   امطدد ع عقدداهع الددث عددو ع شدد دارعدد

بددم عطددا اهلل ايفطددب ايقدد    "بمددا"   زتددب ب يددع اخلس ددب  ئالددذ 

  رددع ردداع :ثدد ي ،فاتقددا   تدد  رقددب عددو رمددذ ايالدد ا :ثدد ي ،ايالدد ال

  ردع رداع ،Nفاتقدا   تد  رقدب عدو رئد ع عيدثي اهلل  "عد "بص  طلع 

ا ةتد  ةالد  ةدم  و4سطدباد  ن  ردع رداع ،فاقعث  عدم رئد ع عد  Nب ةم بما 

 :ثدد ي ، اي ايفطاددذ وت   دد لع ا ةددتهع ةالهددع فاقعددث  عددم رئدد ع ايالدد ا
                                                           

 .191:1 ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (1

 .للبا ي اوصاع ا ئم،و (2

 .  ي اوصاع: فس رفتهث  وت ايال حم  ت   هااا ال و(3

 ..  ي اوصاع: رع راع  بفطب نطب الو (4
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فاتقددا  فاقددب بددذ ردداو اهلل ي  :ثدد ي ،يقمئدد يم ايققددع  رددع  اي ةددم ردداع

لدد  يددو   ي ايقددثا ةدد   بمتددو ا ة طددو  :فاقددثي اهلل ،حددثع  ام ةاددذ

 نالدع ردد  ع  ثدا عقمدد     ثدا يددو   ي :فاقدثي ايققددع ؟بد  ةدم ايددث ب

فمددم رعددها يددو  :فاقددثي اهلل ،ايقددثا ةدد   ة طفددب ا بمتفددب بدد  ةددم ا اددو

 :ثدد ي ؟ردد  ع  لدد  القددل عددو ةلفددث   ع  قددب مهدداع :فاقددثي ؟بددبيو

بدد يقثا فاتقددا  ي حددثع    رددع ردداع :ثدد ي ، فقمدد   متددو :فاقددثي يدد 

لد  يدو  فادو ايققدع ةد   بمتد   :ذ  ت  رقب ةدل ايققدع فاقدثي يد اام ة

رددع  ،نالددع ردد  ع  ابقغتدد  و افادد  :فاقددثي ايقددثا ؟ا ة طدد  بدد  ةددم ا ددب

فاقدثي اهلل  :ذادب  افاد  فاتقدا  ةدل ايققدع اايقدثا ي حدثع  ام ة  راع

نالدع رد  ع   :فاقدثي ؟ل  بقغدو ايقدثا ةد  يدو  فاد  ايققدع ةدم ا دب :ي 

فاداع  بم  اد  فاتقدا   تد  رقدب ةدل و افاد  فاقدثي  ،ابقغت     اد 

نالددع ردد  ع   :فاقددثي ؟و افادد  ةدد  بقددع ويلدد  بقغددو خ س بقغددو  :اهلل يدد 

ا  رد   ،ابقغت  ئال  نطا  و ا نعدب  ويداهع ئادل ةد  انتهد  وب ةدم  ةد ع

ابقغددتهع ادد  ا اددو ا لمتددو  ،عيدد يطو وت نطددب نطددب اعيددثي عيددثي

او    دد  ةددم بقغتدد  عيدد يتو اا اددو ا لمتددو اعقمددو  ،ااتطددو

ثد ي  ،ةدب  طاطدواات بو ااسةو بمدا بدم عطدا اهلل ايالد ال ايقد   ا  
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 ،ةدم ايدا     يقمئد يم بمدا بدم عطدا اهلل  فد اي ةدم رداع :Q بث  العد  

ردد   :فاقددثي اهلل ،فاانادد  اهلل  تدد  ي رلددث   قددب  ثدد   وت اهلل رثةعددب ةفدد 

بمدا لدد  بقغدو    ادد  ةد   ا ادد  ويادو ا عيددقت  بد  وياددو ةدم اتدد ال 

نالدع  :Nفاقدثي عيدثي اهلل  ؟الد   ا د  ليدو ويادو ؟ا لمتب اعقمدب

ردد  ع  ثددا بقغفددب    ادد  ئاددل ةدد   ا اتدد  ويادد  ا عيددقت  بدد  ةددم ات بددو 

لد  بقغد   ةتدو ةدد   :فاقدثي اهلل ورمددا ،ا ا د   وب ،ا لمتدو اعقمدو

نالددع  :Nفاقددثي عيددثي اهلل  ؟بقغددو    ادد  ةددم اتدد ال ا لمتددب اعقمددب

 ،ردد  ع  ثددا بقغدد   ةتددب ةدد   ا ادد  وب ةددم ات بددو ا لمتددو اعقمددو

فاقددثي  ؟فمددم رعددها يدو بددبيو :فاقددثي اهلل ورمدا ،ا  لدا  ي يددطاقو

ااألبدد اع ةددم  ،اةس لتددو ،ردد  ع   ندد  ايعدد لا ب بتطقاددع اي يدد يم :بمددا

فادداع  ب وس لددم فاعددهاا  ورمددا بتطقاددع  ، ةتددب ااعدد  بددو شددهااا

لدد  بقغلددع بمددا عيدد يتب  :ب ةددم بمددا فائدد يث   رددع ردداع ،اي يدد يم

هاا  ورمددا بتطقاددع فاعدد ؟ااتدد ال ا لمتددب اعقمددب اعقملددع ليددو

فهدد  ايددتخقع  ي  ةتددو  :فاقددثي اهلل ورمددا ،اي يدد يم اا لمددم اايالقددع

ارطددذ  ،  بددع اتدد الدارعئدد ،ةددم بالدداع ةددم رقددث  فدداهع برلمتددب اعقمددب

 :فاقدثي بمدا ؟بع ة   تقعدث  فاد  ةدم بالداع  مدم ب ا قاعدم ي األع 
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ااحدداب نالدع رد  ع  ثدا  قعد  فداهع عد  بدم  ال ل يدئ   دب ااارد و 

ا القتدد   ،ا عددثذع وت ل عتدد  ،انصددطت  بددع عقددة ي  ادد يت ،ا ددا  ةتددب

فادداع   ،وة ةدد  رقتدداو بدد  األةددم بالدداو وت رددث  ايقا ةددم و1س قاعتددب ي  ةتددب

لد   ا  ويادو بمدا اايدتخقعو ي  ةتد   :بال  بدم  ال ل يدئ فاقد ي يد 

ثي فاقد ؟فهد  ثمد  فداهع ةدم بالدا  ةق ةد  ؟انصطو عقدة يةتد  ي  ا طد 

انصددطفب بددع  ،نالددع ردد  ع  ثددا  ا  وب بمددا ا قعفددب ي  ةتدد  :يدد  عدد 

اةلدد اا ال  ،فقددة ثطلدد  بمدداا وياددو  ردداطفب  ةتدد  ،عقددة ي  ا طدد 

ا  دد اا  ،اثدداةثا ثددااةب ةددم   دد   ،اايتلددالعث  اادد  اا رقتقددثنفب

فقدد طقتهع ي يددطاقو  ،ان رواالددثا  ةدد و ،ان رئددمالثا ةفددب ،ةددم ثدداة 

فهدد   قعدد  ةددم بالدداع ي  ةددم بمددا  مددم  :و2س ي يالدد فاقدد ، تدد  ثتقددث 

نالددع  :فاقددثي عدد  ؟ا قاعددم ي األع  ردداعث عطدد  و وت  رفددب اوت يددطا 

فاداع  ا ئدم بدم  ،ر  ع  ثا  قع  فداهع ا ئدم ابفدب اابدم بفد  نطادو

ب ةد   وةد     ردع رداع :ثد ي ،ع  فائ ي عدة يدع  عفد  عد  بدم  ال ل يدئ

 :ثد ي ،اب ل  ع ود  فارتمدث  برمدتهع فاقطد  اهلل عدبعلع ا ادي  مدتهع

                                                           

 ..  ي اوصاع: عو  ةتب ال و (1

 ..  ال  ي اوصاع: فاقثي اهلل يال و(2
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رددع انقوددل  ددارو  :ثدد ي "اياددث  رفعددل ايصدد  ثذ حدداثهع" :رددع رقددثي اهلل

 .و1س ال  الع  عقا  اعو  ب    ايئس 

 :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي و2سKاب يددف    عددم ايصدد  ا عددم  ب  دد  * 
   ي ويد   و3سةدم عقدع : ارفب    اد  عدم ع  ايالدي   د   سيد   ند  ثد ي

وي  ن  ا داو ا   بمداا عطداو اعيدثب ا   عد  بدم  ال ل يدئ  قاعتدب 

انماتدد  ةددم ايفدد ع  ،ا   األ مددم ةددم ايددا   ممددب    قتدد  امفددم ب  تددب

ا متمد  عقاد  نالمتدب  ،ا ا طد  يد  ا اةتدب ،ا بر  يد   دثاعو ،بالعثو

او   ،و  ندد  ا  يطاتدد  او   عدد     طتدد  ،  حددتب ا  يصددتبا القتدد  ةددم 

او  فدد  ةفددب  ،او   يدد ا ع تدد  ،او  يددل  ابتا طدد  ،يدد يفب  عواتدد 

اةدم ن رعدها    ي ويد   .او  ثد ع بد ال فترتد  ،او  ع دل وب ثطقتد  ، عثط 

 ا  ،وي وندد  ا دداو  ا شددها بددبيو ان رعددها    بمدداا عطدداو ا عيددثب

 ا شددها بددبيو ان  ،شددها بددبيو ان رعددها    عدد  بددم  ال ل يددئ  قاعتددب

                                                           

 .3ا -282 – 280 : 7 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .Kي اوصاع، عم  با  عم  ب     و(2
 ي اوصاع: ةم  ث . و(3
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رعددها    األ مددم ةددم ايددا   ممددب فقددا  رددا نالمتددب احددغ  عظمتددب 

ااعدد  بمردد يت ااتطددب اعيدد  و  ثصددا   مطتدد  او  يدد يفب   ةتدد  او  

 ،او  ع دد    اطتدد  ، عدد ا  و1س عدد   ن  يددتمئاو   ،ندد  ا  ن  يددمل نددااا 

فقدد    دد ب  بددم عطددا اهلل  .اةدد   ندد  بظددس  يقالطاددا ،و2سةفددباليددو  ددياا  

 ؟رد  عيدثي اهلل اةدم األ مدم ةدم ايدا عد  بدم  ال ل يدئ :األنص عو فق ي

امفددم رددع يدداا ايال بددارم ي  ا ئددم اا ئددذ يددااا شددط    لدد  :ثدد ي

فد لا  ،ايدتاعا  رد   د ب  ،ع  بم ا ئدذ ردع ايطد ث  بمدا بدم عد  و3ساة ن 

فددب ايئددس  رددع ايصدد  ا  العدد  بددم بمددا رددع ايلدد عع   عاتدد  فدد ث    ة

ةثي  بم  العد  ردع اي  د  عد  بدم ةثيد  ردع ايتقدب بمدا بدم عد  ردع 

ايفقب ع  بم بما رع اييادب ا ئدم بدم عد  ردع ابفد  ايقد  ع بد  ب ةهداو 

لدتيا رد   . ةتب ايبو رمد  األع  ثئدو  اعداي ادة ةقعد  عقدة ا دثعا

ةددم  لدد عهع فقددا  لدد عفب  ،و اعدد يت دد ب   قعدد  ب ا احددا  ب ا اي 

                                                           

 ي اوصاع: ن ايمل. و (1

 اليو  ياا ةف . و (2

 اوصاع   ي عم اقمم: ي اة ن . و (3
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اةددم عصدد لع فقددا عصدد   اةددم  نلدد لع  ا  نلدد  اا دداا ةددفهع فقددا 

يعدد    نلد   ا ددع رمئدو اهلل ايئددةا    طقدل عددو األع  وي ب لند  ا ددع

 .و2سو1ساهلل األع     متاا ب لقه 

، و6س، عددم ابددم  بدد  و5سابددم ايثياددا :و4س ةدد ب ايصددااا ،و3سواددةي ايددارم* 

عدم  ال  ،عدم  دا  ،عدم بمدا بدم ا ئدذ ايلفد   ،ا ئذ بم يدالااعم 

و  اهلل عددي ا دد   ندديي عددو نطادد  ات بدد  ثطدد      :ثدد ي Qعطددا اهلل ايصدد  ا 

ردد  بمددا لدبا ايلتدد   احدداتو وت ايفماددئ ةددم  لدد   :فقدد ي ،ر طاد  اوددث 

عدد  بددم  ال  :فقدد ي ؟ردد     ادد  و7ساةددم ايفماددئ ةددم  لدد  :فقدد ي ،باتددو

وت  Nفافالدد  ايفطددب  ،اادد   عددو ايلتدد    ددثاطاع ةددم للددئ Qل يددئ 

                                                           

 .55 - 53ارل ا  ف  م ايفثاحئ:  و(1

 .99ا -120 – 118 :27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .15ا ،669 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (3

 .2ا ،486 ايصااا، اية ب،و (4

 .بما بم ا ئم ا ا ي اوصاع:و (5

 .ا ئذ بم ا ئم ي اوصاع:و (6

 ي سعو ااألة ب: اة  ايفمائ ةم  ل . و(7
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  متد  اعمد   Qفعدو  ،ا ةد      رعدو   متد  ةفهد  ارالمد  بدة فاد  Qع 

ردع  فالد  وت  ،فعدو   متد  اعمد  بدة فاد  Qرع  فال  وت ابف  ا ئدم  ،بة فا 

فدس شده     ،فعو   متد  فث دا فاد     ا د أل بقدث  وت ايعده    Qا ئذ 

 ددد   ........ات .فعالددد  ،هلل عدددي ا ددد  و1ساا  نعئدددو ،بدددع وي ةالدددو

 . و2سا ارو

عددم عطاددا اهلل بددم  ،: عدد  بددم   ددا ايطفددا بو3سايغاطددم يقددفالة * 

عددم  ،عددم ويددةعا  بددم ةهدد ا  ،و4سعددم عدد  بددم ا ئددذ ،ةثيدد  ايالقددثو

عددم  ال عطددا اهلل  العدد  بددم  ،عددم ةالدد ل بددم افددا ،اوعلدد  بددم حدد يي

ات بدد   Nايثحددام نييدد  ةددم ايئددةا عددو عيددثي اهلل  : ندد  ثدد ي Lبمددا

فقدد ي  ،اتدد   لتددث  وي ايثحددام Nلتثةدد  ان رفدديي عددو عيددثي اهلل 

 ي عيددثي فقدد ،ردد  بمددا لددب  احدداتو ي  ةتددو وت  لدد  باتددو :   ادد 

                                                           

 ي اوصاعرم: ااش  نعئو. يلف  ةصرب.و (1

 .1ا -192 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .3ا ،60 ارفئ ايفالة ، بثا ايغاطم،و (3

 .م: ا ئي اوصاعو (4
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 ،و1سنماددئ اهلل ةددفهع العرتدد  :فقدد ي ؟ و  لدد  باتددب ردد     ادد  :Nاهلل

 ،اا ندد  عقاهدد  اخلددثاطاع ،يارددو عقددع ايفطددث  اددة اعردد  ةددم ثطدد  وبدد الاع

 Qردع فدتي ا ئدم  .  وت ةد   ةد  بد  فاد داخلد طع األاي اةلد Qفعتي ع  
 .و2س   ا ارو ........ات .  وت ة   ة  ب داخل طع ايف   اةل

، و6سعددم ايفخالددب ،و5سو، عددم األيدداو4سابددم اوتثادد  :و3سواددةي ايددارم* 

عددم  ،عددم  بادد  ،، عددم ا ئددم بددم عدد  بددم  ال  ددي  ايددفةبو7سايفددثف عددم 

 :Nثد ي عيدثي اهلل  :ثد ي Kعدم  ب  د   ،عدم  ال ،ايص  ا  الع  بدم بمدا
ةدم عقدع  ند  ي ويد   : ارفب    اد  عدم ع  ايالدي   د   سيد   ند  ثد ي

وي  ن  ا داو ا   بمداا عطداو اعيدثب ا   عد  بدم  ال ل يدئ  قاعتدب 

                                                           

 ي اوصاع: العرتو. و(1

 .10ا -210 – 209 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .3ا ،258 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (3

 .بما بم ةثي  ي اوصاع:و (4

 .اهلل ايلثي بما بم اال عطا ي اوصاع:و (5

 .ةثي  بم عم ا  ي اوصاع:و (6

 .عم  ا ئذ بم ريرا ي اوصاع:و (7



 137 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

ةددم ايفدد ع  و1سانماتدد  ،ةددم ايددا   ممددب    قتدد  امفددم ب  تددب ا   األ مددم

 ،ا متمد  عقاد  نالمتدب ،ا ا طد  يد  ا اةتدب ،بالعثو ا بر  يد   دثاعو

او   ،او   عدد     طتدد  ،و  ندد  ا  يطاتدد  ،ا القتدد  ةددم   حددتب ا  يصددتب

 ،او  فد  ةفدب  عثطد  ،او  يدل  ابتا طد  او   يد ا ع تد  ،ي يفب  عواتد 

اةددم ن رعددها    ي ويدد  وي  ندد  .و2ساو  ثدد ع بدد ال فترتدد  ،او  ع ددل وب ثطقتدد 

 ا شددها بددبيو ان  ا دداو  ا شددها ان رعددها    بمدداا عطدداو اعيددثب

رعددها    عدد  بددم  ال ل يددئ  قاعتددب  ا شددها بددبيو ان رعددها    األ مددم 

 ،ةم ايا   ممب فقدا  ردا نالمتدب احدغ  عظمتدب ااعد  بمرد يت ااتطدب

او   ،او  ندد  ا  ن  يددمل نددااا  ،او  يدد يفب   ةتدد  ،  مطتدد و  ثصددا 

اليددو  ددياا  ةفددب اةدد   ندد   ،،او  ع دد    اطتدد و3س عدد   ن  يددمل  عدد ا 

رد  عيدثي اهلل اةدم  :فق    د ب  بدم عطدا اهلل األنصد عو فقد ي.بظس  يقالطاا

ا ئدم اا ئدذ يدااا شددط    :ثد ي ؟األ مدم ةدم ايدا عد  بدم  ال ل يدئ

ردع ايطد ث  بمدا  ،ردع يداا ايال بدارم ي اة ند  عد  بدم ا ئدذ ، ل  امفدم

                                                           

 .ي اوصاع: ا  ق  امفم ب  تب، اانما  ال و(1

 ي اوصاع: فترت  ي . و(2

 ي اوصاع: ن ايتمئ  ع ا . و(3
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ردع ايصد  ا  ،  ةفدب ايئدس  ايدتاعا  رد   د ب  فد لا   عاتد  فد ث  ،بم ع 

ردع اي  د  عد  بدم ةثيد   ،رع ايلد عع ةثيد  بدم  العد  ، الع  بم بما

ردع اييادب ا ئدم بدم  ،و1سع ابد  و عد  بدم بمدار ،بما بم ع  ،رع ايتقب

عداي اثئدو   رع ابفد  ايقد  ع بد  ب ةهداو  ةتدب ايدبو رمد  األع  ،ع 

لددتيا ردد   دد ب   قعدد  ب ا احددا  ب ا اي و  ،و2ساددة ةقعدد  عقددة ا ددثعا

اةدم  نلد   ،ةم  ل عهع فقدا  لد عفب اةدم عصد لع فقدا عصد   ،اع يت

 ددع رمئددو اهلل ايئددةاا     طقددل عددو  ،فقددا  نلدد   و3ساا دداا ةددفهع

 .و4سا ع يع  األع     متاا ب لقه  ،األع  وي ب لن 

عددم  العدد  بددم  ،: بمددا بددم يادد  اا ئددذ بددم بمدداو5سايلدد ي* 

عددم  ال  ،عددم ويددةعا  بددم ةهدد ا  ،عددم عدد  بددم ا ئددذ بددم عدد  ،بمددا

و  ايثحدام نييد  ةدم  :ثد ي Qعدم ةالد ل بدم افدا عدم  ال عطدا اهلل  ،ئاقم

                                                           

 ي اوصاع: رع ايفقب ع  بم بما. و(1

 ي اوصاع: رم  األع  ثئو  اعاي اة ةقع   ثعا اعقة. و(2

 ةفهع. ا  ي اوصاع: اةم  نل لع  ا  نل  اا ا و(3

 .68ا -252 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .1ا ،279:1 ايلقافب، ايل ي،و (5
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 ،اتد   لتدث  وي ايثحدام Nات بد  ن رفديي عدو بمدا  Nايئةا عدو بمدا 

فقد ي  ،رد  بمدا لدب  احداتو ي  ةتدو عفدا  لد  باتدو :Qفق ي    اد  

نماددئ اهلل ةددفهع العرتدد   :ثدد ي ؟ و  لدد  باتددب ردد     ادد  :Nعيددثي اهلل 

اةاارد  يالد  العرتدو ةدم حدقط   Qيارو عقع ايفطدث  ادة اعرد  وبد الاع 

  ودد  داخلدد طع األاي اةلد Qفعددتي عد   :اادد   عقاهد   ددثاطاع ثد ي :فقد ي

فقدة طدثي  .  ود  اةد  بد  فاهد داخلد طع ايفد   اةلد Qفاه  ردع فدتي ا ئدم 

اخلدد طع ايف يددو فث ددا فاهدد     ث طدد   Q  فددتي ا ئددذ دا ئددم اةلدد

 .و1س  اي اارم ات  ...........،ف ثت  اطقت 

ثقددد  يالددد  بدددم  :: عاو عدددم  ال  دددي  ايدددفةب ثددد يو2ساخلددد ا ل* 

 :ثدد ي ،بد نعددب عفددب بدد  ةدد  ثددا  دد ة  نعئدد ا يدد يو عددم   :Qا ئددذ

 ،عقدداهة يالدد  م اهلل :، فقدد يو3سثقدد   يدد يو عددم األاي اايفدد   ،ليددو يددو

ف أل مددم ةددفلع :ثق  ، اذ بدد هلل ايالظدداعداس دد  ةلددا  ااهلل ادد ف رم ةعدد

                                                           

 .46ا -28 – 27 :48 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،583:2 ثوئ ايارم اي ااناو، اخل ا ل اام ا ي،و (2

 .بل  اعم  بث  و و (3
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 ؟ارمعدددث  عدددو اوددد ا ،ارددد اا  األامددد  ااألبددد ص ،يادددث  اودددثط 

ا عودد   ةدد  ن  Nةدد   عودد  اهلل نطادد  شدداع  وي اثددا  عودد  بمدداا  :Qفقدد ي

فقدا  عود    ةدا  Nفلد  ةد  اد   عفدا عيدثي اهلل  ،رالوهع ان رلم عفالع

رددع وة ةد  بالددا وةد   وت رددث  ايقا ةددم  ،Kرددع ا ئدذ  ،رددع ا ئدم ،اودتةفذ

...........ات .اي ادد  رددث  ،اي ادد  شدده  ،ةددل اييردد    ايتددب ي ادد  يددفم

 .و1سا ارو    

 :Q مامتهإ  يف  مانزل من القر

 :ية التطهري 

 ال عدم يدالا عدم اخلعد   عدم عد  بدم  ئد    :و2سل ا دعق  ايع* 

ةدد  عفدد  اهلل  :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :عددم عمدد  عطددا اي  دد   بددم افددا ثدد ي

يننُد  إ ْنننَق ﴿ :عددي ا دد  بقثيدد  َُ  اّلل ُير 
ه  َ   َعنننُك ُ  ل ُيننذ  ج  ننَل  الننرِّ  ال َبي ننت   َأه 

                                                           

 .7ا -7 : 18 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .2ا ،205:1 ايصااا، عق  ايرشا ل،و (2
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ننَرُك    ا َوُيَطهِّ ننري 
ا ةددا اوددتةفذ اا ئددم  Nنييدد  ي ايفطددب  :ثدد ي و1س﴾َتط ه 

فقدة ثدطو اهلل عدي ا د  نطاد  اد    ةدا اودتةفذ ردع  Kاا ئذ اف لمدم 

باللدهع  ا ايدث األع د   :ردع اثدل ط ارد  لدب  امردم Kا ئم رع ا ئذ 

وة ةدد  رددع  دد   ي  Qاادد   عدد  بددم ا ئددذ  و2س  ات بددطالو ي اتدد   اهلل

اةالصدداتهع ةالصددام اهلل  ،فودد عتهع ل عددم اهلل ،األ مددم ةددم ايددا  األاحددا ا

 .و3سعي ا  

 و5س: فدد ا  بددم وبدد الاع ايلددثي ةالفالفدد و4سطعئددا فدد ا  بددم وبدد الاع* 

ي يددقع  N طادد     يددقمم اا ددم ايفطددب  :عددم شدده  بددم  ثشددئ ثدد ي

ينُد  إ ْننَق ﴿ : ةد  ع رد  لدب  امردم رد     اودتةفذ :فقق  ،عقاه  َُ  اّلل ُير 
ه   ل ُينذ 

َ   َعنننُك ُ  ج  ننَل  الننرِّ ننَرُك    ال َبي ننت   َأه  ا َوُيَطهِّ ننري 
ندد  اعيددثي اهلل   :ث يدد  ؟﴾َتط ه 

                                                           

 .33: اي يا و (1

 .6: اي يا و (2

 .15ا -256 – 255 :25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .1ا ،332 ف ا  بم اب الاع ايلثي، طعئا ف ا  ايلثي،و (4

:  ارف  ا ئذ بم ا لع ا  و ث ي:  ارف  يالاا بم عفة  ث ي: ي: ث ي اوصاع و(5

 . ارفب  بث ة رع ث ي:  ارف   اا  بم  ال عث . ا
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اةالهدد  ا ئددم  Pفمدد ا  ف لمددم  ،ائدد ا  ادد و و1سعددو ةف ةددم يفدد  هدد 

فدد للطب  :ثدد ي ،ي ايطادد  :ث يدد  ؟ رددم ابددم عمددو :فقدد ي و2سLاا ئددذ 

ف  دب ايلئد ا ةدم هتفد  فالوعد  ف  دب ئاالد  بادا   ،فاعتد  :ث يد  ،ف  عا 

ا ندد   ، لدد  باتددب ف للددئ عددفهع ايدد  س الهدد لع طوهدداا و3سلددتيا :فقدد ي

 ؟ردد  عيددثي اهلل بدد ال  ندد  ا ةددب ف ندد  :فققدد  N  يئددم  قددب عيددثي اهلل 

انييد  لدب  امردم ي ايفطدب اعد  اف لمدم اا ئدم  ،وندو عدو  دا :ث ي

اا ئدددذ عقددداهع ايصدددس  اايئدددس  اايترادددم ااياددد ا  اع دددم اهلل 

 .و4ساب ا ط 

: عطاددا بددم افددا ةالفالفدد  عددم  ال عطددا و5سطعئددا فدد ا  بددم وبدد الاع* 

 إ ْننَق ﴿ : ردم نييد  لدب  امردم :  قد  عدو ع  عدم فققد  :اهلل اماب ثد ي

                                                           

 اوصاع: هتف .ي و (1

 ي اوصاع بالا ليو: اب ةم فاه    ر  . و(2

 ي اوصاع بالا ليو ايقهع لتيا.  و(3

 .15ا -213 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .12ا ،334 ف ا  بم اب الاع ايلثي، طعئا ف ا  ايلثي،و (5
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يننُد  يددث يدد ي   :ث يدد     يددقمم -نييدد  ي بادد     يددقمم  :ث يدد  ﴾اّلل ُير 

 Nباددفة عيددثي اهلل  :ث يدد  -ع  عددم  ددارتو    لددب  امرددم نييدد  ي باتددب 
 :ثقد  :ثد ي ،يث ا     دا ردبلئ فاداعث يفد  عقاد  اف لمدم اابفاهد  :ول ث ي

فمقددس عدد  بددذ  ،فمعدد   ددع ئاالدد  و2سفددافال  :ث يدد  ،و1سةدد    ددا مهدداو

ا  قددس ف لمددم  ،ا قددس ا ئددم اا ئددذ عددم رمافدد  اشددةي  ،راردد 

ف شدد ع  -نرددم ئاالدد  وياددو  :بفددث   ادد و رددع ثدد ي و3سرددع لقدد  ، قعدد 

لايت اعدد يت ا لدد  باتددب  -وياددو ي وت ايفدد ع  :رددسب ةدد ا  Nعيددثي اهلل 

رد   ،ثد ي ،رد  عيدثي اهلل    قفدب ةالهدع :ث يد     يدقمم ،ةم  مدب ا ةدب

ينُد  إ ْننَق ﴿ :ففييد  لدب  امردم و4س ااا دب    يقمم وندو ةدم حد      اّلل ُير 

 َُ
ه  َ   َعنُك ُ  ل ُيذ  ج  َل  الرِّ َرُك    ال َبي ت   َأه  ا َوُيَطهِّ ري 

 . و5س﴾َتط ه 

                                                           

 ي اوصاع: ة    ا مهاو. و(1

ايصراي اة ي اوصاع سثا ثفال و  و يطئ  ايقف ع، الث ة  طغوب ب  او     و(2

 نعئه .

 ب .  لق  ب يفث : طغو و(3

 .ةفب، ث ي : انيي  ال يوي اوصاع بالا ليو: اي را   امفم ي لبا اول    و(4

 .19ا -215 : 35 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و5س
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عددو    اارقددم بددم  و2سفدد  ةدد  ردداي: اةددم ليددو ي اوالو1سايو ا ددب* 

فمدم عااردم اارقدم بدم األيدقل  ،و3س فالد   Nاأليقل ع   ليدو ةدم ايفطدب 

ي  فالددم   دد   ةددم ةئددفا   ددا بددم  فطدد  ب يددف    وت اارقددم بددم األيددقل 

 Nللددئ ردد يت ب يددثي اهلل :فق يدد  ف لمددم ،ي ةفييدد  Qلقطدد  عقادد   :ثدد ي
فدد  قس عقادد  عددم رئدد ع  اف لمددم  ،فددا س ا  قدد  ةالهددة و4سفمدد اا ئاالدد 

 :اثدد ي و5سرددع ايتعددل عقدداهع بفثبدد  ،عددم رمافدد  اا ئددم اا ئددذ بددذ راردد 

يننُد  إ ْنننَق ﴿ َُ  اّلل ُير 
ه  َ   َعنننُك ُ  ل ُيننذ  ج  ننَل  الننرِّ ننَرُك    ال َبي ننت   َأه  ا َوُيَطهِّ ننري 

 .﴾َتط ه 

ئدد  عاا    ددا بددم  فطدد  ي ]اةددم ليددو ي اوالفدد   فالددم   دد   عددم اارقددم 

 :بددم األيددقل ثدد ي و6س]عددم اارقددم ،ةئددفا  ب يددف    وت شدداا  بددم عطددا اهلل

 ا فمدد ،الددث ي بادد     يددقمم Nع رتفددب لا  رددث  اثددا  عدد  عيددثي اهلل 

                                                           

 .189ا ،124 ايئاا ابم ل ااي، ةبالئ ايوثا ب،ايو ا ب ي ةال فم  و(1

 ابا ي اوصاع، اىف نئو ايلت  : ئ  راي. و(2

 ي اوصاع: عا   فال  . و(3

 ي اوصاع: ث ي: فم اا ئاال . و(4

 يا يت طث اي ايقغ   بالا اي اارم. و(5

 ة  بذ ايالسةتذ ي رث ا ي اوصاع. و(6
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ا دد ا ا ئددذ ف  قئدد  عددو  ،اثطقدد و 1س ا ئددم ف  قئدد  عددو فخددب  ايامفدد

رددع  عدد   ،ف لمددم ف  قئدده  بددذ راردد  و2سرددع  دد ا  ،   اثطقدد دفخددب  ايائدد

 إ ْننَق ﴿: و3سفقد ي ،رع  مهدا  عقداهع ائد ا  ا رد  اد    نظد  وياد  ،عقا  فم ا

يُد  َُ  اّلل ُير 
ه  َ   َعنُك ُ  ل ُيذ  ج  َل  الرِّ َرُك    ال َبي ت   َأه  ا َوُيَطهِّ ري 

 .و4س﴾َتط ه 

اابددم األرددا ي  دد ةل األحددثي ي  و5سةدد  عاا  ةئددقع ي حددرار * 

 دد   ايعدد ا احدد  ئ اوعددل   ي ايعصدد  األاي ةددم بدد   فلدد     لدد  

ة  دد  مهدداا  اعقادد  ةدد ط  N دد أل ايفطددب  :عددم ع  عددم ث يدد  Kايطادد  

رددع  ،رددع  دد ا ا ئددذ ف   قدد  ،، فمدد ا ا ئددم بددم عدد  ف   قدد و6س يددث 

يننُد  إ ْنننَق ﴿ :رددع ثدد ي ،رددع  دد ا عدد  ف   قدد  ، دد ا  ف لمددم ف   قهدد   اّلل ُير 

 َُ
ه  َ   َعنُك ُ  ل ُيذ  ج  َل  الرِّ َرُك    ال َبي ت   َأه  ا َوُيَطهِّ ري 

 . و7س﴾َتط ه 
                                                           

 ي اوصاع: عو فخب  األرمم. و(1

 ي اوصاع: ا  ا . و(2

 ي اوصاع: رع ث ي: و(3

 .25ا -219 – 218 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .130:7 ،145:6 ةئقع ايفائ بثعو، حراي ةئقع، (5)

 .شال  ايث  م: ةي ايح و (6

 .226 – 225 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و7س



 ي بر ع األنثاع Qاإلة   ا ئم  ................................................................. 146

عددم  ،عددم ايتقاللدد و ،: عدد  بددم ا ئددم بددم بمدداو1سايلع رددم* 

 ،عددم  بادد  ،ثدد ي  ددارفب  ال ،  ةددم ع  دعائدد  بددم ةثيدد  اب شددمب بئدد

  قد  عدو عيدثي  ،ثد ي Qعدم  باد  عد   ،عم ا ئذ بدم عد  ،عم  ب   

يننُد  إ ْنننَق ﴿ي بادد     يددقمم اثددا نييدد  عقادد  لددب  امرددم  Nاهلل   اّلل ُير 

 َُ
ه  َ   َعنننُك ُ  ل ُيننذ  ج  ننَل  الننرِّ ننَرُك    ال َبي ننت   َأه  ا َوُيَطهِّ ننري 

فقدد ي عيددثي  و2س﴾َتط ه 

 ،ردد  عدد  لددب  امرددم نييدد  فاددو اي يددطوب ااأل مددم ةددم ايدداع :Nاهلل 

رددع ابفدد ع  ، ندد  ردد  عدد  :ثدد ي ؟ردد  عيددثي اهلل ااددع األ مددم بالدداع :ثقدد 

ابالددا  ،ابالددا عدد  بمددا ابفدد  ،ابالددا ا ئددذ عدد  ابفدد  ،ا ئددم اا ئددذ

ابالدا ةثيد  عد  ابفد  ابالدا  ،ابالدا  العد  ةثيد  ابفد  ،بما  العد  ابفد 

ابالدا عد  ا ئدم ابفد  ابالدا ا ئدم  ،ابالا بمدا عد  ابفد  ،ع  بما ابف 

للدبا ا دا   يد ةاهع ةلتثبدم عدو يد ا  ،ةدم ايدا ا ئدم ،ابف  ا مدم

 ،رد  بمدا لدع األ مدم بالداع :فئ ي  اهلل عي ا   عدم ليدو فقد ي ،ايال ا

 .و3سةوه ا  ةالصثةث  ا عااالع ةقالثنث 

                                                           

 .156 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،(1) 

 .33األ يا :  و(2

 .199ا -337 – 336 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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 :ية القرب  

ب عددددم ويددددةعا  بددددم عطددددا د: ايوا يئددددو1سثدددد   اإليددددف  * 

 :ثدد ي ؟  د طادد  ايطصدد :ي  ددثي Qثدد ي  بددث عطددا اهلل  :اخلدد يب ثدد ي

اادددب ع رددد  ةئددد ععم ايفددد ي ي لدددبا ايةددد  ا  دددثبع  :ثددد ي ،نالدددع

 ،ايقددا فالقددثا ليددو او  ليددو يققادد  ،ااهلل و ددع يققادد  :فقدد ي ؟فادد 

ةدد  رقددثي  :ثدد ي ،عقاددو ب ي ددااب فدد  ع   ع وت ادد   ددا :فقدد ي

عقادد    دد ا وي اوددث    ثدد  ي  يدد يلع> :   ي لددب  امرددمد لدد  ايطصدد

و ددد  يق ابدددم عيدددثي  ، القددد  فدددااع و دددع رقثيدددث  :ثددد ي <ي ايق بددد 

وندددة نييددد  فافددد   لددد  ايطاددد  ي ا ئدددم  :ثددد ي ،األلددد  باتددد  Nاهلل 

 .و2ساا ئذ اع  اف لمم  حر   ايلئ ا

                                                           

 .450ا ،129 ا ماو ايقمب، ث   اييف  ،و (1

 .2ا -237 – 236 :23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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 :ية املباهلة 

عدم  ،عدم ابدم يدف   ، دعدم ايفلد ،:  الو1سطعئا عد  بدم وبد الاع* 

عدددو عيدددثي اهلل ااددد      نصددد ع  نمددد ا  وددد  افدددااا  Q ال عطدددا اهلل 

فددد ثطقثا    حدددقثاذع دا لددد ،اايال ثدددئ اايئددداا و2سيددداالع ايلدددتع

ردد  عيددثي اهلل  :فقدد ي  حددر   عيددثي اهلل ، بث  ب يفدد ثثي احددقثادرلدد

 :فقدة ف مهدثا  ندثا ةدم عيدثي اهلل فقد يثا ، عدثلع :فقد ي ؟لبا ي ةئدماع

 ،Nا   عيددثي اهلل  ،وت شدده       ي ويدد  وي اهلل :فقدد ي ؟و3سوت ةدد  طدداعث
ففدديي  ؟فمددم  بدث  :   ايدداب ثد يثادا   عائد  عطددا لقدثا ر ادد  ارعد

 ادد    ؟ي     و4سةدد  رقثيددث  :ثدد  بددع :فقدد ي ،Nايددث ب عددو عيددثي اهلل 

 :فقدد يثا Nفئدد بع ايفطددب  ؟   ايدداب ارددفليدعطدداا لقثثدد  ر ادد  ارعدد

                                                           

 .104:1 ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (1

 ي اإلح بم ي ط ئم ايئاا اىف وعس  ايثع  اة طقا  ا  ايم  األزع ااا   الع . و(2

 ي اوصاع: وت ة  طاعثن ؟ و(3

 ي اوصاع: ة  طقثيث .و 4س
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يَسنن  َمَاننَل  إ  ْ ﴿ :فدد نيي اهلل ،يدد اتذ و1س فطقددثا ؟فمددم  بددث  :فقدد ي ،نالددع  ع 

نننَد  ٍَ  َكَمَاننل   اّلل ع  َعننل﴿ :امرددم وت ثثيدد  ﴾ َد نَننةُ  َفنَج   و2س﴾ال َكنناذ ب  َ  َعننَ   اّلل ْلع 

 ،و  افدد  حدد  ث   نييدد  ايقالفددم عقددالع ،فطدد لقث  :Nفقدد ي عيددثي اهلل 

  و4سفتثاعددااا  يقمط لقددم ، نصددع  :فقدد يثا  و3ساو  افدد  ا لبدد   نييدد  عدد 

و   :ايئدداا اايال ثددئ ااأللددتع :فقددة ع الددثا وت ةفدد ابع ثدد ي عايدد الع

ف ندد  يدداس بفطددب او  ب لقفدد  ب لدد  باتدد    حددم فددس  ،ب لقفدد  بقثةدد  ب لقفدد  

فقدة  حدطرثا  د ااا  ،نط لق  ف ند  ي رقدا  عدو  لد  باتد  وي الدث حد  ا

 Kاةالدد   ةددا اوددتةفذ اف لمددم اا ئددم اا ئددذ  Nوت عيددثي اهلل 
  و5سلددبا ابددم عمدد  ااحددا  ا تفدد  :فقادد  بددع ؟ةددم لددتيا :فقدد ي ايفصدد ع 

                                                           

 فطهتثا خ.ي  ثثي: ي اوصاع: فطهتثا ف نيي اهلل.و 1س

 .61 – 59 ي عم ا : و 2س

 اا  اف  اباب  نيي  ع .و : ف   اف  ح  ث  نيي  ايقالفم عقاي اوصاعو 3س

 اوط لقم خ ي.و 4س

 ا طاط  خ ي. و5س
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 ،ف لمددم الددبا  ابفدد   ا ئددم اا ئددذ  و1سالددب  ابفتدد  ،عدد  بددم  ال ل يددئ

 ،نالواددو اي  دد  ف ععفدد  عددم اوط لقددم :Nفع ثددثا اثدد يثا ي يددثي اهلل 

 .و3وس2سعو ام رم اانرصفثا Nفص  هع عيثي اهلل 

 :ية اكقل الدين 

 ؟لاردد  عيددثي اهلل ايا  فدداة :فقدد   ويادد  يددقة  ايعدد عه فقدد ي* 

ايا  ادثيرتب ةدم افد   ات بد  ةدم نعئد  فالد   ات بد  ةدم نعئد   :فق ي

ٍَ ﴿ :ا نيي اهلل َمل نُت  ال َينو  يننَُك    َلُكن    َأك 
نُت  د  َم  َمت ني َعَلني ُك    َوَأمت  ع 

نيُت  ن   َوَرض 

ٍَ  َلُك ُ  اَل  .و4س﴾ا  د ين اإل س 

 ؟ردد  عيددثي اهلل  نييدد  لددب  امردد   ي عدد    حددم :فقدد ي يددقة * 

 Nردد  عيددثي اهلل  :فادد  اي  احددا  ب وت رددث  ايقا ةددم فقدد ي يددقة  :فقدد ي
  ددب اااردد و ااحدداب احددفثو اااعرددب  Qعدد   :فقدد ي .باددفهع يفدد 

