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 تقديه
  ادصمل هلل رب اًم ًعملم  اًم.قة  اًمسق  قمغم حمصمل  قمغم آًمف اًم مبلم اًم ً ر ـ  

ٓ خي ك قمغم اًم ًىممل اًمب.ػم اعمتتبع ًم حدق  اًمرؾمدًٓت اًمسدة  ٍ  و ضمق ر دً   .دٌ قمدغم 

ر ٍ در،  قمرض نظدً   ظمقىمدل  سدًقممل اًمبادداًمت ر ػ سمخًًمؼ اًمقضمقد،  اًمتصممز سملم اخلػم  اًما

   ًم مش سمهيًو طممُ   بمل اهلل قمز  ضمؾ ذم يمؾ  ـمراف إرض قمغم اًمتآظمل  اًمت ً و  ا

ريٍ ًمت بددُ سمًًمبتددٌ ا هلمددٍ اًم مل صددٍ، در ٍ ايتددملت ظمددقق اًم ددر و اعم .دددمٓ  و اًممددمل اًمبادد

ظم.قصً اًمتدقراة  ا نيمدؾ، ومصدع  و اًمبتدًسملم اعمحدروملم ىمدمل   دً ندَ قم دقاو  اطمدمل   دق 

ًم  مل اًم مل ؿ  ويـ سمقطمملانمٍ اخلدًًمؼ )اًمبتًب اعم ملس(، ًمبـ  ـمر طمت ة يت ًىم ٍ ضمق ر ً  ومً

قمز  ضمدؾ، سممد ة  دويـ اًم  دمل اجلمل دمل سم  مدملة اًمتو مدُ   يدً قمدغم اًم دًر  مٓ اًمبدمل  سمًًمتقطممدمل 

 آنت ً  سمًًمتو مُ ًم  س اًمبتًب اًم  ًئملي اًمةي  ويـ سمف    يً  ذًمدؽ اًمت دًىمض، ومىندف ٓ سمدمل 

اًم دمل ؿ  اجلمل دمل( سمًًم سدبٍ  ًم ً يـ اًمتةس ـمر ؼ ؾم مؿ  قص  ً ممم ي رومٍ يدملًمقٓت )اًم  دمل ـ

ًم ً  ًم  مملشم ً اًمتل صًنت ً اًمممل ا هلمٍ قمدـ اًمتحر دػ  اًمتز  در   ذم ودق   دةا اًمت بدػم، وم دمل 

ًماددمك يمددًفمؿ ذم اًمبتددًب اعم ددملس( ًم  ددم ٍ ا  هطمددَ اًم ظددر ذم يمتددًب )  ددؾ اًمبمددَ 

 .دً  ومقضمملشمف يمتًسمً رائ ً ىممة سمةق وممف اعموًمػ اًم ًودؾ ضم دملا اعمبدًرن يدـ  ضمدؾ اؾمت اًم .ػمي

ذم اًمبتًب اعم ملس   يمًو او ققمف سمًًم غٍ اًم ؼم دٍ  اد ًئؼ اخلًصٍ سمه ؾ سممَ اًم .صٍ 

 ؾم ٍ قمص ف ذم ومؽ ريقز ً   ؿ يً يمز اًمبتًب   و ك قم مدف ىممصدٍ قم صمدٍ ندًدرة  مٓ  و  دةا 

اًم صؾ اًم بري اعمبًرن،  سمًقمتبًرا قمصق رائملا  ضممل ملا ذم ومبر اًم ًئ دٍ، ٓ سمدمل ًمدف يدـ ودقاسمط 
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 .ص ً  شم .ؿ اجلمؾ اًممًومع يـ اعموًم لم  اعمح  لم يـ اًمزًمؾ اًم  سد ل  اًم  ًئدملي   صقق شم

يمتددًب مو ؿمددً  اهلل شم ددًمم   يددـ  ددةا إصددققج   ٓج ادًضمددٍ ممم لممددز يددقاـمـ اًمتحر ددػ ذم 

ر ٍ د و اًم ظدر ممم ومسد  ؿ داًمتو مُ،   وم  مٍ اًمم قد قمغم اًمبا )اًم  مل ـ(  ومق ؿمؽ  و قم مملة

اخل مئٍ شم تؼم يـ   ؿ اًمتحر  ًت اًمتل ـمًًمَ ذًمؽ اًمبتًب،  ًمبدـ،  يدع     م ةهنؿ،  وم س ٍ

شم ؽ اًمتحر  ًت، مٓ  و يمتًب )اًم  مل ـ( ٓ  زاق حيتقي قمغم ىم ً ً مل شم  ح  مل اًمتحر ػ يدـ 

يس ً، يودؾج قم مدملة اًمتقطممدمل ذم اًم  دمل اًم دمل ؿ،  اًمت بدو سمظ دقر اعم  دة اعم تظدر  نحق دً  ومدىذا 

 يموددر ىمددملرة قمددغم  -قم ملئددة  -ل  رد ومم ددً اًمتحر ددػ، نبددقو اؾمددت   ً شماددخمص اعمددقاـمـ اًمتدد

اؾمت بًط اعم ً مؿ همػم اعمحرومٍ اًمتل شمت ًؾمٌ يع قم مملشم ً وممة خيص   دؾ اًمبمدَ قم دم ؿ اًمسدق   

شم.دمل      -ٓ ؿمدؽ  -صمًنمًج مو اًمرؾمدًٓت اًمسدة  ٍ، ومدمة ًمدق ؾمد صَ يدـ اًمتحر دػ، ومىهندً 

ذم    قؾمدػ   يدً ىم.دص مسمدرا مؿ ًومرة  سم   ً سم  ً ومًعم ً مؿ ا هلمٍ يتظ شم.ًد 

 اًم  مل ـ  اًم رآو اعميممل مٓ ي.ملاىمً عمً ن قق 

 سمص  ددك آظمددر  و اًمددراسمط اعماددؽمن اًمددةي تصددع اًمرؾمددًٓت ا هلمددٍ  ددمل ر طمددقق اعم ددً مؿ 

 اعماؽميمٍ اًمتل  راد هلً اخلًًمؼ قمز  ضمؾ  و شمبقو حمقرا ومبر ً ذم طممًة اًمبنم ٍ 

رقممٍ، د اًمقضمددقد،  ـمبم ددٍ اًمتب مددػ  اًمقفمددًئػ اًماددومص ددًا ادمددًة،   ؾمددبًب اخل ددؼ 

   ؾم قب اًمتيصع  اًمت ً و سملم إومراد يم  ً يـ ياؽميمًت إد ًو اًمسة  ٍ 

ومة نيملا ذم د ـ ؾمة ي ي لم مذا ؾم ؿ يـ اًمتحر ػ، نيمل يً  ةصم دف سمًًمملًٓمدٍ اعم ًسم مدٍ ذم  

 د ـ ؾمة ي آظمر  

 ؿ اًمسدق  يسد قرة ذم  ًمدقاح مهلمدٍ وم مس قميبً يـ اًم قق  و ندر  د ر  ئصدٍ اهلدمل  قم دم

  ظمر  همػم إًمقاح اًمتل  ًم  ً ً  قما ً ي  ً 
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صمًًموًج مو اًمقضمقد اًم  س ل  اًمتبق  ل ًمرؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  آًمدف   ئصدٍ   دؾ اًمبمدَ 

را سمصدة ٌ ي دلم، سمدؾ  دق يدـ صدصمؿ ضمدق ر دقم م ؿ اًمسق  ًمدمس  ضمدقدا قمدًسمرا    ي ح.د

  ضمدملان ً اًم  ًئدملي  ومًًم .دصٍ ذم شمب مدغ اًمرؾمدًًمٍ ًممسدَ  اًمقضمقد اًمةي نختؼما ذم  طمًؾممس ً

إرض  سمدؾ مو اًمت.دصمؿ اًمرائدع ًم بم دٍ اًمبدقو  ٍ قمـ ـمبم ٍ اًمقضمقد اًمبنمي قمدغم  دةاي  ب

شم.دًق اًم.ًيَ   ًسم ف شم.صمؿ رائع قمدغم صد ممل اًم  دً   اًم  دًرة  اًم دملرة   ر ع  ؿمدبًق آ

 ـ  ذ ددٌ اهلل قمدد  ؿ اًمددرضمس   ددؾ سممددَ اًم بددقة قم ددم ؿ اًمسددق  اًمددةسمًخلددًًمؼ قمددز  ضمددؾ   ددؿ 

  ـم ر ؿ شم  ػما 

ومًًمت.صمؿ ذم دىمٍ اًمبقو   ًسم ف شم.صمؿ ٓ  قصدػ ذم اًم  دًرة  اًم  دً   اًم.د ً  ا نسدًا 

اعمرشمبط سمًهلل قمز  ضمؾ، اًمدةي لودؾ سمه دؾ اًمبمدَ قم دم ؿ اًمسدق    مذا صمبتدَ ا ؿمدًرة ممم   دؾ 

  ةا آـمًر  اًمبمَ قم م ؿ اًمسق  ذم يمتًب )اًم  مل ـ(، ومىن ً ن  ص ً وصـ 

راسم ًج مو سم ض اًمقىمًئع اًمتهرخيمٍ اًمتل ذيمرت ذم اًم  مل ـ مل لس ً  مل اًمتز  در  اًمتحر دػ، 

سمؾ مو دٓٓ ً ىممل ز رت  ومصر ؿ قم م ً اًمسق  مح َ اًمسممل اعمسدمح   ًمملشمدف سمًًم دملرة ا هلمدٍ، 

 دً   ةا  اىم دٍ شمهرخيمدٍ، مٓ  و يدً طمدرف ومم دً   دق دًٓمت دً، وم دمل صدقرت  يمههندً  ًمدملت اسم

 ًم خًًمؼ قمز  ضمؾ  شم ًمم قمـ ذًمؽ قم قا يمبػما  

 قم ددمليً شمددز ج اًم بددل مسمددرا مؿ قم مددف اًمسددق  لددًضمر، يمًنددَ شم ددؽ  اىم ددٍ شمهرخيمددٍ، مٓ  و    

دًٓمت ً صقرت  يمهنف  ىمع قمدغم قمصدؾ طمدرا ، ومبدًو مؾمدةقممؾ قم مدف اًمسدق  اسم دً همدػم ذقمدل 

  سمرا مؿ قم مف اًمسق ، يمة  زقمؿ اًم  مل اًم مل ؿ 
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حًت اًمتل ظم  ً اًم  ؿ اًم  مػ ذم  ةا اد ؾ اًمنم ػ يتص دلم ًم بًشمدٌ  ةا سم ض اًمرؿم

اًمبر ؿ اًمتقوممؼ  اًمتسمل مل ذم قمص ف اًم بري اًماً    يدً شمدقومم ل مٓ سمدًهلل قم مدف شمقيم دَ  مًممدف 

  نمٌ  

 

 زهر إظرجي 
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 املقدمة
(   دةا يدً نيدملا )م قد دٍ  اعمسدمحمٍ سمً دؾ اًمبمدَرت  مع آد ًو سمدة ومم دً اًمدسما 

 اوحً ذم اًم .قص اًم ؼم ٍ ًم   مل اًم مل ؿ  اجلمل مل  ذًمؽ او اًم  مل اًم مل ؿ )اًمتقراة(  اًم  دمل 

، رهمدؿ اًمتحر دػ  اًمت دًىمض اجلمل مل )آنيمؾ( اًم ةاو   ب ًو نَ قم قاو )اًمبتًب اعم ملس(

اًم .دصٍ سم دمل اًمتح مدؾ اًم غدقي  اًمةي اقمؽما ً، نيمل آؿمدًرة  اودحٍ  ضم مدٍ امم ا دؾ سممدَ

 اًمةي اقمؽما ً  ًم  ص  ازاًمٍ اًم بس

ُِتوَكذذُه َذْؽُبوًِفذذ  ِظـذذَتُهْم ِ  ىمددًق شم ددًممج   ََ ُِذذذيَّ افَّذذِيي  ْٕ ُشذذوَل افـَّعِذذيَّ ا بَّعُِعذذوَن افرَّ ََ افَّذذِيََن 

كِجقذلِ  او يدً  رد يدـ سمادًرات طمدقق ا دؾ اًمبمدَ ذم اًمبتدٌ  ،  اجلمل ر سمًًمةيمر(1)افبَّْوَراِة َواْْلِ

اًم ظدرة اعمادق ٍ طمدقق آؾمدق  سمادبؾ قمدً   ا دؾ  اًمسة  ٍ ًمف اصمر يمبػم قمغم صد ممل شم.دحمح

ر اًم  ؿ  اًمت مل  ذم خمت دػ اعميدًٓت در اًمةي ن مش وممف  ق قم.داًمبمَ سمابؾ ظمًص  ومًًم .

 دل رؾمدًًمٍ ( )اًم  صمٍ  اًمتب  قضممً  اًمرىمل ذم ؿمتك آًمدقاو  ذًمدؽ او رؾمدًًمٍ ا دؾ اًمبمدَ 

ؿمدًي ٍ  قمص مدٍ شمراقمدل اًمظدر ف ر ٍ ذم جمًٓت ادمًة يمًومٍ،   ل رؾمدًًمٍ دآؾمق  هلملا ٍ اًمبا

آنسًنمٍ  اًم در   اعمقضمدقدة سمدلم اًماد قب د و اًمغدً  ًم .دًًمح يدـ قمًدا دً  اومبًر دً، سمدؾ 

 شم ق را  آرشم ً  سمف امم اعمستق  اًمسًيل، اًمةي ضمً  سمف آؾمق  ًمػمومع اًمبنم ٍ اًممف 

ذذ   جاًم ددًمل امم او  بددقو اهة  اطمددملة شمتبددًدق اعم ددًومع ومددمة سمم  ددً  ددملقمق ومً ؾمددق   َ َا ذذ  َأ ََ

ْم ُصذُعوًِف  َوَؿَع  ِذَل فَِبَعذ َرُؾوا ـُ ََذى َوَجَعْؾـَذ  ذٍر َوُأْك ـَ ْم ِذْن َذ ـُ ذَرَذُؽْم ِظـْذَت اهِ افـَّ ُس إِكَّ  َخَؾْؼـَ  ـْ  إِنَّ َأ

مْ  ـُ   (2)َأْتَؼ 

                                                           

  157آقمرافج  (1)

  13اديراتج  (2)
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سمم ة نيمل اعمقىمػ آؾمتببًري نًسم ً يـ اد دمل قمدغم يمدؾ يدً  صدَ امم آؾمدق  سم.د ٍ،  

ٓو  ددةا اًم ددملا  ىمددمل ؿ  يسددتصر، ومًًم.دد مبمٍ مل شمدد س ذم  ددق  يددـ آ ددً  وددحً ً ً  اطمزاهنددً، 

 اعمبدر يدً ايبد  ؿ ذًمدؽ سمحبدؽ ومهظمةت د هلً  ؾمًؾمت ً  س بقو ذم فمؾ اًمس ؿ ؾمدبؾ اًمبمدمل 

ايدٍ ذم اًمدبقد اجلص مدًت اهلملّ   شمهؾمدمسًمتباػم ٍ درف اعمسد صلم اعموايرات  ارؾمًق اًمب وًت ا

  (1)آؾمقيمٍ سمًؾمؿ اعمملارس اًمت  مصمٍ  اخلمليًت آنسًنمٍ

ًم مل اصمبَ اعمس صقو يـ ظمدقق شمب دل آؾمدق  ًمبدؾ اد دًرات شم ص  دؿ ذم اًمبحدُ،  

 ومتقطمً دً ذم طمتك يمًنَ ظمقصٍ ذًمؽ ذم آنملًمس، اًمتل ىمًيَ قم م ً هن دٍ ا ر سمدً ادمل ودٍ 

 اًم  ؿ  آظمؽماع 

 ومدمة  ت  دؼ سمًد ددًرة اًمغرسممدٍ اًم ًئصددٍ ذم اًمقىمدَ ادددًي، ومً ؾمدق   ت بددؾ يمدؾ يددً  

شمست مع او ل حف يـ ظمػم   رومض يً ومم ً يـ ذ ر  قمزًمٍ قم صمٍ ا  يًد ٍ سم مدملا قمدـ ي دًداة 

اشمبدًع اًمدمل ًنًت  اد ًرات آظمر  ي ًداة ؿمخ.مٍ قم ٍم ٍ   ةنف سمقطمملة اًمبنم ٍ  ومًذا اراد

اًمت  ع امم اًم مؿ اعمقضمقدة ذم يمتب ؿ  اعمتصو ٍ سمهنبمًئ ؿ قم م ؿ اًمسدق  قم دم ؿ او  تي دقا ًم تدل 

بِي ِهَي َأْؿَومُ  ل اىمق   ِْتي فِؾَّ ََ َيا اْفُؼْرآَن    ةا خيتص سمدًًم  قس اعمتحدررة يدـ يمًومدٍ ، (2)إِنَّ َهَٰ

 اًمتقاىمددٍ عم رومددٍ اد ددًئؼ اًممل  مددٍ  اًم  صمددٍ  ر ٍ يددـ اشمبددًع اًمددمل ًنًت دىممددقد اًمت .ددٌ  اًم  .دد

ٍ يددع وم ددرة  ددل  اطمددملة يت ًؾمددب( رائع ي ددة آد  قم ددم ؿ اًمسددق   امم اًم بددل اخلددًشمؿ )دومًًمادد

  اًمزيدًو سمدةًمؽ خمت.دٍ يمًندَ – اخلًلدٍ ر  ٍداًماد سمًؾمدتو ً  –آنسًو، قم ة سمًو شم ؽ اًمنمائع 

 () آيمدر  اًمرؾمدقق قم م دً ندص اًمتدل، اًم .دصٍ سممدَ ا دؾ ائصدٍ ومبدرة او سمًًمةيمر  اجلمل ر

                                                           

  59 آؾمت ةرج صاخلًًمملي  ومر خ، اًمتباػم ( 1)

  9آها ج  (2)



 

07 

شمت ًسمؼ يع اًم  ً ً اًمتًرخيمٍ ذم )اًمبتًب اعم ملس(  سمة او اًمتحر ػ ىم مؾ ذم اًم  دً ً اًمتًرخيمدٍ 

اًمدرهمؿ ومًو اًم .قص اخلًصٍ سمًًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  آئصٍ قم م ؿ اًمسدق  قمدغم 

يدـ اًم ًطممدٍ اًم غق دٍ شمظ در  قم م ً، آ انف سم مل شمر ت ً  ن م  ً يـ اًمتاق ف  اًم بس اًمةي ـمر 

 اد م ٍ اًم ًص ٍ  اجل مٍ سمًهنؿ  ؿ اعم .قد و 

يمة او ىمًقمملة اًمت.ًد  شمويمدمل او اًمبتدٌ آهلمدٍ  .دمل  سم  د ً سم  دً، ٓهندً يدـ ي.دملر 

  اطممل 

ق اًمتقصدؾ امم صَ  دةا اًم ب دٍ اجلمل دملة سمًًمادصقق  اًمت .دمؾ،  ذًمدؽ يدـ ظمدقشمّس ا ىممل 

ج اًمرؾمدقق آيمدر   آيدً  قمدكم  ومًـمصدٍ اًمز درا  () دؾ اًمبمدَ ن.قص ضممل دملة شمت  دؼ سمه

  يمدة شم دص َ  دةا اًم ب دٍ اًمر ا دًت اًمتدل ضمدً ت قمدغم () ؾمًئر ائصٍ ا ؾ سممَ اًم .دصٍ 

قم دمل رهمبدٍ اًم  دة  ًمسًو يمق اًم ر  لم ذات اًم قىمٍ سمباًرات ا ؾ اًمبمَ قم م ؿ اًمسق  ندز ٓ 

 ٓ انسدك اجلص دقر آؾمدقيل اعمتخ..لم يـ اًمة ـ سمًريمقا  ةا اجل مل اعمتقاودع  اًمببدر يمدة

اعمو ػ قمغم ص ممل اًم ًمل آؾمقيل  قمغم ص ممل ا رسمً، اًمةي شم ًقمؾ سمادبؾ اتدًم يدع اًم ب دٍ 

آ مم  ىممل  ص ت ل اًمبوػم يـ اًمرؾمدًئؾ، اًمتدل ندُ قمدغم اقمدًدة ـمبدع اًمبتدًب ـمب دٍ ضممل دملة 

  ًم صدوي لم ي ي . ٍ، ؾمًئق اًمبًري شم ًمم اًمتسدمل مل ذم اًم دقق  اًم صدؾ  او  غ در زم  ًمقاًمدمل

  ادصمل هلل رب اًم ًعملم   اعموي ًت
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 :الفصل االول
 أسفار الكتاب املقدس

 

 افعفت افؼتَم واجلتَت. 

 افبوراة ادبتاوفة. 

 فغ ت افعفت افؼتَم. 

 .إشػ ر ؽر افؼ كوكقة ظـت افقفود 

 . ادسقحقون وإكجقل ِفرك ِف 

 .افبػرؿة افعـرصَة وآضطراب   أشػ ر افقفود 
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 العَد القديه والعَد اجلديد
 

 اتصؾ ))اًمبتًب اعم ملس(( قمغم ))اًم  مل ـ اًم مل ؿ  اجلمل مل((،  اًم  مل اًم مل ؿ قمبًرة قمـ 

، اخلصسٍ  ؾم ًر إ مم ي  ً ي سدقسمٍ ًم بدل اهلل يقؾمدك قم مدف (1)شمس ٍ  صمقصملم ؾم را،  يج )يمتًسمً(

سم دمل يقؾمدك قم مدف اًمسدق  يدـ اًمسق   شمسصك سمًًمتقراة  إؾم ًر اًمبًىممٍ ي سدقسمٍ ممم يدـ ضمدً  

   ىمدمل  سدصك (2)إنبمً  ممم يً ىمبؾ زيًو اعمسمح قم مف اًمسق  سم حق صمقصمةئٍ  ؾمبع  شمسد لم ؾمد ٍ

 مع اًم  مل اًم مل ؿ ))سمًًمتقراة((،    ؿ  ؾم ًر  دةا اًم  دمل جمصققمدٍ شمسدصك )يمتدٌ يقؾمدك(    

   )إؾم ًر اخلصسٍ(    )اًمتقراة( 

اعم ر ومٍ اعمؽم ٍ ممم ًمغًت  ظمر ، وم مل شمر َ سمبًي  دً يمة شم تؼم )اًمتقراة( يـ  يمور اًمبتٌ 

    (3)( ًمغٍ  ظمر 1457( ًمغٍ خمت  ٍ، سمم ة شمر َ سمابؾ ضمزئل ممم )253ممم )

 ل اًم  ظٍ اًم ؼم ٍ ٕؾمد ًر يقؾمدك اخلصسدٍ  شم  دلج ذ  دٍ    قم مدملة     Torah را شمق

 اعمبقو يـ مخسٍ  ضمزا    لجنقايمس،  ىممل  ـم  َ قم م ً ذم اًم رنسمٍ اًمبًنتًشممؽ  ي اعموًمػ 

 ذم اًمبمل (  GENESISاًمتبق ـج سمر امَ )  1

  ) ةا إؾمة (  EXODUS اخلر جج  ىمئم مٍ ؿمصقت  2

  دقمً(  LEVITICUS)اًمق  لمج ومم را   3

 ذم اًمؼم ٍ اًم.حرا  (  NUMERIاًم ملدج سمصملسمًر )  4

  ةا  ق اًمبق (   DEURERONOMIUM) اًمتو مٍج م  مف   ملسمًر ؿ  5

                                                           

  قمرم –رسمحل يمةق،  اعم يؿ ادمل ُج قمؼمي ( 1)

  4، ص1اًمبقهمل، اهلمل  امم د ـ اعم.  كج ج( 2)

  1ج ج1971اعمقؾمققمٍ اًمؼم  ًنمٍ، اطم.ً  قمً   (3)
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 وم قج اؾم ًر آنبمً  )ن مئمؿ(  اعم .قد لً اًمنم  ٍ   ايً اًم سؿ اًموًا

، يمددًعمزايػم، (1) اًم سددؿ اًموًًمددُ يددـ اًم  ددمل اًم ددمل ؿ  ددقج اًمبتددٌ )يمتددقىممؿ(   ددل اًمبتددٌ

  آيوًق    

 شماػم )اًمتقراة( ذم جمص  ً ممم اعمخ قط اًمةي يمتٌ سمًًمممل  طم ظ ذم شمدًسمقت اًم  دمل،  يمدًو 

  (2))اًمرب( )م  ق مؿ( نؾ وممفاًمم قد  ت.قر و  و ر ح هيقا )هي ً(    

  دق  طمدمل يادً ػم اًمم دقد ( Jesephus Flavius) (3)   قق ) قؾمم قس ومدق وممدقس(

 إىممليلم،   قق قمـ اًمتًسمقتج )منف مل  بـ حيتقي قمغم  ي ر  ىمط(  

  ددر  )ضمقؾمددتًف ًمقسمددقو( صددًطمٌ يمتددًب )اًمم ددقد ذم شمددًر ك اد ددًرات إ مم(ج مو    

ر اًم رقمدقا، طممدُ قمدرف نظدػم هلدةا بد اًم  مملة اًمم قد ٍ اىمتبًؾمً يـ اًم شمًسمقت اًم  مل ىممل دظمؾ

 اًمتًسمقت اعم ملس مموق سمصرايمٌ اًماصس  

    ؼ قمغم إؾم ًر اعم ملؾمٍ ًم مل ًنٍ اًم ٍمانمٍ اؾمؿ )اًم  مل اجلمل مل( وم ق قمبًرة قمة يمتدٌ     

شمسدصك  يدـ   دؿ  ؾمد ًر  دةا اًم  دمل جمصققمدٍ  ،(4)سمً هلً   اًمدقطمل سم دمل قممسدك قم مدف اًمسدق 

 )إنًضممؾ( 

 ممً تملر ذيمرا   ً  و اعمراد سمب صٍ )اًم  مل( ذم  ًشملم اًمتسصمتلم يً  درادف اعممودً   ي يم تدً 

 اًم ًئ تلم يـ إؾم ًر لوؾ يموًىمً  قم ملا  ظمةا اهلل قمغم اًم ًسج 

                                                           

 اًمتقراة  آنيمؾ اًم ؼم ٍ  (1)

  125( اعمسػمي، يقؾمققمٍ اعم ً مؿ  اعم.  حًت اًم. مقنمٍج ص 2)

( يوًم ً سمًًمن ًنمٍ  شمر  ً سمًًممقنًنمٍ  ي  ً شمر َ ممم اًمقشمم مٍ  اًم رنسمٍ  همػم ً  يمة 22( يورخ هيقدي يمتٌ شمًر ك ىمقيف ذم نحق )3)

 ( قم مل ناقب صمقرة اًمم قد ومل ا يؼماـمقر ٍ اًمر يًنمٍ 66يمًو ىمًئملا قمسبر ً عم   ٍ اجل مؾ قمً  )

  5 - 4ص  1( اًمبقهمل، اهلمل  ممم د ـ اعم.  ك، ج 4)
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ر يقؾمدك قم مدف اًمسدق ،  إظمدر  لودؾ قم دملا دومه ٓ ً لوؾ قم دملا ىمدمل ة  رضمدع ممم قم.د

 قممسك قم مف اًمسق  ضممل ملا سممل  سمظ قر 

   تددؼم اًمدد ص اعمًؾمددقري )اًمت  مددملي(  ىمددمل  خم ددقط ًم   ددمل اًم ددمل ؿ ذم اًمقىمددَ ادددًي، 

    (1)( ًم صمقد، اًمةي ايمتاػ ذم )يستقدع( اعم بمل اًمم قدي سمًًم ً رة895 اعمورخ ذم )

 و يًؾمدقري يدهظمقذة يدـ يم صدٍ يًؾمدقر َ اًم ؼم دٍ اًمتدل  -  دً-  ممً تملر آؿمدًرة اًممدف

 طمزىممًق ت يـ ؾم ر ضمً 

)يًؾمدقر َ(ج اًمت ًًممدمل اعمرقممدٍ، ج ىمممل اعمموً ، يمة شم  دل يم صٍ(2) شم  ل )يًؾمقر َ  ؼم َ(

  (3) يـ يم صٍ )يًؾمقر َ(ج )يًؾمقريت(ج  ي شم  مملي، يتصسؽ سمًًمت ًًمممل

 يمددًو ًم   ددة  اعمًؾمددقر لم اًمددة ـ  ودد قا اًمدد ص اًم ددؼمي اًم  ددًئل د ر يمبددػم ذم اظمددؽماع    

ادريمًت اًم.قشممٍ  ذًمؽ سمقوع خمت دػ ادريمدًتج )اًم.دغػمة، اعمتقؾمد ٍ  اًمببدػمة( ومدق     

نَ ادرف  قم ًئدف اًم  دظ اًم.دحمح  ًم صحًومظدٍ قمدغم ـمر  دٍ ًم دظ اًم غدٍ اًم ؼم دٍ طمتدك ٓ 

 شم ملصمر  

ًمغٍ اددمل ُ  اًمبتًسمدٍ ذم  مدع اًمدبقد اًممقنًنمدٍ إصدؾ   ل اًممقنًنمٍ  اجلمل ر سمًًمةيمر  و   

 ذم  مع يست صرات اًممقنًو سمآؾممً  مومر  مً، يمة يمًنَ ًمغٍ أداب  اًمو ًومدٍ  اًم  دق  ذم يمودػم 

يـ اًمب ملاو همػم اًممقنًنمٍ اًم سًو،  ظمًصٍ ذم سمقد اًم درا   اًمادً   وم سد لم  ؿمدةق مومر  مدً، 

ر ٍ دو اعمٍم قو ذم قم مل اًمب ًًمسدٍ ممم اًم دتح اًم درم  سدتخمليقو اعم.دسمؾ يٍم ن س ً، وم مل يمً

                                                           

  89( ومرحيٍ، اًم غٍ اًم ؼم ٍ  سم ض يابق ً، ص 1)

  828، ص37ج22( ؾم ر طمزىممًق 2)

  272( رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُج ص3)
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اًم مل صدٍ ذم اددًـمب ؿ  طمدمل و ؿ اًم ددًدي، سممد ة يمددًنقا  سدتخمليقو اًممقنًنمددٍ ذم ؿمدو و اًمبتًسمددٍ 

 اًمو ًومٍ  أداب  اًم  ق ،  سمًًم غٍ اًممقنًنمٍ  ًم َ  مع  ؾم ًر اًم  دمل اجلمل دمل يدً قمدملا منيمدؾ 

 يمٍ صمؿ شمرضمؿ ممم اًممقنًنمٍ  يتك ومًًمراضمح  نف  ًمػ سمًٔرا

 ممم اًم غٍ اًممقنًنمٍ لدَ  ىمدمل  شمر دٍ ٕؾمد ًر اًم  دمل اًم دمل ؿ يدـ  صد  ً اًم دؼمي   دل     

     قمغم  مل اصم لم  ؾمدب لم طمدؼما يدـ  283، 282اًمؽم ٍ اًمسب م مٍ )  ل اًمتل لَ ذم ؾم تل 

ٍ اًمسدب م مٍج هيقد يٍم سمهير سم  مصقس وممقدًمدػ،  يراقمدًة ًم دملد يدـ ىمدً  لدً ؾمدصمَ اًمؽم د

(Versionde septane ) 

 ممم اًم غٍ اًممقنًنمٍ لَ يمدةًمؽ  ىمدمل  شمر دٍ  نيمدؾ يتدل ذم اًم  دمل اجلمل دمل يدـ  صد ف     

 أرايل  

  يـ اًم غٍ اًممقنًنمٍ شمر َ  ؾم ًر اًم  مل ـ اًم مل ؿ  اجلمل مل ممم اًم غٍ اًمقشمم مٍ    

  (1)غًت اًم ًمل ىممل ص ً  طممل و ً قمـ اًممقنًنمٍ  اًمقشمم مٍ شمر َ  ةا إؾم ًر ممم ي ظؿ ًم

 

                                                           

    راضمع آسمرار، اعم .ؾ ذم ىمقاقممل اًمن ًنمٍ  181( اًمقاذم، قم ؿ اًم غٍج ص1)
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 التوراة املتداولة
ًم م قد صمقث نسك يـ اًمتقراة   لج اًم ؼمانمدٍ،  اًمسدًير ٍ،  اًممقنًنمدٍ   ىمدمل اقمدؽمف  

  (1)اًمم قد  اًم .ًر   قم ة  آد ًو سمًو اًمتقراة اًمتل  ل اؾم ًر يقؾمك اخلصسٍ يمتبَ ذم سمًسمدؾ

شمبتدٌ يدـ ىمبدؾ يقؾمدك قم مدف اًمسدق  او اًمتدقراة  ةا يع اًم  ؿ سمدًو اًمتدقراة اًمرائيدٍ طمًًممدً مل 

  (2)آص مٍ يمًنَ صغػمة يـ طممُ اديؿ  ي تٍمة قمغم اًمنم  ٍ

 شم  ك يقؾمك ذ  ٍ رسمف قمغم ضمبؾ ؾمدم ً    دل يدـ صد ع اهلل  ي  قؿمدٍ قمدغم ًمدقطمل  

طمير،  ىممل يمتب ً اهلل صمًنمدٍ سم دمل او اًم دك يقؾمدك لدً قمدغم آرض  يمند ً سمسدبٌ هم دبف عمدً 

   يـ   دً ومدًو اصدؾ اًمنمد  ٍ اًمتدل يمتبدَ قمدغم ًمدقطمل اديدر (3)بمل و اًم يؾؿمً مل ىمقيف   

اظمت َ  مل  بؼ هلً  ضمقد   ًمبـ ذم يمل  ٍ سمًسمؾ سمًًم را  اشم ؼ )قم دة  سم دل اهائمدؾ( قمدغم  دع 

  (4)يهصمقرات اًمتًر ك اًم مل ؿ،  ىممل شمؿ ذًمؽ قمغم  مل )قمزرا(

 

 

                                                           

  25( اًمس ً، اعم تظرج ص1)

  32ج8 ر  اقع ،  ا  ً ؾم8ج27( اًم  مل اًم مل ؿج ؾم ر اًمتو مٍ 2)

  1ج34، 16 – 15ج 32، 18ج 31( اًم  مل اًم مل ؿج اخلر ج 3)

  32 – 32صج اًمم قد ٍ اًم رسممٍ اًم قىمًت  يقؾمك صًًمح :554 – 552( حمصمل ىمًؾمؿ، اًمت ًىمض ذم شمقار ك  اطمملاث اًمتقراةج ص4)
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 لغات العَد القديه
د نَ  مع  ؾم ًر اًم  دمل اًم دمل ؿ سم غدٍ  اطمدملة   دل اًم غدٍ اًم ؼم دٍ  مو يمًندَ اًمؽمايممدٌ 

 إؾمًًممٌ  سم ض اعم ردات ات ػ سمًظمتقف  ةا إؾم ًر  شم ؿ قمغم اًم .قر اًمتل  ًمػ ومم ً 

 يمؾ ؾم ر  

يمة ضمر  شمملا ق اًمتقراة سمًًم غٍ أرايمٍ ممم ضمًنٌ اًممقنًنمٍ،  ذًمؽ  ومدؼ ادًضمدًت اًممل  مدٍ 

قمًت اًمتدل اقمت  دَ اًمم قد دٍ يدـ همدػم اعمتب صدلم سمًًم ؼم دٍ، وم دمل  ردت  ضمدزا  يدـ ًممل  اجلة

 يم صتدًو  Geremie (  )دانمدًق(  وم درة  اطمدملة يدـ ؾمد ر ) ريمدً(Esdras قمزراؾم ري )

 اصم تًو ذم ؾم ر اًمتبق ـ سمًًم غٍ أرايمٍ قمـ ىم.مل  

 دًئل ذم اًم درو  ىممل  صبحَ  ةا اًمؽماضمؿ أرايمٍ رؾمصمٍ  ي بقًمٍ  صمبتَ سمادب  ً اًم      

    (1)اخلًيس ًم صمقد

 ىممل شمًيممل ًم بًطمولم سم دمل آيمتادًومًت اًمتدل ضمدرت ذم يم دقف ) ادي ىمصدراو( قمدغم اًمبحدر 

 اعممَ او   ًن اصق )ًم تقراة( ظمقومً ًمققمت ًد اًمسًئمل سمًهنً يمًنَ شم ت ؾ ؿم  مً  

اًموددًيـ  يددً اًمدد ص اًم ددؼمي اعم صددقق سمددف ذم اًمقىمددَ ادددًي وم ددمل شمددؿ نر ددرا ذم اًم ددرو      

  (2)ًم صمقد

 ىممل انت ؾ  ةا اًم ص اعمبتقب سملم   ملي اًمب  ٍ اًمم قد، يـ ضممؾ ممم آظمر سمادبؾ يدً ممم      

  و طمرر سم.مغتف اًم  ًئمٍ اعم ر ومٍ  

                                                           

  22   راضمع ا  ًج اًمقاذم، إؾم ًر اعم ملؾمٍ، ص 889، ص 2( اعمقؾمققمٍ اًمؼم  ًنمٍ، ج 1)

 ( اعم.ملر اًمسًسمؼ 2)
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 و  وخؿ قمصؾ سم.ملد شموبمَ اًمد ص اًم  دًئل ًم تدقراة  دق اًمؽم دٍ  -  ً  - ممً تملر ذيمرا 

 (  يمًو   صؾ ذم يمل  ٍ  232ف )  رتلم( قمً  )اًمتل ىمً  لً قمًمل ٓ قيت يـ ا ؾمب ملر ٍ اؾمص

ر ٍ ذم وم سدد لم، وم ددمل طمددً ق  ددةا اًم ددًمل اًم .ددؾ ذم  يددر شم ددملد اًم .ددقص  اًمؽم ددًت دىمم.دد

 آظمتقومًت سمم  ً، ومبتٌ ظمقق قمنم ؾم قات اًم  مل اًم مل ؿ سمبًي ف قمغم   را  يمبدػمة نصدؾ 

)اًمسملاؾمدمٍ(،  ومم دً   ي( Hexaplaؾمتٍ  قمصملة يت ًسم ٍ ) ىممل  ـم دؼ قم م دً اؾمدؿ ) مبدزاسمق 

قمغم اًمتقازم  سمابؾ يت ًسمؾ اًم ص اًم ؼمي، صمؿ اًمد ص اًم دؼمي ن سدف ًمبدـ سمدًٕطمرف اًممقنًنمدٍ 

حمً ًمٍ ي ف اعمحًومظٍ قمغم ـمر  ٍ اًم  ؼ سمًًم ؼم دٍ، صمدؿ شمر تدًو ي صدقق لدة ذم ذًمدؽ اًمزيدًو صمدؿ 

صدؾ اًم دخؿ اًمؽم ٍ اًمسب م مٍ صمؿ شمر ٍ  ظمر  يـ  و ف  ق   ىممل انملصمر  يمودر  ضمدزا   دةا اًم 

 سم ل ي ف سم ض إىمسً  ذم اعمتدًطمػ   سمصدر ر إ دً  ضمدرت شمر دٍ اًم  دمل اًم دمل ؿ ممم ي ظدؿ 

اًم غًت اعم ر ومٍ  ي  ً اًم رسممٍ    ق شمر دٍ ممم اًم رسممدٍ ضمدرت يمًندَ سم دمل انتادًر ا ؾمدق  ذم 

    (1)اًم ٍم اًم بًد إ ق    قم مل ي ٍم  اد بٍ إيق ٍ

سم ٍ قمنم ؾم را ٓ شمقضممل ذم إصؾ اًم دؼمي اًمدةي  صدؾ  شماتصؾ اًمؽم ٍ اًمسب م مٍ قمغم  ر

 Sagesse(،  ؾمدد ر )ادبصددٍ ًمسدد مةو Tobiمًمم ددً    ددةا إؾمدد ًر  ددلج ؾمدد ر )ـمقسممددً 

Saloman( قمملد ً  رسم ٍ  ؾمد ًر  )(،   ؾم ًر )اعمبًسمملم Liversde smaccabees،) 

،  ؾمدد ر اًمب  ددقت    ؾمدد ر )ادبصددٍ( ًممسددقع سمددـ ؾمددػماخ(  ناددممل Judithؾمدد ر هيقد ددَ 

ز دًدة  ًم دزرا إـم ًق اًموقصمٍ،  ؾم ر )ؾمقزاو( ،  ؾم ر )سمؾ  اًمت لم(،  صمقصمدٍ  ؾمد ًر ي سدقسمٍ 

 ،  سم ض ز ًدات ذم )ؾم ر دانمًق( (2)قمغم اًمس ر اعموبَ ذم إصؾ اًم ؼمي

                                                           

  177،  نمس ومرحيٍ، دراؾمًت ذم اًمتًر ك، ص 889، ص 2( اعمقؾمققمٍ اًمؼم  ًنمٍ، ج 1)

 ( اعم.ملر اًمسًسمؼ 2)
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،  يمًندً  ؾمدػم ـ ذم نم دق   ؾم ر )ـمقسممً(  ق  صػ ًمسػمة هيقدي اؾمصف ـمقسممً  ؾمػمة اسم ف

 ذم اًم رو اًمسًسمع     ،  ؾم ر )ادبصدٍ(  ادتصؾ قمدغم  يو دٍ طمبمصدٍ  قمظدًت سم مغدٍ ًمسد مةو

() ىممل يمتٌ عم ً يٍ اًمقصم مدٍ   )اعمبدًسممقو(  دؿ اًمدة ـ طمبصدقا وم سد لم طمبدة  ـم مدً ذم  ،

ة ندف قم مل اًمر يًو ذم اًم رو اًموًا       ىمدمل ضمدً  اؾمدص ؿ  دةا يدـ اًماد ًر اًمدةي يمدًنقا  تخ

  بؼم و سمف ذم ادر ف   ق )يك يمًيقظمً سمحممؿ هيقا(  ي )يـ يو ؽ يـ إيؿ  دً مهل دً (    

)ًممس يمصو دؽ ر   دً رب(،    يمدة ن دقق نحدـ اعمسد صقو )اهلل  يمدؼم( ومهظمدة يدـ يمدؾ يم صدٍ 

ادرف إ ق ي  ً )  يمً ب ي(  ضم ؾ جمصدقع  دةا )يبدًم( اؾمدة    ) صد ً( ًمبدؾ يد  ؿ، 

  ًؾمؿ )اعمبًسمملم(   يـ صمؿ اؿمت ر ا سم

 Latine قمددـ اًمؽم ددٍ اًمسددب م مٍ شمر ددَ  ؾمدد ًر اًم  ددمل اًم ددمل ؿ ممم اًم غددٍ اًمقشمم مددٍ 

Lavulgate  يددع  و  ددةا اًمؽم ددٍ اًمقشمم مددٍ يمًنددَ شمر ددٍ ًم سددب م مٍ اًممقنًنمددٍ ومىهنددً مل شمددهت 

ي ًسم ٍ هلً يمؾ اعم ًسم ٍ، وم مل اؿمتص َ قمغم ؾم ر ـ اصم دلم وم دط ًم صبدًسمملم ) ؾمد ًر اعمبدًسمملم ذم 

اًمسب م مٍ  رسم دٍ  ؾمد ًر(،  طمدةومَ ي  دً  ؾمد ًر قمدزرا اًموقصمدٍ اًمتدل ز دملت ذم اًمسدب م مٍ قمدغم 

يمدة اؿمدتص َ قمدغم ز دًدات ذم ؾمد ر ) ؾمدتػم(   دل  ،(1)دت ؾم ر )سمدًر خ(إصؾ اًم ؼمي  زا

ؾمبع موًومًت ًمتبص ٍ ىم.ٍ ) ؾمتػم(  ) ًيدًو(  )يردظمدًي(،  ومدمة قمدملا ذًمدؽ ٓ  قضمدمل سمدلم 

اًمؽم تلم ظمقف ذ  سمًق،  وم دق قمدـ إؾمد ًر  إضمدزا  اًمتدل شمز دمل لدً اًمؽم تدًو اًممقنًنمدٍ 

سم ددض اعمقاوددع ٓ شم  ب ددًو قمددغم  ددةا إصددؾ لددً   اًمقشمم مددٍ قمددـ إصددؾ اًم ددؼمي ومددىهنة ذم 

                                                           

(  ق شم صمة  ريمً  ىممل  يغم قم مف  ريمً شم بواشمف   ؾم را  ةا  صبـ  و   مل يـ  ؾم ًر إنبمً ،    حؼ euk) (Baruch( سمًر خ )1)

سمًر خ ممم طمقازم اًم رو اًمسًدس سمس ر  ريمً    ت صـ  ةا اًمس ر ص قات   دقممٍ د  مٍ ًم م قد  ًم َ سمهؾم قب رائع،   رضمع شمهر ك 
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آن بً    مل   رف ممم أو قمغم  ضمدف اًمم دلم إؾمدبًب اًمتدل  دت ممم  دةا اًمز دًدات   دةا 

  آظمتقف  

 ىممل  ىمرت اًمب مسٍ اًمبًصمقًممبمٍ اعمسمحمٍ  مع إؾمد ًر  آضمدزا  اًمتدل  شمز دمل لدً اًمؽم دٍ 

  ً  ؾم ًرا   ضمزا  ي ملؾمٍ  اقمتؼم ً يـ  ؾم ًر اًم  دمل اًمقشمم مٍ قمـ إصؾ اًم ؼمي  اقمتؼم ً يم

اًم مل ؿ   ضمزائف   ًمبـ ي ظؿ اًمؼم شمستًنَ يـ اعمسمحملم ٓ   تؼم و  دةا اًمز دًدات ي ملؾمدٍ 

  ٓ   تؼم هنً يـ اًم  مل اًم مل ؿ 

  يدددً اًمم دددقد  ن سددد ؿ ومدددىهنؿ  دددملظم قو ذم اًم سدددؿ اًمدددةي  سدددصقنف )إؾمددد ًر اخل مدددٍ 

Apocryphe ،)-  ل قم مل ؿ ٓ  دملظمؾ ر  ي  دً ذم  -اًمبق  قم مف ٓطم ً  اًمةي ؾممهيت  

