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 ←Ψالحثيب قال إى «الشيعح ُٔ اإلسالم» فوا سدكن؟
عتنت أنت أرت علت
۞ كنت أتكنت أتٌأرت علت عالت ُك فت تالكت كت خالت عردت الخلت العتميت ت ُك
أويبضيت تيلعأنت رضعًتأفسمعًت تو عخًت قديعت توحقد ًت جوسمعت تيتجلىت كت إعاتتت والتسس الت تحميت ررت

اشمليتألريف عًت عتق عالتاتت عالتو قوالتاتتو ثعات :
اففيت اشمليت تأتعلت ت علت أبعات ارإلتو أخعأرت ت مق عالت:ت خأت كتشمليت خأت ت يت تكتيهووأتهو رت ت
ت تعتق عالت الامديت:ت لتقووت إتتلو ت علت رت هلت اشملي تو لت كت عوأت أسعأعًتوأتلزتاتت هوتشمليت

].405
ات تو صعتت كت اتشعيليتوهنت اتتعو يتو اتتعالي.ت[أعات الرووت –اعلامديت–ت/5

و اشمليت ارو ضت ت سعوتاهلت نت خرت اكبود ت إت أت الخرت والتأستلت متت أبعات اكبنتصعنت ات عمتت
وسعلت"تاعاختعايت" توالتيتستو تاعاشملي ت إتالتيلكت ستلتعالتههرت اعففيت نت الخرت والت كت اسخوت ت

عنتأضنت ات كهتعتالدت
نت لكعرت صعنتو اتقمقن توقدتشعات ستلتعاهعت كدت تخرت لعوييت مت َي

عن تحميتيشعيلوأتتويكعصروأتت
عنتو أبع تتشمليت َي
شهعردت ثتعأتأضنت ات كت ت لعأتيق عالت كت أخعأت َي
ِء
عنتحسست
نتحرواتت مت لعويي ت تعتشمليت لعوييتيروأت رتاعاللك تاعجوفتقتعيت ثتعأت انت لسلرت َي
ز تهل.تت
الت أنتاهه تصريتتعًتالعالتشملنت بمرتحميتيقوال:ت( لتالدت قتلت ثتعأتوقمعوت لعوييتو أبع تت نتوإتت
عنتاكت انت عاس تو إهعأرت اتعستادوت ثتعأ تو ستتعاتتت در ًت فمتعًت كت اتسعتمكت انتإال تصعأت
َي
عنتيلر وأتاعالعوييت متاق عفت خالت سلت اشمليت عمهل تو ستترت
أبع تتيلر وأتاعالثتعأمي توصعأت أبعات َي

]12
12ت–ت/1
إالت ددت علتاكنت مت).ت[ معأت اشمليت–ت تسكت مك–ت اجلفت والت–ت اقسلت والت–ت ت
ِء
ست فررتيههستاتت
التهه تهوتحللت َيت
عنتاكت انت عاست نت اشمليتحميتق عال:ت(وسمهعلت َي
نتصكف عأ  :تٌ ُك
نت خًت اكتطت وسط ت
اتست انتغمرت اتل تو بغضت فررتيههستاتت ابغضت انتغمرت اتل تو مرت اكعوت َي

112ت
عال ور تو ال و ت اسو رت فل ت إأتيدت ات علت اجتع ي تو يَيع لتو افرقي )ت[أهجت ابخغيتت/8
).](127

ق عالت اتتققوأت:ت تست فررتوهلت اشمليت ارو ض توهلتهعالوأ توق عاو  :و مرت اكعوت نتحع ًت اكتطت
وسطت:ت يت هلت اسكي.ت

ت لتيلفمكعت أتأسسالت اشمليت ارو ضت:ت كتهلت اهيكت حرقهلت عنت–تهلتهلت كت اسكيت وت اشمليت؟ ت
اإعايتقتلعًت:ت أتتحفرتحفرأمك تو حرالت مهتعت در ًت بمرًت كت اشمليت أهلتغعاو ت نتحبت تحتلت تقدو ت
اوهمتت ت س هت نتحرقهل توالتيتوق ت تحمكتعتأ هلت رحمكتاهالتويقواوأ :ت(( آلأت يقكعت ألت ااتت ت
أتت تيترالتاعاكعأت تأزت اكعأ)).ت توق ت أهلت ت قوالتاهل ت ت
واتعتسئلت كت حر قهلتق عال :
(( أنتاتعتأ ينت رت رًت كلرتًت إجنتأعأيتور ووتقكبرتً))
عنت–ت تعت تقدت
و كديت كت رايت كت تبهلت عتيتمت جعد وت نت تق عرهلتاسأت ااتتحلت نت َي
التمكن تو تعت تقدتشملهلت اتلعصرت ار هملت الع عن توشملهلت عنتاكتسعمتعأت اتليدي ت
وغمرهل .................

۞ و عت كت اتدييت اهيت ستدالتاتتوهو:ت" اجكيت تر يت علت أبمعفتحتنت ر عهعت تو تر يت علت لت
عهعتحتنتأد عهعتشملتكعت هلت ابمن ".
كت ُكدّداِّبكت ت أتصمغيت اتدييت" ...أت اجكيت تر يت علت أبمعفتحتنت ر عهعت ت
ق عنت  :أت ارويبضيت ُكعَيبِّب ٌ

وهنت تر يت علت لتحتنتأد عهعت تنت".توامكت نت اتدييت اد ًت "حتنتأد عهعتشملتكعت"ت ههرت كت

.]32400
أسامفتتوألريفتت[ خك ت اكت انتشمبيت10/414/ح

۞ اتف عإسد:تق عنتو اتديي:تضلم ت-ت سكعررت رسلت ت أت لتوالت كتصغعأت اتعالمك .
•و عت كتقوات:ت عتأو رت اتبريت نتأفسمرتقواتتألعان :
" أت اهيكتف كو تو تعو ت اخعاتعوت وائلتهلت مرت ابرييت"تق عالتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت:ت"ت أنت
يع عنتوشملتل".
657/12ت.تو متت اجعأورتوزيعرتاكت اتكهأت الو نت تق عالت كتت اكتحجرت :
ق عنت أفرتأفسمرت اتبريت
2101ت]تو متت مسنتاكت رقدتوهوت اهيتيرويت كت
أ ضنت هاتتيتنتاكت لنأت–ت[ت اتقريست–ت
.]122
اله امكتو اتترو مكت ثلتإعارت اجلفنت[تإع مت اجرحتو اتلديلت–ت/1
۞ وهه ت اتدييت كعقضتاتدييت أك.ت ( أتأإخًتق عالتاعكبنت:تيع مرت ابرييت ق عالت :إالت ار همل).تأو رت
اوتر ورت تو اتر هيتاسكدتصتمح .