                                                           

 افا : ةم اوط لقم. "فال فثا"افا :  "بفت "ي اوصاع: و 1س

 .94طعئا ايقمب: و 2س

 .6ا -341 – 340 : 21ايالسةم اومقيس،  -بر ع األنثاع  و3س

 .3: او  ا و (4
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 :  وة ةدد  ةددم ايددا دا قاعتددب ي  ةتددب ااب ادد  ةددتةم بالدداو ا  ددا ععدد

اا ددا بالددا اا ددا  Qرددع طئددالم ةددم ايددا ا ئددذ  Lا ئددم رددع ا ئددذ 

 .و2سو1سرع عثثن   ت  ر  اا ع  ا ث  ايق    ةالهع الع ةل ايق    ي

ع ردد   : ندد  ثدد ي ،: عاو عددم يددقاع بددم ثدداس ابددسبو3ساإل تمدد أل* 

 ي  سفددم عددفة  ائ عددم رتردددارث  Nي ةئددما عيددثي اهلل  Qعقادد  

ردد  عيددثي  :فقدد ي ،ثدد   يددقة …………….،و4س ارتددباا ا  ايالقددع

افدد   ات بدد  ةددم نعئدد   7ةددم ،اددثي ب و6سايا  :ثدد ي .؟لااددة و5سايا !Nاهلل

ٍَ ﴿ :فد نيي اهلل عدي ا د  ،فال   ات ب  ةدم نعئد  َمل نُت  ال َينو  يننَُك    َلُكن    َأك 
 د 

                                                           

 .296 يقاع بم ثاس ابسب، ات   يقاع،و (1

 .148 : 33 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع  بر ع و2س

 .214 ايو ه، اي تم أل،و (3

 .ي  ارو لثر و (4

 : اي .-لطالم ايفمب  -ي اي تم أل  و(5

 : اي .-لطالم ايفمب  -ي اي تم أل  و(6

 ي سعو: اةم. و(7
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ننُت  َم  َمت نني َعَلنني ُك    َوَأمت  ع 
ننيُت  ن  ٍَ  َلُكنن ُ  َوَرض  نناَل فلدد  عيددثي  ،و1س ﴾ا  د يننن اإل س 

فقد    ،نطدثيت امتد    ردم اهلل ايردم عد  بالداو و2ساهلل  ا  متد   :اث ي ،Nاهلل 

 .!؟امرد     حدم ي عد  و3سلدب  !Nرد  عيدثي اهلل  : بث بلد  اعمد  اثد ي

 !Nردد  عيددثي اهلل  :ثدد ي .فادد  اي  احددا  ب وت رددث  ايقا ةددم ،بددو :ثدد ي
 ةتددب ااب ادد   اااردد و ااحدداب ا قاعتددب ي و4س  ددب :ثدد ي .باددفهع يفدد 

طئدالم ةدم  و6سردع ابفدب ا ئدم ردع ابفدب ا ئدذ ردع ،بالداوو 5سةتةم اةتةفدم

ايقدد    ةالهددع الددع ةددل ايقدد    ي  ،ايددا ا ئددذ اا دداا بالددا اا ددا

 دد   ت و..……… ،رع عثثندد  اي رعدد عثهع  تدد  ردد  اا عدد  ا ددث 

 .و7سا ارو

                                                           

 .3او  ا :  و(1

 ي اي تم أل: فق ي: اهلل  ا  عو مت  .. و(2

 ي اوصاع: لتيا. و(3

   ب. ي سعو: ع  و(4

 ي طث ا ي اوصاع: اةتةفم، اي سيو: اعو ا  ةتةفم، ا ط ي سعو عو: عو ا . و(5

 ي اوصاع: ا ئم اا ئذ رع.. و(6

 .1ا -412 – 411 : 31 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و7س
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 :ية االطاعة 

عدم  ،عدم بمدا بدم  د   ،: مها اا دا ةدم  حدر بف و1سواةي ايارم* 

 ،عدم   دا بدم ا د ب ،و2سعم ا ئدم بدم بمدا بدم يدةعم ، الع  ايعياعو

يددمال   :عددم  دد ب  امالعددب ثدد ي ،عددم رددثنس بددم عطادد   ،عددم اوعلدد 

َنا َينا﴿ و3سود   نديي اهلل عدي ا د  عدو نطاد  :  ب  بم عطدا اهلل رقدثي َُّ ينَ  َأ  اْلنذ 

ل   الْرُسنوَل  َوَأط يُعنوا   اّلل َأط يُعنوا    َمنُوا   نر   َوُأو  ننُك    األَم 
رد  عيدثي  :ثقد  و4س﴾م 

ايةددد  ايدددبرم ثددد   اهلل لددد عتهع  اهلل ا عيدددثي  فمدددم  ايدددث هلل ع ففددد ا

 ابدع عد   ،ا  مدم اوئدقمذ بالداو ،لدع  قعد  ب رد   د ب  :ث ي ؟بو عتو

ردع عد  بدم ا ئدذ ردع بمدا بدم عد   ،بم  ال ل يئ رع ا ئدم اا ئدذ

فدد لا يقاتدد  فدد ث ا  ةفددب  ،ايددتاعا  ردد   دد ب  ،اوالدد ا  ي ايتددثعا  ب يطدد ث 

ردع عد  بدم  ،ردع ةثيد  بدم  العد  ،صد  ا  العد  بدم بمدارع اي ،ايئس 

ردع يدماب  ،رع عد  بدم بمدا ردع ا ئدم بدم عد  ،ةثي  رع بما بم ع 

                                                           

 .3ا ،253 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 ي اوصاع: عم ا ئذ بم بما بم   ب، عم يةعم. و(2

 .Nي اوصاع: عو نطا  بما  و(3
 .59يثع  ايفئ ا:  و(4
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لاع ايدبو  ،اافاب  مم اهلل ي  ع د  ابقاتد  ي عطد    ابدم ا ئدم بدم عد 

لاع ايددبو  ،عددو راردد  ةعدد عا األع  اةغ ع دد  -طالدد ت لادد    -رعددتي اهلل 

ا  د  مهاطدم ي رفطدد  فاهد  عدو ايقدثي ب ة ةتد  وي ةددم رغادئ عدم شداالت  ا اي

 .و1س   اي اارم ت و............اةترم اهلل ثقط  يسرة 

:  دد ب  امالعددب ي و3سبددم شه  شددث ، ةف ثددئ او2سوعددس  ايددثع * 

َننا َيننا﴿ :عددم ثثيدد  Nيدد ي  ايفطددب  :طعئددا  عددم  دد ب  األنصدد عو ثدد ي َُّ  َأ

ينَ  فمددم  ،ع ففدد  اهلل اعيددثي  و4س ﴾الْرُسننوَل  َوَأط يُعننوا   اّلل َأط يُعننوا    َمنُننوا   اْلننذ 

لدع  قعد  ب رد   د ب  ا  مدم اوئدقمذ بالداو  ابدع عد   :ثد ي ؟ااب اية 

ردع بمدا  ،ردع عد  بدم ا ئدذ ،ردع ا ئدذ ،ردع ا ئدم Qبم  ال ل يدئ 

بددم عدد  اوالدد ا  ي ايتددثعا  ب يطدد ث  ايددتاعا  ردد   دد ب  فدد لا يقاتدد  فدد ث    

ردع عد   ،ردع ةثيد  بدم  العد  ،رع ايص  ا  العد  بدم بمدا .ةفب ايئس 

ردع  ،ردع ا ئدم بدم عد  ،ردع عد  بدم بمدا ،رع بما بدم عد  ،بم ةثي 

                                                           

 .67ا -250 – 249 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .182:2عس  ابا ،ايو ه، عس  ايثع  بوو (2

 .242:1ي اال ل يئ،ابم شه  اشث ، ةف ثئ و (3

 .59ايفئ ا:و (4
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ا ئدم بدم عد   و2سهلل ي  ع د  ابقاتد  ي عطد    ابدم مدم ا و1سيماب اافادب

لاع ايددبو رغاددئ عددم  .ايددبو رعددتي اهلل عددو رددا  ةعدد عا األع  اةغ ع دد 

مهاطددم ي رفطدد  عددو ايقددثي ي وة ةتدد  وي ةددم اةددترم اهلل ثقطدد   ،و3سشدداالت 

 .و4سب يرة 

 Qبدد    ندد    دد  عددو  ال ا ئددم اي  دد : عددم  و5سايالادد  طعئددا * 
َننا َيننا﴿ :فئدد يت  عددم ثددثي اهلل :ثدد ي َُّ ينَ  َأ  َوَأط يُعننوا   اّلل َأط يُعننوا    َمنُننوا   اْلننذ 

ل   الْرُسوَل  نر   َوُأو  ننُك    األَم 
ليدو عد  بدم  ال ل يدئ حدقثا  اهلل  :فقد ي ﴾م 

 ،Qردع ا ئدم  :ثد ي ؟ردع ةدم :ثقد  و6سرع يدل  فقدة لد ي يدلثط  ،عقا 
 ؟ردع ةدم :ا ئدذ ثقد  :ثد ي ؟ردع ةدم :رع يل  فقة لد ي يدلثط  ثقد 

                                                           

 ي وعس  ايثع : يماب الا افاتب و(1

 ي وعس  ايثع : بما بم ا ئم بم ع . و(2

 ي وعس  ايثع : رغائ عم شاالت  ا ايا    مهاطم ي رفط  فاه . و(3

 .16ا -289ص  - 23أل  -ايالسةم اومقيس  -بر ع األنثاع  و4س

 .171ا ،251:1 بما بم ةئالث  ايالا  ، طعئا ايالا  ،و (5

 ي اوصاع: ث ي: فقة ل ي يلثط . و(6
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فقدع رديي رئدل  عدم اد  اا دا  تد   ،ايدل  ،رع ع  بم ا ئدذ :ث ي

 .و1سK ت  يةلع وت    لع  : عاا اوئ يم فاقثي
ي ثددثي  Qي عاارددم  ال بصددا عددم  ال  العدد   :و2سطعئددا ايالادد  * 

ل   الْرُسنننوَل  َوَأط يُعنننوا   اّلل َأط يُعنننوا  ﴿ :اهلل طالدد ت نننر   َوُأو  ننننُك    األَم 
 :ثددد ي ﴾م 

و  ايفد ي رقثيدث  يفد  فدة ةفالد     :ثقد  يد  Qنيي  ي ع  بم  ال ل يدئ 

و  اهلل  :ثثيددثا بددع Qفقدد ي  بددث  العدد   ؟رئددمب عقادد  ا لدد  باتدد  ي ات بدد 

 ندديي عددو عيددثي  ايصددس  ان رئددع رسردد  اي  عبالدد   تدد  ادد   عيددثي اهلل 

انديي عقاد  ايياد   ان رئدع بدع ةدم اد   عبالدذ ]  ليو بدع دلث ايبو فئ

ا ندديي ا دل فقدع رفدديي لثفدثا  يددطثع   [و3سN ع د   تد  ادد   عيدثي اهلل 

 َوَأط يُعننوا   اّلل َأط يُعننوا  ﴿ :ا ندديي N  ليددو بددع عيددثي اهلل د تدد  فئدد

                                                           

 .26ا -293 – 292 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .169أل ،250:1 بما بم ةئالث  ايالا  ، طعئا ايالا  ،و (2

اممقم ةم لتص   سعو، اايظ ل   ن  ارا ةم ايفئ خ بق رفم ة  ر يت بالا لب  و (3

 الب ةل ليو ن ثصم. اي اارم.
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ل   الْرُسننوَل  ننر   َوُأو  نننُك    األَم 
 Kنييدد  ي عدد  ا ا ئددم اا ئددذ  و1س ﴾م 

 :Nفقدد ي عيددثي اهلل  ،ةددم افدد  ةددثي  فالدد  ةددثي  :ي عدد  Nاثدد ي
و  يدد ي  اهلل    ي رعدد ا باددفهة  تدد   ، احددالع بلتدد   اهلل ا لدد  باتددب

 ،فدس طالقمددثلع فد  ع  عقدع ةددفلع ،ف عودد   ليدو ،رثع  د  عد  ا دث 

ايددث  ،و ددع يددم    ددثاع ةددم بدد   لددا  ايددم رددا قثاع ي بدد    ددسي

ي ع لدد   ي عطدد ي ا ي عقادد  ا ي فددس  يددل  عيددثي اهلل ان رطددذ  لقهدد  

يننُد  إ ْنننَق ﴿ :ايلددم  ندديي اهلل ي ات بدد  !ا ي فددس  َُ  اّلل ُير 
ه   َعنننُك ُ  ل ُيننذ 

  َ ج  ننَل  الننرِّ ننَرُك    ال َبي ننت   َأه  ا َوُيَطهِّ ننري 
فلدد   عدد  اا ئددم اا ئددذ  ﴾َتط ه 

باددا عدد  اف لمددم  Nف  ددب عيددثي اهلل  ،ط اردد  لددب  امرددم Kاف لمددم 

 :فدد   قهع هدد  ايلئدد ا ي بادد     يددقمم اثدد ي Kاا ئددم اا ئددذ 

 :فهددتيا رقدد  ا  لدد  فق يدد     يددقمم ،ايقهددع و  يلدد  نطددب رقددس ا لددس

فقددة  .ونددو وت  ددا ايلددم لددتيا رقدد  ا لدد  :ثدد ي ؟ يئدد  ةددم  لقددو

 ات ايفدد ي  دد  يلدد   اودد  بقددع عيددثي  Qادد   عدد   Nثددطو عيددثي اهلل 

ن رئددتول ان رلددم ياعالدد      Q  عدد  دفقددة  لدد ،اهلل ف ث ةدد  ا  ددب باددا 

                                                           

 .59ايفئ ا:  و(1
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بمدا بدم عد  اي ايالطد ي بدم عد  اي   داا ةدم ايدا  ولا يقد ي  و1سرا  

ا ةدد  بو عتفدد  اددة  ةدد   ، ندديي اهلل فافدد  اددة  ندديي فاددو :ا ئددم اا ئددذ

ا  للددئ عفدد  ايدد  س اددة  ،ابقددع عيددثي اهلل فافدد  اددة بقددع فاددو :بو عتددو

فقددة  ،ادد   ا ئددم  ات  دد  يلدد   Q  عدد  دفقددة ةلدد ، للطدد  عفددو

ُلننوا  ﴿ :ا ئددم بددم عدد  ن رئددتول ان رلددم ياعالدد     رقددثي و2س د لدد َوُأو 

  ٍ َبننا ِن  األَر  ىَل ب ننَبع   :يقدد ي ا ئددذ ولا   ،فامالقهدد  يثيددا  و3س ﴾َبع ُ ننُه   َأو 

ا ةدد  بودد عتب اددة  ةدد  بو عتددو  ، نييدد  اهلل ي اددة  ندديي فاددو اي  باددو

فقدة     ،ا للئ ايد  س عفدب ادة  للدئ عفدو اعدم  بادو ،ال عم  باو

ح ع  وت ا ئذ ن رطدب   دا رئدتوال    رداعب ادة رداعب لدث عدو  باد  

 .و4سفقة    ح ع  وت ا ئذ ،اعو   ا 

                                                           

 ابا ي س و ا س و. اىف مها  : اي را  . الث يهث ع ل .و (1

ابا ي ايفئو اىف سعو: فقة ا ترض. *  ثثي: اىف األي ي  رض او رو  و(2

  رض  اوث . -ب يطف ا يقمعالثي  -اا ترض

 .75األنع ي:  و(3

 .12ا -212 – 211 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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 :يات االخر داللة اآل

  ددا بددم و عرددس عددم   ددا بددم بمددا عددم ا ئددذ بددم    ندد  * 

يددالاا عددم ويددةعا  ابددم عطدد   عددم ا ئددذ بددم  ال رالقددث  عددم بالددو 

 و يئددئ    يددم رقدداع عقادد    دداس :ي ثثيدد  Q حددر ب  عددم  ال  العدد  

رالفددب  و لقلدد  ةدد ي يطدداا :رقددثيس :Nي ثتدد  ابفددم ايفطددب  و1سرالفددب نالفدد 

 :ثد ي و يئدئ    ن رد     داس   دي  داش ايالئد Nايبو  هدي بد  ايفطدب 

 وايئدد ن س Nعيددثي اهلل  و ن نمالدد  يدد  عافددذسادد   ي نعئدد   و2سي فئدد  

الددارف   سرالفددب ا ئددم اا ئددذ  واشددعتذس Qرالفددب  ةددا اوددتةفذ

 :رقدثي وفدس اثدترع ايالقطدم * اةد    عاع ةد  ايالقطدمسوت ايردتهة  وايفمارم

رتدداة لا سفهددث ةدد   عقمددو  وةدد    عاعسي ايقدد     ااادد    ،ةدد   عقمددو

رالفددب  و ا ةئددلاف  لا ة بددمسث بدد    :ااوق بددم ،Nرالفددب عيددثي اهلل  وةق بددم

 .و5س.)4سة   ب يالقع و3سQ ةا اوتةفذ

                                                           

 .رقت  باي نالف  ي اوصاع:و (1

 ي اوصاع: ث ي: فئ  .و (2

 ي نئخم: ة بم ب يالقع. و(3

 . 423:2 ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (4

 .8ا -283 – 282 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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اونددة عدد   ،اثتردد   ايالقطددم اف رددم عددم ايددا ثي ي  ةدد  شددارا :بادد  

ا دد  ةدد  بالددا  عددو  ،و1سردد   ايالقطددم يعدداذ  عددو اوفدد فقذايثيرددم ب ثت عددم

 ،اايئدططام ي ايعدو عد ل  ،اوط يغدم  دس يقمئدطئ عدو ايئدطئ ايثيرم عو

 K  ةدم  د  اياتداع ااوئدلذ عقداهعفالو ةد  ي لدبا اخلد ا ة  ي ايلال  
مهدا  فد   ايثيردم يدطئ يتئدقط ايةد   فاهداو  اعدو ةد  ي ، رلد  عد ل 

ايعقدد اا ااوئدد اذ ارددت و روالددع  ا ،ارعددو عثدد  ع ةددم ايفدد ع ،ايفدد ي

نرددم اووالمددث  ي رددث  س :ارترددا  ةدد  ي عاارددم  ال بصددا .ويدداهع  قددثثهع

لو اوئددغطم  ايتمدد   رلدد  بالددو األ طدد ع    رلددث  اودد ا  بدد ياث  وامددثع

اب وئددد اذ  ،اب ياتددد ة  ايعددداالم اوفقوالدددذ عدددم وةددد ةهع ،رددث  ايقا ةدددم

اثدددد ي .م   فدددد   ايثيرددددم يددددطئ يلالدددد ةهع ي ا ،فق ااايعدددداالم

 ،ب وارفددم ازددث و ادد   ،ايعدداو األ ددب :ايفالفدد  امالعدد  :ايعااا بدد  و

 ،ااود ا  بد  لفد  عدفة .اع    ا   ا   رعدط  بد  عدفة  ولا ناد  ةفد  انته 

 و ةئدتغم فاد  عدم  ةد   بد يالقع :Qثثيد   .   مهديا  ططدثعدا اش ايالئ

ةددم اودد ي  ا ندد  حدد ع يدد  ،ايددتغف  : طدد   اي  دد  :ثدد ي امددثل و ،مهددا 

 .بقاع اي ا 

                                                           

  ا يعا  يقثاه  عو ايئ يلذ. و(1
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 Qب يددف    وت عواددم بددم ا دد عب عددم  ال  العدد   :وعشدد   ايققددث * 
ل   إ ْ  اّلل﴿ :ي ثثيدد  طالدد ت َسننا    َيننم ُمُر ب ال َعنند  ايالدداي  :ثدد ي ،امرددم ﴾َواإل ب 

ااي ئددد   ايردددم  ةدددا  ،شددده    اي دددسص ا   بمددداا عيدددثي اهلل

ا ورتددد ا لو ايق بددد  ا ئدددم اا ئدددذ  ،اايطاددد   بوددد عتهة Qاودددتةفذ

لددث ةددم  وارفهدد  عددم ايعرعدد ا ااوفلدد  اايطغددبس Kااأل مددم ةددم ايددا  

 .و1سعقمهع اثتقهع اةفل  قثثهع

: بمددا بدم ايالطدد ي و2سل ايعثا ددا اط ارد  امردد   ايظد ل  افدي  د ة* 

 لدداع ا فدد ط عددم  و4سعددم حددعثا  و3سعددم ا ئددذ بددم عدد ة  عددم اياقوافددب

ال  يقددبرم رقدد طقث  س :ثدد ي يددمالت  رقددثي Q و5س العدد عددم برددس عددم  ال 

 .و6سLا ئم اا ئذ  :ث ي و لع يقار دب  ع عقمثا او  اهلل عو نص
                                                           

 .7ا -188 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .15ا ،338    ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ،و (2

 .بما بم عائ  بم عطاا ي اوصاع:و (3

 .حعثا  بم يا  ي اوصاع:و (4

 .Qي اوصاع: عم  الع   و(5
 .22ا -227 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س
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: عا  ا ئددم بددم و1سا ددا اط اردد  امردد   ايظدد ل  افددي  دد ةل ايعث* 

 ال ا ئدددم ايدددارقمب ي طعئدددا   دددارف  ةئدددفاا ر فالددد  وت  ال رالقدددث  

َعننل ْلننُه َعي نَنن    ﴿ :عددي ا دد ي ثثيدد   Qاأليدداو عددم  ال  العدد    *َأََل  َنج 

ا َوَفننَفَت     َسننان 
 Qاايقئدد    ةددا اوددتةفذ Nايالافدد   عيددثي اهلل  :ثدد ي ﴾َول 

 ،وت ايرددتهع ئاالدد  والددارف   ايفمددارمس Lاايعددعت   ا ئددم اا ئددذ 

 .و2ساوت اي اا  ةم  عاا هع ئاال 

عدم   دا بدم عد   : متداع ايقد   عدم  باد و3سQعاث    ط ع اي    * 

ةد  ا د  و طد عاع  Qيدع  اي  د   :األنص عو عم ا ئدم بدم امهدع ثد ي

اطقددثا ف ايددم س :N ةدد  بقغددو ثددثي اي يددثي  :ثدد ي ؟بددة ي ثقددث  ايفدد ي

فدة ةدم ةدتةم وي ايد  ف ايدم  :ثد ي ،بدو :ثد ي ؟واوتةم ف ن  رفظ  بفدثع اهلل

ا ئددل اهلل اثدد ،اةطقددع ايتطصدد ع  اعقمدد  ،رفظدد  بفددثع اهلل عددو ثدداع ورةندد 

                                                           

 .4ا ،799 ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و،    ط ار  اير   ايظ ل  ،و (1

 .1ا -280 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .1ا ،216:2ايصااا، عاث  ا ط ع اي   ،و (3
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إ ْ  يف  ﴿ :و2ساثدد ي عددي ا  دد  ي ات بدد  ،ةدد  ف ثدد  ي ئاددل اوددتةفذ و1سي  مددم

ننم  َ  َذل ننَ   ُمَتَوسِّ  لِّل 
رددع عدد  بددم  Nفدد اي اوتثيددمذ عيددثي اهلل  ﴾آلَينناتن

 Kم اا ئدذ ااأل مدم ةدم ايدا ا ئدذردع ا ئد ،ةم بالدا  Q ال ل يئ 
 .و3سوت رث  ايقا ةم

ئ عددم ةددم  حددر بف  عددم بمددا بددم  دد   عددم  :و4سواددةي ايددارم* 

 الع  ايعياعو عم  العد  بدم ويدةعا  اب شدمب عدم   يد  بمدا بدم عد  

يد ي   بد   :ثد يو 5سبدم  د   عدم عمد  بدم ريردا ايئد ب و عم عطا اي  د  

ننُلَها﴿ :عددم لددب  امرددم Qعطددا اهلل  ُعَهننا َثاب ننت   َأص   :ثدد ي ﴾الْسننَقء يف   َوَفر 

ا ا ئددم اا ئددذ  و6سQاف عهدد   ةددا اوددتةفذ  ،N حددقه  عيددثي اهلل 

ااهلل و   ،اايعدداالم اعثهدد  ،اطئددالم ةددم ايددا ا ئددذ  مهصدد    ،رم لدد 

                                                           

 ي اوصاع: ي  مم ةف  ة  ف ث . و(1

 ي اوصاع: ي بلع ات ب .و (2

 .13ا -129 – 128 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .30ا ،345 اةي ايارم امت   ايفالمم،ايصااا،و (4

 ي اوصاع: عم  بم ح يي ايئ ب و.و (5

 ي اوصاع: اف عه  ي ايئةا  ةا اوتةفذ.و (6
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ثثيدد  عددي  :ثقدد  ،اي  دد  ةددفهع يامددث  فتئددقط اعثددم ةددم طقددو ايعددم  

ت  ﴿ :ا   ن ن  ُكنْل  ُأُكَلَهنا ُتؤ  ةد   د أل ةدم عقدع اإلةد   ويدالع ي  :ثد ي ﴾ب 

 .و1سا   ل ا عم  

َلنننك َ   َوالْرُسننوَل  اّلل ُيط نن    َوَمننن﴿ :و2سعدد  بددم وبدد الاع طعئددا*   َفُمو 

ينَ  َمنن َ  َعنن َ  اْلننذ  نننَ  َعَلنني ه   اّلل َأن  يق  َ  النْب يِّنن َ  مِّ نندِّ ننَهَداء َوالاِّ  َوالْانناحل   َ  َوالشُّ

نننا ُأوَلننننك َ   َوَبُسننننَ  اايصدددارقذ  ،Nايفطادددذ عيدددثي اهلل  :ثددد ي و3س﴾َرف يق 

ا ئددم  ايعددو  ،اايصدد  ذ األ مددم ،اايعددهااا ا ئددم اا ئددذ ،Qعدد 

 .و4سKعفاق  ايق  ع ةم  ي بما 
: عا  ايعدداو و5سل ايعثا ددا اط اردد  امردد   ايظدد ل  افددي  دد ة* 

حددو بفدد   :ي اتدد   ةصددط ا األنددثاع ب يددف    عددم  نددس ثدد ي Gايوددثه 

رددع  ثطدد  عقافدد  بث هدد   ،ي بالددو األردد   حددس  ايعمدد  Nعيددثي اهلل 

                                                           

 .7ا -141 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .143:1 ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (2

 .69: ايفئ او (3

 .1ا -31 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .16ا ،136    ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ،و (5
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 :  يفدد  ثثيدد  طالدد تدردد  عيددثي اهلل  ع ردد     طعئدد :ايلدد رع فققدد  يدد 

َلنننك َ  ﴿ ينَ  َمنن َ  َفُمو  َعنن َ  اْلننذ  نننَ  َعَلنني ه   اّلل َأن  يق  َ  النْب يِّنن َ  مِّ نندِّ ننَهَداء َوالاِّ  َوالشُّ

ننا ُأوَلنننك َ   َوَبُسنننَ  َوالْانناحل   َ  ا ةدد   ، ةدد  ايفطاددث  ف ندد  :Nفقدد ي  ﴾َرف يق 

ا ةدد  ايصدد  ث   ،ا ةدد  ايعددهااا فالمددب  ددي  Qايصددارقث  فدد  ب عدد  

 .و1ساخل  Kف بفتب ف لمم ا اي ل  ا ئم اا ئذ 

عددم  و3س: ب ييددف  و2سل ايعثا ددا اط اردد  امردد   ايظدد ل  افددي  دد ة* 

 :ثددد ي ثثيددد  طالددد ت Qعمددد ا بدددم شدددم  عدددم  ددد ب  عدددم  ال عطدددا اهلل 

ننر  ﴿ نن ﴿لددث ايقدد  ع ا  ﴾َوال َفج  ةددم ا ئددم وت  Kاأل مددم  ﴾رن نَوَلَيننالن َعش 

ر  ﴿ا  ،L ةددا اوددتةفذ اف لمددم  ﴾الْشننف    ﴿ا  ،ا ئددم لددث اهلل  ﴾ال ننَوت 

نن﴿ا ددا  ي  رددو يدد    و دفهددب طئدد .لددب  ايددم  طدد  ﴾ر  نَوالْلي ننل  إ َذا َيس 

 .و5سو4سQوت ثا   ايق  ع 
                                                           

 .2ا -31 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،792 ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و،    ط ار  اير   ايظ ل  ،و (2

 ي اوصاع: عا  ب ييف   ة فثع  عم عم ا بم شم . و(3

 .4-1: طعئا يثع  ايقم و (4

 .19ا -78 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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اا تعدد  هع يطادد   ةغقددثباتهع  Kيالدد  ايتالطددا ب يقادد ب عددفهع  :بادد  

 . ثف  ةم اوخ يعذ

: ا ئدذ بدم عد  عدم  باد  عدم ا ئدذ و1سطعئا عد  بدم وبد الاع* 

عدم  ال عطدا  و3سعدم ايق يدع بدم يدقاة  عدم يدةعمو2س دبم يالاا عدم ايفلد

ا ئددددم  :ثدددد ي "رددددتطلع اعقددددذ ةددددم ع تدددد   " :ي ثثيدددد  Qاهلل

يددعس  طدد متث  بدد  و4سوة ةدد  :ثدد ي "ا الدد  يلددع نددثعا متعددث  بدد "Lاا ئددذ

ةددم فلدد  اهلل ا   ايعلدد  باددا  ارالقددع  لدد  ايلتدد    ي رقدداعا  عددو  

 .و5ساهلل رتطا  ةم رع ا ااهلل لا ايعل  ايالظاع

بمددا بدم ايالطدد ي  :و6سافدي  د ةل ايعثا ددا اط ارد  امردد   ايظد ل  * 

عم وب الاع بم بمدا ايفقعدب عدم ويدةعا  بدم بعد ع عدم عد  بدم ايصدق  

                                                           

 .   353:2 ع  بم اب الاع ايقمب، طعئا ايقمب،و (1

 .ايفرض بم يثرا ي اوصاع:و (2

 .بم ةه ا  م: يةعي اوصاعو (3

 ي اوصاع: اة  . و(4

 .30ا -318 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س

 .27ا ،669    ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ، و(6
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عدم ثدثي اهلل عدي  Qيد ي   بد   العد   : د ب  امالعدب ثد ي ةب عم دا ل

َننا َيننا﴿ :ا دد  َُّ ينَ  َأ نُننوا اّلل اْتُقننوا  َمنُننوا اْلننذ 
ُك    ب َرُسننول ه   َو م 

ت  َلنن     ُيننؤ  ف 
ننن ك   م 

ت ه   َ  "ا الد  يلدع ندثعا متعدث  بد " :ثقد  ،Lا ئدم اا ئدذ  :ث ي ﴾ْرْح 

 .و1س ال  يلع وة ة  ط متث  ب  :ث ي

ب اوالفددثو وت دب وةدد  اوعدددااودد ا  ب وعدد ،ايفصددائ :ايلعدد  :بادد  

 . ا اويش ي ايقا ةم ، ع    ايق   اايلةي

: بمددا بدم ايالطدد ي و2سل ايعثا ددا اط ارد  امردد   ايظد ل  افدي  د ة* 

عم عطدا اياليردي عدم ياد  عدم بمدا بدم اا رد  عدم   دا بدم عائد  بدم 

يدمال   : دارفب شدالائ بدم ااثدا ثد ي :عدم ا ئدذ بدم اردا ثد ي و3سريرا

عدم  باد  عدم  د ب  بدم عطدا  Qا ئذ بم ارا ياب عم  العد  بدم بمدا 

ُك   ﴿ :ي ثثيدد  طالدد ت Nاهلل عيض اهلل عفدد  عددم ايفطددب 
ت  َلنن     ُيننؤ  ف 

ننن ك   م 

                                                           

 .31ا -319 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .28ا ،669    ايارم ع  ا ئافب ايي ب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ،و (2

 .ارا اوصاع:ي و (3
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ت ه   َ ا ْلُكن    َوََي َعنل﴿Lا ئدم اا ئدذ  :ثد ي ﴾ْرْح   :ثد ي ﴾ب نه   مَت ُشنو َ  ُننور 

 .و1سQع  
 العددد  بدددم بمدددا ايعدددياعو  :و2سطعئدددا فددد ا  بدددم وبددد الاع* 

 الْسننننَقَوات   ُنننننورُ  اّلل﴿ :ةالفالفدددد  عددددم  ال عطددددا اهلل ي ثثيدددد  طالدددد ت

  ِ َر  نننَكاةن  ُننننور     َمَانننُل  َواأل  ش  نننَبا    ف يَهنننا َكم  ا 
نننَباُ  ﴿ا ئدددم  ﴾م  ا 

 ﴾امل  

َجاَجننننةُ  ُزَجاَجننننةن  يف  ﴿ا ئددددذ  ُ   َكَمَّْنَننننا الزُّ َكنننن  :ف لمددددم﴾ُدرِّ    َكو 

َباَرَكنننةن (3) ُيوَقنننُد ثادددئ  عو ةدددم نئددد ا ايالددد وذ ﴿ا  مُّ
نننن َفنننَجَرةن م 

ُتون ننننةن  ب ْيننننةن  ﴿وبدددد الاع اخلقادددد   ﴾َزي   َواَل َغر 
ق ْيننننةن رالفددددب ي  ﴾اْل ََش 

ُتَهنننا ُي ننن ﴿ انام دزث ردددم اي نصددد رلددد   ايالقدددع رفطدددل  ﴾يُء ن َيَكننناُد َزي 

 .و5سو4سةفه 

                                                           

 .3ا -319 : 23 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و1س

 .6ا ،282 ف ا  بم اب الاع ايلثي، طعئا ف ا  ايلثي،و (2

  يت.طا  ي نئخم ايلمط  : سطثثاو اابا ي ةثا ل طقاة و(3

 .ةم يثع  ايفثع 35: ي طعئا ايرمو (4

 .18ا -312 :23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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: عدد  بددم عطددا اهلل و1سامردد   ايظدد ل  ل ايعثا ددا اط اردد  افددي  دد ة* 

عم وب الاع بم بما عدم وبد الاع بدم ةامدث  عدم ابدم  ال شداطم عدم  د ب  

ت  ﴿ :ي ثثيدد  عددي ا دد  Qامالعددب عددم  ال  العدد   ننن ُيننؤ  َلنن    م  ف 
ُك   ك 

ت ه   َ ا مَت ُشنوَ  ب نه  َوََي َعن﴿Lا ئدم اا ئدذ  :ثد ي ﴾ْرْح   :ثد ي ﴾ل ْلُكن   ُننور 

 .و2سQالث ع  بم  ال ل يئ  ،وة   عاي ط متث  ب 
عدم ابدم و4س:  الع  بم بما ايعياعو ةالفالفد و3سطعئا ف ا  بم وب الاع* 

ا الْ ﴿ :عط ي ي ثثي اهلل طال ت َ َُّ يَن  َمنُوا اْتُقنوا اّللَيا َأ
ت   ذ   ُينؤ 

نُنوا ب َرُسنول ه 
ُك   َو م 

ت نه   َ ن ْرْح 
َل    م  ف 

ا مَت ُشنوَ   َوََي َعنل ْلُكن   ﴿ :Lا ئدم اا ئدذ  :ثد ي﴾ك  ُننور 

 .و6سو5سQب  ل يئد ةا اوتةفذ ع  بم  ب :ث ي﴾ب ه  
                                                           

 .29ا ،669    ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و، ط ار  اير   ايظ ل  ،و (1

 .33ا -319 :23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .2ا ،468 ف ا  بم اب الاع ايلثي، طعئا ف ا  ايلثي،و (3

 ث ي:  ارف  بما بم ة اا  ث ي:]ي اوصاع:  ارفب  الع  بم بما ايعياعو و (4

 ارف  ع  بم لسي األ يس عم عطاا بم عطا اي     ايتامب عم ايلقطب عم  ال ح يي. 

 .ابم عط ي م: ع[ا

 .ةم يثع  ا ارا 28طعئا ارم و (5

 .11ا -332 – 331 :13 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و6س
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 :Q يف امامته N به رسول اّلل أخربما 

 دد ا نعدد   :ثدد ي Q: ب يددف    عددم ا ئددم بددم عدد  و1س ةدد ب ايصددااا

ثدد ي  :وت    ثدد ي و 2سايدد ا ا ددارو ايوثردد  -Nةددم اياهددث  وت عيددثي اهلل 

ايدد ث  وت     -اياهددث و فدد     عددم  ئددم  شددا ا ةلتثبدد   ي ايتددثعا  

الددب  ،بمددا عيددثي اهلل : اي ةدد  ي ايتددثعا  ةلتددث  :Nفقدد ي ايفطددب  :ثدد ي

ُتوب ننا  ﴿ :لددب  امرددم Nرددع طددس عيددثي اهلل  و3س،ب يال اناددم لدد   ََي ُدوَنننُه َمك 

نننَدُه   
يننل   ع  ن ج  َراة  َواإل  نن﴿ ﴾يف  الْتننو  ننُمُه نَوُمَبشِّ   اس 

نند  ننن َبع 
ا ب َرُسننولن َيننم ت  م  ر 

َننُد  اي ايف يددو  ،اي ايئددو  ايفدد   ايددع احدداب عدد  بددم  ال ل يددئ ﴾َأْح 

اي ايئدو  اخلد ةس  ةهدة ف لمدم يداا   ،ااي ابل يدطوب ا ئدم اا ئدذ

اايدع ايئدطوذ شد  اشدطا  ،اي ايتدثعا  ايدع احداب وياد ا ،نئ ا ايال وذ

 .و4سحاث  ر  بما :ث ي اياهث و .لمما   نثعا ف 

                                                           

 .1ا ،259 اية ب،ايصااا،و (1

 .302 - 294: 9طقا  ا ارو بتةة  ةئفاا ي أل  و(2

 ي نئخم: الث ب يال انام ل  . و(3

 .11ا -332 – 331 :13 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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عددم ا ئددذ اوقدد و  ،ا ئددذ بددم  دداا  :ةفتخددئ ايطصدد   * 

عدم عشدا   ،عم   دا بدم ارد   ايدالق   عدم اوخدثي بدم وبد الاع ،ايلثي

عددم يددقة  ايعدد عه عيض اهلل عفدد  ي  ،عددم   يددا اوخياةددب ،بددم عطددا اهلل

رد  يدقة  فهد  عقمد  ةدم نقطد  ب اةدم  :Nث ي ايفطدب  : ارو لثر  ث ي

اهلل اعيددثي   :فققدد  ؟  ايددبرم ا تدد علع اهلل يإلة ةددم بالدداودايرفدد  ععدد

 ،ردد  يددقة   ققفددب اهلل ةددم حددعث  نددثع  ا عدد   ف لالدد  :ثدد ي ، عقددع

ا قدب ةدم ندثعو اندثع عد  ف لمدم  ،ا قب ةم نثعو عقا  فداع   ف ل عد 

ئددم ا ا ئددذ ا قددب ةفددب اةددم عدد  اف لمددم ا  ،فدداع ل  ف ل عتدد 

اهلل اورمددث  ا ندد   :فئددةن  ب خلمئددم األيددةا ةددم  يددة   ،فدداع    ف ل عدد  

ااهلل لا  ،ااهلل ايعددد ل  الدددب  ف لمدددم ،ااهلل ايالددد  الدددبا عددد  ،بمدددا

رددع  قددب ةفدد  ةددم  ،ااهلل اورئددم الددبا ا ئددذ ،اإل ئدد   الددبا ا ئددم

 ،يدةا ةطفادم حقئ ا ئذ طئدالم   مدم فداع لع ف لد عث  ثطد      قدب اهلل

اافدد  بالقمدد  نددثعا  ، اد ا لددثاا  ا ةدد ا  ا ةقلدد   ا بعدد ،ا ع دد  ةا اددم

 .و1سنئطر  انئمل انوال

                                                           

 .9ا -9 :15 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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عددم عدد  بددم  ،، عددم  بادد و3س، عددم عدد و2سابمدداا  :و1سواددةي ايددارم* 

 Kعددم  ب  دد   Qةثيدد   و4سعددم  ال ا ئددم ،عددم ا ئددذ بددم   يددا ،ةالطددا
ا ندد   ددا ةددم    ادد   ،اهلل ندد  يدداا ةددم  قددب  Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي

ا نطاددد ا اهلل  ،و5سائادددل اوس لدددم اوقددد بذ ،ا قدددم ايالددد ا ،او افاددد 

ا ندد  اعدد   بددثا  ، ربدا ندد  حدد  ئ ايعددع عم اا ددث  ايعدد ،او يددقذ

اةددم  نل ندد  فقددا  نلدد  اهلل عددي  ،ةددم ع ففدد  فقددا عدد   اهلل ،لددب  األةددم

 ، ئدم اا ئدذايدااا شدط    لد  امفدم ا ،اةم عد  يدطو   ةتدب ،ا  

 ،اةالصدداتهع ةالصدداتب ،لدد عتهع لدد عتب ،اةددم ايددا ا ئددذ   مددم طئددالم

 .و6س مهع اةهازعط يالهع ث 

                                                           

 7ا ،261 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .بم ار   بم  الع  ا: ا ي اوصاعو (2

 .ي اوصاع،ع  بم اب الاع بم ل شعو (3

 ي اوصاع: ع  بم ةثي . و(4

 ي اوصاع: ةم    ا  اةال  ا  او افا  ا قم ايال ا، ائال ةس لم اهلل و(5

 .اوق بذ

 .66ا -364 :16 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س
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 Qب ييددف   وت  ال بمددا ايالئددل و :طعئددا اإلةدد   ايالئددل و* 
ي  Q ردم ةفد   ردم ةثيد   Nلد  ورمدا  :Qثاد  ألةدا اودتةفذ  : ن  ث ي

فقدد ي  ةددا  ؟عفالدد  امطدد  فددثا عااي اومتفالددذ عددم ثطددثي ةدد   ةدد اا بدد 

 ددا ةددم ةدد  ةددم  رددم ا ندد  أل ،وو اايددبو بالفدد  بدد  ب نطادد  :Qاوددتةفذ 

 Nوي اثددا ادد   ورمددا  Nوت    انتهدد  وت بمددا  Qاألنطادد ا ةددم يددا      
 نظدا لدب  امردم وت  رد   ا د  Nايقدا اد   ورمدا  ،ةفقه   ا  فل  ةفهد 

ا بد   عدم اهلل  ،ود   عهد  بملدم  عثطد  Nاليدو    عيدثي اهلل  ،عه   ي 

ايقددا  ،و1س ا  وةلدد  عدب عدداااذ  بلدددةدد ا   عةتدد  ايالدد   عددم ثئدد

ردددث  ايرفدددذ  و3سبالدددو ،افددد   اي ايفددد ي ويدددسة  و2سثصددداط  رثةددد  أل 

ابقاد  ةالد   حد  يدطل يدفذ  تد    د  نعد   ،احقا  ةال  رث  ايفسرد ا

 اذ دفمدد ا  ثددث  ةددم اوعدد ،ا رددا اهلل طالدد ت  رفدد  ةددم بالددا ،ي اييددس 

رددع ونددو ي طدد ق  ،ردد  بمددا طدديعع  نددو عيددثي ع  ايالدد وذ :فقدد يثا يدد 

فد   افد  نطاد  ف طفد  بمردم اددة  ،بدبيو  تد  طديعع  ندو يداالع ا فلددقهع

                                                           

 ي اوصاع: برضا  ةل نتهع. و(1

 ي اوصاع: او : اىف نئخم ةف : ايقا ثصاا  رثة  او . و(2

 ب رال  خ ي، اىف اوصاع، ب رالت ، بالو رث  ايرفذ. و(3
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انمد  ي يدعافت   ،ندثا ايدبو  د ا بد يغ ا و1سطبا   عم األنطا ا ثطقدو ةفد ي

 ،وبد الاع ايدبو لاد      ايفد ع  القد  عقاد  بد  ا ايدسة ا ،ةل اودتةفذ

اا اةثي  ايدبو اعمد     امطد  عفدل فدثا عااي  حدر ب   تد  انقد  

اعائد  ايدبو اد   رفطدعهع بدة رد اقث   ،و2سو   ع لع ويا  حد مه رم  ا د رم

 :لدب  طقدثي ، اث  ف ثد   عبدلداحد ع لدتيا اوعد ،اة  را  ا  ي بادثذع

 عهد   :الدب  طقدثي ، عهد  يفد   ردم ةثيد  :الدب  طقدثي ، عه  يف   رم نثا

وندة  :N عهد  يفد   ردم عائد  فقد ي عيدثي اهلل  :الب  طقدثي ،يف   رم وب الاع

لددبا ايقدد    ايددبو طالمدديا   نددتع  : طاددتلع بمرددم ةطافددم ،نددبر  ةطددذ و3س ندد 

فهددث  مددم اهلل  و4سالددث بقغددتلع ،ااألةددع ايدد    ايالدد   عددم ةال ع ددت 

اةد  عدو  ،اةد  بالدا ليدو فقداس ب ايثد اا عدو عال ،و5سا مم نطا  عقالع

ايدداس  ،ا رددم  قدد  ،اي يددثي وي ايددطسا اوطددذ وت اوقدد رم برمددم حدداث 

                                                           

 ةم ثطقو ةف  نثا خ ي. و(1

    : لي احغ . و(2

 ان  يلع خ ي. و(3

 اثا بقغتلع خ ي. و(4

 فهث  مم بافم عقالع خ ي حي. الث اوث ث  ي اوصاع ااي تم أل. و(5
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بالددا ثادد   ا مددم عددو عبدد  ةدد  رق  دد  عقادد  اوق  ددث   و1سعقادد     رقدد ا

و 2سفمددد ا ؟ايدددبرم ي رالقمدددث  لددد  ايصدددسا  ا ايعئددد   فددداة رق  دددث 

 :ارقددثي ،ردد  بمددا و  ايالدد  ايعددو رقدد   عقاددو ايئددس  :فقدد ي Q    ادد

 ،او ددع رلعدد ا   دد  وي ةددم  عصددم  ةددفهع ،و  يدد عه  بددع لددب  امردد  

فقدد  بددتيا  ،اايرلدد ا  ممددو ،و4ساردد    ي ايعددباع و3سايلفددب  عزددع

 و5ست  طدد   ال ثطدداس فدد لا بقغددتع يددعر اةلددثا و :Qاوق  ددذ مرددم نددثا 

فدد لا مهعددالع ابددسع ف عتصددمثا  ددبا ابوعقددذ  ،Qفئدد ا   رددم نددثا 

اةلدثا  :Q ب ايفد   اوق  دذ مردم وبد الاعاثد  يقع رد ،رلثن   بدذ رارد 

فدد لا  ،ي ايفدد ع Qوت  اددو ط ردداا  ةددم عدد ل  ةلددم فئدد ا   رددم وبدد الاع

                                                           

 اث ا عقا  ابا  ا بلبا: هلع اي ي  ور   ب يالفب اةم مها عارم. و(1

 ي اوصاع: فم ا     ا . و(2

  عزع ليو خ ي، الث اوث ث  ي اي تم أل. و(3

ايغقطم   و ايعباع اة  ئل ايالبع الث: ايغقطم اايفمي رق ي ي ا   : وم ايالبع و(4

 ااة  ةصاع ةم ب    عبع:  و عفل عف  ايقث  اايالبع.