    (1)اًم  مل اًم مل ؿ  ًمبـ سم   ً  صبـ  و  بقو ي ملؾمً ذم نظر ؿ

 وم ق قمـ اًمؽم تلم اًممقنًنمٍ  اًمقشمم مدٍ ومدىو اًم  دمل اًم دمل ؿ ىمدمل شمدرضمؿ ممم ًمغدًت  ظمدر  

يموددػمة  وم ددمل شمر ددف  طمبددًر اًمم ددقد )يملرؾمددٍ سممددَ اعم ددملس( يددـ اًم ؼم ددٍ ممم اًم  يددٍ أرايمددٍ 

ادمل وٍ،  ل مطممل  هليًت اًم غٍ أرايمدٍ  يمًندَ يسدتخمليٍ ذم ي   دٍ وم سد لم  يدً مًمم دً، 

 ددةا قمددغم يدد  ِ ظمددًص خيت ددػ قمددـ ي ددً ِ اًمددؽماضمؿ اعم ددًدة  ومبددًنقا  ؾمددًر ا ذم شمددر ت ؿ 

 مل نقو اًم  رة سم . ً اًم ؼمي  تب قهنً سمؽم ت ً ممم اًم غٍ أرايمٍ   ىممل  ـم ؼ قمدغم يمتدب ؿ  دةا 

(   ق شمر ٍ ٕؾم ًر اًمتدقراة  طمدمل ً اؾمؿ )اًمؽمضمق (  يـ  ؿم ر ً شمرضمق  ) ن  قس 

 تهًمػ ي  ً اًم سؿ إ ق يـ اًم  مل اًم مل ؿ  شمت دصـ،  )إؾم ًر اخلصسٍ     ؾم ًر يقؾمك اًمتل

ر ًو   ضمدً ت شمدر ت ؿ  دةا شمر دٍ طمروممدٍ يمًًمؽم دٍ داًمؽم ٍ اًمسب م مٍ اًممقنًنمٍ يمة وم دؾ اًمسد

                                                           

ومرىمٍ اًمسًير ٍ    ةا اًم رىمٍ يمًنَ ٓ شمويـ مٓ سمسب ٍ  ؾم ًر يـ اًم  مل اًم مل ؿ،   ل ( يـ ومر  اًمم قد اعم  روٍ ومرىمٍ يمًنَ شمسصك 1)

  ؾم ًر يقؾمك اخلصسٍ  ؾم ر  قؿمع  ؾم ر اًم  ًة،  شم بر يً قمملا ذًمؽ 
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ر ًنمٍ،  شم دؾ قم  دً ذم يب دغ مسمًنت دً قمدـ ر ح داًمن ًنمٍ، سمؾ شمز مل ذم طمروممت ً قمـ اًمؽم دٍ اًمسد

شمر ت ؿ ًم   مل ـ اًم مل ؿ  اجلمل مل يملة ـمق  ف لتمل يدـ اًم غٍ اًم ؼم ٍ   ؾمًًممب ً   ىممل اؾمتغرىمَ 

   قمدـ اًمؽم تدلم اًممقنًنمدٍ  اًمقشمم مدٍ شمر دَ  دةا (1)اًم رو اًموًيـ ممم ادًدي قمنم سم مل اعممقد

  (2)إؾم ًر ممم ي ظؿ ًمغًت اًم ًمل

 

                                                           

    1948، نمق قرن، 292( دائرة اعم ًرف اًمم قد ٍ اًم ًيٍ، ص 1)

مل ـ اًم مل ؿ  اجلمل مل( ىمً  لً  ًقمٍ يـ اًمم قد اعم تصلم ممم  مئًت   شمر ٍ انب مز ٍ ًم بتًب اعم ملس يم ف )اًم   1972( فم رت ذم ؾم ٍ 2)

يتصريمزة ذم مني ؽما   ات ػ  ةا اًمؽم ٍ قمـ اًمؽم ًت ا ني مز ٍ اًمسًسم ٍ ذم  هنً صمغَ سمهؾمًًممٌ اًم غٍ اًم ًد ٍ ٓ سمهؾمًًممٌ اًممل  مٍ 

اًمؽم ًت اًمسًسم ٍ،  ذم شمٍموم ً ذم ي  ك  يغز  سم ض اًمت  ممل ٍ اًم مل صٍ،  ذم اشمسًي ً سمًًمتيرد اًمبًيؾ يـ ىممقد  اًمتزايًت  مع 

اًم .قص سمًٓنحراف لً ممم همػم آدمً ًت إص مٍ    سمىوًومٍ  يقر  ظمر  مًمم ً،  ذم اؿمتةهلً قمغم اصم ل قمنم ؾم را يـ إؾم ًر 

 اعم ر ومٍ سمًٕؾم ًر اخل مٍ 
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 األسفار غري القاىوىية عيد اليَود
 

 سميًنٌ  ةا إؾم ًر اًمتل  تهًمػ ي  ً اًم  مل اًم مل ؿ شمقضممل  ؾم ًر هيقد ٍ ىممل صدٍ  ظمدر  مل 

 ددملظم  ً اًمم ددقد ذم  ؾمدد ًر  ددةا اًم  ددمل،      ددقو قم م ددً اؾمددؿ إؾمدد ًر اخل مددٍ  سم ددض  ددةا 

إؾم ًر اخل مٍ همػم ي ملس  ٓ ي تصمل ذم نظر اًمم قد، سمم ة سم   ً أظمدر ي دملس  ي ي دؽمف 

ذم نظر ؿ   ًمبـ ر    طمبًر ؿ  ضمقب مظم ًئدف،  ىمدرر ا  ندف ٓ تدقز  سمهنف يقطمك سمف  ي تصمل

 و   ػ قم مف اجلص قر  ٓ  و  ملرج ذم  ؾم ًر اًم  مل اًم مل ؿ   ممم  ةا  اػم اًم درآو اًمبدر ؿ مذ 

ءٍ  َظَذَٰ َِفَؼٍ ِذن إِْذ َؿ ُفوا َذ  َأكَزَل اهُ َوَذ  َؿَتُروا اهََّ َحقَّ َؿْتِرهِ   قق ذم صملد اًمم قدج  ُؿْل َذْن  ََشْ

ُػذوَن  َ  َوُ ْ َُ َعُؾوَكذُه َؿذَراضِقَس ُتْعذُتو َأكَزَل اْفؽَِبذ َب افَّذِيي َجذ َء ِفِذِه ُذوَشذىَٰ ُكذوًرا َوُهذًتى ِفؾـَّذ ِس َنْ

ًَِرا ـُبْم ُ ْ ،  مذ   ققج (1)ـَ ـُ   َّ ًَِرا ِِّم ـَ َعِغُ َفُؽْم  َُ ْم َرُشوُفـَ   ـُ ُػذوَن ِذذَن ََ  َأْهَل اْفؽَِب ِب َؿْت َج َء

ْؽُبُؿذوَن َذذ  َأكَزْفـَذ ،  مذ   ققج (2)اْفؽَِب ِب  ََ ذَتىَٰ  ِذذنَ  إِنَّ افَِّيََن  َذذ  َِفقَّـَّذ ُه  َِفْعذتِ  ِذذن اْفَعِقـَذ ِت َواْهُ

ْؾَعـُُفُم اهُ اْفؽَِب ِب  ِ   فِؾـَّ سِ  ََ َك 
ِظـُونَ ُأوَفَٰئِ َّّ ْؾَعـُُفُم اف ََ ْؽُبُؿوَن َذ   إِنَّ افَِّيَنَ قج ،  مذ   ق(3) َو ََ

َؽِؾؿُ  َأكَزَل اهُ َُ  َٓ َّٓ افـَّ َر َو ِْم إِ
ُِ ُؾوَن ِ  ُِفُطو ـُ ْل ََ َك َذ  

ًّ ُأوَفَٰئِ وَن ِفِِه َثَؿـً  َؿؾِق ْشَسُ ََ ُفذُم ِذَن اْفؽَِب ِب َو

ْم َظَياٌب َأفِقمٌ  قِفْم َوَهُ ـِ َز َُ  َٓ ْوَم اْفِؼَق َذِة َو ََ   (4)اهَُّ 

ًمس ر ىممل  بقو ظم مً  ي ملؾمً ذم آو  اطممل قم مل اًمم قد،  ذم  ةا خيت دػ  يـ   ً  ظ ر  و ا

 آص قح اًمم قدي سم ض آظمتقف ذم يملًمقق يم صٍ اخل ل قمـ آص قح اعمسمحل  

                                                           

  91( ؾمقرة إن ً ج 1)

  15( ؾمقرة اعمًئملةج 2)

  159( ؾمقرة اًمب رةج 3)

  174(  ؾمقرة اًمب رةج 4)
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قمغم يمؾ ؾمد ر  در و  ندف همدػم ي دملس  ي  apocrypheومًعمسمحمقو     قو يم صٍ اخل ل 

همددػم يددقطمك سمددف، ؾمددقا   يمددًو ذم نظددر ؿ همددػم صددحمح ذم طم ًئ ددف    ذم نسددبتف ممم يوًم ددف    ذم 

يم تم ة يمىنيمؾ سمرنًسمً  يمتًب  قمةق اًمرؾمؾ ًمؼمنًسمً، ومىو اعمسمحملم ٓ  ؽمومدقو سم.دحٍ يدً ضمدً  

   ممم )سمرنًسمً(  ةومم ة  ٓ سم.حٍ نسبت 

 سمدق يمر  دً  دق اًم دمل س )م ر نمصدقس( يدؽمضمؿ اًمد ص اًمرؾمدصل    ق يـ اؾمتخمل  يم صٍ 

اعم ددر ف سمًؾمددؿ ومقًمغًشمددً،  اًمر ا ددٍ اًمم قد ددٍ اًمرؾمددصمٍ شم ددققج مو يددولرا قم ددمل ذم )ضم بددٍ( ذم 

( ًم صمقد  ىمدرر يدً  دل إؾمد ًر اعم بقًمدٍ 122    92وم س لم )ممم اًمغرب يـ اًم ملس( قمً  )

س( يمددؾ اًمبتددٌ اعمقضمددقدة ذم اًمؽم ددٍ  همددػم اعم بقًمددٍ ىمًنقنددً،  ىمددمل وددؿ اًم ددمل س )م ر نمصددق

َ، وم مل  ظمدة ا إؾمد ًر اعم بقًمدٍ هيقد دً،  ذًمدؽ ذم اًم درو اًمسدًدس ناًمسب م مٍ،  يً اًمؼم شمستً

    (1)قمنم ًم صمقد

 يً ؾمبٌ اقمتبًر  ةا إؾم ًر همػم ىمًنقنمٍ  سمًًمتًزم ه ٍ    خم مٍ ومصـ اعمحتصؾ  و جمصدع      

نت ً  طم بٍ اًمتهًممػ اًمتقرايت،  اقمتؼم  و شمًر ك مهمدق  اًمب  ٍ اًمم قد اًمةي ىمرر ذًمؽ ىممل  قم ـ م

سمًب اًمتهًممػ  ةا  ق قم مل ا ؾمب ملر اًمببػم،  ي ذم اًم رو اًمراسمع ىمبدؾ اعمدمقد، ًمدةًمؽ ومدىو يمدؾ 

  (2)ؾم ر  شمك سم مل اًمتًر ك يرومقض

 ممً تملر ذيمراج   ً  و  ةا إؾم ًر مل شمهيت سمٌم  ضممل دمل  دملًمؾ قمدغم  هندً ذات ـمدًسمع هي 

   ً    تًو آنتبًاجؾمق  ضمزئلم ي

                                                           

 Miles  ل ي ر ومٍ نَ اؾمؿ )شمقراة يً  ز يمقومرد ؾ( ) 1535(    ق شمقراة سمر شمستًنتمٍ مل شم ؿ إؾم ًر اعمخ مٍ،   قد شمًرخي ً ممم 1)

Coverdali ) 

)2) ISAAC Asimov: Asimovs GIUDE TO THe Bible old. 
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نيمل   ًًمؽ موًومًت ممم ؾم ر ) ؾمتػم(  وػم يـ ظمقهلً يوًم  دً يقيدح اًم دملا    1

ًم م ددقد يددـ ىمبددؾ اًمادد قب إظمددر   ذًمددؽ ًمغددرض ن مددز اًمم ددقد  ؿمددحـ ـمًىمددً ؿ 

 عمقاضم ٍ يوؾ  ةا اًم ملا   

 ةا يدع اًم  دؿ  و )اًمسد ر إصدكم( ٓ حيتدقي  ي صد ٍ مهلمدٍ ذات نزقمدٍ قمملائمدٍ عمحًرسمدٍ 

 اًمم قد يـ ىمبؾ اًما قب 

ؾم ر اؾمملراس اًموًا،  نيمل ذم  ةا اًمس ر ا ؿمًرة ممم اًمبتٌ اًمن ٍ اًمسب لم   2

همػم  و  ةا إؾم ًر مل شم مل خم مٍ، سمدؾ  صدبحَ اًمادغؾ اًمادًهمؾ ًم بدًطمولم اًمادب ملم 

لم ي  ؿ، اًمة ـ  وم قا طممدً ؿ  يمرؾمدقا ضمدؾ  ىمدت ؿ حمدً ًملم نمل دمل مظم.قصً اعمسمح

  و اعموًم ددًت اًمتددل  ًم ددَ قم  ددً  اًم يددًو اعمخ..ددٍ هلددً شم ددمل يوًم م ددً  شمًرخي ددً، مٓ

  (1)سمًٔٓف

 دمملر ا ؿمدًرة ممم  و سم دض  دةا إؾمد ًر حيدً ق شمقصممدؼ اًمدرسمط  اًم.د ٍ سمدلم اًمم قد دٍ   

اًمودًا ممم ؿمد ملا  اعمسدمحمٍ  ا ؿمدًرة ممم ؿمدًب  ؾمدمؿ   اعمسمحمٍ يمً ؿمًرة ذم ؾم ر اؾمملراس

  ي اًمسممل اعمسمح قم مف اًمسدق ، ممدً  دملق ىم  دً ممم يمقندف   ققج اعمقن )ٓؾمملراس(  نف اسمـ اهلل

ىممل  ًمػ سم مل ناق  اعمسمحمٍ، طممُ يمتٌ يدـ ىمبدؾ يسدمحل يدتحصس، همدػم  و حمً ًمتدف سمدً ت 

سمًًم اؾ رهمؿ محًس اعمحً ًمٍ ٕو اعمسمحملم  ن س ؿ روم قا  ةا اًمس ر اسمتملا ا  ي ة فم قرا ذم 

مدف قمدغم همدرار اًمت دًىمض ذم )منيمدؾ سمرنًسمدً(   ائؾ اًم .قر اعمسمحمٍ سمسبٌ اًمت ًىمض اعمقضمدقد وم

  (2)اًما ػم

                                                           

)1)

 ( اعم.ملر اًمسًسمؼ 2)
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 جيل ))بزىابا((ـاملشيحيوٌ وإى
 

 داقممٍ يـ دقمًة اعمسمحمٍ ذم قم مل ً إ ق  ، (1)()سمرنًسمًج طمقاري يـ طمقاري اعمسمح     

فم ر ًمف منيمؾ ي   ع اًمس مل   رف سمًؾمؿ منيمؾ سمرنًسمً    اؾمدتملًمقا قمدغم فم دقرا   ق يدرة سمهندف 

اخلًيس اعممقدي،  رد ذيمرا يع إنًضممؾ اًمتل طمريَ اًمب مسٍ اًمبًصمقًممبمٍ سمر يدً مسمًو اًم رو 

 (  مو يمدًو سم دض اًمبدًطمولم  ادؽ ذم  496 - 492ىمرا  ً ذم قم مل اًمبًسمً ضمقؾممقس إ ق )

 ةا إير  اًمب ض أظمر   رر  و  ةا إير مل  بـ،  مو سم ض قم ة    رسمً  رشمًسمقو اًممق  يـ 

  (2)صملرا ضمقؾممقسذًمؽ اعم اقر اًمةي  

، (3)  ة ٌ سم ض اًم  ة  اعمملىم لم ممم  و  ير اًمبًسمً ضمقؾممقس اعم دقا قم دف  دق سمريتدف شمز  در

 قمغم   ٍ طمًق وم مل اشم  قا قمغم  و ؾم مل ذًمؽ ا نيمؾ ىممل ان  ع،   و نسخٍ ي ف ىمدمل اظمت دَ  مل 

ر مسمدًو ؾمد ٍ د  رف ر  يـ حمتق ً ً ي ة اًم رو اخلًيس اعممقدي ممم   ائؾ اًم رو اًمودًيـ قماد

قم ددمليً قموددر )يمر صددر( يستاددًر ي ددؽ سمر ؾمددمً قمددغم نسددخٍ يددـ  ددةا ا نيمددؾ يبتقسمددٍ  1729

 سمً   ًًممٍ  لًيا ً شم  م ًت سمًًم غٍ اًم رسممٍ 

ومىنيمدؾ سمرنًسمدً  صتدًز سم ددقة اًمت.دق ر،  ؾمدصق اًمت بدػم  ادبصددٍ اًمقاؾمد ٍ  اًمملىمدٍ اًمبًرقمددٍ 

ـ يمتدًب د دـ، ًمبدـ ذم إدب  ادبصدٍ  اًم بًرة اعمحبصٍ،  اعم  ك اعم سيؿ طمتك  نف ًمق مل  ب

 يـ اًمملرضمٍ إ مم ًمسصق اًم بًرة  سمراقمٍ اًمت.ق ر  

                                                           

  425( اًم يًر، ىم.ص آنبمً ، ص1)

  425( اًم يًر، ىم.ص آنبمً ، ص2)

  55، ص1( اسمق ز رة، حمًيات اًم .ػمانمٍج ج3)
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 اًمسبٌ اًمةي دومع سمًعمسحملم ممم منبدًرا  دق  ندف ظمدًًمػ  ندًضمم  ؿ  رؾمدًئ  ؿ ذم يسدًئؾ 

ضمق ر ٍ ذم اًم  مملة   ًم مل يم ً نظـ  و فم قر ذًمؽ ا نيمؾ يمدًو حيصدؾ اًمب مسدٍ قمدغم اًمت بدػم 

مل ـ، ًمم رف  ي اًمبتٌ  ىمرب نسبً سمًعمسدمحمٍ إ مم،  ذًمدؽ ا نيمدؾ يـ ضممل مل ذم ي.ًدر اًم

 سمة ظمًًمػ    اًمرؾمًئؾ  إنًضممؾ اًمتل شمقارصمق ً 

!!   إيقر (1) ًمب  ؿ ؾمًرقمقا ممم اًمرومض  ا نبًر، يمة ؾمبؼ  ؾمقوم ؿ ممم منبًرا يـ ىمبؾ

  اًمتل ظمًًمػ ذًمؽ ا نيمؾ ومم ً يً قم مف اعمسمحمقو أو شمت خص ذم  رسم ٍ  يقرج 

ج  نف مل   تؼم اعمسمح )اسمـ اهلل(،  مل   تؼما مًمف،  ىممل ذيمر ذًمؽ ذم ي مليتف وم ًقج  دً  هيدً إول

زات إقمزا  مو اهلل اًم ظمؿ ىممل اظمت. ً سم بمف  سقع اعمسمح رمحٍ قمظمصٍ ًم  ًعملم  ظم.دف سمص يد

ااة ً اًمام ًو ذر  ٍ ًمت  مؾ يموػم ـ ومهظمة ا  بنم و سمت ًًممؿ مم  ٍ ذم اًمب در داقمدلم اعمسدمح 

اسمـ اهلل،  راوم لم اخلتًو اًمةي  ير سمدف اهلل،  جمدقز ـ يمدؾ ددؿ نيدس،  ىمدمل ودؾ يدع  دوٓ  

)سمقًمس( اًمةي ٓ  شمب ؿ قم ف مٓ يع إؾمػ  إؾمك    دةا يدً دقمدًا ٕو  ؾمد ر ذًمدؽ اددؼ 

 ذيمددر    ددًج مو  سددقع ىمددمل نظددر ممم ادددقار لم قم ددمليً سم غددف اومتتددًو اًم ددًس سمددف   اًمددةي ر  تددف

 ادقمًؤ ؿ  نف مًمف     نف اسمـ اهلل  ـم ٌ مًمم ؿ  و  بمل ا ر هيؿ ذم ذًمدؽ، ومهضمدًب سم درسج مندؽ 

رف قم ددل ٕنددؽ  نددَ داعمسددمح اسمددـ اهلل ومغ ددٌ طمم ئددة  سددقع  انت ددرا ىمددًئقج اذ ددٌ  ان.دد

 اًمام ًو  

اًمسدق  ًم  دملا   دق مؾمدةقممؾ،  مح اًمةي شم مل  سمف مسمدرا مؿ اخل مدؾ قم مدفج  و اًمةسمإذر افَ ين

 ًممس سمىؾمحً  يمة  ق يةيمقر ذم اًمتقراة،  يمة   ت مل اعمسدمحمقو،   دةا  دق ندص يدً ضمدً  ذم 

منيمؾ سمرنًسمً قمغم ًمسًو اعمسمح قم مف اًمسق ج ادؼ  ىمقق ًمبؿ منبدؿ مذا  ي  دتؿ اًم ظدر ذم اعمدقن 

                                                           

  55ص، 1( اعم.ملر ن سف،  ج1)
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  ًئ ً، ٕو اعمدقن ىمدًقج  دً مسمدرا مؿ، ؾمدم  ؿ اًم دًمل يم دف يممدػ ضمؼمئمؾ شم  صقو ظمبُ يمتب ً  وم

حيبؽ اهلل،  ًمبـ يممػ    ؿ اًم ًمل حمبتؽ هلل  طم ً تٌ قم مؽ  و شم  ؾ ؿمدمئً ٕضمدؾ حمبدٍ اهلل، 

ومهضمًب مسمرا مؿ ىمًئقج  دً  دق ذا قمبدمل اهلل يسدت مل  و    دؾ يمدؾ يدً  ر دمل اهلل ومب دؿ اهلل طمم ئدة 

اص مل ممم اجلبؾ ًمت مليف ذسممحٍ، ومبمػ مؾمحً  اًمببر   ق عمدً مسمرا مؿ ىمًئقج ظمة اسم ؽ سمبرن  

     ؾمةقممؾ اسمـ ؾمبع ؾم لم !!ا ًممل يمًو 

إير اًموًًمُج  ق  و )يسمً(    )اعمسمح اعم تظدر(، ًمدمس  دق  سدقع، سمدؾ حمصدمل،  ىمدمل ذيمدر 

حمصملا سمًًم  ظ اًمٍم ح اعمتبدرر ذم وم.دقق ودًوممٍ اًمدة قق،  ىمدًقج مندف رؾمدقق اهلل،  مو آد  عمدً 

اجل ف ر   ؾم قرا ومق  سمًلً سمهطمرف يـ نقر ٓ مًمف مٓ اهلل حمصمل رؾمقق اهلل  ًم دمل ىمدًق  ـمرد يـ

اعمسمح يمة ضمً  ذم منيمؾ سمرنًسمًج مو أ ًت اًمتل  ظ ر ً اهلل قمغم  ملي شمظ ر ما  شمب ؿ سمة  ر دمل 

ل نظػم اًمدةي شم قًمدقو قم دف، ٕا ًمسدَ   دق ٕو  طمدؾ رسمًـمدًت    داهلل،  ًمسَ  طمسٌ ن س

رؾمقق اهلل اًمةي شمسصقنف يسمً اًمدةي ظم دؼ ىمدبكم  ؾمدمهيت سم دملي سمبدق  اددؼ  ٓ  ؾممقر طمةا 

  بقو ًممل  ف هنً ٍ  

إير اًمراسمعج  و  ةا ا نيمدؾ  بدلم  و اعمسدمح قم مدف اًمسدق  مل  .د ٌ،  ًمبدـ ؿمدبف هلدؿ، 

ومهًم ك اهلل ؿمب ف قمغم هيقذا إؾمخر قـمل،   قق ذم ذًمؽ منيمدؾ سمرنًسمدً اددؼ  ىمدقق مو صدقت 

هيقذا   ضم ف  ؿمخ.ف سم غَ يـ اًمابف سممسقع  و اقمت مل شمقيمةا  اعموي قو سمف يمًومٍ  ندف  سدقع 

يـ شم ًًممؿ  سقع ي ت مل ـ  نف يمًو نبمً يمًذسمً،   و اخلقار  اًمتدل فم درت يمةًمؽ ظمرج سم   ؿ 

قمغم  مل ف منة فم رت سم. ًقمٍ اًمسحر صمؿ  ةيمر  و  سقع ـم ٌ ممم اهلل  و   دزق ممم إرض سم دمل 

روم ف ًمػم   يف  شمقيمةا  ًممز ؾ يً قم دؼ سم  دقس اًم دًس يدـ ؿمدؽ ذم  يدرا  يدـ اقمت دًد سمهندف 

  ققج   سمك يموػم ـ ممـ اقمت دمل ا  ندف يدًت  ىمدًق هلدؿج مو اهلل ص ٌ،   نف نزق صمقصمٍ   ً ، صمؿ 
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ىممل   ب ل  و  قمدمش  نسدبقن ل  ندً  اهلل يمدًذسملم، اددؼ  ىمدقق ًمبدؿج من دل مل  يدَ، سمدؾ اًمدةي 

ص ٌ  ق هيقذا اخلًئـ اطمةر ا، ٕو اًمام ًو ؾممحً ق ضم ملا  و خيملقمبؿ،  يمقندقا ؿمد قدي 

   دةا  دق (1)مً  اًمتدل ر  تصق دً  ؾمدص تصق ًذم يمؾ مهائمدؾ  ذم اًم دًمل   دع قمدغم  مدع إؿمد

منيمؾ سمرنًسمً  يً ظمًًمػ وممف سم مٍ إنًضممؾ يـ يسًئؾ ضمق ر ٍ  ذم ادؼ  ندف ظمدًًمػ اعمسدمحمٍ 

اًم ًئصٍ ذم ظم.ًئ. ً اًمتل ايتًزت لً، ومىو شم ؽ اعمسدمحمٍ ايتدًزت سمًًمتو مدُ،  سم دقة اعمسدمح، 

ًمتل لً شمتصمدز،  ىمدمل ظمدًًمػ يمدؾ  دةا   ًمق متف   يمًو  ةا ؿم ًر ً اًمةي لً شم رف  قمقيت ً ا

 مذا يمًنَ خمًًم تدف ًم صسدمحمٍ اًم ًئصدٍ ذم ذًمدؽ إيدر اجلدق ري   دق   سدٌ ممم ىمدمل س يدـ 

  ذم يبًشمدٌ لمىممل سم ؿ، وم مل يمًو يـ ادؼ مذو  و حيملث فم قرا  يما ف سملم فم راا اعمسمحم

  روم دقنف يـ ٓ  ت صقو سمًًمبمدمل ًم صسدمحمٍ، رضمدٍ ومبر دٍ قم م دٍ  اعمت .دبقو يدـ اعمسدمحملم

روم ً سمًشمً يً دا  ىممل  شمك سمة ٓ   رومقهنؿ  ٓ    دقو  ن سد ؿ سمملراؾمدتف دراؾمدٍ قم صمدٍ،   ت دقو 

ومم ً ممم ن  ف   ٍ    ىمبقًمف   ٍ،    ىمبقق سم  ف،  رومض سم  دف اًمدةي  وبدَ سمًًمدملًممؾ  و وممدف 

 اًم بدر خمًًم ٍ ًمت ًًممؿ اعمسمح اًم.حمحٍ اًموًسمتٍ سمس مل  ىمق  يـ ؾم ملا  يت  ً  ىمدرب ممم اًم  دؾ 

 يـ يت ف 

 

 

                                                           

 ( اسمق ز رة، اعم.ملر اًمسًسمؼ  1)
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 التياقض واالضطزاب يف أسفار اليَود
 

شمت.ػ  ؾم ًر اًم  مل اًم مل ؿ سمصظً ر آنحراف  اًمت دًرب،  يدـ   دؿ يظدً ر انحراوم دً 

  هنً شم ق  قمغم اًمت رىمٍ اًم  ٍم ٍ  

ذًمؽ  هنً دم ؾ اًمم قد اًما ٌ اعمختًر اًمةي اص  ًا اهلل  وم  ف قمغم اًم ًعملم،  شم ظر ممم يً 

اًما قب نظر ً ممم ؿم قب  وم ٍ ذم ؾم ؿ ا نسًنمٍ،  شم ع ىمقانم  ً  نظص دً قمدغم قمملاا يـ 

 ةا إؾمًس، ومت ر  سملم  وٓ     ًمئؽ  يدً  اًم دًنقو  ذم يمودػم يدـ ؿمدو و آضمدتةع  ومصدـ 

ذًمؽ يوق  و ا هائم ملم حمر  قم م ؿ  و   تؾ سم  د ؿ سم  دً   و خيدرج سم  د ؿ سم  دً يدـ 

هائم ملم، سمؾ  اضمٌ قم م ؿ همز  اًما قب إظمر ،  ظمًصدٍ د ًر ؿ، قمغم طملم  نف يبًح ًمإل

ؿم ٌ يم  ًو،   اضمدٌ قم دم ؿ سم دمل انت.دًر ؿ قمدغم سم دمل يدً  و  ادسمقا رىمدًب  مدع رضمًهلدً 

اًمبًًمغلم سمحمل اًمسمػ ومق  ب قا قمغم  طممل ي  ؿ،   سؽمىمقا  مع نسًئ ً   ـم ًهلً،   ستقًمقا قمغم 

   يدـ ذًمدؽ  و (1)بدً طمسدٌ شم بدػم  ؾمد ًر ؿقا هنبد ً ومم ً يـ يدًق  قم دًر  يتدًع       مع ي

ا هائمكم مذا سمًع ن سف سمم ً مظمتمًر ً ٕظممف ا هائمكم ذم طمًًمٍ قمدقزا  طمًضمتدف ممم اعمدًق، ومدىو 

رىمف  بقو يقىمقشمً سمهضمؾ رضمع سم ملا طمر تف، قمغم طملم  و اًمر  اعماد ب قمدغم همدػم ا هائدمكم 

     (2) ظؾ  سممل أسممل ـ

ائمكم  و  ت ًيؾ سمًًمرسمً يدع  ظممدف ا هائدمكم  ٓ  و  هظمدة  يـ ذًمؽ  نف يً يمًو تقز ًمإله

ي ف ر  ً سممل  ف،  مذا  ظمة ي ف ذم اًم.بًح ر  ً يـ اعمتًع اًمةي ٓ  ستغ ل قم دف ذم طممًشمدف اًممقيمدٍ 

                                                           

  14ج 13ج 22( ؾم ر اًمتو مٍج 1)

  47، 39، 12ج 25( ؾم ر اًمق  لم2)
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يمًًمرسمً  يً مًمم ً  ضمٌ  و  ردا مًممف ذم اعمسً ،  يً همػم ا هائمكم ومصبًح ًمإلهائدمكم  و  صت.دف 

    (1)اع اًمرسمً اًم ًطمش  ت ًيؾ ي ف سمهؿم ع  نق

سمددؾ مو  ؾمدد ًر ؿ شم ددرر  و ؿمدد ٌ يم  ددًو ىمددمل يمتددٌ قم مددف ذم إزق  و  بددقو رىمم ددً ًمب ددل 

مهائمؾ   نف ٓ   بغل  و  بقو ٕومراد  ةا  فمم ٍ اًما ٌ يً ذم ادمًة همػم  ةا اًمقفمم دٍ، ومدىو 

مػ، لرد ا قم م ً    ـمصحقا ممم ادر ٍ  ضمٌ قمدغم سم دل مهائمدؾ  و  درد  ؿ مًمم دً سمحدمل اًمسد

 شم رر  ؾم ًر ؿ  و  ةا اًمقوع ىممل ومرض قم م ؿ ًمملقمقة دقمً ً نقح قمغم يم  ًو  نس ف   ذًمدؽ 

ىممل ذب يرة نبمة اًم  ٌ اًمةي همرس يمريف سممدملا  -طمسٌ يً  زقمصف ؾم ر اًمتبق ـ  - و نقطمً 

سم مل اًم قومًو سممل و  و    ؿ ظمًصتف اعمسبرة، وم  مل  قممف  انبا َ ؾمق شمف، ومرآا اسم ف طمً  قمدغم 

خر ي ف  محؾ اخلؼم ممم  ظمق ف ؾمً    ًومُ   ًمبـ  دة ـ يمًندً  يمودر  دسمدً ي دف،  ةا اًم.قرة ومس

ومحصق ردا ا  ؾمًرا سمف يستظ ر ـ  سمً ً طمتك ٓ   ع نظر ً قمغم قمقرشمف،  ؾمؽما سمف يً انباػ 

يـ ضمسصف  وم ة  ومً  نقح  سم غف يً يمًو يـ يقىمػ   ٓدا طممًًمف، ًم دـ يم  دًو سمدـ طمدً   دقمدً 

     (2)ا ًم بممل   ٓد ؾمً    ًومُقمغم نس ف  و  بقنقا قمبممل

صمؿ مو  طمبً   ؾم ًر ً  ت ًرب سم   ً يع سم ض ذم يموػم يـ اًمادو و وم دمل   درر ؾمد ر ذم 

طمًدث يً طمبة  تئ ؾم ر آظمر ومم رر ذم ادًدث ن سف طمبة آظمر  ومصـ ذًمؽ يدوق  و ؾمد ري 

هائمكم ذم طمًًمدٍ اخلر ج  اًمتو مٍ   رراو  و ا هائمكم اًمةي  بمع ن سف سمم ً اظمتمًر ً ٕظممف ا 

ٓ  رىمف، ذم طملم  و ؾم ر اًمق  لم   رر  و (3)مٓ ؾمَ ؾم لم رىمفقمقزا  طمًضمتف ممم اعمًق ٓ  مل   

                                                           

  14، 13ج 22( ؾم ر اًمتو م1ٍ)

  29-22ج 9( ؾم ر اًمتبق ـ2)

  2ج 15،  ؾم ر اًمتو م2ٍج 21( ؾم ر اخلر ج3)
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  ت ل مٓ سمح قق اًممقسممؾ ا هائمكم )  ق اًم ممل اًمةي تئ يمدؾ مخسدلم ؾمد ٍ(   دً يمًندَ اعمدملة 

مخسلم ؾم ٍ مٓ  قيدً  رىمف، وممصبـ سمحسٌ  ةا اًمس ر  و  مل   (1)اًمتل ىم ً ً ذم اًمر  ىمبؾ ذًمؽ

     ًيً مذا اؾمؽم  قم ٌ اًم ممل اخلصسم ل يبًذة  ًمةا  ت ح  و يمؾ ؾمد ر يدـ اًمتدقراة   بدس 

اًمت ًًمممل  اًم ظؿ اًمتل يمًنقا  سػم و قم م ً ذم اًم ٍم اًمةي  ًمػ وممدف،  قمدغم يب دغ اخلدقف سمدلم 

يدـ قم دمل اهلل ٓ شمقرا ؿ اعمزقمقيٍ  اًمتقراة اًم.دحمحٍ اًمتدل  نزهلدً اهلل قمدغم يقؾمدك، ومدىو يمتًسمدً 

 شمت ًرب  طمبًيف سم   ً يع سم ضج 

َِذًرا ـَ ـَ َن ِذْن ِظـِْت َؽْرِ اهَِّ َفَوَجُتوا ؾِقِه اْخبًِّؾ   ُروَن اْفُؼْرآَن َوَفْو  َبَتِفَّ ََ ذ  دٍ   مو (2)َأَؾّ 

 يـ قم مل اهلل ٓ شم ر اًمت رىمٍ اًم  ٍم ٍ سملم  ومراد أديملمج 

  َّافـَّ ُس إِك  َ َا ذَرَذُؽْم ََ  َأ ـْ ْم ُصُعوًِف  َوَؿَع  َِل فَِبَع َرُؾوا إِنَّ َأ ـُ ََى َوَجَعْؾـَ  ٍر َوُأْك ـَ ْم ِذْن َذ ـُ َخَؾْؼـَ 

ْم إِنَّ اهََّ َظؾِقٌم َخعِرٌ  ـُ   (3)ِظـَْت اهَِّ َأْتَؼ 

  

                                                           

  42ج 25( ؾم ر اًمق  لم1)

   82 سً ج اًم ؾمقرة (2)

  13( اديراتج 3)
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 ()يبشز بالزسول  ()ابزاٍيه 
 

 ؿمًر اًم  مل اًم مل ؿ ممم اًمرؾمقق حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف، يمة  دق  اودح ذم ىمدقق )اًمدرب( 

  سمرا مؿ قم مف اًمسق  يً ن.ف سمًًم ؼم ٍج 

 
 ڤل ًمماةقممؾ ؿمص تمخً 

 يمل   مف سمػمظمتل   شمق 

 ڤل   ر  تل   شمق 

 ڤل  ر سممتل   شمق 

 سمصئقد يئقد

 ؿم مؿ قمسًر نسمئمؿ  قًمممل  

    (1)ي گمل قًمگق نتتمػڤل 

 شم  ل  ةا اًم  رةج ) و اًمرب اؾمتيًب دقمقة مسمرا مؿ ذم مؾمدةقممؾ قم دم ة اًمسدق  سم قًمدفج 

) مؾمةقممؾ  سمًريمف   صمصرا   يمورا ضمملا ضمملا،  اصم ً قمنم ميًيً   مل،   ضم  ف  يٍ يمبػمة(  ومدًًم ص 

                                                           

  23 - 22، ص 22ج 17ؾم ر اًمتبق ـ  (1)
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اًم ؼمي  اػم سمابؾ س ح ممم اؾمؿ حمصمل صغم اهلل قم مدف  آًمدف  ؾمد ؿ ذم يم صدٍ )سمصئدقد يئدقد(  

ضمملا،  اًم.قاب  دق حمصدمل،  يج  ايمودرا سمصحصدمل  رهمدؿ  دةا اًمتحر دػ ومدًًمقاىمع سمص  ك ضمملا 

 .مل  ذًمؽ ، ٕو مؾمةقممؾ منة قمظؿ  ازداد ذومً سمصحصمل صغم اهلل قم مف  آًمدف ذًمدؽ او آيدٍ 

سدؾ اؾمدةقممؾ آ سم دمل سم ودٍ ناًم ظمصٍ قم مل اهلل ٓسممل او شمبقو يس صٍ  مل شمقضممل  دةا آيدٍ يدـ 

ة او اًم مصدٍ اًمرىمصمدٍ ٕ ق اددر ف إسميمل دٍ ذم ًم ظدٍ )سمصئدقد اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف يمد

يئقد( ي ًرسمٍ ًم  مصٍ اًمرىمصمٍ ٕ ق ادر ف إسميمل ٍ ذم ًم ظٍ حمصمل صدغم اهلل قم مدف  آًمدف  ىمدمل 

 ؿمًر ممم ذًمؽج  طممل قم دة  اًمم دقد اعمستبٍمد ـ ذم اًمد ص اًمتدًزم يدـ يمتًسمدف اعم در ف )سمص  دقق 

 ج(1)اًمروًئل(

 
 اهلل قم مدف  آًمدف  ؾمد ؿ  وم دً دسدًب اجلصدؾ،  ب دغ قمدملد ً )اصم دًو وم يمل يم صٍ حمصدمل صدغم

 شمس قو( طمسٌ اعم.ًدر اًم غق ٍ اًم ؼم ٍ، )ومًعممؿ( إ مم ىممصت ً اًمرىمصمٍ ) رسم دقو( ) اددً ( 

ىممصت ً اًمرىمصمدٍ )صمةنمدٍ(  )اعمدمؿ( اًموًنمدٍ ىممصت دً اًمرىمصمدٍ ) رسم دقو( ) اًمدملاق( ىممصت دً اًمرىمصمدٍ 

 ) رسم ٍ(  

د( وم دملد ً    دً )اصم دًو  شمسد قو( سمحسدًب اجلصدؾ، ٕو ) اًمبدً  ( ىممصت دً   يً )سمصدهد يده

اًمرىمصمٍ )اصم ًو(  اعممؿ( إ مم ىممصت ً اًمرىمصمدٍ ) رسم دقو( ) إًمدػ( ىممصت دً اًمرىمصمدٍ ) اطمدمل( 

                                                           

 ، ط ادير ٍ اًم مل صٍ  48قمؼمي  -ي  قق اًمروًئل، ومًرد  ( اًمروًئل،1)
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) اًمددملاق( ىممصت ددً اًمرىمصمددٍ ) رسم ددٍ(، ) اعمددمؿ( اًموًنمددٍ ىممصت ددً اًمرىمصمددٍ ) رسم ددقو( ) إًمددػ( 

  (1)اًمرىمصمٍ ) رسم ٍ() اطممل(  )اًمملاق( ىممصت ً 

  يً ىمقق اًمرب  سمرا مؿ قم مف اًمسق  )ڤل نتتمػ گقي گدمل ق( نقطمدظ  و )ڤدل نتتمدػ( 

يبقنددٍ يددـ طمددرف اًم  ددػ )ڤددل(  يج ) (  يددـ اًم  ددؾ )نددًشمـ( سمص  ددكج ) ضم ددؾ،   ددٌ( 

 اًم صػم ) ػ( ذم آظمر اًم  ؾ )نتتمػ(   قد قمغم مؾمةقممؾ قم مف اًمسدق   يج  ) ضم  دف(   يدً 

ومت.دبح  ) ضم  دف  يدٍ ، (2)ت  لج ) يٍ، ؿم ٌ(  )گمل ق( شم  لج )يمبػم، قمظمؿ(يم صٍ )گقي( وم

 يمبػمة(  

وم يمل ذم  دةا اًم  درة مؿمدًرة  اودحٍ ممم  و اًمتبودػم  اعمبًريمدٍ يدـ صد ٌ مؾمدةقممؾ قم مدف 

اًمسق  سمصحصمل صغم اهلل قم مف  آًمف ٕو اهلل قمز  ضمؾ  ير مسمرا مؿ سمدًخلر ج يدـ سمدقد )نصدر د( 

مسمرا مؿ  اير شمف )ؾمًرة(  )ًمقط( ي دًضمر ـ طممدُ  يدر ؿ اهلل وم زًمدقا  رض ممم اًماً ، ومخرج 

 وم س لم   ؾمع اهلل شم ًمم قمغم مسمرا مؿ قم مف اًمسق  ذم يمورة اعمًق وم ًقج

)رب يً  ص ع سمًعمًق  ٓ  ًممل زم( ومه طمك اهلل قمز  ضمؾ مًممفج ) ا يبور  ًمملن طمتك  بقندقا 

) دًضمر( ومق بت دً  سمدرا مؿ )قم مدف اًمسدق (    يمًو )ًمسدًرة( ضمًر دٍ   دًق هلدً (3)قمملد اًم يق (

ومقىمع قم م ً، ومحص َ   ًمملت مؾمةقممؾ قم مف اًمسق   مسمرا مؿ قم مدف اًمسدق   قيئدة اسمدـ ؾمدَ 

مسمدرا مؿ قم مدف اًمسدق    اًم رآو اًمبر ؿ  اػم ممم  ةا اد م ٍ يدـ ظمدقق شمقضمدف  (4) صمةنلم ؾم ٍ

ـَذ  إيِِن أَ سمًًمملقمً  ممم اهلل قمز  ضمؾ، ىمدًق شم دًممج  بِذي ِفِذَواٍد َؽذْرِ ِذي َزْرٍن ِظـْذَت ﴿َرِفَّ ََّ ْشذَؽـُْت ِذذْن ُذِر

                                                           

  68رسمحل يمةق،  در س ذم اًم غٍ اًم ؼم ٍج ص( 1)

  82، ص317رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُجص (2)

  25 – 24ج ص1اًمم  قم،   (3)

 ن س اعم.ملر  (4)
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َة َؾ ْجَعْل َأْؾئَِتًة ِذَن افـَّ ِس ََتِْوي إَِفذْقِفْم َواْرُزْؿُفذْم ِذذنَ  َّ ـَ  فُِقِؼقُؿوا افصَّ ِم َرِفَّ َََّؿذَراِت َِفْقبَِك ادَُْحرَّ  اف

ْشُؽُروَن﴾ ََ ُفْم  َفَعؾَّ
(1)  . 