۞ وق عالت ابعأنتأحتتت ات:تأو رت اكتإريرت نتأفسمررت كت ريلت اكتحتمدتق عالت :حد كعت مسنتاكت
رقدت كت انت اجعأورت كت تتدتاكت عنت–ت اتدييت".تق عال :
-1ت رسلت تتدتاكت عنتهوت اوتإلفرت ابعقرت اثقيت اف عضل .
 -2اجعأور:تهوتزيعرتاكت اتكهأت تق عالت اكت لمكتو اوتر ور:ت ه زت توق عالت اكتحبَيعأ:ت عأتأ ضمَيعت
يضمت اتديي .
-3ت مسنتاكت رقد:تق عالت كتت اوتحعأل:ت اشمخ .
]4925
-4ت اكتحتمدت:تهوت تتدتاكتحتمدتوهوت:تضلم ت تو أفرت[ اضلمفي )  ( 10/2/598-599حت–
۞ و كتقواتت:تأويت اتبر أنت نت اتلجلت وسطت كت انتهريردت كت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلتق عالت
تالعنت:ت"ت أنتو أنتو اتسكتو اتسمكتو ع تيتو قملتوإلفرت نت اجكيت و أعًت علتسرأت تق عاعمكت
لع بعً َي
تو أنت لنتوشملتلت نت اجكي ".
)100ت:تأو رت اتبر أنت نت" وسط"تو متت"سعتنتاكت قبت"توالت
•ق عنت:تق عالت اهمثتنت نت" اتجتم"ت(/9

ر ت ....
.)3955
و اتدييت :ضلم ت تواخ تخعأت أفرت"ضلم ت اجع م"ت(
۞ و كتقواتت:توقدت تبرت اكتأمتمتتأفسمرت اتبريت صحت اتف عسمرت:تق عن  :خ تت(شمخت سخو)ت كت
اكتإريرتهوتاع تبعأت اجتمت تاع تبعأت ر ر تو ت قدتصرحت اكتأمتمتتاسأتأفسمرت اكتإريرت متت
اضلم تو اختمح  ( 7/299-300) :و ت عأت نتالضت تست اتفسمرت اتنتيكق لت كهعت اختمحت
و اضلم ت ثلتأفسمرت اثلعبن تو او حدي تو ابغوي تالتو اكتإرير تو اكت انتحعألتالتيلكت جررتأو ييت
و حدت كتهس فترامخًت علتصتتتتاعأف عالت هلت العل ت إأتت إ ت ررت أتأعلت اتكقو وت مهعتصتمحت
وضلم توهه ت اتدييتغعيتتت أتيوإدت نتالضت تست اتفسمرت اتنت مهعت اغيتو استمك تو مهعت
حعرييت ثمردت وضو يت لهواي ت مت أت تست اتفسمرت اتنتيوإدت مهعتهه ت ثلتأفسمرت اكتإرير ت
و اكت انتحعأل تو اثلعبن تو ابغويتيكق لت مهعتاع سعأمدت اختمتيت عتيكعققتهه ت للتالضت اتفسريكت
.....ت اخ.
 ←Ψالحثية قال إى شخصيح عثذهللا تي سثأ اليِْدٓ دست دسا ً كٔ تشٍْ الشيعح ُّٔ ال
أصل لِا؟
۞ سسكت اشمليت ارو ضتيهوري تو ع هلت اتكتفرت"ت اتهديت"تيهوري :
و جبعًتاألعأتهه ت ارويبضيتشلخميت بدت اتاكتسبس ت توهوت نتإالت:ت ع  :إعهلت تو عت ه زت و أضحت
أتتيجتمتامكت اجهلتو الدزتامكت كعيعت خ ت تو أختتت أتيقر ت تستقو تت اتجووتحتنتيستتممت

اإعاي تو امللت ر إمت اشمليت اتنت قروتشلقت اكتسبست امهوريت سسكت ارو ض :
عنت–ت ترقنت يت اتنت بتنتاتت ا ع يت كت اتوأسواتت رضعًتو إبعًت ت خعأو ت
 -1ق عالت اكوالتنت:ت عتعتقتلت َي
رق عًت خ ي :

رقيت كهعتق عانت:ت أت عمَيعتالتيتن تو تيتووتحتنتيسوالت الرزتالخعر تويتمت أرت د ًتوقستعًت–ت انت

قواتت....:وههرت افرقيتأستنت" اسبئمي " صتعزت بدت اتاكتسبست[ رالت اشمليت–تاعكوالتنت–توهوت عالت
شملنت بمرت نت اقرأت اثعايت اهجريت–ت ت ]32-33.