 يعي امط :  حق  ا يعق . ع    اةلمال  ايبو رئعي  و رفصئ فا  او ا. و(5
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  علدد   و2سا  ي ابددثاا اةدد    ثددا  عيددق  لدد  فئدد  و1سمهعددالع ايددطسا

اثدد  يقع رددب ايف يددو  ،قلددم اطدد   عددفلع ايفدد عفتالققددثا بدد  يتفمددالع ةددم اب

اةلددثا وت عدد  ايلالطددم فدد نتع يدد ا   رددم  :Qاوق  ددذ مرددم ةثيدد  

اثدد  يقع رددب اي ابددل اع ائددهع  ،ايددافمالع لفدد ع عمددب  ددي  ،Qةثيدد  

ا ندد  ردد   بدد   هدد  ف رطدد  عفدداو ياتصدد  بددو   طدد ع لددتيا  : بددث  هدد 

فقد ي  بدث  ، يتدفد   امردم ايتدب اث  تهد   ند  طلدث  برلد ،ايع ا ايفسرم

 ،يلددع ب لدد  ثددثي بمددا و3سثثةددثا فتع ثددثا ياتطددذ : هدد  يقعدد ا ايفسرددم

وت   نددئ امطدد   و4سات وت  طدد   ال ثطدداس فقددة حدد عاافددبلط  ايع ثددم األ

اي  و5سةا اود ا ةدم فدثثهع ةدم مهدا مهةةدمانديي ةدم ايئد ،نطل او ا ةم هتهع

افد   تد  بقدع  فدثالهع ف ممهد  ا مد لع وت حدالث  امطد  ول ن ير   ا

القددث ةددم هددتهع وت فمالقددثا رصددالاا  امطدد  ااودد ا ر ، ددااا ةفمدد  يددثا 

                                                           

 ي اي تم أل: ف ل مهعالع ايف ع. و(1

 ل ي خ ي. و(2

 ياطذ خ ي، الث اوث ث  ي اوصاع. و(3

 فقة ح عاا ي األع . و(4

 .مهة  خ ي و(5
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 ،ااعطعددل اودد ا  تدد   ممهددع الددع عددو ثقددم امطدد  ،و1س   بقغددثا لعاطدد 

ااثعدد  عددو ةددتم اودد ا  Qفدد  اا عقادد   ،ا رقفددثا بدد يغ ا ول ن رلددم بددع ةعدد 

 :ففدد  الع عدد  ،اعددم رئدد ع  لعدد  ،اعددم رمافدد  لعدد  ،امطدد فددثا ثقددم 

فقدع  دااا بداا  ، باا بااو  نمالع  ا بادا ةدم شدعتع ةدم لدبرم ايوعقدذ

 ،اباللددهع   ددب باددا   ددا ايوعقددذ ،فطاللددهع   ددب باددا عدد  ،ةددم ليددو

ا القددثا رفييدث   ددع ةدم امطدد  ااودد ا  ،اباللدهع   ددب بادا ايوعدد  ام د 

ااودد ا رددا    ، تدد   احددقثلع وت ايقدد اعرفدديي ارددفرط ةددم بددذ  رددازع 

ذع وت ثدد اع  ار طعددل باللدد  وت ايئددةا  تدد  عدد  اا اهادد ،باللدد  ي األع 

 :الددع رطلددث  ا رقثيددث  N ددع وت عيددثي اهلل  Qفمدد ا عدد   ،األع 

ع رفدد  ةفدد  لثفدد    ،ا ددا اخلقددب  ئالددذ ،نعددها  نددو يدداا او يددقذ

فقدد ي عيددثي  ،ا دد  ام ا قصددف  لددبا العددس  ا ندد  ةالدد  يئددف  ن ،Qنددثا

 ، دد  ا ئددم اا ئددذ يدداثياا  أل ددب لددبا ،و ددة يددالثن   و2س ةدد  :Nاهلل 

 .و4سا بث    ا ةفهة ،يااا شط    ل  امفم و3س  

                                                           

 ا  امط :  عس .لع و(1

  ي خ ي. و(2

 ا   خ ي. و(3

 .2ا -242 – 239 :17 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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 N دد ا  وت ايفطددب P: عاو عددم    يددقمم    ف لمددم و1ساخلدد ا ل* 
 ،ابددم عمددو با عدد :فقدد ي ،افخدد عا فادد    ردد   ،  ةقددم  ئددف  ا ئدداف 

اعقاد   ،  داام د  عدو فخدب  ايائد ،ا  قس   ا   عدو فخدب  ايامفد 

ايقهدع لدتيا  لد  باتدب  :فقد ي ،اام د   قعد  ،اف لمم   ا   بدذ رارد 

رددسب ةدد ا  ا ندد  عفددا عتطددم  ،ف للددئ عددفهع ايدد  س الهدد لع طوهدداا

اةد  ي ايطاد  مهدا لدتيا  ، ند  وت  دا :فقد ي ؟ا ن  ةدفهع :فقق  ،ايط  

ردع اطد    ،رع  مها  عقاهع ائد ا  ا رد  فمققهدع بد  الدث ةالهدع ،ا   ا 

 ،فئددطي ايالفددئ ااي ةدد   N   ادد  بوطددب فادد  عةدد   اعفددئ ف ادد  ايفطددب 

رددع  ،رددع  ادد  ا ئددم اا ئددذ فتفدد اي فئددطي ايالفددئ ااي ةدد   ي  رددازة

ردع   د  ع د  ةدم ايصدر بم ا عا      ،    ع  فتف اي ةفد  فئدطي  رلد 

ونددة ر ادد  ةددم لددبا نطددب  ا ايددا نطددب  ا ان  :فقدد ي    ادد  ،رتفدد اي

 . و3سو2سنطب

 . و  عيق  ،فا  ون   مها  عو ع  ي ا :ي ايفه رم :با  
                                                           

 .65ا ،48:1 ثوئ ايارم اي ااناو، اخل ا ل اام ا ي،و (1

 .ةم عاار    ارو ايلئ او (2

 .15ا -360 – 359 :17 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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اتدد   ايودد   يقئدداا ابددم لدد ااي ثدداي اهلل عا دد  نقددس ةددم * 

 Lاتدد   ايثحددام يالائدد  بددم اوئددتع   عددم ةثيدد  بددم  العدد  عددم  بادد  
  ا د  وت بداع  عد  ايفد ي  و1س دوت اوارفدم ا لد Nود  لد    ايفطدب  :ث ي

ولا  ددس  Nااد   عيدثي اهلل  ،وت ايطاالدم فطد رل اقهددع عدو ايئدمل اايو عددم

ردع  عد   ،ارئد ي  ادتة  ليدو ، ع  عقا  ف     ةم رعب ةدفهع اةدم ي رعدب

 ،بدد رالث  باالددم اي  دد  :فقدد ي بددع Kعقادد  ا  ددي  اف لمددم  Nعيددثي اهلل 

رد   يدا  :فقد ي ؟ يداس ثدا ب رالفد  ؟ب ال  ن  ا ةب عدو ةد  نطد رل :فق ي  ي 

اهلل ا يددا عيددثي  ططدد رل هلل اي يددثي  ب يثفدد ا ااييددتق ةم يبددم   اددو ول  

ردا اهلل  :فقد ي بدع ،ا بئدط ردا  ،نالدع يدمال  ال عدم :ث ي ،طئتلم  ايرة 

ا دي  يداا ايعدهااا ا العد  ايواد ع  Qعد   ةدا اودتةفذ  و2سفثا  ردارلع

ا ئددم اا ئددذ يددااا  :ي امفددم اف لمددم يدداا  نئدد ا ايالدد وذ اايئددطو  

لددبا  ط ةددم اهلل عددو ئاددل اوئددقمذ ةددم امددم  ،شددط    لدد  امفددم

اةدم  اىف بدة ع لدا  ،فمدم نلدو فد نة رفلدو عدو نعئد  ،ااإلنس  ئالدذ

                                                           

 Nوت اوارفم ا تمل ايف ي ايلم عيثي اهلل  Nي اوصاع: و  ل    ايفطب  و(1
 ا رض.

 ي اوصاع: رع ث ي بع را اهلل فثا  رازع. و(2
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ينَ  إ  ْ ﴿ :ردع ثد   ،عقا  اهلل فئداتطا    د ا عظداة  ُيَبناي ُعو َ  إ ْننَق  ُيَباي ُعوَننَ   اْلنذ 

 . و2سو1س﴾اّلل

، عددم  العدد  بددم و4س: يادد  بددم بمددا امددثا و3سبعدد ع  اوصددوع * 

، عددم عمدد  بددم وبدد الاع و5سعددم بمددا بددم عطددا اهلل ا دد ف  ،بمددا ا ئددافب

، عدم عطد   بدم و7سعدم ياد  بدم يدقاة  ،، عم  داا  بدم عائد و6سايلسال

 دد ا  ف لمددم اةالهدد  ا ئددم  :عددم  ندس ثدد ي ،عددم ا ئددم .عطدا ايصددما

ف نلطدد  عقادد   ،ي اودد   ايددبو ثددطو فادد  Nفطددب ايوت  Kاا ئددذ 

ردد   :فقدد ي بدد  ايفطددب ،ا القدد  ططلددب ،ف لمددم ا يصددق  حدداعل  بصدداع 

                                                           

 .10 ثثي: امرم ي يثع  ايعتي:  [رط رالث  اهلل را اهلل فثا  رازع]ي اوصاع:  و(1

 .32ا -279 – 278 :22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .27ا ،203 بما بم اال ايق يع ايو و، بع ع  اوصوع ،و (3

 .يا  بم بما بم ا ئم امثا  ا ئافب ي ايح :و (4

 .ا  اع بما بم عطا اهلل ا ئافب ي ايح :و (5

 .ايلاس  ي ايح :و (6

 .ار    امالعب ي ايح :و (7



 181 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

ارئددتال   Nف نوققدد  وت ايطادد  فقدد ي ايفطددب  ،ا  لدد  عددم ايطلدد ا ،ف لمددم

 .و1سايقهع  ل  باتب ا ن  ةئتث عهع ا  ةتةم رسب ة ا  :اياةثع

 :رددع ثدد ي ،فتلعدد اا :ةفقدد  وت ثثيدد  Q: عددم عدد  و2ساعددب ايغمددم* 

رد  بدسي ارتفدب بثيداو ا ئدم  :اعم رةةم ةدم  دارو   د  ي ةالفد   فقد ي

ثدد ي  ،ف يددفا   وت حدداع  فمالدد  رعددمهة ،فدد نوقب فمدد ا  ددة ،اا ئددذ

 :فقد ي ،فدبلط  ألا   د  عفد  ،فظففد    دة ثدا مهدة   و  ا بد   :Qع  

فئداققا   ةدم بالداو  ،ارتديا ا ةفدب ا طديا  ةدفهة ، عهة رعدة  ا شدمهة

ايقهددع و   يددتث علهة  ،و3سفقالددم اهلل ةددم يدداعهة ،ا ةدد ا علدد ي ،ايددياي

 .و4ساح يي اوتةفذ

عددم بمددا بددم  العدد   ،عددم  ال اوعلدد  ،: ئ عددمو5س ةدد ب ايوددثه* 

عددم  ال  ،عددم بمددا بددم يددالاا بددم اا ددا  ،عددم  رددث  بددم نددثا ،ايدد ااا

                                                           

 .8ا -461 – 460 : 22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .37:2 ال ايعتي ايعب ، ع  بم   مم،اعب ايغمم ي ةال فم األو (2

  اعهة خ ي. و(3

 .500 : 22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .1ا ،601 اية ب،ايوثه،و (5
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عد   :اعدم اردا بدم عد  اقداهة عدم  بداهة Qعم بما بدم عد   ،ام عا 

ود  رقد   :ثد ي Kبم ا ئذ عم  باد  ا ئدذ عدم  باد  عد  بدم  ال ل يدئ 

اايطادد   ،ي ة  دد  ايددبو ثددطو فادد  ادد   ع يدد  ي  مدد و Nعيددثي اهلل 

اايالطد ي بدذ رارد  ردب  عفد   ،ئقث ةم  حدر ب  ةدم اوهد   رم ااألنصد ع

ردع  ،ارعادب يد عم ،عقاد  يد عم  رغمد Nفمالد  عيدثي اهلل  ،بو   ع ا د 

رد  عطد ي رد  عدع ايفطدب اثطد  احداتب  :ا ا  ع  ف ثط  عدو ايالطد ي فقد ي

فقدد ي  ،ا بدد ئ لةتددب ،اانمددي عدداايت ،ااثددو  رفددب ،ي  لدد  اي  ااا ددب

ا ندد   ،و ةدد ي ئدداا مهددا ل ،ردد  نطددب اهلل  ندد  شدداو لا عادد ي افددا :ايالطدد ي

فقدث رصفد  ليدو عفدب وت  ،اايد ري او يدقم ،  ث  ةدم ايئدر   اب لد 

 ةد  و  يد عواه  ةدم ر  دبل   :Nفقد ي عيدثي اهلل  ،ةم لث  لثا يد  ةفدب

ردد  عدد  ل اهدد    يصددم ي ي ثددو  ،اةددم ي رقددثي ةفدد  ةدد  طقددثي ،برقهدد 

رد  عد  ا قعفدب  ،ا نمدي ةثاعاداو ا    رفدب ،ر  عد  اثطد  احداتب ،و1س  ا

ودد  نالدد  وب نعئدد  ع ددب  :Qثدد ي عدد   ،ابقددع عفددب ةددم بالدداو ،ي  لدد 

رددع عدد    ،دبافقددع  ثدداع      اطدد  بعدد ،اايقددب عدد  يقثيدد  ايطلدد ا ،فددتا و

فققد  اثدا  فقتفدب ايالدد    :ثد ي ؟رد  عد   ا طقطد  احدداتب :فقد ي ،يقثيد 

                                                           

 ي اوصاع: ي ي ثو فاه    ا. و(1
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 ،بئددثا و ردد  بددسي ارتفددب :Nفقدد ي  ،نالددع ردد  عيددثي اهلل :ان  اددا     بددذ

ارتفددب بمغعدد و لو امطددذ  ،ا ععددب لا  ايعلددثي ،ب بددبو ايعقدد عرتفددا

فدد ط  بددسي بددبيو اقدد  وي  ،ارتفددب بدد يالفي  ااومعددثا ،اعارتددب ايالقدد  

ارتفددب  ،ارتفددب بدد و لي ااياللددط ا :رددع ثدد ي ، ععدد  ا ندد  رثةعددب ة ذفددم

ارتفددب ب يهماددم  :رددع ثدد ي ،فثثعهدد  ب يطدد   ،بدد ياالعثع اايايدداي فدد ط   دد 

ف فتقددا عصدد بم ادد    ،ا  دبافدد ط   ددة فقددع ردديي ردداعث بعدد ،اايئددر  

 د  اايطاد  مهد ص رثةعدب بمدم فاد   فوقطهد  فد يت ،رعا  د  بوفد  ي ا د  

 ،رد  عد  ثدع فد ثطو لدبا اةدا  حدطال  :ردع ثد ي ،ةم اوه   رم ااألنصد ع

 ددا ةددم يلدداس رف اعددو   ،اشدده    ةددم ي ايطادد  ،ي  ادد   ةفددب :اثدد ي

ب عددو ثددا   تدد  ايددتث ع  ليددو ئاالدد  دفقمدد  اةدد   ادد    ةعدد ،بالدداو

ثدد ي  ،ف  قئددت  ا يددفاط  وت حدداعو ،ردد  عدد    قئددفب :فقدد ي ،ةفدديب

 الددث رقددثي  ،او  ع يدد  يافقدد   ددالع  Nفققددا ع ردد  عيددثي اهلل  :Qعدد 

و    ددب ااحدداب اااردد و  :-   لدد  ايطادد  ا  ندد لعدرئددمل  ثصدد-

ردد   ،ارفمددي ةثعدداو ،ب  رفددبدا قاعتددب ي  لدد  عدد  بددم  ال ل يددئ رقلدد

اي  دد يعثا عددم  ةدد    ،بفددب ل شددع ردد  بفددب عطددا اووقددئ ي ططغلددثا عقادد 

  دمالفب رد  عد  ف  دمالت   ،اي هئداا  اط مهطدثا عفد  فتلعد اا ،فتلقثا
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 ا  ددة فدد نوقب فمدد ،ردد  بددسي ارتفددب بثيدداو ا ئددم اا ئددذ :فقدد ي

فظففدد    دة ثدا مهددة   :Qثد ي عد   ،فمالد  رعددمهة ،ف يدفا   وت حداع 

 عهدة رد  عد   :فدبلط  م دب   عفد  فقد ي ،رالفب  ا بد   :ث ي  بث ام عا 

فئدداققا   ةددم بالدداو  ،ارتدديا ا ةفددب ا طدديا  ةددفهة ،رعددة  ا شددمهة

 يددتث علهة ع و  ايقهدد ،فقالددم اهلل ةددم  دداعهة ،ا ةدد ا علدد ي ،ايددياي

  .و1ساح يي اوتةفذ

ايالدد  اوالفدد   ،اددبا ي ايفئددخم ايتددب عفددان  ،بئددثا و :ثثيدد  :بادد  

ايعددس  يددثا   و  ،نققدد  :يددثا  األةددا ،ثدد ي امددثل و ،بدد ةتالتب ا شددا  ب

 .ب  ةم اي ا  :انته  اايهمام ،ة ي افا

عدددم  ،عدددم ابدددم عائددد  ،و3سعدددم يدددالا ،:  الو2س ةددد ب ايصدددااا* 

عدم ا لدع بدم  ،عدم ابدم ةئدل   ،عم  الع  بم بمدا بدم يدةعم ،ايطم 

ثد ي  :عم  ال  الع  بما بدم عد  عدم  ب  د  حدو اهلل عقداهع ثد ي ،ايصق 

 ددباا برمددي  لددبا األندديع رالفددب عقادد  ف ندد  ايصددارب  :Nعيددثي اهلل 

                                                           

 .47ا -502 – 500 :22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .7ا ،285ايصااا، اية ب،و (2

 ي اوصاع:  ب  ابما بم ا ئم عيض اهلل عف  ث ي:  ارف  يالا بم عطا اهلل. و(3
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اةدم  ،ةدم   طد  لداا  اهلل ،الث ايع عاا رعد ا بدذ ا دب اايط لد  ،األا 

ا ئددم  :اةفدد  يددطو   ةتددب ،اةددم  قددب عفدد  بقدد  اهلل ، بغلدد   بغلدد  اهلل

 عودد لع اهلل عقمددب  ،و1ساةددم ا ئددذ   مددم ابددا  ،ا دد  ابفدد و ،اا ئددذ

ةددم  ا ددع فاردد  عقددالع مهلددئ و2ساي طتخددباا ايامددم ،افهمددب فتثيددثلع

اةد  ا اد   ايدانا   ،اةم يقد  عقاد  مهلدئ ةدم عبد  فقدا لدث  ،ةم عبلع

 .و3سوي ةت ع ايغ اع

 و  ،فادد  و  ايدد  ع   ددب  برمددي  اي  دد   :ثدد ي امدديعو :بادد  

ةث ددل شددا  :ا حدد  ا مددي  ،اايتمدد   ويادد  ةئددتما  ،اعتصددم  بدد 

ولا  :اا تمددي اي  دد  بدد إلااع ،يقممدد اع  ،  مددي :يددسااعرددع ثادد   ،اإلااع

 دبااايتمئددو ب يعدد ،ف يددتال   يسعتصدد   ااييتمدد ا ،شددا  عددو ايددو 

 و بئددطئ  ،ردد  ياتفددب   ددب برمددي  اهلل :اةفدد  ا ددارو ام دد  ،اايتالقددب بدد 

 .ةف 

                                                           

 ي اوصاع: اةم ا ئذ   مم لاا . و(1

 ايامم اي   : بو نت  ا  حت . و(2

 .60ا -129 :23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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  بددم د و عددم نصدددبمددا بددم عمدد ا ايطصدد :و1سةالدد   األ طدد ع* 

ا ئذ ايصدع ع عدم   دا بدم بمدا ابدم  دثاو عدم ايق يدع بدم وبد الاع 

ا دارف    دا بدم بمدا اوفقد و عدم عد  بدم ا ئدم بدم بفدااع  .ايقفو و

عدم وبد الاع بدم   يدا  .عم  ال ا ئم بم  ادث  عدم ايق يدع بدم وبد الاع

 و عدم بمدا بدم اوفلداع دا قثا  عم بما بم  قدب عدم بمدا بدم ايئد

فدد لا  ،اثتددااا ب يعددمس :Nثدد ي عيددثي اهلل  :عددم  دد ب  بددم عطددا اهلل ثدد ي

فدد لا  ،مه بدد  ايعددمس ف ثتددااا بدد يقم  فدد لا مهدد   ايقمدد  ف ثتددااا بدد ييل  

اةد   ؟ فدة ايعدمسرد  عيدثي اهلل :فقد يثا ،مه ب  اييل   ف ثتدااا ب يع ثدارم

 ،ايقمد  Qاعد   ، ند  ايعدمس :فقد ي ؟اةد  ايع ثداا  ؟اة  اييلد   ؟ايقم 

 .و2سLاايع ثاا  ا ئم اا ئذ  ،اف لمم اييل  
: ئ عدم عددم  ال اوعلد  عدم ا ئددم بدم عد  بددم و3س ةد ب ايودثه* 

 Kعدم ةثيد  بدم  العد  عدم  باد  عدم  دا  اا ر  عم بمدا بدم حداثم
رثةد  حدس  ايعمد  ردع  Nحدو بفد  عيدثي اهلل  :ثد يعم  د ب  األنصد عو 

                                                           

 .2ا ،115ايصااا، ةال   اي ط ع،و (1

 .9ا -74 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .38ا ،517 ايوثه، اية ب،و (3
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 زد  ايفد ي ةدم فقدا ايعدمس فقاتمئدو  :انعت  ا ثط  عقاف  يدارف  ردع ثد ي

فقمد   ند  ا بدث  ردث   :ثد ي ،ب يقم  اةم فقا ايقمد  فقاتمئدو ب يع ثدارم

 :ثد ي ؟رد  عيدثي اهلل ةدم ايعدمس :األنص عو اةالف   ندس بدم ة يدو فققفد 

و  اهلل طالدد ت  ققفدد  فمالقفدد   :يفدد  ةددفس فقدد ي ثددا ب  Nفدد لا لددث  ، ندد 

فدد لا  .ف ندد  ايعددمس ،اقددة مهدد   نمددع لقددل نمددع ،بمفييددم نمددث  ايئددةا

  ددب ااحدداب  :ثدد ي ؟فمددم ايقمدد  :ثقفدد  ،للددئ ال فتمئددلثا بدد يقم 

فمددم  :ثقفدد  ،و1س رفددب ا بددث ايدداو ا قاعتددب ي  لدد  اااردد و اثدد يض

لدتيا اف لمدم  :ردع ةلدو  ةقاد  فقد ي ،ا ئدم اا ئدذ :ثد ي ؟ايع ثاا 

ي رع ثدد    تدد  ردد  ا  و2سلددع ةددل ايقدد    ،الددب اييلدد   عدد يت ا لدد  باتددب

 .و3سع  ا ث 

: بمددا بدم ايالطدد ي و4سل ايعثا ددا اط ارد  امردد   ايظد ل  افدي  د ة* 

يدد ي ابددم ةهدد ا  عطددا اهلل بددم ايالطدد ي عددم  :عفالدد  وت بمددا بددم اردد   ثدد ي

                                                           

 اا  لف  ي اوصاع: ع  بم  ال ل يئ. و(1

 .ي اوصاع: لع ةل ايق    اايق    ةالهع ي رع ث   ال و(2

 .11ا -76 – 75 :24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .20ا ،502    ايارم ع  ا ئافب ايي اب  و، اير   ايظ ل  ، ط ار و (4
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نُ  َوإ ْنننا﴿ :طعئددا ثثيدد  طالدد ت نُ  َوإ ْنننا * الْاننافُّو َ  َلنننَح   و1س﴾امل َُسننبُِّحو َ  َلنننَح 

 Qف ثطد  عد  بدم  ال ل يدئ  ،Nوند  افد  عفدا عيدثي اهلل  :فق ي ابم عطد ي
ة  طدد  بمددم  ققدد  اهلل ثطدد       :ططئددع ي ا هدد  اثدد ي Nفقددة ع   ايفطددب 

نالدع  :ثد ي ،بدم ثطد  األ رد  عيدثي اهلل  اد   اي :فققد  ،ب عبالذ  يب ع  

 قددب  ،ثطدد      قددب      ددب  اوددا  Qو  اهلل طالدد ت  ققفددب ا قددب عقادد  

ةددم ايفصددب  Qا قددب عقادد  ،فخققفددب ةددم نصددع  ،نددثعا فقئددم  نصددعذ

رددع  قددب األشددا ا فل ندد  ةظقمددم ففثعلدد  ةددم  ،ام دد  ثطدد  األشددا ا اقهدد 

رددع  قددب اوس لددم  ،رددع  القفدد  عددم رمددذ ايالدد ا ،Qنددثعو انددثع عدد  

اا ندد  فلدد    ،الققفدد  فهققدد  اوس لددم ،ر  اوس لددمفئددطرف  فئددط

اادد   ليددو ي عقددع  ،Qفلدد   ليددو ةددم طالقامددب اطالقدداع عدد   ،اوس لددم

اي رددا   امفددم ةددطغو  ،Qاهلل ايئدد بب    ي رددا   ايفدد ع بددئ ب ايالدد  

 ي او  اهلل عددي ا دد   قددب ةس لددم ب رددازع  بدد عرب ايقمددذ  ،ب ايالدد 

وي الدث  Qفدة   دا ةدم شداالم عد   ،ةدم ايعد  ايئقث  ةدم ةد ا ا اد   

   رثاثدل  لقد   و2سفد لا  عا    دالع ،طقدب نقدب ةدتةم بد هلل ،ل ل  ايثايدارم

                                                           

 .167 -166ايص ف  :  و(1

 ي اوصاع: ف لا  عا   بث   الع. و(2
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  ا ةقو ةدم اوس لدم ايدبرم ب ردازع  بد عرب ةد ا امفدم فاود ا ةدم ليدو 

 ب  فطددبيو اودد ا رفطدد  ايرددة  ي د   ةفهدد  فاعددداودد ا ي امناددم ايتددب رعدد

ةدم ع دع اةدم نطداهع اةدم احدا   فهدع عدو بافدم ،ادة رفطد  ايديعع ،ثقط 

ردع األ مدم ةدم ايدا  ،ردع ا ئدذ ،ردع ا ئدم ،اةم ابفتدب اييلد اا ،Qع 

 ،  ةفددبدثدد ي   ددا ععدد ؟ردد  عيددثي اهلل اةددم لددع األ مددم :فققدد  ،ا ئددذ

ا مددا هلل ايددبو  الدد   :Nرددع ثدد ي ايفطددب  ،Qا بددثلع عدد  بددم  ال ل يددئ 

ايدطط  يقفمد   ةدم  ،رالفدب يدطط  يدا ثي امفدم ،بطم ع  اايرة  بد  يدططذ

 .و1سايف ع

اةددم اتدد   ايئدداا  ئددم بددم اددطش ئدد    ددب  ةددم اوقتلددئ 

 :اا اطدد  ي اوقتلددئ  رلدد  ةئددفاا عددم يددقة  ايعدد عه ع دد  اهلل ثدد ي

هلل عدي ا د  ن رد  يدقة  و  ا :فقدة نظد  وب ثد ي N  ق  عدو عيدثي اهلل 

ردد   :ثقدد  :ثدد ي ،  نقاطدد درطالددو نطادد  اي عيددثي وي  الدد  يدد  ارفددب ععدد

ردد  يددقة  فهدد  عقمدد   :ثدد ي ،و2س عيددثي اهلل ثددا ع فدد  لددبا ةددم ايلتدد بذ

اهلل  :فققدد  ؟  ايددبرم ا تدد علع اهلل يإلة ةددم ةددم بالدداودنقطدد  ب ايرفددب ععدد

                                                           

 .4ا -89 – 88 :24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

  و ايتثعا  ااإلنما . و(2
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رد  يدقة   ققفدب اهلل ةدم حدع ا ندثع  فداع   ف لالتد   :ث ي ،اعيثي   عقع

ا قدب ةدم ندثعو اندثع  ،ا  قب ةم ندثعو عقاد  فداع   وت ل عتد  ف ل عد 

ا قددب ةفددب اةددم عدد  اةددم ف لمددم  ،ف لمددم فدداع ل  ف ل عتدد  Qعدد  

ا ئم اا ئذ فداع    ف ل عد   فئدةن  اهلل عدي ا د  بخمئدم  يدةا ةدم 

ااهلل فد ل  الدب   ،ااهلل ايالد  الدبا عد  ،مدافد هلل اورمدث  ا ند  ب : ية  

ااهلل اورئددددم الددددبا  ،الددددبا ا ئددددم و1سااهلل اي ئدددد   ،ف لمددددم

 .و3سو2س......ات ا   اخل .ا ئذ

عدم  باد  عدم عد  بدم ةالطدا  و6سعدم عد و5سابمداا  :و4سواةي ايدارم* 

 Kئدم عد  بدم ةثيد  عدم  باد  عدم  ب  د عم ا ئذ بم   يا عم  ال ا 
ا ندد   ددا ةددم    ادد   ، ندد  يدداا ةددم  قددب اهلل  Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي

                                                           

 يال  ايصراي: ااهلل لا اي ئ  ،  ا ثارع اي ئ  . و(1

 .353ا ،267  ئم بم ايةعا  ا  ، اورترض،و (2

 .9ا -6 :25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .7ا ،261 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (4

 .  ا بم ار   بم  الع  و(5

 .ع  بم وب الاع بم ل شع و(6
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 .ا نطادد ا اهلل او يددقذ و1سايالدد ا ائاددل اوس لددم اوقدد بذ او افادد  ا قددم

 ،ا ندد  اعدد   بددثا لددب  األةددم ، ربدا ندد  حدد  ئ ايعددع عم اا ددث  ايعدد

  اةدم عد ،اةدم  نل ند  فقدا  نلد  اهلل عدي ا د  ،ةم ع فف  فقدا عد   اهلل

اةدم ايدا ا ئدذ  ،ا ئدم اا ئدذ فدميطو   ةتب ا يااا شدط    لد  ام

ط يددالهع ثدد  مهع  ،اةالصدداتهع ةالصدداتب ،لدد عتهع لدد عتب ،  مددم طئددالم

 .و2ساةهازع

 يددف   ايتمامددب عددم اي  دد  عددم ب :و3سQعاددث    طدد ع اي  دد  * 

ا ئددم اا ئددذ  ددا  لدد  األع  بالدداو  :Nثدد ي ايفطددب  :ثدد ي K ب  دد 

 .و4سا ةهة  فل  نئ ا  ل  األع  ،ابالا  باهة

                                                           

ي اوصاع: ا ن   ا ةم    ا  اةال  ا  او افا  ا قم ايال ا ائال ةس لم  و(1

 اهلل اوق بذ.