ومًٔ ٍ اًمبر صٍ شمويممل قمغم مؾمبًو مسمرا مؿ يـ ذر تف  ي سم ض ذر تدف،   دق مؾمدةقممؾ قم مدف 

اًمسق   يـ  ًممل ي ف  ت ؾ ذم ذر ت ؿ اًمرمحٍ  اهلملا ٍ ًم بنم ٍ يدً سم دل اًمدمل ر ومًؾمدتيًب اهلل 

 دقمقشمف سمهو ضم ؾ ذم ذر تف حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف  ؾم ؿ  يـ ص ٌ مؾمةقممؾ قم مف اًمسق   

  دق يدـ رضمدًق اًم درو  - Debeosيمدرا   دًج  و اعمدورخ إري دل ؾمدبمقس  ممً تدملر ذ

اًمسًسمع ًم صمقد، يـ   ائؾ اعمورظملم اًمة ـ  ؿمًر ا ممم اًمرؾمقق،  ىممل ذيمدرج  و حمصدملا صدغم اهلل 

،  ىممل  نةر ىمقيدف سمدًًم قدة ممم د دـ (ishmaelitesقم مف  آًمف  ؾم ؿ يمًو يـ )ا ؾمةقمم ملم( )

  (2)مل ؿ سمًًم قز(   قمAbrahamآسمًئ ؿ )مسمرا مؿ 

 

 

                                                           

  37اسمرا مؿج  (1)

)2( 



 

37 

 وسله مً جبل فاراٌ مبكة ()بشارة الزسول 
 

 
  (1) زارخ يسم ػم ٓيق  ق وممع يم ر سمًراوهي ً يسم ً  سمًذم -2

 )اىمبؾ اًمرب يـ ؾمم ً ،  اذ  هلؿ يـ ؾمًقمػم  دمغم يـ ضمبؾ ومًراو( 

 نيمل ذم  ةا اًم ص يـ اًم  دمل اًم دمل ؿج او ؾمدم ً   دل اعمقودع اًمدةي يم دؿ اهلل وممدف يقؾمدك،

 ؾمًقمػم اعمقوع اًمةي ا طمك اهلل وممف ًم مسك  ايً )سمًراو( طمسٌ اًم  ؼ اًم دؼمي وم دل ضمبدؾ ذم 

يبٍ، طممُ ا طمك اهلل شم ًمم عمحصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   اؿمًر  ًىمقت ادصدقي امم  دةا 

اعم  ك ا  ً، سمًو ومًراو يم صٍ قمؼمانمٍ ي رسمٍ،   دل يدـ اؾمدة  يبدٍ،  ومدًراو اؾمدؿ جلبدًق يبدٍ 

 ديًز   ل ضمبًق ا

 ىممل ايممل آيً  اًمروً قم مف اًمسق   ةا اد م ٍ ًمراس اجلًًمقت اًمم دقدي قم دمليً ىمدًق ًمدفج 

 ايً ىمقًمفج ضمً  اًم قر يـ ضمبؾ ـمقر ؾمم ً  ومدةًمؽ  طمدل اهلل انزًمدف قمدغم يقؾمدك  ايدً ىمقًمدفج    

 اوً  ًم ً يـ ضمبؾ ؾمًقمػم وم ق اجلبؾ اًمةي ا طمك اهلل شم دًمم امم قممسدك سمدـ يدر ؿ،  ايدً ىمقًمدفج 

    (2)  ـ قم م ً يـ ضمبؾ ومًراو ومةًمؽ ضمبؾ يـ ضمبًق يبٍ سمم ف  سمم  ً  ق     اؾمت

                                                           

  2ج 33ؾم ر اًمتو مٍ (1)

   226، ص2اًم ؼمد، آطمتيًج، ج (2)
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ًمةا  ت ح يـ ظمقق يً اؿمدًر اًممدف آيدً  اًمرودً قم مدف اًمسدق  او )سمدًراو(، يمدة ذم اًمد ص 

شم  دلج آرض اًممًسمسدٍ ظمدًرج اعممل  دٍ   (1)اًمؼم ًم ظٍ او اًم ؼمي اقمقا  ق ضمبؾ يـ ضمبًق يبٍ  

ُبذونِ  ىممل  ع اهلل  ةا آيًيمـ اعم ملؾمٍ ذم ىمقًمف  َْ َوَهذَيا اْفَعَؾذِت  َوُضذوِر ِشذقـَِغ   َوافِبذِغ َوافزَّ

َِذغِ  ْٕ   (2)ا

ُبذونِ  ًممل  ي ًرنت ً هلةا اًم ص اًمتقرايت اقمقا يدع يدً ضمدً  ذم ىمقًمدف شم دًمم  َْ  َوافِبذِغ َوافزَّ

  تبلم او   ًن شم ًسم ً شمًيً ذم اعم  ك  اًمت بػم سمم  ة 

اذ اىمسؿ اهلل شم ًمم ذم ؾمقرة اًمتلم سمب ًع يبًريمٍ صمقث فم در ومم دً اخلدػم  اًمؼميمدٍ، )ومدًًمتلم      

 ( (   ًممل ومم ً قممسك سمـ ير ؿ ) اًمز تقو( يم ً ٍ قمـ آرض اعمبًريمٍ اًمتل  ًضمر اًمم ً )

، ) اًمب مل آيلم( يبٍ اعمبريٍ اًمتل (يقؾمك ) قم مف ) ـمقر ؾمم لم( اجلبؾ اًمةي يم ؿ اهلل

  ومم ً ا  ً سممَ اهلل ادرا   () ًممل  سم ُ ومم ً ظمًشمؿ آنبمً   اعمرؾم لم حمصمل 

ج وم ق او )ؾمدم ً ( يم ً دٍ قمدـ اجلبدؾ اًمدةي يم دؿ اهلل ايً اًمت ًسمؼ سملم اًم ص اًمتقرايت  اًم رآا

قمدـ آرض اعمبًريمدٍ اًمتدل  ًمدمل ومم دً ؾمد ػم( يم ً دٍ (  انزق قم مف اًمتدقراة،  )يقؾمك )قم مف 

(  شم  ك قم م ً آنيمؾ،   )ومًراو( يم ً ٍ قمـ آرض اًمتل ؾمب  ً ضمدمل رؾمدقق اهلل قممسك )

( اًم درآو اًمبدر ؿ قمدـ ـمر دؼ ((،  شم  دك قم م دً حمصدمل )(ج )ؾممملنً اؾمدةقممؾ )حمصمل )

  (3)اًمقطمل

                                                           

 اًمراهمٌ آص  ًا، اعم ردات، ًم ظٍ سمر   (1)

 : اًم بًـمبًئل، حمصمل طمسلم، شم سػم اعممزاو، آ ًت اًمنم  ٍ  3-1اًمتلمج  (2)

   66اسمرا مؿ ظم مؾ، حمصمل ذم اًمتقراة  آنيمؾ  اًم رآوج، ص (3)
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 ؾمػمشمف،  ًمب  ؿ حيمدمل و ومب ق اهائمؾ   رومقو اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ سم. ًشمف 

قمـ ادؼ  حيرومقو اًمب ؿ وم مل فم رت هلؿ ي يزات اًم .ً  اًمممل اًمبم ً   اًم يًئٌ ذم يٍمد 

 انا ً  اًمبحر هلؿ  قمبقر ؿ قمغم اًممًسمسٍ وممف  اعمدـ  اًمسد ق   آصمدًر قمظصدٍ اهلل  ىمملرشمدف قمدغم 

    سم مل  ةا يم ف مل لض ؾم ٍ ي ف طمتك ارشممل ا قمـ قمبًدة اهلل (1)ضمبؾ ؾمم ً 

 

 

                                                           

  89ص 9-1ج 4اًم  مل اًم مل ؿج ؾم ر اخلر جج  (1)
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 زافات ب ي اسزاييلاحن
 ًمم سم ل اهائمؾ  ظم. ؿ سمصز مل يـ اًمد  ؿ  وم د  ؿ قمدغم يمودػم يدـ اًم دًعملم ايمر  اهلل شم    

يـ ا ؾ زيًهنؿ  ارؾمؾ اًمم ؿ رؾمق قممل مل ـ همػم اهنؿ شم ببقا اًمٍماط اعمست مؿ  ظمرضمدقا قمدغم 

شم ًًممؿ د   ؿ  قم ًئملا قمملة يرات ذم قم مل يقؾمك ن سف  يدـ سم دملا، طمتدك ًم دمل قمبدمل ا اًم يدؾ 

آًمدقاح يدـ رسمدف   سم دُ اهلل ومدم ؿ يدـ سم دمل يقؾمدك   ًر و سملم فم درانم ؿ  يقؾمدك  ت  دك 

ومة  قق  اًمب ر  اًم  ًر و قمملة رؾمؾ  انبمً  هيمل هنؿ ؾمقا  اًمسبمؾ،  حيً ًمقو ان ًذ ؿ يـ 

يمددًنق  قىمددقو يدد  ؿ آ آقمددراض  اًمتبددة ٌ، سمددؾ يمددًنقا  قىمددقو يدد  ؿ اطممًنددً اًمت ددة ٌ 

      (1) اًمت تمؾ

ُشذِل  َوَفَؼذْت ج  ذم  ةا خيًـمب ؿ اًم رآو اًمبر ؿ ْقـَذ  ِذذن َِفْعذِتِه ِفِ فرا آَتْقـَذ  ُذوَشذى اْفؽَِبذ َب َوَؿػَّ

ذذ َٓ ََتْ ْم َرُشذذوٌل ِفِذذَل  ـُ ذذَل َجذذ َء َِ اْفُؼذذُتِس َأَؾُؽؾَّ ذذْتَك ُه ِفِذذُرو ََّ َم اْفَعِقـَذذ ِت َوَأ ََ َوىَٰ َوآَتْقـَذذ  ِظقَسذذى اِْفذذَن َذذذْر

ِْفُبْم َوَؾِرَؼً  يَّ ـَ ُتْم َؾَػِرًَؼ     (2)  َتْؼُبُؾونَ َأكُػُسُؽُم اْشَبْؽَزْ

   قق شم ًمم يبم ً شمبة ب ؿ ًم  رآو  ٓؾم ًر ؿ ن س ً  لرد ؿ قمغم يقؾمدك  آنبمدً  يدـ 

ْؽُػُروَن ِفَِل َوَراَءُه َوُهوَ سم ملاج  ََ ْم آِذـُوا ِفَِل َأكَزَل اهُ َؿ ُفوا ُكْمِذُن ِفَِل ُأكِزَل َظَؾْقـَ  َو ذقا َوإَِذا ِؿقَل َهُ َْْ  ا

ذْمِذـِغَ َتْؼُبُؾوَن َأكعَِقذ َء اهِ  َذَعُفْم ُؿْل َؾؾَِم ُذَصِتًؿ  دَِ  ـذُبم ذا ـُ وَشذىَٰ    ِذذن َؿْعذُل إِن  ـُم ذا َوَفَؼذْت َجذ َء

ْيُتُم اْفِعْجَل ِذن َِفْعِتِه َوَأكُبْم َط دُِونَ  َ ََ َؿُؽْم َوَرَؾْعـَذ  َؾذْوَؿُؽُم افطاذوَر  ِفِ ْفَعِقـَ ِت ُثمَّ ا َّ َوإِْذ َأَخْيَك  ِذق

ُِفوا ِ  ُؿُؾوِِبُِم اْفِعْجذَل ِفُِؽْػذِرِهْم ُؿذْل ُخُيوا َذ  آتَ  ٍة َواْشَؿُعوا َؿ ُفوا َشِؿْعـَ  َوَظَصْقـَ  َوُأْْشِ م ِفُِؼوَّ ـُ ْقـَ 

ْمِذـِغَ  ـُبم ذا ـُ م ِفِِه إََِلُكُؽْم إِن  ـُ ْلُذُر ََ     (3)ِفِْئَسَل 

                                                           

  43اعمس صقو  اًم. مقنمٍ ًم صوًمػج ص ( اًم .ػمي1)

  87اًمب رةج  (2)

  93 - 91اًمب رةج  (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya93.html
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اًم دقر اًمدةي اندزق هلدؿ،  ىممل طمملصم ً اًم راو قم  ؿ سمًهنؿ مل  ست مصقا قمغم اًم ر  ٍ،  مل  تب دقا 

ذم قمددملا  ؿ،  ا اهنددؿ انحرومددقا قمددـ اًم ر ددؼ،  طمرومددقا اًمتددقراة  سمددملًمقا يددـ شم ًًممص ددً،  شمغددًًمق

  اهمتًًمقا قممل ملا يـ انبمً  ؿ  يًًمقا قمـ ادؼ،  طمًد ا قمـ اجلًدة،  صمل ا قمـ د ـ اهلل 

ف  ىممل دوم  ؿ اًمتبيح  اًمغر ر امم ذ ًب اطمبدًر ؿ  رؤؾمدًئ ؿ امم اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مد 

 اًمف  ؾم ؿ ًمم روقا قم مف خم  ً هيقد ً، يم ف ي ً رات  ظمملع ظمبموٍ  ر مل و يدـ  رائ دً ومت دٍ 

َٓ اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ وم زق ومم ؿ ىمقق اهلل شم دًمم  َوَأِن اْحُؽذم َِفْقذـَُفم ِفِذَل َأكذَزَل اهَُّ َو

ْػبِـُوَك َظن  ََ ِرَذُت اهُ إَِفْقَك َؾنِن َتَوفَّْوا َؾذ ْظَؾْم َذ  َأكَزَل اهُ َِفْعضِ َتبَّعِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَيْرُهْم َأن  َُ ذَل   َأكَّ

َِذًرا ِذذَن افـَّذ ِس َفَػ ِشذُؼوَن  ـَ ِصقَعُفم ِفِذَعْعِض ُذُكذوِِبِْم َوإِنَّ  َُ ْعُغذوَن َوَذذْن َأَؾُحْؽذَم  َأن  ََ اجْلَ ِهؾِقَّذِة 

وِؿـُونَ  َُ   (1)َأْحَسُن ِذَن اهَِّ ُحْؽًل ِفَؼْوٍم 

 ر ؿ طمدةر  عمً قم ؿ اهلل شم ًمم همملر ؿ،  ؾمق  ـمق ت ؿ،  ومسًد ضمب ت ؿ  ؾمدقاد ذات صدمل

ًّ ِذـْ رؾمقق اهلل ي  ؿ وم ًقج  َّٓ َؿؾِق ـٍَة ِذـُْفْم إِ
َٓ َتَزاُل َتطَّؾُِع َظَذَٰ َخ  ِ   (2)ُفمْ َو

 ذم  اىم  ً اعم ًس يً شمزاق يوايرا ؿ اخلسمسٍ  ظممًنً ؿ  ضمرائص ؿ اًممليق ٍ شمؽم  سمحدؼ 

اًما قب اًم رسممٍ  آؾمدقيمٍ  سمادبؾ ظمدًص اًماد ٌ اًم  سد م ل اعمسد ؿ يمدة او خم  دً ؿ 

 ظمر  ا ً يـ  ىمَ ًٔآر ًسممٍ يً شمزاق شم  ع قم م ً  ن 

سم دقو صدًرخ يدـ اًمب در  آددًد ذم يمدؾ قم ًئدمل صمؿ او نسمِ )اًم  سمٍ اًمم قد ٍ( ي.بقغ 

   اًممل ـ آهلل، ي ة شمقار  اًمم قد ظم ػ دقمً   آ ةو،  ظمملع اًمتمل ـ!

  (1)... َؾِؼٌر َوَكْحُن َأْؽـَِق ءُ َل افَِّيََن َؿ ُفوا إِنَّ اهَ َؿوْ َؼْت َشِؿَع اهُفَّ ىمًق شم ًممج 

                                                           

  52، 49اعمًئملةج  (1)

  13اعمًئملةج  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya50.html
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   صػ اًم رآو اًم  سمٍ اًمم قد ٍ اصمل   صػ  قمغم ًمسًو اًمم قد ان س ؿج 

 ْمِذـُذونَ َِفل فََّعـَُفُم اهَُوَؿ ُفوا ُؿُؾوُِفـَ  ُؽْؾٌف َُ ًّ ذَّ    اًم  دٌ آهم دػ  دق    (2) ِفُِؽْػِرِهْم َؾَؼؾِق

اعمغ ك سمًهمامٍ صم م ٍ سمحمُ ٓ   ل  ٓ    ف  ٓ    ة اًممف آ يً اذسمف يـ  دقاا    دةا نتميدٍ 

 طم ًر ؿ  امم  قي دً  دةا ي دة يمًندَ درضمدت ؿ يدـ اًم سقة اًمتل ٓزيَ اًمم قد ذم سمملا  ؿ 

     اًم  ؿ  اًمو ًومٍ ا  اًمرىمل اعمًدي 

 

 

                                                                                                                                                                       

  181اق قمصراوج  (1)

  88اًمب رةج  (2)
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 ()يبشز بالزسول حمند  ()يعقوب 
 

 َوَذذ  ُؿذْل آَذـَّذ  ِفِذ هِ(ج  رد ذم اًم رآو اًمبر ؿ ذيمر يمؾ يـ آؾمصلم )   قب  مهائمدؾ     

َْشَع طِ  ْٕ ْعُؼوَب َوا ََ وم ل  ةا أ دٍ   (1)ُأكِزَل َظَؾْقـَ  َوَذ  ُأكِزَل َظَذَٰ إِِْفَراِهقَم َوإِْشَلِظقَل َوإِْشَح َق َو

ضمً  ذيمر )   قب قم مدف اًمسدق ( ذم ي درض  ضمدقب م دةو اعمسد ؿ سمبًومدٍ إنبمدً  اعمرؾمد لم  

ًّ  ىمًق شم ًممج  قذَل َوَأْرَشذْؾـَ  إَِفذْقِفْم ُرُشذ
ا ِ ََ َق َِفـِي إرِْسَ ،  ضمدً  ذم  دةا أ دٍ  (2)َفَؼْت َأَخْيَك  ِذق

 قدي اًمةي سم ُ وممف   يدً ي  دك اًمتسدصمٍ ذيمر آؾمؿ اًموًا )ًمم  قب( ي سقسمً مًممف اًما ٌ اًمم

إ مم  هائمددؾ   قم ددل لددً )   ددقب(، وم ددمل  ـم ددؼ قم مددف ًمبقنددف  ًمددمل ممسددبً سم  ددٌ  ظممددف 

 اًم دددرآو اًمبدددر ؿ، ىمدددًق شم دددًممج )قممسدددق(،  ذم ذًمدددؽ شمتقاومدددؼ اًمر ا دددٍ اًمتقراشممدددٍ يدددع ر ا دددٍ

... ْعُؼذوَب ََ َك َه  ِفِنِْشَح َق َوِذن َوَراِء إِْشذَح َق  ْ    شم دقق اًمتدقراة ذم ي درض طمدمل و ً (3)َؾَعؼَّ

ًُيَ دً ًمَِت ِدمَل مَِذا ذِم سَمْ  َِ دً شَمْقَ َيدًوِ ج قمـ )روم ف( ز ضمٍ اًم بل مؾمحً  َْ َ  ا ُق  وَمَ ةا يَمُصَ  وَمَخدَرَج  َٕ ا

ُف يَمَ ْرَ ِة ؿَمْ ٍر، وَمدمَلقَمْقا اؾْمدَصُف  ٌِ   قِممُسدقَ مْحََر، يُم ُّ ٍق سمَِ ِ د َ سَمْ دمَل ذًمِدَؽ ظَمدَرَج َ ظُمدقُا َ َ دمُلُا ىَمًسمَِ د

    (4)َ ْ ُ قبقِممُسق، وَممُلقِمَل اؾْمُصُف 

 

 التطني باضه اضسائيل

 

                                                           

  84آق قمصراو ج  (1)

  72اعمًئملة ج  (2)

  71ؾمقرة  قدج  (3)

 (  26 – 24ج )12ؾم ر اًمتبق ـ (4)
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   ؾ اًمم قد اًمتسصل سمًؾمؿ )اهائمؾ(  شمغمػم  ةا اًمتسصمٍ يقوقع ومخدر ؿ  اقمتدزاز ؿ 

سمة ضمً  ذم اًمتقراة يـ شمغمػم اؾمؿ    قب امم اهائمؾ   شم تؼم يسدهًمٍ شمغمدػم اؾمدؿ    دقب قم مدف 

اًمسق  امم )اهائمؾ( يـ نقع آؾم قرة اًمتل    ؼ قم م ً قم ة  شمًر ك آد ًو اؾمدؿ اؾمد قرة 

 aetio logical myth، ا  آؾمدد قرة اًمت  م مددٍ ا  اًمتؼم ر ددٍ mythoforiginآصددؾ 

  ملف يوؾ  ةا آؾم قرة اقم ً  شم سػم شم.قري ٓصؾ قمًدة، ا  شم  ممل ا  اؾمدؿ   ىمدمل اقمتدؼم 

ؾ اًمتسدصمٍ سم ض يدورظمل آد دًو  دةا اًم .دٍ اخلًصدٍ سمم  دقب قم مدف اًمسدق  حمً ًمدٍ ًمت  مد

راة(  ملف يدـ  را   دةا اًمتسدصمٍ امم اًم .دؾ سمدلم اجلمل ملة اهائمؾ   اجلمل ر سمًًمةيمر او )اًمتق

نسؾ اؾمحً  قم مف اًمسق   نسؾ اؾمةقممؾ قم مف اًمسق  اعماؽميملم ذم اسمقة اسمرا مؿ قم مف اًمسدق  

ضممل )   قب سمـ اؾمحً (  وم ةا آؾم قرة  ملوم ً قم ٍمي آ   دق ا.دمص نسدؾ    دقب 

قممؾ قم مدف اًمسدق   ضم دؾ يدـ ؿمدًو نسدؾ اؾمدةقم مف اًمسق   شمسصمت ؿ سمًٓهائم ملم  اددط 

 اًم بقة  اًمقطمل حم.قر ـ ذم نسؾ اؾمحً  قم مف اًمسق  وم ط 

     (1)  ةا آؾم قرة  اطمملة يـ قمملة اؾمًـمػم شمؿ اظمتقىم ً  اوًومت ً امم يًدة اًمتقراة

 () بصازة الييب يعكوب

 

 قمغم ًمسًو اًم بل    قب ضمً ت ا ؿمًرة ممم اًمرؾمقق إيمر  حمصمل صدغم اهلل قم مدف  آًمدف ذم 

 ؾم ر اًمتبق ـج 

                                                           

  36-35اًم .ػمي، اعمس صقو  اًم. مقنمٍج ص (1)
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   ددرا    ددق  مق سمًنددً  ڤمددقير  ئسددم قا ڤددل  گمددملا ٓ ظمددؿ مت  ؿمددػم   ددرا ماددؿ سمهطمر ددَ 

  مًيمؿ  

    (1)ًمق  ًؾمقر ؿممقط يم قدا  حمقىممؼ يبلم رگق  قممل يمل  ً   ؿمم قا ڤل ًمق    َ قمًيمؿ

    ل  ةا اًم ص  و    قب دقمً سم مف  ىمدًق هلدؿ اضمتص دقا ٕظمدؼميمؿ سمدة  .دمببؿ ذم آظمدر 

 ًمدف  -ققمدقد اًم بدل اعم -ع يـ هيقذا طمتك  هيت اًمةي  ق ًمدف إ ً  ٓ  ز ق طمبؿ ادًيمؿ  اعمنم

ل حمصمل صغم اهلل قم مدف  اًمدف شم مع إيؿ   ةا ىمر  ٍ سحيٍ قمغم اضمتةع اًما قب  ـمًقمت ً ًم  ب

  ؾم ؿ 

ًمةا  ت ح يدـ ظمدقق اًمد ص اًم دؼمي  قمدقا  و سمادًرة    دقب قم مدف اًمسدق  شم  بدؼ قمدغم 

 جؿمخ.مٍ اًمرؾمقق إيمر  صغم اهلل قم مف  آًمدف ٕو اهلل شم دًمم  رؾمد ف  دمل  ًم  دًعملم ىمدًق شم دًمم

 ِِؾه ـُ ِق فُِقْظِفَرُه َظَذ افِتَِن  َْْ َتىَٰ َوِدَِن ا     (2)ُهَو افَِّيي َأْرَشَل َرُشوَفُه ِفِ ْهُ

 ًم ؾ   ؿ يمزة  صبـ شمسيم  ً ًم رؾمقق إيمدر  صدغم اهلل قم مدف  آًمدف  و رؾمدًًمتف اًمبدؼم  

قمًعممٍ اًمزيًو  اعمبًو، ٓ اتص سم ق  د و ىمق ،  ٓ سمرىم ٍ يـ إرض د و  ظمدر ،  ٓ سمهيدٍ 

ـَ د و ؾمًئر إيؿ،  ٓ سمزيـ ي لم د و همػما يـ إزيًو  ىمًق شم ًممج   َّٓ ذًة َوَذذ  َأْرَشذْؾـَ َك إِ  ؾَّ

                                                           

  اًم ؼمي آصؾ 82 – 81(ج ص 12، 1ج )49ؾم ر اًمتبق ـ (1)

   33اًمتقسمٍج ؾمقرة  (2)
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ًة ِفْؾَع دَِغَ (1) ،ِفؾـَّ سِ  َّٓ َرْْحَ ر  ٍ سمدة ٓ   بدؾ د  وم مل ن.َ  ةا أ ًت اًما(2)َوَذ  َأْرَشْؾـَ َك إِ

اعم ًىماٍ  اًمتهيؾ قمغم  و حمصملا صغم اهلل قم مف  آًمف رؾمقق اهلل ممم اًم دًس  م دً، يدـ يمدًو يد  ؿ 

 طملم اًمب وٍ  يـ ؾممبقو سم مل ً،  يـ يمًو ي  ؿ ذم اجلز رة اًم رسممٍ  يـ يمًو ظمًرضم ً  

 يمًو يمدؾ  شم ؽ يمزة يمؼم  مل  و ً إنبمً  اًمسًسم قو  مل  بر  سمصو  ً اًمرؾمؾ إ ًمقو طملم

 اطممل ي  ؿ يرؾمق ممم جمصققمٍ ي م ٍ يـ اًم ًس  ـمًئ ٍ خم.قصٍ يـ اًمبنم،  عمدملة ي م دٍ يدـ 

َوإَِػ َثُؿذوَد (3) ،َؿْوِذذهِ إَِػَٰ  َأْرَشْؾـَ  ُكوًح اًمزيـ، يمة سح اًم رآو اًمبر ؿ سمةًمؽ، ىمًق شم ًممج 

 ًِْ ََ تِـَ ُذوَشىَٰ  َأْرَشْؾـَ (4) ،َأَخ ُهْم َص  َم (5)، ؾِْرَظْوَن َوَذَؾئِهِ  إَِػَٰ  ِفِآ ََ َوإِْذ َؿذ َل ِظقَسذى اِْفذُن َذذْر

ا ِقَل إيِِن َرُشوُل اهَِّ إَِفْقُؽم يرؾمؾ ممم ىمقيف ،  صدًدً ممم      بةا  ت ح  و نقطمً(6)ََ  َِفـِي إرِْسَ

صمصقد  يقؾمك ممم ومرقمقو  يقئف ،  قممسك ممم سم ل مهائمؾ       رد نبم ً حمصمل صدغم اهلل قم مدف 

 آًمدف سمبقندف يرؾمدق ممم اًم دًس يمًومدٍ   و  مدع اًماد قب شم تظدرا  وم دً  ؿمدًرة    دقب قم مدف 

 اًمسق  ذم اًم ص اًم ؼمي )ڤل ًمق    َ قمًيمؿ(  ي ) ًمف شم مع اًما قب( 

 ()بيبييا حمند  ()صازة موضى ب

 

                                                           

  28ؾمقرة ؾمبهج  (1)

  127ؾمقرة آنبمً ج  (2)

  59ؾمقرة آقمرافج  (3)

  73ؾمقرة آقمرافج  (4)

  46ؾمقرة اًمزظمرفج  (5)

  6ؾمقرة اًم.ػج  (6)
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ري  ًمدمس سمًؾمدؿ دج مو يقؾمدك اؾمدؿ ي.د(1)ذيمر  ق د ق رانَ ذم ي.د  فج شمدًر ك اد دًرة

 هيقدي  ًم  ف اظمت.ًر ًم  ظ محقس   

 شمةيمر يمتٌ اًمدؽماث ا ؾمدقيلج  و ز ضمدٍ ومرقمدقو اًمتدل رقمدَ يقؾمدك  دل آؾمدمً     يدً 

 ْفَبَؼَطذُه ؾَ اًم رآو اًمبر ؿ ومق   قق سمهو ز ضمٍ ومرقمقو    اسم تف  ل اًمتدل اًمت  تدف  مندة آق سممتدفج 

ا َوَحَزًك  ْم َظُتوًّ ي   دلم    ىمدمل ىممدؾ ذم شم سدػم يقؿمدك مندف اؾمدؿ يدـ (2)...آُل ؾِْرَظْوَن فَِقُؽوَن َهُ

   ل اعمً   اًماير  ذيمر ) سمق اًم دق (  و اًم درب مل شمسدؿ سمدف ىمبدؾ ندز ق اًم درآو صمدؿ ؾمدصل سمدف 

    (3)شممص ً

ًممل  ً اؾمت ًدا ممم اعم  مًت اعمقايمبدٍ عمدمقد يقؾمدك  مًم ًئدف ذم اًم مدؾ،  انتادًًمف   ٓ خي ك  نف

ٓؾمدؿ اظمت.دًرا  ري ىمدمل ؿ، ىمدمل  بدقود دق اؾمدؿ ي.د،  ّو يقؾمك  شمسصمتف يـ ىمبؾ آق ومرقمقو

  (4) محقس    طمقرس حمرر يٍم يـ اهلبسقس

 و ، (5)ر ٍد سمتح مؼ اًمب صٍ وممة يمتٌ اًمبًطمُ )حمصقد  سمدق اًمسد قد( ذم جم دٍ اًمرؾمدًًمٍ اعم.د

اًمب صٍ قمؼم ٍ،   هنً اؾمؿ ي  قق يـ اًم  ؾ )يادًا(، سمص  دك انتادؾ سمًًم ؼم دٍ مٓ  ن دً نخدًًمػ 

اًمبًطمُ اعمةيمقر    ً  ن قق طم م ٍ مو اًم  ؾ اعمًيض اًموقصمل يـ اًم ؼم ٍ )ياًا(    ل انتادؾ 

     ن ة )يـ اًمغر (،  يـ اؾمؿ اعم  ققج 

 )(ج يقؿممفج يقؾمك،  ي ف اعماتؼ  

                                                           

  72، ص 1شمتصٍ اعمختٍم ذم  ظمبًر اًمبنم )شمًر ك اسمـ اًمقردي( ، ج (اًمقردي، 1)

  8ؾمقرة اًم .صج  (2)

  326، ص 2 ق د قرانَ، ىم.ٍ اد ًرة، ج  (3)

  251قنمٍ، ص اعمسػمي، يقؾمققمٍ اعم ً مؿ  اعم.  حًت اًم. م (4)

 ( 1864 - 1828 - 1782 - 1652، ص 392 - 388 - 387 - 383اًمس ٍ اًموًي ٍ، جم ٍ اًمرؾمًًمٍ إقمملاد ) (5)
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 اؾ،  ن ة  )(ج )نصاًا(ج انت

 )(ج  ) اًا(ج انتاؾ،  ن ة  

 اًمب صٍ ممم اًم غٍ اًم ؼم ٍ      ًمبـ ذًمؽ يم ف ٓ  ؼمر نسبٍ

وم  ًعمً شم سـ اًما قب سمب ةت دظمم ٍ صمؿ شم ققم ً  شمسد س ًم ظت دً،  شمادتؼ ي  دً سم دمل يدً 

شم.بح يدع يمودرة اًمتدملا ق،  شمدقازم إضممدًق  يمههندً يدـ  صدؾ ًمغت دً،  يدتـ ىمًيقؾمد ً  ًم ظدٍ 

يـ شم ؽ اعم ردات اًمملظمم ٍ قمغم اًم ؼم ٍ،  اًمتل شمؿ انتظًي دً سمًًم دًيقس اًم دؼمي،  ل  )يقؾمك(

 اًمر ا ٍ اًمتقراشممدٍ شمدملقمؿ ذًمدؽ، ومتدةيمر  و )يقؾمدك( ىمدمل ؾمدصل يمدةًمؽ يدـ ىمبدؾ آق ومرقمدقو، 

 سمًًم بع ومىو ىمٍم ومرقمقو ٓ هيتؿ سمهو    ؼ اؾمدة قمؼم دً قمدغم )ًم دمط( ىمدرر ا شمب مدف يدـ يرطم دٍ 

 يٍم شم تمق  ذسمحً ًمبؾ ـم ؾ قمؼماا ظمقومً يدـ همدر ؿ ومرقمدقو ؿم ملت ومم ً اجلًًممٍ اًمم قد ٍ ذم

اعمت به سمصقًمملا ًمماٌ ًمف قممل ا  ظم.مة،  ذم شمقىممَ وممف يدـ اًم دملا  ًم م دقد  يمرا مدٍ اعمٍمد لم 

هلؿ يً وممف، ومبًو يدـ إ مم  و  سدصقا سمًؾمدؿ يٍمدي      دق يدً طمدملث إيدر اًمدةي  يمملشمدف 

ط ؾمدصل يقؿمدك طمدًق اًمت ًـمدف، سمقاؾمد ٍ آق سممدَ اًمتقراة    طمم ة  ؿمًرت ممم  و اًم  ؾ اعم دت 

 ومرقمقو  

ًم مل ضمً  سم ق مهائمؾ اخلؼم اًمم لم سمدًًم بل إيدل، سمقاؾمد ٍ نبدل اهلل يقؾمدك ي دة  يدمل سم مدمل، 

ضمً  ؿ اخلؼم اًمم لم سمب وتف  سم. ًشمف،  هنِ رؾمًًمتف  سمخ.ًئص ي تدف، وم دق اًم بدل إيدل   دق 

اًم مبًت  حير  قم دم ؿ اخلبًئدُ،    دع   هير اًم ًس سمًعم ر ف     ً ؿ قمـ اعم بر،  حيؾ هلؿ

قمـ يـ  وي قو سمف يدـ سم دل مهائمدؾ إصم دًق  إهمدقق اًمتدل قم دؿ اهلل  هندً ؾمدت رض قم دم ؿ 

سمسبٌ ي .مت ؿ ومػموم  ً قم  ؿ اًم بل إيل طملم  وي قو سمف،   شمبدًع  دةا اًم بدل  ت دقو رلدؿ، 

سمدهو اًمدة ـ  وي دقو لدةا   خيرضمقو زيمًة  يقاهلؿ   وي قو سمآ دًت اهلل،  ضمدً  ؿ اخلدؼم اًمم دلم
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اًم بل إيل،    ظصقنف   قىمر نف    ٍم نف   و مل نف   تب قو اًم قر اًمةي  نزق ي ف   ًمئدؽ 

بِذي  َأَصذ ءُ  َذذنْ  ِفِذهِ  ُأِصذقُب  َظذَياِ   ؿ اعم  حقو ىمًق شم ًممج  ُبُعَف  َوَرْْحَ ـْ ٍء َؾَسذَل ذلَّ ََشْ ـُ َوِشذَعْت 

بَُّؼونَ  فِؾَِّيَنَ  ْمُتونَ  ََ َُ ـَ ةَ  َو ََ تِـَ  ُهمْ  َوافَِّيَنَ  افزَّ ْمِذـُونَ  ِفِآ َُ   َُِّذذي ْٕ ُشذوَل افـَّعِذيَّ ا بَّعُِعذوَن افرَّ ََ افَِّيََن 

ُِتوَكُه  ََ ْكِجقلِ  افبَّْوَراةِ  ِ   ِظـَْتُهمْ  َذْؽُبوًِف افَِّيي  ْلذُ  َواْْلِ ـَْف ُهمْ  ِفِ دَْْعُروِف  ُرُهمْ ََ ََ  َوُُيِذلا  ادُْـَْؽذرِ  َظنِ  َو

مُ  َع  َِث  َظَؾْقِفمُ  َوُُيَِرمُ   ِت افطَِّقعَ  َهُ َََضعُ  اْْلَ ُهمْ  َظـُْفمْ  َو َل  إِْْصَ َّ َْؽ ْٕ  َؾ فَّذِيَنَ  َظَؾذْقِفمْ  ـَ َكْت  افَّبِي َوا

ُروهُ  ِفِهِ  آَذـُوا وهُ  َوَظزَّ َعُعوا َوَكرَصُ     (1)ادُْْػؾُِحونَ  ُهمُ  ُأوَفئَِك  َذَعهُ  ُأْكِزَل افَِّيي  افـاورَ  َواتَّ

   ج(2) ؿمًر يقؾمك قم مف اًمسق  ذم )ؾم ر اًمتو مٍ( ممم نبم ً حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف ىمًئق 

 
 ڤل ي رسمخً يئحمخً يمًيقا  ً ىممؿ خلً هي ً ًن

  15م  ق مخً م ق  شماةقمقو 

  16سمخؾ  ؿمػم ؿمً ًمتً يم ؿ هي ً م  ق مخً سمحقر ػ 

                                                           

 يبًر ، شم سػم إيوؾ، ذ ؾ آٓ ٍ اًمنم  ٍ  نًس، ؿمػمازي،157 – 156آقمرافج  (1)

  327صج اًم ؼمي آصؾ، 22 – 15ج 18ؾم ر اًمتو مٍ (2)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8F%D8%B5%D9%90%D9%8A%D8%A8%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%84%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%84%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7%D8%A9%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D8%A2%D9%8A%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%90%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D9%83%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A8%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AF%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A9%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AC%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%81%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D9%86%D9%92%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D8%B1%D9%91%D9%90%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%AE%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D8%AB%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%B9%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B5%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%BA%D9%92%D9%84%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%AA%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%D8%AA%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%B5%D9%8E%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%B9%D9%8F%D9%88%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%90%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%87%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8F%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%A6%D9%90%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D9%81%D9%92%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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 سممق    ً ؾ ًممصقر ًمق   ؾممػ ًماصقع مت ىمقق 

 هي ً م  ق ًي ڤل مت  ًم ش  گمل  ٓ  ز ت ًمق 

 مرئمف قمقد ڤل ًمق آيقت 

  17ڤمقير هيقا م قي  متم قا  ؿمػم دسمػم ا 

 18نًڤل  ىممؿ ٓ  ؿ ي ػم   طمم ؿ 

 يمًيقظمً ڤل نًشمتل د اراي  ىممؿ ٓ ؿ 

 ي ػم   طمم ؿ يمًيقظمً ڤل نًشمتل دىمًراي 

 سم مق ڤل دسمػم  ًمم ؿ مت يمؾ  ؿمػم 

  شمسڤم قا 

  19ًم ش  ؿمػم ًمق  اصع مق ڤل  ً ً  

 دىمًراي  ؿمػم شمملسمػم سماصل آنقظمل 

 مدر ش يمحصق 

  22 ح   ًڤل  ؿمػم  ًز مل ًمملسمػم دا ار 

 سماصل مت  ؿمػم ًمق شمسڤمتمػ ًمملسمػم 

 ىمً  ؿمػم  ملسمػم سمامؿ م  ق مؿ  طمػم ؿ 

    يمَ   ًڤل   ق 

  21ڤل ظمل شمقير سم  ًڤمخً مخيً نمملع مت  ملا ار 

  ؿمػم ًمق دسمر ا هي ً 

  22 ملسمػم   ً ڤل سمامؿ هي ً ڤل ًمق هيمف   ؿمػم
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  ملاىمًر ڤل ًمق  ًىمق  ق  ملاىمًر  ؿمػم ًمق 

 دسمر ا هي ً سمزاد و دسمر ا   ً ڤل ًمق شمًگقر مم قا

  اًمؽم ٍ اًم رسممٍ هلةا اًم ص يً  كمج 

)ؾمم مؿ ًمؽ اًمرب مهلؽ نبمدً يدوكم، يدـ  ؾمد ؽ  يدـ مظمقشمدؽ، ومًؾمدتص قا ًمدف طمسدٌ يدً 

آضمتةع مذ ىم َ ٓ  ؾمص ـ صقت اًمرب مهلدل    دً،  ٓ     بف يـ اًمرب ذم طمقر ػ ذم  ق 

 نظر  ةا اًم ًر اًم ظمصٍ ًمئق  يقت، وم ًق زم اًمربج ىممل  طمسد قا ومدمة شمب صدقا سمدف،  ؾمدهىممؿ نبمدً 

،  و  ب ص ؿ سمبؾ يً آيرا سمدف،   بدقو يمدؾ (1)يـ سملم مظمق ؿ   ضم ؾ يم ةيت ذم وممف   ـم ٌ ي ف

ل،  اًم بل اًمةي  ملقمل     و  تب ؿ يم صدٍ سمًؾمدصل ممدً يـ ٓ  سصع يم ةيت اًمتل  تب ؿ لً سمًؾمص

مل آيرا سمًًمتب ؿ سمف    يـ  تب ؿ سمًؾمؿ آهلٍ  ظمر  ومدىو ذًمدؽ اًم بدل  صدقت،  مو ىم دَ ذم ىم بدؽ 

يممػ شم رف اًمب صٍ اًمتل  تب ؿ لً اًمرب  ومىذا شمب ؿ نبل سمًؾمؿ اًمرب ومىو يمؾ ر  مل  بدـ  مل 

 ؿ سمدف اًم بدل ادقمدً  ومدق )ادػ(   يدـ اًمد ص  هت وم ق اًمٌم  اًمةي مل  تب ؿ سمف اًمرب  منة شمب

اًم ؼمي  ت ح  و اًمباًرة ٓ اص ) قؿمع( يـ ىمر ٌ    سم ممل يمدة  دزقمؿ    يمدة  دملقمل  طمبدًر 

قم دة  اًمق دقت اعمسدمحل،  مندة هلدً قمقىمدٍ  اًمم قد،   هنً ٓ اص اًمسممل اعمسمح  وم ً ًمت سدػم

ًس ـ ًم صسمح يمًنقا   تظدر و نبمدً آظمدر  صمم ٍ سم بم ً حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف، ٕو اًمم قد اعم 

يبنما سمف قم مل ؿ،   ةا اعمبنم سمف قم مل ؿ همػم اعمسمح  صمؿ نقطمظ ذم  ةا اًم ص ًم ظٍ )يمصقظمدً( 

(  ي يو ؽ ذم قمبًرةج )ؾمقف  ىممؿ هلؿ نبمً يو ؽ(،   قؿمع ٓ  .ح  و  بقو يوؾ )يقؾمدك 

 مل   ؿ سم دمل و مٍ اًمتل شم ققج سمملًممؾ اًم  رة اًم ًذة يـ إصحًح اًمراسمع  اًموقصملم يـ ؾم ر اًمت

،  ةا يـ ضم ٍ  يدـ ضم دٍ  ظمدر   و ذًمؽ سم ل مهائمؾ يوؾ يقؾمك   رف اًمرب  ضم ً ًمقضمف

                                                           

  362، ص 2 نً اعم ت ؿ يـ ذًمؽ ن ق قمـ صًطمٌ مفم ًر ادؼ، ج  ـم ٌ ي فج  ي ومهيمقو ( 1)
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 بدـ يمدةًمؽ،  مل( صًطمٌ يمتًب  ذ  ٍ ضممل ملة ياتص ٍ قمغم   اير  نقاا   قؿمع )يقؾمك

  دٍ سمؾ  ق شمًسمع ًمنم  تف  قم ة سمهنف ٓ شمقضممل ممًصم دٍ سمدلم يقؾمدك  اعمسدمح قم مدف اًمسدق  ٕو ذ

قف ذ  دٍ يقؾمك يادتص ٍ قمدغم اددمل د  اًمت ز درات   طمبدً  اًم  دًرات  اعمحريدًت سمخد

 ()هنً ظمًًممٍ ي  ً، يمة شما مل سمدةًمؽ إنًضممدؾ إرسم دٍ،   و يقؾمدك ًاعمسمح قم مف اًمسق ، وم

نًومةة   ايرا  نقا مف،  اًمسممل اعمسدمح مل  بدـ يمدةًمؽ  يمدة نيدمل ذم  ،يمًو رئمسً ي ًقمً ذم ىمقيف

اًم ص اًم ؼمي قمبًرة )ي ػمف  طمم ؿ(  ي )يدـ سمدلم  ظمدق ؿ(، ومصدة ٓ ر دٌ وممدف  و إؾمدبًط 

آصم ل قمنم يمًنقا يقضمقد ـ ذم ذًمؽ اًمقىمَ يع يقؾمك طمًي ـ ي ف، وم ق يمًو اعم .قد يمدقو 

آؾمت ةق اد م ل هلةا اًم  ظ  و ٓ  بقو اعمبنم سمدف ًمدف مؾج )ي  ؿ( ٕو ًم اًم بل اعمبنم سمف ي  ؿ 

قمقىمٍ اًم. بمٍ  اًمب  مٍ )سمب ل مهائمؾ(  ي يـ ومرع آظمر همػم ومرقم ؿ   ق يً ٓ  بدقو مٓ يدـ 

سم ل مؾمةقممؾ، يمة ضمً  ًم ظ إظمقة لةا آؾمت ةق اد م ل ذم  قممل اهلل هلًضمر ذم طمؼ مؾمدةقممؾ 

)اًمبًب( اًمسًدس قمنم يـ ؾم ر اًمتبق ـج )سمحاة  مدع  ذم اًم  رة اًموًنمٍ قمنم يـ ا صحًح

    (1) ظمقة  سبـ(

 اعم .قد سمًٕظمقة   ً سم ق قممسق  مؾمحً   همدػم ؿ يدـ  سم دً  مسمدرا مؿ، ذم اًم  درة اًمراسم دٍ 

ـْ ىَمدًَدَش ممَِم قمنم يـ إصحًح اًم نم ـ يـ ؾمد ر اًم دملد  بدةاج  َ َ ْرؾَمدَؾ ُيقؾَمدك ُرؾُمدِق ِيد

اِئمددُؾج َي ِددِؽ َ ُد َ ج  َبددَةا  َ  تِددل َ َصددًسَمْت ًَُ ددقُق َ ظُمددقَن مِْهَ ٍِ اًما ََ يُمددؾا اعمََْادد ا ،  ذم (2)ىَمددمْل قَمَروْمدد

                                                           

  21، آصؾ اًم ؼميج ص12ج 16ؾم ر اًمتبق ـ ( 1)

  244، آصؾ اًم ؼميج ص14ج 22ؾم ر اًم ملد ( 2)
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ٌَ مِناُبدْؿ ؾَمدَتُيقُز َو ذِم ا صحًح اًموًا ذم ؾم ر اًمتو مٍ ىمقًمفج  دْ  بُّ صُمدؿا َ ْ ِص اًماا َ ىَمًَق زِمَ اًمدرا

ـَ ذِم  ِة    (1)   ؾَمًقِمػمَ ُاُقِ  مظِْمَقشمُِبْؿ سَم ِل قِممسق اًما

 اعم .قد سمهظمقة سم ل مهائمؾ سم ق قممسدق،  اؿمدؽ سمدهو اؾمدت ةق ًم دظ  ظمدقة سم دل مهائمدؾ 

اؾمت ةق جمًزي  ) قؿمع(  )اعمسمح( يمًنً يـ سم ل مهائمدؾ ومدق شم.دمل   دةا اًمبادًرة قم دم ة، 

 ٕنف ٓ تقز  و   ق   طممل يـ سم ل مهائمؾ يوؾ يقؾمك  

ٌ اًمتقىمػ قم مل ً ذم اًم ص اًم ؼمي  ل ًم ظدٍ ) ىمدمؿ(  يـ اًم بًت اعم صٍ إظمر  اًمتل ت