-2توق عالت الشنت:تإ رتالضت هلت العلت أت بدت اتاكتسبست عأتيهوريعًت سسعل توو انت عمَيعت ....ت انتقواتت:ت
عن تو إهرت ابر فدت كت د ئت تو فرت لعافمت.ت[ت أإعالت الشنت
وهوت والت كت شهرت اقوالتافررت ع يت َي
]101
–ت ت

-3تسلدتاكت بدت ات اقتن ت–تق عالت كت اسبئميت:تههرت افرقيتأستنت اسبمئي ت صتعزت بدت اتاكتسبس تو عأت
والت كت إهرت اتلكت علت انتالأ تو تر تو ثتعأ تو اختعاي تو إهرت ابر فدت كهلت.ت[ت اتق ع وت
. ] 20
و افرالت–ت ت
عنت انت اتد ئك تو عأت
 -4ألتيت ات اجل ئريتق عالت:تق عالت بدت
اتاكتسبستالعنت:ت أنت ااتتحق ع ت كف عرت َي
َي
يهوريعًت سسعلت....ت[ت أو أت اكلتعأميت]234/2

-5ت اكت انت اتديدتق عالت:تو والت كتإهرتاعاغعوت نت يع تت بدت اتاكتسبس تق عوت امتتوهوتيلتست(ت يت–ت انت
عنت)ت ت ق عالتات:ت أنت أن ت ق عال:تويعلت كت أع؟ت ق عال:ت أنت ا ......ت[شرحتأهجت ابخغيت]5/5
َي
اغعو توق عال:ت
-6ت اتعق عأنتأق لتقوالت اخدوالت نت اكتسبست ق عال:ت بدت اتاكتسبست اهيتأإمت انت الفر تو إهرت َي
غعالت علوأت ....تو عأتيل لت أت عمَيعت ات[.....ت أكقمحت اتق عال ]184 – 2/183تت

توحتنت ت ملت ت إامللت اتخعرأت اشملميت اتنتأقرتاشلخميت اكتسبست تع ًتاتعتسبل :
-7ت اغعأ وتاعثقفن .-8تأإعالت اتوسن .ارإعالتاعتعن .
َيت
-9-ت

-10تق ع ووت ارإعالتاعسري .
-11تر ئردت اتلعأرت اتستعدتاتقتبكت رتام عتنت اتعئري .
-12ت ارإعالت اكتر ور .-13ت جتمت ارإعالتاعقهبعئن .-14ت اتتريرتاعتعووسن .
-15تأقدت ارإعالتاعتفرشن .
-16ت كعالت الت الت عاست اكتشهرت شوز .-17-تإع مت ارو دتاعتقدسنت أرامعن .

-18ت ر دت أو أتاتتتدتاكت عهرت الع عن .-19ت الكنتو اق عزتالبعوت اقتن .-20تحلت اشلعالت حتدتاكت عووو .-21ت ر دت أو أتاتتتدتاكت عهرت الع ل .۞ وههرتشهعردت الت ابمنت نت اكتسبستوشلختت امهوري :
-1ت كت انتإلفر:ت أت بدت اتاكتسبست عأتيد نت اكبود تويل لت أت مرت اتس كمكتهوت اتألعان ت ات]10
كتإالت[....ت ش ت سر أت ت
-2تو كت انت بدت اتق عالت:تالكت ات بدت اتاكتسبس ت أتت ر نت اراواميت نت مرت اتس كمك تو عأتو ات مرت اتس كنت بد ًتات عئلعً ت اويلتاتكت هزت عمكعت[....ت لر يت بعأت ارإعالت–ت الشنت]71-70ت
۞ و َيعت كتأس مرت اكتسبست علت اختعاي ت إأتت عت ستتعات أتيوقمتامكهل تحميت شلت نت اتس مرت علت انت
إأ تو شلت نت اتس مرت علت اكت سلور تو شلت نت اتس مرت علت اجتمم توالتيتتلكت ت كت اهتجت ار عات
اتخر تو الر ال.
۞ و َيعت كت ستد اتتالخوت تتورت اوتأييت نت تعاتت"ت ضو فت علت اسكيت اتتتديي ت"تو متت:ت أت اعتهريرد ت
و البعراي تو لعويي تو أك توغمرهلتقدتأوو ت كت لست حبعأت امهوريت اهيت إهرت اسخوت د عً ت
و ويتق عبتت علتيهوريتت .
قلت  :هذا الرويبضة ال يعرف شيئب ً عن كعب وال يعرف شيئب ً عن المنهج .
ف والً :ت لست–تهوت لستاكت عأمت اتتمريت امتعأنت–تأسبتت ران تو أت عأتقبلت سخ تتيهوريت
اكتعي .
بايب ً  :كلت عمتتالضت اختعايتاعالعلت قط .
بللب ً  :رويعأتت كت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلتق عمعيتإد ً ت أتتالتيدأكت اكبن ت رو يتتت كتإككت اترسل .
ااعب ً :أو يتتت كتاكنت سر ئملتامسنت اتجي ت كدت حدت كت اتسعتمك تاقوالت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلت:ت
" تأخدقو ت هلت التعزتو تألهاوهل ت"ت اتدييت كت انتهريردت–ت اهيتيد نت ارويبضيتسه إتتت
وأق عتت الثمرت كت لس .
و كت اكت بعوت–ت اهيتيد نت اجعهلت يضعًتأق عتت كتت الثمر:تق عال"ت م تأسساوأت هلت التعزت كتششت

تو تعاللت اهيت ألالت علت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلت حددت تأقر وأتت تضعًتالتيشست توقدتحد للت أت
هلت التعزتاداو ت تعزت اتوغمرور ".

و متت أت لعوييت–ت اهيت رَي لت ارويبضيت متتإالت يضعًتإ رت لعويد لست حبعأت ق عالت  :أت عأت
كت صدالتهس فت اتتد مكت اهيكتيتد وأت كت هلت التعز تو أت كعتاكبعوت عمتت الهزت
544
و لت عتسبلت نت ابلعأيت.توهه تقوالت ترت نت عت رإتت اوتزأ يت اد شقنتريت(أعأيلتت/1
((اتتر كت حعرييت وت اتقكلتاسأرت اقررد ) .
وهه ت عتتيدالت علت أت اختعايت ألرو ت علت لستالضت رويعأتت كت هلت التعز توالتيغترو تاتت تعت
ز لتهه ت اجعهل توأقوالت تعتق عالت اكت ثمرت نتأفسمرر  :وامكت لت عتأسست امتت نت التستاثعانت كتت
ت إأت اله امكت كتالدرتقدتأسبو ت امتت شمعفت ثمردتالتيق عهعت(ت أفرتإالت نتأفسمرتسوأدت اكتل ) .
۞ وقوالت زيتأييت"ت نت تعاتت اهيتأق لت كتت اجعهل ت:ت"ت أت لعوييت ستخغنت لبعًتوإلعتت كت
أت لبعتسلكت"حتخع"تحتنت
ستشعأيي ت هه ت كت كديعوت زيتأيي تو اهيت كدت اكتسلدتوغمررت:ت َي
عوتاهعتسكيت32ه .