 .13ا -342 :26ايالسةم اومقيس،  -بر ع األنثاع  و2س

 .252ا ،67:2 ايصااا، عاث  ا ط ع اي   ،و (3

 .14ا -272 :26ايالسةم اومقيس،  -بر ع األنثاع  و4س
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عددم  دد ب  بددم عطددا اهلل  و1سعا  ايدد ه ي ةعدد عا األنددثاع : ثددثي

 د أل رثةد  اةالد  ا ئدم اا ئدذ فخودئ  :ثد ي Nاألنص عو عم ايفطدب 

 زدد  ايفدد ي و  لددتيا عدد   نطددالع ا لدد  باتدد   :ايفدد ي رددع ثدد ي ي  وطتدد 

اايددترعظهع  ،اايددتث عهع    ، فهددع اهلل بل اةتدد  ،العرتدد  ا قعدد ا 

ايقددفهع  لمتدد   ،مهاطدد  اايدد ع لع عطدد    ا لقالهددع عددو ةلفددث   ةدد  

ققدد  ااحددوع لع يتفيردد  ا ادد   اايلددع  ةدد  عطدد    ا ةدد لع عددو 

   اا تطدد لع دا  دداةهع ةس لتدد  ارصفهددع ي ئقلتدد  ااعطلدد لع يئدد

 اشددهااا عددو عطدد    ،ا القهددع  عسةدد  يارفدد  ،يلقةطدد  اا تدد علع يةدد  

فهددع األ مددم اوهارددم اايالدد   اييااددم اايبعرددم ايفطثرددم  .ااةفدد ا ي بددس  

اايئدد    ايالقثرددم ااألةددم ايثيددو  اايلقمددم ايالقادد  ايدد     لدد  ايددانا  

يدالا ةدم  ،عصمم وم مد  ويداهع انمد   ودم متئدو  دع ،ااي  م اوثحثيم

ةددم طسلددع  ةددم ةددم ايالددبا  اةددم  قعهددع  ،اايلددع اشددقب ةددم عدد  الع

وت اهلل ردداعث  اعفدد  رقثيددث  ابدد ة   رالمقددث  ي  بادد ذع  ،   دد  ا دد

 .و2ساوياهع بالو األةذ    ا  ،لطط ايتفير 

                                                           

 . 72 ا  ف  ع ئ اي ه، ةع عا انثاع اياقذ،و (1

 .35ا -259 – 258 :26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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 .نظ  اتصعي :حعي ي األع  امفل :با  

: ب ييف   ر فال  وت   ب  بدم عطدا اهلل األنصد عو و1سايعل    ،اي ا م* 

اا ئم عم رماف   Q  يئ  ي اوئما ول  ثط  ع   Nا   عيثي اهلل  : ن  ث ي

حداع  اثطد  ا ئدم اثط  عقا  ا ييةد  وت  Nاا ئذ عم شةي  فق   ايفطب 

ردع  ، دفخدب  األرئد و3سا  قئد  وت ،األرمم اثط  ا ئذ و2سا  قئ  وت فخب 

 زد   :ردع ثد ي .ب ال  بثاة اب ال  ةلة :شعتاهة ارقثي و4س ال  رقطقهة ار شب

ايف ي و  اهلل يطر ن  اطال ت ب ل   ة اب باهة ابد ةهة ابد يب اع ةدم ايدا   

ايقهع ةدم  لد عفب  ،ايقهع و    طهع ا  ئ ةم يطهع :رع ث ي ،اوس لم ئاال 

فاهع ا ع  احاتب ف ع   ب  تو ر   ع ع اي ا ذ فد  ع  لد  اايقثاةدث  

فود عتهع لد عتب اةالصداتهع  ،عالبارفب ااوراث  يئفتب اايتد يث  يلتد   

 .و5سةالصاتب

                                                           

 .131ا ،154 ش لا  بم   ا ا  ايقمب، اي ا م ي فل    اةا اوتةفذ،و (1

 ي نئخم: عو فخب . و(2

 ي نئخم: عو فخب . و(3

 عشب اعشب او ا انرث : ةص  بععتا . و(4

 .74ا -104 :27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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لاددد    ،ةصددد  :   ايدددمال  عشدددع د ب  انصددددعشدددع  الددد :باددد  

 .ايعااا ب  و

ااد    ،ات   حعث  اي ط ع عم وب الاع بم بمدا ايفدثف  عدم  باد * 

 ارفب ايالطا ايص يي ايل عع ةثي  بدم  : ن  ث ي Q   ة  ألال ا ئم اي    

 دارفب  : ئالدذ ثد ي K اوتةفذ ع  بدم  ال ل يدئم  ةا  الع  عم  ب    ع

ةم       رقق  اهلل عي ا   الث ةقط  عقا   :ث ي N  ب ا طاطب عيثي اهلل 

اةم       رققب اهلل عي ا د  الدث عا   ،مها ةال   عف  فقاتثايو ر  ع 

اةم   ئ    رقق  اهلل اي  ث  عقاد  فقاتدثاي  :Qعف  فقاتثاي ابفو ا ئم 

اهلل عدي ا د  اثدا بد  اهلل لنثبد  عفد    اةم   ئ    رققد ،Qابفو ا ئذ 

يَقُه   ﴿ :ف ن  ئم ث ي اهلل عي ا   Qفقاثاي ع  بم ا ئذ 
ه   يف   س  ن   ُوُجوه   مِّ

ُجود   َأَثر   اةم   ئ    رقق  اهلل عي ا   الث ث ر  ايالذ فقاتثاي بمدا  .﴾السُّ

اةم   ئ    رقق  اهلل عي ا   ارالواد  ات بد  بامافد  فقاتدثاي  ،بم ع  ايط ث 

اةدم   دئ    رققد  اهلل لد ل ا ةوهد ا فقاتدثاي  Q الع  بم بما ايصد  ا 

اةم   ئ    رقق  اهلل عي ا د  الدث  د  و  ،Q ةثي  بم  الع  ايل عع

اةم   ئ    رقق  اهلل عي ا   اثا عفال   ،Qاي ع  بم ةثي  اي    فقاتث

اةدم   دئ     . ع  ط  اباي  ياع ط   ئف   فقاتثاي بما بم عد  امدثا 
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رققدد  اهلل عددي ا دد  اي يددط   ئدد ب  رئدداا ارا قدد   فدد   عددا  ع  دده  

اةدم  ،Qايئةاا  ااألع   عا  يقمتقذ فقاتثاي عد  بدم بمدا ابد  و 

رم فقاتددثاي ا ئددم بددم عدد  ققدد  اهلل عددي ا دد  الددث ةددم ايعدد  ي  ددئ    ر

اةم   ئ    رقق  اهلل عي ا   اثا ام  ورةن  ا ئم ويدسة   Qايالئل و

ةدم  ،لدتيا   مدم ابدا  ا عدس  ايتقد  ،Qفقاتثاي ا مم بم ا ئم اوفتظ  

 .و2سو1س  طهع اطثايلع اف    ةف  ي  عو اهلل عي ا   امفم

، عدددم و5سيددداو، عدددم األو4سابدددم ةثيددد  :و3س ةددد ب ايصدددااا* 

عدم  ،عدم  باد  ،، عدم ا ئدم بدم عد  بدم  ال  دي و7س، عم ايفثف و6سايفخالب

اد     يئد  لا   Nو  عيدثي اهلل  :عدم ابدم عطد ي ثد ي ،يالاا بدم  طدا

                                                           

 حعث  اي ط ع: لوثط ن طص  وياف  نئخت . و(1

 .80ا -108 – 107 :27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .2ا ،176 ايصااا، اية ب،و (3

 .ع  بم ا ا بم ةثي  اياث ا ي ايح :و (4

 .بما بم اال عطا اهلل ايلثي ي ايح :و (5

 .ةثي  بم عم ا  ايفخالب ايح :ي و (6

 .ا ئذ بم ريرا ايفثف  ي ايح :و (7
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فدة ااي راناد   ،برد  بفد وب وب :فقدة ع   بلد  ردع ثد ي Qرث  ول  ثط  ا ئدم 

فقددة ع   بلدد  رددع  Qرددع  ثطدد  ا ئددذ  ، تدد    قئدد  عددو فخددب  ايامفدد 

رددع  ،  دردد  بفددب فددة ااي رانادد   تدد    قئدد  عددو فخددب  ايائدد وب وب :ثدد ي

ردد  بفاددم ف  قئدده  بددذ  وب وب :فقددة ع لدد  بلدد  رددع ثدد ي P ثطقدد  ف لمددم 

ردع ثد ي وت وت رد    دب فدة  ،فقدة ع   بلد  Qردع  ثطد   ةدا اودتةفذ  ،رار 

 Qا ةدد  ا ئددم............... و1سرانادد   تدد    قئدد  وت  فطدد  األرمددمااي 
الدث  ،ارمد   فدتا و ،ا دا ا ثقطدب ،اةفدب اثد   عافدب ،ف ن  ابفب اايداو

 ،اثثيد  ثدثب ، ةد    ةد و ،ا مدم اهلل عدو األةدم ،ياا شدط    لد  امفدم

او  ود  نظد   وياد  طدبا    ،باةدم عصد   فقداس ةفد ،ةم ططال  ف ند  ةفدب

فدس ردياي ايةد  بد   تد  رقتد  ب يئدع عقدة  ،ة    و عقا  ةم ايبي بالداو

ارطلادد  ادد   ،اعددااان  فالفددا ليددو ططلددب اوس لددم اايئددطل ايعدداا  وثطدد 

فمدم بلد   ن طالدع  ،اا اتد   ي  دث  اود ا ، ت  ايوا ي  دث ايئدةا ا 

 ،يدي  ثقطد  ردث  هدي  ايققدث  عاف  رث  طالم  ايالادث  اةدم  دي  عقاد  ن

ا ةد   .ردث  طديي فاد  ايثداا  ، اطداةم ااع  ي بقاال  رطت  ثاةد  عدو ايصد

                                                           

 .ي  ارو لثر و (1
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ا ددا اخلقددب بالددا   ادد  الددث  ،الددث ابفددب اايدداو ،بف ندد  ةفدد Qا ئددذ 

امهاددد ب  ،ا قاعدددم ع  ايالددد وذ ،اةدددثت اودددتةفذ ،وةددد   اوئدددقمذ

الددث  ،قدد   ئالددذا مددم اهلل عددو  ق ،ااهددب اوئددتمارم ،اوئددتغافذ

 ،ال عتد  لد عتب ، ةد    ةد و ،ياا شدط    لد  امفدم ابد   نمد   األةدم

او  ودد  ع رتدد  طددبا   ةدد   ،اةددم عصدد   فقدداس ةفددب ،ةددم ططالدد  ف ندد  ةفددب

ف  دم  ي  ،ا   بد  اثدا ايدتم ع بر ةدب اثد ال فدس  د ع ،رصفل ب  بالاو

ب يعدده       دا بعدد ،ةفدد ةب وت حدداعو ا ةدد   ب ي  قددم عددم  اع لمدد يت

 ، ع  ادد   ابددسا ، ع دفاهدد  عفهدد  وت  ع  ةقتقدد  اةث ددل ةصدد

   عصد بم ةدم اوئدقمذ  ايعدو ةدم يد    شدهااا  ةتدب دطفصد ،اثت  افف ا

اد    نظد  وياد  اثدا عةدب بئدهع فخد  عدم ف يد  رصرالد  ردع  ،رث  ايقا ةم

ابلدد  ةددم  Nرددع بلدد  عيددثي اهلل  ،رددببي اددة رددببي ايلددطش ةظقثةدد 

ايقهددع و   :الددث رقددثي Q حددثاذع ب يلددمال رددع ثدد    ااعطعالدد  ، ثيدد 

 .و1سرع     ةفيي  ، شلث وياو ة  رقق   ل  باتب بالاو

ي ا دارو ف لمدم بلدالم ةفدب ايطلدالم بد يعتي  :ثد ي ي ايفه ردم :با  

 :اي ايقدد ةثي ،   و و دد   دديا ةفددبداثددا طلئدد ،ايقرددع ايقوالددم ةددم
                                                           

 .1ا -40 – 37 : 28 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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 ع ايود ا عدو األع  دايصد :اثد ي ،اود رو ايتم رو  ئدم ايقاد   عدو

 .ا ورصع امقالا الث ةث ال   رل 

ردد  ةالدد   ثدد رش  حددطتع ثط  ددم اطدد اتع  :و1سرددع ثدد    بددث لع فقدد ي*

ايددث  ،ايتعددلم ي لددبا ايددارم و2سااهلل ي طددا  ئ عددم ةددم ايالدد   ،ث ابددم

ااهلل يقددا  ، القددتع ايةدد  ي  لدد  بادد  نطددالع ةدد  ا تقددب عقددالع يدداع  

ايائددعلم  ،حد ع  ودم مهقدئ ايدتومرم وياهد  عددذ ةدم يداس ةدم  لقهد 

رددع ثدد ي يقددا عقمددتع اعقددع  .فلدد   اددة ثدد ي  بددث لع ،ي لقطهدد   ةدد ا افددا 

ايةدد  بالدداو يالدد  رددع يبفددب ا ئددم  :ثدد ي N ادد عاع    عيددثي اهلل 

فدد ل  تع ثددثي نطددالع اطف يدداتع ةدد   ،رددع يقودد ل رم ةددم لعرتددب ،اا ئددذ

ابالدتع ام د   ايط ثادم ايتدب ي زد    ،فد لالتع ايدانا  ايع نادم ،ويدالع عها ب 
                                                           

 .Q اةا اوتةفذ ي ا تم    عو ث رش ي ايئقاعم بالا  فل اخلسفم عمو (1
اثا حاا ايت عرو اس   ال لع لبا  او اعطا ايال   بالا ة  يمال  ةم     و(2

ابتياا يقو ن  ةم ةق  ، فومالثا    رلث  بع  رل  ي ليو نصائ،  N حر   ايفطب 

بل  ااشته  لغا  ع لبا بالفثا  اي   ، نالع ا ن  ع   ايلم عو  عو اخلقاعم  ال فوغثا

مت   ايلس  ي  بثا  اوو عم  باةم بالا ، يام اهلل اعيثي ؟  ا عو اخلقاعم ةم؟ عو

 ش ا اهلل طال ت. متاع اثت  ة يو بم نثر   ا  بعفا  س  بف
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بدد  قا  ،اي متددث  يددل    ،اي يددي   لقهدد  ،اي رددياي نالامهدد  ،شددط   

 ،ااددبيو األةددع ةددم ثددطقلع اعدد   بالددا  نطا  هدد  ،ايت فدد  ايعدد   اييا دد 

فئدد ارتمثلع  ددبا  ،اا تقعدد  ،امهددا  ابدداي  ،انلصدد  عددو  عق  دد 

الديا   ،اعدة ثقاد  طدباثث  ابد ي  ةد اع ،اايقدب  ب يقدب  ،ايفال  ب يفالد 

 .و2س و1س  يقالطاااة  اهلل بظس ،بة ثاة   رارلع

 :رقددثي Nفدد   يددمال  عيددثي اهلل  : ا دا ةدد  اخل ةئددم اايالعدد* 

الددب ب ةددم عددو األاحددا ا  ،امفددم ب ةددم عددو األنطادد ا  تدد     قهدد   ندد 

   ن د   فاددو بطعدددو  اهلل ططدد عع اطالدد ت بعدد ، تدد  طددا قه   ندد  ردد  عدد 

ا   ابفاددو ا ئددم  ،ب نددو يدداا األاحددا ا و3س  دبعدد ،   دد  نطادد  ثددط درطعدد

 .و5سو4ساا ئذ يااا شط    ل  امفم رث  ايقا ةم

                                                           

 .91:1 ايو ه، اي تم أل،و (1

 .3ا -196 – 195 :28 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 ي سعو: برش . و(3

 .575 ايصااا، اخلص ي،و (4

 .437 : 31ايالسةم اومقيس،  -بر ع األنثاع  و5س
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عددم  ،عددم عطاددا اهلل بددم ةثيدد  ،: عدد  بددم   دداو1سايغاطددم يقددفالة * 

 ،عدم ردثنس بدم رالقدث  ،عدم بمدا بدم ايثيادا ،بدبما بم   ا ايقسنئد

حددراعم لتثةددم  Qوت عدد   N فددل عيددثي اهلل  :ثدد ي Qعددم  ال عطددا اهلل 

ا ا فدددل وت  ،اثدد ي يدد  فدددو األاي ااعمدد  بدد  ،     متددد دبدد رفب ععدد

رعددو ايف يددو  و2سQارددافل وت ا ئددذ  ،رعددو ايفدد   ارالمدد  بدد  Qا ئددم

 .و3سQرع وت اا ا اا ا ةم ايا ا ئذ  ،ارالم  بة فا 
، و7س، عددم عمدد و6سعددم ابددم عدد ة  ،و5سع ادابددم ةئدد :و4س ةدد ب ايصددااا* 

عدم عد   ،عدم  ال  دي  ،عدم  باد  ،عدم  دي  بدم  د ا  ،عم ابم  ال عما

 : ند   د ا وياد  ع د  فقد ي يد  Kعدم  ةدا اودتةفذ  ،عم  باد  ،بم ا ئذ

                                                           

 .4ا ،61 ارفئ ايفالة ،  بث ايغاطم، و(1

 .Qي اوصاع ا س و: ارالم  ب  ارافاله  وت ا ئذ  و(2
 .11ا -210 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .8ا ،194 ايصااا، اية ب،و (4

 . الع  بم بما ي اوصاع:و (5

 .ا ئذ بم بما ي اوصاع:و (6

 .عطا اهلل بم ع ة  ي اوصاع:و (7
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اهلل عدي :ثد ي ؟وندو طداع   ةدا اودتةفذ فمدم  ةد ع عقداهع و1س ئدم ب  ا ر 

ردد  عيددثي اهلل  :فقدد ي Nفمدد ا اي  دد  وت عيددثي اهلل  ،ا دد   ةدد   عقدداهع

 :ردع ثد ي Nفغلدئ ايفطدب ؟ رصاا عد  فدة رقدثي و  اهلل  ةد   عدو  ققد 

 ،و2سعقدال  يد  فدثا ع شد  ،و  عقا   ةدا اودتةفذ بثيردم ةدم اهلل عدي ا د 

ا شددها عددو ليددو ةس لتدد  و  عقادد   قاعددم اهلل ا مددم اهلل اوندد  إلةدد   

 ،اةالصددات  ةق انددم بمالصددام اهلل ،ل عتدد  ةق انددم بو عددم اهلل ،اوئددقمذ

اةدم  نلد  وة ةتد  فقدا  ،اةدم ع فد  فقدا ع ففدب ،فمم  هق  فقدا  هقفدب

اةدم  فدل فلدق  فقدا  ،اةدم  ردا وة طد  فقدا  ردا عيد يتب ، نل  نطثيت

 قدب  ،ألند  ةفدب ،اةدم يدط  فقدا يدطفب ،م ث طق  فقدا ثد طقفباة ،بدصفطفق

ا بددث ايدداو ا ئددم اا ئددذ رددع  الددث ااأل ف لمددم ابفتددب ،ةددم لافتددب

 ندد  اعدد  اف لمددم اا ئددم اا ئددذ اطئددالم ةددم ايددا ا ئددذ  :Nثدد ي

 .و3س عااان   عااا اهلل ا ايا ان   ايا ا اهلل ، مل اهلل عو  قق 

                                                           

 ي اوصاع: فق ي: ر   ب  ا ئم. و(1

 عقا ي  اي   يم ي ثثة   و  القه  ي . و(2

 .5ا -228 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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عددم عدد  بددم  ،عددم  بادد  ،و2سعددم عدد  ،: ة  اقثردد و1سواددةي ايددارم* 

عدم  ،عدم  باد  ،عدم عد  بدم ةثيد  اي  د  ،عم ا ئدذ بدم   يدا ،ةالطا

 و3سارفبةددم   ددئ    رئتمئددو بدد :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي K ب  دد  

ار اددئ يددعافم ايفمدد   بالدداو فقاقتددا بالدد  بددم  ال ل يددئ اياالدد   عدداا  

 ،ف ندد  احدداب ا قاعتددب عددو  ةتددب ي  ادد يت ابالددا افدد يت ،اياددثاي ايادد 

 ا ةد    ةد و ،ثثيد  ثدثب ،ا ةدا اد  ةدتةم بالداو و4سالث وة   اد  ةئدقع

 :Nردع ثد ي ،ا  ليد   د لب ،اند رص  ند رصو ،اط بالد  طد بالب ،ا ا   اب
اةدم  د يب عقاد   د    ،ةم فد عا عقاد  بالداو ن رد   ان  ع  ردث  ايقا ةدم

ي عقادد   بيدد  اهلل رددث  اةددم  ددب ،و5سع الدد  ةدد اا  ايفدد هلل عقادد  امفددم اا

ث  رققد   ايقفد   متد  عفدا    اهلل ردد  عقاد  نصدداةدم نصد ،و6سايال   عقاد 

                                                           

 .6ا ،260ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .ع  بم اب الاع ي اوصاع:و (2

 ي اوصاع: ا  رتمئو بارفب. و(3

 ي اوصاع: الث  ةا ا  ةئقع. و(4

 ي اوصاع: بالا ليو: ابعس اوصا. و(5

 ي اوصاع: رث  رال   عقا . و(6
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ايددااا  ،ا ئددم اا ئددذ وة ةدد   ةتددب بالددا  بدداهة :Nرددع ثدد ي ،و1ساوئدد يم

 ةهدة يداا  نئد ا ايالد وذ ا بث د  يداا ايثحداذ اةدم  ،شط    ل  امفدم

لدد عتهع لدد عتب  ،ايددا ا ئددذ طئددالم   مددم ط يددالهع ايقدد  ع ةددم ايدداو

يعلدددقهع ااوئتفقصدددذ وت اهلل  شدددلث اوفلددد رم  ،اةالصددداتهع ةالصددداتب

اةفددتقة  ،ااعدد  بدد هلل ايادد  اندد رصا يالدد يت ا  مددم  ةتددب ،و2س دد ةتهع بالدداو

 .و3سالقع ايبرم عقمثا  و ةفققئ رفققطث ايا "ةم ام  ارم  قهع 

 ،عدم عد  بدم ةالطدا ،عدم  باد  ،عدم عد  ،ابمداا  :و4سواةي ايارم* 

عددم  ،عددم  بادد  ،عددم  ال ا ئددم عدد  بددم ةثيدد  ،عددم ا ئددذ بددم اخل يددا

ا ندد   ددا ةددم  ، ندد  يدداا ةددم  قددب اهلل Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي K ب  دد  

ا قددم ايالدد ا ائاددل اوس لددم اوقدد بذ ا نطادد ا اهلل  و5س   ادد  او افادد 

ا ندد  اعدد   بددثا  ، ربدا ندد  حدد  ئ ايعددع عم اا ددث  ايعدد ،او يددقذ

                                                           

  و عفا يتاي ايفلارم ي ايق . اىف اوصاع: عفا اوف ايم  و عفا ايفياي ي ايق . و(1

 ي اوصاع: ااولاالذ   ةتهع بالا . و(2

 .70ا -254ص  - 36أل  -ايالسةم اومقيس  -بر ع األنثاع  و3س

 .7ا ،261 ايصااا، ايارم امت   ايفالمم، يو اة(4

 ي اوصاع: ةم    ا  اةال  ا  او افا . و(5
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اةددم  نل ندد  فقددا  نلدد  اهلل عددي  ،ةددم ع ففدد  فقددا عدد   اهلل ،لددب  األةددم

 ،ا ئدم اا ئدذ :اةم عد  يدطو   ةتدب ايدااا شدط    لد  امفدم ،ا  

 ،لدد عتهع لدد عتب اةالصدداتهع ةالصدداتب ،اةددم ايددا ا ئددذ   مددم طئددالم

 . و1سط يالهع ث  مهع اةهازع

عدم ا ئدم بدم عد   ،عدم ايتقاللد و ،ع  بدم ا ئدذ :و2سايلع رم* 

عدم ا ئدذ بدم يدالاا بدم  ،عدم بمدا بدم وبد الاع بدم اوفدبع و3سبم اا رد 

 ،عدم بمدا بدم االدئ ،عدم األ قدل ايلفداو عدم  فقدي بدم يدالاا ،ابافع

 N  قد  عدو ايفطدب  :عدم عطدا اهلل بدم ايالطد ي ثد ي ،ي ايداة اعم ل ا
ايقهددع  :اا ئدم عدو ع طقدد  اا ئدذ عددو فخدب  رقدفمهة ارقددطقهة ارقدثي

رد  ابدم عطد ي اد   بد  اثدا  :ردع ثد ي ،ااي ةم ااي   اعد   ةدم ع  ا د 

 :ثقد  ، د  فدس رفصددارئتفصد ،رداعث فدس  د   ، لط  شاطت  ةدم  ةد 

ةدد بع ي  ندد بع اهلل  ، اع  ةتددب :ثدد ي ؟فمددم رعالدد  ليددو ردد  عيددثي اهلل

                                                           

 .71ا -255 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .17 اخلياا ايقمب، اير ، مو اع ر(2

 .عم ا ئذ بم ع  بم اا ر  :ي اوصاع و(3
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ردد  ابددم عطدد ي ةددم ااع  ع عفدد  برقدد  اتددئ يدد  رددثا   :رددع ثدد ي ،شددع عتب

اةددم ااع   ، ي اةددم ااع  فلدد نة ثددا ااع  ، يددب  مددم ا يددب عمدد  

او  اإل  بددم  ،ا ددب اييا دد  عددو اهلل    ي رالببدد  ب يفدد ع ،فلدد نة ثددا ااع اهلل

رد  عيدثي اهلل فلدع  :ثقد  .اايعدع ا ي ط بتد  ااأل مدم ةدم ايدا  ،ه  ثطت 

بالددا   ددثاعو عائدد  ا يددط ط ةثيدد  انقطدد ا بفددب  :ثدد ي ؟األ مددم بالدداع

 ، دادد نثا ارفددب ععدد :ثدد ي ؟ردد  عيددثي اهلل فلددع ادد نثا :ثقدد  ،و ا ادد 

ابالددا  يددطو و  ،   ابددع عدد  بددم  ال ل يددئدااأل مددم بالدداو ارفدد  ععدد

  عد  ف بفد  دفد لا ةلد ،  ا ئدذ ف بفد  عد دفد لا انقلد ،ا ئم اا ئذ

 ،   العد  ف بفد  ةثيد دفد لا انقلد ،  بمدا ف بفد   العد دف لا انقلد ،بما

فدد لا  ،  عدد  ف بفدد  بمددادفدد لا انقلدد ،  ةثيدد  ف بفدد  عدد دفدد لا انقلدد

  دفدد لا انقلدد ،  عدد  ف بفدد  ا ئدمدفدد لا انقلد ،  بمددا ف بفد  عدد دانقلد

 .و1س   ا ارو ت و..........ا ئم ف بف  ا مم

                                                           

 .107ا -286 – 285 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س



 ي بر ع األنثاع Qاإلة   ا ئم  ................................................................. 206

: عددددم  ال ثدددداس ر فالدددد  وت  ال لع و3سو2ساي ا ددددم ،و1سايعلدددد   * 

ثدد ي يفدد   ةددا اوددتةفذ  :عيض اهلل عددفهع ثدد يثا ايغعدد عو ااوقدداا  ايددقة 

ةدد  ةفدد   :فقدد ي ب و4سرثةدد  و  ةدد ع  ب يصدده اب :Qعدد  بددم  ال ل يددئ 

عيددثي  ف طادد  :بمددا ي  لدد  باتدد  وي امفدد  نخقددم نطتدد  ي اف يددم ثدد ي

فددبا   يدد  ليددو فغلددئ عيددثي اهلل مهلددط  شدداراا اثدد   ةغلددط   Nاهلل

رددع  ،فعيعدد  األنصدد ع ايطئددثا ايئددسا ودد  ع اا ةددم مهلددط ،احددالا اوف 

اثدا يدمالث   ثدثي ي فلدقهع ةد  باتدب  ةد  بد ي  ثدثا  رالداا   لد  :ث ي

اهلل اا اةتدد   افلدد  عدد  عفددا ؟ا صصددتهع بددة  صددهع اهلل بدد  و5سثقدد 

                                                           

 .134 ش لا  بم    ا  ايقمب، ايعل   ، و(1

طث ا ا تسف   افا  يعظام ا ي ام بذ نئو ايلت   ااوصاعرم ابافهة  رل  ي  و(2

لب  اي اارم اط ياه  ي رفطغب اإلش ع  وياه  اة رظه  وم عا الهة، فس نعا وياه  اي ولا ا   

 ع ر   ي ايطذ.

 .124ش لا  بم    ا  ايقمب، ،Q اي ا م ي فل    اةا اوتةفذ و(3

  ا م: ة ع  رثة  ب بم ايصر ع.ي اي و(4

 ي ايعل   :  ثثي ي فلقهع ة   ثثي. و(5
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ا ندد  ةفددب بمفييددم لدد عا  ةددم ةثيدد  وي  ندد   ،ايددطق  وت اييددس  ابددسا 

بقغفددب ثددثي ةددم اعددع    ةددف  ي  لدد  باتددب امفدد  نخقددم  ،بالدداو ي نطددب

 ،اهلل يددطر ن  اطالدد ت  قددب  ققدد  افدد ثهع فدد ثتذ  ي و  ،نطتدد  ي اف يددم

 القهدد  باثطدد  فمالقفددب ةددم  رددع ،  شددالط  ا الدد  ثطاقددمفمالقفددب ي  الدد

ا  دب   تد   صدق  ي  لد  باتدب اعد يت اي بفتدب اابفد و ، ال  باتد 

 ،رع و  اهلل القددل عددو األع  السعددم ف  تدد ع  ةفهدد .عدد  بددم  ال ل يددئ

رع القدل ر نادم ف  تد ع ةفهد    دب اابدم عمدب ااارد و اااعردب ا قاعتدب 

فمددم ااي  فقددا اات  ،اةددثت ادد  ةددتةم اةتةفددم بالدداو ،ااحدداب ي  ةتددب

اةددم  بغلدد   ،اةددم   طدد  فقددا   طدد  اهلل ،اهلل  اةددم عدد  ا  فقددا عدد   ،اهلل

لددث ارفددم األع   ،ي يطدد  وي ةددتةم اي رطغلدد  وي ادد ف  ،فقددا  بغلدد  اهلل

 :Nرددع ثدد ي  ،اةددم يدد افه  الددث اقمددم ايتقددث  اعدد ا  اهلل ايددثرق 
 زدد   "الهع اردد ب  اهلل وي    رددتع نددثع هلل بدد فثثا نددثع اعددر ردداا  ياوع"

و  اهلل  .ايقهددع اشددها عقدداهع و1سئايفدد ي ياطقددع ةقدد يتب ةددفلع ايعدد لا ايغ  دد

                                                           

 ي اوصاعرم: ياطقع ةق يتب ايع لا ةفلع ايغ  ئ. و(1
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فهدع  ،و1س  وة ةد دعي ا   نظ  وت األع  نظد   ر يفدم ف  تد ع ةفهد  ارفد  ععد

اقدة ثدطو اا دا ثد   اا دا  ،  وة ةد  بالدا   دبد ا ع  ةتب الع   ا ععد

ي  ،و2س  مدم لد  رم ةهدارذ ،امف  نمث  ايئدةا اقدة مهد   نمدع لقدل نمدع

 ،يالدم اهلل ةدم  دببع ،اي  دبي  ةدم  دببع ، لع اادا ةدم اد  لعدرل

 ،و4سمددل اهلل ي  ع دد  اشدده    عددو  ققدد الددع   ،و3سيالددم اهلل ةددم ادد  لع

لددع ةددل  ،اهلل  داةددم عصدد لع فقددا عصدد ،ةددم  لدد عهع فقددا  لدد ع اهلل

ي رع عثثنددد  اي رعددد عثهع  تددد  رددد  اا عددد   ،ايقددد    اايقددد    ةالهدددع

رددع ابفددب  ،الددث  ددالع ا فلددقهع Qا ددث   ابددع عدد  بددم  ال ل يددئ 

 ،Kاايتئددالم ةددم  اي  ا ئددذ  ،ا ئددم رددع ا ئددذ رددع ف لمددم اييلدد اا
 ند   ،رع ةدم بالدالع  العد  بدم  ال ل يدئ ردع عمدب  دي  بدم عطدا اووقدئ

عدد   ددا  ،طاددذ ااو يددقذ اعدد   ددا األاحددا ا ةددم  لدد  باتددب ددا ايف

                                                           

 ي اوصاعرم: ف  ت ع ةفه    ا عرش وة ة . و(1

 ي اوصاعرم: لع   مم ل  ا  ةهارث . و(2

 ي ايعل   : يالم اهلل ةم ا  لع اةم  ببع. و(3

 ايعل   : اشهااا  عو  قق . اىف اي ا م: اشهااا اهلل عو  قق .ي  و(4
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اابفتددب ف لمدم يدداا  نئدد ا  لدد   ،ايثحداذ ا لدد  باتدد   دا باددث  ايفطاددذ

  .و1سامفم ي اخلقب  ئالذ

عددم ةثيدد  بددم عطاددا اهلل بددم  ،:  بددث اوعلدد  ايعدداط  و2سايلع رددم* 

عدم بمدا  ،عدم بمدا بدم عطدا اهلل بدم وبد الاع ايعد فالب ،يا  بدم   ثد  

عددم ا دد عب بددم  ،عددم عائدد  بددم وبدد الاع ،بددم  دد   بددم ة لدد   ايدداب ا

عددم ةلرددثي عددم اارقددم  ،عددم  ال يددالاا ،و3سعددم عائدد  بددم رقظدد   ،نطهدد  

عم  د ب  بدم عطدا اهلل األنصد عو ثد ي   د   فداي بدم  فد     ،بم األيقل

 ،فقد ي رد  بمدا   د   عدة يداس هلل Nاياهث و ةم  اد  عدو عيدثي اهلل 

 ةد  ةد  يدداس  :Nفقد ي عيدثي اهلل  ،اعدة ي رالقمد  اهلل ،اعدة يداس عفدا اهلل

 ،ا ةدد  ةدد  يدداس عفددا اهلل فقدداس عفددا اهلل عقددع يقالطدد   ،هلل فقدداس هلل  رددو

بددم اهلل ااهلل اعيردد   :  اياهددث دا ةدد  ةدد  ي رالقمدد  اهلل فددبيو ثددثيلع ردد  ةالعدد

هلل ا نددو عيددثي  شددها    ي ويدد  وي ا :فقدد ي  فدداي ،ي رالقددع    يدد  ايدداا

                                                           

 .124ا -295 – 294 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

    .58 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (2

 ي اوصاع: عم عائ  بم رقوذ. و(3
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ي ايفددث  ةثيدد  بددم  و1سردد  عيددثي اهلل و  ع ردد  ايط ع ددم :رددع ثدد ي .اهلل  قدد 

رد   فداي  يدقع عدو ردا بمدا اايتمئدو ب ألاحدا ا  :فقد ي ب Qعم ا  

بالداع  و2سفد     ةد  األاحدا ا ،فقدا  يدقم  اعاثفدب اهلل ليدو :ةم بالدا 

ردد   فدداي  احددا  ب ةددم بالدداو بالددا  نقطدد ا بفددب  :فقدد ي ؟متئددو  ددعأل

للددبا ا ددان  ي  ، دردد  عيددثي اهلل و ددع ادد نثا ارفددب ععدد :فقدد ي ،و ا ادد 

رد  عيدثي اهلل اقهدع ي  :فقد ي ، دنالدع األ مدم بالداو ارفد  ععد :ايتثعا  ثد ي

ف ندو يدم طداعع ةدفهع وي  ،ي ايلدم  قدب بالدا  قدب :ثد ي ؟اةم اا ا

نالددع ونددو طدداعع يدداا  :ثدد ي :فئددمهع ب ردد  عيددثي اهلل :ثدد ي ،رسرددم

رددع ابفدد   ،األاحدا ا اااعب األنطادد ا ا بدد  األ مدم عدد  بددم  ال ل يدئ بالدداو

ف يتمئددو  ددع ةددم بالدداو اي رغ نددو  هدد   ،رددع ا ئددذ ،ا ئددم

فدد لا ا ندد  اثدد  اي   ابفدد  عدد  بددم ا ئددذ يدداا ايال بددارم  ،امدد لقذ

 .و3سةم ايانا   بم ةم يطم ارلث      اا ع ،رقيض اهلل عقاو

                                                           

 ايط عا اايط ع م:  ث   ياقم ةل .و (1

 ايصراي اة ي اوصاع: ف     ب ألاحا ا. و(2

 .144ا -305 – 304 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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بدم  عدم عطدا ايد ااا بدم يدقاة  ،:  بدث اوعلد  ايعداط  و1سايلع رم* 

عددم عطددا ايثلدد   بددم  دد    ،و2سمه يددئ األا و عددم ا ئددم بددم عدد 

عددم  ،عددم ايدد اذ بددم اي باددل ،عددم  رددو ،عددم ابددم  ال شدداطم ،ا مدداو

يددثي ادد   ع :عددم  دد ب  بددم عطددا اهلل األنصدد عو ثدد ي ،ايق يددع بددم  ئدد  

فطلد   تد   :ثد ي ،ايتب ثطو فاهد  فد لا ف لمدم عفدا ع يد  و3ساهلل ي ايعل  

 طاطتددب ف لمددم ةدد   :ل فدد  وياهدد  فقدد ي Nاعطعددل حددثذ  ف فددل عيددثي اهلل 

ردد   طاطتددب ي  :ثدد ي ،  عدد  ايلدداالم ةددم بالدداع :ث يدد  ؟ايددبو رطلاددو

  ططلددب فددفرم  لدد  بادد  ثددا  عو ندد  اهلل يددطل  صدد ي ن رالوهدد    دداا ثطقفدد

ةفدد   دد طع ايفطاددذ ا  ددئ اوخقددثثذ وت اهلل عددي  :اي رالواهدد    دداا بالددان 

 ددا األاحددا ا ا  ددطهع وت اهلل الددث  و4سااحدداف  ،ا دد  الددث  ندد   بددثع

اةفدد  ةددم يدد   ،اشددهاان   ددا ايعددهااا ا  ددطهع وت اهلل الددث عمددو ،بالقددو

اةفد  يدطو  لدب   ، ف     ي امفم رودا  دة ةدل اوس لدم الدث ابدم عمدو
                                                           

 .63 اخلياا ايقمب، اير ، مو اع ر(1

 ي اوصاع: عم ا ئم ايئمال  . اىف ل ةش سعو: ةال ىف خ ي. و(2

 ايعل  : او  . و(3

 ي اوصاع: ااحاب. و(4
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ذ يددث   دد أل اهلل ةددم حددقئ ا ئدد ،األةددم ا دد  ابفدد ع ا ئددم اا ئددذ

 .و2ساةف  ةهاو لب  األةم و1سطئالم ةم األ مم اةف ا ةالصثةث 

عددم ل شددع بددم ة يددو  ،: بمددا بددم عطددا اهلل ايعدداط  و3سايلع رددم* 

 ،عددم   طادد  بددم  ال عددث  ،عددم ايالطدد ي بددم ايعدد أل اي ردد  ب ،اخلياعددب

ثقد   :عدم  ال ل رد   ثد ي و4سعدم يدالاا اوالد و ،عم ريردا بدم عطدا اوقدو

 ؟فمددم احدداو ايددطو ع ،و  يلدد  نطددب احددا  ايددطوذ :Nي يددثي اهلل 

 :فقددة  دد   ايظهدد  ثدد ي ، ف   يرفدد دف نصدد ،فئددل  ان ردد   عدد  امددثا 

 عددثل بدد هلل ةددم مهلددئ اهلل  :فمالقدد    نددث ا ثددثي ،ا   ردد   بدد  ل ردد  

ااد   بدع  عبالدم  ،و  اهلل بالدو  عبالدم  ي  نطدب :ردع ثد ي ،امهلئ عيدثي 

 ،ب باددا  ألندد   ددا ايفطاددذدفثايددبو نعئدد ، ي  ان ارةناددم  ي  يددطط

يددطوب  Nرددع ثدد ي  ،او  يددطوب  ددا األيددط ط ،ااحدداب  ددا ايثحدداذ

                                                           

ابا ي سعو اىف مها  ةم ايفئو اابا اوصاع: ا   ابف ع ا ئم اا ئذ، اطئالم  و(1

 ةم األ مم ةالصثةث .

 .146ا -308 – 307 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .80اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (3

 .اوق و ي اوصاع:و (4
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او  األيددط ط ادد نثا  ،ا ئددم اا ئددذ يددطو  لددب  األةددم :و1س ددا األيددط ط

  داو  األ مدم بالداو ارفد  ععد ،  ع دسدفدب ععدةم ايدا رالقدث  ااد نثا ار

 و2سثالد ،عد   ابدع ا ايدوهع بمدا ا  د لع بمدا ،ع س ةم  لد  باتدب

 ي و  ةدم متئدو  دع بالداو  ،ةهاو لب  األةدم ايدبو رصد  عائد   قعد 

 .و3سةم  ط  اهلل اةم  و ةفهع فقا  و ،فقا متئو برط  اهلل

عددم  ال لععددم  ،  ددا بددم بمددا بددم عطاددا اهلل امددثل و :و4سايلع رددم* 

 ،عدم ة يدو بدم يدقاة  ،عدم بمدا بدم ةئدالث  ،عطا اهلل بم  الع  اوامث 

عدم ايق يدع  ،عدم  ردو عدم عادذ بدم اي بادل ،عم عم  بم يالاا اوقد و

فال   د   Lةد   ا ئدم اا ئدذ :عدم اردا بدم ر بد  ثد ي ،بم  ئد  

ايقهددع ع   :رددع عفددل رددا  وت ايئددةا فقدد ي ،ف  ددب   اثددطقهة Nعيددثي اهلل 

ايقهددع ع  ادد   ،اع  اي ردد ا اةدد  لع  ،ايئددةاا  ايئددطل اةدد   عقدد 

 ندد  األاي فددس شدد  ثطقددو ا ندد  ايطدد لم فددس  ا  انددو اع   ،ا 

                                                           

 ي اوصاع: يطو و  ا األيط ط. و(1

 ي اوصاع. "لث"يائ  اقمم  و(2

 .157ا -312 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .96 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (4
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 يدد يو  ،ا ويدد  وبدد الاع اويددر ا ارالقددث  ،   ادد  اةال  ادد  او افادد 

   دا   طصدد ،و1سالالقهددة هدد  افعددو ا دد اع ،   متددم عقدداهة بال فاتددو

 :ردع ا دل ردا  عدو اتدب ا ئدم فقد ي ،عفهة ايئدثا ااوردباع ب  تدو

 ندد   :اا ددل رددا  عددو حددقئ ا ئددذ فقدد ي ، ندد  ايةدد   اابددم اب اهلل

طئددالم ةددم حددقطو   مددم  بدد اع اايت يددل ثدد  مهع ةددم  ،ايةدد   ا بددث األ مددم

اادد   ةالفدد  ي  ،  رددث  ايقا ةددممتئددو بلددع اب أل مددم ةددم لعرددتلع ادد   ةالفدد

 .و2سN باع ا عيثي اهلل ةةم عقته   ف  :ث ي .امفم ي  ع  طف 
بددم اا ردد  اا ئددم بددم عدد   :  بددث اوعلدد  ااوالدد ىفو3سايلع رددم* 

عدم   دا بدم  ،عدم بمدا بدم   دا بدم عائد  ،اي ااو ئاال  عم ابم عقا 

 ددارف  ةعدداختف  اعقةاندد  عددم عطددا  :عددم ريرددا بددم لدد عا  ثدد ي ،ةفاددل

و  ا   رث  اممد   د أل عد  بدم  ال ل يدئ  تد  اثدب بدذ  :ايقاس ث يثا

فدددة ع ردددتهع وي  ،عدددو بفدددب  دددطم Qايصدددعذ.................   عددد  

رددع ا ددب  اودد    فرمقدد  وت  ،ا ةدد   اشددتا  بدد  ايدد ري ي رددث  ع حددب
                                                           

 ايلفب: ا  ا ااي  م. اا  ا: اوث ل ا صذ. و(1

 .167ا -318 – 317 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .117 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (3
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ااردا ا بدث  ردث   فدا   عد  اا ئدم اا ئدذ اعدةع ،ثرص بفب  قدب

 ،اندديي  بددث  رددث  ي بالددو  اع اب شددماذ ،  يددا بددم ارددا األنصدد عو

فدا قف  وياد  ايدقمف  عقاد   ،  دفممالف  ويا  رسردذ نعئد  ةدم شداثخ ايطصد

اام   ، اذدبطدداع ا  ددا اوعدد Nونددو ث طقدد  ةددل عيددثي اهلل  :اثقفدد 

 :ثيرقد Nااهلل يقدا يدمال  ةدم عيدثي اهلل  :فقد ي ! ع  طق طد  اوئدقمذ

وندددو طق طددد  ايفددد افذ اايق يدددوذ ااوددد عثذ بالددداو ةدددل عددد  بدددم  ال 

اهلل  :ثدد ي[ ؟Nاهلل ونددو يددمال  ليددو ةددم عيددثي اهلل  :ثقفدد  و1سQيددئل 

يددمالت  ةددم  دباثقفدد  فرددارف  بعدد ،Nيقددا يددمال  رقددثي ليددو عيددثي اهلل 

 ،عدد  ةددل ا ددب اا ددب ةالدد  :ثدد ي يددمالت  رقددثي ،ي عدد  و2س]Nعيددثي اهلل 

 ،رق طد  عدو ايت ارد  ادة ث طقد  عدو ايتفيرد  ،الث اية   ااخلقاعدم بالداو

 ،اابفدد   ا ئددم اا ئددذ يددطو و ةددم لددب  األةددم وة ةدد   ث ةدد   ا ثالدداا

اةدفهع ايقد  ع  ،ااأل مدم بالدا ا ئدذ طئدالم ةدم حدقط  ،ا بث    ا ةدفهة

                                                           

 : انو طق ط  ايف افذ اايق يوذ ااو عثذ اث ي ب: انوي اوصاع: رقثي يال  و(1

 .Qطق طقهع ةل ع  بم  ال ل يئ 
 ة بذ اوالقثفذ مها ةث ث  ي ايلع رم اووطثعم.و 2س
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رعدددتي  صدددث   ،ايدددبو رقدددث  ي   ددد  اييةددد   ادددة ثمددد  ي  ايددد 

 .و1س........ات ا   ا ارو....ايلسيم

عدم  ،عدم لد عا  بدم ةثيد  ،: ع  بم ا ئدم بدم بمداو2سايلع رم* 

 ،عدم ةثيد  بدم وبد الاع ،عدم عطدا اهلل بدم ةالطدا ،بما بم ع  بدم ةالمد 

ود   :عدم عدةع ثد ي ،عدم  يدقع عدم  ال ايوعاد  ،عم عطا ايل رع بدم لدسي

رد  عد   :لدثرس ردع ثد ي و3سفئد ع  Qايثفد    عد  بالد   N  عيثي اهلل د ل

فدد لا ةدد  عهدد    ،ثددا  عودد ع اهلل عقمددب افهمددب ، ندد  احدداب اااعرددب

فطلد  ف لمدم ابلد   ،امهصدط  عدو  قدو ،يو  دغ  م ي حدااع ثدث 

 :رد  يداا  ايفئدثا  ةدع بلد اع ث يد  :فقد ي يع لمدم ،Kا ئم اا ئدذ 

 و ردد  ف لمددم ف نددو  اي ةددم د بعدد :ثدد ي ،ردد   بدد    عدد  ايلدداالم بالدداع