 ي ؾمقف  ىممؿ،   قؿمع يمدًو طمدًيا قم دمل يقؾمدك داظمدق ذم )سم دل مهائمدؾ(،  نبمدً ذم ذًمدؽ 

(  يج ) ضم دؾ سم مد ًراي دومد ندًشمتل ذماًمقىمَ، ومبمدػ  .دمل  قم مدف  دةا اًم  دظ  صمدؿ ًم ظدٍ )

قم مدف اًمبتدًب  ممم  ندف يمقيل ذم ومصف(،   ةا مؿمًرة  اوحٍ  سحيٍ ممم  و ذًمؽ اًم بل   دزق 

 طمًومظً ًم بق     ةا ٓ  .مل  قمغم  قؿمع ٓنت ً  يمق إير ـ وممف 

 شمت دح يدـ ظمدقق اًمد ص اًم دؼمي    دً   صدًف  ()ومًًم  رة شم.مل  قمغم نبم دً حمصدمل 

، ومصددـ  ددةا إ صددًف  نددف نبددل يددـ سم ددل ()اًم بددل اعمددةيمقر  اًمتددل شم  بددؼ قمددغم نبم ددً حمصددمل 

ف يوؾ يقؾمك، صمؿ ا ؿمًرة ممم  ندف  يدل ٓ   در   ٓ  بتدٌ يدـ مهائمؾ )يـ   ٍ  ظمق ؿ(   ن

ظمقق قمبًرة  )ضم  َ ظم ًم سم مف(   نف   سك ذ  ٍ يقؾمك قم مف اًمسدق  وممبدقو  يم دً قمدغم 

اًمقطمل ا هلل يـ ظمقق قمبًرة )وممخًـمب ؿ سمبؾ يً   صمف( يمدة  ؿمدًر  دةا اًمد ص ممم  صدػ 

صوؾ سمتحملث اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  آًمف قمدـ آظمر اشم.ػ سمف اًم بل حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف وممت

 هممٌ ؾمم ع ذم اعمست بؾ 

  

                                                           

  277، آصؾ اًم ؼميج ص4ج 2ؾم ر اًمتو مٍ( 1)
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 -(:( وموضى ))اوجُ الصبُ بني اوصاف السضول حمند 

 

 ()اذا ىمًرنددً شم ددؽ آ صددًف اًمددقاردة ذم  ددةا اًمباددًرة يددع ا صددًف اًمرؾمددقق حمصددمل 

( ) سمدلم يقؾمدك ( )ذًمدؽ او ا ضمدف اًمادبف يمودػمة سمم دف  ()ًمقضمملنً ً شم  بؼ لًيً قم مدف 

 - ي  ًج

 قمبمل اهلل  رؾمقًمف يمصقؾمك،  ًممس اهلً يمة   ت مل اعمسمحمقو سمًعمسمح  () او حمصملاِ  -1

ؿ ادمدًة آنسدًنمٍ يقؾمك نتدقي قمدغم اًم قاقمدمل اًمتدل شمد ظاًمنم  ٍ آؾمقيمٍ  ذ  ٍ  -2

سمبًي  ددً،  ددةا ي ددًومً امم يددً  ت  ددؼ سمددًيقر اًم  ددًرات )يمًًمقوددق   اًمغسددؾ، ا  يددً  ت  ددؼ 

تحددر ؿ ايمددؾ دددق  ادمقانددًت يم حددؿ اخل ز ددر    اًمددك،  دددق  ادمقانددًت همددػم سمًعمحريددًت يم

اعمةسمقطمٍ سم ر  ٍ ذقممٍ، ا  يً  ت  ؼ سمًدمل د يمحمل اًم .ًص    اًمك(   دةا سم بدس يدً يمدًو 

 قم مف اعمسمحمقو 

( يمًنَ ًمملهية آؾمت ًقمٍ  اًم ملرة قمغم اىمًيٍ طممل د اهلل شم ًمم   دةا حمصمل  يقؾمك ) -3

 ( قممسك ) سم بس يً يمًو قم مف

( ىمًيَ قمغم اًمتقطمممل اخلًًمص سمخدقف اشمبدًع اعمسدمح ( يمملقمقة يقؾمك )دقمقشمف ) -4

 اًمة ـ سم قا د   ؿ قمغم قم مملة اًمتو مُ 

(  يقؾمدك  ممً شم مل   ت ح او اًمابف  بًد  بقو شمًيً  يدـ  مدع اًم دقاطمل سمدلم حمصدمل )

( هلةا   قق اهلل شم ًممج  ،) 

 ََّص ِهًتا َظؾَ  إَِفْقُؽمْ  َأْرَشْؾـَ  إِك ًٓ َل َرُشو ـَ ًٓ  إَِػ  َأْرَشْؾـَ ْقُؽْم    (1)ؾِْرَظْوَن َرُشو

                                                           

  15( اعمزيؾج 1)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%89&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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(  سممل ـ آؾمق  اًمةي سم ودف اهلل سمدف  لةا افم ر ًم ً او  ةا اًمباًرة  ل سماًرة سمصحصمل )

   ًم  ًس  م ً 

 

 ()يبصس بيبوة حمند  ()داود 

 

( ؾمقرة ًممس ومم دً 152 ق )اًمزسمقر(،   ق ) ()مو اؾمؿ اًمبتًب اًمةي  نزق قمغم دا د     

طمبؿ  ٓ طمقق  ٓ طمرا ، سمؾ ومم ً شمسبمح  شم مل س،  نصمدمل  صم دً  قمدغم اهلل شم دًمم، ًمدةا وم دق 

 دقممددٍ  شمقؾمددقت طممددُ يمددًو دا د قم مددف اًمسددق  خيددرج امم اًمؼم ددٍ ومم ددق     ددر    اددتصؾ قمددغم

    دؿ  سدتص قو ًم درا ة اًمزسمقر،  شم ق  قم ة  سم ل اهائمؾ ظم  ف    دق  اًم دًس ظم دػ اًم  دة

  ددملقمل اًمددب ض  و اًمتددقراة نسددخَ سم ددز ق )اًمزسمددقر(   و اًمزسمددقر نسددك  دا د قم مددف اًمسددق  

سم ز ق ا نيمؾ!   ةا لتًو ٓ  صمر ًمف ذم اًم رآو  ٓ ذم اًمت ًؾمػم   اًمزسمقر ًممس سم ًؾمدك ًم تدقراة 

  ٓ سمص سقخ سمً نيمؾ  

،  مو اهلل شم ًمم  قم دك ًمدملا د (1)ًمفقمغم ذ  ٍ يقؾمك،  يمًو اًمزسمقر  دقممٍ  () يمًو دا د 

،   ق قمبدًرة قمدـ ىم.دًئمل   نًؿمدممل شمت دصـ (2)ًراَزُِفو َداُوودَ َوآَتْقـَ   شم ًممج ىمقًمفاًمزسمقر يمة ذم 

ظمبدًر طممدُ شم دص َ ا ، (3)شمسبمح اهلل  محملا  اًمو ً  قم مف  اًمتاع ًمف  سم ض  ظمبدًر يسدت  ٍ

( سمًًمتبادػم سمدًًم بل  مل  بت دل دا د ) سماهو اًم بل آيت   ق حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ 

                                                           

  13-9، ص 1رمحٍ اهلل اهل ملي، مفم ًر ادؼج ج( 1)

   163ؾمقرة اًم سً ج  (2)

  311اًم يًر قمبمل اًمق ًب، ىم.ص آنبمً ج ص (3)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8F%D9%88%D8%AF%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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( ُذم زسمقرا سمؾ ىمً  سمصملح ص ًشمف اخل ) ُ  َمٍ  اؿمًر امم ا دؿ اددقادث اًمتًرخيمدٍ اًمتدل  ْ  مٍ  اخل 

 صمر ذم شمغمػم  ضمف اًمتًر ك يمًو هلً ايمؼم إؾمتيري قمغم قم ملا  نَ اذاومف   اًمتل 

   ( يظ را سمةًمؽ ىمملر ؿ ( ذم )زسمقرا( يـ ذيمر اق اًمبمَ حمصمل )يمة مل   س )

 اًمزسمقر  سصك قم مل اًمم قد سمًعمزايػم  قمملد ً يًئٍ  مخسقو يزيدقرا  ًممسدَ يم  دً ًمدملا د، 

سمؾ سم ض اعمزايػم ي سقسمٍ )ًم دقرح( ميدً  اعمغ مدلم،  سم  د ً ي سدقب ممم دا د،  سم  د ً همدػم 

 ي سقب،  اًمبوػم ي  ً ي سقب ممم دا د قم مف اًمسق   

اًمةي   ًمف )قمغم  هندًر سمًسمدؾ(   دق   سم ض اعمزايػم  ًمػ سم مل دا د سمصئًت اًمس لم، يمًعمزيقر

اعمزيقر اًمسًسمع  اًموقصمدقو سم دمل اعمًئدٍ ومىندف  ًمدػ سم دمل ؾمدبل ا هائم مدلم ممم )سمًسمدؾ( ذم طمًدصمدٍ 

 )سمخت ٍم(  

ومملا د قم مف اًمسق  سمنم ذم  ةا )اًمزسمقر( سم بل  بدقو فم دقرا سم دمل زيًندف  مل  ظ در ممم  دةا 

  (1)قرة ذم  ةا اًمزسمقرادلم قم مل اًمم قد نبل  بقو يقصقومً سمًًم. ًت اعمةيم

  يج (2)ًمةا نيمل ذم )ؾم ر اعمزايػم(  اعمسصك سمًًم ؼم ٍ )  مؿ( 

اًمتسبمح  اهلم  ٍ  و اًمباًرة سمًًم بل حمصمل صغم اهلل قم مف  آًمف ضمدً ت قمدغم ًمسدًو دا د اًم بدل 

 ، نقطمظ اًم ص اًمتًزمج(3)قم مف اًمسق  وم ل اعمزيقر اخلًيس  إرسم لم

                                                           

 اعم.ملر ن سف  (1)

  522ص، قمرم –رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُ، قمؼمي ( 2)

  979، إصؾ اًم ؼمي، ص 45ؾم ر اعمزايػمج يزيقر ( 3)
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 راطمش ًمبل داىمًر شمق     يػم  ا ي سمف عمم ك 

 ًماقا قممَ ؾمقومػم يً ػم  ًومًوممتً يب مف  دا  

  ق ؾمؼ طمـ سما تقشممخً قمؾ يملم سمػمظمخً م  ق مؿ ًم قٓ  

 سمًر ك گبقر  ق دظمًىمً  ملارخيً  -طمرسممخًقمؾ  -طم قر 

 شمسممل   -م صَ ف قم  ً  -دىمر  -ىمً ملارظمً شمس ح رظمػ قمؾ 

 طمتسمخً ؿم قنمؿ  ڤل شمقرظمً نقرا ؤ ت  صم خً

 قمصمؿ نتمخً  پ قا سم مػ     ڤمف  م ك 

 يمسهظمً م  ق مؿ قمقٓ  ىمًقمممل ؿمم ط يماقر ؿمم ط ي خقشممخً 

 يملم ياًطمخً م  ق مؿ م  ق مخً  -   َ شمسممل  ىمتا ً رؿمع قمؾ 

 ىمً  ًًمقت ىمتسم قت يمؾ سمگمل شممخً  -ؿمصـ ؿمًؿمقو يمحڤػمخيً يقر 

سمم قؿممخً شم سسبً ؿممگؾ ًممصم خدً سمخمدتؿ   مخ مف نتلم ي ل ؾمص قظمً سم قت يقظممؿ -يـ 

    ڤػم  
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 سمَ   رئل ڤل   ل   زنمك ڤل ؿمخحل قمصمك    سممَ آڤمخً  -ؿمص ل 

 ًمق  -ڤل  تئقا  م ك  ًومممك يمل  ق   نمك ڤل  اتحڤل 

   سمَ شمسقر سمص حً پً نمك حي قا قماػم ف قمً  

 يم ك   مة ممابتسقت زا ً  ًمق ؿمً  -يمؾ يم قدا سمَ 

 ًمرىمً يقت شمق ق عمم ك سمتقًمقت  ظمرهيًر   قشمم ً 

 يقىمً   ت ٓخ شمق ىم  ً سمسة ظمقت ومًگمؾ شم قئم ً لمخؾ يم ك 

  ً آرشمس  -نَ  ىمقشممخً لمقا سمًنمخً شمامتمصقا ًممسًر ؿ سمخؾ 

  زيمػما ؿمصخً سمخؾ د ر ىمًد ر 

 قمؾ يملم قمصمؿ هيقد  ظمً ًم قٓ  ىمًقممل 

اعمزيدقر قمدغم فم دقر اًم بدل سم دمل زيًندف،  يدـ ظمدقق ومًًم بل دا د قم مف اًمسق   ويممل ذم  ةا 

 ضمدف قمدغم نبم دً  اًم. ًت اعمةيمقرة ذم اعمزيقر اخلًيس  إرسم لم نقطمظ  هندً شم  بدؼ  سمهيمصدؾ

سببٍ قمغم ؿم تمف،  يت  ملا سمًًمسدمػ،  يبًريمدً ي  ً اوم ؾ اًمبنم طمس ً،  اًم  صٍ ي  (حمصمل )

( ومبقندف بًرن اًمةي اىمًيف ظم  ً ًمف )امم اسممل اًممل ر يـ ظمقق ظم قد ي يزشمف اًم راو  نس ف اعم

( ،اوم ؾ اًمبنم طمس ً نيمل او يمتٌ اًمسػمة  ادمل ُ شمتحملث ًم ً قمـ  ًًمف  لًئدف   مبتدف )

 ةا يـ نًطممٍ صقرشمف اجلسصمٍ اًمنم  ٍ، ايً اذا اردنً  صػ صدقرشمف اعم  ق دٍ  اًمر طممدٍ ومًندف 

(سم غ طمملا يـ اًمسصق  اًمبةق مل  ب غف ي رب  ٓ نبل يرؾم )ك او اهلل شم ًمم  صد ف ذم ؾ، طمت

َّٓ  َأْرَشْؾـَ كَ َوَذ  راو اًمبر ؿج اًم  ًة فِْؾَع دَِغَ  إِ ،   ةا ص ٍ مل  ت.ػ لً نبل يـ آنبمدً  (1)َرْْحَ

 ( ٓو اهلل ضم  ف رمحٍ ًم  ًعملم ؾمق  رؾمقق اهلل حمصمل )

                                                           

  127آنبمً ج  (1)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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    دةا (1)َفَعذَذ ُخُؾذٍق َظظِذقمٍ  َوإِكََّك ( وم ًقج يمة  صػ اهلل شم ًمم ظم ؼ رؾمقًمف حمصمل )

  ً  ُ ً  ظُم  ْ  َ ( ا ؾ يـ  مع سم ل اًمبنم ظُم يمًف ٓصمبًت انف )

 وممة  ت  ؼ سمًنسبًب اًم  صٍ قمغم ؿم تمف، وم بًئؾ اًم رب اقمؽمومدَ سم .دًطمتف  ىمدقة طميتدف، 

يمدة اندف ًم دٌ  يمًو اصمل  اًم ًس هليدٍ  اوم.دح ؿ يمقيدً ىممل ىمًق اًمر اة ذم  صػ يمقيفج 

( ىمبؾ ))(2)يـ ىمبؾ اًمب ًر  اعمنميملم سم وتف اًمنم  ٍ سمد )اًم.ًد  آيلم   

( ومل اقمدملا  ( يت  ملا سمًًمسمػ  ىمق ً ذم اطم ً  ادؼ، ومبًو  تصوؾ سمي ًدا )ايً انف )

اهلل اًم.ًد ـ قمـ ؾمبم ف  اعمًن لم اًم ًس يـ اشمبًع ذ  تف، ًمبل   زي ؿ يم صدٍ اددؼ   صد   ؿ 

(  اعمسددت مؿ   نيددمل ؿمددقا مل يموددػمة ًم.دد ًشمف )قمددـ فم ددؿ اًم بددًد  طمددروم ؿ قمددـ ساط اهلل

(  ًمب دف سمخ.قص يمقنف يبًريمً امم د ر اًمملا ر ـ  امم آسمملج ومًهلل شم ًمم سمًرن  مع انبمًئف )

  (3)( سمًو ضم ؾ اًما قب لملطمف   .غم قم مف د و ان  ًعاظمتص حمصملا )

( ذم صد قاشمف اًممقيمدٍ يمة او يمؾ يس ؿ يب ػ سمًو  .دكم قمدغم اًمرؾمدقق آيمدر  حمصدمل )

اهََّ  إِنَّ اخلصس  ا  ً يم ة ذيمر ايًيف اؾمصف اًمنم ػ  ذًمؽ قمصق سمة ضمً  ذم اًم دراو اًمبدر ؿج 

  ََ َصؾاوَن َظَذ افـَّعِِي  َُ َؽَبُه 
ِ َّ َ َوَذ َا   (4)افَِّيََن آَذـُوا َصؾاوا َظَؾْقِه َوَشِؾُؿوا َتْسؾِقًل  َأ

آندس  اجلدًو،  ةا ي ًومً امم سم ً  ي يزشمف اخلًًمملة، اًم راو اًمبر ؿ اًمةي يً زاق  تحدمل  

ذ  ر  ٍ د دمل او نزًمدَ قم مدف آ دٍ اًماد سم ً  نس ف اًم ً ر اعمبًرن اًمةي اىمًيف ظم  ً ًمف، ومب ذ ََ َ َا  َأ

َْ َذذذ   ُشذذوُل َِفِؾذذ ْ  َوإِنْ  َرِِفذذَك ِذذذْن  إَِفْقذذَك  ُأْكذذِزَل افرَّ ْغذذَت  َؾذذَل  َتْػَعذذْل  َل ِذذذَن  ْعِصذذُؿَك ََ  َواهُ ِرَشذذ َفَبهُ  َِفؾَّ

                                                           

  4اًم  ؿج  (1)

   1981، آ را ، 58صادًومظ آصب ًا، اظمق  اًم بل )ص(  اداسمفج (2)

  15ج 72يزايػم دا د  (3)

  39، ص2،  راضمع ا  ً قمبمل اًم  مؿ قمبمل اًمرمحـ، اعم  ِ ًم ملراؾمًت ذم اًم راو جج56آطمزابج  (4)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%90%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%91%D9%90%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%AA%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%BA%D9%92%D8%AA%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B1%D9%90%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%87%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B5%D9%90%D9%85%D9%8F%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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( اعمس صلم ذم يبًو هممل ر ظمؿ،  ىمً  ومم ؿ ظم مبً      اؿمد مل ؿ ،  ع اًمرؾمقق )(1)افـَّ سِ 

     ومصـ يم َ يقٓا وم ةا قمكم يقٓا اًم  دؿ  اق يدـ  آا  قمدًد يدـ قمدًداا    اهلل صمؿ ىمًقج 

  (2)  ةا اخل بٍ قمـ ـمر ؼ اًمؼما  قمًزب  امم اظمر اخل بٍ   ن ؾ )امحمل سمـ طم بؾ( ذم يس ملا  

 ظم م ٍ ًمدف   دق  لم  ةا ًممس سمغر ٌ يـ آنبمً   اًمرؾمؾ، ومبؾ نبل ا  رؾمقق يب ػ سمت م

 يـ سم ملا سم نم اًممل ـ  اد ًظ قم مف يـ اًمتحر ػ   ملا ٍ آيٍ امم ـمر ؼ ادؼ 

(   ق  سمت ملم ) قؿمع سمـ نقو( سمًير يـ اهلل شم دًمم  ايدً   مدع وم ةا  ق نبل اهلل يقؾمك )

  (3)سم ل اهائمؾ ظم م ٍ ًمف قم م ؿ

( ًممقؿمع سمـ نقو سمًير يـ اهلل شم ًمم ايًيدً  ظم م دٍ ًمدف  يـ   ً ومحًدصمٍ شم .مٌ يقؾمك )

( اًمدةي ايدرا اهلل شم دًمم قمغم سم ل اهائمؾ شمتبرر سمبؾ شم ًصدم  ً ذم قم دمل رؾمدقق اهلل حمصدمل )

( ايًيدً  ظم م دٍ قمدغم  مدع اعمسد صلم وم دةا ؾمد ٍ اهلل شم دًمم ذم سمت .مٌ قمكم سمـ ام ـمًًمدٌ )

( اًمةي مل شمدمل  ومدؽمة شمب مغدف ًمرؾمدًًمتف ايمودر يدـ صمدقث ؾمد قات، او نبل اهلل قممسك )انبمًئف،  

ًمب ف مل  غًدر  ةا اًمملنمً طمتك ىمً  سمت ملم اطممل طمقار مف   ق ؾمص ًو )سم رس(  صمً ًمف  راقممدً 

     (4)يـ سم ملا جلصمع اًمة ـ اي قا سمف

ذم سم ددض  () سمخ.ددقص ىمقشمددف اجلسددةنمٍ وم ددمل صمبددَ  و )ريمًنددف( ظمددق سمرؾمددقق اهلل      

 شمت ل اهلل  شم بؾ يدً  دقمدقن  ً ريمًنف  ٓؿم ًب يبٍ ىمبؾ  و  س ؿ وم ًق ًمف صغم اهلل قم مف  آًمفج 

وم ًقج  ر  َ مو سقمتؽ  شم  دؿ  و يدً  ىمدقق   وم ًق ًمق  قم ؿ  اهلل يً شم قق طم ً ٓشمب تؽ  مًممف

                                                           

  67اعمًئملةج  (1)

  281، ص4اسمـ طم بؾ، يس مل امحملج ج(2)

  23 – 15ج 27اًمتقراةج اًم  مل اًم مل ؿ، ؾم ر اًم ملد، اصحًح  (3)

  16 – 15ج 21آنيمؾج اًم  مل اجلمل مل، ؾم ر  قطم ً، اصحًح  (4)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B3%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B3%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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ق  دً طمؼ ىمًق ن ؿ، وم ة سم ش سمف صغم اهلل قم مف  آًمدف  ودي ف ٓ  ص دؽ يدـ  يدرا ؿمدمئً، صمدؿ ىمدً

 حمصمل قممل، ومٍمقمف    ً وم ًق  ً حمصملج مو ذا اًم يٌ  

وم ًق صدغم اهلل قم مدف  آًمدفج   قميدٌ يدـ ذًمدؽ مو ؿمدئَ  و  ر بدف مو اشم مدَ اهلل  شمب دَ 

 يري، ىمًقج يً  ق  ىمًقج  دقمق ًمؽ  ةا اًمايرة ومملقمً ً ومهىمب َ طمتك  ىم دَ سمدلم  مل دف صدغم 

 اهلل قم مف  آًمف وم ًق هلً ارضم ل يبًنؽ  

  (1)ممم ىمقيف وم ًق  ً سم ل قمبمل ي ًف يً ر  َ  ؾمحر ي ف صمؿ  ظمؼم ؿ سمدة ر  ومرضمع )ريمًنف( 

 ملا ٍ  صم دف ذًمدؽ  () ) ريمًنف(  ةا يمًو يـ إىمق ً   اعم.ًرقملم اعما قر ـ   يـ ص ًشمف

 نف ريك  ق  )سمملر(  يمةا  ق  )طم لم(  ضمقا اًمب دًر سم ب دٍ شمدراب وم دؿ  بدؼ ينمدن مٓ ؿمدغؾ 

 سم م ف ومًهنزيقا  لبـ اعمس صقو ي  ؿ ىمتق   ها  

 مل يمًو حمصدمل ًمًٕيًنٍ  اًم.مل ، يمة ىمًق اًم ا سمـ ادًرث ًم ر شج  ت.ػ سم ()  يمًو

طمدمل وً،   قمظصبدؿ  يًندٍ  طمتدك مذا ر  دتؿ ذم وممبؿ همقيً طمدملصمً  رودًيمؿ ومدمبؿ،   صدملىمبؿ 

 يً يمقو نب دف صدغم  صملهممف اًمامٌ  ضمً يمؿ سمة ضمً يمؿ ىم تؿ منف ؾمًطمر، ٓ  اهلل يً  ق سمسًطمر

ٕو   ٓد مؾمدةقممؾ  صدحًب اًم بدؾ ذم ؾمدًًمػ اًمزيدًو، همدػم حمتدًج ممم  يسد قنٍاهلل قم مف  آًمف 

قم دمبؿ اًمدر     ب دمبؿ اهلل ومدق ؾمدت تح سممًو،  يمًو  ةا إيدر يرهمقسمدً قم دملا  يمدًو   دققج 

اريقا سم دل مؾمدةقممؾ ومدىو      قق صغم اهلل قم مف  آًمف    ًج (2)  يز  طممليمؿ  و    ق سمهؾم صف

 سمخ.قص اًم.د ٍ اعمت   دٍ )سمىشممدًو اهلدملا ً( ٕو اًم يدًر ي دؽ ادبادٍ  ،(3) سمًيمؿ يمًو رايمً

                                                           

  343، ص2رمحٍ اهلل اهل ملي، افم ًر ادؼج ج(1)

  129، ص4اعم ً ي، وممض اًم مل رج ج(2)

  188، ص2اسمـ يموػم، اًمبملا ٍ  اًم  ً ٍ ج ج(3)
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ر اًمدر    رؾمدؾ دىمم.د ي ةر سمـ ؾمً   ي ؽ اًمبحر ـ  ي ؽ قمةو ان ًد ا   ؾمد صقا،   رىمدؾ 

مًممف لمل ٍ  اعم قىمس ي ؽ اًم بط  رؾمؾ مًممف صمقث ضمقاري  همقيً  ؾمقد  سمغ ٍ ؿمد بً   محدًرا 

 ؿم ٌ  ومرؾمً  صممًسمً  همػم ً   يمة ضمً  ذم  ةا اعمزيدقر  و  ؾمدصف صدغم اهلل قم مدف  آًمدف يدةيمقر 

 مًمدف مٓ سمهؿمد مل  و ٓضممق سم مل ضممؾ ٕو اعمق لم شم ًدي ضممق سم مل ضممدؾ ذم إ ىمدًت اخلصسدٍ 

    وددػ ممم ذًمددؽ  و اًمققمددًظ  ب غددقو  قمظددف  اًم  ددة  اهلل   ؿمدد مل  و حمصددملا رؾمددقق اهلل

 اًمسقـملم  . قو ممم ظممليتف   س صقو قم مف يـ  را  اًمبدًب   صسدحقو  ضمدق  ؿ سمدؽماب 

  (1)ر وتف   رضمقو ؿم ًقمتف

 

 ()يبصس بيبوة حمند  ()عيطى 

 

 
 شماص قا قشمًيا  ا  تؿ ا يت يتس  -15

 ومًا اؿمًٓ يمًذم ذم  ق  تلم ٓظمؿ -16

 (2)سمرىم مط اطمػم اؿمػم  ابقو ااؿ ٓنمتسح

 ٍ ذم سماًرة قممسك قم مف اًمسق  يمة  ًيتج اًمؽم ٍ اًم رسمم

 او يم تؿ نبقا ومًطم ظقا  صً ًي  -15

                                                           

  سمت خمص 435 – 434، ص2رمحٍ اهلل اهل ملي، افم ًر ادؼج ج(1)

 ، آصؾ اًم ؼمي 16، 15 قطم ًج  (2)
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موبدَ ي بدؿ امم آسمدمل    تدؼم اعمسدمح  انً اـم ٌ يـ آب ومم  مبؿ ومًرىم مط اظمدر ًم -16

 ىممل سمنم قم مدف اًمسدق  سمدًًم بل حمصدمل صدغم اهلل قم مدف نبمً  ذم سم ل اهائمؾ، قم مف اًمسق  آظمر آ

    دق شم ر دٌ (1))ومدًر ىم دمط( ٍ اًمف  ؾم ؿ  يمًو اعمسمح قم مف اًمسق    ؼم قمـ )اعمبنم سمف( سم  ظ

ًم ظ )سمػم  ب تقس( اًممقنًنمدٍ،  ي  ً دً )اًمدةي ًمدف محدمل يمودػم(  اعمقاومدؼ ٓوم دؾ اًمت  دمؾ يدـ 

)محمل(  ايً يؽمضمؿ آنيمدؾ ذم اًم رسممدٍ ومًندف  وبدَ )اعم دز ( سمدملٓ يدـ )ومدًر ىم دمط( ًمتادق ش 

 اعم  ك اعمت  ؼ سمًًمرؾمقق حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ وم مسك قم مف اًمسق  يـ ظمدقق اًمد ص

اًم ؼمي اقمقا اراد او    َ آنتبًا امم اير ضممل مل  ي ري،   ق قمبًرة قمـ اًم بل )اعمبنم سمدف( 

 ًم  صف قم مف اًمسق  سمًو اًمبوػم يـ ايتف ؾمم بر و اًم بل )اعمبنم سمف( قم مل فم قرا 

   دمبؿ  ًمةا اظمؼم قمـ جممئف يست بق  سم.مغٍ اًم  ؾ ) تدلم ٓظمدؿ سمدر ىم دمط اطمدػم(  يج     

يمر او قممسك قم مف اًمسق  قم ؼ جمل اًم بل اعمبنمد سمدف   دق مط آظمر   اجلمل ر سمًًمةيست بق ومًر ىم 

قمددغم ذ ًسمددف،  يج ذ ددًب اعمسددمح ن سددف، ٓو  ضمددقد رؾمددقًملم ذ ي ذ  تددلم  ()حمصددمل 

 يست  تلم ذم زيًو  اطممل همػم ضمًئز 

يمة نيمل ذم اًمد ص اًم دؼمي اقمدقا اؿمدًرة امم او اًم بدل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ ؾمدتبقو 

ف  ل اًمرؾمًًمٍ اخلًلٍ  سم.مغٍ آؾمت بًق ا  ً طمسٌ شم بػم اًمسممل اعمسدمح قم مدف اًمسدق ج رؾمًًمت

 ااؿ ٓنمتسح(ج )اًمةي ؾمموبَ ي بؿ امم آسممل(  )اؿمػم  ابقو

 يـ   ً  ت ح او ًم ظٍ )حمصمل( يـ اصؾ )محمل(،  يـ  ةا آصؾج امحمل  طمًيمل،  محممل، 

  (2)ؽ يـ اؾمةئف(،  حمصقد،  يً ؿمًيمؾ ذًم محمل،  مُحممل )شم.غػم محمل

                                                           

  398اًم يًر، ىم.ص آنبمً ج ص (1)

  172، ص2، يًدة محملج اًم ؼمي،شمًر ك اًم ؼميج ج4اسمـ ي ظقر، ًمسًو اًم ربج ج( 2)
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 اػم امم او اًمةي  ًيت سم ملا  ق )امحمل(،   ةا يً  ويممل قم مف اًم رآو اًمبدر ؿج ( )ومًعمسمح 

  َِْفـِي  اِْفنُ َؿ َل ِظقَسى  َوإِذ  ََ َم  ََ ا ِقَل َذْر َتيَّ ِذَن افبَّْوَراِة  إَِفْقُؽمْ  اهَِرُشوُل  إيِِن  إرِْسَ ََ َ  َِفْغَ 
ُذَصِتًؿ  دِ

ا ِفَِرُشوٍل  ْلِت َوُذَعِؼً   (1)َؾَؾلَّ َج َءُهْم ِفِ ْفَعِقـَ ِت َؿ ُفوا َهَيا ِشْحٌر ُذعِغٌ  َأْْحَُت ِذْن َِفْعِتي اْشُؿُه  ََ

 ومًدمل ُ  ق قمـ رضمؾ  ًيت يـ سم مل اعمسمح ًمػمؿممل اًم ًمل امم ادؼ 

سمف اعمسدمح،   دق )يدًا( )اعمًنق ٍ( شم قق )سمًًم ًر ىم مط( اًمةي  قممل   ىممل ذيمر اعمس قديج او

اعمدؽمضمؿ )سمًًمادًسمرىمًو(،  ذم  اجلب دٍ(،  ذم يمتًسمدفو يًا ن سدف ذيمدر ذًمدؽ ذم يمتًسمدف ) قم مل ؿ،  

  (2)يمتًب ؾم ر آؾم ًر،  همػم ً يـ يمتبف

سمًًمند ًنمٍ  ذيمر سم ض آظمبًر لمج او اًمرؾمقق  دق )اعم حص دً( ذم آنيمدؾ،  )اعم حص دً( 

 حمصمل 

 ل يـ اًم. ًت اًمتل ن دَ لدً اًم ؼمانمدقو ، (3)ي ًطممؿ(ج )ي حمؿ، ًم  ظٍ ذم اًم ؼم ٍ  ةا ا

 ( ذم اًم غٍ آني مز ٍ اعمسكم اعم زي comforter ) (consolatorاعمسمح،   ل )

 ذيمر سم دض آظمبدًر لمج او اًمرؾمدقق  دق )ياد ح(،  )ياد ح( يم صدٍ آرايمدٍ يدـ اصدؾ 

 هلل(  جلص ٍج )ؿم حً ٓ ً( ايج )ادصمل)ادصمل(، يمة ذم  ةا ا)ؿم حً(  شم  ل 

او اًمرؾمقق  ق ا  ً )محمًـمدً(،  ىممدؾ )مح ً دً(، اي حيصدل  جصًطمٌ اًمسػمة اد بمٍ ذيمر 

 ادر  يـ ادرا   )ىممل يً ً( اي آ ق اًمسًسمؼ 

  )  مل  مل(  )اطمممل( سمص  ك  ص ع نًر ضم  ؿ قمـ ايتف   )ـمًب ـمًب( اي )ـممٌ( 

                                                           

  6( اًم.ػج 1)

  117( اعمس قدي، اًمت بمٍ  آذافج ص2)

  248ص، 1جج اد بمٍ اًمسػمة(  اعممؿ طمرف) قمرم –( رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُ، قمؼمي 3)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%AF%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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  (1)او يمؾ  ةا آًم ًظ  ل اؾمة  ذم اًمتقراةج  ٓ خي ك

)اًمبدًرىم مط(،  طم بط( اي   ر  سملم ادؼ  اًمبًـمؾ: يمة  و نف )ي حص ً(، )سمهج   يً اعم .قد

ذم  ،  همدػم ذًمدؽ يدـ آؾمدة   اًم.د ًت يدةيمقرة )صًطمٌ اعمملرقمٍ(،  انف )رايمدٌ اجلصدؾ(

 دً(  )ؿمد حً(  )ياد ح(  )ي ي ً دً(  )اًمبدًرىم مط(   ومبدؾ  دةا اعمدر ي قمدـ )مح(2)آنيمؾ

)طم بط(  ايوًًمف  ق يـ آظمبًر اًمتل ن   ً آظمبًر قو قمدـ ا دؾ اًمبتدًب،   دق ٓ  ت دًرض 

 يع ـمبم ٍ ر ا ٍ اًمسػمة اًمقاردة ذم اىممل  يمتٌ اًمسػم  اًمتقار ك 

)امحدمل(  ذم آرض  ًومرة او اؾمدصف ذم اًمسدة ـ ظمقق اًمر ا دًت اعمتدقاشمرة  اعمتظد  ت ح ي

ج ايدً )حمصدمل(  (  سدصك)سمهمحمل  حمصدمل( صبـ  ْو نستغرب يـ يمقو اًمرؾمقق ) )حمصمل(،  ٓ

  يمدة صمبدَ ذم صدحمح اًمبخدًري قمدـ (3)ذم اًمسدة  محمل ومًا حمصقد ومًا حمصقد ذم آرض،  ايً 

او زم اؾمدة ، اندً ضمبػم سمـ ي  ؿ ىمًقج ؾمص َ رؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ   دققج 

ر اًم دًس قمدغم داعمًطمل اًمةي  صحق اهلل سمف اًمب ر،  اندً اددًذ اًمدةي حيادحمصمل،  انً امحمل،  انً 

   ممدً ٓ ر دٌ وممدف او )امحدمل( اطمدمل اؾمدةئف اعم ر ومدٍ، ومدًسمق ـمًًمدٌ قم مدف (4)ىممليك  انً اًم ًىمدٌ

 اًمسق   ةيمرا ذم اؿم ًرا لةا آؾمؿ طممُ   ققج

 اذا قممل ؾمًدات اًمؼم ٍ امحمل   او ظمػم اًم ًس ن سً   اًمملا      آ

 

 

                                                           

  248، ص1( اد بل، اًمسػمة اد بمٍج ج1)

  248، ص1( اد بل، اًمسػمة اد بمٍج ج2)

  53( اًم.مل  ، قم ؾ اًمنمائعج ص3)

  646، ص6( اسمـ يموػم، شم سػم اسمـ يموػمج ج4)
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 ج() ىمًق طمسًو سمـ صمًسمَ ذم رصمً  اًم بل 

  (1)ؾظؾت ٔٓء افرشول تعتد            ذػجعة ؿت شـف  ؾؼت اْحت

 شمةيمر يمتٌ اًمسػمج )او قمبمل اعم  ٌ(  ق اًمةي ؾمصك اًمرؾمقق حمصملا، ؾمةا ذم  ق  ؾمدًسم ف، 

  (2)اظمةا ومملظمؾ سمف اًمب بٍ، صمؿ ظمرج سمف امم ايف ومملوم ف اًمم ً،  ذم  ةا اًممق  قمؼ ًمف

يً ؾمصمَ اسم ؽ  ةا  ىمًقج ؾمصمتف حمصملا، ىمدًًمقاج يدً  دةا او ىمر اً ىمًًمقا ًم بمل اعم  ٌج  يمة

  (3)يـ اؾمة  آسمًئؽ! ىمًقج اردت او حيصمل ذم اًمسة ات  آرض

 يرشمدف امم  ًمةا قمرف اًمرؾمقق سمدد )حمصدمل( ذم  مدع اد ار طممًشمدف، قمدرف لدً سمصبدٍ اي ىمبدؾ

تك اجلً  مقو قمرومقا لً  دقمقا لدً ذم خمدًـمبت ؿ  ورب، يمة قمرف لً سم مل  يرشمف امم اعممل  ٍ  طم

  ذم  يًئ ؿ ًمف، يمة سمً  ف يـ دظمؾ ذم آؾمق  لً 

  ردت ذم  مع يمتٌ اًم  قد  اعمقاصممؼ،  ذم يمتًب اهلل  ردت اؾمة قم ة همػم ي درف   ًمدق 

ًم  قت اعم  قًمدٍ قمدـ اصدؾ هيدقدي ا  ايمًنَ ص ٍ ًمف ًم رومَ سمًداة اًمت ر ػ،  مل  وبَ اهنً يـ 

  (4) ًاه

يمة نيمل ذم يمتًب اًم. ح اًمةي قم مل سمدلم اًم بدل  اعمنمديملم ذم ايدر اهلملندٍ سم دمل ادمل بمدٍ او 

اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ىممل شمسصك )حمصدملا( ذم اعممل  دٍ، ًمدرومض )ؾمد مؾ سمدـ قمصدر ( 

  وم مل اقمؽمض قمدغم اًم بدل ذم اؾمدت ةق اجلصدؾ مموؾ ىمر ش  يب قصم ً ىمبقق  ةا اًمتسصمٍ اجلمل ملة

                                                           

  669 – 667، ص  2( اسمـ  اً ، اًمسػمة اًم بق ٍ ٓسمـ  اً ج ج1)

(جاسمـ  اً ، اًمسػمة ٓسمـ  اً  1/126(اًمس مكم، اًمر ض آنػ )1/19ػم اًم بًدج )( اسمـ اًم مؿ اجلقز ٍ، زاد اعم ًد ذم  مل  ظم2)

(1/166 ) 

 ( شم سػم ر ح اعم ًا3)

)4  (Noldeke, I, s, . 
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 اعم.  حًت آؾمقيمٍ، يوؾ   ٍ )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطممؿ( اًمتدل اقمدؽمض قم م دً  مل   بدؾ 

 اؾمت ةهلً،   اومؼ اًمرؾمقق قمغم اؾمت ةق سمًؾمصؽ اًم  ؿ  صمؿ اقمؽمض قمغم اؾمت ةق   ٍج

) ةا يً صًًمح قم مف حمصمل رؾمقق اهلل( سم قًمفج ًمق ؿم ملت انؽ رؾمقق اهلل مل اىمًشم دؽ،  ًمبدـ 

 ومبتٌج ايمتٌ اؾمصؽ  اؾمؿ اسممؽ

ةا يً صًًمح قم مف حمصمل سمـ قمبمل اهلل (1)  

ومًًمباًرة سمص مل  حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  رؾمدًًمتف اخلًلدٍ ممدً اؿمدؽمن وممدف رؾمدؾ اهلل 

 انبمًؤا سمغػم اؾمتو ً   ةيمر،  يً شم رد سمف اعمسمح قم مف اًمسق  انف سم ُ ذم آصؾ يـ سم مل  وٓ  

ُبمْ ُؿْل اًم ر ؼ عميمئف صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ىمًق شم ًممج  ًمم مئيم  ؿ  َْ ـَ َن ِذذْن ِظـْذِت  إِنْ  َأَرَأ

َػْرُتْم ِفِِه َوَصِفَت َص ِهٌت ِذْن َِفـِي اهِ ـَ ا ِقَل  َو َْؾِِه  إرِْسَ ُتْم  َؾآَذنَ َظَذ ِذ ْذِتي اْفَؼذْوَم اهَ إِنَّ َواْشَبْؽَزْ ََ  َٓ  

    (2)افظَّ دِِغَ 

ََ  َِفـِي  اِْفنُ َؿ َل ِظقَسى  َوإِذْ  ىممل ارخ اًم رآو سم وتف  رؾمًًمتف، وم ًق شم ًممج  َم  ََ ا ِقذَل َذْر  إيِِن  إرِْسَ

ذَتيَّ ِذذَن افبَّذْوَراةِ  إَِفْقُؽمْ وُل اهَِّ َرُش  ََ َ  َِفْغَ 
ل  خيًًم  دً  ذم ن دس د  ٓا مل آشمبدؿ سماد(3)ُذَصِتًؿ  دِ

ا ِفَِرُشوٍل اًمقىمَ  ْلِت َوُذَعِؼً ، اي ان ل سم وَ ٓقمدملاد اًم ر دؼ ًمب ودٍ (4)ُت َأْْحَ اْشُؿُه  ِذْن َِفْعِتي ََ

 ي  يدف سمصوًسمدٍ آظمبدًر اًمسدًرة قم دمليً شم.دؾ امم اعمخدؼم  )امحمل(  وم دمس قميبدً او يمدًو يمتًسمدف

 شمسصك سماًرة  سمنم  

                                                           

  332، ص3( اًمسػمة ٓسمـ  اً ج ج1)

  12( ؾمقرة آىمحًفج 2)

  6( اًم.ػج 3)

  6( اًم.ػج 4)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%AF%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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 ذم ر وٍ اًمبًذمج قمكم سمدـ اسمدرا مؿ، قمدـ اسممدف، قمدـ ادسدـ سمدـ حميدقب، قمدـ حمصدمل سمدـ 

او اهلل شمبًرن  شم ًمم قم دمل امم اد  قم مدف اًمسدق  ىمًقج  اًم  مؾ، قمـ ام محزة، قمـ ام ضم  ر

 ،  يمدًو سمدلم يقؾمدك   قؾمدػ ر سمصحصدمل دامم او ىمًقج وم ة انزًمَ اًمتقراة قمغم يقؾمك سماد

  ق ومتًا اًمةي ذيمرا اهلل ذم يمتًسمف، وم دؿ  انبمً ،  يمًو  يص يقؾمك سمـ قمصراو  قؿمع سمـ نقو 

ر دطمتك سم دُ اهلل شمبدًرن  شم دًمم اعمسدمح قممسدك سمدـ يدر ؿ، ومباد ر سمصحصمل دشمزق آنبمً  شمبا

 ،  ذًمؽ ىمقًمف شم ًممج تمل نف    ل اًمم قد  اًم .ًر  يبتقسمدً    دل صد ٍ حمصدمل سمصحصمل 

ير ؿ سمًعم ر ف     ً ؿ قمدـ اعم بدر،   دق ىمدقق اهلل قمدز  ضمدؾ قم مل ؿ ذم اًمتقراة  آنيمؾ  ه

ْلِت ًرا ِفَِرُشوٍل ذَِوُذَعّش خيؼم قمـ قممسك  ذُت ُؿُه ِذْن َِفْعذِتي اْشذ ََ  ر يقؾمدك  قممسدك د سماد  (1)َأْْحَ

   اًم رآو اًمبر ؿ  ويممل (2)سمب ض سم   ؿ – قم م ؿ اهلل ص قات –يمة سمنم آنبمً   سمصحصمل 

 ُذَصذِتٌق دَِذ  اهَِودََّذ  َجذ َءُهْم ـَِبذ ٌب ِذذْن ِظـْذِت ج قمغم او ا ؾ اًمبتًب يمًنقا   تظر و اًم بدل 

ـَ ُكوا ِذْن َؿْعُل  ْسَبْػبُِحونَ َذَعُفْم َو ََ(3) َػُروا ِفِِه َؾَؾْعـَذُة ـَ َػُروا َؾَؾلَّ َج َءُهْم َذ  َظَرُؾوا  ـَ  اهَِظَذ افَِّيََن 

ْوا ِفِِه   اْفَؽ ؾِِرَنَ َظَذ  ْؽُػُروا ِفَِل  َأنْ  َأْكُػَسُفمْ ِفِْئَسَل اْصَسَ ـَِزَل  َأنْ َِفْغًق   اهُ َأْكَزَل ََ  َظذَذ  َؾْضؾِهِ  ِذنْ  اهَُُ

َش ءُ  َذنْ     ىمدًق شم دًممج (4)ُذِفذغٌ  َظذَياٌب  َوفِْؾَؽذ ؾِِرَنَ  َؽَضذٍب  َظذَذ  ِفَِغَضذٍب  َؾَعذ ُءوا ِظَعذ ِدهِ  ِذذنْ  ََ