۞ و َيعت كتقواتت أت اتشممتامكتصكع يتقو ميت عأسميت سقوالت:تاكت ملت نتأفخملتههرت اكقتيت ت
الكتحسبنت أكنتسسأنتاتدييتو حدت أفلت عمتت اشمليتيفضحت رهلت تويبمكت أت اتشممت ار ضلتصكع يت
قو ميت عأسميتأقووت علت لعر دت اتسعتمكت الرزت.تأغلت أت وسسهعتيهور :
أويت اتجعسنت كت مرت اتس كمكت:ت"ت أت اتقدت عَيختت–ت يت سريت–ت كت اكعأت تو أت اكعأت تر يت عمتت

( 4/41
"ت( ابتعأت

وأو يعوت ريت ثمردتألبرت كتإالت ثل :
۞ أويت اتجعسنت أت اتكتفرتيسمرت نت الرزتاتعت نت اجفرت حترتوهوتقتعهلت.ت(ت يتقتلت الرزت)ت.ت
.( 318
( ابتعأت/52
۞ وأويت يضعًت:ت"ت عتاقنتامككعتوامكت الرزت ت اهاح ت"( ابتعأت(349/52

۞ وأويت يضعًت:ت ألت الرزت إأتاهلت برتسوفت ت عت أتتالتيلرات مت اق عئلت كهلتو حدت" ت( ابتعأت

)333/52ت.توغمرتإالت الثمرت مت تبعأت أت اتشممتقدتأس رتاعاهمورييت ثمرً تواعاكخر أميت يضعتً .
 ←Ψالحثية »قال إًِن ال يزهْى هي الصحاتح إال هي يستحق الزم فوا سدكن؟

۞ و عت كت وق ت اشمليت ارو ضت كت صتعزت اكبنتصعلت ات عميتوسعلتوزوإعأتت–ت قدت إعزت
اجعهلتاكفكت عتإعفت نت تبهل .
إت أهلتيلفروأت صتعزت اكبنت د ت خ يتو نتأو ييت د ت أاليت.ت تعت أهلتيلفروأت عئشيتوحفخيت –
أضلت ات كهتعتو أضعهتعت تعتهوتصكممتهه ت اتتلع ت اجعهل .
الكتحسبنت أت افنت أتبعرت اجتممت انت أتهه ت اشلقت تيقر تو تيفهل  .و امللت لعأيت اختعايت علت
عنت نت انتالرتو ترتأضنت ات كهتع .
اسكيت هلت ابمنتوالعصيتشهعردت مرت اتس كمكت َي
۞ واقدت أنت مرت اتس كمكت–تأضنت ات كتت–تسويدتاكتغف عيت تو عأت كت عصتتتو بعأت صتعاتت ت
ت ق عالتاتت:تيع مرت اتس كمكت ت رأوتاكفرت كت اشمليتيتكعواوأت اعتالرتو ترتاغمرت اهيتهتعت كت يتاتت
هل تويروأت ألتأضترتاهتعت علت ثلت عت عكو ت
ت ق عالت:ت وإتاعات وإتاعات رأمكت ت أت ضترتاهتعت ت اهيت أتكنت اتضنت عمتت تالكت ات كت ضترت
اهتعت ت اتسكت اجتملت ت و تأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلتوصعحبعرتووزير رت ت-تأحتيت ات عمهتعت–ت لت
أهضتر مت المكمكتيبلنت تق عاضعًت علتيدتسويدت تحتنتر لت اتسجدت ت خلدت اتكبرت جعكت عمتت
تتلكعًت تق عاضعًت علتاتمتتت توهنتامضعفت ت عتاعالت قو وتيه روأتسمديتقرييتو اويت اتسعتمكتاتعت أعت
كتت تكلرت تو تعتق عاو تاررت تو علت عتق عاو ت لعقست ت عتو اهيت علت اتبيتوار ت اكستيت ت تيتبهتعت ت

س كتأقنت تو تيبغضهتعت ت عإرتأريفت تصتبعتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت علت اخدالتو او عفت
يس ر أتويكهمعأت تويقضمعأتويلعقبعأت ت تعتيجعوز أت متعتيخكلعأتأ يتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت ت
و عأت تيريت ثلتأ يهتعتأ يعًت تو تيتست تبهتعت حد ًت ضنتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلتوهوت كهتعت
أ رت تو ضمعتو اتس كوأت كهتعتأ ضوأت ت رتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت اعتالرت علتصخدت اتس كمكت
ت خعنتاهلتأعلت يعوت نتحمعدتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت عتعتقبضت اتأبمتت عمتت اسخوتو تعأتاتت عت
كدرت ت ضنت فقور ًتصعنت ات عمتتوسعلتو رت اتس كوأتإالت تو وضو ت امتت ال عدت أهتعت قروأتعأت ت

لت تورت ابمليت عئلمكتغمرت لرهمكت ت أعت والت كتسكتاتتإالت كتاكنت بد اتتعستوهوتاهالت عأرت
تيورتاوت أتالضكعت ف عرت ت لعأتو ات مرت كتاقنتأ يت تو أحتتتأحتيت تو يبستتوأ عًت تو قد تتسعتعت

و سخ عت تشبهتتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلتاتملعئملتأ يتوأحتيت تواإار هملت فوًتووق عأًت ت سعأت مكعت
سمردتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت تحتنتقبضتت ات علتإالت ت لتوانت رتالدرت ترت تو ستس رت نت

إالت اتسعتمكت ت تكهلت كتأضنتو كهلت كت ررت ت علتيف عأالت ادأمعتحتنتأضنتاتت كت عأت رهتت ت
و ق عوت رت علت كهعات اكبنتصعنت ات عمتتوسعلت تيتبمت رهتعت عأبعات افخملت رت تت تو عأتو ات
أ مق عًتأحمتعًتاضلف عفت اتعستمك تواعاتس كمكت وأعًتوأعصرًت علت افعاتمكت ت تأس هرت نت اتاو يت ئلت ت
ضرزت اتاعاتلت علتاسعأتت توإللت اخدالت كتشسأتت تحتنت أت كعتاكفكت أت علعًتيكتلت علتاسعأتت ت لت
اتاإسخ تت اسخوتوإللتهجرأتتاعديكتقو عت ت اقنت اتاتت نتق عوزت اتس كمكت اتتبيتو نتق عوزت