 ،فدس ططلدب اي هدي  ف ندو يداا  نئد ا  لد  امفدم ،ةم  ل  باتب طقرقفب

اابفدد ع يددااا شددط    ،و4ساابددم عمددو  ددا األاحددا ا ،ا بدد ع يدداا األنطادد ا

                                                           

 .182ا -325 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .124 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (2

  و اقمم برس. و(3

 ي اوصاع: ياا األاحا ا. و(4
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ةوهدد ا   ،اةددم حددقئ ا ئددذ  دد أل اهلل األ مددم ايتئددالم ، لدد  امفددم

 .و1ساةف  ةهاو لب  األةم ،ةالصثةث 

عدم  ،عدم لد عا  بدم ةثيد  ،: ع  بم ا ئدم بدم بمداو2سايلع رم* 

عددم  ،عددم بمددا بددم  اددا ايدد ااو ،  ددا بددم بمددا بددم يددقاة  ايط مهفدداو

عددم األحددطع  ،عم  ال ويددر ا،  بددم  اددادعددم نصدد ،وبدد الاع بددم اوختدد ع

 ،ا دارف    دا بدم ةثيد  بدم ايالطد ي :ثد ي لد عا  Qعدم عد   ،بم نط طم

م عددم لعدداع بدد ،عددم ويددةعا  بددم رددثنس اخلياعددب ،عددم بمددا بددم ارددا

ا   ندد   ،Qعددم عدد   ،عددم  ال اوقدداا   رددي بددم لدد ن  ،بعاايثايددوب

عددم  ،عددم بمددا بددم عمدد  امالدد ال ،  ددا بددم بمددا بددم عطددا اهلل امددثل و

عددم بمددا بددم  طاددئ ايفاعدد بثعو عددم ريرددا بددم  ال  ،بمددا بددم عطددا اهلل

 Nايفطدب  افد  عفدا :Qثد ي عد   :عم عطا اي     بدم  ال يداو ثد ي .ار  
ي بادد     يددقمم ول   دد  عقادد  ئ عددم ةددم  حددر ب  ةددفهع يددقة  ا بددث لع 

رد  عيدثي اهلل و  يلدد   :ااوقداا  اعطدا اي  د   بدم عدث  فقدد ي يد  يدقة 

ردد   :فدد ل ا يدد عم رددع ثدد ي ؟نطددب احددا  ايددطوذ فمددم احدداو ايددطو ع

                                                           

 .184ا -328 :36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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يددقة  و  اهلل بالددو  عبالددم  ي  نطددب اادد   بددع  عبالددم  ي  ان ارةناددم 

ااحدداب  ددا  ،ب باددا  ألندد   ددا األنطادد ادفثايددبو نعئدد ، ي  يددطط

ردد   :فققدد  :Q.............فق ي عدد  .األاحددا ا ايددطو و  ددا األيددط ط

نالددع  افدد  ةددم     :ثدد ي ؟عيددثي اهلل فهدد  باددفهع  نطادد ا ا احددا ا ا دد 

ا ند    فالهد  ويادو رد  عد  ا ند  طدافاله  وت ابفدو ا ئدم  :رع ثد ي ،هىص

اعدد   ،ادد  ا ئددذ اا ئددذ رددافاله  وت ابفدد  عدد ا ا ئددم رددافاله  وت   

اةثيد  ردافاله  وت  ،ابمدا ردافاله  وت ابفد  ةثيد  ،رافاله  وت ابفد  بمدا

اعد   ،ابمدا ردافاله  وت ابفد  عد  ،اعد  ردافاله  وت ابفد  بمدا ،ابف  عد 

رددع رغاددئ عددفهع  ،اا ئددم رددافاله  وت ابفدد  ايقدد  ع ،رددافاله  وت ابفدد  ا ئددم

اطلدددث  يددد  مهاطتددد   و ددداا    لدددثي ةدددم  ،وةددد ةهع ةددد  شددد ا اهلل

 . و1س............ات ا   اخل .األ   

عدم  ،عدم لد عا  بدم ةثيد  ،ع  بم ا ئدم بدم بمدا :و2سايلع رم* 

 ،عدم  باد  ،عدم ا ئدذ بدم عطدا اهلل ايئدل و ،بما بم ويدةعا  ايفردثو

 ند   Qيالد   Nثد ي عيدثي اهلل  :ثد ي Lعدم ا ئدذ بدم عد   ،عم عود ا

                                                           

 .195ا -335 – 334 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .177 اخلياا ايقمب، اع رماير ،و (2
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 ،ردع  ند  رد  عد   ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهع ، ات ب وتةفذ ةفهع ب نعئدهع

ابالدددا  ا ئدددذ  ات  ،ردددع بالددداع ا ئدددم  ات بددد وتةفذ ةدددم  نعئدددهع

ردع بالدا   ،ردع بالدا  عد   ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهع ،ب وتةفذ ةم  نعئدهع

ا   العددد   ات بددد وتةفذ ةدددم ابالددد ،بمدددا  ات بددد وتةفذ ةدددم  نعئدددهع

رددع بالددا  عدد   ات  ،رددع بالددا  ةثيدد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع ، نعئددهع

ردع بالدا   ،ردع بالدا  بمدا  ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهع ،ب وتةفذ ةم  نعئهع

رددع بالددا  ا ئددم  ات بدد وتةفذ ةددم  ،عدد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع

لدع  ،  مدم  بد اع ،ذ ةدم  نعئدهعاا مدم بدم ا ئدم  ات بد وتةف ، نعئهع

 .و1سةل ا ب اا ب ةالهع

عددم بمددا بددم ا ئددذ بددم  ،: عدد  بددم ا ئددم بددم بمدداو2سايلع رددم* 

عددم عددفة  بددم  ،صدداطبا لددع ايلددثي بطغدداا  عددم ا ئددذ بددم  دداا  اخل

عدم بمدا بدم ويدةعا   ،عدم  ال عطدا اهلل بمدا بدم ةهد ا  ،يالاا ايالم و

عددم  ،عددم ايددفةب ،عددم نالدداع بددم  العدد  ،عددم  قددب بددم اوعقددس ،ا ئددفب

  قد   :ثد ي Kعدم  باد  ا ئدذ بدم عد   ،عم عد  بدم ا ئدذ ،ايل ب 

                                                           

 .211ا -345 : 36 ،اومقيسايالسةم  -بر ع األنثاع  و1س

 .178 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (2
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ردد  عيددثي اهلل ةدد  ب  عاع  ،فققدد  ،الددث ةتعلدد  ةغمددث  Nعددو عيددثي اهلل 

ردد  عيددثي اهلل  :ردد  بفددب و  ايدد اا األةددذ ثددا  طدد   فقدد ي :فقدد ي ؟ةتعلدد ا

ونددو ثددا ثلددا  نطثطددو  :ايالدد  ايعددو رقدد اع ايئددس  ارقددثي يددو

ف  الدد  اييددع األادد  اةددااب ايالقددع ا ردد ع عقددع  ،اايددتلمق   ر ةددو

فد   ي  طد ع األع  وي افاهد  عد ن طالد    ،ايفطث  عفا عد  بدم  ال ل يدئ

فدد   ن  ثوددل عقددع ايفطددث  ةددم ايغاددئ ةددم  ،بدد  لدد عتب اطالدد   بدد  ايرتددب

ادة ن  ثوالهد  ةدم لعرد   األنطاد ا ايدبرم اد نثا بافدو ابدذ  بادو  ،عرتدول

 بدثع عد   :ثد ي ؟رد  عيدثي اهلل فمدم رمقدو لدبا ايةد  بالداع :ثقد  ،   

ارمقددو بالددا عدد  ا ئددم رددع متقلدد   ندد   ،بددم  ال ل يددئ   ددب ا قاعتددب

ايدانا   ردع رقدث  ث  مفد  رمد  ،  وة ةد درمقلد  ارفد  ععد ،اطئالم ةم حدقطو

عدداي اددة ةقعدد   ددثعا اعقددة رعددعب حددااع ثددث  ةددتةفذ ةددم ثئددو  ا

 . و1سشاالت 

عددم بمددا  ،عددم لدد عا  بددم ةثيدد  ،: ا ئددذ بددم عدد و2سايلع رددم* 

عدم عشدا  ،عدم عطدا اهلل بدم ايصد يي ا طدئ ايقادو ،بم ويدةعا  ايعدياعو

                                                           

 .212ا -346 – 345 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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عددم يدده  بددم يددالا  ،عددم ا ئددذ بددم رثيددب األنصدد عو ،بددم يددالا

 :عددم األ مددم فق يدد  Nيدد ي  ف لمددم بفدد  عيددثي اهلل  :األنصدد عو ثدد ي

ردد  عدد   ندد  ايةدد   ااخلقاعددم بالدداو  :Qرقددثي يالدد   Nادد   عيددثي اهلل 

فدد لا ةلددا  ف بفددو ا ئددم  ات  ،ا ندد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع

  ا ئددم ف  ئددذ  ات بدد وتةفذ ةددم دفدد لا ةلدد ،بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع

عدد  بددم ا ئددذ  ات بدد وتةفذ ةددم    ا ئددذ ف بفدد د نعئددهع فدد لا ةلدد

فدد لا  ،  عدد  ف بفدد  بمددا  ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهعدفدد لا ةلدد ، نعئددهع

   العدد  د  بمددا ف بفدد   العدد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع فدد لا ةلدددةلدد

  ةثيدد  ف بفدد  عدد  دفدد لا ةلدد ،ف بفدد  ةثيدد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع

عد  ف بفد  بمدا  ات بد وتةفذ ةدم   دفد لا ةلد ، ات ب وتةفذ ةم  نعئدهع

  بمددا ف بفدد  عدد   ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع فدد لا دفدد لا ةلدد ، نعئددهع

  ا ئدم دفد لا ةلد ،  عد  ف بفد  ا ئدم  ات بد وتةفذ ةدم  نعئدهعدةل

رعددتي اهلل بدد  ةعدد عا األع   ،ف يقدد  ع اوهدداو  ات بدد وتةفذ ةددم  نعئددهع

لدباي  ، لعدةفصدثع ةدم نصد ،ايصداافهع   مدم ا دب ا يئدفم  ،اةغ ع  

 .و1سةم  ببع

                                                           

 .221ا -352 – 351 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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افدد  ولا يدد ي   :ثدد ي Qةددم يددفم  ال  اا  ب يددف    عددم عدد  * 

ا  ددب باددا ا ئددم  :ثدد ي ،اولا يددل  ابتددا   ، عودد   Nعيددثي اهلل 

  طالددةددم   طفددب ا  ددئ لددبرم ا ب  دد  ا ةهددة اادد   ةت :اا ئددذ اثدد ي

 . و3وس2سا   ةالب ي امفم و1سيئفتب

عددم ابددم  ،عددم جم لدا ،عددم  د ب  ،يددقاة  بدم ةهدد ا  :و4سايعلد   * 

ودد  عدد أل ال وت ايئددةا ع ردد  عددو بدد   امفددم  :ثدد ي Nعددم ايفطددب  ،عطدد ي

ا ئددم اا ئددذ  ،عدد  اب اهلل ،بمددا عيددثي اهلل ،ي ويدد  وي اهلل :ةلتثبدد 

عددو ندد ا لع اب مهلددهع  ،اف لمددم اييلدد اا حددعث  اهلل ،يددطو  عيددثي اهلل

 . و5سيالفم اهلل

                                                           

 ي اوصاع: اة   ةتطال  يئففب. و(1

 .461ا ،283 ابم ايطو رب، ي ةف ثئ اة   ايب اع، عاث  حر ا اي ط ععما  و (2

 .74 – 73 : 37 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .83 ش لا  بم    ا  ايقمب، ايعل   ، و(4

 .41ا -76 : 37 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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: عدم  بد   بدم  ال و1س دا  ي اتد   يدقاع بدم ثداس ابدسبا : ثثي

 ،ايدقة  ا بدث لع ااوقداا  Q دارفب عد  بدم  ال ل يدئ  :عا ا عف  ثد ي

 اا  بددم  ال عددث  ايالددثي ردد او عددم  ال يددالاا  و2سا ددارفب  بددث امردد  

الدب طثثدا هدد   Pعددو ابفتد  ف لمدم  N  د  عيدثي اهلل  :اخلداعو ثد ي

ي ن  اددم ايطادد  ندد  ع اا ئددم  Qاعدد   ، ةدد  أللقهدد ثدداع بدد  طوددطو لال

اي  -ةددل ابفتدد  يدداره   Nفقالددا عيددثي اهلل  ،ندد  ة  وت  فطدد  Lاا ئددذ 

 ،الدب طثثدا هد  ثداعل  يداس بد   د    -عاارم      ةل ف لمم يداره  

ردد   بدد  ايددقفب  :فقدد ي Nف ثطدد  عددو عيددثي اهلل  Q لا ايددتاق  ا ئددم دفدد

   وت رددع ثدد Nف  ددب  عيددثي اهلل  -اي عاارددم   دد   ردد   دداا  ايددقفب  -

ياف ايد   و5ساعدو ايقدطم عمهدث  و4سردع  د ا بد  ،ا ن  يد  ف  تقطهد  بادا  و3سنالمم

                                                           

 .21ا ،274 يقاع بم ثاس ابسب ايلثي، ات   يقاع بم ثاس،و (1

 بتقارع اوالممم عو اوهمقم. و(2

 ي اوصاع: وت يقرم. الب بلرس ايس  افتره  ايف ثم ا قث  ايغير   ايقطم. و(3

 ي اوصاع: رع   ا ب يالقطم. الب بلع ايالذ ون ا  خع ةم  قا  ا  عئ. و(4

 اي مهث  ةم ايقطم: ة  عقا  ةم اييبا.و (5
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ردد   :Nفقدد ي ايفطددب  ،ردد   بدد  ايددقفب :فقدد ي Qا ئددم ف يددتاق  ا ئددذ 

ايددقفب  :Qفقدد ي ا ئددذ  ،و1سب   ددثع الددث  ادد  ةفددو ثددا ايتئددق  بفدد

 ،  د   ردداع   دد   رعدد و2س رقددذ يدد  اروقددئ ويادد فمالدد  عيددثي اهلل ،ثطقدد 

 ؟ردد   بدد  ادد   ا ئددم   ددطهة وياددو :Pفق يدد  ف لمددم  ،اا ئددذ ردد ب 

مهدا    ا ئدم ايتئدق    ،ة  لدث بد  طهة وب او دة عفداو يئدثاا :Nث ي 

او  اوردد ع اور  دد  الددبا اي اثددا ي امفددم يعددب ةفدديي اا ددا  ، اي ةدد  

 :ثدد ي .ةددم ليددو دباندد  ع ي ردداعو بعدد Qاعدد   :ثدد ي ،ا ع ددم اا ددا 

 Nف  ددب   عيددثي اهلل  ،لا  رددث  ا دد  رقالطدد   Nاةدد   ددة عيددثي اهلل 
اي  :ف يدتقطق  ع د  ثد ي ، عدو ع طقد ةف  تمقهة اا دل اد  اا دا ةدفه

  عددو ةفلطدد  األرمددم اام دد  عددو ةفلطدد  عاارددم   دد   فث ددل   ددا 

اي  ،يددفالع اي ا قددم  ندد  :فقدد ي ،  رددع  ثطدد   ددة ف يددتقطق   بددث بلدد داألرئدد

 :Nفقدد ي عيددثي اهلل  !؟نالددع او اددئ عاطددتة ردد  مهسةددذ :عاارددم   دد  
فقددة  :ثدد ي ،و  لددبرم ايغسةددذ عي نتدد و ةددم ايددانا  ،انالددع اي ااطدد    دد 

                                                           

 ي اوصاع: اثا ايتئق  . و (1

 ي اوصاع: فمال  عيثي اهلل ر مهط  سرقطق  خ يو ارقذ ي  اروقئ ي .و  (2
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وردد   :رقددثي Nفمالدد  عيددثي اهلل  ،رصددو ع   طدد   ددة ةفدديي ف لمددم  ثددطس 

وردد  ردد   ئددم الددث  :ردد  عيددثي اهلل  طقددثي :Pفق يدد  ف لمددم  ،و1سردد   ئددم

 ع ا ئدذ دفصد ،و2سورد  رد   ئدذ :رقدثي Qلدبا    اد   :فقد ي ؟ ا  ةف 

لددبا   :ويدداهة رثةدد  اثددا  ثددطس فقدد ي Nانظدد  عيددثي اهلل  :ثدد ي .ا ئددم

و    دا ايفد ي عفداو  ،ا بث د   دا ةدفهة ،ااهلل يدااا شدط    لد  امفدم

ايدداس عفددا اهلل   ددا  فلدد   ،ا  ددطهع وب ا ادد ةهع عدد   بددثاة رددع  ةلددة

ا  ددب ااارد و ا قاعتددب ي  ةتددب ااب اد  ةددتةم بالداو عدد  بددم  ،ةفدب

ااب  ، ي  ندد   قددا  اااردد و احددعاب ا قاعتددب ةددم بالدداو ، ال ل يددئ

فد لا لقدو  ، ئدم ةدم بالدا فد لا لقدو فد بفب ا ،ا  ةتةم اةتةفدم بالداو

اي عاارددم  -رددع األ مددم ةددم عقددئ ا ئددذ  ،فدد بفب ا ئددذ ةددم بالددا 

لدع ةددل  ،ابدداا  اوهتداا  -ردع األ مدم ايتئددالم ةدم عقدئ ا ئدذ  :  د  

الددع اع  ،ي رع عثثندد  اي رعدد عثهع وت رددث  ايقا ةددم ،ا ددب اا ددب ةالهددع

                                                           

 ي اوصاع: لب ر   ئم. اابا فاة ر يت.و (1

 ي اوصاع: لب ر   ئذ. و(2
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الددع عدد ا   ،الددع  طدد  اهلل اوتددذ ،ايددبرم طئددلم ويدداهع األع  و1ساألع 

ل اهلل ي  ع دد  اشددهااا  عددو الددع  مدد ،اهلل ايددثرق  ايتددب ي انعصدد   بدد 

الددع بمفييددم يددعافم نددثا ةددم عاطهدد  نمدد  اةددم  ،اةالدد     لمتدد  و2س ققدد 

الددع بمفييددم بدد    وددم ي بفددب و ا ادد  ةددم   قدد  ادد    ،ط اهدد  مهدد ا

لتد   لد عتهع ا ةد  فاد  فد   اهلل ي اي ،ةتةف  اةم  د أل ةفد  اد   اد ف ا

اادد    :ثدد ي .  اهللدةددم  لدد عهع  لدد ع اهلل اةددم عصدد لع عصدد ،بددثيرتهع

 و3سايصددعث   فاتخودد ،الددث يدد  ا Nوت عيددثي اهلل  با دد Qا ئددذ 

اثدا ا دل ردا  عدو  Nفاقدث  عيدثي اهلل  ، ت  ر يت ايفطدب فاادئ عهد  

اادد    ،عهدد  ا ئددذ ارددا  األ دد   عددو عاطتدد   تدد  رعدد ا ةددم حددسط 

فاصددالا ويادد  فااددئ عددو عدد طب  ،ا ئددم ر طادد  الددث عددو اوفدد   وددئ

                                                           

اان  يال ن األع  ااا ه  "و: ي  ارو  ال لع رصب عقا  124: 2ي ايفه رم س و(1

الث عظاع حغا رلث  ثثا  ايققئ  و ثثاةه ، ا حق  ةم اع ايققئ  "ايبو طئلم ويا 

 ب .

 ي اوصاع بالا ليو: ا ينم عقم . و(2

  و  : ل اا  ايطق . و(3



 227 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

 تدد  ردد   ب رددب  قخ يدد  اعيددثي  اردداب ع قادد  عددو حدداع  Nايفطددب

 .و1سفامئل  ابيو  ت  رع ا ةم  وطت  ، وئ Nاهلل

اقمددم ردد ا   دد  اييددتيا   الددب ةطفاددم  "وردد " :ثدد ي ي ايفه رددم :بادد  ]

وزد   :اولا ثقد  ،ورد   دارف  :  فققد ددد لا احدق  نثندددف ، دعو ايلئد

اثا طدد   اوفصددثبم بمالفدد  ايتصددارب ،فدد نة طدد ة   ب يئددلث  -ب يفصددئ  -

 [.اااي ق ب ييش

عدم  ،عدم  العد  ،عدم ابدم عقدثا  ،و3س: ابدم ل ردبو2سث   اإليف  * 

ا ئددم اا ئددذ يددااا شددط    لدد   :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي L بادد  

 .و4سامفم ا  بث    ا ةفهة

                                                           

 .54ا -87 – 86 : 37 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .386ا ،111ا ماو ايقمب، ث   اييف  ،و (2

 -ب وهمقم  -اابم ل رب  -ب والممم  -اي ااو يقرارو لث ا ئم بم ع رب  و(3

لث يالا بم ل رب اة باف  اوصفب ي ايعص  اي ابل ةم ةقاة   ايلت  ، عا ل اميا 

 . فس  قث ايئفا ةم طصراب.61األاي: 

 .1ا -91 – 90 : 39 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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عدم  K: ب يف   ايتمامب عم اي    عم  ب  د  و1سQعاث    ط ع اي    * 

 .و2سا ئم اا ئذ  ا  ل  األع  بالاو ابالا  باهة :ث ي Nايفطب 

عم  الع  بم بمدا بدم عطدا  ،عم  ال اوعل  ،: ئ عمو3س ة ب ايوثه* 

عدم  ،عدم ابدم ع د   ،عم ابم  ال عما ،بم  او و4سهلل اوثيثو عم عطاا اهللا

رد   :Nث ي ب عيدثي اهلل  :ث ي Kعم ع   ،عم  ال عطا اهلل عم  ب    ، ال بصا

...ر   لم ب يطع عا  ي اد  يدةا.....ع  ون  و    و ال وت ايئةا طققتفب اوس

ردع القدل ايف نادم  ،ف  ت ع  عدو ع د ي ايالد وذ و5سو  اهلل     وت ايانا  ع 

 ،رع القل ايف يفم ف  ت ع ف لمم عو نئد ا ايالد وذ ،ف  ت عع عو ع  ي ايال وذ

رع القل اي ابالدم ف  تد ع ا ئدم اا ئدذ ااأل مدم ةدم ايدا   عدو ع د ي 

  .و6سايال وذ

                                                           

 .252ا ،67:2 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي   و (1

 .3ا -91 : 39 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .21ا ،642 ايوثه، اية ب،و (3

 ي اوصاع ا س و: عطا اهلل. و(4

 .ي اوصاع: فق ي ر  بما ال و(5

 .70ا -36 : 40 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و6س
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لدددب  األةدددم ا ئدددم   يدددطو :ثددد ي Nاعدددم ابدددم عطددد ي عفددد  * 

 .و2وس1سQا صم لب  األةم ع  بم  ال ل يئ  ،اا ئذ

ئدد   و3س داعا  ايعدداو  ئددم بددم يددقاة  ي اتدد   اورتلدد : ثددثي

عاا  ةددم اتدد   ايئدداا امقادد   ئددم بددم اددطش ئدد    ددب  ةددم اتدد   

 N  قدد  عددو عيددثي اهلل  :اوقتلددئ ب يددف    عددم يددقة  ايعدد عه ثدد ي
رد  يدقة  و  اهلل عدي ا د  ن رطالدو نطاد  اي عيدثي  :رثة  فقة نظد  وب ثد ي

رد  عيدثي اهلل يقدا ع فد  لدبا ةدم  :ثقد  :ط  ثد يوي  ال  ي  ارفب عرش نقا

  ايدبرم در  يدقة  فهد  عقمد  ةدم نقطد  ب ايرفدب ععد :ث ي ، ل  ايلت بذ

ردد   :ثدد ي .اهلل اعيددثي   عقددع :فققدد  ؟ا تدد علع اهلل يإلة ةددم ةددم بالدداو

ا قددب ةددم نددثعو  ،يددقة   ققفددب اهلل ةددم حددعث  نددثع  ا عدد   ف لالتدد 

ا قددب ةددم نددثعو انددثع عدد  ف لمددم فدداع ل   ،عقادد  فدداع   ف ل عدد 

ا ئددم اا ئددذ فدداع     ،ا قددب ةفددب اةددم عدد  اف لمددم ،ف ل عتدد 

                                                           

 .379:3 ايارقمب، ايع  اي،و (1

 .77 : 40 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع بر ع  و2س

 .353ا ،266  ئم بم يقاة  ا  ، اورترض،و (3
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ا ند   ،فد هلل اورمدث  :ف ل ع  فئةن  اهلل عي ا د  بخمئدم  يدةا ةدم  يدة  

ااهلل لا اي ئدد    ،ااهلل فدد ل  الددب  ف لمددم ،ااهلل ايالدد  الددبا عدد  ،بمددا

رددع  قددب ةفدد  اةددم نددثع  .با ا ئددذااهلل اورئددم الدد ،الددب  ا ئددم

ا ئددذ طئددالم   مددم فدداع لع ف لدد عثا ثطدد      قددب اهلل عددي ا دد  يددةا 

اافدد  بالقمدد   ، اد ا لددثاا  ا ةدد ا  ا ةقلدد   ا بعدد ،ةطفاددم ا ع دد  ةا اددم

 .و1س نثاعا نئطر  انئمل ي  انوال...........ات ا   اي اارم

عددم عطددا  ،عمددم عاا  ،: بمددا بددم   دداو2سبصدد    ايدداع   * 

و  عيددثي  :ثدد ي Qعددم  ال  العدد   ،عددم  ال امدد عا  ،ايصددما بددم بعددا

رد  عد  ا   ةفدب  تد   :ي اود   ايدبو طدثي فاد  فقد ي Q ع  عقا   Nاهلل

فعالدد  ليددو  ،ب اهلل عقادد فددا  تمفددو عددو ةدد  ا تمف ،   وياددو ةدد     اهلل وب

 Qافالقدد   ئددم  ،Qب  ئددم  Qافالقدد  عدد   ،Qبالدد   Nعيددثي اهلل
  .و3سKال  Qافالق   ال  Qب ال  Qافالق  ا ئذ  ،Qب  ئذ

                                                           

 .162ا -142 : 53 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا ،397 بما بم ا ئم بم ف اخ، بص    اياع   ،و (2

 .11ا -174 : 2 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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ودد   :: بدد   ابفددم  ةاددم اخلياعددب ث يدد و1سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

 :ي بالددو ا ثلدد  فقدد ي بدد  Nب  ئددم  دد أل ايفطددب  P قدد  ف لمددم 

فدس ط  دالا   تد   حدا ويادو  ،ونو يتقارم مهسة  ثدا لفد   بد     اد 

ايدد  رددسب ةدد   ،Qفددا ق  عددو ف لمددم  ددذ ايددا  ا ئددم  :ث يدد 

ادس ردع   عاتهد  عثدم  :فق يد  ، عوافاد   تد   ع دال  : ع الت  فققد  بد 

 :ث يدد  ؟ةدد لا حددفال  :ثدد ي بدد  Nاألةهدد   ف ع ددالت  فقددة  دد ا ايفطددب 

 بدد  اهلل عددي ا دد  وي ةدد   :  عافددب عقادد  عثددم األةهدد   ف ع ددالت  فقدد ي

ثددا     ردد  ف لمددم ونددو يددتقارم مهسةدد : ي بدد ثدد Qفقددة  قدد  ب  ئددذ  . عا 

 ،وياددو ايددث  ثمدد  شدده ا بالفدد   بدد     ادد  فددس ط  ددالا   تدد    دد

فثيددا   ،ي بالددو ا ثلدد  Nا دد أل عيددثي اهلل  ، فالدد  ليددو :ث يدد 

ةدد لا  :فقدد ي بدد  Nفددة  ع ددالت   تدد   دد ا عيددثي اهلل  Qف لمددم ا ئددذ 

ف  دب  فمالد  يئد ن  ي فمد  فمالد  ا ئدذ  ،ةد   ع دالت  :ث ي  ؟حفال 

 بد  اهلل وي ةد   :وزد   ئدذ وزد   ئدذ ردع ثد ي :Nرمث  ت  ث ي ايفطدب 

 .و2سر را لب فاو اي اياع رالفب اإلة ةم

                                                           

 .209:3 ابم شه  اشث ، ةف ثئ اي اال ل يئ،و (1

 .32ا -254 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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عددم  ،عددم  بادد  ،عددم ابددم عائدد  ،عددم يددالا ،:  الو1سا ةدد  اييردد ع * 

عدم  ،عدم عمد ا بدم شدم  ،عطا اهلل بم اوغا  عم بمدا بدم يدقاة  ايطدياا

ةددم  عا     رتمئددو  :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي Qعددم  ال  العدد   ، دد ب 

فقاتددثاي عدد  بددم  ال  ،بالدد ا  اهلل ايددثرق  ايتددب ثدد ي اهلل عددي ا دد  ي ات بدد 

 .و2سف   اهلل طط عع اطال ت يطهة ةم فثا ع ش  ،ل يئ اا ئم اا ئذ

 :بديث الاقل 

و  طدد عع فددالع ايفققددذ اتدد   اهلل اعدد يت  ! زدد  ايفدد ي :فقدد ي* 

فد   ايقوادب اخلطدا   د   اعهدا وب  ، ل  باتدب فتمئدلثا  دة ي طلدقثا

الددث  -فقد   عمدد  بدم اخلود    ،  دة يدم رع ثدد   تد  رد  ا عدد  ا دث 

 ،ي :فقدد ي .!؟ ادد   لدد  باتددو !ردد  عيددثي اهلل :فقدد ي ،-شددط  اوغلددئ 

 و ا قاعتدب ي  ةتدب ااب  ابدع عد    دب ااارد ،ايلم  احدا  ب ةدفهع

رددع  ،رددع ابفددب ا ئددذ ،رددع ابفددب ا ئددم ،لددث  ابددع ،بالدداو و3سادد  ةددتةم

                                                           

 .6ا ،114  الع  بم بما بم ثثيثر ، ا ة  ايير عا ،و (1

 .31ا -270 – 269 : 43 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 ي اوصاع ار   : اةتةفم. و(3
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اا عدد  ا ددث  بالددا اا ددا  تدد  ردد   و1سةددم ايددا ا ئددذ اا دداطئددالم 

 .و4وس3سي  ع   ا مم  عو  قق  و2سشهااا هلل

ان  ثدد    واطدد  N:  نعددااع اهلل  طالقمددث     عيددثي اهلل و5سثدد ي* 

 و  ثدا ط اد  فدالع  زد  ايفد ي  ةد رم يدم طلدقثا ةد  : وئ بالال  اث ي

متئددلتع  ددة اتدد   اهلل ا لدد  باتددب ف ندد  ثددا عهددا وب ايقواددب اخلطددا   ددة 

ايقهدع نالدع ثدا شدهان  ليدو اقد   :رع ث   ت  ر  ا عد  ا دث  فقد يثا يم

 ددذ  Nنعددها    عيددثي اهلل  :  فقدد يثادععدد  فقدد   ايرفدد. ئددطب اهلل فقدد ي

 وددئ ي اياددث  ايددبو ثددطو فادد  ثدد   عمدد  بددم اخلودد   شددط  اوغلددئ 

ي ايلدم  احدا  ب ةدفهع عد   :فقد ي ؟ر  عيثي اهلل  اد   لد  باتدو :فق ي

  ددب اااردد و اااعرددب ا قاعتددب ي  ةتددب ااب ادد  ةددتةم بالدداو لددبا 

  لدبا ردع احدا -ا شد ع وت ا ئدم  - ابع ا   لع رع احداب ابفدب لدبا 

                                                           

 ي سعو: اا اا. و(1

 ي سعو: اهلل. و(2

 .279ايصااا  ايارم امت   ايفالمم، اةيو (3

 .415 – 414 : 31 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .ي ا تم أل اةااوتةفذ عو ةال ارم اة ايسط  ي  ايحر ب و (5
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  دب ردع احدا  يدماب ردع  بردع احداب ابفدب ايدم -ا ش ع وت ا ئذ  -

يطالم ةدم ايدا  اا دا بالدا اا دا  تد  رد  اا عدو ا دث  شدهااا هلل ي 

  د ع دد  ا ممدد  عددو  ققدد  ةددم  لدد عهع  لدد ع اهلل اةددم عصدد لع عصدد

 .و2وس1ساهلل

عددم عتطددم بددم عطددا اهلل  ،عدد  بددم ا ئددم بددم بمددا :و3سايلع رددم* 

 ،بدعدم   دا بدم رثيدب ا مصد ،عم ع  بدم ةثيد  ايغوعد   ،ا ميص

عدم عطدا اهلل بدم  ئدم  ،عم  ئذ بدم اردا بدم عد  ،عم بما بم عل شم

 Nعيدثي اهلل  و4س وطفد  :ثد ي Qعدم ا ئدم بدم عد   ،عدم  باد  ،بم  ئم
ةالدد   ايفدد ي ادد   ا عدد   :رثةدد  فقدد ي بالددا ةدد   ددا اهلل ا رفدد  عقادد 

ةدد  و   ،اتدد   اهلل اعدد يت  لدد  باتددب :او  طدد عع فددالع ايفققددذ ،ف  اددئ

 ،فتالقمدثا ةدفهع اي طالقمدثلع فد  ع  عقدع ةدفلع ،متئلتع  دة يدم طلدقثا

ايقهددع  :رددع ثدد ي ،يئدد    ب لقهدد  ا يددث  قدد  ولا   ،ي  قددث األع  ةددفهع

                                                           

 .4ا ،300 يقاع بم ثاس ابسب ايلثي، ات   يقاع بم ثاس،و (1

 .150 : 33 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .137 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (3

 ي اوصاع ا س و: ث ي  وئ.و (4
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اونددو ي  دد   ع ددو ةددم  مددم  ،اي رفقوددل و1سو   عقددع    ايالقددع ي رطاددا

يلدداس رطودد   و2سع ا  دد  ب ةغمددث ،عدد ل  يدداس ب وودد ع ،يددو عددو  ققددو

 ايعددو األثقددث  عددا ا  ،اي رلدد   ايادد اع بالددا ول لددارتهع ، متددو

 ةد   ند   :فقة نديي عدم ةفد   ثقد  رد  عيدثي اهلل .األعظمث  ثاعا عفا اهلل

ونددة  ندد  ةفددبع  " :ردد   ئددم و  اهلل رقددثي :ثدد ي ؟ا مددم عددو اخلقددب اقهددع

 :رد  عيدثي اهلل فقثيدو :ف ند  اوفدبع اعد  ابد  و ثقد  " و3سايل  ثدث  لد  

اا مددم  و4سنالددع عدد  لددث ايةدد   :ثدد ي ؟و  األع  ي  قددث ةددم  مددم

اا مددم  و5ساا ئددذ لددث ايةدد   ،ا ندد  ا مددم اايةدد   بالددا  ،بالدداو

 :ايقا نط   ايقواب اخلطدا  ند   د أل ةدم حدقئ ا ئدذ ايدا رقد ي ،بالاع

 ،و6س  ا ئدذ ثد   بد ية  بالدا  عد  ابفد دفد لا ةلد ،ي  ع  يمب  دا  عد 

                                                           

 ب  : لقو. ب    ايعمس باث ا: مه ب . و(1

 اوغمثع: اومهثي اخل ة  ايبا .و (2

 .7اي عا: و (3

 .ي اوصاع ا س و: نالع لث اية   ال و(4

 .ي اوصاع: اا ئذ اية   الو (5

 ابف .ي اوصاع: ث   ب ية  عو و (6
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ا دد أل اهلل ةددم حددقئ عدد  ايدداا يددماب ا شددط   ،الددث ا مددم اايةدد  

 ،الدث ايةد   اا مدم بالدا  باد  ،عقمد  عقمدب ا لمد   لمدب ،ايف ي ال

رقدد ي يدد   العدد   حدداا ايفدد ي ثددثي ا  و1سا دد أل اهلل ةددم حددقط  ةثيددث ا

ا د أل اهلل طالد ت ةدم حدقئ  العد   .الدث ايةد   اا مدم بالدا  باد  ،فالس

فهدث ايةد   اا مدم  ، شدا ايفد ي طالطداا ،ةثيث ا يمب ةثيد  بدم عمد ا 

ةالدا   ،عد  :ا د أل اهلل طالد ت ةدم حدقئ ةثيد  ايداا رقد ي يد  ،بالا  با 

ا دد أل اهلل  ،فهددث ايةدد   اا مددم بالددا  بادد  ،و2ساةث ددل  لمدد  عقددع اهلل

فهددث ايةدد   اا مددم بالددا  ،بمددا :طالدد ت ةددم حددقئ عدد  ةثيددث ا رقدد ي يدد 

فهدث ايةد    ،ا  أل اهلل طالد ت ةدم حدقئ بمدا ةثيدث ا رقد ي يد  عد  ، با 

 :ا دد أل اهلل طالدد ت ةددم حددقئ عدد  ةثيددث ا رقدد ي يدد  ،اا مددم بالددا  بادد 

ا د أل اهلل طالد ت ةدم حدقئ ا ئدم  ،ة   اا مدم بالدا  باد فهث اي ،ا ئم

رغاددئ  تدد  ي ردد   ر  ددل عددم  ،ا مدم ايقدد  ع وةدد   اة ندد  اةفقددب  ايا  د 

ارقثيددث  ةتدد  لددبا ايثعددا و  افددتع  " ةدد   ثددث  ارفطدد  عقادد    دد ا  

ايدث ن رطدب ةدم ايدانا  وي ردث  اا دا يودثي اهلل عدي ا د  ليدو  "ح  ثذ 

                                                           

 ي اوصاع: ا  أل ةم حقط  ةثيث .و (1

 ي اوصاع: اةث ل  لمت . و(2
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 ،فدد  فامسلدد  ثئددو  اعدداي اددة ةقعدد   ددثعا اعقددةاياددث   تدد   دد أل ث  م

ايقددا  عددث  اهلل  ، عودد اع اهلل عقمددب افهمددب ،قددث األع  ةددفلع فددس 

طط عع اطالد ت     الد  ايالقدع اايعقد  ي عقطدب اعقدئ عقطدب اةدم اععدب 

 .و1سااعع اععب

 :بديث الكساء

ب ةدم بد   P:  د ا  ف لمدم و2سعم  ال ل رد   عدم    يدقمم ث يد * 

 قتهدد  عددو لطددب فث ددالته  بددذ  و3سثددا حددفال  بدد   ئدد   Nوت عيددثي اهلل 

اللطددب  :ثدد ي ،ي ايطادد  :ث يدد  ؟ رددم ابددم عمددو اابفدد ع :فقدد ي بدد  ،راردد 

 ،ث يدد     يددقمم ،  ددئ عيددثي اهلل :فمدد ا  وت عدد  فق يدد  ،فدد  عاهع

فقدة  ،ب ةالهدعداف لمدم متعد ،ب   دبا بادا ا ئدم اا ئدذدفم ا ع  رمع

 ،فطئدو  ف  قئدهع عقاد  ،ع لع ةقطقدذ ةدا ردا  وت ائد ا اد   عدو اوف ةدم

                                                           

 .201ا -340 – 338 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

اعا  يا  بم ا ئم بم بو رب، عم ا  ف   ال نالاع، عم ع ة  بم يالا، عم  و(2

 . با 

 .ا ئ  : لال   رالم  ةم اياثاب ااو ا و(3
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فلددم  فددثا عاايددهع ا لددث   ،ف  ددب بدد ل ا  ايلئدد ا األعبالددم بعددةي 

ف للدئ عدفهع ايد  س  ايقهدع لدتيا  لد  باتدب :باا  ايامف  وت عبد  فقد ي

 .و2وس1ساله لع طوهاا

 دد ا  وت ايفطددب  P: عاو عددم    يددقمم    ف لمددم و3س ا لاخلدد* 

ا عددب ابددم  :فقدد ي ،فادد    ردد   ا    ةقددم  ئددف  ا ئدداف  اثددا  قدد  فخدد ع

 ،  دف  قس   دا   عدو فخدب  ايامفد  اام د  عدو فخدب  ايائد ،عمو

ايقهددع  :فقدد ي ،ا الدد  عقادد  اف لمددم   ددا   بددذ راردد  اام دد   قعدد 

رددسب  -ايدد  س الهدد لع طوهدداا لددتيا  لدد  باتددب ف للددئ عددفهع 

 ، ندد  وت  ددا :ثدد ي ؟ا ندد  ةددفهع :فققدد  ،عفددا عتطددم ايطدد   ا ندد  -ةدد ا 

 مهدا   اصدم ائد ا  اد و ردع  ،اة  ي ايطا    ا مهدا لدتيا ا   اد 

 ،رددع  طدد لع    ادد  بوطددب فادد  عةدد   اعفددئ ،الددث ةالهددع و4سفمققهددع بدد 

                                                           

 .318:7 ايو ا ، ايايط، اوالمعو (1

 .228 : 35 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .65ا ،48:1 ثوئ ايارم اي ااناو، اخل ا ل اام ا ي،و (3

 : مهو  .ا مها :  عي . اخلماصم: رث  ايث  ة بل.  ق  اييشو (4
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فتفدد اي ةفدد  فئددطي  Lادد  ا ئددم اا ئددذ  رددع  ،فئددطي Nف ادد  ايفطددب 

رددع  ،فتفدد اي ةفدد  فئددطي  رلدد  Qفددا   عدد   ،ايالفددئ ااي ةدد   ي  رددازة

وندة  :   اد  :فقد ي ،    ع   ةدم  حدر ب  ا عا     رتفد اي فقدع رئدطي

  .و1سر ا  ةم لبا نطب اان اايا نطب

عددم بمددا بددم  ،عددم ا ئددم بددم ايدداعال ،: عمددبو2سف  ددم ايغدد و* 

عدم  العد  بدم  ،عدم اوعادا ،عدم ايودثه ،ع  بدم شه  شدث  عدم  دا 

عدم   دا بدم بمدا  ،عدم يدالا بدم عطدا اهلل ،عم بمدا بدم رالقدث  ،بما

عددم  ،عددم عطدا اهلل بدم بلدا ،عدم ا ئدم بددم عد  بدم فلد ي ،بدم عائد 

ودد  ثددطو  ةددا  : ندد  يددمال  رقددثي Qعددم  ال عطددا اهلل  ،بالددو  حددر بف 

اع دددس    ددد ا   تددد  ولا  L    ددد  ا ئدددم اا ئدددذ  Qاودددتةفذ 

ردع   دباا ي امط ندم  تد  ةد اا  ، دع   ثا ةدم ايلثفدم ط اثلد  عدم  رة

 .و3سب  وت ايغ و ا ففث  ايثاا ث   اانرصفثا

                                                           

 .3ا -101 – 100 : 37 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .62ا ،117 ،عطا ايل رع بم ل ااي ف  م ايغ و،و (2

 .29ا -222 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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رد  بفدب  :Q  د  اقمدم ث بد   ةدا اودتةفذ  :ثد ي ايثاثداو :و1سايالا * 

رددع  ،ولا ةدد  فدد  قثا ال ابددم ةقمددع يالفدد  اهلل    حددم  عفددا ع  ايالدد وذ

ا﴿ :ثدد    َخننري  
ا َقنناَل َذْرةن َمننل  م  ا  *َيننَرُ   َفَمننن َيع  ا َقنناَل َذْرةن ََش  َمننل  م  َوَمننن َيع 

 ،مهئددق  ابفدد   ا ئددم اا ئددذ اعطددا اهلل بددم  العدد  Qاودد  طددثي  و2س﴾َيننَر ُ 

 :ثادد  ،وندد  ن رغئدد  ألندد  يدداا ايعددهااا :اثادد  ،بمددا بددم ا فعاددم :اثادد 

اعم ي رسردم  ردثا  بداو يداس فاهد  ثمداث اي عةةدم ااد   عفدا  ةدم 

 ،Qاحددو عقادد  ايددا  ا ئددم  ،فرفوددث   دد  ،Nبق ردد   فددثط عيددثي اهلل 
 .و2سيطال  ،اثا  ،يت  :اثا  ،اا  عقا   ئ 

 :يف امامته Q به امري املؤمن  أخربما 

عدددم  باددد  ةثيددد   ،: عدددم ويدددر ا بدددم ةثيددد و3ساإل تمددد أل* 

 Qي  ددارو لثردد  لادد  فادد   ةددا اوددتةفذ Kبددم  العدد  عددم  ب  دد  

                                                           

 .21ا ،242 ع  بم رثيب ا  ، ايالا  ايقثرم يافل اوخ ا  اياثةام،و (1

 .56ا -254 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .98:1 ايو ه، اي تم أل،و (3



 241 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

 Nفقددة طددثي عيددثي اهلل  :ايالددبع ي طدد ع ثتدد ي ةددم طقددا  عقادد  ثدد ي
ي  عطددداو ردددع  ياددد  رمافددد      ،اشدددتغق  باففددد  اايعددد اا ةدددم شددد ن 

رددع   ددب  باددا ف لمددم اابفددب  ،فعالقدد  و1سوي يقصددس  ائددل ايقدد   

ا ئددم اا ئددذ رددع  ع  عددو  لدد  بدداع ا لدد  ايئدد بقم فف شدداذع 

 : يت فدددة   ددد بفب ةدددفهع وي  عبالدددم علدددطدا عدددثذع وت نصددد ، قدددب

 .و2سيقة  اعةع ااوقاا  ا بث لع

عددد  بدددم   دددا ايددداث ا عدددم ايلقافدددب عدددم  :و3سوادددةي ايدددارم* 

عدد  بددم بمددا عددم بمددا بددم ويددةعا  بددم ةثيدد  عددم   ددا بددم 

عددم بمددا بددم  و4س  عددم   ددا بددم يادد  اوالدد ا  بدد  ايق يددع ايالمدد

عددم عطددا  و5سث  عددم عطددا اهلل بددم لعدد   دداا لددب عددم عطددا اهلل بددم  ردد

                                                           

 ي اوصاع:  ت   ئل ايق   . و(1

 .35ا -328 : 22 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .1ا ،536 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (3

 ي ايل ي: اوال ا  بل  . و(4

 ي ايل ي: عطا اهلل بم ل شع. و(5
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ع ردد   ةددا  : ط بددم ايثايطاددم ث يدد و 1سايلدد رع بددم عمدد  امالعددب عددم

    ددد  باددد عب درلددد و3ساةالددد   ع و 2سي  لدددم اخلمددداس Qاودددتةفذ 

                                                           

 طوه  ايعااا ب  و ي ايق ةثي بعتي ا  ا ا عاب ايط ا. الب عو ة  ي  و(1

 ايتفقاي:  ط بم بف   الع  األيارم ايثايطام    ايفا .