 ْعِرُؾذوَن ََ ذَل  ـَ ْعِرُؾوَكُه  ََ ذقَّ َوُهذْم  َوإِنَّ  َأِْفـَذ َءُهمْ افَِّيََن آَتْقـَ ُهُم اْفؽَِب َب  َْْ َؾِرًَؼذ  ِذذـُْفْم َفَقْؽُبُؿذوَن ا

ْعَؾُؿونَ  ََ(5)    

                                                           

  6الصف:  ؾمقرة(1)

  83 – 82، ص2( ادق زي، شم سػم نقر اًمو  لمج ج2)

 ( اي    بقو نٍم اهلل قمغم اعمنميملم سمًًم بل اًمةي ؾممب وف يـ ضمز رة اًم رب 3)

  92 – 89( اًمب رةج 4)

  146( اًمب رةج 5)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AA%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%AF%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%81%D9%8F%D8%B3%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%84%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%92%D9%84%D9%90%D9%87%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%90%D9%87%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F%D9%88%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D8%BA%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8D&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%BA%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A8%D9%8D&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%84%D9%92%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8C&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8F%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8C&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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 ذم شم سػم قمكم سمـ اسمرا مؿج قمـ اسمـ قمصػم، قمدـ محدًدة، قمدـ طمر دز، قمدـ ام قمبدمل اهلل قم مدف 

آَتْقـَذ ُهُم افَّذِيََن نزًمَ  ةا آ ٍ ذم اًمم قد  اًم .ًر    قق اهلل شمبدًرن  شم دًممج اًمسق  ىمًقج 

يمدة   رومدقو اسم دً  ؿ ٓو اهلل     ل اًمتقراة  آنيمؾ   رومقنف،    ل رؾمدقق اهلل  اْفؽَِب َب 

 ص ٍ اصدحًسمف  يب ودف   تقراة  اًمزسمقر  آنيمؾ ص ٍ حمصملقمز  ضمؾ ىممل انزق قم م ؿ ذم اًم

ٌت َرُشوُل   يرشمف،   ق ىمقًمفج  اءُ  َوافَّذِيََن َذَعذُه اهِحُمَؿَّ ذ ُء َِفْقذـَُفْم َظذَذ  َأِصذتَّ ذ ِر ُرَْحَ  َتذَراُهمْ  اْفُؽػَّ

ًع  ّـَ ًتا ُر ْعَبُغونَ  ُشجَّ ََ  ًّ ُجودِ  َأَثرِ  ِذنْ  ُوُجوِهِفمْ  ِ   ِشقَلُهمْ  َوِرْضَواًك  اهِ ِذنَ  َؾْض ََُؾُفمْ  َذفِذَك  افسا  َذذ

ََُؾُفمْ  افبَّْوَراةِ  ِ   ْكِجقذلِ  ِ   َوَذ اًمتدقراة  آنيمدؾ     دةا صد ٍ رؾمدقق اهلل  اصدحًسمف ذم(1)   اْْلِ

  قًمقو ًم  رب ىمبؾ جمل  اًم بلج اهيً اًم رب  دةا ا او نبدل خيدرج سمصبدٍ  شمبدقو  يمًو اًمم قد 

 يرشمف سمًعممل  ٍ،   ق آظمر آنبمً   اوم   ؿ، ذم قمم مف محدرة،  سمدلم يمت مدف ظمدًشمؿ اًم بدقة،   دبس 

اًماص ٍ،  تتزي سمًًمبنة  اًمتصػمات،   ريمٌ ادةر،   ق اًم حقن اًم تًق،   ع ؾمم ف قمغم 

ر د بؿ اهلل سمدف  دً ي ادّ دتٓىمك،  ب غ ؾمد  ًنف ي   دع اخلدػ  اددًومر،  ًمم قمًشم ف  ٓ  بًزم سمصـ 

َودََّذ   جاًم رب ىمتؾ قمًد، وم ة سم ُ اهلل نبمف لةا اًم. ٍ طمسمل ا  يم ر ا سمدف، يمدة ىمدًق اهلل شم دًمم

ْسَبْػبُِحونَ َءُهْم ـَِب ٌب ِذْن ِظـِْت اهَِج  ََ ـَ ُكوا ِذْن َؿْعُل  َ  َذَعُفْم َو
َػذُروا َؾَؾذلَّ   ُذَصِتٌق دِ ـَ َظذَذ افَّذِيََن 

َػُروا ِفِهِ  ـَ  . (2)(3) ...َج َءُهْم َذ  َظَرُؾوا 

 

                                                           

  29( اًم تحج 1)

   89اًمب رةج ( 2)

   33 – 32، ص1( اًم صل، شم سػم قمكم سمـ اسمرا مؿ، ج3)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%B4%D9%90%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B1%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B1%D9%8F%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B3%D9%8F%D8%AC%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%BA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%92%D9%84%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%B1%D9%90%D8%B6%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B3%D9%90%D9%8A%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8F%D8%AC%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%90%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%AB%D9%8E%D8%B1%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8F%D8%AC%D9%8F%D9%88%D8%AF%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B0%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%8E%D8%AB%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A9%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%AB%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AC%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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 املبعح اليبوي وامليجاق االهلي
 

  ممً تملر ذيمرا او اهلل شم ًمم ىممل اظمة يموًىمً قمغم آنبمً  سمًٓظمبًر قمـ يب ودف  صد ًشمف      

ََ َق افـَّعِِقَغ دََ  آاهُ َأَخَي  َوإِذْ ىمًق شم ًممج  ْم َرُشوٌل ُذَصِتٌق  ِذق ـُ َتْقُبُؽْم ِذْن ـَِب ٍب َوِحْؽَؿٍة ُثمَّ َج َء

ُه َؿذذ َل َأَأْؿذذَرْرُتْم ذدَِذذ  َذَعُؽذذْم َفُبذذْمِذـُنَّ ِفِذذِه َوَفَبـُْصذذ ي َذفُِؽذذمْ َظذذَذ  َوَأَخذذْيُتمْ ُركَّ َؿذذ َل  ْؿَرْرَكذذ أَ َؿذذ ُفوا  إِْْصِ

  (1)َذَعُؽْم ِذَن افشَّ ِهِتَنَ  َوَأَك َؾ ْصَفُتوا 

او اهلل اظمدة اعممودً  قمدغم آنبمدً  ىمبدؾ  ج اسمـ قمبًس  ىمتدًدة يمة ر ي قمـ ايػم اعموي لم 

  بنمدد  ؿ سمددف   ددًير  ؿ  نبم ددً صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ او خيددؼم ا امم ددؿ سمصب وددف  ن تددف

  (2)سمت.مل  ف

 ًمبددـ قم ددمليً سم ددُ اًمرؾمددقق آيمددر ، مل  نمددع اًمم ددقد  طمددمل ؿ ؾمدد ً  اد ددمل  اًمبغ ددً  

سمقضم ف صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  سمؾ يمًنَ ؾم ٍ آسمً  اًم ًًملم هلً اقمق  ذم يمؾ يبًو يـ قمًمل 

اًم رىمٍ  آظمتقف  ذم اًمقىمَ اًمةي يمًو صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  دملقمق ؿ امم اددؼ    دػ 

اخل ؼ اًم ظمؿ  ادبصٍ  اعمققمظٍ ادس ٍ، يمًنقا  قاضم قنف سمًًمبًـمدؾ، يدـ  قمغم ارومف ص بف يـ

، وم مل يمدًنقا ت  دقو (3)...آَِف َءَك  َظَؾْقهِ  َوَجْتَك  َذ  َحْسُعـَ ... ظمقق اًمتصسؽ سما ًر اجلً  مٍج 

 اوم دًهلؿ اعماددم ٍ  رؾمددً ؿًمم خمت دػ ًمتؼم ددر  ؾمدم ٍ – آسمددً  امم آوم دًق نسددبٍ – دةا اًماد ًر 

ذ  ُؿذْل  َأَذَرَك  َواهُِحَشًة َؿ ُفوا َوَجْتَك  َظَؾْقَف  آَِف َءَك  َؾَعُؾوا َؾ  َوإَِذا َٓ اهَ إِنَّ ِِبَ ذْلُذرُ   ، (4)ِفِ ْفَػْحَشذ ءِ  ََ

                                                           

  81( اق قمصراوج 1)

  334، ص2(اًم ؼمد، جمصع اًمبمًوج ج2)

  124( اعمًئملةج 3)

  27( آقمرافج 4)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D8%B0%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D8%B0%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B0%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B5%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%8A&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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ًم دمل ايدر اهلل شم دًمم رؾمددقًمف آيمدر  او  دملقمق امم  دملاا لملا ددٍ اهلمدٍ امم ساط يسدت مؿ  ؾمددبمؾ 

ىمًئؿ قمغم ي.ًًمح اًمملنمً  آظمرة  همػم او اىم ًب اًمنمن يـ هيقد  همػم ؿ شم بر ا هلةا   اوح

   اًمرسمًنمٍ ي .بلم قممقهنؿ قمـ رؤ ٍ اًمقاىمع اعم ً مؿ  اًم مؿ 

 يف كتب املطتصسقني السضول حمند 

رىملم  اطمددمل آ   ددق اصمددًرة اًماددب ًت طمددقق داو اهلددملف اًمددةي تصددع اًمم ددقد  اعمستادد     

ؿمخ.ددمٍ اًمرؾمددقق آيمددر   اًم.ددً  آيمًذ ددٌ  آومددؽما ات سمددف صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ 

اًم.ددحمحٍ  آقمددتةد قمددغم آطمًد ددُ اًم دد م ٍ  بق ددٍيت ددملدة يمًنت ددًد آطمًد ددُ اًم سمقؾمددًئؾ 

او اًمرؾمقق صغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ  دق اًمدةي  ا ًت اعمغروٍ   ىممل زقمؿ اعمستنمىمقو اًمر 

اًمػ اًم راو ًمتح مؼ ا ملاوم ؿ اعمتصو دٍ سمتادق ف صدقرة آؾمدق   اًمتدل شم ت دمل ٓدندك درضمدًت 

 اًمملىمٍ  اعمقوققممٍ 

اعمستنمىملم ٓ  تيرد و قمـ قمقاـم  ؿ  نزقمً ؿ قم مليً  ت رىمقو امم ؿمخ.دمٍ  ًمةا ومىوّ       

ـّ  اًمرؾمقق آيمر   اًمبًشمٌ اًم رنز )اًم قنس اشممدلم د  مدف(حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ًمب

اًمةي   مل يـ اًمبتًب اعمحملصملم، ًمف يوًم ًت قممل ملة  يـ ا ؿ يمتبف )شمًر ك طممًة حمصمل صدغم اهلل 

 ددف سمًًم.ددقر اعم قندٍ اًمرائ ددٍ اًمتددل لوددؾ ي ددًفمر سمًًم غدٍ اًم رنسددمٍ  ز ّ  قم مدف  اًمددف  ؾمدد ؿ(  ودد ف

اؾمددقيمٍ  ياددً مل د  مددف  ي ددًمل شمت.ددؾ سمتددًر ك اًمسددػمة اًم بق ددٍ اًم  ددرة  ىممليددف  مل ددٍ ٓر اح 

 امم –   دً –اجل قد آؾمقيملم اًمة ـ اؾمتا مل ا ذم طمر لؿ يدع اًم رنسدملم   دمدملر آؿمدًرة 

رىمقو قمدـ ؾمدػمة اًمرؾمدقق ديدً يمتبدف اعمستاد ىمدر  او سم دمل آ ًاآدمد  ةا  تيف مل اًمبًشمٌ  ةا او

سمددف يددـ نًطممددٍ اًمملىمددٍ اًم  صمددٍ  يمتددٌ ٓ ُ  تددمل آيمددر  صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ ومقضمددمل او يددً

 اد م ٍ اًمتًرخيمٍ،  ىممل سح ذم يمتًسمف آنػ اًمةيمر )سمًنف يـ اعمت ةر ا  يـ اعمستحمؾ او  تيدرد 
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 اعمخت  ٍ،  انف يدـ اضمدؾ ذًمدؽ ىمدمل سم دغ نر دػ سم  د ؿاعمستنمىمقو قمـ قمقاـم  ؿ  نزقمً ؿ 

اًم.دقرة اد م مدٍ،  ذًمدؽ قمدغم اًمدرهمؿ ممدً  زقمصدف  ًمسػمة حمصمل يب غً هم ك قمغم اًمقاىمع  اظم ك

اعمستنمىمقو ذم اشمبًقم ؿ ٓؾمًًممٌ اًم  مل اًمؼم ئدٍ  ًم دقانلم اًمبحدُ اًم  صدل اجلدًد،  ىمدًقج )ان دً 

 تحدملث  ٍ اذا يمدًو اعموًمدػ اعمًنمدً،   ًنمداو حمصملا  تحملث سم  يٍ اعمن صس يـ ظمقق يمتًسمً ؿ 

سم  يٍ ا  ًًممٍ اذ يمًو اعمستنم  ا  ًًممً،   بةا شمتغػم صقرة حمصمل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ 

سمتغػم ضم سمٍ اًمبًشمدٌ قمدـ ؾمدػمة حمصدمل،  اذا سمحو دً ذم  دةا اًم.دقرة قمدـ اًم.دقرة اًم.دحمحٍ 

را ظممًًممٍ  ل اسم مل يً شمبقو قمدـ اًمملىمم ٍ ومًن ً ٓ نيمل ً، ذًمؽ او اعمستنمىملم   مليقو اًمم ً صق

يودًٓ  (2)ل )د  مدف( قمدغم صد ممل اظمدر اادة يدـ ٓيدًنسدر  اًم رنسدد   نيدمل اعمستاد(1)اد م ٍ(

ر  دًم دمل اظمدؽمت ٓيدًنس  دةا اعمستاد اوحً قمغم صدحٍ يدً ذ دٌ اًممدف  طمبدؿ سمدف  ىمدًقج 

ادًمدٍ سمًًمةات ٓو ؿم رشمف اًم  صمدٍ ىمدمل ظمدملقمَ اًمبودػم ـ ومهطمسد قا اًمو دٍ سمدف يدع يدً ؾمدًىمف يدـ 

 سمرا لم ذم يمتبف اًمتل اظمرضم ً قمـ حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ اهم ب ً يـ ىمبمؾ اًمتصق ف قمغم 

  (3)اًم ًر   اًمبةب قمغم ادؼ  اًمتًر ك

را ذم داًمدةي ناد (4)ل اعم ًس   ري دي يمًؾمدؽم  وم دمل اؿمدًر ذم يمتًسمدفدايً اًمبًشمٌ اًم رنس    

   ىمًئقج1896ومرنسً ؾم ٍ 

       او اًمتز  اًمملىمٍ  اًم صؼ  ًمق اا اشمب َ جمرد اًمظدقا ر  ىم دمَ قمدغم  آًممَ قمغم ن ز

رىمقو سمًخل دٍ  اًم دمش، ًمدةًمؽ دآيقر سمغػم شمًيؾ  شمملىممؼ جلدً  يمتدًم يدةيقيً  ريدًا اعمستاد

                                                           

  263( اسمـ اًمنم ػ، آد ًو ذم اًم راوج ص1)

 ( اطممل اعمستنمىملم آ رسمملم اىمً  ذم سمػم ت  اظمرج قمنمات اًمبتٌ قمـ آؾمق  2)

  263( اسمـ اًمنم ػ، اعم.ملر اًمسًسمؼج ص3)

  196( يمًؾمؽم ، آؾمق  ظمقاـمر  ؾمقانحج 4)
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ىم.ملت او  بقو سمحول ا ٓ ذم ن مؼ ؿمخ.دمٍ حمصدمل  شم ر در طم م تدف آدسممدٍ قم  دل اضمدمل ذم 

ايًنتددف اعمت ددؼ قم م ددً سمددلم  مددع يددورظمل   قمددغم اًمبحددُ دًمددمق ضممل ددملا قمددغم صددمل  حمصددمل  ددةا

  اًممل ًنًت

ايمدً   دق  او حمصملا يً يمًو   ر   ٓ  بتٌ، سمؾ يمًو يمدة  صدػ ن سدف يدرار نبمدًصمؿ ىمًقج 

   صػ مل   ًروف وممف اطممل يـ ي ًس ف

ر  )اؾمدب ملر د ىممل راح اًمبًشمٌ    دؾ قمدغم صدمل   دةا اًم  دمٍ     دل يدً زقمصدف اعمستاد

   رف اًممل ـ اعمسمحل ىمرا ة  يمتًسمٍ د قو( ذم او حمصمل يمًو 

 ادددؼ او حمصددملا صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ  او يمددًو ايمددً مل   ددر   مل  بتددٌ آ او اهلل 

ؾمبحًنف  شم ًمم ىممل قم صف  ادسمف  رسمًا صمؿ اص  ًا  ظم.ف لةا اًمنم  ٍ اخلًًمملة، ومق قميٌ سم مل 

قر قمدغم ر  اًم دد يمدًو ا ق اًمدقطمل  ياد اْؿذَرأْ او يمًنَ ا ق يم صٍ  قطمم ً اهلل ًم بمف آيلج 

َخَؾذَق  ِفِ ْشِم َرِِفَك افَّذِيي َخَؾذَق  اْؿَرأْ نبم ً حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ةا آ ٍ اًمبر صٍج 

ْكَس نَ  َرمُ َوَرِفاَك  اْؿَرأْ  ِذْن َظَؾٍق  اْْلِ ـْ َ ْٕ   (1)...ا

 حمصمل اًم رآو( ىمًئقجٌ )يمًؾمؽم ( طممل وف )شمً  تًسمع اًمب

او شم.ملر آ ًت قمـ رضمؾ ايل  ىممل اقمؽمف اًمنم  ىمًـمبٍ سمًهندً   اًم  ؾ حيتًر يممػ  تًشمك

آ ًت   يز ومبر سم ل آنسًو قمـ آشممًو سمصو  ً ًم ظدً  ي  دك  ًم دمل اشمدك حمصدمل سمدًًم راو دًمدمق 

قمغم صمل  رؾمًًمتف  اًم راو اًمةي نزق قمغم حمصمل ٓ  دزاق امم  قي دً  دةا ها يدـ آهار اًمتدل 

 دراو اًمبدر ؿ اًمدةي ندزق قمدغم اًمرؾمدقق آيمدر  حمصدمل او اًم   ًمةا  ت ح(2)شم ةر ومؽ ـمقؾمص ً

                                                           

  3-1( اًم  ؼج 1)

 ( يمًؾمؽم ، اعم.ملر اًمسًسمؼ 2)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%82%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A3%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%83%D9%92%D8%B1%D9%8E%D9%85%D9%8F&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ؾممظؾ ؿمً ملا قمغم صمل  حمصمل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ سمًؾمد قسمف 

َوَذذ  اًمرسمًا  ي ً مصف  ي ًيم ف  ؾممظؾ ي يدزة حمصدمل آيدل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ 

 ُ َ َٓ ـَْت َتْبُؾو ِذْن َؿْعؾِِه ِذْن ـَِب ٍب َو ْرتَ  إًِذاطاُه ِفَِقِؿقـَِك ـُ   (1)ُؿْعطُِؾونَ ذْ َب افَٓ

ري ًمدـ  .دؾ امم شم سدػم ً قم دؾ  ًمدـ د ذم اًم رآو آ ًت ؾممظؾ ي  ً ً ومق  اعمستق  اًمباد

هيتملي امم شم .م  ً سمنم سمًؾمتو ً  اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ائصدٍ ا دؾ اًمبمدَ قم دم ؿ 

   اًمسق   ًمـ    ع ومم ً راي  ؾمتظؾ  بةا دًممق قمغم ىمملاؾمٍ اًم راو  قمغم اقميًزا 

  

                                                           

  48( اًم  ببقتج 1)

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8B%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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 ()الينة االث ي عشز االبشارة ب
 

 يمة ذم اًم ص اًمسًسمؼ يـ ظمقق ىمقق اًمرب  سمدرا مؿ قم مدف  -ضمً ت ذم ؾم ر اًمتبق ـ        

 ا ؿمًرة ممم إئصٍ آصم ل قمنم قم م ؿ اًمسق  يً ن.ف سمًًم ؼم ٍج  -اًمسق  

 ڤل ًمماةقممؾ سمػمظمتل   شمق ڤل   ر تل   شمق ڤل  رسممتل سمصئقد يئقد ؿمد مؿ قمسدًر نسدمئمؿ

    (1) قًمممل ڤل نتتمػ ًمگقي گمل ق

 مل ا ؿمًرة ممم اعمبًريمٍ  اًمتبوػم نقطمظ ذم  ةا اًم صج  نف سم 

 د ر سمدؾمةقممؾ قم مف اًمسق  سمصحصمل صغم اهلل قم مف  آًمف ضمً  ذيمر إئصٍ آصم ل قمااذم ص ٌ 

ر( د)ؿم مؿ قمسًر نسمئمؿ  قًمممل(  ي )اصم ً قمنم ميًيً   مل(، وم  ظٍ )ؿم مؿ قمسًر( شم  ل )اصم دً قماد

،  اعم مل د   دً )نسدمئمؿ(   دق (2)يةيمرا ًم ظٍ )قمسًر( شمهيت ذم اًم ملد اًمؽميممبل مذا يمًو اعم مل د 

) ؿ( ذم آظمدر آؾمدؿ،  اعم درد )ندًد(  شم  دلج   يةيمر  سم.مغٍ اجلصع شم  ل ) ئصٍ(  وًومٍ )اًم

    (3))ميً ، زقممؿ، رئمس(

ًمةا  ت ح  و اًمتبوػم  اعمبًريمٍ منة  ً ذم ص ٌ مؾمةقممؾ قم مدف اًمسدق ، ممدً ت دؾ اًم .دمل 

 مدف  آًمدف    دؾ سممتدف قم دم ؿ اًمسدق  سمًقمتبدًر ؿ ايتدملادا  اوحً ذم اًمرؾمقق حمصدمل صدغم اهلل قم

بِذي ِفِذَواٍد َؽذْرِ ِذي َزْرٍن ِظـْذَت ًم سؾ مؾمةقممؾ قم مف اًمسق  ىمًق شم ًممج  ََّ ـَ  إيِِن َأْشَؽـُْت ِذذْن ُذِر َرِفَّ

                                                           

 ، آصؾ اًم ؼمي 23-22، ص22ج 17ؾم ر اًمتبق ـ  (1)

  69 – 68ز ـ اًم ًسممل ـ حمصقد، ىمقاقممل اًم غٍ اًم ؼم ٍج ص( 2)

  362صج قمرم –رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُ، قمؼمي ( 3)
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َة َؾ ْجَعْل َأْؾئَِتًة ِذَن افـَّ ِس ََتْ  َّ ـَ  فُِقِؼقُؿوا افصَّ ِم َرِفَّ َََّؿذَراِت َِفْقبَِك ادَُْحرَّ ِوي إَِفذْقِفْم َواْرُزْؿُفذْم ِذذَن اف

ْشُؽُرونَ  ََ ُفْم      (1)َفَعؾَّ

سمرا مؿ قم مف اًمسدق  ىمدمل  ؾمدبـ سم  دً يدـ ذر تدف   دق ا يـ   ً ومًًم رآو اًمبر ؿ  ويممل  و 

شم ًمم  و ت دؾ ذم ذر تدف اًمرمحدٍ  اعمبًريمدٍ  ؾمةقممؾ قم مف اًمسق   يـ  ًممل ي ف ذم يبٍ  دقمً اهللا

 اهلملا ٍ ًم بنم ٍ يً سم ل اًممل ر، ومًؾمتيًب اهلل ًمملقمقشمف سمهو ضم ؾ ذم ذر تف حمصملا صغم اهلل قم مدف 

  آًمف  اصم ل قمنم ميًيً يـ سم ملا  

  (2)نحـ سم مٍ شم ؽ اًم ؽمة  يمًنَ دقمقة مسمرا مؿ ًم ًج () ىممل ىمًق ا يً  اًمبًىمر 

 

 ()باالماو عليجيل يوحيا يبصس ـىا

 

ضمً ت اًمباًرة يـ انيمؾ  قطم ً سمًٓيً  قمكم قم مف اًمسق   يص اًمرؾمقق آيمدر  حمصدمل       

 ج(3)صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ يمة ذم اًم ص اًم ؼمي اًمتًزم

                                                           

  37اسمرا مؿج  (1)

  26ًم راو اًمبر ؿج صؿمؼم،قمبملاهلل، شم سػم ا(2)

  19-14ج 1( انيمؾ  قطم ًج3)
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د -19 ًمادو ق مؿ يدػم  ؿمدًًممؿ ىمل ز ت قمممل ت  قطم ًو سما قح  م دقد ؿ يمدق  مؿ ا ًم  

 ا شمق يل اشمً 

  ّا ح  ً ؿممّ مقد ف ًممصقر ًمق َ ّ يمحمش وم ىمل  ق  قداىمل ًمق -22

 ًمق  ـَ ً  َ ىممقير ا ا قف ا  يل اشمً   ً ا  مً ق اشمً  وممقير ا  م ل  ً اشمً   ًذم  وم -21

 ىممقير ا ا ق  ز ف اشمً عم ـ نًؿممػ ات ؿمقدم قا داىمًر يً شمقير ًم  امخً  -22

 ادم ً  دق   دًىمل  اًمؽم دٍ ىممقير اا ىمقق ىمقر ف سمصمل سمًر سم قا د رخ هي ً يمًؿمدػم آيدر  -23

 اًم رسممٍ هلةا اًم ص يمة  ًيتج

  ةا ؿم ًدة  قطم ً طمدلم ارؾمدؾ اًمم دقد يدـ ا رؿمد مؿ يم  دٍ  ٓ  دلم ًممسدًًمقا يدـ  -19

 انَ  ومًقمؽمف  مل   بر ىمًئقج ًمسَ اعمسمح 

  ىمًًمق ًمفج يـ انَ   ؾ انَ ا  مً وم ًقج ٓ   ؾ انَ اًم بل  ومًضمًبج ٓ  -21

 اذو طمتك ن  ل ضمقاسمً ًم ة ـ ارؾم قنً  يًذا شم قق قمـ ن سؽ وم ًًمقا ًمفج يـ انَ  -22

 وم ًقج انً صقت ي ًد  ذم اًم.حرا ! ادم قا نحق اهلل، يمة ىمًق اًم بل اؿمم ً( -23
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طممدُ  ر سمًٓيدً  قمدكمديدـ انيمدؾ  قطم دً شمباداو  ةا اًم  رات ذم اًم ص اًم ؼمي اقمدقا 

بمدً  انددة  دق ىمر  ددف انددف ًمدمس ن( ردف ًم ظددٍ )ا  مدً( سمدًًم بل دًٓمددٍ قمدغم 21نقطمدظ ذم اًم  درة )

 ذم دقمقشمف  يمة او اًم بل ذم اًم ص  اػم امم اًم بل آيل اعمققمقد   صمف 

 يـ   ً  ت ح او )ا  مً( اعم .قد سمدف قمدكم قم مدف اًمسدق   يص اًم بدل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف 

 ؾم ؿ   اجلمل ر سمًًمةيمر انف ىممل طم.ؾ ذم ًم ظٍ )ا  مدً( اسمدملاق، طممدُ اسمدملق طمدرف اًم دلم  دزة 

   دةا (1)ًر )ا  مً( ذًمؽ او اهلصزة شم تؼم يـ ادر ف اًمتل شم ًسمدؾ )طمدرف اًم دلم( ذم اًم ؼم دٍوم.

يع اًم  دؿ سمدًو )قم مدً( اًمتدل اسمدملًمَ ومم دً اهلصدزة  اصدبحَ )ا  مدً( ذم اًمد ص اًم دؼمي شم  دلج 

    ةا  ت ًسمؼ يع اعم  ك اًم غقي ًم كم قم مف اًمسدق   اًمدةي    دلج روممدع، (2)آرشم ًع، اًم. قد

    (3)ذ ػ

 

  املواقف اخلالدة لالماو علي

 

اقمتبًـمً، سمؾ  دل يدـ ظمدقق اًمدمل ر  ِت همل شم اًمسق  او اعم زًمٍ اًمتل شمبق  ً آيً  قمكم قم مف    

اًمةي اداا  اعمقاىمػ اًمتل ؾمي  ً قم مف اًمسق  سملم  ملي اًمرؾمدقق آقمظدؿ صدغم اهلل قم مدف  اًمدف 

 ؾم ؿ، طممُ نيمل او ايدً  اعمت دلم قمدكم قم مدف اًمسدق  ومدمل  رؾمدقق اهلل سم  سدف قم دمليً سمدًت ذم 

اًمبدر ؿ  دةا ومراش اًمرؾمقق   دق ذم اقمدغم درضمدًت آـمصئ دًو  اًمم دلم   ىمدمل ؾمديؾ اًم درآو 

                                                           

  76(رسمحل يمةق، ىمقاقممل اًم غٍ اًم ؼم ٍج ص1)

  348صج قمرم –(رسمحل يمةقج اعم يؿ ادمل ُج قمؼمي 2)

  84 – 83، ص 15(اسمـ ي ظقر، ًمسًو اًم ربج ج3)
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َْعُِبوَك  َوإِذْ اعمقىمػ ذم ىمقًمف شم ًممج  َػُروا فُِق ـَ ْؿُؽُر ِفَِك افَِّيََن  ْؼُبُؾوَك  َأوْ ََ ْؿُؽذُرونَ ُُيِْرُجوَك  َأوْ ََ ََ  َو

ْؿُؽُر  ََ   (1) َخْرُ ادَْ ـِِرَنَ َواهُ اهَُو

 ىممل ارؾمؾ اًمرؾمقق آيمر  امم قمدكم قم مدف اًمسدق ، طممدُ اـم  دف قمدغم شم ًصدمؾ اعمدوايرة     

 ذم ي دي ل، ًمتخ دل اعمبمتف   بقط ضمؼمائمؾ سمًٓ ٍ،  انف ايرا او آيرن سمًعمبمَ قمغم ومدرار 

ـا   َ  ج وم ًق قمكمّ  بمتؽ قم م ؿ اصمري، ومة انَ ىمًئؾ سمص سمصبمتدل  دً رؾمدقق اهلل  ىمدًق صدغم  شمسد ص

  (2)اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج ن ؿ ومتبسؿ وًطمبً،  ا ق  امم آرض ؾمًضمملا، ؿمًيمرا هلل

ة  مل شم تٍم يقاىمػ آيً  قم مدف اًمسدق  قمدغم ذًمدؽ، سمدؾ صدؼم قمدغم اًمب دً  ذم يبدٍ ًمم  د    

 صمٍ رؾمقق اهلل سمح ظ ذيتف  ادا  ايًنتف  ذًمؽ او ىمر ادً يمًندَ شمدملقمق حمصدملا صدغم اهلل قم مدف 

  اًمف  ؾم ؿ ذم اجلً  مٍ آيلم  شمقدقمف ايقاهلً 

ايً ذم دومًقمف قمـ رؾمقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ، ومبدًو ٓ  دًًمقا ضم دملا ذم اًم تدًق    

 ذًمؽ، ٓ شمًظمةا ذم اهلل ًمقيٍ ٓئؿ   اًمت حمٍ د نف ي ة يمًنَ اًم تًئِ اعمؽمشمبٍ قمغم

،  همػم دً يدـ اعم دًرن اًمتدل ؿمد ملت ًمدف (3) ىممل ظمًض همةر ي ًرن طمًيمدٍ يمبدملر   طمدمل    

اؿمدؽمن ذم سمًًمت حمٍ  اًمت ًا دومًقمً قمـ اًمرؾمًًمٍ اعمحصمل ٍ   اجلدمل ر سمًًمدةيمر اندف قم مدف اًمسدق  

،  يمدًو ذًمدؽ سمدًير (4) مع طمر ب اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ سمًؾمدتو ً  همدز ة شمبدقن

ظمًص يـ رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ًمت ًدي ظم ر اعم ًوم لم اًمة ـ ا  قا ذم اعممل  دٍ  

                                                           

  32( آن ًقج 1)

  82، ص9ج( اًم بًـمبًئل، حمصمل طمسلم، اعممزاو، ذ ؾ أ ٍ اًمنم  ٍ  قمقا ج 2)

  17، ص3 اًم ؼمي، شمًر ك اًم ؼميج ج152، ص1( اًمقاىمملي، اعمغًزيج ج3)

، 3  اسمـ ؾم مل ذم ـمب ًشمفج ج11، ص3 اًم مسًسمقري، يستملرن اًم.حمحلمج ج92، ص2( اًمبقذري، راضمع انسًب آذافج ج4)

  329، ص2 اًم ػم ز آسمًدي، وم ًئؾ اخلصسٍ يـ اًم.حًح اًمستٍج ج12ص

http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A3%D9%8E%D9%88%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/aya/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D9%85%D9%92%D9%83%D9%8F%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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ذًمددؽ او اًمرؾمددقق صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ ىمددمل قم ددؿ انددف ٓ   ددق  ي ًيددف ذم ار ددًب اًم ددمل  

اعم دًوم قو و ً  ؿ سم ً ا قم مف اًمسدق    يمدً طمراؾمٍ دار اهليرة آ آيً  قمكم قم مف اًمسق ، ومس

 وصمر و ظمر ج آيً  قم مف اًمسق  يع اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ عمً  رضمقنف يـ  ىمقع 

    اًم سًد  آظمتقط قم مل نًي رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ قمـ اعممل  ٍ

 

 الوصي والوشيس واخلليفة ()ماو اإل

 

ضم ددؾ قم مددً قم مددف اًمسددق   صددمً  ايمددملت ر ا ددًت اًم ددر  لم قمددغم او اًمرؾمددقق آيمددر  

 ظم م ٍ   ز را يـ سم ملا  ًمدةا ٓ  صبدـ اًمتادبمؽ سم.دحٍ اًمر ا دًت اعم  قًمدٍ ذم ايدر آيًيدٍ 

   اخلقومٍ سم مل رؾمقق اهلل 

 رج اًم.مل   ذم ايًًممف، ىمًق، ىمًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿجوم مل اظم

 ٌقمكم انَ اظمل  انً اظمدقن، اندً اعم.د  ك ًم  بدقة  اندَ اعميتبدك ًمقيًيدٍ، اندً صدًطم ً 

صًطمٌ اًمتً  ؾ،  انَ اسمق  ةا آيٍ   ً قمكم اندَ  صدمل  ظم م تدل   ز دري اًمت ز ؾ  انَ 

  (1)  ارصمل  اسمق  ًمملي

 قيدً  صد مَ يدع رؾمدقق اهلل  ر   اًم.حًم اسمق ذر اًمغ ًري ريض اهلل قم ف ىمًئقج     

آ ً  اًمظ ر، ومسهق ؾمًئؾ ذم اعمسيمل وم ؿ    ف اطممل ؿمدمئً، ومرومدع اًمسدًئؾ  مل دف امم اًمسدة ،  يـ

وم دؿ     دل اطمدمل ؿمدمئً،  يمدًو قمدكم ذم  اؿم مل اا ؾمهًمَ ذم يسيمل نبمؽ حمصمل ؿ ىمًقج اًم  

 يً اًممف سمخ ٍما اًممص ك  ومم ً ظمًشمؿ،  ذًمؽ سمصر   يـ اًم بل صدغم اهلل قم مدف اًم.قة رايم ً، ومً

                                                           

  125( اًم.مل  ، إيًزمج ص1)
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 ىمدًقج    ق ذم اعمسيمل، ومرومع رؾمقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ ـمرومدف اًمسدة  اًمف  ؾم ؿ 

َْ  َؿ َل َرِب اًم  ؿ او اظمل يقؾمك ؾمهًمؽ وم ًقج  ِسذ  َصْتِري ِل  اْْشَ ََ  َواْحُؾذْل   َأْذذِري ِل  رْ ذَو

ْػَؼُفوا  فَِس يِن  ِذنْ  ُظْؼَتةً   َأْزِري ِفِذهِ  اْصذُتدْ   َأِخذي َهذ ُرونَ   َأْهِع  ِذنْ  َوِزًَرا ِل  َواْجَعْل   َؿْوِل  ََ

  ُه ـْ َّ  ُشذْؾَط ًك  َفُؽذَل  َوَكْجَعذُل  ِفَِلِخقذَك  َظُضذَتكَ  َشـَُشذتا  جومًنزًمدَ قم مدف (1)َأْذذِري ِ   َوَأْْشِ  َؾذ

ِصذذُؾونَ  ر زم ايددري داًم  ددؿ  اا حمصددمل  صدد مؽ، اًم  ددؿ ومددًذح زم صددملري   سدد (2)إَِفذذْقُؽَل  ََ

قم مدً اؿمدملد سمدف فم دري  ىمدًق اسمدق ذرج ومدة اؾمدتتؿ دقمدً ا طمتدك ندزق ضم ؾ زم  ز را يدـ ا دكم ا 

ذَل  جضمؼمئمؾ يـ قم مل اهلل قمز  ضمؾ  ىمًقج  دً حمصدمل، اىمدر   َآَذـُذوا َوافَّذِيَنَ  َوَرُشذوُفهُ  اهُ َوفِذقاُؽمُ  إِكَّ

ِؼقُؿونَ  افَِّيَنَ  ةَ  َُ َّ ْمُتونَ  افصَّ َُ ـَ ةَ  َو  دً    ىمًق صغم اهلل قم مف  اًمدف  ؾمد ؿج  (3)َراـُِعونَ  َوُهمْ  افزَّ

  (4)قمكم يـ ومًرىم ل ومًر  اهلل  يـ ومًرىمؽ  ً قمكم ومًرىم ل

  (5)يـ آذ  قم مً وم مل آذاا ىمًق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

ًمةا شم تؼم اًمقزارة يـ اعم ًصٌ اًمرومم ٍ ذم اًم بدقة،  ىمدمل ي ح دً اهلل شم دًمم امم آيدً  ايدػم      

 اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   صمف  ظم م تف  سمًب يمل  ٍ قم صف اعموي لم وم ق  ز ر 

ظم م تف يـ سم ملا قمغم ايتف، ىمدًق صدغم  سملم اعمس صلم او آيً  قمكم  يمة اؿمًع اًم بل     

 ظم م تل ومدمبؿ ومًؾمدص قا    صمل اظمل -قمكم امم سممملا  اؿمًر –او  ةا اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

  (1)ًمف  اـمم قا

                                                           

  32 - 25ؾمقرة ـمفج  (1)

  35ؾمقرة اًم .صج  (2)

  7، راضمعجاًماب  يل، نقر آسم.ًرج ص55( اعمًئملةج 3)

  135، ص9( اهلموصل، جمصع اًمز ائملج ج4)

  129، ص9( اهلموصل، اعم.ملر اًمسًسمؼج ج5)
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َّٓ  َأْجذذًرا َظَؾْقذذهِ  َأْشذذَلُفُؽمْ  َٓ  ُؿذذْل عمددً نددزق ىمقًمددف شم ددًممج ج ىمددًق قمددـ اسمددـ قمبددًس  ةَ  إِ  ِ   ادَْذذَودَّ

 ً رؾمقق اهلل  يـ ىمراسمتؽ اًمة ـ  ضمبَ قم م ً يقد ؿ  ىمًق صدغم اهلل قم مدف ىمًًمقاج  (2)اْفُؼْرَِفذى

  (3)قمكم  ومًـمصٍ  اسم ً ً اًمف  ؾم ؿج 

اًم بق ٍ آظمدر    ىمدمل شمدقج د را اعمتقاصدؾ  دةا  طممل ُ اًمبسً   قمنمات آطمًد ُ    

 صً ًا  اطمًد وف  ظم بف اعمسملدة سمًًمقطمل سمخ بٍ طميٍ اًمقداع اًما ػمة، اًمتدل ندص ومم دً قمدغم 

آيً  قمكم قم مف اًمسدق   ًممدً  ايًيدً يدـ سم دملا اؾمدتصرارا ًمقٓ تدف  ايًيتدف قم مدف اًمسدق  قمدغم 

 اعمس صلم 

اهلل صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿ سم ددمل ادا   وم ددمل ىم ددع اعمورظمددقو  ا ددؾ اًمسددػم او رؾمددقق     

رف راضم دً امم اعممل  دٍ اعم دقرة  ي دف  دقع دان.د (رة ًم  يدرةدقماد)ي ًؾمؽ آظمر طميٍ ًمف قمدً  

  وم ة  صؾ همدمل ر ظمدؿ يدـ اجلح دٍ ىمبدؾ (اًم ً 124)اديمِ اًمتل ىمملر ً اعمورظمقو سمًيمور يـ 

صدغم يدلم قمدغم اًمرؾمدقق اعمبًرن نزق اًمر ح آ)اًموًيـ قمنم يـ ذي اديٍ(فم ر  ق  اخلصمس 

َ  ََ اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   قق اهلل شم ًممج  َا ُشوُل  َأ َْ  افرَّ ْ  َوإِنْ  َرِِفذَك  ِذذنْ  إَِفْقَك  ُأْكِزَل  َذ  َِفِؾ  َتْػَعذْل  َل

ْغَت  َؾَل  ْعِصُؿَك  َواهُ ِرَش َفَبهُ  َِفؾَّ ِْتي َٓ  اهَ إِنَّ  افـَّ سِ  ِذنَ  ََ    ايدرا او   دمؿ (4)اْفَؽ ؾِِرَنَ  اْفَؼْومَ  ََ

قمكم سمـ ام ـمًًمٌ ايًيً قمغم اًم ًس سم ملا،  سم مل او اشمؿ اًمرؾمقق صقة اًمظ ر ىمدً  ظم مبدً  ؾمدط 

    ومدًنظر ا يممدػ ا  دقا ذم اًمو  دلم، وم دًد ج  يدً اًم ًس  اؾمصع اجلصمدع وم دًق ومدمة ىمدًقج 

                                                                                                                                                                       

، 116، ص1شمًر ك ام اًم ملا ج ج، اسمـ يموػم، 22ج ص2، اسمـ إصمػم، اًمبًيؾ ذم اًمتًر كج ج127، ص2( اًم ؼمي، شمًر ك اًم ؼميج ج1)

  331ج ص1اسمـ طم بؾ، يس مل امحملج ج

  23ؾمقرة اًماقر ج ( 2)

  18-17( اًماؼما ي اًماًوم ل، آنًف سمحٌ آذافج 3)

 اعممزاو،اعم.ملر اًمسًسمؼ،ذ ؾ أ ٍ اًمنم  ٍ  67( اعمًئملةج 4)
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مل بؿ، اًمددو قو  ددً رؾمددقق اهلل  ىمددًقج اًمو ددؾ آيمددؼم يمتددًب اهلل سممددمل اهلل قمددز  ضمددؾ  ـمددرف سمً دد

ا اهنة ًمدـ   ؽمىمدً طمتدك صغر قمؽميت،  او اًم  مػ اخلبػم نبهومتصسبقا سمف ٓ شم  قا،  آظمر آ

ر ا قمدد  ة د ددردا قمددكم ادددقض، ومسددهًمَ ذًمددؽ هلددة رم، ومددق شم ددمليق ً ومت  بددقا،  ٓ شم .دد

اهيدً سمًـم ة،  قمرومف اًم ق  ا  قو، وم ًقج   ً طمتك رئل سممًض ا  صمؿ اظمة سمممل قمكم ومرومومت  بقا

 رؾمدقًمف اقم دؿ، ىمدًقج او اهلل يدقٓي   ًس، يـ ا مم اًم ًس سمًعموي لم يـ ان س ؿ  ىمدًًمقاج اهللاًم

  قهلدً صمدقث   انً يقمم اعموي لم،  انً ا مم لدؿ يدـ ان سد ؿ، ومصدـ يم دَ يدقٓا وم دكم يدقٓا

يدـ اسمغ دف،   قمًد يـ قمًدا،  اطمٌ يـ اطمبف،  اسمغض اًم  ؿ  اق يـ  آا،يرات، صمؿ ىمًقج 

  نٍما  اظمةق يـ ظمةًمف،  ادر ادؼ ي دف طممدُ دار، آ وم مب دغ اًمادً مل اًمغًئدٌ انٍم يـ 

َؿْؾذُت  اْفَقذْومَ صمؿ مل   ٍمومقا طمتك نزق ايلم  طمل اهلل سم قًمدفج  ـْ  َظَؾذْقُؽمْ  َوَأْْتَْؿذُت  ِدَذـَُؽمْ  َفُؽذمْ  َأ

مَ  َفُؽمُ  َوَرِضقُت  كِْعَؿبِي َّ ْش اهلل ايمدؼم   وم ًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿج (1)ِدَـً  اْْلِ

 ـ  الً  اًم  صٍ،  رودً اًمدرب سمرؾمدًًمتل،  اًمقٓ دٍ ًم دكم يدـ سم دملي  صمدؿ ـم دؼ ملقمغم ايمةق اًم

اًم ق  هي ئقو ايدػم اعمدوي لم قم مدف اًمسدق   ممدـ   دها ذم ي مليدٍ اًم.دحًسمٍج اًمادمخًو اسمدق سمبدر 

يدقٓي  يدقمم يمدؾ  ـمًًمٌ، اصبحَ  ايسمَ  قمصر،  يمًو قمصر   ققج سمك سمك ًمؽ  ً اسمـ ام

  (2)يويـ  يوي ٍ

ًمةا  صبـ اًم ققج او آؾمق  د ـ اًم  ؿ  ادبصٍ   ق رؾمًًمٍ انسًنمٍ همػم ي مدملة سمزيدًو     

ا  يبًو ا  ايٍ   اذا يمدًو آؾمدق  هيدتؿ سمبدؾ يمبدػمة  صدغػمة وم دؾ  بدقو ي بدقٓ ذم اًم  دؾ 

 اعم  ؼ او هيصؾ ىم مٍ ذم ي ت ك اخل قرة  آ مدٍ، آ   دل، ىم دمٍ آيًيدٍ  اًمقصدمٍ سم دمل 

                                                           

 اعممزاو ، ي.ملر ؾمًسمؼ  3( اعمًئملةج 1)

 ( اعم.ملر اًمسًسمؼ 2)
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ي .د ٍ ًممبدقو هلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   يـ   ً ومًٓنسًو اعمويـ  بتٌ  صدمتف رؾمقق اهلل صغم ا