اتشر مكت اتكع قمكت ارهبيت تشبهتتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلتاجبريلت تكعًتغعمفعًت علت د فت ت
واكوحتحكق عًت غتعإعًت علت الف عأت تو اضر فت علت ع يت ات رت كدرت كت اسر فت علت لخميت ات ت تكتاللت

اتثعهتعت–تأحتيت ات عمهتعت–توأزقكعت اتضنت علتسبمعهتعت ت إأتت تيبعلت بعغهتعت تاعاتستاهتعت تو أبعات
عأهتعت ت تكت حبكنت عمتبهتعت تو كتالتيتبهتعت قدت اغضكنتو أعت كتتاررت تواوت كنتأقد نت امللت

نت رهتعتالعقبنت علتهه ت شدت القوايت ت تكت وأمنتاتتالدتهه ت امووت إأتت عمتت عت علت اتفتريت ت
تو مرتههرت يتالدتأبمهعت اوتالرتو ترت ت لت ات علتاعالمرت يكتهوت تو قوالتقوانتهه تو ستغفرت
اتانتوالل) .
عنت اكتتت وت عثووتالترتاكت
عنت كتألويجتت َي
وامكت رالت علتههرت الخقيت اتمبيت اتتمكيتامكت ترتو َي
التعز .
عنتاكت انت عاست اتقرز تيثكنت علت انتالرتو ترتت
۞ التهه ت عالت شترت اكللنت–تصعحست َي
مقوالت:ت"ت عتالدت–ت إأت اتأبعأكتوألعانت روتههرت يتارسواتت تتدتصعنت ات عمتتوسعل ت جتمت
عتتهعتو إهرهعت علت اكعو ت عبيتاهالت عتشعفت ات أتيعبي ت لتقبضتت ات لتوإلت انتأضو أتتو تلت
إكعأت ت لتوانت كتالدرتقووتصعاتوأت تعو تالتعزت اتوسكيتأبمتت تتدتصعنت ات عمتتوسعل توإل هلت
اسحسكت عت سعفو ت كت اخعاتعو "ت(ت افتوحت–ت اكت ثلت)1/385
۞ و نت تبيت ريتيقوالت:ت يهعت اكعوت  :أت اتأبعأكتوألعانتاليت مللتأسواتت تتد ًتصعنت ات

عمتتوسعلتاشمرًتوأهيرً تو ألالت عمتت التعزت متت اتخالتو اتر و تو افر ئضتو اسكي ت لتقبضتت امتتو رَييت

عت عأت عمت ت لت ستلع ت علت اكعوت اعتالرت سعأتاسمرأت تو ستكتاسكتت تو ستلع ت اوتالرت تر ت
عستًكتاتثلتأعلت اسكيت.ت(ت افتوحت اكت ثلت–ت. ) 396/1

۞ وهه تهوت بدت اتاكت بعوتيتدحت ثتعأتاكت ف عأت مقوال :
أحلت ات اعت ترو ت عأتو ات روت اتفدد تو ضلت ابرأد تهجعرً تاع ستعأ ت ثمرت اد وات كدتإ رت
اكعأ تأهعضعًت كدت لت لر ي تسبعق عًت انت لت كتي تحبمبعًت امعًتو معًتصعحستإميت السرد ت تكتأسوالت ات
صعنت ات عمتتوسعل.ت( روات اههستو لعرأت اجو هر ) 3/75
۞ وهه تهوت ا عوت عنتاكت اتسمك – اتعتوقمتالضهلت نت انتالرتو ترتو ثتعأتو رغو تت
يكت ُك رِءإو ت ِءكت ِء
عإرِء ت ِء
ِء
ِء
ض تخًت
ريعأِءِءه ْتلت َيو َي ْ َيو اِء ِءه ْتلتيَي ْبتَي ُكغ َيت
يكت اَّله َيت ْ ُك
ق عالتاهلت:ت تألبروأنت...ت أتلت "اْعفُكقَيَير فت ْا ُكت َيه َي
وأت َي ْ
لته تلت اخَّل ِء
ِّب ت ِء
وأ"ت اتشرت(.)8
عرقُك َيت
كخ ُكر َيت
وأت اعَّل تتَيت َيو َيأ ُكسواَي تتُكت ُْكواَيئِء َيت ُك ُك
َي
كت اعَّل تتت َيوأِء ْ
ض َيو أتعًت َيويَي ُك

ق عاو ت  :تت

ِء
وأت ِءنت
د َيت
وأت َي ْت
عأت ِءكتقَيْب عِء ِءه ْتلتيُكِءتبُّب َيت
يت َيت
ق عالت:ت سأتلت"ت َيو اَّل ِءه َيت
عإ َيترت ِءاَي ْمه ْتلت َيوَيتتيَيِءج ُك
يكتأَيبَيوَّلؤُكو ت ادَّل َيتأت َيو ْاِء َي
كت َيه َي
وأت َيعَيلت َيأفُكِءس ِءه تلتواَي توت َي ت ِء ِء
ص ِء
لت
والتشُك تحَّلتأَيفِْءس ِءتتت َيس ُْكواَيئِء َيت
عص تيٌت َيو َيكتيُك َيت
عإ تيًت ِّبتَّلعت ُكوأُكو ت َيويُك ْسِء ُكر َيت
ُك ُك
ْ َي ْ َي
دوأِءه ْتلت َيح َي
خ َي
عأتاه ْتلت َي َي
وأت"ت اتشرت(.)9
ُكه ُكتلت ْا ُكتفْعِء ُكت َيت
ق عاو ت  :ت