 ايرشلم ب يلع: ة  اش لت .  اي اتاطم هرض ا   . ال  عم ةم  ا ع  عثا  و(2

 اوقاةم اايئ ثم ااوامفم :ب  ألن  ةقئث  بخمئم اثئ   باماش يم :ااخلماس .ايثي 

 ببيو ع  ي Qايم   ةا اوتةفذ  .ألن   مس فا  ايغف  ع :اثا  .ااوارس  اايققئ

 .يمثا ببيو أل ع اش لثا عو اية   :ا ن  عاذع  ئم  ي  ع    ا يتم  ي  ثا 

ا ا حر    ةا اوتةفذ ايبرم ا نث :ث ي Qلا لع اي ثب ي  حر    ةا اوتةفذ 

 حر    ةا اوتةفذ ايبرم  :اث ي ع  بم ا لع . لم اخلماس ا نثا يتم  ي  ع  

، ا  ونة  ش عللع عو امفم ايئ   ش عللع عو للئ اي فلم اطرشلث :بعث ي 

. اث ي  ةا يئ   ش عللع اي عو امفم طرشلثا ف   :ث ي ألحر ب  فاة ةىض Nنطاف 

ر  بم يا  ف نو ااب ع ةم  :ابرش :  ا رضةب رث  امم يالطا اهلل بم يا Q اوتةفذ

ب يمو اايع  باو ي  لم اخلماس ااهلل  Nعيثي اهلل       لم اخلماس  ق  يقا 

رع لا  اي ثب باللهع ب ية هع  . لم اخلماس عو يئ   نطا  يقا يةاع ي ايئةا

 .ائقة  ااوقاا  ا بث لعاعةع امهالع

 ي ايل ي: اةال   ع  ب  يط بت  . و(3
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رددد  باددد عب  :ارقدددثي بدددعو 1س و ااوددد ع ةددد  لدددب اايددديةا اايوددد يامددد

فقددد   وياددد  فددد ا  بدددم  .ةئدددثخ بفدددب و ا اددد  ا فدددا بفدددب ةددد اا 

 :فقدد ي يدد  ؟ردد   ةددا اوددتةفذ اةدد   فددا بفددب ةدد اا  :  فددب فقدد ي يدد 

فقدددع  ع ن لقددد    ئدددم  ،و2ستقدددثا ايعدددثاع ثدددثا   ققدددثا ايقرددد  اف 

نوقدد  ةفدد  رددع اططالتدد  فقددع  اي  ثعددث  ردد    تدد  ثالددا ي ع طددم اوئددما 

 :و3س:فقدد ي ؟ردد   ةددا اوددتةفذ ةدد   ييددم اإلة ةددم ع ددو اهلل :فققدد  يدد 

صدد   ف طاتدد   دد  فوطددل فاهدد   شدد ع باددا  وت   ،ارتفددب بتقددو ا صدد  

اإلة ةدددم فقددداع     ةددداع     رددد   ط بدددم ولا ا عددد :ردددع ثددد ي ب و4سبخ متددد 

                                                           

ةم ايئمو ايفه و ايوثر  اوال ا  ب  فلقاس اراعثن   عاام رو: نث وام  و (1

ي ةرص رالط   او ا اياس ي  عظع اي عظع اي  ي اايئقئقم. ااييةا ااييةا: نثع ةم 

 ايئمو ي  شثع ن ط  عو عه  ،  اف  ة  رلث  ي اوا   ايالببم. اىف ايل ي:

 ايية ع.اايو ي: ايئمو ايبو رمث  ي او ا فاالقث ارظه .

ل  رق ي اايل ي: ]افتقثا ايعثاع  فمئخثا[  ثثي فتقثا ايعثاع   و يث ي و(2

 ب يع عيام: ط باا.

 .فبي اوصاع اايل ي: ]ث ي : فق ي[ اىف ايل ي: ارتا و(3

 ي اوصاع اايل ي: فوطل ب فاه  بخ مت . و(4
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اايةددد   ي  ،روطدددل ادددة ع رددد  فددد عقمب  نددد  اةددد   ةعددد   ايو عدددم

 ف   تددد  ثدددطو  ةدددا دردددع انصددد :ث يددد  و1س. عا   ارالدددي  عفددد   

 Qالدددث ي جمقدددس  ةدددا اودددتةفذ Qفمعددد  وت ا ئدددم  Qاودددتةفذ 
نالددع ردد  ةددثيو  :ردد   ط بددم ايثايطاددم فققدد  :اايفدد ي رئدد يثن  فقدد ي ب

ف عواتدد  ا صدد   فوطددل فاهدد  اددة  :ث يدد  ،ةدد  ةالددو و2سلدد   :فقدد ي

 .و3سQلطل  ةا اوتةفذ 
عطددا اهلل عددم وبدد الاع بددم بمددا ايفقعددب عددم  :و4سبصدد    ايدداع   * 

 ةب عددم يددقاع بددم ثدداس دويددةعا  بددم رئدد ع عددم عدد  بددم  العدد  ا لدد

و  ا  احدا  ب ةدم ايداو ةهدارث  اقفد   :رقدثي Qايع ةب  ن  يدمل عقاد  

ا ئدم اا ئدذ ردع ابفدب  :ثد ي ؟ر   ةدا اودتةفذ ةدم لدع :فقق  ،بارث 

ردع رةنادم ةدم بالدا  اا داا  ،ثد ي اعد  رثةعدب ع دال Kع  بدم ا ئدذ 

                                                           

 ر را . اي اوصاع اايل ي:   و(1

 ي اوصاع اايل ي: ل يت. و(2

 .1ا -177 – 175 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 . 16،ا392 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(4



 245 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

 ةدد  و1س﴾َلننَد َوَوال نندن َوَمننا وَ ﴿ :بالددا اا ددا الددع ايددبرم  ثئددع اهلل  ددع فقدد ي

ردد   ةددا  :ثقدد  .اةدد  ايددا رالفددب لددتيا األاحددا ا ،ايثايددا ف يددثي اهلل

ي وي ا  ددا   ةصددم  ي رفوددب  تدد   :ثدد ي ؟اوددتةفذ   تمددل وة ةدد  

اد    :يد ي  بمدا بدم  ال بلد  ثقد  :ثد ي يدقاع ايعد ةب ،ب األايدرمل

 :ثد ي ؟الد  يداب اوس لدم وي األنطاد ا :ثقد  ،نالدع :ثد ي ؟بدار  Qع  

ننن ْرُسننولن َواَل نَ ﴿ ةدد  طقدد    ننن َقب ل ننَ  م 
نَا م  َسننل    و2س﴾وال حمنند  ب نني  َوَمننا َأر 

نالددع اف لمددم ا ندد  بارددم ان طلددم  :ثدد ي ،فدد ةا اوددتةفذ بدداب :ثقدد 

 .و4سو3سايفقعب ةفق  :نطام. اي تص ص

:   ددا بددم بمددا عددم ا ئددذ و6سبصدد    ايدداع    ،و5ساي تصدد ص* 

بم يالاا عم ايق يدع بدم بمدا عدم عد   بدم  ال  دي  عدم عمد ا  ا قطدب 

                                                           

 .3: ايطقاو (1

 اي بابو ياس ةم ايق   . اايلس  ورما بم  ال بل .س و(2

 .329 اوعاا، اي تص ص،و (3

 .39ا -79 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .   284 اوعاا، اي تص ص،و (5

 .1ا ،337 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(6
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 و1ساابددم يددابادد   ي ل Q ددارفب  بددث عطددا اهلل  :عددم  بدد   بددم طغقددئ ثدد ي

 عد  وياد  ا ئدم فدافاله  وياد  ا فدل  Qاو  عقاد   ،حدراعم حدغا  Qع  

ردع ثد ي  ،فقدع رئدتول    رعترهد  فعترهد  يد  ،افترهد  :ويا  يلاف  اثد ي يد 

ا  فدد  بالددا  و2ساأليددب اايطدد ا اايئددذ اايددس  Qاثدد   فقدد   ا ئددم  :يدد 

فقددع رقدداع عددو    رعترهدد   Qرددع لثالدد  فددافاله  وت ا ئددذ  ، دد  

ردع لثالد   Qاثد   رد  بفدب فق  لد  ادة ثد   ا ئدم  :فعتره  يد  ردع ثد ي يد 

اثد    :فافاله  وت ابم ا فعام فقدع رقداع عدو    رعترهد  فعترهد  يد  فقد ي يد 

 .الثالد  ردع عققهد  ةدم لاابدم ايئداب و3سف  دبل  ،فقع رئتخ أل ةفه  شداع 

لددب  :ثدد ي ؟ادد   ي طقددو ايصددراعم اا و   :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :ثدد ي

ثد ي  بدث عطدا  :ثد ي  بدث بصدا و4ساأل    ايتب رعتي اد   د    يدب بد  

 .و5سفة   أل ةفه  وي   ف   وت ايئ عم :Qاهلل 

                                                           

 .Nي اوصاع: ي لاابم ياب عيثي اهلل و (1
 يالقه  ا ن  عةثاا ا   ا  ايتب ي فثاطي ايئثع.و (2

 .ي اوصاع: ف  بل  ع و (3

 .ي ايطص   : ا      ب  و (4

 .115ا -56 – 55 : 26 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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 ةددا  و2س  اعيرفدد د: فقددة ثتدد  بمددا بددم  ال بلدد  بمصددو1سيددقاعثدد ي * 

ا قددث  بدد  فرارتدد  بددة   دد   بدد   و3سQ عدد  وت  ةددا اوددتةفذ  ،اوددتةفذ

 ،حداا بمدا ع د  اهلل :ثد ي .بما بدم  ال بلد  ابدة  دارفب بد  ابدم مهدفع

  ع ددس دو  ا احددا  ب   ددا ععدد !ردد  يددقاع ، ةدد  اندد  شددهاا  ددب ةدد ااا

اةددم  !ردد   ةددا اوددتةفذ :ثقدد  .ةددم ايدداو   مددم لددا  ةهددارث  بددارث 

ا  دب بادا عد  بدم  -ردع ابفدب لدبا  ،ابفدب ا ئدم اا ئدذ :ثد ي .و4س؟لع

الدع  ،رةنادم ةدم ايدا  اا داا بالدا اا داو 5سردع -الدث ع دال  Kا ئذ 

 Nف يثايدا عيدثي اهلل  ،و7س﴾َوَوال ندن َوَمنا َوَلنَد ﴿ : دع فقد يو 6سايبرم  ثئدع اهلل
ردد   ةددا  :ثقدد  .و8سK  احددا  داةدد  ايددا رالفددب لددتيا األ ددا ععدد ،ا ندد 

                                                           

 .1ا ،352 يقاع بم ثاس ابسب ايلثي، ات   يقاع بم ثاس،و (1

 يالقه  طق   ي ةوطثع ايطر ع: مهثرف ،  ا مهيرف ، وي     ي اوصاع: انالب فالير .و (2

 .. ي اوصاع.Qي طث ا:  ع  وت  ةا اوتةفذ و (3

 ي اوصاع: ثق : ةم لع ر   ةا اوتةفذ. و(4

 لف  ار   : ث ي.. ي اوصاع.و (5

 ي اوصاع: اهلل طط عع اطال ت.و (6

 .3ايطقا:  و(7

 اايقالفم عو  عاا هع  با امبارم. Kي اوصاع:  احا ا و (8
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  ددا   حدد ة  ي رفوددب  تدد  و 1سوي ا ،ي :ثدد ي .؟ تمددل وة ةدد   !اوددتةفذ

 .و2سزقو األاي

بدد يلتب  ددذ  عدد   N يئدد  ثددا شددها  عيددثي اهلل  !ردد  لقرددم* 

فغلدئ  ،و  نطدب اهلل زمد  :فقد ي حد  طو ،و3سيالتئ فا  ةد  ي طلد   ةتد 

 د  تع  و5سفد نلع ود  :ثد ي .ثدا شدهاط  ،بدو :و4سثد ي .؟ف اه  Nعيثي اهلل 

فدد      ،ب يددبو  عا     رلتددئ ارعددها عقادد  ايال ةددم N  دد   عيددثي اهلل 

 ،اي ددتس  اايع ثددم و7س  عددو  ةتدد دثلدد و6س   اهلل عددي ا دد  ثددا Q   ادد  

ا شددها عددو  ،رددع  عدد  بصددراعم فدد ةو عدد  ةدد   عا     رلتددئ ي ايلتددب

ايددم  ةددم رلددث  ةددم   مددم  ،يددقة  ا بددث لع ااوقدداا  :ليددو رسرددم علددط

                                                           

 ي رث ا: وي ا، ي اوصاع. و(1

 .133 – 132 : 30 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 ي سعو نئخم باي: اي  تقب  ةت . و(3

 ي اي تم أل: اط اه  فق ي. و(4

 ي سيو: و  ثا، اثا  بف  ةم سعو، ايالقه  نئخم باي عم: و . و(5

، اثا  رط : ثا، ي لطالم -لطالم ور ا   -ي طث ا: عي ا   ثا، ي اي تم أل  و(6

 .ايفمب

 ي اوصاع:  ةتو. و(7



 249 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

بفدب لدبا فئدة   ابدع ردع ا ،ابا  ايبرم  ةد  اهلل بود عتهع وت ردث  ايقا ةدم

رددع طئددالم ةددم ايددا ابفددب  -ا ئددم اا ئددذ  و1سا شدد ع وت -رددع ابفددب لددبا 

 و2س.ا ئذ

  دد   عددة ي رددارو ةددم ايقدد    اط ارقدد  اعقددع  :رددع ثدد ي لقرددم

و  ايددبو  :ثدد ي .؟اةددم حدد  ط  بالدداع ؟ا ددسي اا دد ا  وت ةددم طافالدد 

ا ات و 4ساحددابو 3سثدد ي .؟ةددم لددث :ثدد ي .     فالدد  ويادد  N ةدد   عيددثي اهلل 

وت  و5سئدم ردع رافالد  ابفدب ا ئدم عفدا ةثطد ايف ي بالداو ب يفد ي ابفدب ا 

ردع رصدا وت اا دا بالدا اا دا ةدم ايدا ا ئدذ  تد  رد    ،ابفب ا ئدذ

 .و8سو7س  ث   و6سN   لع عو عيثي اهلل 

                                                           

 ي اي تم أل: رع ابفب لبرم، ا ش ع باا  وت.. و(1

 .223 ايو ه، اي تم أل،و (2

 ي طث ا: ث ي: ةم لث ث ي..، ي اوصاع. و(3

 ي ةوطثع ايطر ع: احاتب. و(4

 ي طث ا: عفا ةثط ، ي سيو، اي اوصاع. و(5

 .Nي طث ا ي اي تم أل: عو عيثي اهلل  و(6
 .212 يقاع بم ثاس ابسب، ات   يقاع بم ثاس،و (7

 .425- 31 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و8س
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عدم  باد  بمدا  ،عدم  دا  ،عدم  باد  ،و2س: ابدم اي ثدبو1سواةي ايارم* 

 :عدم ابدم نط طدم ثد ي ،عدم بمدا بدم امد عا  ،عم بما بدم  اا  ،بم   يا

الددث و 3سلا  رددث  ارددا  ي رددا ايددا  ا ئددم Q دد أل عقافدد   ةددا اوددتةفذ 

لا  رددث  اردداو ي رددا  للددبا الددث  N دد أل عقافدد  عيددثي اهلل  :رقددثي

الدث وةد   اد  ةئدقع ا ةدا  ، ا اخلقب بالاو ايداالع   دب لدبا :رقثي

و   ددا اخلقددب بالدداو ايدداالع  : ي او   ثددثي ،بالددا افدد يت و4سادد  ةددتةم

 ي اوندد   و5سادد  ةئددقع ا ةددا ادد  ةددتةم بالددا افدد يتابفددب لددبا الددث وةدد   

ا دا اخلقدب ايداالع بالدا  .Nياظقع بالاو ادة عقمد  بالدا عيدثي اهلل 

اوقتددثي ي  ع  ادد    ،ث  ا ئددذ اوظقددث  بالددا   ادد ا ئددم ابفددب   دد

اةددم بالددا  ،رددث  ايقا ةددم و6سي وندد  ا حددر ب  ةددم يدد  ا  ايعددهااا  ،ابددسا

                                                           

 .5ا ،259 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .اهلل بم   ا بم  ال عطا اهلل اي ثبع  بم   ا بم عطا  ي اوصاع:و (2

 ي اوصاع: ي را ابف  ا ئم. و(3

 ي اوصاع: اةثت ا  ةتةم. و(4

 ي اوصاع: اة   ا  ةتةم اةثت ا  ةتةم. و(5

 ي اوصاع: اة  ان  ا حر ب  ةم ي    ايعهااا. و(6
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 ،ا ممدد  عددو عطدد    ،ا ئددذ طئددالم ةددم حددقط   قعدد ا اهلل ي  ع دد 

 ،ايدد  ا  اوتقددذ ،ا  مددم اوئددقمذ اثدد    اوددتةفذ ،ااةفدد ا  عددو ا ادد 

 ،ايددبو رمددس اهلل عددي ا دد  بدد  األع  نددثعا بالددا عقمتهدد  و1سط يددالهع ايقدد  ع

 دب بمداا بد يفطث  اايدبو بالدو   ،اعقدة بالدا  هقهد  ،اعاي بالا  ثعلد 

يقددا ندديي بددبيو ايددث ب ةددم ايئددةا عددو يئدد   عاا  و2سا صددفب ب إلة ةددم

 .و3س.........ات ا   ا ارو.Qاألةذ    ا  

اابدم عاةد   عفالد   : حد يي بدم اائد   و4سةف ثئ ابدم شه  شدث * 

رو يطدد  بمددااب  Qعدد    دد ا ايالطدد ي وت :وت  دد ب  األنصدد عو ثدد ي

رددثعب وي بغقتدد   يدداي  ا  Nفقدد ي يدد  ةدد  ادد   ي يددثي اهلل  ،Nايفطددب

   طو يددئ  و5سا ندد   عبدد  بددو ،ايدداع  لا ايعقدد ع ا ععدد  اعةةتدد  ايئددر  

عمد  اااعرد   ا  ايفد ي  ،ي بدا ةدم ليدو ا ند    دب :فقد ي ،بة ياس يدو

                                                           

 ي اوصاع: اي    اوتقذ اط يالهع ايق  ع. و(1

 ب يفطث  اا تصفب ب إلة ةم. بي اوصاع: اايبو بالو بماا ا  و(2

 .69ا -253 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .151:2 ابم شه  اشث ، ال ل يئ، ي   ةف ثئو (4

  و ي  ع    يو. ووعب  بو عم ليو ا سرق ي  و(5
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ردع  ةد   ،اةالد  ايفد ي  تد    د  اوئدما Qففهو  ةدا اودتةفذ  ،اقهع

رد   :فقد ي يقالطد ي ،  دب  ل ع ايداعع اايالةةدم اايئداب اايطغقدم ف  لد

فدد   ةددااب األنطادد ا  ،ةفهدد  فمماالدد  يددو دباعددع و   لقدد  ايفهددث  بعدد

ألاحددا  هع  ا  ايالدد ن األاي لددع فدد   ن طوددب ايفهددث  فددس  ددب يددو 

ايدداعع باددا  ا يقدد  عقادد  ايالةةددم  Qنالددع ف يطئدد   ةددا اوددتةفذ  :ثدد ي ،فادد 

 ،فقدع رودب ايفهدث  ،ا دو ب يئداب اايالةةدم رد  عدع :ردع ثد ي ،اايئاب

فدد عا   Nنطافدد   ا ددو ب يالةةددم ف  دد   رددم ةددم :ف  ددب ايئدداب ةفدد  اثدد ي يدد 

رد  عدع الدب   :ردع ثد ي يد  ،ابقدب ةترداا ،ايفهث  فقدع رقداع عدو ليدو

فخدد أل  ،فدد    لقدد  عاث دد  ف عاطهدد  ،ايطغقددم ب يطدد   ب   حددم ايثيدداو

رد  عدع عيدثي اهلل  داعو عد  فداة افد  فاد  فدس  :فق ي يد  ،اةال  عااو

 ولا ا ددال  ع قددو ي اي ادد   فدد لا  اهلل ايددع ، دداع نعئددو ي ايطغقددم

ننُ  الْسننَقَوات   إ ْ  اّلل﴿ااثدد    س  َِ َأ  َتننُزواَل  ُيم  َر  فقددة نظدد    :ثدد ي﴾َواأل 

ايطغقددم ويادد  ةقددطس ةددل ايالطدد ي نعدد   احدد    حددا    ةدد  يددمالف   ةفهدد  

اا تمددل ايفدد ي ا ةدد  ب ةئدد اه  فقددع  ،فثثددل ايالطدد ي ةغعددا  عقادد  ،ثددط

فمدد ا   ، عدد  ايطغقددم ب يددع ةدد  يددمالف   Qرددع و  عقادد   ،رقدداع عقاهدد 

فث ددل ع قدد  ي اي ادد   اارددئ عقاهدد  ف يددتث  عقاهدد   ،   ددالم لياقددم
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رددع  ،ف ة  دد  بددبيو Lف يددتاع     ر اددئ ا ئددم اا ئددذ  ،عااطدد 

يددطس عدد  ايدداعع اايالةةددم اايئدداب اعاطهدد  ا يدد ع عقاهدد  وت ةفييدد  الددث 

 .و1سلبا ةم فل  عال ياطقث   شل   ن  ا      طلع   ن  ر  فس  :رقثي

............ا ددارفب بمددا ايعددثل   :و2سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

با اثدد ي ةتدد   دد Nوت ايفطددب  و3سبدب يددف     ندد  ثددا   بددث ايصمصدد   ايالطئدد

اةتددد   ؟رلدددث  مهددداا اا و   ؟ي بودددم نددد ثتب لددب  اا و   ؟اوودد 

ل ننُ  الْسنناَعة   اّلل إ  ْ ﴿ففدديي  ؟ ةددث  نننَدُ  ع  ف يددقع اي  دد   ،امردد  و4س﴾ع 

بئددع اهلل  " :ااتددئ ردد   بدد  ا ئددم :فقدد ي ،   ردد يت ب لقدد  Nااعددا ايفطددب 

اي  م اي  اع  ث  بمدا بدم عطدا اهلل بدم عطدا اووقدئ بدم ل شدع بدم عطدا 

ةفدد   ا شددها عددو نعئدد  ي حددرم عققدد  اباندد  ا ددثاا  ةدد      ألال 

بدداو  ب عقادد  اعفددا  اي لةتدد  رةندذ ن ثددم  دد  ايظهددثعدايصمصد   ايالطئدد

ا دد أل  "عقاهدد  ةددم ل ا ددب ايددامم انقددط ا مدد ا  ،ايالاددث  يددث  ا دداا

                                                           

 .10ا -33 – 32 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 . 157:2 ابم شه  اشث ، ةف ثئ اي اال ل يئ،و (2

 ي اوثا ل. " بث ايلمل  "ي اوصاع:  و(3

 .34يقة :  و(4
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ايدد ي عددم  ، بددث ايصمصدد   رددع  دد ا ي ثثةدد  بفددب عددطس اقهددع ةئددقمذ

 ، بددث بلدد  :فقدد يثا ؟فمددم اخلقاعددم ةددم بالددا  :ثدد ي ،ثددطو :فقدد يثا Nايفطدب 

و  ب عددو  Nردد   قاعددم عيددثي اهلل  :فددا    بددث ايصمصدد   اوئددما اثدد ي

عقاهدد   ،رةنددذ ن ثددم  دد  ايظهددثع بدداو ايالاددث  يددث  ا دداا Nعيددثي اهلل 

رد    د  ايالد   يد ي  ةد  فدثا  :فقد ي ،ةم ل ا دب ايدامم انقدط ا مد ا

اياالعددثع   ااهلل ةدد   قددب عيددثي اهلل وي بغقتدد  ايايدداي ا دد ع ،ايالقدد 

 Q  ددبل  اقهدد  عدد  بددم  ال ل يددئ  ،ايدداع  لا ايعقدد ع ا ععدد  ايع  دد 
فصدد ا يددقة   ،ي رددثعب Nانطافدد   ،با قددب فافدد  فدداع ف  ددبن ل  بردد

رددع ب   "ع اا ايالمدد  وت  لقدد  ،ا  ددب  اةددا بدد  و ،ادد  و انلدد  و"

فقد ع ايطد    Qباا  وت  ال ايصمصد   ف ث ةد  وت ةفديي عد  بدم  ال ل يدئ 

فقدد ي  بددث  ،ففدد    عدد  ا  دد  ردد  يددقة  ا  دد   ندد  ا بددث ايصمصدد  

فالدا  ؟لدب   عمثبدم ةدم لدبا ايدبو يدة  ب يدمب ان رال ففدب :ايصمص  

رد   بد  ا ئدم و  ب عدو  :فقة   د  ايدقع عقاد  ثد ي Qيقة  فل    ع  

فددافل  ؟ ةالددو  مددم :Qفقدد ي عدد   ،رةنددذ ن ثددم ااحددعه  Nعيددثي اهلل 

ردد  يددقة  ندد   ي ايفدد ي  ي ةددم  عا     رفظدد   :Qفقدد ي عدد   ،ويادد  ايثراقددم

فقددة ادد   ايغددا  ،فقاخدد أل مهدداا وت  دد عأل اوارفددم Nاهلل  وت  رددم عيددثي
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اةددو ردد   :ا   وت ابفدد  ا ئددم  ا اثدد ي Q دد أل ايفدد ي ا  دد أل عدد  

اةالد   Q  دفملد ، ب  ايصمصد   ةدل ابفدب ا ئدم وت ايلفادئ ةدم اي ةد 

ااقددع األع   ،عاالتددذ عفددا ايلفاددئ Qفصددو ا ئددم  ، بددث ايصمصدد  

 Nاب  ايلفادددئ بقلدددائ عيدددثي اهلل  ،بلقدددة  ي نددداعو ةددد  لدددب
 ،ةلتدث  عقاهد  يدو ا  ةدم ندثع ،و1سف نعم  ايلفادئ عدم حدخ   ةقمقمدم

ي ويدد  وي اهلل بمددا "اايفدد    "بئددع اهلل ايدد  م ايدد  اع"ايئددو  األاي 

ايصددخ   ب يقلددائ فدد نعم   عددم  Q   ا ئددم دفلدد "Nعيددثي اهلل 

ف ثتد    بدث ايصمصد    ،اثتدا رد   بد  ايصمصد   :Qفق ي ا ئدم  ، و   ن ثم

عقاهدد  ةددم ل ا ددب  ،رةنددذ ن ثددم  دد  ايظهددثع بدداو ايالاددث  يددث  ا دداا

ايددتثفا   :Qاع ددل وت عدد  بددم  ال ل يددئ فقدد ي  ،ايددامم انقددط ا مدد ا

فئدقع ايثراقدم فئدقمه  وت عد  بدم  ال  :ثد ي ،نالدع :ثد ي ؟ر   بد  ايصمصد  

عمددب  للددبا   دد     ددب اابددم :رددع ثدد ي ،ف  ددبل  ا  ثهدد  Qل يددئ 

و  اهلل  قددب لددب  ايفددثا ةددم لددب  ايصددخ   ثطدد      قددب  Nعيددثي اهلل 

 .و2سن ثم ح يي ب يعب ع   فق ي اوف فقث  لبا ةم ير  ع  ثقا 

                                                           

 وقع ا م :  الق  ةئتار ا ا يل  . و(1

 .11ا -37 – 36 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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ئددل  :ثدد ي Q: عاو عددم  ال امدد عا  عددم  ال  العدد  و1ساخلدد ا ل* 

و  اهلل   ددئ     :  لادد ا فقدد ي بددعدبفادد  الددع ارفدد  ععدد Q ةددا اوددتةفذ 

و   :  لاد ا فقد ي بدعدول ئدل بفاد  الدع ارفد  ععد ، ال  ي يفم ةم رالقث 

ا ندد   ان وت ا ئددم اا ئددذ  ، ان وت رثيددب ف يددمالثا يدد  ا لاالددثا

رالفدب  - ؟ ا  بمدا بدم عد  :فقد ي يد  عطدا اهلل ابفد  ،ف يمالثا بة ا لاالثا

اد   بدو ثدا ا دا   ؟ يت  د    عد  ي  اد :فقد ي يد  -بما بم ا فعادم 

فقدة اد   ي اةد   اوختد ع  طد    ،ةببث   ي فئدو لو ي رداع  ةدم ثتقدو

فغلدددئ فدددبلئ وت ةصدددالئ بدددم ايددديبا الدددث  ،يئددد  لفددد ع :فقددد ي

 ،فلدد   عددو ةقاةددم ةصددالئ ،ايفددب ثتدد ي  لدد  ايلثفددم :فقدد ي ،  دب يطصدد

ايقادد  بادفهع  حددطرثا اثدا ا دداا  ةددببث    فقدة  مددي ،فد يتقثا بردد اعاا

 .و2س فئو ل  ي راع  ةم ثتق ي

فقد ي  ، طد    و  طد  عطدا اهلل اوختد ع ياطد رل اوختد ع يد  ب إلة ةدم :با   

 .اإلة ةم ؟؟اوخت ع ي  يئ  لف ع  و ي طئترب

                                                           

 .184:1 ثوئ ايارم اي ااناو، اخل ا ل اام ا ي،و (1

 .15ا -88 – 87 : 42 ،ايالسةم اومقيس - بر ع األنثاع و2س
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عددم عمدد  بددم بمددا بددم  ،: اوعادداو2س ةدد ب ايوددثه ،و1سجمدد يس اوعاددا* 

عددم  العدد  بددم بمددا بددم  ،عددم بمددا بددم  دد   اإليددل ي ،عدد  ايصدداي

عدم  ،عدم بمدا بدم ا ئدم ايالد ة و ،عم   ا بدم يدسةم ايغفدثو ،ة يو

 دارفب ا ئدم  :عدم ايعمادل ايالقدا  ثد ي ،عم  ال بلد  بدم عاد ا و3سةالم 

   اايداو ايثفد    ثطد  ردثن دود   لد :ثد ي Lبم عد  بدم  ال ل يدئ 

اابدم  Nلبا ةد   ا  بد  عد  بدم  ال ل يدئ   دث بمدا عيدثي اهلل  :فق ي

عمدد  احدد  ط   اي احدداتب     شددها    ي ويدد  وي اهلل ا   بمدداا عيددثي  

 ،ا   اهلل ب عددو ةددم ي ايقطددثع ،ا تدد ع  بالقمدد  ااعطلدد   خلاطدد  ،ا اطدد 

ردع و   احداو رد   ئدم  ،عد ن بدة ي ايصدااع ،اي    ايف ي عم  عةبدع

فد لا اد   ليدو رد  بفدب  Nبدة  احد   بد  عيدثي اهلل  -ع  بو احا  اا -

ا احدداو  ،اي طلددم ايددانا   ادد   ددو ،اابددو عددو  واعتددو ،ايددي  باتددو

اايصددم  عفددا  ،ردد  بفددب ب يصددس  عفددا اثتهدد  ااييادد   ي  لقهدد  عفددا بقهدد 

 ،ا ئددم امددثاع ،اايالدداي ي ايدد ق اايغلددئ ،اايثتصدد   ،ايعددطهم
                                                           

 .1ا ،220اوعاا، اية ب،و (1

   .8ا :7 ايوثه، اية ب،و (2

 ي اوصاعرم:  ارف   بث ةالم . و(3
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 ،احددقم ايدد  ع ،م اومهددث  ا حددر   ايددطسااع دد ،اوادد ا  ايلدداب

  داثصدد ،ا ددئ اوئدد اذ اجم يئددتهع اايتثا ددل ف ندد  ةددم  فلدد  ايالطدد   

  ف نددو علددذ ةددث  امهدد   بددسا ااالددا ي ايددانا ،ايةدد  االادد  اوددث 

ا  دد ع  ،ا احدداو بخعددام اهلل ي    ةدد ع اعسناتددو ،يددقع و1سالدد ري

 ،ةدم  ةد  ام د   ف بدا  بد  ااولا عد     ، ع بد يقثي اايعالد دعم ايتئد

اوردد ع ا  ،ةددم  ةدد  ايددانا  فت ندد   تدد  طصددائ عشدداع فادد  ااولا عدد    

و 2سفدد   ثدد رم ايئددثا رغدد  ،ةددثالم ايتهمددم ااومقددس اوظفددث  بدد  ايئددثا

 ،ابدد وال ا   ةدد ا ،اعددم اخلفدد  ا ددثعا ،ااددم هلل ردد  بفددب عدد ةس ، قائدد 

ا اع  ،يي يصددس  ا  ددئ ايصدد  ،اعددم اوفلدد  ن لادد  اااخ اي ددثا  ي اهلل

 ،طلددث  ةفقدد  و3سااارقدد  ب عةيددو يددعس ،ايع يددب عددم  رفددو اابغلدد  بققطددو

ةددم ي عقدد  يدد  اي   اجمدد عا  ا ع اوددةعا ،اوردد ع اامقددثي ي ايو ثدد  

اعقاددو فاهدد   ،ااثتصددا ي عط  طددو ،ااثتصددا ردد  بفددب ي ةالاعددتو ،عقددع

 ،اثددا  يفعئددو طغددفع ،اايددي  ايصددم  طئددقع ،بدد ألة  ايدداا ع ايددبو طواقدد 
                                                           

 ا سخو: رصرل. "ة "ي  و(1

 رالا. "جم يس اوعاا"رغا. اي  "ة "ي  و(2

 : ااس."ة "ي  و(3
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ااع ددع ةددم  لقددو  ،ااددم هلل لاادد ا عددو ادد   دد ي ،اطالقددع اخلددا طالقددع

اي طدد اقم لال ةدد   تدد  طصدداا ةفدد  ثطدد   ،ااثدد  ةددفهع ايلطددا ،ايصددغا

 ،ا  لددا نعئددو .اعقاددو ب يصددث  ف ندد  اادد   ايطددا  ا فددم أللقدد  ، اقدد 

ا افدد  ةددم  ،اعقاددو بممدد يس ايددبا  ،اا تفددئ عددااع ،اا ددبع  قائددو

ا احدداو  ،فدد   ن  يددو ردد  بفددب نصددر  الددبا فدد اا بافددب ابافددوايدداع ا 

ا ةدد   ،ف ندد  شددقاقو اابددم  باددو اثددا طالقددع  طددب يدد  ،ب  اددو بمددا  دداا

ايثحدد   بددبيو ااهلل اخلقاعددم  و1ساي  عرددا ،  ددثع ا ئددذ فهددث ابددم  ةددو

  ،ا   رلددب ايوغدد   ايطغدد   عددفلع ،اوردد    يدد ي    رصددقرلع ،عقددالع

 . و2ساي ثث  وي ب هلل ايال  ايالظاع ،اايص  ايص   ت  رفيي اهلل اية 

 .ااعطل   خلاط   و ي  رلث  لت ع  ةم بذ اخلقب :با  

عدم عد  بدم بمدا بدم  ،:   دا بدم عطداا و3سمهاطم ايعداو ايودثه* 

 ،عدم بمدا بدم عطادا اهلل بدم اعاع  ،عم ع  بدم ا ئدم ابدم فلد ي ،اييبا

                                                           

 : اي  ارا."ة "ي  و(1

 .7ا -204 – 202 : 42 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع بر ع  و2س

 .157ا ،194 ايوثه، ايغاطم،و (3



 ي بر ع األنثاع Qاإلة   ا ئم  ................................................................. 260

لدب   :ثد ي Qعدم  د ب  عدم  ال  العد   ،عدم عمد ا بدم شدم  ،عمم عاا 

الدب نئدخم اتد   يدقاع بدم ثداس  Qوت ا ئدم  Qاحام  ةدا اودتةفذ 

اث  ذدد  عددو عدد  بددم  :ثدد ي  بدد   ،ابددسب  فالهدد  وت  بدد   اث  لدد  عقادد 

فعددها  احددام  :ثدد ي يددقاع ،حدداا يددقاع ع دد  اهلل :فقدد ي Lا ئددذ 

ا شددها عددو احددات   Q ددذ  ا  وت ابفدد  ا ئددم  Q ةددا اوددتةفذ 

ردد  بفددب  :اثدد ي ،ا ئددذ ا بمدداا ائاددل ايددا  اعايدد ا شدداالت  ا لدد  باتدد 

رددع  ،وياددو ا     فددل وياددو اتطددب ايددس ب     ان N ةدد   عيددثي اهلل 

فد   ععدث  فقدو او   ،رد  بفدب  ند  اب األةد  ااب ايدا  : ثط  عقا  فقد ي

فقدة فد ا  ،ردع لاد  ايثحدام وت    لد  ،طد رعثتق  فرضبم ةل   ببدم اي 

 يددتث علع اهلل ا ثدد    ، عظلددع اهلل ا عدد  فددالع نطددالع :ةددم احددات  ثدد ي

 تد  ثددطو  "ي ويد  وي اهلل  " :ردع ن رديي رقددثي ،عقدالع ايئدس  اع ددم اهلل

 رم ةددم شدده  عةلدد   ياقددم اممالددم يددفم  عبالددذ ةددم دياقددم رددسب اععدد

 .و1سعرشرم ةم شه  عةل  اا   ب  ياقم و ا  ا ،ابم  

                                                           