يـ اير ؿ   ةا سمًًم سبٍ ًمقنسًو اًم ًدي، ومبمػ  ؽمن اًمرؾمدقق صدغم اهلل  ا  ف  آدا قمغم سمم ٍ

 ًيت يـ  دزقمؿ او يسدو ًممٍ اعمسد ؿ قم مف  اًمف  ؾم ؿ آؾمق   ايٍ آؾمق   ق ؾمًئبً  آ او 

ذ  ؾم ؿ   ةا ي ًىمض ًم قًمدف شم دًممج  اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمفىممل  و َ قم ف سمقومًة  ذ  ََ َ َا  َأ

مْ  إِكَّ  افـَّ ُس  ـُ ذرٍ  ِذنْ  َخَؾْؼـَ  ـَ ََذى َذ مْ  َوُأْك ـُ ذَرَذُؽمْ  إِنَّ  فَِبَعذ َرُؾوا َوَؿَع  ِذَل  ُصذُعوًِف  َوَجَعْؾـَذ  ـْ  اهِ ِظـْذَت  َأ

مْ  ـُ   (1)َخعِرٌ  َظؾِقمٌ  اهَ إِنَّ  َأْتَؼ 

ر  ٍ  دل اًمت بمدؼ اًم صدكم ًم  دراو د   سمدة او اًمسد ٍ اًمادٓنسدًنمٍومًًم راو اًمبر ؿ ًمبدؾ اًمةا 

مُ  َوَذ اًمبر ؿ، وم ل يقضم ٍ ًمبؾ اًم ًس  ـُ ُشوُل  َآَت  مْ  َوَذ  َؾُخُيوهُ  افرَّ ـُ َذ  ُؼذوا َؾذ ْكَبُفوا َظـْذهُ  َُ  َواتَّ

ىمًئصدٍ،  اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مدف  اًمدف   ومًًم رآو يقضمقد،  اًمسد ٍ (2)اْفِعَؼ ِب  َصِتَُت  اهَ إِنَّ  اهَ

 ؾم ؿ مل  ؽمن آير  ق ؾمًئبً، ومق ؿمؽ انف شمرن ايًيً  صمً  تًسمع شمب مغ آؾمق   اًمس ر قمدغم 

 ايتف 

  ت ر امم ؾمصٍ اًم  صمٍ اًمتدل تدٌ او  ت.دػ لدً  اجلمل ر سمًًمةيمر او شمب مغ آؾمق  ًم  ًس 

 ىممل لو َ  دةا اًمسدصٍ  اخل.قصدمٍ ذم  آيً  اًمقيص، ٓو اجلً ؾ ٓ  صبـ او  بقو ي  ة 

ٍ  ائصٍ اهلمل  قم م ؿ اًمسدق   آيً  قمكم قم مف اًمسق    ؾ   ًن يـ  ق اقم ؿ يـ قمكم  ومًـمص

مت ح او آيًيٍ  اًمقزارة ريمـ يـ اريمًو آؾمق ،  ٓ سممل او  بقو آيً  ي .قيً ًممبدقو وم

 اؾمقة طمس ٍ عمـ خي ئ يـ ؾمًئر اًم ًس  

                                                           

  13( اديراتج 1)

  7( ادنمج 2)
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آيً  وم ةا    ل اندف همدػم ي .دق ، ومبمدػ   بدؼ آؾمدق  اذا يمدًو  ايً اذا ضمًز اخل ه قمغم

   وً ًم خ ه  ي رّ 
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010 

 ()يوحيا يبشز بالزٍزاء 
 

،  دةا (1)نقطمظ ذم اًم  رة آ مم  اخلًيسٍ يـ رؤ ً  قطم ً آؿمًرة امم ومًـمصٍ اًمز را  

يع اًم  ؿ سمًو اًم ص اًم ؼمي ذم )رؤ ً  قطم ً(  ت صـ ىمدرائـ ذم همً دٍ اًمقودقح  اًم دقة ًمتًيممدمل 

ؽم دٍ اًم رسممدٍ   ةا يً ؾم س ط اًم ق  قم مف يدـ ظمدقق اًم ي زًمٍ  ي ً  اًما مملة اعمظ قيٍ 

   جًم  ص اًم ؼمي

 
 

ىمل يمًد ق نرآ  سماًيًي يًؿمً اؿمػم  امصش ًم قؿمً ىمل  مً ر ح نَ ريم م ً ىمل قمدؾ  -1

 ر ؿمًا قم ػمت ؿم مؿ قمًؾمًر يمقظمًىممؿ 

يمؾ  بق ؿ سما مط سمرزق ىمدمقىمح سم دًا اق  دً ا  دق مؿ ىمدل ىمتم مل سمـ زاظمًر اؿمػم  رقممف  -5

 اق يمسو 

 ايً اًمؽم ٍ اًم رسممٍ هلةا اًم ص وم ل يمة  ًيتج

رضم م دً،  قمدغم رسم ٍ سمًًمادصس  اًم صدر ندَ دة يتسدًمسة  اير قمظصك ذم ا ؾمتظ ر آ ٍ  -1

 قمنم يمقيمبً  ؾم ً ايم مؾ يـ اصم لر 

                                                           

  471آصؾ اًم ؼمي، ص 5، 1ج 12( )اًم  مل اجلمل مل( رؤ ً  قطم ً 1)
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 ومع اسم  ً امم اهلل  امم قمرؿمف  رقمك  مع آيؿ سم .ً يـ طممل مل  ؾمػُم  ؾمت مل اسم ً ذيمرا  -5

  ت ح يـ ظمقق اًمؽم ٍ ًم  ص اقمقا، انف  ت صـ ىمرائـ ًمتًيمممل ي زًمٍ  ي ً  ؾمدمملة نسدً  

 ًعملم اًم 

ر د     قمدغم راؾمد ً ايم مدؾ يدـ اصم دل قماد شمتصوؾ  ةا اًم رائـ ذم اًم  رة آ مم يـ اًم ص 

ر قم دم ؿ اًمسدق  ايدً اًم  درة اخلًيسدٍ يدـ دطممُ اؿمًرت اًم  رة امم آئصٍ آصم دك قماد يمقيمبً

وم م دً اؿمدًرة  ؾمت مل اسم ً ذيمرا ؾمػمقمك  مع آيؿ      ؾمػمومع اسم  دً امم اهلل  امم قمرؿمدفاًم ص 

 امم آيً  اعم ملي قم مف اًمسق  

 ىممل شمبلم زم يـ ظمقق ن مؾ اًم ص اًم ؼمي ًمغق دً او آؿمدًرة سمخ.دقص ومًـمصدٍ اًمز درا  

قم م ً اًمسق  ضمً ت سم.مغٍ آؾمت بًقج )ؾمتظ ر   ٍ قمظصك   (، ) ؾمدت مل اسم دً ذيمدرا( طمسدٌ 

 اًم  رشملم آ مم  اًموًنمٍ 

يدـ  يـ ىمبؾ اًم ر ؼ آظمدر، ذيمدرت او اعم دملي   ةا يع اًم  ؿ سمًو   ًن ر ا ًت شمر  

اعم دملي يدـ قمدؽميت ضمً  ذم ؾم س ٍ إطمًد ُ اًم.دحمحٍ ً  ةا ي ذر ٍ ومًـمصٍ قم م ً اًمسق ج 

    (1)ومًـمصًٍممل يـ  

 صل السضالةأ  الصٍساء 

 

 شمرسمَ ذم سممَ اًمرؾمدًًمٍ  ي دبط اًمدقطمل،  يمدًو اًمرؾمدقق ناهت اًمز را  قم م ً اًمسق       

صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ اذا اراد اًمملظمقق قم م ً  ستهذو ىمبؾ ذًمؽ، امم همػم ذًمؽ يدـ اًمتبدر ؿ 

 آ تة  اًمةي يمًنَ شمت  دًا يدـ ظمدًشمؿ اعمرؾمد لم    دةا شمًيممدمل ًم دمل ر اًمدةي شم دق  سمدف قم م دً 

                                                           

  181، ص 5( إًمبًا،ؾم س ٍ آطمًد ُ اًم.حمحٍجج1)
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ً نًًمَ ومًـمصٍ قم م ً اًمسق  اًمملرضمًت اًم ًًممٍ اًمسق  ذم اًمملومًع قمـ اًمرؾمًًمٍ  آيًيٍ   يـ   

 اعمبًنٍ اًمرومم ٍ قم مل اهلل شم ًمم ًم ظصت ً،  عمدً لمدزت سمدف يدـ ي رومدٍ  اظمدقص ًمدةا ظم دملت ذم 

يمتٌ آ ًملم  آظمر ـ،  يممدػ ٓ   اهندً سم دَ حمصدمل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ،  ز ضمدٍ 

     صمف قمكم 

ومًـمصدٍ ًق قم  ً صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿج وم ل سم  تف اًمتل مل شم ًرىمف ـمم ٍ طممًشمف طمتك ىم

   يمًنَ قم م دً اًمسدق  شمرقمدًا  شمتدقمم ظممليتدف  شمسدصع اطمًد ودف (1)سم  ٍ ي ل  وذ  ل يً آذا ً

 اظمبًرا  ظم بف سم حق مل  تقومر ًمغػم ً يـ اًم ًس، اذا اؾمدتو م ً آيدً  قمدكم قم مدف اًمسدق   وم دل 

طمسدبؽ يدـ نسدً  اًم دًعملم يدر ؿ اسم دٍ ؾممملة نسً  اًم ًعملم، يمة ىمًق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

،  ىممل ضمدً  ذيمر دً ذم (2)سم َ حمصمل،  اؾممف اير ة ومرقمقو قمصراو  ظمملتٍ سم َ ظمق  مل،  ومًـمصٍ

  َواْكَحذرْ  فَِرِِفَك  َؾَصِل   اْفَؽْوَثرَ  َأْظَطْقـَ كَ  إِكَّ اًم رآو اًمبر ؿ سمصقاوع خمت  ٍ ي  ً ىمقًمف شم ًممج 

َِْفَسُ  ُهوَ  َص كَِئَك  إِنَّ  ْٕ اًمز درا  ر ـ او اًمبدقصمر  دق ومًـمصدٍ داًمبودػم يدـ اعم سد  ي،  قمغم ر (3) ا

قم م ً اًمسق ، ذًمؽ انف عمً يًت ا ٓد رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾمد ؿ اًمدةيمقر قمدػما اطمدمل 

اعمنميملم سمًنف اصبح ٓ ذر ٍ ًمف  ًمبـ سم  ؾ اًمدز اج اعمبدًرن اًمدةي قم دمل سمدلم ز درا  اًمرؾمدقق 

ؿ  ايػم اعموي لم قم مف اًمسق  اصبح يـ   تسٌ امم اًمرؾمدقق آيمدر  صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد 

قمـ ـمر ؼ ومًـمصٍ اًمز را  قم م ً اًمسق    مل سمًعمق لم   ىممل اؿمًر صغم اهلل قم مف  اًمدف  ؾمد ؿ امم 

ىمدًق ،  قمـ قمكم قم مدف اًمسدق  ىمدًقج اهلل ايرا او از ج ومًـمصٍ يـ قمكممو فج  ةا اًمز اج سم قًم

                                                           

  322، ص2( اًمبخًري، صحمح اًمبخًريج ج1)

  157، ص3( اًم مسًسمقري،اعمستملرن قمغم اًم.حمحلمج ج2)

  3-1( اًمبقصمرج 3)
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ي ددؽ وم ددًقج  ددً حمصددمل او اهلل   ددر  قم مددؽ اًمسددق     ددقق ًمددؽج اا ىمددمل  اشمددًاج رؾمددقق اهلل 

  (1)ز ضمَ ومًـمصٍ اسم تؽ يـ قمكم سمـ ام ـمًًمٌ ذم اعمق آقمغم، ومز ضم ً ي ف ذم آرض

ومًًم بل يمًو  صر سمبمَ ومًـمصٍ عمملة ؾمب ٍ ؿم قر    قق ذم  ىمَ اًم.قة  اًم ًس ذم اعمسديملج 

َاًم.قة  ً ا ؾ اًمبم(2)  

اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ب م ً سمً  اسمم ً،  حي  ً يـ حمبتف حمدق ٓ   ًرلدً وممدف اطمدمل  يمًو صغم 

   ىمددًق اًم قيددٍ اسمددـ ؿمدد ر اؿمددقب )را(ج  يم ً ددًج ا  ادسددـ،  ا  ادسددلم،  ا  (3) ٓ  قازهيددً

  (4)اعمحسـ،  ا  آئصٍ،  ا  اسمم ً

ايً اهلملف يـ شمب مت ً سمً  اسمم ً  ق انف صغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ   ًي  دً ي ًي دٍ اًمقًمدمل     

شم ًي ف ي ًي ٍ آ   ًممل ً، طممُ نيمل اًمبوػم يـ اًماقا مل اًمتًرخيمٍ  آظمبدًر اًمملاًمدٍ    هنًايف 

قمغم ذًمؽ  وم مل يمًو اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   بدؾ  دمل ً  خي.د ً سمًًمز دًرة قم دمل يمدؾ 

ي ف امم اعممل  ٍ اعمنمومٍ   قدقم ً ي    ً قم  دً ذم يمدؾ اؾمد ًرا  رطمقشمدف  يمًندف  تدز د يدـ  قمقدة

 ةا اًم بع اًم.ًذم قمًـم ٍ ًمسد را   دةا ذم اًمقىمدَ اًمدةي يمًندَ ومًـمصدٍ قم م دً اًمسدق  نت د ف 

 شم صمل ضمر طمف  ا ػ يـ آيف يمًٓ  اعما  ٍ ًمقًمدمل ً  وم دةا اددٌ اعمتبدًدق سممد  ة ضم   دً 

  ل ذم رسمم  ً اًموًا ومدًعمراد يدـ اًمتب مدٍ سمدًٓ   ق اًمقطم لم سمف سم مل  ومًشمف شم رح او شمبقو ا 

 ق او آ   ل آصؾ   ةا يً نيملا  اوحً قم مل ا ؾ اًم غدٍ قم دة سمدًو اهلدملف اًمدةي  تقظمدًا 

ًًمٍ  قم ٍم اًم بقة يمة ىمدًق  ل اصؾ ؿميرة اًمرؾم يـ ذًمؽ  ق سممًو او ومًـمصٍ  اًمرؾمقق 

                                                           

  13، ص2اخلصسٍج ج( اًم ػم ز آسمًدي، وم ًئؾ 1)

  225، ص2( اسمـ يموػم، اًمبملا ٍ  اًم  ً ٍج ج2)

  462، ص1( إرسمكم، يماػ اًمغصٍج ج3)

  357، ص3( اسمـ ؿم ر آؿمقب، ي ًىمٌ آق  م ـمًًمٌج ج4)
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 ر اًماديرة ومًـمصدٍ د قم .د  ومرقم دً قمدكم  اًماديرة اًم مبدٍ رؾمدقق اهلل ج اًمبًىمر 

لةا اًم.ملد ىمدًئقج     اؿمًر اًمرؾمقق آيمر (1) ا راىم ً ؿمم ت ً صمصر ً ا ٓد ً  اهم.ًهنً 

ً انً ؿميرة،  ومًـمصٍ اص  ً،  قمكم ًم ًطم ً  ادسـ  ادسلم صمصر(2)  

اص  ً   ىممل ؾمصَ  ةا اًمايرة يـ ظمدقق ذًمؽ او اًمايرة شمسصق  شم صق سمتغة ت ً يـ      

ً اًمسق   دومًقم ً قمـ اًمرؾمًًمٍ  ىممل نص َ قم م ً اًمسق  يمؾ اعم.دًئٌ  اعمحدـ  جمً ملا ً قم م

يددـ اضمددؾ ذًمددؽ، طممددُ يمًنددَ ذم اعم مليددٍ ومددمصـ  ددقاد اسمً ددً   اددًريمف ذم اًماددملة  شم ددصممل 

 يمًندَ  ىمدمل ،اطمدمل ًشم لم نَ ًمقائف، وم دل ي ريمدٍ ضمراطمًشمف ذم ادر ب  ضمراطمًت اعموي لم اعم

، رسمًقممتددف رتد يمسدد ضمددرح  ىمددمل اسمً ددً ؿمددً ملت اعمسدد صلم  شم ددصمل ضمراطمددًت اعم ددًشم لم شمسدد مل

 ارض قمددغم اعمدوي لم يدـ نخبدٍ يدع ؿمد مملا محدزة اسمم دً قمدؿ ا  دً  ؿمدً ملت اعم دًوم قو  ظمةًمدف

 قم مدف اهلل صدغم اهلل رؾمدقق ضمدرح شم دصممل  ندً ق، قمص دً قمغم شمببل   ل اسمً ً ومًشمَ، اعم ريمٍ

ًو ز ضم دً قمدكم قم مدف ومب، اًم ً ر اًمنم ػ ضمسملا يـ   زف يمًو اًمةي اًممل   ىم ع  ؾم ؿ  اًمف

اًمسق   .ٌ اعمً  قمغم ضمرح رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   ل شمغس ف،  عمً  ئسَ يـ 

ان  ًع اًممل ، اظمةت صقف ومًطمرىمت ً، طمتدك صدًرت ريدًدا ومةرشمدف قمدغم اجلدرح طمتدك ان  دع 

 ديف 

   قق اًمقاىمملي   ق  تحملث قمـ رضمدقع اًم بدل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ يدـ ي ريمدٍ    

  يمـ ضمئـ ارسمع قمنمة ايراة يد  ـ ومًـمصدٍ سم دَ رؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿاطمملج 

  (1)حيص ـ اًم  ً   اًمنماب قمغم فم قر ـ   س لم اجلرطمك   ملا    ؿ

                                                           

 ، اًم رحيل،جمصع اًمبحر ـ )يًدة ؿمير( 152، ص9( اًمتسسؽمي، اطم ً  ادؼج ج1)

 ( اعم.ملر ن سف 2)
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 ثبوت مظلومية الصٍساء 

 

سم مل اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ًم مل ا وحَ اًمز را  قم م ً اًمسق  او ايًيٍ قمكم     

 ؾمدد ؿ  ددل آيتددملاد اد م ددل ًم رؾمددًًمٍ اعمحصمل ددٍ،  يم   ددً  ددةا اعمقىمددػ اًمت ددحمٍ سم  سدد ً 

 اًم ً رة 

مل شمبدـ يدـ اضمدؾ ىم دمٍ  ًيادمٍ، سمدؾ يدـ اضمدؾ ىم دمٍ يمدؼم  آ   دل  ومظقيت ً     

شم مل يـ اعمسًئؾ اًموًسمتٍ  اددقادث  سمًًمةيمر او يظ قيمٍ اًمز را  جلمل رآيًيٍ  اخلقومٍ   ا

او ومًـمصٍ هم بَ قمدغم    ضمً  ذم صحمح اًمبخًريج  اعم صٍ اًمتل  ىم َ سم مل  ومًة اًمرؾمقق

   ىممل ـمرطمَ يظ قيمت ً يـ ىمبؾ ائصٍ ا ؾ اًمبمَ قم دم ؿ (2)ام سمبر  يًشمَ   ل هم بك قم مف

  ً مل شم دمل  دةا اعمظ قيمدٍ يسدهًمٍ قمًـم مدٍ ا  اهندً  اًمسق   يـ ظمقق اطمًد و ؿ اعمتقاشمرة   يـ

جمرد طمًدصمٍ شمًرخيمٍ، قم ة سمًو   ًن اًمبوػم يـ ادقادث اًمتًرخيمٍ اًمتل  ىم َ قمغم قم مل آنبمدً  

سم دملا  قمتبدًر  ًمدةا اظمدةت يظ قيمدٍ اًمز درا اًمسًسم لم قم م ؿ اًمسق  ومًهنً شمةيمر عميدرد آ

يدـ ضم دٍ  ٓقمتدملا  قمدغم ؿمخ.دمٍ اًمز درا اظمر ٓهنً ذات ي صقو  حمتق  ظمًص  ذًمدؽ او ا

 سمحمل ذاشمف قممل انً قمغم يمرايت ً    ل ذم سممت ً   تؼم ق آيمر انتسًلً امم اًمرؾمق

                                                                                                                                                                       

  159ج ص2  اسمـ إصمػم،اًمبًيؾ ذم اًمتًر كج ج29، ص4اسمـ يموػم،شمًر ك اسمـ يموػمج ج  294، 1( اًمقاىمملي، اعمغًزيج ج1)

  94، ص4( اًمبخًري، صحمح اًمبخًريج ج2)
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ر ود   ً د لوؾ  ةا آقمتملا  يـ ظمقق شم رو ً امم آذ  اًمبملا، اًمةي لخض قمدـ يمسد

 اًمدة ـ  دوذ و   دوذ و اًمرؾمدقق  و ومًـمصدٍ    ومًًمة ـ  دوذ(*) اؾم ًط ضم م  ً اعمحسـ

اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  وذ و اهلل شم دًمم، ٓو ا دؾ اًمبمدَ قم دم ؿ اًمسدق   صو دقو 

 ظم ً  اطممل ٓ جمًي ٍ وممف ٓطممل 

دائدرة ومصدـ شم دمل  سمدًذ  ومًندف  بدقو ذم طم م دٍ آيدر ىمدمل ظمدًًمػ  ًمةا طمملد اًمرؾمدقق     

بل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ ٓ تٌ او نص ف  ومتح.لم اًم ًاًم ر ؼ يم ف  محؾ اًم  رة قمغم ي

ًم ًـمصٍ قم م ً اًمسق  لةا اعمبًنٍ، ٓو يبًنت ً لوؾ يبًنٍ  يقىمع اًمرؾمًًمٍ  يمة او شمبر صدف هلدً 

 ددق اوم ددؾ اًم ددًس طمبصددٍ  اصدد ح ؿ قم ددة  ـ اًمقصددػ  اًمبمددًو قم ددة سمددًو اًمرؾمددققزاد قمدد

  قمصق،  او وم  ف قملم ادبصٍ  اًم.قاب 

ي مل هلً آرومٍ اعم ًؾمبٍ يـ ظمقق اًمت ر ػ سمص ًي ً  سممًو يقىم  دً اًم ر دمل  ًًمرؾمققوم   

ي ف  شمقضممف آيٍ نحق ً  اًمقصدمٍ سمح دظ يبًنت دً  رقمً دٍ ؿمدههنً  اًمت.دمل ؼ لدً  وم دـ اسمدـ 

  ىمدًق (1) انة ؾمة ً ومًـمصٍ ٓو اهلل وم ص ً  حمبم دً قمدـ اًم دًرج قمبًس ىمًقج ىمًق رؾمقق اهلل 

  (2)ص  ملظمؾ اجل ٍ ومًـمصٍا ق ؿمخج رؾمقق اهلل 

 يـ   ً ضم   ً يوغم ًم ر ؼ ادؼ  انصقذضمً يمدًيق ًمقنسدًنمٍ  يمزاندً ًم حدؼ  اًمبًـمدؾ      

   وممة  ىم َ  ؾمت ع يـ ومتـ  ًمقاسمس يـ سم ملا  ًمقٓ ً عمً سم مَ ًم  بقة سم مٍ 

 

                                                           

 ، اعم.ملر اًمسًسمؼ  375، ص3( يمًو  ب ّم ً سمً  اعمحسـ، راضمعجاعم ًىمٌج ج( قم ِة سمهو اًمرؾمقق))*

  155، ص3( اًم ػم ز آسمًدي، وم ًئؾ اخلصسٍج ج1)

  17، ح23، ص43اعمي ز،سمحًر إنقارج ج( 2)
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 . اْلذ م اْسغ          
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 يف بشارات العَديً القديه واجلديد اإلماو احلشني 
 

 صوؾ ا يً  ادسلم قم مف اًمسق  ؿمد قر ؿمد ٌ طمدل،  ت در سمدة شم دصرا  يدٍ يبصقيدٍ     

اًم ؿ، ير  ٍ سمتهصمػم طمبً  فمًعملم ومبًو قم مف اًمسق   ر  ذم يدقت ادمدًة اخلًًمدملة،  ادمدًة يدع 

اًمةق  ل اعمقت اًمةي ٓ طممًة ي ف، وموقرة ادسلم ٓ لوؾ ذاشمدف  ي.دًدف اًماخ.دمٍ، سمدؾ مهندً 

ٔظمر ـ  ي.دًد ؿ ذم ن سدف، ًمدةا نيدمل  و صدمل  ادسدلم  حمبقسممتدف ىمدمل ان بًؾمًت ٔيًق ا

طمسدلم ي دل   ندً يدـ ؿمص َ  مع اًمبنم   ةا يً  رد قمغم ًمسًو اًم بل صدغم اهلل قم مدف  آًمدفج 

    (1)طمسلم

 

 البعد اإلىطاىي واالجتناعي

 

ومسممل اًما ملا  شمم ـ يسب ً يـ ظمقق يقىم ف اًمرؾمًزم سمًٔصمًر اًمتل ؾمدتؽميم ً  دةا اًمودقرة،     

 سمًخل.قص إصمر آضمتةقمل )ا نسًا( اًمةي ؾمػموممل  ةا اًموقرة،   ست ػم سم قر دً  ؿمد  ت ً 

اًمتل ٓ شم   ئ قمغم يمل  اًم .قر  إضممًق   يدـ   دً ن  دؿ ه قمدمل  ىممًيدف قم مدف اًمسدق  ذم 

ن ذم ىممًيف سمًًموقرة قمغم  ةا اًمابؾ اًم  مػ قمسبر ً ذم قم دمل  ز دمل، قم دمليً قم مل ي ً  ٍ،  اًم

وم مس ر  ل اًممق  ذًمؽ، ومًًم. قا ضمً شمف يمتٌ   ؾ اًم را  شمسهًمف اًموقرة قمغم ي ً  ٍ ومهضمًلؿج 

ًم ددمل  ،(2)رمحبددؿ اهلل سمددًٕرض  ايمص ددقا ذم اًمبمددقت  اطمؽمؾمددقا يددـ اًمظ ددٍ يددً دا  ي ً  ددٍ طممددً

                                                           

  249، 1آرؿمًد ًم امك اعم مملج ج (1)

  69آظمبًر اًم قاق ًم مل  قريجص (2)
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ًمت مل ر  ا قميًب قمغم ير إضممًق،  يع ي  ع يمؾ )حمدر ( ضممل دمل اؾمتح َ اًموقرة ادسم مٍ ا

نر   و ادسلم    دع قمدغم اًم دًعملم يدـ ضممل دمل، خيدرج مًمدم ؿ طممدً ظمًًمدملا، ٕو ومبدرة ادسدلم 

وم  مليً  ظمدة ) ز دمل(   بدُ صمغدر ادسدلم  شم مش ذم  ضمملاو ا نسًنمٍ  قمغم خمت ػ اعمستق ًت،

جم سف، يمًو يـ   ٍ ادًي ـ )رؾمدقق اًم مٍمد(، اًم ً ر سمًًم  مٌ قمغم ير   ادًي ـ ذم 

ومة يمًو ي ف مٓ  و ىمًق ًممز مل يسدت ظة وم  تدف )مو قم دملنً ذم سم دض اجلزائدر طمدًومر محدًر قممسدك، 

نحـ نحِ مًممف ذم يمؾ قمً  يـ إىم ًر  هنملي مًممف اًم ة ر  ن ظصف يمة شم ظصقو يمتببؿ ومهؿمد مل 

  (1)منبؿ قمغم سمًـمؾ(

) ز مل(، دار طمدقار سمدلم  طمدمل  طمبدًر  جم س مف اًمسق  قمغم  طمم ة  دظمؾ ر س ادسلم قم    

اًمم قد  ) ز مل سمـ ي ً  ٍ(  يمًو ادؼم اًمم قدي طمدًيا ذم ذًمدؽ اعمي دس، طممدُ ضمسدمل  دةا 

ادقار دومًع )ادؼم اًمم قدي( قمـ يظ قيمٍ ادسلم قم مف اًمسق   منبًرا قم م ؿ يً وم  قا سمحؼ 

منف يـ ىمتؾ ذر ٍ نبل ٓ  زاق يغ قسمً يً سم ل، ومدىذا  اًمسبط اًما ممل ىمًئق هلؿج )ما  ضممل ذم اًمتقراة

  (2)يًت  . مف اهلل نًر ضم  ؿ(

ىممً  اجلص قر ٍ ا ؾمقيمٍ  يً ن دؼ يدـ انت.دًرات   اقمتؼم ا يً  اخلصم ل اًمراطمؾ     

مو يمددؾ يددً قم ددملنً  ددق يددـ قمددغم اًمب ددر اًم ددًعمل صمصددرة يددـ صمصددرات قمًؿمددقرا ، قم ددمليً ىمددًقج 

،  يمددة نيددمل رضمددًق اًم بددر ذم اًم ددًمل ي ددة اظمت  ددَ  د ددًهنؿ  يددةا ب ؿ اًم بر ددٍ (3)قمًؿمددقرا 

 اًمو ًوممٍ  اًريمقو ذم آؾمت ملادات اًمقاؾم ٍ  طممً   ا ممل ذيمر  قمًؿمدقرا  ادسدلم، طممدُ 

                                                           

  119اهلموصل، اًم.قاقمؼ اعمحرىمٍج ص (1)

  159، ص3اًم سبري، ي ًمل اعمملرؾمتلمج ج (2)

 اخلصم ل، نملا ات آيً  اخلصم ل )ىمملس(،ب، قمًؿمقرا   (3)



 

002 

شم  ددمل اعميددًًمس  اًم ددمل ات اًم بر ددٍ ًمغددرض آؾمددت ًدة يددـ قم ددً  اًموددقرة ادسددم مٍ اًمددةي ٓ 

  م اؾمة  هلً  زهنً اًم  صل  آدذم قمٍمنً ادًي  شمؼمز ًم ً   ٌ، 

ًمف يمتدًب )ادسدلم ذم اًم بدر اعمسدمحل(، يمدة نيدمل اًم.دح ل  )ان قاو سمًرا( اًمةي  يوًق    

اًم ب ًا )طمًومظ اسمرا مؿ ظمػم اهلل(   ق نٍماا شمقضمف ًمز ًرة ادر  ادسدم ل ذم يمدرسمق   اددر  

اضمتًطمَ ن سف ان  ًٓت قمًريٍ ؾمدي  ً    قي ذم اًم يػ آذف،  طمم ة شمنّمف سمز ًر ةاًم

ذم ي ًق   ع اًم ًر  ذم ن س اجلق  اعم ًخ   ر ف اًم.قر   وػم ذم ن سف يمؾ يً اظمدت ِ ذم ىم دٌ 

اًمبًشمٌ  يـ   دٍ يدً ضمدً  وممدفج )اًمرقمادٍ ٓسمدمل ي  دً     اـمدقق يدآذو يمدرسمق  يدـ سم مدمل     

ف    دظم دَ امم ي دً  ادسدلم  اعم بؾ امم اًم تبًت اعم ملؾمٍ ذم اًم را   رشم ش ٓنف يبدًو حميتد

وم.د  َ  ذ  ددَ    ددق دار يددـ اؾمتاد مل ومًصددبح ريددزا ًمقنت ددًض قمدغم اًمظ ددؿ   ددق ذا يددـ 

اؾمتا مل ذم ؾمبمؾ اًم ملق  شمرن اعمق لم شمت  ع اًممف يوًٓ ًمقنسدًو اًمدةي اوم دك ضمسدملا ذم ؾمدبمؾ 

سمبدل اًمبةق اًمبنمي    اعمسهًمٍ مل شمتحصؾ قمقيًت اؾمت  ً     سم مل رسمع ؾمًقمٍ  ضمدملت ن زد ا

  يمة نيمل اًماًقمر اًم ب ًا )سمقًمس ؾمدقيٍ(  تبدً ك    تخدر سم  ق تدف رهمدؿ (1)صمؿ اسمبل صمؿ اسمبل(

ذا يمدًو اًمتادمع شم .دبً ٓؿمدخًص ا  ومدًنٍمانمتف،    قق ذم ي مليٍ ي حصتف )قمممل اًمغدمل ر( ج 

 ً ًم ئًت ا   قرا ذم اعمزاًمؼ اخل رة وم سَ يمةًمؽ، ايً اذا يمًو اًمتامع طمبً ًم كم  ا دؾ سممتدف سمغ

ًم مبلم آيمريلم  صمقرة قمغم اًمظ ؿ  شمقضم ً عمً طمؾ سمًدسلم  يً نزق سمً ٓدا يدـ اًم ببدًت ذم ا

  (2)ي ً ي اًمتًر ك، ومًن ل ؿمم ل

                                                           

   5/9/1975اًم راغ،  ننم اعم ًق ذم جم ٍ ادقادث اًم.ًدرة سمتًر ك يغ مٍ، ص حًت ًمقىمَ  (1)

 سمقًمس ؾمقيٍ، ي مليٍ ي حصٍ قمممل اًمغمل ر  (2)
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رف، فمدؾ  تدًًمؼ رهمدؿ حمدً ٓت اًمتز  در دوم   مٍ ادسلم قم مف اًمسق  سم دمل انسدًا ياد    

دسلم يع اعم   مل ـ  اًمؽم مٌ،  يظ قيمتف قم مف اًمسق  شم تؼم اًم ًؾمؿ اعماؽمن اًمةي تصع ا

قمغم ير اًمتًر ك وم ل اجلًنٌ اًم  ري طمم ة شم رح يسهًمٍ ادسلم قم مدف اًمسدق  قمدغم  ي انسدًو 

نراا  تًصمر لً، ًمةا وم ل مل اص ـمًئ ٍ ي م ٍ  انة اص اًمام ل  اًمسد ل  اعمسدمحل  اًمسدمخل 

قممدٍ ذم  اهل مل د  اًمم قدي ٓهنً اصدبحَ شممدًرا اضمتدةب  مدع اًم ب دًت اًم بر دٍ  آضمتة

 اًم ًمل 

 يوحيا خيرب عً املربوح بكسبالء

 وم مل ضمً  ذم ؾم ر  قطم ًج 

 
 يمل  شمً ناح تً 

 ڤل سمملخمً ىمًنمتً    ق مؿ 

 يـ يمؾ يابحً ڤل ٓؿمقو ڤل يمؾ قمؿ ڤل گقي 

 ً اؿمصع ومڤل م ر ف 

 ىمقق يقظممؿ رسممؿ 

 ىمقرئمؿ قمقؿمػم ڤل طمًمخً 
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  (1)قد ڤل سمراظمًومڤل گبقر ً ڤل  ملار يمً

     ل  ةا اًم صج 

 منؽ اًمةي ذسمحَ 

  ىممليَ ديؽ اًم ً ر ىمرسمًنً ًم رب 

  يـ  ضمؾ من ًذ اًما قب  إيؿ 

  ؾمم ًق  ةا اًمةسممح اعميمل 

  اًم زة  اًمبرايٍ  ممم إسممل ٕنف 

 ضمسمل اًمب قًمٍ  اًمت حمٍ سمهقمغم يراشمب ً  

ًمسدًو  قطم دً  اػم اًم ص اًم ؼمي ممم ا يً  ادسلم قم مف اًمسق  يـ ظمقق يدً ضمدً  قمدغم    

سمهنف اعمةسمقح اًمةي وحك سم  سف يـ  ضمؾ اهلل   نف ؾمم ًق اعميمل  اًم زة قمغم ير اًم .دقر طممدُ 

نيمل ا ؿمًرة ممم  نف )ذسمح، ىمتؾ( يـ ظمقق صمغٍ اؾمدؿ اًم ًقمدؾ )نادح تً(   دل يادت ٍ يدـ 

ري د  صمؿ نيمل ذم اًم ص اًم ؼمي شمهيممملا آظمر قمغم  و اعمةسمقح  اد(2)اًم  ؾ )ؿمًطمط(ج )ذسمح، ىمتؾ(

اًم ً ر ىمرسمٍ ممم اهلل  اسمتغً  يروًشمف يـ ظمقق قمبدًرةج )سمدملخمً ىمًنمتدً( ومًًم  دؾ )ىمًنمتدً(  دق  ديف

صمدؿ ا ؿمدًرة ممم  ،(3)سمًٕصؾج )ىمًنً(ج )اؿمؽم ، سمدًع(  )اًمتدً ( ذم )ىمًنمتدً(  دل )شمدً  اعمخًـمدٌ(

نبتددٍ ي صددٍ   ددل  و  ددةا اًمت ددحمٍ   ددةا اًم رسمددًو اًمددةي ىممليددف ادسددلم قم مددف اًمسددق  ًمبددؾ 

ٕيؿ قمدغم اظمدتقف ًمغدً ؿ  ىمقيمدً ؿ سم قًمدفج )يدـ يمدؾ يادبحً  ٓ ؿمدقو  قمدؿ اًما قب  ا

                                                           

 ، آصؾ اًم ؼمي، اًم  مل اجلمل مل 463ج 12-9ج 5 قطم ً  (1)

  471رسمحل يمةق،اعم يؿ ادمل ُج ص (2)

  425، ص124اعم.ملر اًمسًسمؼج ص (3)
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اعميدمل  اًمبرايدٍ  اًم دزة  -ًمسدممل اًماد ملا   -  صمؿ  ويممل اًمد ص قمدغم  و اهلل ؾمدمي ؾ (1)( گقي

  (2)قد(ڤسم قًمفج )ڤل اؿمصع ىمقق يقظممؿ رسممؿ ىمقرئمؿ قمقذ ڤل طمًمخً ڤل گبدقرا ڤدل  دملار يمدً

اعمةسمقح سمبرسمق ، اًمةي ان درد لدةا اخل.قصدمٍ اًمتدل يمزشمدف   ةا يً    بؼ قمغم ؾمممل اًما ملا  

 قمـ سم مٍ اًما ملا  قمغم ير اًمتهر ك 

 أزميا خيرب عً مرحبة كسبالء

 وم مل ضمً  ذم ؾم ر )) ريمً((ج 

 
 ڤل  مق    قيمًؿم قا 

 ڤل نًوم قا شمسًومقنً قمؾ  مل هنر ومرات 

 ڤل آيمق طمػمب 

 ڤل ؾمًسم ً 

 ڤل را شمً يـ ديً  

 يمل ز بح ٕد نًي هي ً 

 ًؤ ت سمً م رشمس شمس 

  (3)شمسًومقو مق هنر ومرات

                                                           

  48، 369، 242رسمحل يمةق،اعم يؿ ادمل ُج ص (1)

  212، 114، 81اعم.ملر اًمسًسمؼج ص (2)

 ، آصؾ اًم ؼمي، اًم  مل اًم مل ؿ 782ج ص12، 6ج 46ؾم ر اريمً (3)
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     ل  ةا اًم صج 

 ذم ذًمؽ اًممق   س ط اًم تغم ذم اعم ريمٍ 

 ىمرب هنر اًم رات 

  شمابع ادراب  اًمسمقف  شمرشمقي 

 يـ اًممليً  اًمتل شمسمؾ ذم ؾمًطمٍ اعم ريمٍ 

 سمسبٌ يةسمحٍ رب اجل قد ذم  رض 

 شم ع ؿمةق هنر اًم رات

ومددًًم ص اًمددةي  ظمددؼم قم ددف  ريمددً  باددػ سمبددؾ  وددقح قمددـ ي حصددٍ اًم ددػ ذم يمددرسمق      

ادسلم،  يـ ظمقق اًمتح مؾ اًم غقي ًم  ص اًم ؼمي نيمل شم ظدمة ًم ملاطمدٍ يدً حيدملث ذم ذًمدؽ 

اًممق  طممُ  س ط اًم تغم ذم اعم ريمٍج )يمًؿم قا ڤل نًوم قا( ذم ؿمةق هندر اًم دراتج )شمسدًومقنً قمدؾ 

  وج اددراب  اًمسدمقف ؾمتادبع  شمرشمدقي يدـ اًمدمليً  اًمتدل صمدؿ اًمتهيممدمل قمدغم ،(1) مل هنر ومدرات(

ؾمتسمؾ ذم ؾمًطمٍ اعم ريمٍج )ڤل آيمق طمػمب ڤل ؾمًسم ً ڤل را شمً يـ ديدً (،  ا ؿمدًرة صمًنمدٍ ممم 

  و  ةا اعمةسمحٍ ؾمت ع ؿمةق هنر اًم راتج

ومىظمبًر  ريمً سمسد قط اًماد ملا   ارشمدقا  اًمسدمقف يدـ ديدًئ ؿ  )شمسًومقو مق هنر ومرات(     

شم ع قمغم )هنر اًم رات(  ملق دًٓمٍ  اوحٍ قمغم  و  ةا إرض  ل )يمدرسمق (، ٕو قمغم  رض 

)قمبممل اهلل سمـ ز ًد( قم مليً سم ُ )سم صر سمـ ؾم مل( قمغم ر س ضممش وم  دل ادسدلم قم مدف اًمسدق  

، ومص  قا اعمً   طمًًمقا سمم ف  سملم يً  اًم درات    ت دح (2)سمصقوع قمغم اًم رات   ًق ًمف )يمرسمق (

                                                           

  426، 311   226رسمحل يمةق،اعم يؿ ادمل ُج ص (1)

  243، ص2اًمم  قم،شمًر ك اًمم  قمج ج (2)
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يدـ ظمدقق  دة ـ اًمد ص،  يددً شم دص ًا يدـ شم بدوات سمددة ؾمدمحملث قمدغم  رض )يمدرسمق (  يددً 

ؾممقىممف )ؾمممل اًما ملا (  ت ًسمؼ يع يً  رد قمـ اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مدف  آًمدف  إئصدٍ قم دم ؿ 

ممم يبًو اؾمتاد ًدا  ادسدلم يمدًو ـم دق صدغػما   آؿمًرة اًمسق ، سماهو يظ قيمٍ ادسلم، 

إيدلم اًم دًيكمج ذيمدر اًمادمك  سمدق ادسدـ قمدكم سمدـ حمصدمل اعمدً ردي مل حمسدـ مىمًق اًم قيٍ اًمسد

ا قمر ة قمدـ قمًئادٍ ىمدًقج ار قمق  اًم بقةج  يـ منةارا صغم اهلل قم مف  آًمف يً ااًماًوم ل ذم يمتًسمف 

 دظمؾ ادسلم سمـ قمكم  قمغم رؾمقق اهلل  ٌق  قطمك مًممدف ومدؼمن قمدغم فم درا   دق ي بد  

مو  يتؽ ؾمت تـ سم ملن  شم تدؾ  دةا يدـ سم دملن  يدمل  ًم ٌ قمغم فم را، وم ًق ضمؼمائمؾج  ً حمصمل 

  تؾ اسم ؽ  وم ة ذ دٌ ضمؼمائمدؾ  -اؾمص ً اًم ػ-  ملا ومهشمًا سمؽمسمٍ سمم ً   ىمًقج ذم  ةا إرض

ظمرج رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  آًمف ممم  صحًسمف  اًمؽمسمدٍ ذم  دملا  ومدم ؿ  سمدق سمبدر  قمصدر  قمدكم 

رؾمقق اهلل  وم دًقج  ظمدؼما ضمؼمائمدؾج   طمة  ٍ  قمةر   سمق ذر   ق  ببل، وم ًًمقاج يً  ببمؽ  ً

 ،(1) و اسم ل ادسلم   تؾ سم ملي سمهرض اًم ػ،  ضمً ا لةا اًمؽمسمدٍ ومدهظمؼما  و ومم دً ي دي ف

 سمبًا  يػم اعموي لم قم مف اًمسق  عمً قم ؿ يـ ي.ػم ادسلم  ي ت ف   ـم ًًمدف  يدـ ؾمدبل قممًًمدف، 

يم دَ يدع  يدػم اعمدوي لم قمدكم قم مدف وم مل ر   اًم.مل   ذم إيًزم سمس ملا قمـ اسمـ قمبًس ىمدًقج 

اًمسق  ذم ظمر ضمف ممم ص لم، وم ة نزق )نم ق (   ل ؿمط اًم رات، ىمًق سمهقمغم صدقشمفج ) دً سمدـ 

قمبًس  شم رف  ةا اعمقوع  ىم َج ٓ  قمرومف  دً  يدػم اعمدوي لم، وم دًق قم مدف اًمسدق ج ًمدق قمرومتدف 

دمتدف  ؾمدًًمَ  يمص رومتل مل شمبـ دمقزا طمتك شمببل يمببًئل، ىمًقج ومببدك يمودػما طمتدك اظم د َ

                                                           

  83، ن ق قمـ اقمق  اًم بقةج ص32آشمؿج صاًم ًيكم،اىم ًع اًمقئؿ قمغم اىمًيٍ اعم (1)
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اًممليقع قمغم صملرا،  سمبم ً ي ف   ق   ققج آا آا، يً زم  ٔق  م ؾم مًو، صؼما  ً  سمدً قمبدمل اهلل، 

    (1)وم مل ًم ل  سمقن يوؾ اًمةي شم  ك ي  ؿ

 يمة نيمل  و قممسك قم مف اًمسق  ًم ـ ىمًشمكم ادسلم   ير سم دل مهائمدؾ سم  د  ؿ،  ىمدًقج      

ًًما ممل يع إنبمً  ي بق همػم يملسمر،  يمها  نظر ممم سم  تدف، وم م ًشمؾ ي ف، ومىنف يم يـ  درن   ًيف

    (2) يً يـ نبل مٓ  زار ً،  ىمًقج منؽ ًمب  ٍ يموػمة اخلػم، وممؽ  ملومـ اًم صر اًمزا ر

،  و قممسك قم مف اًمسق  ير سمهرض يمرسمق ،  شمقىمدػ ومدق  (3)    ؾ اًمامك اًم.مل       

 ي ًرح اًم ػ  ًم ـ ىمًشمكم ادسلم  ي ملري ديف اًم ً ر ومق   ةا اًمور   

يمًو ادسلم يع ايدف نص دف، ومًظمدةا اًم بدل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف ىمًقج    قمـ ام قمبمل اهلل

  ؾم ؿ  ىمًقج

اعمتقازر ـ قم مؽ،  طمبؿ اهلل سمم ل  سمدلم ًم ـ اهلل ىمًشم ؽ،  ًم ـ اهلل ؾمًًمبؽ،  ا  ؽ اهلل      