وأَيتأَياَّلكَيعت غِْءف ترْت
يكَيتإَيعؤُكو تِء كتاَيلْ ِءد ِءه تلْتيَيقُكواُك ت
ق عالت:ت شهدت أللتاستلت كت اهيكتق عالت ات لتوإلت مهل ت" وَي اَّل ِءه ت
ملٌ "
ورتأَّلِءح ت
لتأَيفُك ٌت
يكَيت َيكُكو تأَياَّلكَيعتِءأَّل َيت
عأتوَيَيتتأَيجْلَي تلْت ِء نتقُكعُكواِءكَيعت ِءغ تخّدًتاِّبعَّل ِءه ت
يكَيتسَيبَيقُكوأَيعتاِء ْعاِءيتَي ِءت
اَيكَيعتوَيِءاِء ْوَي ِءأكَيعت اَّل ِءه ت
)10ت.ت رإو ت للت اتالل .
اتشرت(

عنتاكت اتسمك ت تستلتتتوقدتسئلت:ت" م ت عأنت
ق عالت اوتحعزوت اتدأنت:ت عتأ ينتهعشتمعًت قتت كت َي
كلايت انتالرتو ترت كدتأسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت؟؟ت سشعأتامدرت انت اقبرت لتق عالت :اتكلاتهتعت
كتت اسع ي"ت.ت(سمرت خوت اكبخفت–ت)394/4
 ←Ψيقْل الحثية إى القشآى ّصف السيذتيي (عائشح) ّ(حفصح) تاإلصغاء ّاشتشط عليِوا
التْتح ّلن يخثشًا القشآى تتلك التْتح؟
۞ و عت كت لكتت–تق عأعتت ات–ت نت عئشيتوحفخيت–تأضلت ات كهتع تحميتق عالت:ت أت اقر أت اتلملت
ل َيتعت"ت لتق عال " :
ص َيغ ْت
قدتأتلت نتسوأدت اتتريلتاإر أيت عئشيتوحفخيت" ِءأتأَيتُكواَيعت ِءاَيلت اعَّلِءتتت َيقَي ْت
نتقُكعُكواُك ُك
دت َي
و اخغوت كتصف عوت اهيكت تيس كوأتاعآل ردت تاقواتتألعانت":واتخغنت امتت ئددت اهيكت تيس كوأت
اعآل رد ".

ق عنت :صغنتاتلكنت:ت دانتو عانت كت اتل توهوتحلت ارسوالت اتصعنت ات عمتتوسعلت ت تعت نت
( اتفسمرت البمرت)تاعر زيت توغمرر .
و خوت اجعهلت عتت أتر رت كت اكعحميت اعغوييتو صتخحمي تواتقديرت أتيلوأتهكعكتإأستام ئشيت
وحفخيتاسبست اغمرد تحميتحروت اكبنت عت حلت اتاتت كت عأييتأضنت ات كهعت–ت وت ار هملت – اكت اكبنت
صعنت ات عمتتوسعل ت ملوأعتقدتأعاتعت كتتوهه ت إهرتاقواتتألعانت " ِءأتأَيتُكواَيعت ِءاَيلت اعَّلِءتتت"ت قدتر عهتعت
انت اتواي ت

ت ختيفكتاهتعت أهتعتالتيتواعتاتعتيعن :
عوترأإعأهتع .
-1تاتعت بنت كت َي

-2ت أهتعتزوإتعت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلت نت اجكي .
-3ت أت ات مرهتعتامكت اتمعدت ادأمعتوزيكتهعتوامكت اتوأسواتتو اد أت رد ت ع ترأت اتوأسواتت
توحروت عمتت أتيتلوات عمهك تو تع ت نت
و اد أت آل رد
تواهالتحروت ات عمتت أتيتبدالتاهكتغمرهك َي
َي
اعحيتإالتاتتالدتإال .

-4ت أت اكبنت عوتوهكت هعوت اتس كمكتاكقت اقر أ .
ويلفلتاعيجعزتالدوت ا عاي ت–تاعاكسبيتاتفخيتأضنت ات كهع ت–ت عتأو رتقمكتاكتزيدت أت اكبنتصعنت ات
عمتتوسعلت عَيلتحفخيتاكنت ترت ت د لت عمهعت ع هعت–تقد ي تو ثتعأت–ت اكعت فلوأ ت بلنتوق عانت:ت
و ات عت عقكنت كتشبمت توإعفت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلت ق عالت " :ق عالتانتإبريلت:تأ إمتحفخيت إأهعت
15ت–تح) 2007
صو يتقو يت تو أهعتزوإتلت نت اجكي ") أفرت اختمتيت–ت/5
•و يضعًتاعاكسبيتالعئشيتأضنت ات كهع :

كت تروتاكت الع ت أتتق عالت" :تيعأسوالت ات:ت كت حست اكعوت املت؟تق عالت:ت عئشيت تق عالت ت تكت ارإعالت؟ت

ق عالت:ت اوهعت".تأو رت اتر هي.ت
ّ ←Ψهارا عي التقشية تيي السٌح ّالشيعح؟
۞ أعت ر وت انت اتلعييت ت انت اتخعروت تالكت اتقريست كتوإهيتأفرت ارو ضت ستتمل تو برت
راملت علتإالتت

۞ والً :عتق عاتت تد هلتو بمرهلتألتيت ات اجل ئريت:ت"ت أعت تأجتتمت لهلت–ت(ت يت مت اسكيت)ت–ت علت
اتت تو ت علتأبنت تو ت علت عوت توإالت أهلتيقواوأت:ت أتأاهلتهوت اهيت عأت تتدتأبمتت تو عمفتتت
زت اهيت عمفيتأبمتت
زت تو تاهالت اكبنت تالتأقوالت:ت أت َي
كتالدرت اعتالرت توأتكت تأقوالتاهه ت َي
ار َي
ار َي
اوتالرتامكتأاكعت تو تإالت اكبنتأبمكع ت"ت(ت أو أت اجل ئرييت )2/278
۞ عأمتعًت:تهلتيستتعوأتر عفت اسكيت تو و اهل ت تو ر ضهلت لم تيلوأت اتقريست؟ !
•يقوالت تد هلتيوس ت ابتر أن:ت"و اتشهوأت نت خوت صتعاكعت اتتقد مكتهوت اتللتالفرهلت توأخبهلت
)175
توأجعستهلت توهوت اتسيدتاعارو يعوت ا ع مي " ) اتد ئلت اكعضردت–تاتتققهلت ابتر أنت–ت/5
۞ التصرحتاجو زتقتلت اسكي تو هت و اهلت ق عال :
و الىتهه ت اقوالتإهست اوت اخخح تو اكت رأيك توسخزتوهوت اتلت افعهرتالفرت اتلعا ت( اسكن)ت
وأخبتت توشر يتوحلت عاتتور تت.ت(ت اترإمت اسعالت )10/360
وق عالت :اوت لكت حدت غتمعالتششت كتأفووتهس فتو و اهلت كتغمرت ستعل تتاضرأت عمتت وت علت و أت ت
تإعزتاتت متعتامكتتوامكت اتألعانت"ت.ت(ت اشهعزت اثعقست–ت ابتر أن –