 .12ا -213 – 212 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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ع رد   :: لاد  ايعقاد  بمدا بدم ةالدا اوثيدثو ثد يو1سف  م ايغد و* 

مدا بدم  دارف   بدث  العد  ب :ي بالو ايلتئ ا ارفادم ايقارمدم ةد  حدثعط 

 ، ددارف  عدد  بددم عطددا اهلل األنطدد عو :ثدد يو 2سعطددا اياليرددي بددم عدد ة  ايددال  

 :ثد ي ، ارفب بمدا بدم   دا بدم عائد  ابدم   دب ا ئدم بدم ياد  :ث ي

ا ددا  ي اتدد    ال ا ددارتفب  : ددارفب بمددا بددم ا ئددم امالعدد و ثدد ي

 ةدد  ابفدد   Q ةددب عددم  ةهدد      العدد  بددم بمددا  دداره      ةددا اوددتةفذ 

ي اوئددما اي  :ثطددثع ي  عبددل ةثا ددل و3س   يعدد  يدد   عبددل Qا ئددم 

اونددة  عا   ددبا    ي رالقددع  ،  اع  الددا  بددم لطددا اي  طددم اي ايغدد و اي

 .و4س  ا ةم  عاا   ةث ل ث  

عم بمدا  ،عم بما بم ا ئذ األشف   ،: بما بم عطا اهللو5ساي ا م* 

 ،عم  ال ايصاي ،عم  الع  بم ار   األ   ،عم بما بم     ،بم ريرا ايق يض

                                                           

 .9ا ،61 عطا ايل رع بم ل ااي، ف  م ايغ و،و (1

 ي اوصاع: ايالق  . و(2

 ي اوث الذ. " عبالم  "ي اوصاع:  و(3

 .15ا -214 : 42 ،ايالسةم اومقيس -األنثاع بر ع  و4س

 .ان نالف  عقا  ي ات   اي ا م ،221 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (5
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 Qثد ي  ةدا اودتةفذ  :عدم لد عا بدم شده   ثد ي ،عم حعثا  بم ثماصم
ااوالصدثة    ، نتة وة ة   بالاو ايااا شدط    لد  امفدم ،يقرئم اا ئذ

 .و1سايالفم اهلل عو ةم ع  ااة ، عظلة اهلل

 ،عدم ابدم  ال عمدا ،عدم  باد  ،عدم عد  ،ايلقافدب :و2سوعس  ايثع * 

و   :ثدد ي Qعددم  ال  العدد   ،عددم  ال امدد عا  ،عددم عطددا ايصددما ابددم بعددا

ا   ةفددب  تدد      :   ايثفدد   ثدد ي يبفدد  ا ئددمد ةددا اوددتةفذ ودد   لدد

 .و3سفعال  ،وياو ة     وب عيثي اهلل ا  تمفو عو ة  ا تمففب عقا 

 Q   ر فالدد  وت شدده  بددم  ثشددئ    عقادد ب يددف   :و4سوعددس  ايددثع * 
فقددة ع ددل ا ئددم  ،ودد  يدد ع وت ايلثفددم ايددتث ع    يددقمم اتطدد  اايثحددام

 .و6سو5س فالته  ويا 

                                                           

 .18ا -265 – 264 : 43 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و1س

 .406:1 ايو ه، عس  ابا ، عس  ايثع  بو و(2

 .3ا-322 :43 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و3س

 .    406:1 ايو ه، عس  ابا ، عس  ايثع  بو و(4

 .297 - 230ص  1ط   لب  اي اار   ي ايل ي أل  و(5

 .4ا-322 :43 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و6س
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طقددثي يق  دد  ولا ايددتي ط  ةددم  ددارو  ا  :ثدد ي امددثل و :بادد  

فد   احدق  نثند  فققد  ورد   :ثد ي ابدم ايئدلا  ،  ابد ادعم  ور  بلئد

وزدد  عفدد  اولا  ع   ايتطالاددا  :فدد لا  يددلت  ااععتدد  ثقدد  : ددارف  رددع ثدد ي

رظهدد  ةددم اخلدد      زدد  ب يفصددئ  رلدد  رلددث   : ثثي. زدد  بدد يعتي :ثقدد 

 .يسيتيا  

 :: عاو عددم يددقاع بددم ثدداس ابددسب ثدد يو1س   ايعقادد دةددم ي يلدد* 

 Q  ددذ  ا  وت ابفدد  ا ئددم Qشددها  احددام عدد  بددم  ال ل يددئ 
ابمدداا ائاددل ايددا  ائاددل عايدد ا  لدد   Qا شددها عددو احددات  ا ئددذ 

ردد  بفددب  :Q رددع ثدد ي ،رددع  فددل ويادد  ايلتدد   اايئددسا ،Kباتدد  اشدداالت  

 ،    ان وياددو ا     فددل وياددو اتطددب ايددس ب N ةدد   عيددثي اهلل 

ا ةدد       ةدد ع  ،ا فددل وب اتطدد  ايددس   Nاددة  ا  وب عيددثي اهلل 

عددو ابفدد   و2سرددع  ثطدد  ،Q ع اوددث     طافالدد  وت   اددو ا ئددذ دولا  لدد

   طافالدد  وت ابفددو عدد  بددم  Nا ةدد ع عيددثي اهلل  :فقدد ي Qا ئددذ 

                                                           

 .5433ا ،189:4 ايصااا، ةم ي يرض  ايعقا ،و (1

 ي اوصاع: ث ي رع اثط . و(2
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 N ا ةد ع عيددثي اهلل :فقدد ي Qعد  بددم ا ئدذ  و1سرددع  ثطد  عددو ،ا ئدذ
اةفدب  N فد ث    ةدم عيدثي اهلل ،   طافل احاتو وت ابفدو بمدا بدم عد 

رد  بفدب  ند  اب األةد  بالداو  :فقد ي Qرع  ثطد  عدو ابفد  ا ئدم  ،ايئس 

 ،اي طد رع ، بم ةلد   ببدمدفد   ععدث  فقدو او  ثتقد  فلد ،ااب ايا 

بئددع اهلل ايدد  م ايدد  اع لددبا ةدد   ا  بدد  عدد  بددم  ال  :ااتددئ :رددع ثدد ي

 .و2سQل يئ 

 :يف امامته Pبه فاطمة الزهراء  تما اخرب

عددم   ددا بددم عطددا اهلل بددم  ،عددم عمدد  ،ايعردد   :و3س ةدد ب ايوددثه* 

عدم  ال يدقمم ياد   ،عدم عطدا اي  د   ابدم عطدا اهلل ايالمد و ،ع  اي  ي

عدم  ،عدم بمدا بدم يدف   ، ارفب   دب بمدا بدم اوغدا  :ث ي ،بم اوغا 

ب  :ثد ي  ال مد ب  بدم عطدا اهلل :ثد ي Lياان   ال عطا اهلل  العد  بدم بمدا 

 :فقدة  دس بد  ي بالدو األرد   ثد ي يد  ،وياو    م  عرا      قث بدو فاهد 

                                                           

 .ي اوصاع: ث ي رع اثط  عو ابف  ال و(1

 .52ا -250 : 42 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .13ا ،291 ايوثه، اية ب،و (3
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اشددها  :ثدد ي  دد ب  P  دد   عددم ايقددثا ايددبو ع رتدد  ي رددا  ةددب ف لمددم 

أللفعهدد  بثيدددال   Nبدد هلل يقددا   قددد  عددو ف لمددم بفددد  عيددثي اهلل 

فادد  اتدد    ، ااد  ةددم اب  ددا   لدددفدد لا باددال  يددثا   لدد ،Qا ئددذ

ةد  لدبا رد   :فققد  ،و1سعدمس ا لادئ عا ردم ةدم اوئدو األلفد  نثع ةم اي

فاد  ايددع  ،لدبا يدثا  لداا  اهلل عدي ا د  وت  ال :فق يد  ؟بفد  عيدثي اهلل

فئدد يته     طافالدد  وب  ، ال اايددع بالدد  اايددع األاحددا ا بالددا  ةددم ايدداو

 ،نالددع :ثدد ي ؟و2سيددو    طال ع ددفب  دد  فهدد  :فقدد ي يدد  ،فعالقدد  ،ألنئددخ 

انظدد  ي  :فقدد ي يدد  ،   دد ب  وت ةفييدد  ا طدد  بصددراعم ةددم ا مهددبدفملدد

بئددع اهلل  : حددراعت  ةلتددث فلدد   ي ،حددراعتو  تدد   ث  لدد  عقاددو

 نييد  ايد اا األةدذ وت  ،اي     اي  اع لدبا اتد   ةدم اهلل اياليردي ايالقداع

ردد  بمددا عظددع  يددة ب ااشددل  نالة ددب اي لرددا  ، دد طع ايفطاددذ و3سبمددا

ف ندد  ةددم ردد أل يددثاو ا ددش  ،اي  ددش مهدداو و4ساي طدد أل يددثاو ، ي ددب

                                                           

 ي اوصاع: ا لائ ةم عا رم اوئو األلف . و(1

 ي اوصاع:    طتال ع فب ب . و(2

 ي اوصاع: عو بما. و(3

 ي اوصاع: اي ط أل يثا ب. و(4
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ردد  بمددا و  احددوعاتو  ،ايالدد وذمهدداو  عببدد  عددباب  ي  عببدد    دداا ةددم 

 و1سحددا ا ا القدد  ا ئددم عاطددمافلددق  احدداو عددو األا ،عددو األنطادد ا

 .و2س......ات ا   ا ارو.عقمب ةم بالا انقل ا ةا   با 

 :ثدد ي بمددا بددم ويددر ا Qعددم  ال  العدد   :ةصددط ا األنددثاع* 

 Nا ددارفب  بددث  العدد  بمددا بددم عدد     ف لمددم ع شدد  بالددا عيددثي اهلل 
بئدع  :اتطد  لدبا ايلتد   Nاو  ف لمدم بفد  عيدثي اهلل  : شه  ثد ييتم 

اهلل اي  م اي  اع لدبا ةد  اتطد  ف لمدم بفد  بمدا ي ة بد  و   داب  د  

   ب طصداث  بفةندذ  اثادم طفعدب عفهد  ةدم رةعلد  ايتدب بد  اد  عد   ي 

ا  ع ئ بالا نعقم ايئدقب انعقد  اوغد  ا  د   نعقد   رةعلد  ايالد   ا ردةع 

اونددة  ةدد   يفئدد ا بمددا  باهدد   ددس  ،قمددي ع ةدد  ثدد بس ي  اا  مهقتهدد اي

ا ةدد   يعقدد اا بفددب ل شددع ابفددب عطددا اووقددئ بخمئددذ  ،ا عبالددذ  اثاددم

ة بدد    يدد ب     طثيادد Qااتطدد  ي  حدد  ة بدد  ي اوارفددم    عقادد   . اثاددم

فدد لا  ،فددس طعدد ا اطقادد  ةدد   ا   ادد  Nفاممددل ة بدد  وت ةدد ي عيددثي اهلل 

                                                           

ايالاطم: ايينطا  ةم    ، ة  لال  فا  ايفا   ا يصفااا. اايالاطم ةم اي   :  و(1

 ةث ل   .

 .6ا -203 – 202 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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او   فالدد  وت  .ب بدد   دد  ب  فالدد  وت ابفددب ا ئددم اا ئددذ فاقا ندد  ددا

ي رعد ا  Nع  بم  ال ل يدئ عدو      ققد  فاد  فادافل ةد ب اةد ي بمدا 

فد لا  ،ب عفب ةدم  ردةع اود ي ةد   ةد   بد  اةد  طصداث  بد درقل ،ةف  شاع 

   اهلل حاثته  اةد   ةد   بد  فد ية  بادا اهلل طالد ت ابادا عد  رتصداادثل

فدد لا  دداب بدد   دداب  فالدد  وت ابفددب  ،ارفعددب  اددو شدد ا ي  دد أل عقادد 

فافعقدد   ارتصدداث    Nا ئددم اا ئددذ اودد ي ئاالدد  ةدد ب اةدد ي بمددا 

رالفددب بفدد   ال لع  -او  يبفددم  فددا   ، اددو شدد ا  ا ي  دد أل عقدداهة

ايتدد بث  األحددغ  اطغوهدد  ي اودد ي ةدد  ادد   انالدد  ام ةاددذ  -ايغعدد عو 

  .و1سرسر  ااييعرطم اايقواعتذاايفمط اامئ ااي

لدب   :ثد ي Q  د   عدم ا ئدم بدم عد   :عم ارا بم عد  ثد ي* 

ايالددثا  اايددايي  :احددام ف لمددم بفدد  بمددا  احدد  برددب  علهدد  ايئددطل

ااي ثددم ااوطادد  اا ئددف  اايصدد فام اةدد  أل  وبدد الاع وت عدد  بددم  ال 

 Qا ئدذ اوت   اد  Lفد ت ا ئدم بدم عد     عد دف   ةلد ،Qل يئ 
ب درددع و   احدداو ي نعئدد .Nاوت األادد  فدد ألا  ةددم ايددا عيددثي اهلل 

ولا  ندد  ةدد  فغئددقفب بادداع  Nبالددا عيددثي اهلل  الددب   ددئ األنعددس وب

                                                           

 .13ا -185 – 184 : 100 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س
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اي رعدها  فدس  افدس  اي ارد    عفداع  ،ا فوفب ااعفدب اا ففدب يداس

ئددل اهلل بافددب  ،اايددتث عتو اهلل طالدد ت  تدد   يقدد ع ،ي احدداتب وياددو

 .و1سباا  Qااتئ ليو ع   ،اث    ثاع  ،ابافو ي  اع 

أل دد   ،بالددا مهئددقه  اطلعافهدد  ا فثلهدد  P  دد  طثفادد   و2ساعاو* 

 ،ا  د   اد   عدو اهلل طالد ت    رتدثت ليدو ةفهد  مهالد  ،ل ل   ي  نس فاه 

اقفددث  ذ اارفددئ ا    ل  وي  ةددا اوددتةفذ اا ئددم اا ئددداوندد  ن يلدد

    هدد   Qا    ةددا اوددتةفذ  ،ا يددةا بفدد  عمدداس و3سافلددم   عرتهدد 

اي  ،ان رالقددع  دد    ددا ،اةالدد  ا ئددم اا ئددذ ي ايقادد  احددقثا عقاهدد 

 Pأل د   ، اا اف ذد  اي حدو عقاهد    دا ةدم يد ر  ايفد ي مهدالعد ل
ي طصدد  عدد   ةددم نقلدد  عهددا اهلل اعهددا  ال  :اثدد ي ، احدد  بددبيو

 ،ا  ددباا وعرددب ،اعقمددث   قددب ،Qي  ةددا اوددتةفذ عدد   Nعيددثي اهلل 

ااددببثا شددهث و الددع  ،ا  ثددثا حددراعتب ايتددب اتطهدد  ب  ال بمقددو فدداع

العدد  عقدداهع  ،ا    رمددم Q   ادد  اةال  ادد  ا ةددا اوددتةفذ  -ااهلل  -

                                                           

 .14ا -186 – 185 : 100 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .  146 ابث ا ئم او ناو، جممل ايفثعرم،و (2

 .-بير    ايثاا  -ي سعو: ا  عرته   و(3
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يمقفددب اةالددب ا ئددم اا ئددذ يدداس ا دد عا  Qي باددثذع ا ةددا اوددتةفذ 

ع بدد هلل اب يددثي   ي طظقمثندد  اي طغصددطثن   قفدد  ايددبو وت ةفدد ابع  لادد ل

 .و2سو1س ........ الق  اهلل يف 

 :عن امامته Q به االماٍ احلسن أخربما 

: بمددا بدم ايالطدد ي و3سل ايعثا ددا اط ارد  امردد   ايظد ل  افدي  د ة* 

عم ا ئذ بدم بمدا بدم ياد  ايالقدثو عدم  ال بمدا ويدةعا  بدم بمدا 

ب عمدب عد  بدم ف دار :ثد ي ،و4سبدم  العد  بدم بمدام وير ا بدم بمدا ب

 Qعددم ا ئددذ بددم اردا عددم ا ئددم بددم اردا عددم  بادد  عددم  ددا   ، العد 
اوند   : دذ ثتد  عد  فقد ي L وئ ا ئدم بدم عد  بدم  ال ل يدئ  :ث ي

                                                           

 ات ا   ا ارو.و (1

 .349 – 348 : 30 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .8ا ،545    ايارم ع  ا ئافب، افي   ةل ايعثا ا اط ار  اير   ايظ ل  ،و (3

 للبا ي ايلت  : اي اوصاع: ]ويةعا  بم وير ا بم بما بم  الع  بم بماو و(4

ويةعا  بم بما بم  :ايصراي اة ي فه ي  ايفم  ، اااس   ي  قثا  عم الع

 .Kوير ا بم  الع  بم بما بم ع  بم ا ئذ 
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 ُقنل اْل ﴿ :ةم  لد  باد  افد   اهلل ةدث ذع عدو اد  ةئدقع  ادو رقدثي

ا إ اْل  ننر   َأج 
ننَمُلُك   َعَلي ننه  د  َأس  َ  َبَسنننَة  ْنننز  ننَس  َبنن  َوَمننن َيق   ال ُقر 

َلننُه ف يَهننا  امل َننَوْدَة يف 

ن ا  ف ث ا  ا ئفم ةث طف   ل  ايطا . ﴾ُبس 

اتدد   ةقتلددئ األردد  أل ددا بددم بمددا بددم عادد ا عددم يدده  بددم * 

بما ايو لثه ايق يض ثد ي ثدا  عقافد  ةدم ايعد   يدفم  عبالدذ ارسرة دم 

م عدةع بدم ةود  عدم  ال عثاندم عدم   يدا بدم عم ارا بم بما اي ل او ع

عدم عطدا اهلل بدم  طد   بدم األع   ،عققمم عدم عطادا  بدم عمد ا ايئدقة 

اةددم  :ث ي.ث يدد     يددقاع :عددم يددقة  ايعدد عه اايدد اا بددم عدد ا  ثدد ي

ب بددم ثددث  عددم  العدد  بددم دل رددب  حددر بف   ددارفب عدد  بددم  طعدد

طدث  عدم ايدفةب عدم ب بماايعياعو عم ا ئدذ اوفقد و عدم ا ئدم بدم

ث يد   :عدم يدقة  اايد اا ثد ي و2سعدم عطدا اهلل بدم  طد   و1ساع بم  طداش

                                                           

اطعارا اي اا اطصغا  طاش. لث اع بم  طاش األياو ايلثي  بث  وبلرس اييا و(1

ة رع ث ي ابم  م  ي ايتق رئ: رقم  قا  لرض  ة   و ا   ا ارفتذ  ا رسب ارةنذ 

 الث ابم ة  م ايطل اعرشرم يفم.

 ط   اعاا  ابم األع  بتعارا ايت ا ايتمامب  بث عطا اهلل ةم ايئ بقذ وت  و(2

 .37رالب  ي اهلل اشها باعا رع نيي ايلثفم اة      يفم اييس  اا   
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افدد  اةدد    ثددا ثدد    ايتددثعا  ااإلنمادد  فال فدد   احددا ا  و1س:   يددقاع

 :.........ث يددد     يدددقاع.N بمددداان  و2سطددد      عقدددعاألنطاددد ا ا  ط

ا ندد   عمددئ  ؟ ندد  ان  باددو لددبا :فققدد  Qفققادد  ا ئددم بددم عدد  

  وة ةد  دةم حدغ   ايدتاب ورد   ةدل    افد  ع فد  حدعتهع ايرفدب ععد

 :فقدد ي ب ،فث ددا  ليددو ي ايلتددئ األات ،ا فلددقهع ا بددثلع يدداالع

 :ث يد  .ورتافدب برصد   :فقد ي ؟اةد  عسةدم ليدو :نالع  ن  ان  ال فققد 

فث داله  بدذ اعاد  ردع يدرقه  ائدراب ايداثاب ردع  و3سف فال  وياد   صد  

 ،عمفهدد  فمالقهدد  ر ثثطددم  دد اا رددع  تمهدد  فطدداا ايددفقش فاهدد  رددع  فالهدد  وب

ردع ةدا  ،ةدم رعالد  ةفد  لدبا ايدبو فالقد  :ثد ي ؟فمدم احداو :فقق  ي 

   درا  ايامف   ت   د ا  يدوثا اوارفدم الدث ثد  ع ردع ل لد  ردا  ايائد

                                                           

ي اوصاع: ابذ ا ارفذ  س  ي األيع ظ اياس ي عا  ايرفب عرش س  اي  و(1

 يق   ارو ايال ةم و   لف   ي لبا ايلت  . ا 

 ي اوصاع: ا  اع  . و(2

 ي اوصاع: ف فال  ويا   ص   ةم األع . و(3
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ةددم  :بدب  ا رتصددالا فققد  ي نعئد    د  األع  ةددم مهدا    رفرفددفلد

 . و3سو2سو1س.........ات ا   اخل ؟ر   احا 

عدددم ابدددم  ،عدددم ابدددم  طادددئ ،ايقوددد   :و4س ةددد ب ايصدددااا* 

عدددم  ،عدددم يدددس  بدددم  ال عمددد   ،عدددم ويدددةعا  بدددم  بددد   ، قدددثي

عددم ا ئددم بددم عدد  بددم  ال  ،عددم  ال ايوعادد  ،ةالدد ا  بددم   بددثل

 نددد  يددداا ايفطادددذ  :رقدددثي Nيدددمال  عيدددثي اهلل  :ثددد ي Lل يدددئ 

اعددد  بدددم  ال ل يدددئ يددداا ايثحددداذ اا ئدددم اا ئدددذ يدددااا 

 ،ااأل مدددم بالدددا   يددد    اوتقدددذ ايافددد  اب اهلل ،شدددط    لددد  امفدددم

اةالصددداتف  ةالصدددام اهلل عدددي  ،ال عتفددد  ل عدددم اهلل ،اعددداان  عددداا اهلل

 .و5سا  

                                                           

 .17 ا ا بم عطاا اهلل بم عا ا امثل و، اير ،ةقتلئ و (1

 .6ا-187 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
 

 .26ا -251 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .16ا ،652 ايصااا، اية ب،و (4

 .6ا -228 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و5س
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عددم  ،:  الو3سQ، عاددث    طدد ع اي  دد  و2س، اخلصدد يو1سواددةي ايددارم* 

عدم  بد   بدم  ال  ،عدم ابدم  لرفدم ،عدم ابدم  ال عمدا ،عم ابم عائ  ،يالا

يددمال  عطددا اهلل بددم  العدد   :عددم يددقاع بددم ثدداس ابددسب ثدد ي ،عادد ا

اعطدا اهلل بدم عطد ي  Lافد  عفدا ةال اردم اا ئدم اا ئدذ  :ايوا ع رقثي

ا ند   ،ا يد ةم بدم اردا ردبا   دارف   د   بافد  ابافد  ،اعم  بم  ال يدقمم

و   ات  :رقدددثي Nثددد ي وال اردددم بدددم  ال يدددعا   يدددمال  عيدددثي اهلل 

 ات بدد وتةفذ ةددم  Qرددع   ددب عد  بددم  ال ل يددئ  ،بد وتةفذ ةددم  نعئددهع

فدددد لا ايتعددددها فدددد بفب ا ئددددم  ات بدددد وتةفذ ةددددم  ، نعئددددهع

 .و4س.........ات ا   ا ارو. نعئهع

ع  بم بما بدم لقدا امالعدب ةالفالفد  عدم  :طعئا ف ا  بم وب الاع* 

 Q ابددم عطدد ي ودد  طددثي  ةااوددتةفذ ع ردد  :يددقاة  بددم رئدد ع ثدد ي

                                                           

 .15ا ،270 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .41ا ،477 ايصااا، اخلص ي،و (2

 .8ا ،52:1 ايصااا، عاث  ا ط ع اي   ،و (3

 .13ا -231 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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ود   Qوع عا ةم ات   ايثا دا     ا ئدمب يلثفم...............اي ه ي ا

القطدثا ةفد      ،ا تمل ويا   ا ب   ل  ايلثفدم Qث   ب ألة  بالا  ةا اوتةفذ 

ردع  ،فم ا  دع وت ايدااع Qر زع ةم ايالم  ئ ةف  ة  ا   ر زع  ةا اوتةفذ 

  د يس Qففظد اا فد لا  ةدا اودتةفذ  ،انظد اا :   قهع ااعب ايئ  اث ي

 ندو  قاعدم اهلل الدب  ااهلل   اع  ةدا  و1س شدها :فق ي ايقث  بد ئالهع ،لف ع

 .و3سو2سايتب اف  ن ال  ةف  Qاوتةفذ 

عدم ابدم  ال عمدا عدم ع  يد  عدم و5س: ابدم ريرداو4سبص    اياع   * 

و  هلل  : ندد  ثدد ي Qر فددل ا ددارو وت ا ئددم بددم عدد   Q ال عطددا اهلل 

 ا ااأل دد   بدد وغ   عقدداهة يددثعا  ةددم دو دداا   ب وعدد :و6سةددارفتذ

                                                           

 ابا ي ايفئو اي اوصاع: نعها. و(1

 .111 -110 ا  ف  ع ئ اي ه، ةع عا انثاع اياقذ، و(2

 .10ا -311 : 42 ،اومقيسايالسةم  -بر ع األنثاع  و3س

 .4ا ،359 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ،و (4

 .رالقث  بم ريرا ي اوصاع:و (5

 يالقهة ي مها ا طف  ب  ي ايل ا  األ   . و(6
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افاهدد  يددطالث   ، اع ةددم للددئداعددو ادد  ةارفددم  يددب  يددب ةصدد ، ارددا

رددتلقع ادد  يغددم بخددس  يغددم حدد  ط  ا ندد   عدد   ئاددل  ، يددب  يددب يغددم

 .و1ساة  بافهة اة  عقاهة  مم مهاو اا ئذ   ب ،ايقغ   اة  فاه 

: ا ئددذ بددم بمددا عددم اوالددو عددم بمددا بددم و2سبصدد    ايدداع   * 

ئهددثع عددم يددقاة  بددم يددةعم عددم عطددا اهلل بددم ايق يددع عددم يددةعم بددم 

و   :Lثدد ي ا ئددم بددم عدد   :ثدد ي ةهدد ا  عددم  ال امدد عا  عددم  ال يددالاا

ي  ، ا اةارفددم بدد وغ   عددو ادد  اا ددا  يددثع ةددم  ارددادهلل ةارفددم ب وعدد

 اع درددا   ةددم ادد  ةصدد ، اع ةددم للددئدادد  يددثع يددطالث   يددب ةصدد

اةد  ةفهد   ،ايداس فاهد  يغدم وي لد يب ي  د   ،يطالث   يب يغدم   ةادذ

ا ند   ،اي فداهة اي بادفهة ابدم نطدب مهداو امهدا   دب ،يغم وي اثا عقمتهد 

 .و3سا مم عقاهع

                                                           

 .2ا -41 : 27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .5ا ،512 بما بم ا ئم بم ف اخ ايصع ع، بص    اياع   ، و(2

 .4، ا45 – 44 : 27 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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 ،:  ال اابددم ايثياددا ةالدد و2سQعاددث    طدد ع اي  دد   ،و1سواددةي ايددارم* 

عددم  ،عددم يددالا اا مدداو ابمددا ايالودد ع ا  ددا بددم و عرددس ئاالدد 

عددم  ال  العدد  بمددا بددم عدد   ،عددم  اا  بددم ايق يددع امالعدد و ،اي ثددب

 L ثطدد   ةددا اوددتةفذ لا  رددث  اةالدد  ا ئددم بددم عدد   :ثدد ي و3سايفدد  
 ،ةتلدد  عددو رددا يددقة  Qايددقة  ايعدد عه ع دد  اهلل ا ةددا اوددتةفذ 

فئددقع عددو  ،  اايقطدد ي فددا   اوئددما ا دد ا  ول  ثطدد  ع دد   ئددم ابادد

ردد   ةددا اوددتةفذ  يدد يو عددم  :رددع ثدد ي ،فمقددس Qفدد    Q ةددا اوددتةفذ 

رددسب ةئدد    و     طفددب  ددم عقمدد     ايقددث  عاطددثا ةددم  ةدد ع ةدد  

او  طلددم  ،ب عقدداهع   ددع يائددثا بمدد ةثنذ ي  نادد لع اي ي   دد ذعد ثلدد

يدقفب  :Qفقد ي يد   ةدا اودتةفذ  ،األ    عقمد   ندو الدع  ع يدثاا

اعدم  ؟بلئ عا د   د   عدم اي  د  ولا ند    ردم طد :فقد ي ،عة باا يدو

                                                           

 .1ا ،314 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (1

 .35ا ،67 ايصااا، ،Q عاث  ا ط ع اي   و (2

ي ايالاث : بما بم ع  ايط ث . الث يهث ف    اا  بم ايق يع ةم  حر    و(3

 .307: 1اي اا  ، عا ل   ةل Kامثا  اايالئل رذ 
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اعددم اي  دد  ااددب رعددط  ايددا  األعددة   ؟اي  دد  ااددب رددبا  ارفئدد 

 Qوت  ال بمددا ا ئددم بددم عدد   Qف يتعدد   ةددا اوددتةفذ  ؟ااأل ددثاي
 ةد  ةد  يد ي  عفد  ةدم  ةد  اينئد   ولا  :Qبمدا   طد  فقد ي  بد  ر   :فق ي

اايد ري ةتالققدم بد بثاا  ،فد   عا د  ةتالققدم بد ي ري ؟ن    رم طبلئ عا د 

فدد    ل  اهلل عددي ا دد  بدد   طقددو  ،وت اثدد  ةدد  رتردد ع حدد  طه  يقاقظددم

ا ددبب  طقددو ايدد ري  و1سطقددو ايدد ري ايدد اا ايدد اا عددو حدد  طه   ددبب 

او  ن ردد ل  اهلل عددي  ،ابددثاا ف  الدد  ايدد اا ا يددلف  ي بددا  حدد  طه 

ري ا   بد   طقدو ايد اا عدو حد  طه   دب  ابدثاا ايد ري فمدبب  ايد 

ا ةد  ةد  لاد   ةدم  ةد   .اي اا فقع ط   عو حد  طه  وت اثد  ةد  رطالدو

فدد   حددو  ،ايددبا  اايفئددا   فدد   ثقددئ اي  دد  ي  ددب اعددو ا ددب لطددب

اي    عفدا ليدو عدو بمدا حدس  ط ةدم انلعدب ليدو ايوطدب عدم ليدو 

او  لددث ن رصدد  عددو  ،بدا ددب ف  دد ا ايققددئ الادد  اي  دد  ةدد  ادد   نئدد

قددث ةددم ايصددس  عقدداهع انوطددب ليددو ايوطددب عددو بمددا ا ي بمددا  ا ن

ا ةد  ةد  لاد    .ب اي  د  ةد  اد   لاد  دليو ا دب فد عقع ايققدئ انئد

                                                           

 ي اةي ايارم:  بب  طقو اي اا اي ري. و(1
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  ةددم  ةدد  اوثيددث  ايددبو رعددط   عةةدد  ا  ثايدد  فدد   اي  دد  ولا  طدد   لقدد

 و2سابدا  مهدا ةلدو   ف يدتلف  و1سفم ةاله  بققدئ يد ام اعد اا ل   دم

او  لدث  ط لد   ،طقو ايفوعدم ي  دث  ايد  ع  د أل ايثيدا رعدط   بد   ا ةد 

بققدئ مهدا يد ام اعد اا مهدا ل   دم ابدا  ةلدو   ا دو ب  ايفوعدم 

فثثال  ي   ي ا دو ا   عدو بالدو ايالد اا فد   اثالد  عدو عد ا ةدم 

او  اثالدد  عددو عدد ا ةددم عدد اا  ،عدد اا األعددة   شددط  ايثيددا  عةةدد 

 شددها    ي ويدد  وي اهلل ان  :فقدد ي اي  دد  .يدد األ ددثاي  شددط  ايثيددا   ثا

 ،عيدددثي اهلل ان  اي  شدددها بدددبيو ا  ا شدددها    بمدددا ، اي  شدددها  ددد 

ا شددد ع وت  ةدددا  -اايقددد  ع برمتددد   و3سا شدددها  ندددو ان عيدددثي اهلل

 -ا شددها  نددو احددا  اايقدد  ع برمتدد   ،ان  اي  شددها  دد  -Qاوددتةفذ 

ان  Qا شددها    ا ئددذ بددم عدد   -Qا ئددم  [ ال بمددا]ا شدد ع وت 

                                                           

  و ي افم. و(1

 ي اةي ايارم: اانئلط .  و انصط . و(2

 ي ايالاث  ا س و: ا  عيثي . و(3
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 ند  ايقد  ع  و1سQا  شدها عدو عد  بدم ا ئدذ  ، باو اايق  ع برمت  بالداع

 ند  ايقد  ع بد ة  عد   Qا شدها عدو بمدا بدم عد   ،بالدا  Qئذب ة  ا 

 ند  ايقد  ع بد ة  بمدا بدم  Qا شدها عدو  العد  بدم بمدا  ،و2سبم ا ئدذ

ايقد  ع بد ة   العد  بدم بمدا ا   ند  Qا شها عدو ةثيد  بدم  العد   ،ع 

ا شدها  ، ند  ايقد  ع بد ة  ةثيد  بدم  العد  Q شها عو عد  بدم ةثيد  

ا شدها عدو عد  بدم  ،عو بما بدم عد   ند  ايقد  ع بد ة  عد  بدم ةثيد 

 ند   Qا شدها عدو ا ئدم بدم عد   ،بما  ن  ايقد  ع بد ة  بمدا بدم عد 

 Qا شدها عدو ع د  ةدم ايدا ا ئدم بدم عد   ،ايق  ع ب ة  ع  بم بمدا
 ، تدد  رظهدد   ةدد   فامسلدد  عدداي اددة ةقعدد   ددثعا و3س ي رئددم  اي رلفدد

اايئدس  عقادو رد   ةدا اودتةفذ اع دم  ، ن  ايقد  ع بد ة  ا ئدذ بدم عد 

بدد  بمددا اططالدد   ردد   :Q  فقدد ي  ةددا اوددتةفذ درددع ثدد   فملدد ،اهلل اب ا طدد 

وي     فدة اد   :ي  رد   ثد ي Qفخد أل ا ئدم بدم عد   ،ف نظ   ردم رقصدا

                                                           

 .Qي ايالاث : ا شها    ع  بم ا ئذ  و(1
 ي ايالاث : ب ة  ع  بم ا ئذ بالا . و(2

 ي ايالاث : ي رلف  اي رئم . و(3
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فددة  عردد   رددم   ددب ةددم  ع  اهلل عددي  و1سا ددل ع قدد   دد عأل اوئددما

 ؟ردد  بمددا  طال فدد  :فقدد ي ،ف عقمتدد  Qف  الدد  وت  ةددا اوددتةفذ  ،ا دد 

 .و2سQلث اخلرض  :فق ي ،فقق  اهلل اعيثي  ا ةا اوتةفذ  عقع

 :امامتهيف  Qبه االماٍ احلس   أخربما 

عدددم  و6سعدددم اي ثدددب و5سعدددم عمددد  و4س: ة  اقثرددد و3سوادددةي ايدددارم* 

عدم بمدا بدم يدف   عدم اوعلد  عدم ايدفةب عدم  ال  العد  عدم  و7سايلثي

  قدد   ندد  ا  ددب عددو  دداو عيددثي  :ثدد ي K بادد  عددم  ددا  ا ئددذ 

ف  قئددفب عددو فخددب  ا  قددس   ددب ا ئددم عددو فخددب  ام دد  رددع  Nاهلل

                                                           

 ي ايالاث :   ع   ةم اوئما. و(1

 .1ا -417 – 414 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .12ا ،269 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (3

 .ي اوصاع: بما بم ع  ة  اقثر و (4

 .ي اوصاع: بما بم  ال ايق يعو (5

 .ي اوصاع:   ا بم  ال عطا اهللو (6

 .بما بم ع  ايق   ي اوصاع:و (7
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بدد ال  نددتة ةددم وةدد ةذ يددطوذ ا تدد عاة اهلل ةفددب اةددم  بددالة  :ثطقفدد  اثدد ي

 ،ط يددالهع ثدد  مهع ،اةددم  ةلددة اا تدد ع ةددم حددقطو ردد   ئددذ طئددالم   مددم

 .و2سي ايعل  ااوفييم يثاا عفا اهلل طال ت و1ساقهعا

 :يف امامته Q به االماٍ حممد بن عيل الباقر أخربما 

ياد  بدم ا ئدم  افدا عدم: عطادا بدم و3سطعئا فد ا  بدم وبد الاع* 

 األ عدم ا ئددذ بدم يددالاا دعدم عدد ة  بدم افدا ايئدد و4سبدم ايعد ا  ايقددياا

يدمال   بد   العد  بمدا بدم  :عم بما بدم عد  عدم ارد   بدم اوفدبع ثد ي

اف عهد  عد  بدم  ،Nنردم شدم    حدقه  عيدثي اهلل  :الدث رقدثي Qع  

                                                           

 ي اوصاع: ااقلع. و(1

 .4ا -356 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .11ا ،396 ف ا  بم اب الاع ايلثي، طعئا ف ا  ايلثي،و (3

 ي اوصاع: يا  بم ا ئم بم ف ا  ايعياعو. و(4
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ا ئدددم  و1سارم ذددد  ،Nا مهصددد    ف لمدددم بفددد  ايفطدددب  ،Q ال ل يدددئ 

 .و2سات ا   ا ارو…………….،اايترام اايا ا  Lاا ئذ 

اب يصدددارقذ  ،اوددد ا  بددد يفطاذ اوصدددوع  :Qاعدددم ايطددد ث  * 

اب يصدد  ذ طئددالم ةددم  ،Lاا ئددذ  اب يعددهااا ا ئددم ، داو طلدد

 .و3سQاوهاو  .عفاق  ا ئم  ايعو ،K اي  ا ئذ 
 ،يالدد  اودد ا     اوددباثعرم  فلدد   فدد ا  ادد  ةددم ايعقدد ا  :بادد  

اي باد   ةالفد  ايدع  ، و لدث  رلد   ا د  فداهع ، دي  اايصد  ذ :اثثي 

او  ادد   عدد ل       ،اإلشدد ع   شدد ع وت   ددثي بقاددم األ مددم  رلدد  فدداهع

 ،اوقصددث رم ب يددع اإلشدد ع  مهددا اوددباثعرم ثطقدد  يطالددا  عددم يددا ا امرددم

ننا َوَبُسنننَ ﴿ :ا ةدد  ثثيدد  فارتمدد     رلددث  اودد ا      اي  ﴾ُأوَلنننك َ  َرف يق 

 .و4سي اي  الم Qي اة ن   Kاف ثتهع 

                                                           

 ي اوصاع: ارم ل .و (1

 .16ا -245 – 244 : 23ايالسةم اومقيس،  -بر ع األنثاع  و2س

 .343:1 ابم شه  اشث ، ةف ثئ اي اال ل يئ،و (3

 .5ا -337 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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عددم ابددم  ،عددم يددالا ، ال اابددم ايثياددا ةالدد  :و1س ةدد ب ايصددااا* 

 ،عدم  العد  بدم بمدا بدم يدةعم ،عم ةثيد  بدم ايق يدع ايدطم  ،عائ 

 ،عدم  ال  العد  ايطد ث  ،عدم ا لدع بدم ايصدق  ،عم عطدا اهلل بدم ةئدل  

  و2سبا األندديعدددددي  لدددد ددباا برم :Nثدد ي عيددثي اهلل  :ثدد ي Kعددم  ب  دد  

رعدد ا بددذ ا ددب  ،الددث ايعدد عاا ،ف ندد  ايصددارب األادد  -رالفددب عقادد   -

اةددم  قددب عفدد   ،اةددم  بغلدد   بغلدد  اهلل ،ةددم   طدد  لدداا  اهلل ،اايط لدد 

اةددم  ،ا دد  ابفدد و ،ا ئددم اا ئددذ :اةفدد  يددطو   ةتددب ،و3سبقدد  اهلل

اي طتخددباا  ،ا ئددذ   مددم لدداا   عودد لع اهلل عقمددب افهمددب فتثيددثلع

اةددم يقدد  عقادد   ،فاردد  عقددالع مهلددئ ةددم عبلددعو 4سايامددم ةددم  ا ددع

 .و5ساة  ا ا   ايانا  وي ةت ع ايغ اع ،مهلئ ةم عب  فقا لث 

                                                           

 .8ا ،773 ايصااا، اية ب،و (1

و: ايفطب   ب برمي  اهلل  و بئطئ ةف . ااألنيع: ةم 203: 1ث ي ي ايفه رم س و(2

 انررسايعال  عم   نطب  طهت .