يـ اقمًو قم مؽ  ىمًًمدَ ومًـمصدٍ اًمز درا ج  دً اسمدَ،  ي ر  شم دقق  ىمدًقج  دً سم تدًا، ذيمدرت يدً 

 .مبف سم ملي  سم ملن يـ آذ   اًمظ ؿ  اًمغملر  اًمبغدل،   دق  قيئدة ذم قم.دبٍ يمدًهنؿ نيدق  

هلؿ  شمدرسمت ؿ، ىمًًمدَج اًمسة ،  ت ًد و امم اًم تؾ،  يمًا انظر امم ي سبر ؿ،  امم يقودع رطمدً

 ً اسمف،  ا ـ  ةا اعمقوع اًمةي شم.ػ  ىمًقج يقوع   دًق ًمدف يمدرسمق ،   دل دار يمدرب  سمدق  

قم م ً  قمغم آيٍ، خيرج قم م ؿ ذار ايتل ًمق او اطممل ؿ ؿم ع ًمف ذم اًمسدصقات  آرودلم يدً 

    (4)ؿم  قا وممف،   ؿ اخلًًممل و ذم اًم ًر   

                                                           

  65اًم ًيكم،اعم.ملر اًمسًسمؼج ص (1)

  67اسمـ ىمقًمق ف،يمًيؾ اًمز ًراتج ص (2)

  295اًم.مل  ،ايمةق اًممل ـ  الً  اًم  صٍج ص (3)

  22  ح265، 246، 44اعمي ز،اًمبحًرج ج (4)
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إنبمدً   قمدكم قم مدف اًمسدق    در  و ذم يمتدًب يدً ومبهو اًمرؾمدقق صدغم اهلل قم مدف  آًمدف      

ؾممحملث )ًمسممل اًما ملا (،  يً ؾمدمقىممف يدـ ىمتدؾ  شم دة ٌ قمدغم  دمل اًم ئدٍ اًمبًهممدٍ، ٕو ظمدط 

ر اخلدػم  اًم  دم ٍ ذم إرض، دذم مقمق  يم صٍ اهلل  ناد  يموً  اًما ملا  ادسلم  ظمط إنبمً 

ََ َؿُفمْ  افـَّعِِقغَ  ِذنَ  َأَخْيَك  َوإِذْ  اطممل ٓ  تغػم  ٓ  تبملق يمة  راد اهلل ذًمؽج  ٍَ  َوِذذنْ  َوِذـْذَك  ِذق  ُكذو

ََمَ  اِْفنِ  َوِظقَسى َوُذوَشى َوإِِْفَراِهقمَ  ََ ًؿ  ِذـُْفمْ  َوَأَخْيَك  َذْر   (1)َؽؾِقًظ  ِذق

 

 البعد العكائدي والطياضي

 

ذم اقمدة  اًم دتـ  إيدٍ يمًندَ يدملظمرة ًمقىمدَ ؾمدًرت وممدف او شم حمٍ آيً  ادسدلم    

  آنحراومًت،  يمًو قم مف اًمسق     ؿ سمًنف  اصحًسمف ي تقًملم ذم هنً ٍ اًم ر ؼ اعمرؾمق  

ضمدً ت ٓصدقح  دةا اجلدمش اعم حدرف،  يمدًو قم مدف  يمة او طمريمدٍ آيدً  ادسدلم    

 ة اًمسق  ذم يمؾ اعمقاـمـ  ملقمق اًم دًس ؾمد صمً ًم   دقض ي دف،   .دكم سمًجلمادلم ي دً  خيدًسم 

ح ذم ن مؼ ا ملاومف  ًم مل سم غَ هن ٍ ادسلم قم مدف مض قم م ة   رقمً ؿ ي ً،  ىممل نيي ً،    

اًمسق  اًمةر ة اًم  مً ذم اًمققمل  اًم صؼ ًممل  ىمًئمل ً  اشمبًقمف  ان.ًرا، وم ل مل ات دػ  قممدً ذم 

 مع اد ار ً ي ة او اقم  َ طمتك آظمر ن س يـ طممًة رضمًهلدً قمدغم خمت دػ اعمسدتق ًت اًمو ًوممدٍ 

 ًهلً  آدرايممٍ ًمرضم

 ومم ً  ت  ؼ سمتغمػم  ز مل سمًًمةات، ومتبقو صمقرشمف ىمب مدٍ يمدة  .دقر ً اًمدب ض    ت دمل سمدًو     

اخل.قيٍ سملم اهلًؿمصملم  آيق لم يمًنَ يستصرة ي ة ىمر و ىمبؾ آؾمق   سم ملا،  هلةا ظمدرج 

                                                           

  7آطمزابج  ؾمقرة (1)
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ادسلم قم مف اًمسق  قمغم  ز مل  سمؾ نيمل او آيً  قم مف اًمسق  قم ؾ صمقرشمف قمغم  ز مل ٓنف رضمدؾ 

  (1)ومًؾمؼ، ؿمًرب اخلصر ىمًشمؾ اًم  س اعمحؽميٍ

 ىممل   ع اًمب ض ذم ظم ه ومظمع قم مليً حيً ق اًمت ر دؼ سمدلم ؿمخ.دمتل ادسدـ  ادسدلم      

رف اعمادلم اًمدةي ٓ   سديؿ يدع يدً دقم م ة اًمسق   اًمغر ٌ يـ اًمب ض انف  ت صمل  ةا اًمت.د

اًمسق  اؾمتغ قا طم م ٍ اًم در  تٌ هلة يـ ادؼ قمغم اًم ًس  ذًمؽ او اقمملا  ا ؾ اًمبمَ قم م ة 

ً طمًدصمدٍ سملم اًمظر ف اًمتل ير لً آيً  ادسـ قم مدف اًمسدق  قمدـ اًمظدر ف اًمتدل  ىم دَ ومم د

قا قمغم آيً  قم مف اًمسق  اظمبدًرا ٓ شم مدؼ، ًمم.دقرا ا   ق دقا اًم دًس سمدًو ًمدف يمرسمق ، ومًظمت  

  (2)يزاضمً خيت ػ قمـ يزاج ضمملا  اسممف  اظممف

دسلم قم مدف اًمسدق   ر دُ ضمدملا  اسممدف ذم ىممدًدة اًمدملقمقة  اعمسدػمة  اجلمل ر سمًًمةيمر او ا     

 رقمً ت ً  ىممًدة اًمتمًر اعمغػم   ىممل يمًو قم مف اًمسق  طمًيا ي ة  ومًة ضمملا صدغم اهلل قم مدف  اًمدف 

 ؾم ؿ  يمًو ذ ؽ اظممف ذم اًم. ح،  يمًو يـ سم قد اًم.د ح او  سدتصتع ي ً  دٍ سمدًٓيرة يدملة 

وي لم،  او ٓ    دمل ٓطمدمل يدـ سم دملا  او آيدر  رضمدع يدـ طممًشمف  او ٓ  سصل ن سف ايػم اعمد

سم ملا ًمقيً  ادسـ قم مف اًمسق  او يمًو سمًىممً قمغم ىمممل ادمًة  او مل  بـ قمغم ىمممل ادمًة ومقظممدف 

   ًمبدـ سم ددمل يدً   ددؽ ي ً  دٍ  انت ددَ يدملة اًم.دد ح شم  ًئمدً  هنًئمددً، (3)ادسدلم قم مدف اًمسددق 

 اصبح آيً  ادسلم ايً   وع ضممل مل ًممس وممف قم مف اي اًمتزا  يسدبؼ  اي قم دمل صد ح،  مل 

شمبـ ذم قم  ف سمم ٍ ٓطممل، ومخرج حمتيً  راوم ً ًمبم ٍ  ز مل،  يمًو نريمدف ؾمد صمً،  ىمدمل طمدرص 

                                                           

  23ي تؾ ادسلم ًم سممل اعم ر ج ص (1)

   57راضمع ص ح آيً  ادسـ ًم امك آق  ًؾملمج ص (2)

 آق  ًؾملم، اعم.ملر اًمسًسمؼ  (3)
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اًم تًق طمتك سممل  ا، ومملاومع قمـ ن سف  قمزشمدف  يمرايتدف قمغم او ٓ  بمل  اًم ق  سم تًق  ٓ سمص مليًت 

 قمـ قممًًمف   ممً تملر ذيمرا قمغم اًم. ممل اًمسمًد او آيً  ادسلم قم مف اًمسق  مل خيرج ًمغدػم 

ي ً يٍ اًمبًـمؾ  اطممً  اًمس ٍ  آير سمًعم ر ف  اًم  ل قمـ اعم بر،  مل    ٌ ادبؿ  اعم .دٌ 

شمقا ًم ص دؽ آ او   قيدقا اعم دقج   دملقمق امم اددؼ ىمط، ٓنف يـ ا ؾ سممدَ اًم بدقة، اًمدة ـ مل  دً

  ملوم قا اًمبًـمؾ   يـ   ً ا تؿ  ز مل سمـ ي ً  ٍ ا ٓ  ىمبؾ يمؾ ر  سم مل شمقًممف اخلقومٍ يـ سم دمل 

اسممف سم رض اًمبم ٍ قمغم ادريلم اًمنم  لم، ٓهنة  صوقو اًمو دؾ اًمسدمًد ذم اقم دً  اًمنمدقممٍ ا  

 ؾم ٌ اًمنمقممٍ يـ يريمز اخلقومٍ ذم اًماً  

 يمًو ي ً  ٍ ىممل ؾم ك يـ ىمبؾ ٓظمة اًمبم ٍ يـ ادسلم قم مف اًمسق  سمقٓ ٍ اًم  دمل ٓسم دف     

 ز مل وم ؿ    ح  وم ة يًت ي ً  ٍ  شمقمم  ز مل آيدر يمدًو ا ق يدً ومبدر وممدف او  ًظمدة اًمبم دٍ يدـ 

 ادسلم قم مف اًمسق  ومبتٌ ذم ذًمؽ امم قمًي ف قمغم اعممل  ٍ اًمقًمممل سمـ قمتبٍ، ومًيت ع ادسدلم قم مدف

 ،  همػم ً يـ اعمورظملم (1)اًمسق  ايت ًقمً ؿممل ملا ذم ىم.ٍ ـمق  ٍ  ةيمر ً اًم ؼمي  اسمـ اقموؿ

 ىممل يمًو يقىمػ آيً  ادسلم قم مف اًمسق  ذم آيت ًع يـ اًمبم ٍ ًممز دمل يقىم دً  اودحً     

ٓ  اؽ وممف اطممل،  يم ةت آيً  ذم يقاىمػ يت ملدة ذم يسدػما يدـ اعممل  دٍ امم يمدرسمق  شمقودح 

  م ٍ  ةا اد

قمل اسمدـ آ  او اًمدملا  ق  قمًؿمقرا  ذم ضمدمش سم دل ايمدٍ ىمدًقج   قم مليً ظم ٌ آيً       

اهلل ذًمدؽ ًم دً  رؾمدقًمف ٍ،   م دًت ي دً اًمةًمدٍ   دهسمك قمل ىممل ريمز سملم اصم تلم سملم اًمس ٍ  اًمةًمداًمملا 

  وم ؿ  بـ (2)اًم ئً  يـ او شموصمر ي.ًرع اًمبرا  قمغم ـمًقمٍ اعموي قو،  طميقر ـمًسمَ  ـم رت 

                                                           

  216، ص7  اًم ؼمي، شمًر ك اًم ؼميج ج12، ص5اسمـ  قموؿ، اًم تقحج ج (1)

  142اعمس قدي، اصمبًت اًمقصمٍج ص (2)
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آيً  وم ط انف ٓ  بً ع  ز مل  آ   ع  ملا ذم  مل اسمـ ي ً  ٍ،  ًمق يمًو آيدً   بت دل لدةا  ؿ 

 ادمل يً يم  ف ذًمؽ يموػما 

ومة يمًو ا ن قمغم آيدً  او   تدزق اًم دًس   غدًدر اديدًز امم سم دمل ندً  يدـ  دةا اًمدبقد     

ًِ اًم ًئمٍ، آ او آيً  مل  بـ  بت ل لةا اعمقىمػ اًمس بل ذم رومض ا يدـ  اِ  اطمدمل ًمبم دٍ آ  ضم د

  ضم ل اعمقىمػ 

تف م ايً اًمقضمف آظمر   ق آ ؿ  اًمةي يم دػ آيدً  ن سدف  ا دؾ سممتدف  اصدحًسمف  ؿمد    

 يمًو آيً  ادسلم قم مف اًمسدق   تدقظمك يدـ وم ق اقمقو  ةا اًمرومض قمغم اعمأل يـ اعمس صلم  

  دق اؾمد ًط ذقممدٍ ظمقومدٍ  ةا آقمقو ي  بً ؾممًؾممً مل  بـ  تح ؼ ًمقٓ اقمدقو اًمدرومض، 

 سم ل ايمٍ ذم نظر اًم ًيٍ يـ اعمس صلم 

وم مل يمًنَ اخلقومٍ رهمؿ اًمس بمًت اًمتل اطمًـمَ لً شمتصتع سمًًمنمقممٍ ذم نظر آيمور ٍ يدـ     

رقممٍ لبددـ سم ددل ايمددٍ يددـ رىمددًب اعمسدد صلم  شماددؾ قمصددؾ  د ر داعمسدد صلم،  يمًنددَ  ددةا اًمادد

 ًم  ظً  آيقي ىمقة  ي ً يٍ يمبػمة  اعم ًروٍ،  شم  ل

يمة او  ةا اًمنمقممٍ لبـ سم ل ايمٍ يـ ادظمًق آنحراومًت اجلً  مٍ امم آؾمق ، ومدمصس     

اخل ر قم مل ذًمؽ آؾمق ،  شمبقو ي.مبٍ اعمس صلم ي.مبتلمج  يمًنَ  دةا اًم   دٍ شمادغؾ سمدًق 

  ن سدف يدـ ب امم آؾمدقرد تسد  ؾمممل اًما ملا  ايمور يـ اي ر  آظمر، وم مل سممل   ةا آنحدراف

داظمؾ ىم.قر سم ل ايمٍ ممً   ؽمومقو يـ هلق  ومسًد  فم ؿ  يمة ىمً  ؾمممل اًماد ملا  سمتحر دؽ آيدٍ 

ٓيدر سمدًعم ر ف  شمققممت ً  يمن طمًًمدٍ اًمريمدقد  اجلصدقد  آؾمتسدق  ذم آيدٍ يدـ ظمدقق )ا

 اعميتصع ذًمؽ او طمبً  سم ل ايمٍ قمص قا قمغم ننم آر ًب  اًم سًد ذم   اًم  ل قمـ اعم بر(،
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 ىمددمل لب صددقا يددـ لممددع اعميتصددع آؾمددقيل  اًم  ددً  قمددغم ر ح اعم ً يددٍ  اًموددقرة ذم      

اعمس صلم،  ننم ر ح آؾمتبًنٍ  آؾمتسق  ًم قاىمع اًم ًؾممل   يمدًو ٓسمدمل يدـ طمريمدٍ ىمق دٍ ذم 

 ؾمط اًم ًمل آؾمقيل  ز وةئر اعمس صلم  زة قم م ٍ  شمب ُ ذم ن قؾمد ؿ ادمدً   آطمسدًس 

ن قؾمد ؿ آندةان  شم مدمل اًمدم ؿ ـمق  اخلقف  اًمرقمٌ اًمةي يمًو  صأل   ًممٍ  شمبن قم  ؿسمًعمسو

 صم ت ؿ سمًهلل صمؿ سمًن س ؿ 

ومًىمملا  آيً  قم مف اًمسق  قمغم اخلر ج  اًموقرة قمغم اًم ظً  آيقي  اعمقاضم ٍ  اعميًلدٍ     

مل  بددـ وم ددط ًمغددرض رومددض اًمبم ددٍ  اقمددقو  ددةا اًمددرومض،  انددة يمددًو ًمتحر ددؽ اعمسدد صلم 

رقمل  دقمددقة اعمسد صلم امم اعمقاضم ددٍ  اعميًلددٍ دسمسد ؿ سمًعمسددو ًممٍ،  اقمدقو اعمقىمددػ اًماد ن

 اعم ًروٍ  اًمتصرد قمغم اًم ظً   اًمس  ٍ آيق ٍ  آنبًر سمًًم صؾ  اًمت حمٍ  اًم قة يدـ ا دؿ 

 ؿم ٌ آير سمًعم ر ف  اًم  ل قمـ اعم بر 

ومدًو مل , مدملا او اؾمدت ًع  يد بؿ ي بدرا وم م بدرا سميـ ر  : ىممل ر ي قمـ رؾمقق اهلل     

ًم دمل اؾمدت ًع . (1)اهلل اندف ًمدةًمؽ يمدًرا ومب  بدف ومحسدبف او    دؿ  ست ع ومب سًنف، ومدًو مل  سدت ع

ً  ًئق ذم دنمً اعمس صلم ًممؽمن او هيز اًم صػم آنسًا  حيملث د  ّ  آيً  ادسلم قم مف اًمسق 

 اًمسمًد  آضمتةقمل،  يدً  آصمًرا  سم.ةشمف اعمنمىمٍ  ان بًؾمًشمف آتًسممٍ قمغم  اىم  ؿ اًم بري

ذم  اًمسدق  اؾمت ملف آيً  ادسلم قم مف زاق  زًمزق قمر ش اًم غًة  اًمظًعملم  اعمستبمل ـ   ىممل

 طمريمتف سم قرة اًممل ـ اًم.حمح  اضمتوًث اًم رىمٍ اًمتل ا ضممل ً ي ً  ٍ 

                                                           

  122آيً  اًم سبري،شم سػم آيً  اًم سبريج ص (1)
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 قم مدف ادسدلم طمريمٍ سم  ؾ يمًو، آؾمق  يـ –  ؿمم ٍ ؾم ٍ – او يمؾ يً  صؾ اعمس صلم 

يدـ   دً ومصسدػمة آيدً  ادسدلم قم مدف اًمسدق   دل    سممتف  ا ؾ ان.ًرا يع  ؿم ًدشمف اًمسق 

 يسػمة د ـ  قم مملة  رؾمًًمٍ  رمحٍ 

 خمتلفة واٍداف واحدة مواقف اٍل البيت ئنة أ

او اًممل ر اًمدةي ىمدً  سمدف آئصدٍ اهلدملاة اعم .دقيلم قم دم ؿ اًمسدق  يدً  دق آ طم  دٍ يدـ     

  (1)يسػم ً سمًعمب ُ  اؾمتصرت طمتك اًمغمبٍاًمس س ٍ اًمة بمٍ اًمتل سممل ت 

ًمةا تٌ اًم ظر امم طممًة آئصٍ قم م ؿ اًمسق   يمًهنً طممدًة ؿمدخص  اطمدمل يدر سمظدر ف      

خمت  ٍ  يمًو ًمف ذم يمؾ فمرف يقىمػ  تق   ي دف،  طمًًمدٍ شمت ًؾمدٌ  ذًمدؽ اًمظدرف،  شمتقاصدؾ 

 ، ذًمؽ او آيً  ز ـ يسػمة ا ؾ اًمبمَ قم م ؿ اًمسق  اعم ملؾمٍ سم مل آيً  ادسلم قم مف اًمسق

اًم ًسممل ـ قم مف اًمسق  ا تؿ ذم قمٍما سمدملر   يبًومحدٍ اطمدمل اظم در آيدراض اًمتدل اسمت دَ لدً 

آيٍ آؾمقيمٍ  اعمتصو ٍ سمًٓزيٍ آظمقىممدٍ ذات آسم دًد  اًم.دقر اًم مل دملة يمصحًومدؾ اًمغ دً  

 آؿمدبًق   اًما ر اعمًضمـ اًمتل سممل ت شمغز  اعميتص ًت آؾمقيمٍ آنةان سمصخت ػ آؾمًًممٌ

اعمًضم ٍ ًمتحؾ حمؾ اًمب صٍ اًم مبٍ  ادبصٍ اًم بق ٍ اًمنم  ٍ  جمًًمس اًمةيمر ادبدمؿ   شمسدت ملف 

 ددةا اعمحًومددؾ اعمًضم ددٍ سم.ددقر ً اعمت ددملدة نددة ر آيددٍ آؾمددقيمٍ  ؾمدد ٌ اراد ددً  اودد ًف 

ي  ق ت ً   قمم ً اًمرؾمًزم  ًمةا يمًو اًم  ِ اًمدةي ؾمد بف آيدً  قمدكم سمدـ ادسدلم قم مدف اًمسدق  

وؾ اًم صٍ ذم اًمتقضممف اًمؽمسمقي  اًمو ًذم ذم شم دؽ اد بدٍ اًمزي مدٍ،  ذًمدؽ يدـ ظمدقق اخل دقط  ص

اًم ر  ددٍ ًم ددملقمً   اعم ًضمددًة ذم خمت ددػ اعم ًؾمددبًت  آ ىمددًت   ىمددمل لبددـ قم مددف اًمسددق  لددةا 

                                                           

  75آق  ًؾملم، ص ح آيً  ادسـج ص (1)
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آؾمدد قب يددـ رسمددط آيددٍ سمقاىم  ددً  قم مددمل ً،  ددةا اوددًومٍ امم شمبددر س  دمسددممل آظمددق  

 ًمقاىمع آضمتةقمل آؾمقيمٍ اًم ًو ٍ ذم ا

خمت ددػ شممددًرات اخلققمددٍ  لددةا لبددـ قم مددف اًمسددق  يددـ اهمددق   مددع آسمددقاب سمقضمددف     

 اًم حش  اعميقو، طممُ مل دممل هلً جمًٓ ؾمق  آنز ا  ذم اًم .قر اًم ًضممدٍ ٓىم دًب اًم ظدً  

 آيقي 

طمريمدٍ  او  دةًمؾ  مدع اًم.د ًب اًمتدل ىمدمل شم درشمض  يـ   ً اؾمت ًع آيً  اًمسيًد     

آيدً  اًمبدًىمر  اًم.دًد  قم دم ة اًمسدق  يدـ سم دملا   لودؾ طمريمدٍ آيدًيلم اًم.دًدىملم رؾمدًًمٍ 

آؾمددق  اعمحصددملي آصددم ٍ، طممددُ اظمددةت  ددةا ادريمددٍ شم صددؾ قمددغم شم اددئٍ  قمددملاد اًم  ددة  

ر ي دً مؿ آؾمدق  داًمرؾمًًمملم اًمةي شم  مل ا سمصقاضم ٍ اقمملا  آؾمق   ا ؾ سممَ اًم .صٍ  نا

 ذم يمؾ اص ًع آرض   قم ق  ا ؾ اًمبمَ

ر د  ق آيدً  اًمسدًسمع ذم  دةا اًمس سد ٍ اًمة بمدٍ اعمتقاصد ٍ ذم ناد ايً آيً  اًمبًفمؿ    

اًم بر آهلل اًمسمل مل، وم مل لبـ يـ شموبمدَ يقاصد ًت اددًيمؿ آؾمدقيل   اضمبًشمدف  ـمبم دٍ 

 قمقىمتف سمًٓيٍ 

ـمر دؼ محً دٍ آؾمدق    ةا ذم اًمقىمَ اًمةي ؾم ؽ وممف آيً  اًمروً  اجلقاد قم م ة اًمسدق 

يـ انحراومًت ا ؾ اًمبتًب  رد خمت ػ اًماب ًت  يً اؾمدتيمل يدـ طمدقادث  ىم دً ً ذم ذًمدؽ 

اًمقىمدَ، اطممدً ا عمسدػمة ؾمدممل اعمرؾمدد لم قمدغم اًمدرهمؿ ممدً يمددًنقا  قاضم قندف يدـ اؾمدًًممٌ ار ًسممددٍ 

 خمت  ٍ، وم مل نص قا قم م ؿ اًمسق  يمؾ ذًمؽ يـ اضمؾ ا ملاف آؾمق  اًمبؼم   ل مملا ٓقمدملاد

  آيٍ ٓدا  اًممل ر اًمةي   تظر ً سم مل اًمظ قر اعمبًرن ًمقيً  اعم ملي قم مف اًمسق   
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 الفصل الشادس:
 

 

    اعم مليا يً       

  ذم سماًرات اًم  مل ـج  اًم مل ؿ  اجلمل مل     
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 يف بشارات العَديً القديه واجلديد االماو املَدي 
 

قم دق   شمب  قضممدً  صد ًقمٍ يت دقرة ذم ؿمدتك اعممدًد ـ، مو اًمبنم ٍ ي ة شمقص َ مًممدف يدـ 

نيمل ً شم ت مل قم ٍم آـمصئ ًو  اعميتصع اًمس ممل  يً ؾم س ٍ اعمتغػمات اًمتدل ـمدر ت  ؾمدت ر  

قمغم اخلًرـمٍ اًمسمًؾممٍ ذم اًم ًمل مٓ دًممق قمغم ذًمؽ    و آهنمًر  اًمتغػم  اًممليًر اًمةي  اد ملا 

ر ٍ ا يددً  دادددؾ اًم.ددحمح قمددغم  ددمل ي  ددة اًمبادداًم ددًمل اًممددق    ددمل  ًم ددً دًمددمق قمددغم ميبًنمددٍ 

 (   )اعم ملي

 

 ا وشكسيا يبصساٌ بامليكريعاش

 

او ا  ةو سمقضمقد ي. ح  ي  ة اًمبنم ٍ مل شمبـ يسهًمٍ شم  درد لدً اًمادم ٍ ا يًيمدٍ، سمدؾ مو 

 مع اعمةا ٌ  إد ًو شمدويـ سمدةًمؽ ومًًمم قد دٍ شمدويـ سمقضمدقد ي  دة  خم دص  ظ در ذم ضمبدؾ 

 ذم ؾم ر  ؿم مً ا ؿمًرة ممم  ةا اعم  كجص مقو  ىممل ضمً ت 

 
 يػم  ؿمًًممؿ شمتسمف ؿمئػمت 

    وم م ًيل  ًر شمسمقو 

    (1)يم ئَ هيقا شم سمف ز ت

                                                           

  612، آصؾ اًم ؼمي، اًم  مل اًم مل ؿج ص32ج 37ؾم ر اؿمم ً (1)



 

021 
 

   ةا    لج 

 ؾمتخرج سم مٍ يـ اًم ملس يـ )ضمبؾ ص مقو( 

 همػما رب اجل قد ؾمت. ع  ةا  

نقطمظ ذم  ةا اًم ص اًمت  ع امم ظمر ج اعم  ة يست بق،   ةا يً  ت دح يدـ ظمدقق صدمغٍ 

 آؾمت بًق ًم   ؾ )شمتسمف(ج 

 ؾمتخرج  اًم  ؾ )شم سمف(ج ؾمت. ع 

  يمة  رد اًمتهيمممل قمغم  ةا اعم  ك ذم )ؾم ر زيمر ً(ج 

 
 گمكم يئقد سمَ شمسمقو 

 قٓخ وم  مف ي بمك  ً 

  (1)شم.ًد ؼ ڤل نقؿمًع

  شم  ل  ةا اًم  رةج 

 اسمت يل يموػما  ً سم َ ص مقو 

  ق ذا ي بؽ ؾممهيت مًممؽ 

 قمًدق  ي .قر  

ـ ظمدقق صدمغٍ آؾمدت بًق نيمل ذم  ةا اًمباًرة اًمتًيمممل قمغم جمدل  اعم  دة ذم اعمسدت بؾ يد    

 زيمر ً قمدغم ظمدر ج اعم  دة يدـ  قطمظ ا  ً اًمتًيمممل ذم سماًرة  ؿم مًق(ج ؾممًيت  يمة نًم   ؾ ) ًوم

                                                           

  134، آصؾ اًم ؼمي، اًم  مل اًم مل ؿج ص9ج 9ؾم ر زيمر ً (1)
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مقو   ممً تملر ذيمرا   ً او آيً  اعم ملي قم مف اًمسق  ؾممخرج سم مل فم قرا اًم سدخٍ ضمبؾ ص 

 ٓ خي دك  ّو  دةا ؾمدمودي    همػم اعمحرومٍ يـ اًمبتًب اعم ملس يـ )ضمبؾ صد مقو( ذم اًم دملس

اًمسدق ( ومتدتيغّم هلدؿ   مم اـمقع اًمم قد قمدغم ن.دقص يدـ اًمبادًرات اعمت   دٍ سمظ دقرا )قم مدف

  ظم ت ً  مل اًمتحر ػ  اًمتز  ر ًص ٍ اًمتل اد ًئؼ اًم 

اًم.د مقا  -ومً  ةو سمص  ة ًم بنم ٍ يسهًمٍ ٓ همبًر قم م دً ي دة طمدً ق اًم بدر اًمم دقدي     

شماق ف  ًمبس اد ًئؼ اعمت   ٍ سمظ قر  ةا اعم  ة، ٕو ذًمؽ نًسمع يـ اًم بم ٍ اًم. مقنمٍ اعم ًندملة 

   ًم حؼ  اعمحبٍ ًم ةات  آؾمت ق   قممل  آقمؽماف سمًًما قب إظمر

 ())أشعيا(( يبصس بالكائه )

 ذم ضمًنددٌ آظمددر يددـ ؾمدد ر  ؿمدد مً نيددمل مؿمددًرات سحيددٍ سمظ ددقر اعم  ددة قم مددف اًمسددق      

  سحيٍ سمًٓؿمًرة امم سم ض ص ًشمفج يمًدبصٍ  اعم رومٍ  اًم قة  اًم ملق  آيـ 

 اًم ؼم ٍ اًمتًًممٍج( 1)ةا اًمباًرات يً نقطمظف ذم اًم .قص يـ  

 

                                                           

  625آصؾ اًم ؼمي، اًم  مل اًم مل ؿج ص 12، 9، 8، 2ج 11ؾم ر  ؿم مً، اصحًح (1)
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 ر ح هي ً قمقڤ ڤل نًطمً  - 2

 ر ح طمخة   ڤم ً 

 ر ح قممتسً ا  گ قرا 

 ر ح دقمَ ىمر ت هي ً

  اًمؽم ٍ اًم رسممٍ هلةا اًم صج

  حيؾ قم مف ر ح اًمرب 

  ر ح ادبصٍ  اًم  ؿ 

  ر ح اعماقرة  اًم قة

 ر ح اعم رومٍ  خمًومٍ اهلل     

 ڤل ؿم اع  قنمؼ قمغم طمرسمًشمـ  - 8

  قا گًيقق شمس ڤل قمؾ يئقرت 

  ًد  ًدا 

  ةا اًم صج    ل 

     ٌ اًمرومع قمغم هب اًم.ؾ 

   صمل اًم  مؿ  ملا قمغم ضمحر إوم قاو 

 ًمق  ًر   قا ڤل ًمق  احمتقا  -9

 سمخؾ  ًر ىمملر 

 يمل يًٕ   آرشمس 

 د  ً مت هيقا گصمؿ ًممؿ خمسمؿ  
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   ؽمضمؿ  ةا اًم صج

ٓ  سمئقو  ٓ   سمل و ذم يمؾ ضمبؾ ىمملد  ٕو إرض لت ئ يـ ي رومٍ اًمرب يمة شمغ دل 

 مًا اًمبحر  اعم

 ڤل  ً ً سممق    ق  - 12

  ز  ؿمػم قمقيممل ًم مسس قمصمؿ 

 گق مؿ  ملرؿمقا  م قڤ

  (1)قدي قطمًشمق يمًومڤل  ً تً 

     ل  ةا اًم صج 

  ؾمػمومع اًم ًئؿ ذم ذًمؽ اًممق  را ٍ ًم ا قب  إيؿ اًمتل شم  بف  شم تظرا   بقو حم ف جمملا  

ب اعم  دة   دق اًم دًئؿ اًمدةي ؾمدػمىمع اعمقطمظ قمغم  ةا اًم ص او اًمباًرة ضمً ت سمًطممل اًم دً

 را ٍ جلصمع آيؿ  اًما قب اعمرشم بٍ ًمظ قرا 

   صبـ اًمت ق ف   ً ممم  ير ـج 

 

( يـ اًم ص اًم ؼمي  شم  لج ؾمػمومع،  ىممل ضمً ت 12إ قج مو ًم ظٍ ) سز( ذم اًم  رة )   

، (3))رومددع(،  اعمددًيض ي ددف )نًؾمددً( سمص  ددكج (2)سم.ددمغٍ آؾمددت بًق ًمددملظمقق طمددرف )اًممددً ( قم م ددً

ل( اًم ؼم دٍ  اًمتدل شم  دلج دمل  ؽمضمؿ ًم ظٍ ) سس ،(4) يؽمضمؿ )اًم  مل اًم مل ؿ( ذم اًم سخٍ اًم رسممٍ

                                                           

 ؾم ر اؿم مً ،اعم.ملر اًمسًسمؼ  (1)

  98ز ـ اًم ًسممل ـ، ىمقاقممل اًم غٍ اًم ؼم ٍج ص (2)

  315ص، قمرم –اعم يؿ ادمل ُج قمؼمي  رسمحل يمةق،(  3)

  1225، ص12ج 11ؾم ر اؿمم ً ( 4)
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)ؾمػمومع(، سمؾ  سم ً ً سممل و شمر ٍ ممم اًم رسممٍ حمً ًمدٍ ي دف ًمدبس اعم  دك  مصمدًرة اًمغصدقض طمدقق 

 (   ي  ق  اًم ًئؿ )

 شم  دلج )اًم دًئؿ(   دل يدـ  ،(1)  يً إير اًموًاج  و ًم ظٍ )قمقيممل( ضمً ت )يمًؾمؿ ومًقمؾ(

    (2)اًم  ؾ )قمًيمل( سمص  ك )ىمً (

 

 ( واليداء الطناوياإلماو املَدي )

 

)قمِ( طممدُ ضمدً  ذم  قطم دً ا ؿمدًرة ممم ا يدً  اعم دملي صبـ  و ن حظ يـ ظمقق سمادًرة 

    (3)ؾم ر  قطم ً

 
 ً ا ر ف يمخ ي قوممػ سمحتز  اًيمؿ وم

 سمسقرت قمقٓ   سم م    

 ًمبسػم مت  قؿمڤمف  آرشمس 

                                                           

  38ز ـ اًم ًسممل ـ،ىمقاقممل اًم غٍ اًم ؼم ٍج ص (1)

  349رسمحل يمةق،اعم يؿ ادمل ُ، ص (2)

  474، آصؾ اًم ؼمي، ص7-6ج 14ؾم ر  قطم ً (3)
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 ًقمؿ ومڤل ٓؿمقو 

 ڤم را سم قق گمل قج 

  رؤا مت  ً م  ق مؿ 

 قد يمًومقا ًمق  ًومً وم

 يمل سمً   قممَ يا ًـمق 

 ق ٓ قمقؾممف ؿمًيً ؿ  اتح ڤل 

 ىمً آرشمس مت  مً     ي م قت  ً ؿ 

     ل  ةا اًم صج 

 صمؿ ر  َ يقيمً ـمًئرا ذم  ؾمط اًمسة   

 لم قمغم إرض ي ف سماًرة  سممل ٍ ًممبنم اًمسًيم 

  يمؾ  يٍ  ىمبم ٍ  ًمسًو  ؿم ٌ 

 ي ًد ً سم.قت قمظمؿج ظمًومقا اهلل   قم قا جمملا

 ٕنف ىممل ضمً ت ؾمًقمٍ طمبصف 

  اؾميمل ا ًم.ًنع اًمسة   إرض  اًمبحر    ًسممع اعممًا 

نقطمظ سم مل اًمتح مؾ اًم غقي هلةا اًم ص اًم ؼمي  و اعم ًدي اًمةي   ًدي ذم اًمسدة  طممدُ    

ًم ًئر(  انف حيصؾ سماًرة  سممل ٍ ًم  ًملج )سمسقرت قمقٓ (،  ًم ظدٍ )سمسدقرت( قمؼم قم ف )سمًعمقن ا

    دةا (1)ر(داؾمؿ ي ًومف ممم )قمدقٓ (ج  ي اًم دًمل   دل يادت ٍ يدـ اًم  دؾ )سمسدػم(ج  يج )سماد

اًمباًرة إسممل ٍ جلصمع ؾمبًو إرضج ) قؿمڤمف  آرشمس(  ًم ظٍ ) قؿمڤمف(ج ؾمبًو يات ٍ يـ 

                                                           

  78رسمحل يمةق،اعم يؿ ادمل ُ، ص (1)
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   ةا يدع اًم  دؿ سمدهو  دةا (1)) آرشمس( ومت  لج )إرض()ؾمبـ   ىمً (   يً (ج اًم  ؾ ) ًؿمػ

اًمباًرة إسممل ٍ طمسٌ اًم ص اًم ؼمي شماصؾج )يمؾ گقي(ج  ي يمؾ  يدٍ،  )يمدؾ يادبحً(ج يمدؾ 

    (2)ىمبم ٍ،  )يمؾ ٓ ؿمقو(ج يمؾ ًمغٍ،  )يمؾ قمً (ج يمؾ ؿم ٌ

ذْومَ  َواْشذَبِؿعْ  اجلمل ر سمًًمةيمر او ذم  ةا اًم ص اؿمًرة امم )اًم.محٍ اددؼ( ىمدًق شم دًممج      ََ 

ـَ دِ  ْومَ   َؿِرٍَب  َذَؽ نٍ  ِذنْ  ادُْـَ دِ  َُ ْسَؿُعونَ  ََ ْقَحةَ  ََ ِق  افصَّ َْْ ْومُ  َذفَِك  ِفِ  ُروِج  ََ   (3)اْْلُ

، 41سمًؾمدصف  اؾمدؿ اسممدف طمسدٌ يدً ضمدً  ذم آ دٍج ) عم  ة )اًم ًئؿ( قم مف اًمسق    دًد ومً    

  يمدة (4) )اًم.محٍ سمًدؼ(  ل صمحٍ اًم ًئؿ قم مف اًمسق  يـ اًمسة ،  ذًمؽ  ق  اخلدر ج (42

نيمل ذم اًم ص اًم ؼمي ا  ً، شمًيمممل قمغم يسهًمٍ ي صٍ اظمر    ل آظمبدًر سم درب ؾمدًقمٍ طمبدؿ 

يا ًـمق( ايج ىمرب  ىمَ طمبصف، قممَ  اعم  ة اًم ًئؿ قم مف اًمسق ج )سمً  اًمرب سمقاؾم ٍ د ًمٍ 

 ؾ )سمً( ايج ىمرب، ضمً   )قممَ( شم  لج ) ىمَ، يملة(  ايً )ياد ًـمق( ( يات ٍ يـ اًم )ومبً  

   ذم اخلدؼم (5)ك(دوميً    ً يمًؾمؿ سمص  ك )طمبؿ، ىم ً (  اًم  ؾ ي ف )ؿمًومط( ايج )طمبؿ، ىم 

اًمةي  رد قمـ آيدً  اًمرودً قم مدف اًمسدق  نيدمل اؿمدًرة امم  دةا اعم دً مؿ، طممدُ   دقق قم مدف 

مدع ا دؾ آرض سمًًمدملقمً  امم اًم دًئؿ، ومم دققج آ او اًمسق ج )  ًدي ي ًد يـ اًمسة   سص ف  

،  ىمًق آيً  قمدكم قم مدف اًمسدق ج (6)طميٍ اهلل ىممل فم ر قم مل سممَ اهلل ومًشمب قا ومًو ادؼ ي ف  وممف(

                                                           

  228، ص59ج صرسمحل يمةق، اعم.ملر اًمسًسمؼ (1)

  288، 242، 239، 84اعم.ملر ن سفج ص (2)

  42، 41 ج  ؾمقرة(3)

  344، ص2اًم صل، شم سػم اًم صلج ج (4)

  489، 361، 289، 62رسمحل يمةق، اعم يؿ ادمل ُج ص (5)

  322، ص13اعمي ز، سمحًر آنقارج ج (6)
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 اذا نًد  ي ًد يـ اًمسة  او اددؼ ذم آق حمصدمل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ، وم  دمل ذًمدؽ  ظ در

  (1)قو هلؿ ذيمر همػمااعم ملي قمغم اومقاا اًم ًس،   ن و ومق  ب

 يددـ   ددً   تددؼم آ ددةو سمًٓيددً  اعم ددملي قم مددف اًمسددق  ًمددمل   مددع قم ددة  اعمسدد صلم يددـ 

، (2)يـ يمدةب سمًعم دملي وم دمل يم دراًمقاضمبًت اًم  بمٍ اعماؽميمٍ  ىممل  ردت اطمًد ُ شمٍمح انفج 

   يمددة سح آيددً  اًمبم  ددل(3)يددـ انبددر ظمددر ج اعم ددملي وم ددمل يم ددر سمددة انددزق قمددغم حمصددمل او 

  همػما يـ اًم  ة   ،(4)سمقضمقب آ ةو سمظ قر اعم ملي  نز ق قممسك قم مف اًمسق 

 سح اًم قيٍ اسمق آقمغم اعمقد دي سمًو  ضمدقد سم دض آطمًد دُ اًم د م ٍ ٓ  دوصمر قمدغم 

     (5)اد م ٍ آؾمًؾممٍ سماهو اصؾ طمتصمٍ فم قر اعم ملي

  

                                                           

  36اسمـ ـمً  س، اعمقطمؿ  اًم تـج ص (1)

  431، ص2اًمس مكم،اًمر ض آنػ ذم شم سػم اًمسػمة اًم بق ٍج ج (2)

  334، ص2اجلق  ل اًماًوم ل،ومرائمل اًمسص لمج ج (3)

  127اًمبم  ل، آقمت ًد  اهلملا ٍ امم ؾمبمؾ اًمرؿمًدج  (4)

  116اعمقد دي، اًمبمًنًتج ص (5)
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030 

 يف املذاٍب االسالمية والفلشفات املادية االماو املَدي 
 

ٓ شم حٍم ومبرة اعم  ة سمًٕد ًو اًمسة  ٍ، ا  ية ٌ آيًيمٍ، سمدؾ مو  دةا اًم بدرة نيدمل ً 

 ذم خمت ػ اعمةا ٌ اًممل  مٍ  آظمر   اًم  س ًت اعمًد ٍ سمة ومم ً اًمقصم مٍ  ا دًد ٍ  

 

 يف االحاديث اليبوية املَدي 

 

دا د  اددًيمؿ  وم مل  ردت يم صٍ )ي ملي( ذم  طمًد ُ يمؾ يـ اًمؽميةي  اسمـ يًضمدٍ   م    

  ا يً   محمل  اًم ؼماا   م   غم  همػم ؿ  

 طمملدت  ةا إطمًد ُ سم ض   صًف اعم ملي  نسبف،  يً   دق  سمدف يدـ  قمدةق   يدـ     

ًمدق مل  بدؼ  ةا إطمًد ُ يً ر اا قمبمل اهلل سمـ يس قد  و رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مدف  آًمدف ىمدًقج 

ك  ب دُ وممدف رضمدق يدـ   دؾ سممتدل  دقاـمئ اؾمدصف يـ اًمملنمً مٓ  ق  ًم قق اهلل ذًمدؽ اًممدق  طمتد

    (1)اؾمصل  اؾمؿ  سممف اؾمؿ  م  صأل إرض ىمس ً  قمملٓ يمة ي ئَ ضمقرا

ًمدق مل  بدؼ يدـ اًمدمل ر مٓ  دق  ًمب دُ اهلل  ي  ً  و رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مدف  آًمدف ىمدًقج     

  (2)رضمق يـ   ؾ سممتل  ص و ً قمملٓ يمة ي ئَ ضمقرا

                                                           

 اًمؽميةي، صحمح اًمؽميةي، ب، ظمر ج اعم ملي ( 1)

 اعم.ملر اًمسًسمؼ  (2)
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 ةا إطمًد ُ ممم  و اعم دملي خيدرج ذم  ىمدَ ومت دٍ  زٓزق  اظمدتقف  ىممل  ؿمًر سم ض     

رط يدـ  ذاط اًمسدًقمٍ   بدً ع سمدلم اًمدريمـ د ومرىمٍ سملم اًم ًس   ندف خيدرج ذم آظمدر اًمزيدًو يماد

  اعم ً     

    (1)  ذم قم ملا  ظ ر اعمسمح اًمملضمًق    زق سم ملا قممسك ومم تؾ اًمملضمًق   

خيدرج  قم دمليً ر   قمبمل اهلل سمدـ قمصدر او رؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ ىمدًقج     

  (2)ج  ةا ظم م ٍ اهلل اعم ملي ومًشمب قاي ؽ   ًدي اعم ملي،

 روم ف سمسد ملا ذم صدحمحف امم ا  ؾمد صٍ )را( ز ج اًم بدل صدغم اهلل قم مدف   ر   اسمق دا د    

 اًمف  ؾم ؿ   ققج اعم ملي يـ قمدؽميت يدـ ؾمص َ رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ىمًًمَج 

  (3) ًممل ومًـمصٍ

ذم اعم دملي يدـ آطمًد دُ اًم.دحمحٍ، يدً ن  دف آيًيدًو اسمدق دا د  يمة  رد قمـ اًم بدل 

ؾمدص َ  اًمؽميةي يمؾ  اطممل ي  ة سمس ملا ذم صحمحف  روم ف امم ام ؾم ممل اخلملري )را( ىمًقج 

اضمدغم اجلب ددٍ، اىم دك آندػ  صددق  رؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمددف  ؾمد ؿ   دققج اعم ددملي ي دل

  (4)آرض قمملٓ  ىمس ً يمة ي ئَ ضمقرا  فم ة   ص ؽ ؾمبع ؾم لم

                                                           

 ي، ي.ملر ؾمًسمؼ اًمؽمية( 1)

  447  اًم  مل زي،   ًسممع اعمقدةج ص155اًماب  يل، نقر آسم.ًرج ص (2)

  234، ص12يمةق اًممل ـ اًماًوم ل، ي ًًمٌ اًمسو قج ب (3)