) 267-266/

اكبنت تو ت
۞ إتًت م تيتلكت اتق عأزت مت اشمليت ارو ضت اهيكت تيتفقوأت لكعت نت َي
زتو ت نت َي
ار َي
نت العمفيت انتالرت .....؟ !
۞

م تيتلكت اتق عأزت متقووتيلفروأت اختعايت د ت خ يت قطتو نتأو ييت د ت أاليت؟ !

۞

تويتهتوأهكتاعالمعأيت؟ !
م تيتلكت اتق عأزت متقووتيلفروأت هعوت اتس كمكت
َي
م تيتلكت اتق عأزت متقووتيلتقدوأتاتتري ت اقر أت تويلتقدوأتتاتخت ت ع تيت اتل ووت؟ !

۞

م تيتلكت اتق عأزت متقووتيلفروأت ئتيت أاليت تو اخو ميت تو شع ردت تو اسكيتإتملعًت؟ !
م تيتلكت اتق عأزت متقووتيستتعوأتر عفتو ر رتو و الت اسكَييتإتملعًت؟ !

۞

۞

۞ م تيتلكت اتق عأزت متقووتيلتقدوأت أت اكعوتإتملعًت اكعفتزأعت َيتهلتأغلت أت ثمرًت كهلت اكعفت
تليتو عأدت روات؟ !
) 135
۞ أويت العمكنت":ت أت اكعوت عهلت و رتزأعتت وتق عالتاغعيعتت عت ختشملتكع ت"ت(ت/8
۞ واقدت شعنت لت اتتعو وت اتنت قمتنت إلتهه ت اغررت كتقبلت تو رت كت تررتاهالتحميت
كنت أالمكتسكيت كت تررت إلتإالت اتقريستهوت اد توأت اقرضعوي .
ُّ ←Ψل التقيح هْجْدج فٔ القشآى كوا يقْل «الحثية»؟
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۞ يقوالت حسعأت اهنتإهمرت نت( اشمليتو اسكيت–ت /
ستد اهلت علتإو زت اتقميت كت آليعوت اقر أمي تو حعريي تو ارو يعوت كدت الورت علت اكفكت ت
امكت ت ضتو يتيضتلت عمهعت الق خفتاعتعان :
-1ت أت ستد التاعآليعوت ثلتقوالت ات "و تأعقو تاسيديللت انت اتهعلت " وقواتت"ت كفرتأفردت نت اكجووت
ق عالت أنتسقملت"توقواتت"توإعفت ودتيوس ت د عو ت عمتت لر هلتوهلتاتت كلروأ ت "وقواتت"ت تيتلهت
اتس كوأت الع ريكت وامعف ت"....توقواتت"ت ت كت ررتوق عبتت تتئكتاعايتعأ ت"توغمرتإالت كت آليعو ت ت
و ستد التاعارو يعوت ثلتقخيت انتإكدال تو انتإأ تو انتالر – اختامكت َيت ستد ًتاع خً ت أهعت ت
أدالت تعق عًت علتإو زت الهزتو اتقميتو اصر أت عمت تالت آليعوتو حعرييتأدالتر ايتصريتيت علت أت

الهزتو اتقميت اشملميت نت اديكت تيجوزتاتعالت كت حو الت ثلتقواتتألعانت "يع يهعت ارسوالتاعلت عت ألألت
املت كتأالتو أتالتأفللت تعتاعغنتأسعاتتتو اتيلختلت كت اكعو ت"ت اتعئددت(67ت)ت.توقواتت:ت"ت

اهيكتيبعغوأتأسع وت اتويلشوأتتو تيلشوأت حد ًت ت ا ت"ت حل زت()39ت.توقواتت"ت عصداتاتعتأس رتت
سىت كتأبنتق عألت لتتأاَيموأت ثمرت تعتوهكو تاتعت
و ررت كت اتشر مك ت"ت اتجرت()94ت.توقواتت "و ً
صعاهلت نتسبملت اتو عتضلفو تتو عت ستلعأو تو اتيتست اخعاريك ت"ت الت تر أت )" (146و تيلع وأت

119ت)ت"ت أقو ت اتوقواو تقو ًت
او يتآلئل " اتعئددت()54ت ت"ت أقو ت اتو وأو ت مت اخعرقمك ت"ت اتوايت(ت
سديدتًت"ت حل زت(70).
وقواتتصعنت ات عمتتوسعلت"ت بروت معأيت أتأتددت عكتوحديثعًتهوتالتاتت خدالتو أنتاتت عإز ت"ت
أو رت اوتر ورت نتسككتت.تالت نتأهجت ابخغي  " :ايتعأت أتأس رت اخدالتحميتيضركت علت الهزت
. )181
حميتيكفللت"ت( اشمليتو اسكي – /
۞ و أت اضرايت اق عضميت نتقضميت اتقميت اتنتألش ت أهعت عت تر نت ت ستتخالت و التور عفت
و ر رت اسكيتو امللت ادامل :
-قواهلت:تأويت اخدوالت نت العلت سكد ًت انتر ورتاكت رقدتق عالت:تق عنت انت بدت ات:ت عتأقوالت نت