 : نقص  اللئ ب ات . افسن :  لقل .ابب اهلل اييش و(3

 ايثيامم: بو نم اينئ   ا  حت   ا ةم رتخب  ةالتماا عقا  ةم مها  لق . و(4

 .7ا -229 – 228 : 36 ،اومقيسايالسةم  -بر ع األنثاع  و5س
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 :يف امامته Qبه االماٍ جعفر بن حممد الاادب  أخربما 

عددم بمددا  ،عددم لدد عا  بددم ةثيدد  ،ا ئددذ بددم عدد : و1سايلع رددم* 

عدم  ،عدم ابدم  ال عمدا ،عدم رالقدث  بدم ريردا ،عدم ايصدع ع ،بم ا ئدم

ول   د  عقاد  ةال اردم  Qافد  عفدا ايصد  ا  العد  بدم بمدا  :لع   ث ي

رد  ابدم عيدثي  :فقد ي يد  ةال اردم ابدم الدئ ،بم الئ اعطا اوقو بم  عذ

عبددد  عدددو  و   ع  Nاهلل ةددد  طقدددثي ي اخلددد  ايدددبو عاو    عيدددثي اهلل 

 ؟اعددم ا ددارو ايددبو عاا     اوددتةفذ ردد ا  ع ددع ي امفددم ؟حددثع  ع  

ردد  ةال ارددم ةدد   ثددطي ب ي  دد   :رددع ثدد ي Qفتطئددع  .؟عددو  و حددثع  ر اندد 

م نالمد  ر يت عقا  يدطالث  يدفم  ا رةندث  يدفم رالداش ي ةقدو اهلل ار اد  ةد

ن ردد   N ردد  ةال ارددم و  بمدداا :Qرددع ثدد ي  .رددع ي رالدد   اهلل  ددب ةال فتدد 

عارددم  :ايدد   ططدد عع اطالدد ت بمعدد لا  ايالادد   او  اي ارددم عددو ا هددذ

فمدم عفد  ب اردم ايققدئ فهدث ةصدائ اةدم عفد   ، داعاردم ايطصد ،ايققئ

ةددم شددط  اهلل  :N يقددثي عيددثي اهلل ،  فقددا اعدد  بدد هلل ابمر طدد دب ارددم ايطصدد

 :عدم ا ئدذ بدم عد  ثد ي ،عدم  باد  ،ايقدا  دارفب  ال .بخقق  فقدا اعد 

 :فقدد ي ؟رد    دد  عيدثي اهلل لدد  ع رد  عبددو :فقادد  Qيدع   ةددا اودتةفذ 
                                                           

 .     261 اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (1
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ايلددم ع طدد   ،ن طدد   ايالاددث  بمعدد لا  ايالادد   ؟اااددب  عطددا ةددم ن  ع 

  فد   دايققث  برق  ب ايردة  فد لا اد   اودتةم رد   عبد  بمعد لا  ايطصد

ايبددا يقمخقددثا ةددم  ،  ااي ارددم فهددث لقددثادادد  ةددم  دد ا عقادد  ايطصدد

اةدم شدطه  بخققد  فقدا ا دب ةدل اهلل  ،فقا  القتد  ولا بدار  لقثثد  ،اخل يب

ُكننهُ ﴿ : رلدد   ارقهددع  ان رئددمالثا رقددثي اهلل طالدد ت ر  األَب َانناُر َوُهننَو  الْ ُتد 

ُ  األَب َااَر َوُهنَو الْلط ينُ   ر  ب نريُ ُيد  ن  انُ نر  ﴿ :اثثيد  ﴾اْل َ
إ ىَل  َلنن َتنَراِّن  َوَلننك 

ََ َتنَراِّن  َفَلنْق  َتَقْر َمَكاَننُه َفَسنو   اس 
َبل  َف     نْ   اْل َ نا ََتَ نُه ل ل َجَبنل  َجَعَلنُه َدك   ؟﴾َربُّ

اونة لقدل ةدم ندثع  عدو امطد  الدثا  د أل ةدم يدع اخلاد ط فااداا  

اَوَخننْر موَسنن﴿األع  احددالق  امطدد ي   ﴾َفَلننْق َأَفنناَب ﴿ و ةاتدد  ﴾  َصننع ق 

ةددم ثددثي ةددم اعددع  نددو ﴾َقنناَل ُسننب َحاَنَ  ُتب ننُت إ َلي ننَ  ﴿اع  عقادد  عا دد  

َوَأَننننا  َأْوُل ﴿اع الددد  وت ةال فتدددب بدددو    ايبصددد ع ي طددداعاو  ،طددد  

ن  َ  م  رددع  .ا ندد  بدد وفظ  ايعددو ،ا اي اوقدد رم ب نددو طدد   اي طدد   ﴾امل ُننؤ 

و   فلددد  ايعددد ا و ا ا طهددد  عدددو اينئددد   ةال فدددم ايددد    :Qثددد ي 

اي شدطا   ،ا دا اوال فدم    رالد    ند  ي ويد  مهدا  ،اايث اع يد  ب يالطث ردم

ةثحدث  ةدم  .ا   رال    ند  ثدارع ةفطد  ةث دث  مهدا فقادا ،ي  اي نظا

ابالددا   ،الددث ايئددمال ايطصددا امهددا شددطا  اي ةطودد  يدداس امفقدد   
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 ،ا  ندد  ةال فددم اي يددثي ايثدد اع بفطثطدد  ،بدد يفطث  ةال فددم اي يددثي اايعدده   

ابالدا   ،او  ة   ط  بد  ةدم اتد    ا  ةد   ا  دب فدبيو ةدم اهلل عدي ا د 

  دةال فددم ايةدد   ايددبو بدد  طدد طع بفالتدد  احددعت  اايددم  ي  دد ي ايالئدد

 ،اااعردد  ،ا  ندد  ةال فددم ايةدد    ندد  عدداي ايفطددب وي  ع ددم ايفطددث  ، داايائدد

اايدد    ،اايتئددقاع يدد  ي ادد   ةدد  ،عددم عيددثي اهللا   ل عتدد  ل عددم اهلل ال 

عدد  بددم  ال  Nارالقددع    ايةدد   بالددا عيددثي اهلل  ،ااي ددب بقثيدد  ،ويادد 

رددع بمددا بددم  ،رددع عدد  بددم ا ئددذ ،رددع ا ئددذ ،ابالددا  ا ئددم ،ل يددئ

ابالددا عدد  بمددا  ،ابالددا  عدد  ابفد  ،ردع بالدداو ةثيدد  ابفدب ،رددع  ندد  ،عد 

اا مددم ةددم ايددا  ،ابالددا بمددا عدد  ابفدد  ابالددا عدد  ا ئددم ابفدد  ،ابفدد 

 .و1سا ئم

عدم حدعثا  بدم  و4سعدم ابدم ريردا و3س:  ال عدم يدالاو2س ا لدعق  ايع* 

و  ندد ع   ثثةدد   :Qثقدد  ألال عطددا اهلل  :ثدد يو5سيادد  عددم ابددم  دد ا 
                                                           

 .34ا -56 – 54 : 4 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .1ا، 192:1 ايصااا، عق  ايرشا ل،و (2

 .يالا بم عطا اهلل ي ايح :و (3

 .ي ايح : رالقث  بم ريراو (4

 .ةفصثع بم   ا  ي ايح :و (5



 287 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

 ؟ يئددتع طالقمددث     عيددثي اهلل لددث ا مددم ةددم اهلل عددو اخلقددب :فققدد 

 ،ايقدد    :فقدد يثا ؟ةددم ادد   ا مددم ةددم بالددا  Nفرددذ للددئ عيددثي اهلل 

اا دد اعو ا ايينددارب  بففظدد   ي ايقدد    فدد لا لددث   حددع فادد  او  دد

فال فدد     ايقدد    ي رلددث   ،ايددبو ي رددتةم  تدد  رغقددئ اي  دد   صددم 

 ؟فمدم ثداع ايقد    :ثقد  ،اد    قد  اةد  ثد ي فاد  ةدم   ، مم وي بقاع

 :ثقدد  ،رالقددع و1ساهلل بددم ةئددالث  افددس  افددس  افددس ثددا ادد   عطددا  :ثدد يثا

وند  رالد   ليدو اقد  وي عد  بدم  ال  :ي فقدع   دا   داا رقد ي :ث يثا ؟اق 

 :اثدد ي لددبا ،ي   عو :بددذ ايقددث  اثدد ي لددبا دبااولا ادد   ايعدد ،Qل يددئ 

ف شددها    عدد  بددم  و2س  عوي  :ي   عو اثدد ي لددبا :اثدد ي لددبا ،ي   عو

اادد    مددم  ،ا ا ندد  ل عتدد  ةع ا ددم ،ادد   ثدداع ايقدد    Q ال ل يددئ 

 ،ثدد ي ي ايقدد    فهددث  ددب Qاوندد   ،عددو ايفدد ي اقهددع Nبالددا عيددثي اهلل 

ن  Qو  عدد  بددم  ال ل يددئ  :اثقدد  ،فقطقدد  ع يدد  ،ع ددو اهلل :فقدد ي
 ،رددبلئ  تدد  طدد ع  مددم ةددم بالددا  اددة طدد ع عيددثي اهلل  مددم ةددم بالددا 

ا  شدها عدو ا ئدم بدم  ،Qا ئدم بدم عد   Qاو  ا مم ةدم بالدا عد  

                                                           

 ع  ي ايليش: فق يثا: ابم ةئالث  ثا ا   رالقع اعم  رالقع ا برعم رالقع.ي  و(1

 [ رسب ة ا .ولا  ي ايالق  ثثي . ]لبا ي ا ع و(2
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ع ددو اهلل فقطقدد   :فقدد ي ، ندد  ادد   ا مددم ا   ل عتدد  ةع  ددم Qعدد  

اندد  ن رددبلئ  تدد  طدد ع  Qعددو ا ئددم بددم عدد   و1س شددها :ع يدد  اثقدد 

ا   ا مددم بالددا ا ئددم  ،ا بددث  N مددم ةددم بالددا  اددة طدد ع عيددثي اهلل 

فقطقدد   ،ع ددو اهلل :فقدد ي ، ندد  ل عتدد  ةع  ددماا ،Qا ئددذ بددم عدد  

 ندد  ن رددبلئ  تدد  طدد ع  Qا شددها عددو ا ئددذ بددم عدد   ،اثقدد  ،ع يدد 

اا ند  ل عتد   ،Qا   ا مدم ةدم بالدا  عد  بدم ا ئدذ  و2س مم ةم بالا 

ا شددها عددو عدد  بددم  :ع ددو اهلل فقطقدد  ع يدد  اثقدد  :فقدد ي ،ةع  ددم

مددم ةددم بالددا  ا   ا  ،ا ئددذ  ندد  ن رددبلئ  تدد  طدد ع  مددم ةددم بالددا 

 ،ع ددو اهلل :اا ندد  ل عتدد  ةع  ددم فقدد ي ،Qبمددا بددم عدد   بددث  العدد 

 :فققدد  ،فلددرو ،فقطقدد  ع يدد  ، حددقرو اهلل  عوفددب ع يددو :ثقدد 

ن رددبلئ  تدد  طدد ع  مددم ةددم بالددا   Q حددقرو اهلل ثددا عقمدد      بدد ع 

ا   ل عتددو  ،ف شددها بدد هلل  نددو  ندد  ا مددم ةددم بالددا  ،اددة طدد ع  بددث 

                                                           

  شها. ي ايفئخم اووطثعم: ا  و(1

 اا  ي ع  ي ايليش: اة ط ع  بث . و(2
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فلددرو  ، عوفددب ع يددو اثطقدد  :ثقدد  ،اددب ع ددو اهلل :فقدد ي ،  ددمعة

 .و1سيقفب عة شع  فس  نل ع بالا اياث   باا :ث ي

عدد  بددم  و3س: يددسةم بددم بمددا عددم  ال ا ئددمو2سايغاطددم يقددفالة * 

ةالم  عم  دي  بدم ايق يدع عدم  العد  بدم بمدا عدم عطادا بدم افدا عدم 

  قدد  عددو  ال عطددا اهلل  :  ددا بددم ةثيدد  عددم  اا  بددم افددا اي ثددب ثدد ي

 ؟ةدد  ايددبو  بودد  بددو عفدد  ردد   اا  :ب وارفددم فقدد ي ب Q العدد  بددم بمددا 

 القد   :ثقد  ؟ةدم  قعد   د  :فقد ي ،   دم ب ع  د  ب يلثفدم :ثق 

 ي ةتققدداا ةصددرع  ط اتدد  عااطدد  عددو فدد : دد  عمددو اردداافددااع  قعدد  

 ،فطددذ  ددثانرب عقددع  ددع ،يددقث  ثطدد     طعقدداا  و4سرفدد  و بالقددث حددثط 

او  ايالقددع بددذ  ،ااوفدد   اايقدد    ايالظدداع و5سثددا ع فدد  ايف يددو ااوفئددثخ

                                                           

 .13ا -18 – 17 : 23 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .18ا ،90 ايفالة ، ايغاطم،و (2

 ا ئذ. ي نئخم ةم اوصاع:  ال و(3

 ي اوصاع: ب عو حثط . و(4

 ي اوصاع: ثا ع ف  ايف يو ةم اوفئثخ. و(5
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ردد   :رددع ندد    ،و1سيقددا للطدد  طقددو اوددبالئ :فقدد ي ب ردد   اا  ،اهلل اباددفلع

بئدقم فاهد  علدئ فتفد اي علطدم يةعم بم ةه ا  ورتفدب بئدقم اي لدئ ف طد   

فعققدد  انطتدد   ،اايددتخ أل ايفددثا  ةددم فادد  امه يدده  ي األع  ،و2س اقهدد 

شددب ةددم عددبا ةفهدد  فعددق   و4س   باددا  وتدا عددبث  فلدد و3سا لقالدد 

فق  طد  ا ولا فاد   ،ثد   ا :اايتخ أل ةفه  عثد   بداو فعلد  ا فالد  وب اثد ي

اايفدد   و  عددا   ،ي ويدد  وي اهلل بمددا عيددثي اهلل :األاي :ةلتددث  يددو ا 

رددث   قددب ايئددةاا   ،  شدده ا ي اتدد   اهللدايعددهثع عفددا اهلل ارفدد  ععدد

 ةددا اوددتةفذ عدد  بددم  ال  :ااألع  ةفهدد   عبالددم  دد   ليددو ايددارم ايقدداع

 ،بمدا بدم عد  ،ئدذعد  بدم ا  ،ا ئذ بدم عد  ،ا ئم بم ع  ،ل يئ

عد   ،بمدا بدم عد  ،عد  بدم ةثيد  ،ةثيد  بدم  العد  ، الع  بم بما

رد   اا   طداعو ةتد   :ردع ثد ي ،اخلقدب ا مدم ،ا ئدم بدم عد  ،بم بمدا

                                                           

 ي اوصاع: يقا للط  بو اوبالئ. و(1

 ي اوصاع: فتف اي ةفه  علطم ف اقه . و(2

 القل ايفخ :   أل لقاله . و(3

 .فرض  را  وت برس  :ي اوصاع و(4
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ثطد      قدب اهلل  :ثد ي ،اهلل اعيدثي  ا ندتع  عقدع :ثقد  ؟اتئ لبا ي لدبا

 .و1س    ب يعب ع  

عددم عدد  بددم ا ئددم  و4سعددم ابددم عقددا  و3سايو يقدد   :و2سوادةي ايددارم* 

ثقدد  يقصدد  ا  العدد  بددم  :بددم فلدد ي عددم  بادد  عددم لعدد   بددم يدد ن ثدد ي

 ،ا ئددم  فلدد  ةددم ا ئددذ :فقدد ي ؟ا ئددم  فلدد     ا ئددذ Qبمددا 

فلاددب حدد ع  اإلة ةددم ةددم بالددا ا ئددذ ي عقطدد   ا  ايددا  :ثقدد 

يدددفم ةثيددد   و5س  اهلل ططددد عع اطالددد ت   دددئ     الددد و :فقددد ي ؟ا ئدددم

 ي طدد     ددة ا ندد   رلددذ ي  ،الدد عا    عرددم ي ا ئددم اا ئددذ

او  اهلل عددي ا دد   ؟اددة ادد   ا ئددم اا ئددذ  رلددذ ي اإلة ةددم ،ايفطددث 

 الدد  ايفطددث  ي ايددا لدد عا  ان  القهدد  ي ايددا ةثيدد  او  ادد   ةثيدد  

                                                           

 .4ا -243 : 24 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و1س

 .9ا ،416 ايصااا، اةي ايارم امت   ايفالمم،و (2

 .بما بم وب الاع بم وير ا ي اوصاع: و(3

 .ابماا    ا بم بما ي اوصاع: و(4

 ي اوصاع: ا  اهلل طط عع اطال ت ن ر   ببيو اي ا   ال . و(5
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 ي وي    :ثدد ي و1س؟فهدد  رلددث  وة ةدد   ي اثدد  :ثقدد  . فلدد  ةددم لدد عا 

اام دد  ن لقدد  وة ةدد  يصدد  ط   ،رلددث    ددا   حدد ةت  ة ةثةدد  يصدد  ط 

فهدد  طلددث   :ثقدد  .   رلثندد  وةدد ةذ ندد لقذ ي اثدد  اا ددا فددس و2سا ةدد 

ي ونددة لددب   عرددم ي  :ثدد ي ؟Lاإلة ةددم ي   ددثرم بالددا ا ئددم اا ئددذ 

َوَجَعَلَهننا َكل َمننة  َباق َيننة  يف  ﴿ :اددة ثدد ي اهلل عددي ا دد  Qعقددئ ا ئددذ 

ب نننه   ردددع لدددب   عردددم ي األعقددد   ا عقددد   األعقددد   وت ردددث   و3س﴾َعق 

 .و4سايقا ةم

يددالا عددم ابددم  ال اخلودد   عددم يددقاة   :و5سمهاطددم ايعدداو ايوددثه* 

ي لتمدل اإلة ةدم  :Qثد ي  بدث عطدا اهلل  :بم  الع  عم     بدم عائد  ثد ي

                                                           

 ي اوصاع: ي اث  اا ا. و(1

 ي اوصاع: وة ة  ن لق  يص  ط  ف ة . و(2

 .28ايي   :  و(3

 .1ا -250 – 249 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س

 .191ا ،226 ايوثه، ايغاطم،و (5
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ي األعقددد   ا عقددد    و1س  دددثرم بالدددا ا ئدددم اا ئدددذ وندددة لدددبي 

 .و2ساألعق  

بمدددا ا مددداو عدددم  باددد  عدددم  :و3سمهاطدددم ايعددداو ايودددثه* 

اياقوافددب عددم رددثنس عددم ا ئددذ بددم رددثر  بددم  ال ف  تددم عددم  ال 

ي   ددددثرم بالددددا ا ئددددم  و4سي طالددددث  اإلة ةددددم :ثدددد ي Qعطددددا اهلل 

اددة ثدد ي عددي  Qو دد   دد   ةددم عدد  بددم ا ئددذ  ، بدداا Lا ئددذ 

ٍ  َبع ُ نننُه   ﴿ :ا ددد  َبنننا َر  ُلنننو األ  ىَل َوُأو  ِن يف  ك َتننناب  اّلل َأو  نننَن  ب نننَبع  م 

ينَ  ر  ن َ  َوامل َُهننناج  م  فدددس طلدددث  بالدددا عددد  بدددم ا ئدددذ وي ي   و5س﴾امل ُنننؤ 

 .و6ساألعق   ا عق   األعق  

                                                           

 ي نئخم: ونة لب ل  . و(1

 .7ا -251 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .192ا ،226 ايغاطم، ايوثه،و (3

 ي نئخم ةم ايلت   اىف اياةي: ي طلث  اإلة ةم. و(4

 .6 اي يا :و (5

 .8ا-252 : 25 ،اومقيس ايالسةم - األنثاع بر ع و6س
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عدددم  ال عطدددا  و2س: عدددم  ال عمددد ا ايددديباوو1ساددد  طعئدددا ايال* 

 ةددم ةددم ايددا ا ئددم   دد   عددم  دد األ اإلة :ثدد ي ثقدد  يدد  Q اهلل

 Q  ا ئددذدودد   لدد :ثدد ي ؟فادد  و3سااددب ا مددم Qا ئددذوت ايددا 
   ةدددم  ةددد  اهلل ن  دددي    ر  لددد  وت ايدددا   اددد  اي ردددثن دةددد   لددد

ىَل ﴿ : ددد  فددداهع يقدددثي اهلل ٍ  َبع ُ نننُه   َأو  َبنننا َر  ُلنننو األ  ِن يف   َوُأو  ب نننَبع 

اادد نثا  ،فلدد   ايددا   ثدد   ع دد  ويادد  ةددم ايددا   ادد  ﴾ك َتنناب  اّلل

 ات ب إلة ةدددم ف    ددد  لدددب  امردددم ايدددا ا ئدددم ةفهددد  فصددد ع  

ا لمدد   دد  امرددم بددع فهددب فدداهع وت رددث   ،Qاإلة ةددم وت ا ئددذ 

 .و4سايقا ةم

                                                           

 .87ا ،72:2 بما بم ةئالث  ايالا  ، طعئا ايالا  ،و (1

لث  بث عم ا بما بم عطا اهلل بم ةصالئ بم اييبا اييباو ث ي ايفم   ي  و(2

ااييبارث  ي  حر بف  رسرم: عطا اهلل بم ل عا   بث بما اييباو اعطا  :153ايعه ي 

 اهلل بم عطا اي  م اييباو ا بث عم ا بما بم عم ا بم عطا اهلل بم ةصالئ بم اييبا.

  مم فا [ اي اوصاع: ااب ليو اة  ا مم فا ؟.ي نئخم: ]ااب ليو ا و(3

 .9ا -253 – 252 : 25 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و4س
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عددم  دد   بددم  و2س ال عددم يددالا عددم اياقوافددب :و1س ا لدعقدد  ايعدد* 

و   :رقدثي Qيدمال   بد  عطدا اهلل  :بدم  عدذ ثد ي و3سعائ  عم عطدا ايعدو

اةد  رصداط  يد  فد ث  ا ئدم  Nاهلل عي ا    ث عقاد  بثحدام عيدثي اهلل 

احددام يقرئددم اطئددقاع ا ئددذ يقرئددم  و4سرددع ،يدد  بددبيو Lاا ئددذ 

ايةد  وت ا ئدذ ي رف اعد  فاد    دا ةدم ايئد بقم ةفد    دليو  ت   فلد

ٍ  ﴿ :ة يدد  اايددترقه  عدد  بددم ا ئددذ يقددثي اهلل عددي ا دد  َبننا َر  ُلننو األ  َوُأو 

ىَل  ُ ُه   َأو  ِن يف  ك َتناب  اّلل َبع  فدس طلدث  بالدا عد  بدم ا ئدذ وي ي  ﴾ب نَبع 

 .و5ساألعق   اي  عق   األعق  

ةددم  ةددثاي عيددثي  Q و ةدد  رصددائ عدد   ،اةدد  رصدداط  يدد  :بادد  

 .اط ات  ا ر ع ايفطث  فهث ي  Nاهلل

                                                           

 .5ا ،207:1 ايصااا، عق  ايرشا ل،و (1

 .بما بم عائ  بم عطاا ي اوصاع:و (2

 .عطا ايال  ي اوصاع:و (3

 ي نئخم: رع احات . و(4

 .17ا -258 – 257 : 25 ،اومقيسايالسةم  -بر ع األنثاع  و5س
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عددم نددثا بددم وبدد الاع  ،:  العدد  بددم   دداو1سبدع دد ي ايلعدد* 

 شددها    ي ويدد   :فققدد  Qاحددع  األ مددم ألال عطددا اهلل  :ثدد ي ،اوردد عال

رددع  ،ا   بمدداا عطددا  اعيددثي  ا   عقادد  وةدد   ،وي اهلل ا ددا  ي  رددو يدد 

 ،رددع  ندد  ،رددع بمددا بددم عدد  ،رددع عدد  بددم ا ئددذ ،رددع ا ئددذ ،ا ئددم

اطقددثا اهلل عقددالع بدد يثعع احدداا ا ددارو  :رددع ثدد ي ،ع ددو اهلل :فقدد ي

 . و2ساععم ايطوم اايع ألا  اا األة نم 

عددم بمددا  ،عددم لدد عا  بددم ةثيدد  ،ا ئددذ بددم عدد  :و3سايلع رددم* 

عدم  ،عدم ابدم  ال عمدا ،عدم رالقدث  بدم ريردا ،عدم ايصدع ع ،بم ا ئدم

ول   د  عقاد   Qافد  عفدا ايصد  ا  العد  بدم بمدا  :لع   بم ي ن ثد ي

رد  ابدم  :فقد ي يد  ةال اردم بدم الدئ ،ةال ارم بم الئ اعطا اوقو بم  عدذ

عددو  ،ع   عبدد  Nعيددثي اهلل ةدد  طقددثي ي اخلدد  ايددبو عاو    عيددثي اهلل 

اعددم ا ددارو ايددبو عاا     اوددتةفذ ردد ا  ع ددع ي  ؟ و حددثع  ع  

...................ارالقع    ايةدد   بالددا ؟عددو  و حددثع  ر اندد  ،امفددم

                                                           

 .793ا ،717:2 ايوثه، ا تا ع ةال فم اي   ي،و (1

 .14ا -403 – 402 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 .360اخلياا ايقمب، اع رم اير ،و (3
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 ردع عد  بدم ،ردع ا ئدذ ،عد  بدم  ال ل يدئ ابالدا  ا ئدم Nعيثي اهلل 

 ،ردع  ند  ردع بالداو ةثيد  ابفدب ابالدا  عد  ابفد  ،رع بما بم عد  ،ا ئذ

 ،ابالددا عدد  ا ئددم ابفدد  ،عدد  ابفدد  و2سابالددا بمددا ،بمددا ابفدد  و1سابالددا عدد 

 .و3ساا مم ةم ايا ا ئم

عددم عدد  بددم عمدد  اوالدد ا   ،: يددسةم بددم بمدداو4سايغاطددم يقددفالة * 

عددم  العدد  بددم بمددا  ،عددم ابددم ايق يددع ايالقددثو ايالطدد ه ،ب  دد  ب

عدم  ال   دا بدم ةثيد  عدم  اا  بدم افدا  ،عدم بمدا بدم افدا ،ا ئفب

ةدد  ايددبو  بودد  بددو ردد   :ب وارفددم فقدد ي ب Q  قدد  عددو  ال عطددا اهلل  :ثدد ي

 ؟ةددم  قعدد   دد  :   ددم ع  دد  ب يلثفددم فقدد ي :فققدد  ؟ اا  عفدد 

 القدد  فددااع  قعدد   دد  عمددو اردداا ط اتدد  عااطدد  عددو فدد ي  :فققدد 

يددقث  يددقث  ثطدد     طعقدداا  ي  :ا يدداع  رفدد  و بدد عو حددثط ةتققددا

ااوفدد   اايقدد     ، ددثانرب عقددع  ددع ثددا ع فدد  ايف يددو ةددم اوفئددثخ

                                                           

 .103األنال  :  و(1

 .143األع ا :  و(2

 .16ا -407 : 36 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س

 .18ا ،89 ابم اال ارفئ ايفالة ، ايغاطم،و (4



 ي بر ع األنثاع Qاإلة   ا ئم  ................................................................. 298

يقددا للددئ بددو  ،ردد   اا  :فقدد ي ب ،او  ايالقددع بددذ اهلل اباددفلع ،ايالظدداع

فتفد اي ةفهد   ،رد  يدةعم بدم ةهد ا  ا تفدب بئدقم اي لدئ  رع ند   ،اوبالئ

فعققدد   ،فغ يدده  ي  ع  ،ف اقهدد  اايددتخ أل ايفددثا  ةددم فادد  ،علطددم

 ،   ةددم عددبا فعددقه د   باددا  وت بئدددفلدد ،ا نطتدد  ا لقالدد  ا عددبث 

اثد    فق  طد  اولا فاد   :فعلد  ا فالد  وب اثد ي ،اايتخ أل ةفهد  عثد   بداو

ننْدَة  إ  ْ ﴿بمددا عيددثي اهلل اايفدد    ،ي ويدد  وي اهلل :يددو ا  ايئددو  األاي ع 

ننهُ  نننَد اّللالشُّ نَننا َعَشنن ور  ع  ا يف  ك َتنناب  اّلل رَ ناث  ر  ٍَ َخَلننَل الْسننَقَوات  َفننه  َيننو 

 َِ ن َهننا َواألَر 
يُن ال َقننيِّ ُ  م  ٍ  َذل ننَ  النندِّ َبَعننة  ُبننُر  ةددا اوددتةفذ عدد  بددم  :و1س﴾َأر 

بمدا  ،عد  بدم ا ئدذ ،ا ئدذ بدم عد  ،ا ئدم بدم عد  ،Q ال ل يئ 

بمدا بدم  ،عد  بدم ةثيد  ،ةثيد  بدم  العد  ، العد  بدم بمدا ،بم عد 

ردد   اا   :رددع ثدد ي .اخلقددب ا مددم ،ا ئددم بددم عدد  ،عدد  بددم بمددا ،عدد 

ثطدد      :ثدد ي ،اهلل  عقددع اعيددثي  ا نددتع :ثقدد  ؟ طدداعو ةتدد  اتددئ لددبا

 .و2س قب اهلل     ب يعب ع  

                                                           

 .36ايتثبم امرم:  و(1

 .193ا -141 : 47 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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عددم ويددر ا بددم بمددا  ،  بددم ايصددط ادنصدد :و1سبدع دد ي ايلعدد* 

افدد  عفددا  ال  :ثدد ي ،بددم ةثيدد  بددم  العدد  و2سعددم ا ئددذ ، ودايطصدد

 ،ب وارفدم اعفدا  عد  بدم  العد  ا عد اال ةدم  لد  اوارفدم  د يس Q الع 

ثقدد  لددبا  Qا شدد ع وت  ال  العدد   ؟ةددم لددبا ايعتدد  :فقدد ي ب األعدد اال

عيددثي اهلل ثددا ةدد   ةفددب ةدد  تب  ،ردد  يددطر   اهلل :ثدد ي Nان عيددثي اهلل 

 دداب ااددب رلددث  لددبا ان عيددثي  الددبا ،يددفم ااددبا ااددبا يددفم

 ،اعد  ان ةثيدد  بدم  العدد  ،لدبا ان عدد  بدم ةثيدد  :ثقد  ؟Nاهلل

ابمددا  ،اةثيدد  ان  العدد  بددم بمددا ا العدد  ان بمددا بددم عدد 

 ،اعدد  ان ا ئددذ اا ئددذ ان ا ئددم ،ان عدد  بددم ا ئددذ

اعدد  بددم  ال ل يددئ ان عيددثي  ،اا ئددم ان عدد  بددم  ال ل يددئ

رد   :فقد   عد  بدم  العد  فقد ي ،ايوطائ ياقول يد  ايالد ا  ا ن :ث ي .Kاهلل

زفعدو لدبا عدع  :ثد ي ثقد  ،ثطقدو يااو ططدا  ال يتلدث   دا  ا اردا يت 

ايفهدث  فقد   عد  بدم  Qردع  عا   بدث  العد   ،اثودل يد  ايالد ا : با  ث ي

 .و3سفئث  ي  نالقا   ت  رقطئهة L الع  
                                                           

 .804ا ،729:2 ايوثه، ا تا ع ةال فم اي   ي،و (1

 .اهلل ا ئم ابث عطا ي اوصاع:و (2

 .32ا -264 : 47 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و3س
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 :يف امامته Q ماٍ عيل بن موس  الرضابه اإل أخربما 

عاو    اودد ةث  بالددو ايعلدد  بددم يدده  لا  :و1سهددب ايالقددثي* 

و    ددئ    لمددل ب ةددم ا ددسي  :فقدد ي يدد  Qاي ر يددتذ وت اي  دد  

 ،ف نددو  مددم اهلل عددو  ققدد  اةالددا  ايالقددع ،اا دد ا  اايعدد ا و اايئددفم

بئددع اهلل ايدد  م  :ااتددئ :بددااا  اث لدد ي اثدد ي يقعلدد  Qفدداع  اي  دد  

ايدد  اع  ئددطف  شدده       ي ويدد  وي اهلل   دداا حددماا ن رتخددب حدد  طم اي 

ثدد  عا ي  ،عدد ن ي  هدد  ،ثاثةدد  يددماال  بصدداا ثثردد  ثدد  ة ب ثادد  نددثعا ،ا  ايددا

 ،ايدداس امفقدد    ،ا قددب ادد    ،عدداي ي  ددثع ،مهفادد  ي يتدد أل ،رالمددي

اا عطددا  اعيددثي  ا ةافدد  ا   بمدد ،ي شددط  يدد  اي  ددا اي نددا اي اعددث

ي  ،ا فلدد  ايالدد وذ ،ا دد طع ايفطاددذ ،يدداا او يددقذ ،احددعثط  ةددم  ققدد 

لددث  Nا   ئاددل ةدد   دد ا بدد  بمددا  ،اي ططددار  وقتدد  اي طغاددا ،نطددب بالددا 

  ثطقدد  ةددم عيدد  اهلل ا نطا  دد  دنصدداا بدد  ابمماددل ةددم ةلدد ،ا ددب اوطددذ

انصدداا بلت بدد  ايصدد  ا ايددبو ي ر طادد  ايط لدد  ةددم بددذ راردد   ،ا ممدد 

                                                           

 .415 ابم شالطم ا  ا ، ايالقثي عم اي اي يثي، هبو (1
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ات بدد  اوهددامم عددو ايلتددئ  و1سااندد  ،اي ةددم  قعدد  طفيردد  ةددم  لدداع  اددا

ندتةم بمرلمد  اةتعد    ا  حد   ،ااند   دب ةدم ف هتد  وت   متتد  ،اقه 

ي رقدداع  ،اع ةدد  ا اعددا  ااعاددا  ان يددخ  اةفئددث   اثصصدد  ا  طدد ع 

ا   ايددايا  اا مددم ةددم بالددا  عدد   ،   ردد يت بمفقدد  اا ددا ةددم اوخقددثثذ

اايالدد ن  ،اايفدد لب عددم ايقدد    ،اايقدد  ع بدد ةثع اوئددقمذ ، ةددا اوددتةفذ

اايددبو ادد   ةفدد  بمفييددم لدد عا  ةددم  ،  ددث  ا قاعتدد  ااحددا  ،ب  ل ةدد 

اث  ددا ايغدد   ،اوةدد   اوتقددذ ،ةثيدد  عدد  بددم  ال ل يددئ  ةددا اوددتةفذ

ابالددا   ،ا فلدد  ايثحدداذ بالددا ايفطاددذ ،ذارالئددث  اوددتةف ،اورمقددذ

 ،وت رثةفدد  لددبا عدد   اي يددثي و2ساا ددا بالددا اا ددا Lا ئددم اا ئددذ 

ا ايلددع ب إلة ةددم ادد   ،ا عددابع ب يقلددام ،ا عقمهددع ب يلتدد   اايئددفم

ا  مددم ابددا  اا مددم عددو  لدد   ،ا  ددع ايالدد ا  ايددثرق  ،  ااةدد  دعصدد

ا    ،   ردد ب اهلل األع  اةددم عقاهدد  الددث  ددا ايددثاعرذ و3س تدد  ،ايددانا 

                                                           

 ي نئخم: ا   ات ب  اوهامم. و(1

 ي نئخم: ااا ا بالا اا ا. و(2

 ي نئخم: وت    ر ب اهلل األع . و(3
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ا  دع اوالد ا  عدم  ،طد عع يقردب ا ابدا  ،ا  ةم  د يعهع  د ي ةلد 

ةدددم ةددد   ي رالددد فهع اي  و1س،ايفددد لقث  عدددم اي يددد  ب يطاددد   ،ايقددد   

 .............و2سرتثيلع ب ية هع ا يةا  ب  هع ة   ةاتم   لقام

اع رددد  لدددبا اخلددد  ب اارددم   ددد   عدددم  ال عددد  بمدددا  : ثددثي

عددم  ،عددم  بادد  ،بددم ا ئددذ بددم ايعلدد  عددم   ددا بددم عدد  بددم  دد طع

اايعلدد  بددم يددف    ،عددم عدد  بددم   ددا بددم  دد   ،عدد  بددم  العدد 

اوبددد الاع بدددم بمدددا عااا اقهدددع  ،اب شدددمب عدددم بمدددا بدددم رقودددذ

 ،فدددبائدددل بدددذ ايددد اارتذ او  ا نددد  بددد أل ا   ا ،Qعدددم اي  ددد  

 ةددد  بالدددا  اي  :ا اي اي ااردددم للدددبا ،ط اف لددد   دددبعا ةدددم ايتلددد اع

 .ايع ا و شه       ي وي  وي اهلل

                                                           

 ي اوصاع: ايف لقث  عم اي يثي ب يطا  . و(1

 .2ا -361 – 360 : 10 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س
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 :Q تاريخ بيعة االماٍ احلسن

بالدا  باد  ردث  اممالدم ا د  و  Qبثردل  :و1سةف ثئ ابدم شه  شدث * 

ودد  بثرددل  Q رم ةددم شدده  عةلدد   ي يددفم  عبالددذ اادد   عمدد   داايالعدد

 .و2سيطال  ارسرذ يفم

اثددا احددوقرثا عددو  ال ل ردد    ،ا دد أل ةفهدد  ا  دد  اوارفددم* 

فمدد ا   عرددم  .طددثاع   بددث ل ردد   ،فقددة بقغهددع جمدد    عرددم ،رصدد  ب يفدد ي

ردع  ،فصدو عقاد  Nالاد  عيدثي اهلل  ،ا دا اهلل ا رفد  عقاد  ،احالا اوف 

 ،اردث  رطالدو  اد  ،ردث  ايدا اردث  طثفد   اهلل Qو  عقاد   ! زد  ايفد ي :ث ي

فددس زفدد   .اةدد   ب  دد  ،عدد ا بقدداع ،ادد   عطدداا ةددم عطدد   اهلل ايصدد  ذ

 .Nاابدم عدع ايفطدب  ،ا فلد  اوهد   رم ،لقدو يداا اوئدقمذ ،ايع ةتث 
يتق بدد  وت اهلل عددي  ،يددث  عقددع ايعدد ة  ةددفلع ، ةدد  اايددبو ي ويدد  وي لددث

 .ثثةددثا فطدد رالثا ا ئددم بددم عدد  ،اطالماقدد  وت ايفدد ع ،ا دد  بئددعو  ةدد 

 ، ف  وت ايلثفدمدردع مهداا ةفهد  ةفصد ،ا ثد   رثةد  ليدو .فق   ايف ي فط رالثا

  ف  ددب عددو ل رددب ايئددةا  داع ددل بئدد ،امهدداا  بددث ل ردد   رصدد  ب يفدد ي
                                                           

 .191:3 ابم شه  اشث ، اال ل يئ،ةف ثئ اي و (1

 .5ا-363 :43 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و2س
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 ،Q تد    د  عدو ا ئدم بدم عد   ،ا ثطد    عردم :ث ي . ت   ط  ايع  
  ر  ددو اهلل وت  ؟ةدد   قئددو :اثدد ي .   عددو رددا  فط رالدد  اعدديا دفلدد

    ،يددث ادد   ايفدد ي اقهددع ةفقددو :فقدد ي .ثطدد     رئدد ع وياددو عددااع

 .و2وس1س ع

 :Q اصحاب االماٍ احلسن

 Lةددم  حددر   ا ئددم بددم عدد   :و3سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 
 ،اعطددا اهلل بددم ايالطدد ي ،بددم عقادد  اةئددقع ،عطددا اهلل بددم  العدد  ايوادد ع

 ، داامدد عا  بددم  ال بعدد ا برعددم بددم  يدداا ،ا ط بددم بفدد   العدد  ايثايطاددم

ابدم  ال يداو  ايدعا   ،اثداس بدم  شدالو بدم يدثاع ،اامد عا  بدم اوفدبع

ا بدث  ا بدث حد يي اائد   بدم اقادئ ، يداعم ا بدم ثداس اوعد ،ابماا 

 ا بدث عاردم ةئدالث  بدم  ال ،اةئدقع ايطودذ ،لفب يثط بدم ياد  األا و

ا حددر ب   ،ا بددث ويددر ا بددم اقاددئ ايئددطاالب ،الددسي بددم رئدد   ،اا دد 

                                                           

 .  639:2 اب الاع بم بما ايفقعب ايلثي، ايغ عا ،و (1

 .18 : 34 ،ايالسةم اومقيس -بر ع األنثاع  و2س

 . 201:3 ابم شه  اشث ، ةف ثئ اي اال ل يئ،و (3



 305 ............................................................................. ايط   ايف  : اإلة ةم

 ،ااوئددائ ،اامادد  ،اعف عددم ،اعشدداا ، مدد  : بادد  ةفدد  ةددم  ددثاص

 ،اابددم عققددم ،اابددم رص  ،اابددم  عثددع ،اابددم ا مددب اابددم اارقددم ،اثدداس

 ،األ فددبا ،ا طاددئ ،ايددقاع ،ا الاددا ،اعط رددم ا طددم ،اايددااب ،ا دد ب 

 .و1سهىص اف   ااألعثع ئ  ي ،ااألحطع

اب بدد  ثدداس  ، حددر ب   حددر    بادد  :و2سةف ثددئ ابددم شه  شددث * 

 .و3ساةافع ايتةع :اعشاا ابم و ارق ي ،بم اعث  اوال ا  بئعافم

 و السيددعا   بددم  L:  حددر   ا ئددم بددم عدد  و4ساي تصدد ص* 

 .و5س بث عارم األياو ،ياو ابماا   برعم بم  ياا ايغع عو

عددم عدد  بددم يددقاة   ،عددم ايصددع ع ،ابددم ايثياددا :و6ساي تصدد ص* 

عددم عدد  بددم  ،عددم عدد  بددم يددقاة  ،عددم يددالا ،اعددم ايالودد ع ،بددم  اا 

                                                           

 .2ا-112-110: 44 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و1س

 .191:3 ابم شه  اشث ، ةف ثئ اي اال ل يئ،و (2

 .6ا-112 :44 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و3س

 .7 اوعاا، اي تص ص،و (4

 .7ا-112 :44 ،اومقيس ايالسةم –بر ع اينثاع  و5س

 .61 اوعاا، اي تص ص:و (6
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ولا ادد   رددث  ايقا ةددم  :ثدد ي Qعددم  ال ا ئددم ةثيدد   ،عددم  بادد  ، يددط ط

عدد  بددم ف لمددم بفدد  بمددا عيددثي  رددم  ددثاعو ا ئددم بددم  :ندد    ةفدد  

 ،فاقددث  يددعا   بددم  ال يدداو ابمدداا  ا برعددم بددم  يدداا ايغعدد عو ؟Nاهلل

قدث  اد  ةدم ايتعدها ةالد  ان فا ؟ رم  دثاعو ا ئدذ بدم عد  ،رع رف  و

 اخل . .رتخقب عف 

 

* * * 
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