 اًماًوم ل، اعم.ملر ؾمًسمؼ  (4)
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 روم دف سمسد ملا امم اندس  ا ي  ًج يً ن  ف آيً  امحمل سمـ اؾمحً  سمـ حمصمل اًمو  بدل ذم شم سدػم

نحـ  ًممل قمبمل اعم  دٌ ؾمدًدة اجل دٍ، سمـ يًًمؽ ىمًقج ىمًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

  (1) محزة  ضم  ر  قمكم  ادسـ  ادسلم  اعم ملي انً

رح د ي  ً ا  ًج يً ر اا اًم ًيض اسمق حمصمل ادسلم سمـ يس قد اًمبغقي ذم يمتًسمف اعمسصك )سما

اًمس ٍ(  اظمرضمف آيًيًو اًمبخًري  يس ؿ يمؾ  اطمدمل يد  ة سمسد ملا ذم صدحمحف  روم دف امم ام 

 ؾمد ؿج يممدػ اندتؿ اذا ندزق اسمدـ يدر ؿ ومدمبؿ  ر رة ىمًقج ىمًق رؾمدقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف 

  (2) ايًيبؿ ي بؿ

 عكيدة اليصازى

 ج  (3) خلص اًما رؾمتًا قم مملة اًم .ًر  ذم اًم بًرة أشممٍ

     نويـ سمًهلل اًمقاطممل إب يًًمؽ يمؾ ر   صًنع يً  ر   يً ٓ  در ،  سمدًٓسمـ اًمقاطمدمل

يـ  سممف ىمبؾ اًم دقامل يم  دً،  ًمدمس   سقع اعمسمح اسمـ اهلل اًمقاطممل، سمبر اخلقئؼ يم  ً، اًمةي  ًممل

سمص. قع، مٓا طمؼ يـ مٓا طمؼ، يـ ضمق ر  سممف اًمةي سممملا  شم  َ اًم قامل  ظم ؼ يمدؾ ر  يدـ 

 ضم  ً  يـ  ضمؾ ي نم اًم ًس  يـ  ضمؾ ظمقصد ً ندزق يدـ اًمسدة   دمسدمل يدـ ر ح اًم دملس 

ممم اًمسدة     ً  وممقـمقس  دومـ صمؿ ىمً  ذم اًممق  اًموًًمُ  صد مل (4) صًر منسًنً،  ىمتؾ  ص ٌ

   ضم س قمـ  صلم  سممف   ق يست مل ًم صيئ شمًرة  ظمر  ًم   ً  سملم إيقات  إطممً    

                                                           

 اًماًوم ل،اعم.ملر اًمسًسمؼ  (1)

 اًماًوم ل،اعم.ملر اًمسًسمؼ  (2)

  227، ص1اًما رؾمتًا،اعم ؾ  اًم حؾج ج (3)

 قم مملة خمًًم ٍ ًم  رآو اًمةي    ل ص بف وم ق قمـ آصؾ اًمةي  ةيمرا اًم رآو ذم آديمٍ قممسك قم مف اًمسق   (4)
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 عكيدة الدياىة الربٍنية

سمم ة اؾمت رت   وًع اًممل ًنٍ اًمؼم مٍ قمغم آقمت ًد سمتو مُ أهلٍ،  مو يمًو صمًًمقصم ً خيت دػ 

،  ذًمؽ  هنً شم درر  و ا ٓا قمـ صمًًمقث اعمسمحلم ذم ناهة يمؾ  ىم ق  يـ  ىمًنمصف  قمص ف  ص ًشمف

 سمرا ً يمًو ىمبؾ اًمقضمقد   نف ظم ؼ اًم ًمل  ؾمصك ن سف اخلًًمؼ  

(   ق ا ٓا اعمملير اعمقيمؾ سمًخلراب  اًم  ً   ًمق شمدرن  دةا  civaً )ؾمم صمؿ انبوؼ ي ف ا ٓا 

ا ٓا  ؿمهنف ًم  مَ اًمسة ات  إرض  يـ ومم ـ  هلةا انبوؼ يـ )سمرا ً( مٓا صمًًمدُ طمدًومظ 

  Vichnou)د  ق ا ٓا )ومما ق جممل

  ظ ر  و ومبرة اخلقص سمت مل ؿ ا ًمف ن سف ومملا  ًمتب ػم ظم مئٍ  زًممٍ يت بسٍ لدً ا نسدًنمٍ 

ىممل انت  َ ممم اعمسمحمٍ يـ اًممل ًنًت اهل مل دٍ يمدةًمؽ  ومدًًمؼم مقو   ت دمل و  و )يمر اد ً(  دق 

)وممادد ق( ي.دد قسمً مًٓمددف )وممادد ق( ىمددمل ظم ددص ا نسددًو سمت ددمل ؿ ن سددف ذسممحددٍ قم ددف   .ددقر و 

سمظ قر اعم  ة نًسم ٍ يدـ  ومً  ةو  (1)يو قب اًمممل ـ  اًمرضم لم  قمغم ىمصم.ف ىم ٌ ا نسًو ي   ً

 قمصؼ اًم  رة  ي ؼمة قمـ اًمت   ًت آنسًنمٍ  

 

 العكيدة البوذية واملاىوية والصزادشتية

 

   ت مل اًمبقذ قو ذم )سمقذا( طمتك  هنؿ ًممسصقنف )اعمسدمح( اعمقًمدقد اًمقطممدمل  خم دص اًم دًمل، 

    (2)منف مًمف يمًيؾ دمسمل )سمًًم ًؾمقت(   نف ىممل  ن سف ذسممحٍ ًممب ر ذنقب اًمبنم   قًمقوج 

                                                           

  132 -128اًمقاذم، آؾم ًر اعم ملؾمٍج ص (1)

  132اًمقاذم،اعم.ملر اًمسًسمؼج ص (2)



 

034 

 دمملر ا ؿمًرة   ً ممم  و اعمسمح ذم )اًم  مملة اعمًنق ٍ( يمؾ طممًشمف   ٓدشمف  آٓيف يدـ  ضمدؾ 

ظم ً ً اًمبنم، ومًًماخص اًمةي رسمط قمدغم اًم.د مٌ ذم ر هيدؿ مل  بدـ اعمسدمح سم م دف  اًمتب ػم قمـ

 منة يمًو قمصدمق ًم ادم ًو اًمدةي  راد  و  قىمدػ نادًط اعمسدمح ومرسم دف اعمسدمح قمدغم اًم.د مٌ 

 سم  سف قم ًسمً قمغم ؾمق  ؾم قيمف  

  (1) يً اعمسمح ومىنف اظمت ك  ؾمم قد ذم اعمست بؾ

صمل  لً اًمزرادؿمتمقو سمًنتظًرا قمدقدة لدرا  ؿمدًا،  يمة نيمل قمغم ص ممل آظمر او ومبرة اعم  ة

 اقمت   ً يسمحمق آطمبًش سمؽمىمب ؿ قمقدة ي ب ؿ شممدقد ر يمص دملي ذم آظمدر اًمزيدًو،  يدو  ؿ 

 اعميقس ازا  يً   ت مل نف يـ طممًة ا ؿممملر 

 ىمدمل  ضمدمل  دةا اعم ت دمل يمة   تظر آؾمبًو ي ب ؿ ر ذز ؼ،  اعمغقق ىمًئمل ؿ ضم بمز ظمًو  

  (2) لم، يمة  ضممل ذم اًم مل ؿ يـ يمتٌ اًم.م ملمقم مل ىمملايك اعمٍم

 

 ىبوءة اداموس

 

يمة ؿمًع ذم اًمغدرب اًمبودػم يدـ اجلدملق طمدقق )نقؾمدؽم ادايدقس( اًمدةي ذيمدر جمصققمدٍ يدـ 

اًم بق ات شمغ ل يسًطمٍ زي مٍ شم رب يدـ مخسدةئٍ قمدً ، اسمتدملا ا يدـ اًم درو اًمسدًدس قمنمد امم 

ر ـ، داًم نمد ـ  سمملا دٍ اًم درو اددًدي  اًم اداًم رو اًم نم ـ  ىممل اؿمًر امم انف ذم هنً ٍ اًم درو 

                                                           

  32ومر مل ًم ملر،اًم ر  آؾمقيمٍج ص (1)

 يقىمع راوممل قمغم آنؽمنمَ   (2)
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 ظ ر قمًمل د ـ ًمف ؿمهو يمبػم خي ص ايٍ قمظمصٍ يدـ اخل دقع،  خيدقض جمصققمدٍ يدـ اددر ب 

  (1)ومل اًمم قد شمودي ذم هنً ٍ اعم ًف امم ؾمم رشمف قمغم اًم ًمل

سمدًو اًم دًمل ذم انتظدًر اعم.د ح اًم ظدمؿ اًمدةي ؾمدمًظمة   ومقؾمد تف ىممل سح قمبًىمرة اًمغرب 

 سمزيً  آيقر   قطممل اجلصمع نَ را ٍ  اطمملة  ؿم ًر  اطممل 

او اًم ددًمل ذم انتظددًر ي.دد ح يدد  ؿ اًم م سددقف آني مددزي اًمادد ػم سمرشمرانددمل راؾمددؾ، ىمددًقج 

   قطممل اًم ًمل نَ قم ؿ  اطممل  ؿم ًر  اطممل

او اًممق  اًمدةي  سدقد اًم دًمل يم دف اًم.د ح آناتً ـ )صًطمٌ اًم ظر ٍ اًم سبمٍ( ىمًقج   ي  ؿ

   اًم. ً ،   بقو اًم ًس يتحًسملم يتًظملم ًممس سمب ممل

ر سمصيدل  د آيمور يـ  ةا يم ف يً ضمً  سمدف اًم م سدقف آني مدزي سمرندًرد ؿمدق، طممدُ سماد

 اعم. ح ذم يمتًسمف )آنسًو  اًمسقسمر يًو( 

  دقح ًم دً او  ذم ذًمؽ   قق آؾمتًذ قمبًس حمصقد اًم  ًد ذم يمتًسمدف )سمرندًرد ؿمدق( ي   دًج 

  (2)ؾمقسمر يًو ؿمق ًممس سمًعمستحمؾ،  او دقمقشمف اًممف ٓ ا ق يـ طم م ٍ صمًسمتٍ

 ت ح ممً شم مل  ومبرة اعم  ة اعمخ ص شم تدؼم اًم ًؾمدؿ اعمادؽمن سمدلم خمت دػ آد دًو اًمسدة  ٍ 

  اًم  س ًت اعمًد ٍ  اعمةا ٌ آؾمقيمٍ 

  

                                                           

 ٍ طمقق قمقئؿ اًمظ قر اعم ملي اعم تظر دراؾم (1)

 يقىمع راوممل قمغم آنؽمنمَ  (2)
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 :الجامًالفصل 
 

 ( ِفش رة أهل افعقت )    

   إح دَث افـعوَة     
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 (البشارة بالييب )
 

ضمً  ن در يدـ اًمم دقد امم رؾمدقق اهلل صدغم سمًؾم ًد قمـ ادسـ سمـ قمكم قم مف اًمسق  ىمًقج      

اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ     ىمًق اًمم قديج ومًظمؼما قمـ مخسٍ اؿممً  يبتقسمدًت ذم اًمتدقراة    وم دًق 

اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج ا ق يً ذم اًمتقراة يبتقبج حمصمل رؾمقق اهلل     صمؿ شمق رؾمدقق 

ُِتواهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾمد ؿ  دةا آ دٍ  ْكِجقذلِ  افبَّذْوَراةِ  ِ   ِظـْذَتُهمْ  َذْؽُبوًِفذ  َكذهُ ََ ، (1)﴾َواْْلِ

..ا ْلِت  ِفَِرُشولٍ  َوُذَعِؼً (2 )  َأْْحَُت  اْشُؿهُ  َِفْعِتي ِذنْ  ََ
 ،
(3)  

اا قم دمل اهلل يبتدقب ظمدًشمؿ اًم بمدلم،  قمـ اًم رسمًض سمـ ؾمًر ٍ قمـ رؾمقق اهلل اندف ىمدًقج     

سمً ق ايري، دقمقة اسمرا مؿ،  سماًرة قممسك،  رؤ ً ايدل   او آد  عم يملق ذم ـمم تف،  ؾمًظمؼميمؿ

  (4)اًمتل رات طملم  و ت ل،  ىممل ظمرج هلً نقر اوً  هلً ي ف ىم.قر اًماً 

يم ً يدع اًم بدل صدغم اهلل  اظمرج اًم ؼماا  اسمق ن مؿ اًمبم  ل قمـ اًم  تًو سمـ قمًصؿ ىمًقج     

 ؾم ؿج اشم ر  اًمتقراة  ىمًقج ن ؿ، قم مف  اًمف  ؾم ؿ وميً  رضمؾ وم ًق ًمف اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف 

ىمًقج  آنيمؾ  ىمًق ن ؿ، وم ًؿممل  ؾ دمملا ذم اًمتقراة  آنيمؾ  ىمًقج نيمل ن تدً يودؾ ن تدؽ 

 يوؾ  مئتؽ  خمرضمؽ،  يم ً نرضمدق او شمبدقو ي دً، وم دة ظمرضمدَ اقوم دً او شمبدقو  دق اندَ، 

  (5)وم ظرنً ومًذا ًممس انَ  ق

                                                           

  751األعراف:  ؾمقرة(1)

  6الصف:  ؾمقرة(2)

  174، ص15اعمي ز،اًمبحًرج ج (3)

  127، ص3اًمتؼم زي،يابًة اعم.ًسممحج ج (4)

  133، ص3اًمسمقـمل،اًمملر اعم وقرج ج (5)



 

041 
 

او اًم بدل مؿ  اًمبم  دل     قمدـ قمًئادٍ ىمًًمدَج يمة اظمرج اسمـ ؾم مل  ادًيمؿ     اسمدق ن د    

صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ يبتقب ذم آنيمؾ ٓومظ  ٓ هم دمظ  ٓ صدخًب ذم آؾمدقا   ٓ 

  (1)تزي سمًًمسمئٍ يو  ً  ًمبـ    ق   . ح

 ر   قمـ ايػم اعموي لم قم مف اًمسق   اسمـ قمبًس  ىمتدًدة او اهلل شم دًمم اظمدة اعممودً  قمدغم     

آنبمً  ىمبؾ نبم ً او خيؼم ا امم ؿ سمصب وف،   بنم  ؿ سمف،   ًير  ؿ سمت.مل  ف،  ىمًق ـمدً  سج 

اظمة اهلل اعمموً  قمغم آنبمً  قمغم آ ق  آظمر، ومًظمة يموً  آ ق سمة ضمً  سمف آظمر(2)  

ايددً ذم ادددقار اًمددةي دار سمددلم آيددً  اًمروددً قم مددف اًمسددق   راس اجلددًًمقت اًمم ددقدي     

    صمؿ اًمت َ قم مف اًمسق  امم راس اجلدًًمقت وم دًقج  اجلًصم مؼ اًم ٍماا، وم مل ضمً  وممف يً  كمج 

راو  دؾ دمدمل ذم ر آ دًت اًمتدل انزًمدَ قمدغم يقؾمدك سمدـ قمصدد ً هيقدي اىمبؾ قمكم اؾمًًمؽ سمًًم ا

حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ  ايتف اذا ضمً ت آيٍ آظمدػمة اشمبدًع رايمدٌ  نبه اًمتقراة يبتقسمً

ملد وم م دزع سم دق اهائمدؾ اًمب ػم،  سبحقو اًمرب ضمدملا ضمدملا، شمسدبمحً ضممل دملا، ذم اًمب دًئس اجُلد

اًمم ؿ  امم ي ب ؿ ًمت صئـ ىم قلؿ ومًو سمً ملهيؿ ؾممقومً   ت صقو لً يـ آيدؿ اًمبدًومرة ذم اىم دًر 

  ذم اًمتقراة يبتقب  ىمًق راس اجلًًمقتج ن ؿ انً ًم يمل ذًمؽ يمةًمؽآرض،  بةا  ق 

 صمؿ ىمًق ًم يًصم مؼج  ً نٍماا يممػ قم صؽ سمبتًب اؿمم ً 

 ىمًقج اقمرومف طمرومً طمرومً 

ىمدق  اا را دَ صدقرة رايمدٌ اددةر ٓسمسدً ضمقسممدٌ  ىمًق هلةج اشم رومًو  ةا يـ يمقيفج  دً

 اًم صر  وق  –اًم قر،  را َ رايمٌ اًمب ػم وقؤا 

                                                           

 اًمسمقـمل،اعم.ملر ؾمًسمؼ  (1)

  274، ص15اعمي ز،سمحًر ٓنقارج ج (2)



 

040 

 ً ؿم موم ًٓج ىممل ىمًق ذًمؽ  

 ؾ شم رف ذم آنيمدؾ ىمدقق قممسدكج اا ذا دٌ امم ا  ىمًق اًمروً قم مف اًمسق ج  ً نٍما    

ر درسمبؿ  رم،   )اًمبًرىم م ً( ضمًئل  ق اًمةي  ا مل زم سمًدؼ يمة ؿم ملت ًمدف،   دق اًمدةي   سد

 ر قمصددقد اًمب ددر  وم ددًقدًمبددؿ يمددؾ ر ،   ددق اًمددةي  بددملي وم ددًئح آيددؿ،   ددق اًمددةي  بسدد

  (1) و سمفاجلًصم مؼج يً ذيمرت ؿممئً يـ آنيمؾ آ  نحـ ي رّ 

يمة ىمًق آيً  اًمروً قم مف اًمسق  ذم طمدقارا يدع راس اجلدًًمقت اًمدةي ؾمدًًمف قمدـ يمم مدٍ    

ؿم مل سم بقشمدف يقؾمدك سمدـ قمصدراو  قممسدك سمدـ صمبقت نبقة حمصمل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ىمًقج 

ق ،  ىمدًق اًمرودً قم مدف اًمسدق ج  دؾ شم  دؿ  دً اًمسد  دا د ظم م دٍ اهلل ذم آرض قم دم ؿير ؿ 

هيددقدي او يقؾمددك قم مددف اًمسددق  ا ا سم ددل اهائمددؾ وم ددًق هلددؿج انددف ؾمددمًشممبؿ نبددل  ددق يددـ 

اظمقانبؿ وممف وم.ملىمقا،  ي ف ومًؾمص قا وم ؾ شم  ؿ او ًمب ل اهائمؾ اظمقة همدػم   ًمدمل اؾمدةقممؾ او 

ىمبدؾ اسمدرا مؿ قم مدف اًمسدق  يم َ شم رف ىمراسمٍ اهائمؾ يـ اؾمةقممؾ ا  اًمسبٌ اًمةي سمم  ة يدـ 

  (2)يقؾمك ٓ نملوم ف   ىمقق وم ًق راس اجلًًمقتج  ةا 

 البصازة بائنة اٍل البيت 

صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  اًم بدل ضمً  ذم صحمح اًمبخًري سمس ملا امم ضمًسمر سمدـ ؾمدصرةج اندف ؾمدصع

ر ايػما،  اودًف امم ذًمدؽ اًمدرا يج او اًم بدل ىمدًق يم صدٍ ظم مدَ د بقو اصم ً قما ؾم ؿ   ققج 

  (3)ىمر شيـ قم مف  ًمبـ اسمًا ؾمص ف   ققج يم  ؿ 

                                                           

  226، ص2اًم ؼمد ،آطمتيًجج ج (1)

  79، ص1ادق زي، شم سػم نقر اًمو  لمج ج (2)

  338، ص16، اسمـ طمير اًم س قا ،ومتح اًمبًريج ج165، ص4اًمبخًري،صحمح اًمبخًري، يمتًب آطمبً ج ج (3)

  617، ص3اًم مسًسمقري،يستملرن اًم.حمحلمج ج



 

041 
 

 ضمً  ذم يمتًب آيًرة يـ صحمح يسد ؿج او ضمدًسمر سمدـ ؾمدصرة ىمدًقج دظم دَ يدع ام قمدغم 

ل ومدم ؿ دل طمتدك  ص دداو  ةا آير ٓ     داًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ومسص تف   ققج 

   ذم ر ا ٍ صمًنمدٍ ر ا دً يسد ؿ ذم صدحمحف ا  دًج او اًم بدل قمنم ظم م ٍ يم  ؿ يـ ىمر ش اصم ً

ٓ  زاق اًمدمل ـ ىمدًئة طمتدك شم دق  اًمسدًقمٍ،   بدقو قم دم ؿ اصم دً صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ىمًقج 

  (1)قمنم ظم م ٍ يم  ؿ يـ ىمر ش

ل يد  ؿ اصم دً دٓ شمزاق  ةا آيٍ يست مة اير ً فمً رة قمغم قمدمل  ً طمتدك  ص د ذم ر ا ٍج 

  (2)قمنم ظم م ٍ يم  ؿ يـ ىمر ش، صمؿ  بقو اعمرج ا  اهلرج

 

  (3)ر ؿ يدـ ظمدةهلؿ يم  دؿ يدـ ىمدر شدر ىممة ٓ   دد بقو هلةا آيٍ اصم ً قما ذم ر ا ٍج 

ر يدـ ىمدر ش، ومدًذا   بدق يًضمدَ آرض د زاق  ةا اًممل ـ ىمدًئة امم اصم دل قماد ٓ قمـ انسج 

  (4)سمً   ً

آصم ل قمنم اعم  ملم يـ شم ؽ اعمر  ًت  ؿ آئصٍ يـ قمؽمشمف صدغم اهلل قم مدف ًمةا  ت ح او    

  اًمف  ؾم ؿ قمغم اًمت ًىمٌ 

اا شمًرن ومدمبؿ اًمو  دلم يدً  ر   ز مل سمـ ارىمؿ او اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ىمًقج     

او لسبتؿ لة ًمـ شم  قا سم ملي، اطممل ً اقمظؿ يـ آظمر، يمتدًب اهلل طمبدؾ ممدمل د يدـ اًمسدة  

امم آرض،  قمؽميت ا ؾ سممتل،  ًمـ   ؽمىمً طمتدك  دردا قمدكم اددقض، ومدًنظر ا يممدػ ا  دقا 

                                                           

  1821، ح1453ج 3يس ؿ،صحمح يس ؿ  (1)

  26،ص13،اعمت ل اهل ملي،يم زاًم ةق ،ج249،ص6اسمـ يموػم،جاسمـ يموػم،شمًر ك (2)

  27، ص13اهل ملي،يم ز اًم ةقج ج (3)

 اعم.ملر اًمسًسمؼ  (4)



 

042 

ظمةشمؿ سمدف ًمدـ شم د قا اا شمريمَ، وممبؿ يمة او ا   ىمًق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ا  ًج (1)ومم ة

  (2)يمتًب اهلل  قمؽميت ا ؾ سممتل

ًم مل ىمرو اًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ذم طممل ُ اًمو  لم سمدلم يمتدًب اهلل  سمدلم ا دؾ     

 اًمسق  طممُ ضم ؾ اًمتصسؽ لة ي.ملر  ملا ٍ  رمحٍ هلةا آيٍ  قم م ؿ اًمبمَ

ٍ ًم صسد صلم ذم ا دؾ يمة  ملق ادمل ُ سمابؾ س ح قمدغم طمٍمد آيًيدٍ  اًم مدًدة اًم ًيد   

 سممَ اًم بقة 

اندة يودؾ يمة ر   اسمق ؾم ممل اخلملري ىمًقج ؾمص َ اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ   ققج 

ومدمبؿ  ا ؾ سممتل وممبؿ يمس م ٍ نقح يـ ريمب ً نيً،  يـ ا ػ قم  ً همر ،  انة يوؾ ا ؾ سممتدل

  (3)سمًب طم ٍ ذم سم ل اهائمؾ يـ دظم ف هم ر ًمفيوؾ 

( قمغم  ةا ادمل ُ سم قًمفج ) انَ شم  دؿ او اعمدراد يدـ آيً  ذف اًممل ـ ) ىممل قم ؼ     

اًمدم ؿ ذم اًمدمل ـ ومًظمدة ومر قمدف  اصدقًمف يد  ؿ   ؿ قم م ؿ اًمسق  سمس م ٍ نقح او يـ جلدهشمابم 

نيً يـ قمةاب اًم ًر،  يـ ا ػ قم  ؿ يمًو يمصـ آ    ق  اًم قومًو امم ضمبؾ ًمم .صف يدـ ايدر 

 ؿ م  دةا ذم ادصدمؿ ) اًم مدًذ سمدًهلل(   اًمقضمدف ذم شمادبم  ؿ قم د اهلل، همػم او ذان همر  ذم اعمً ،

اًمسق  سمبًب طم ٍ  ق او اهلل شم دًمم ضم دؾ ذًمدؽ اًمبدًب يظ درا يدـ يظدً ر اًمتقاودع جلقًمدف، 

 لةا يمًو ؾمببً ًم صغ رة،   ةا  ضمف اًمابف قع دبصف،    اخل

                                                           

  84، ص1  اهل ملي،يم ز اًم ةقج ج328، ص2اًمؽميةي،صحمح اًمؽميةيج ج (1)

  662، ص5اًمؽميةي،صحمح اًمؽميةيج ج (2)

  43، ص2اًم.حمحلمج ج اًم مسًسمقري يستملرن 168، ص9اهلموصل جمصع اًمز ائملج ج (3)



 

043 
 

 قمظص دؿ ؿمدبرا  ىممل طمً ًمف اسمـ طمير اذ ىمًقج   ضمف شمابم  ؿ سمًًمسد م ٍ او يدـ اطمدب ؿ    

ًم  صٍ ينموم ؿ،  اظمة هيملي قم ةئ ؿ نيً يـ فم صٍ اعمخًًم ًت،  يدـ ا دػ قمدـ ذًمدؽ همدر  

ذم سمحر يم ر اًم  ؿ    ؽ ذم ي دً ز اًم غمدًو   امم او ىمدًقج   ضمدف شمادبم ؿ سمبدًب طم دٍ او اهلل 

ضم ؾ دظمقق ذًمؽ اًمبًب اًمةي  ق سمًب ارحيً ا  سممَ اعم ملس يدع اًمتقاودع  آؾمدتغ ًر ؾمدببً 

  (1)ضم ؾ هلةا آيٍ يقدة ا ؾ اًمبمَ ؾمببً هلً(ًم صغ رة  

 ىممل ر   اًمؽميةي سمس ملا قمـ اسمـ قمصر ىمًقج )آظمك رؾمقق اهلل صدغم اهلل قم مدف  اًمدف  ؾمد ؿ 

 دً رؾمدقق اهلل، آظممدَ سمدلم اصدحًسمؽ،  مل شمدقاخ سملم اصحًسمف، وميً  قمكم شممليع قمم دًا، وم دًقج 

 سمم ل  سملم اطممل 

يمدة ىمدًق ، (2) ؾم ؿج انَ اظمل ذم اًمدملنمً  آظمدرة وم ًق ًمف رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف    

 اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ لةا اًم.ملد ا  ًج

يقؾمك اندف ٓ نبدل   اًمةي سم و ل سمًدؼ يً اظمرشمؽ آ ًم  ز  انَ ي ل سمص زًمٍ  ًر و يـ

ري ذم اجل دٍ يدع د اندَ ي دل ذم ىم.د اودًف اًم بدل ىمدًئقج  سم ملي،  انَ اظمدل   ارصمدل  

  (3)اسم تل  انَ اظمل  رومم لومًـمصٍ 

اًم يدق  ايدًو  اظمرج اًم ؼماا قمـ اسمـ قمبًس او اًم بل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾمد ؿ ىمدًقج    

  (4)ٓ ؾ آرض يـ اًمغر ،  ا ؾ سممتل ايًو ٓ ؾ آرض يـ آظمتقف

                                                           

  54ذف اًممل ـ اعمقؾمقي،اعمراضم ًتج ص (1)

  299، ص2اًمؽميةي،صحمح اًمؽميةيج ج (2)

  42، ص5اهل ملي، يم ز اًم ةقج ج (3)

  49، ص3  اًم مسًسمقري، يستملرن اًم.حمحلمج ج65، ص2اًم ػم زآسمًدي، وم ًئؾ اخلصسٍج ج (4)



 

044 

قم مدً او اهلل ضم ؾ  قمـ ضمًسمر سمـ قمبمل اهلل ىمًقج ىمًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج    

 ز ضمتف  اسم ًا طميِ اهلل قمغم ظم  ف،   دؿ اسمدقاب اًم  دؿ ذم ايتدل، يدـ ا تدمل  لدؿ  دملي امم 

  (1)ساط يست مؿ

ا تدمل ا سمًًمادصس، ومدًذا همدًب  قم ف ا  ً ىمًقج ىمًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾمد ؿج 

ا سمددًًمز رة ومددًذا همًسمددَ اًمز ددرة ومً تددمل اًماددصس ومً تددمل ا سمددًًم صر، ومددًذا همددًب اًم صددر ومً تددمل ا 

 سمًًم رىممل ـ  وم مؾج

  ً رؾمقق اهلل يً اًماصس  يً اًم صر  يً اًمز رة  يً اًم رىمملاو 

،  اًم صدر قمدكم،  اًمز درة ومًـمصدٍ،  اًم رىمدملاو ىمًق صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج اًماصس اندً   

  (2)ادسـ  ادسلم    

او قم مددً ي ددل  انددً ي ددف،   ددق  زم يمددؾ  قمددـ رؾمددقق اهلل صددغم اهلل قم مددف  اًمددف  ؾمدد ؿج   

  (3)يويـ

ايً ادسلم ومًنف ي دل   دق اسم دل  ظمدػم اخل دؼ  قمـ رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

سم مل اظممف   ق ايً  اعمس صلم  يقمم اعموي لم  ظم م ٍ رب اًم دًعملم  هممدًث اعمسدتغمولم  يم دػ 

اعمستيػم ـ  طميٍ اهلل قمغم ظم  ف ا  لم   ق ؾمممل ؿمبًب ا دؾ اجل دٍ  سمدًب نيدًة آيدٍ ايدرا 

  (4)ري  ـمًقمتف ـمًقمتل يـ شمب ف ومًنف ي ل  يـ قم.ًا وم مس ي لاي

                                                           

  59-58، ص1ادسبًا اد  ل، ؿمقا مل اًمت ز ؾج ج (1)

 ادسبًا اد  ل،اعم.ملر اًمسًسمؼ  (2)

  32938اهل ملي،يم ز اًم ةقج  (3)

  121اًم.مل  ،آيًزمج  (4)
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 دً ضمدًسمر اندؽ ؾمدتب ك طمتدك شم  دك  ًمدملي رؾمقق اهلل جلًسمر سمـ قمبدمل اهلل آن.دًريج  ىمًق 

حمصمل سمـ قمكم سمـ ادسلم سمـ قمكم سمـ ام ـمًًمٌ اعم ر ف ذم اًمتقراة سمًًمبًىمر ومًذا ًم متف ومًىمراا ي دل 

  (1)اًمسق 

خيدرج ذم آظمدر ايتدل اعم دملي  سد مف اهلل  قمـ رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿ ا  ً     

  (2)اًمغمُ  ارج آرض نبً ً،     ل اعمًق صحًطمً،  شمبور اعمًؿممٍ،  شم ظؿ آيٍ

 قمـ ن مؿ سمـ محًدة اعمر زي، اًم ًؾمؿ سمـ يًًمؽ اعمزا قمـ  ًؾمدلم سمدـ ؾمدمًر ىمدًق ؾمدص َ    

  مٍ ىمًقج طمملصم ل ام، طمملصم ل قمكم سمـ ام ـمًًمٌ قم مف اًمسق  قم ف ىمدًقج اسمرا مؿ سمـ حمصمل سمـ اد

  (3)اعم ملي ي ً ا ؾ اًمبمَىمًق رؾمقق اهلل صغم اهلل قم مف  اًمف  ؾم ؿج 

ومًًمباًرة سمً ؾ اًمبمَ قم م ؿ اًمسق ، ا  يمؾ يًًمف قمقىمٍ سمص دًىمب ؿ  وم دًئ  ؿ ذم ي.دًدرنً 

آؾمقيمٍ نيمل آؿمًرة ًمدةًمؽ ذم اًمبتدٌ اًمسدة  ٍ اًمسدًسم ٍ  ذًمدؽ او آؾمدق   صودؾ قم قاندً 

ْرَؾُع إِِْفَراِهقُم اياؽميمً جلصمع آد ًو  اًمنمائع اًمتل ضمً  لً آنبمً ، ىمًق شم ًممج  ََ ْفَؼَواِظذَت ﴿َوإِْذ 

ِؿقُع اْفَعؾِقُم  ـَ  َتَؼعَّْل ِذـَّ  إِكََّك َأْكَت افسَّ ـَ  َواْجَعْؾـَ  ُذْسؾَِؿْغِ َفذَك َوِذذْن  *ِذَن اْفَعْقِت َوإِْشَلِظقُل َرِفَّ َرِفَّ

ًة ُذْسؾَِؿًة َفَك  بِـَ  ُأذَّ ََّ  .(4)﴾...ُذِر

 ايممل اسم ً     قب قم مف اًمسق  ًمف ذم يرض يقشمف قمغم طم م ٍ اًمتمل ـ سمًٓؾمق ، يمة ذم ىمقًمدف 

ْعُؼوَب ادَْْوُت إِْذ َؿ َل فَِعـِقِه َذ  َتْعُعُتوَن ِذذْن َِفْعذِتي َؿذ ُفوا َكْعُعذُت شم ًممج  ََ ـُْبْم ُصَفَتاَء إِْذ َحََضَ  ـُ ﴿َأْم 

                                                           

  223، ص46اعمي ز،اًمبحًرج ج (1)

  38722اهل ملي،يم ز اًم ةقج  (2)

  231اعمر زي،اًم تـج ص (3)

  128 - 127اًمب رةج  ؾمقرة(4)
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َك َوإَِفَه آَِف  َِك إِِْفَراِهقَم وَ   ىمقًمدف شم دًمم  .(1)إِْشَلِظقَل َوإِْشَح َق إَِهً  َواِحًتا َوَكْحُن َفُه ُذْسؾُِؿوَن﴾ إَِهَ

ـَ َن ِذَن ادُْْشذا  ًج  َة إِِْفَراِهقَم َحـِقًػ  َوَذ   َبُتوا ُؿْل َِفْل ِذؾَّ وُكوا ُهوًدا َأْو َكَص َرى ََتْ ـُ ِرـَِغ ذ﴿َوَؿ ُفوا 

َْشذَع ِط ُؿوُفوا آَذـَّ  ِفِ هَِّ َوَذ  ُأْكزِ  * ْٕ ْعُؼذوَب َوا ََ َل إَِفْقـَ  َوَذ  ُأْكِزَل إَِػ إِِْفَراِهقَم َوإِْشَلِظقَل َوإِْشَح َق َو

َٓ ُكَػذذِرُق َِفذذْغَ َأَحذذٍت ِذذذـُْفْم َوَكْحذذُن َفذذُه  َوَذذذ  ُأوِتَ ُذوَشذذى َوِظقَسذذى َوَذذذ  ُأوِتَ افـَّعِقاذذوَن ِذذذْن َرِِبِذذْم 

  (2)ُذْسؾُِؿوَن﴾ 

اًمبر ؿ    ل  ي قم قاو  ظمر همدػم آؾمدق  قمدـ د دـ آنبمدً  اًمسدًسم لم   وبدَ او ومًًم راو 

 آؾمق   ق اًممل ـ اًمةي   تصل اًممف  وٓ  آنبمً  قم م ؿ اًمسق  

  

                                                           

  133اًمب رةج ؾمقرة (1)

  136 - 135اًمب رةج  ؾمقرة(2)
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او  مل اًمتحر ػ اًمم قدي اًمتل ايتملت امم اًمبتًب اعم ملس )اًمتدقراة  آنيمدؾ( ـمصسدَ    

اًمباًرة، سمًًمرؾمقق صغم اهلل قم مف  اًمدف  ؾمد ؿ  ا دؾ سممدَ  اًمبوػم يـ ي ًعمف  طم ًئ ف ظم.قصً

اًم .صٍ قم م ؿ اًمسق     ةا ت ؾ ي صٍ اًمباػ قمـ طم م دٍ ا دؾ اًمبمدَ قم دم ؿ اًمسدق  ذم 

اًمبتددًب اعم ددملس  بت   ددً اًمبوددػم يددـ اعم.ددًقمٌ  همددػم او ن مددؾ اًمدد ص  ارضمًقمددف امم اصددقًمف 

 اًم غق ٍ  ب ل ٓيًـمٍ اًم وً  قمـ اد ًئؼ اعمت ص ٍ وممف 

   ل او  مع  ةا آؾم ًر ىمدمل نًًمت دً  دمل اًمتحر دػ، سمدؾ   دًن سم ً دً  ي دًيلم ٓ   ةا    

 نصؾ اًم.حٍ سملم ـممً ً 

ايً يظً ر آنحراف وم يمل ً ذم يسًئؾ خمت  ٍ يمصسهًمٍ اًمت رىمٍ اًم  ٍم ٍ اًمتل دم ؾ يدـ    

آصد  ً  يمدًو   وم  ف قمغم اًم دًعملم، قم دة سمدًو  دةااهلل اًمم قد اًما ٌ اعمختًر اًمةي اص  ًا 

 )ًمب ل اهائمؾ( سمخ.قص ذًمؽ اًمزيًو ٓ ذم يمؾ زيًو  قمٍم 

يمدة او اؾمدد ًر )اًمبتدًب اعم ددملس( شم سدٌ ًمددب ض يدـ شمسددصم ؿ اسمدً  )ًمب ددل اهائمددؾ( ا     

ي قيمً ًممل هلؿ اقمةٓ ىمبمحٍ شمت دًرم يدع  ود  ؿ اًمدمل  ل  آضمتةقمدل   دةا  او اًمتحر دػ ىمدمل 

ؾممًد فمًمل ؾمًر قم مف )سم ق اهائمؾ( ذم يرطم ٍ يً يدـ   ت ً ق ىم.ٍ يً ًمتؼم ر  وع اضمتةقمل ا 

 يراطمؾ شمًرخي ؿ 

 اجلمل ر سمًًمةيمر او اًم رآو اًمبر ؿ ىممل قمرض ًمبوػم يـ اًم .ص اًمتل  رد ذيمر ً ذم اؾمد ًر 

)اًمبتًب اعم ملس(، همػم او اؾم ًر اًمم قد ىمدمل شم ً ًمدَ يمدؾ ىم.دٍ يدـ  دةا اًم .دص ذم صدقرة 

يمة شم  ؾ يمتدٌ اًمتدًر ك  شم ً ًمت دً ًمغدرض شمدًرخيل يس س ٍ يمًي ٍ آضمزا  يؽماسم ٍ ادقادث، 
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سمحَ، ذم طملم او اًم رآو  بت ل سمةيمر يقاىمػ يـ  ةا اًم .ص  ٓ  دةيمر ً ًم تدًر ك ذم ذاشمدف 

  انة  ةيمر ً ظم.قصً ًم  ظٍ  اًمةيمر ،   ةيمر ً سمحسٌ اعم ًؾمبًت 

مل َ ًم  ظر انف قمغم اًمرهمؿ يـ ا ً  اًم .دًر  ًم م دقد سمخ مئدٍ )صد ٌ اعمسدمح( نيد اعم    

 دملوم ؿ )اًم  مل اًم مل ؿ  اجلمل مل(   ب ًو نَ قم قاو  اطمدمل  دق )اًمبتدًب اعم دملس( ذًمدؽ او 

  ٍ سم. آؾمق  امم  صَ يً يمؾ قمغم اًم مل د( اًم. مبل – ياؽمن   ق طم مل ؿ )اًم. مقا

ذًمددؽ او اهلددملف اًمددةي شمسدد ك اًممددف اًم.دد مبمٍ  اًم.دد مقنمٍ اًم ًعممددٍ  ددق زقمزقمددٍ قم ًئددمل     

ذم ي يددزة آؾمددق  اخلًًمددمل اًماددبقن ذم قم ددقهلؿ  شم ددًًممؿ د دد  ؿ،  اًماددبًب اعمسدد ؿ،  زرع 

 اًمبر ؿ( يمة ىمًق اطممل اعمستنمىملم ذم اطممل يولرا ؿج )اًم راو

)ان ً او اظم   ً ذم شم .ػم ؿمبًب اعمسد صلم ذم اعمغدرب ومحسدب ً زرع اًمادبقن ذم قم مدمل ؿ، 

  اومسًد ىم قلؿ نحق اًم رآو( 

 ضمدة را ًمدف سمدؾ، اًممدق   ًممدمل  بـ مل  اعمس صلم  آؾمق قمغم اًم. مقا – اد مل اًمم قدي 

 قم مف اهلل صغم اًمرؾمقق سماهو  ردت اًمتل، اد ًئؼ  شماق ف ـمصس قمغم   تٍم مل وم ق، اًمتًرخيمٍ

قم م ؿ اًمسق ، ذم )اًمبتًب اعم دملس(  اندة شم دمل  امم شمادق ف  قمنم آصم ل  آئصٍ  ؾم ؿ  اًمف

 اًمتًر ك اًم  س م ل سمابؾ قمً   شمًر ك اًم ملس سمابؾ ظمًص 
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 اليصوص والوثايق املتعلقة 
 ( بأٍل البيت )

 يف الكتاب املقدس 
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 ((  إئصٍ آصم ل قمنم )نص قمؼمي  ت  ؼ سمًًمرؾمقق )

 

 

 
 

 

 

 (( امم اًمرؾمقق)سمًؿمًرة    قب)ي  ع قمؼمي  ت  ؼ 
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 (( سمًًمرؾمقق )ي  ع قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة يقؾمك )

 
 (نصقذج يـ اًم سخٍ اخل مٍ )سمًًم ؼم ٍ  اًم ًرؾممٍ( شمقوح اًمباًرة سمًًمرؾمقق )
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 (( امم اًمرؾمقق )ي   ًو قمؼم ًو  ت   ًو سمًؿمًرة دا د )
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 ومًراو سمصبٍ ( يـ ضمبؾنص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة اًمرؾمقق )

 

 
 

 

 

 

 (  ( سم بقة حمصمل )نص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة قممسك )
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 (نص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة  قطم ً سمًٓيً  قمكم )

 

 
 

 

 (نص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة  قطم ً سمًًمز را  )

 

 
 



 

058 
 

 (نص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة اؿم مً سمًٓيً  اعم ملي )

 

 
 

 سمبرسمق نص قمؼمي  ت  ؼ سمهظمبًر  ريمً قمـ اعمةسمقح 
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 نص قمؼمي  ت  ؼ سمًظمبًر  قطم ً قمـ اعمةسمقح سمبرسمق 

 

 
 

 

 (نص قمؼمي  ت  ؼ سمباًرة  ؿم مً سمً يً  اعم ملي )
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070 

 فَزس املزاجع واملصادر 

 

 اًم رآو اًمبر ؿ 

 اًمم  قم، حمصمل سمـ  م    قب سمـ ضم  ر، شمًر ك اًمم  قم، دار صًدر، سمػم ت    1

   1989، سمػم ت، 5اًم ؼمي، حمصمل سمـ ضمر ر، شمًر ك اًم ؼمي، ط  2

 اعمس قدي، اسمق ادسـ قمكم سمـ ادسلم، اًمت بمف  آذاف، اًم ً رة، ب ت   3

اد بددل، اسمددق اًم ددرج قمددكم سمددـ اسمددرا مؿ، اًمسددػمة اد بمددٍ، سمددػم ت، ننمدد اعمبتبددٍ   4

 آؾمقيمٍ  

اًمنمدائع، ىمدؿ، اًم.مل  ، اسمق ضم  ر حمصمل سمـ قمكم سمـ ادسلم سمـ سمًسمق دف، قم دؾ   5

   1966ا راو، يبتبٍ اًمملا ري، ي اقرات ادمملر ٍ، اًم يػ، 

   1985اسمـ  اً  قمبمل اعم ؽ، اًمسػمة اًم بق ٍ، سمػم ت،   6

اًمس مكم،  سمق اًم ًؾمؿ قمبمل اًمرمحـ، اًمر ض إنػ ذم شم سػم اًمسػمة اًم بق دٍ، ط   7

   1973يٍم، 

   1986، 14اسمـ ىممؿ اجلقز ٍ، زاد اعم ًد ذم  مل  ظمػم اًم بًد، سمػم ت، ط  8

   1985، سمػم ت، 4أًمقد، شم سػم ر ح اعم ًا، ط  9

 ، سمػم ت، )ب ت(  2اًم يًر، قمبمل اًمق ًب، ىم.ص آنبمً ، ط  12

 ، اًم ً رة، )ب ت(  1اسمق ز رة، حمصمل، حمًيات ذم اًم ٍمانمٍ، ط  11

 اًمقاذم، قمكم قمبمل اًمقاطممل، آؾم ًر اعم ملؾمٍ، اًم ً رة، )ب ت(    12

 ادق زي، قمبمل قمكم سمـ   ٍ، شم سػم نقر اًمو  لم، ىمؿ، اؾمةقمم مًو، )ب ت(    13
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 اسمـ اًمقردي، ز ـ اًممل ـ قمصر، شمتصٍ اعمختٍم ذم  ظمبًر اًمبنم، )ب ت(    14

   ؾ د قرانَ، ىم.ٍ اد ًرة، جل ٍ اًمتهًممػ، يٍم، )ب ت(    15

 اهل ملي، رمحٍ اهلل، افم ًر ادؼ، ن مؼ قمصر اًمملؾمقىمل، د ًمٍ ىم ر، )ب ت(    16

، سمدػم ت، 1بخًري،  سمق قمبمل اهلل حمصمل سمدـ اؾمدةقممؾ، صدحمح اًمبخدًري، طاًم  17

1987   

اًم مسدددًسمقري،  سمدددق قمبدددمل اهلل حمصدددمل سمدددـ قمبدددمل اهلل اددددًيمؿ، اعمسدددتملرن قمدددغم   18
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 ا 1414، 1اق  ًؾملم، رايض، ص ح آيً  ادسـ )ع( ، ط  75
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