قتلت اكعصست؟تيقخدوأتاتت اسكنت –ق عالت"تحخالت ادوت تالكنت أقنت عملت ت إأتقدأوت أتأق عست عمتت
حعئتعًت ت وتأغرقتت نت عفت تالنت تيشهدتاتت عملت ع للًت ت ق عنت:ت تعتأريت نت عاتت؟تق عالت:ت هت عت
)308
قدأوت( أو أت اكلتعأميت–تألتيت ات اجل ئريت–ت/2
ًت

۞ و تعتيبمكت أت اتقخورتاعاقتلتهو ت اسكنت:ت عتصرحتاتت اجل ئريتاسأت الخفوأتاوت عأت كت هلت
اسكيتيجستقتعتتحميتق عالت"تأوىت أت الخفوأتيتست خأعًتو خأعًت توهوتسكنت ت مكبغنتقتعتتاللتوإتت
و د تتو عتت"ت عاتقتملت عوتاجتممت اسكيتحتلتاوت عأت اسكنت مر ت–ت(ت أو أت اكلتعأميت–تألتيت ات
اجل ئريت) 2/308
الت اتف عإسدتو افضمتيت نت اتقميتاعوصوالتالدهعتاتد مرت اسكيتتو اتر مكت اشريفمكتو اللبي :ق عالت اسمدتحسمكت وسويت كت عتعفت اكج تو اخديلت اهيت عأت قراعًتإد ًت كت التمكنت نت تعايت"تش ت سر أت"ت 86/تحمكتعتإهستيهكئيتاكجعحت اثوأدت اير أميتق عال :
و نتإعسيت عصيت مت ا عوت(ت التمكنت)تق عالتانت:تسمدتحسمكت:ت أت و أتاتكفمهتوصعيعت ئتيتصعو وت ات
وسخ تت عمهلت تسكسفلتر عفت اكو صس ت توأقتلت اكعفهلت توأستتنتأسعفهلت تواكتأتركت حد ًت كهلتيف عنت
كت الق عزت توستلوأت و اهلت عاخيتاشمليت هلت ابمن ت توسكتتوت ليتو اتديكيت كتوإتت أر ت ت أت
هعأمكت اتديكتمكتصعأأعت لق لت اوهعاممك ت تو تادت أتألوأت راخفت أرت ات اتبعأ يت اتقدسيتقبعيت
اعكعوت نت اخخدت توسكتقلتاهالتحعلت ئتيت عمهلت اسخو.
 ←Ψقال الحثية إى صّاج الوتعح ششعّٔ ،لَ هٌافع اجتواعيح !
۞ عت كتقواتت نت اتتليتو ستد ايتاتديي :
" كعتأغلوت مت اكبنتصعنت ات عمتتوسعلتوامكت لكعتأسعفت ت ق عكعت:ت تألتخلت؟ت كهعأعت كتإالت ت
ر قتاكعتالدتإالت أتأكلحت اتر دتاعاثوزت انت إلت ت لتقر ت عمكعت:ت"تيع يهعت اهيكتف كو ت تأتر و ت
مبعوت عت حلت اتاللت ".
ق عن :
)108ت نتسوأدت اتعئدد)تحوالت
-1ت أتهه ت عأتقبلتأتريلت اتتلي ت تق عالت( اتع فت اكت ثمرت نتأفسمررت(/2
ههرت آلييت:توهه ت عأتقبلتأتريلتألعحت اتتلي .
-2ت أتهه ت كتقوالت اكت تروتامكت ر و عًت انت اكبنتصعنت ات عمتتوسعل ت لتقر ت بدت ات"ت آليي ".
-3تق عالت اكوويت:ت متت شعأدت الت أتت عأتيلتقدت اعحتهعت قوالت اكت بعوتو أتتالتيبعغتتأسلت .

•ق عالت اكتحجرت نت افتح :توإعهرت ستشهعرت اكت سلورت نت آلييتهكعتيشلرتاسأتت عأتيريتاجو زت اتتلي ت ت
ق عالت اقر بن:تالعتتالتيلكتحمكئهتاعغتت اكعسخت ت لتاعغتت رإمتالد.تتق عنت :يسيدرت عتإ ررت استع معنت
أتتوقمت نتأو ييت انت لعوييت كت ستع ملتاكت انت عادت فلعتت لتتأركتإالت"تق عالت:تو نتأو ييت اكت

مكميت كت ستع ملت:ت"ت لتإعفتأتريتهعتالدتو نتأو ييت لترت كت ستع مل "  :لتأسخت " اخ .
•و عت كت ستد اتتاتديي ت"ت كعتأستتتمتاعاقبضيت كت اتترتو ادقملت يعوت علت هدتأسوالت اتصعنت
ات عمتتوسعلتو انتالرتو ترتحتنتأهنت كتت تر ....".
ق عنت :ق عالت اكوويت نت"شرحت سعل"ت:تهه ت تتوالت علت أت اهيت ستتتمت نت هدت انتالرتو ترتالت
. )183
يبعغتت اكسخت/توقواتت:تحتنتأهعأعت كتت ترت–تيلكنت:تحمكتاعغتت اكسخت(ت/9
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وق عالت اكوويت يضعًت نتشرحتصتمحت سعلت( ت/9
وامكتهه تأكعقضعًت أتتيخحت أتيكهنت كتت نتز ك ت لتيكهنت كتت نتز كت رتأو مدتًت ت وتامشتهرت

اكهنتويستلتت كتالتيلكتستلتت َيو ًت ت ستمتالضت ارو رت اتكهنت نتز كتت توستليت روأت نتز كت
رت كق لت لت كهلت عتستلتتو ضع تت انتز عأتستع تت–ت هه ت خوتت اتعزأي .

وحتنت ت ملت نتههرت اكقتيت إأنت أهنت اتسسايتاعاضرايت اق عضميت علت اتتليت كت بتهلت(ت اشمليت
ارو ضت)تاتتريلت ئتيتاهع :
-1ت كت بدت اتاكتسكعأتق عالت:ت سسانت اعت بدت ات كت اتتلي ت ق عالت:ت"ت تأدأكتأفسلتاهعت"ت(تاتعأت
أو أ ) – 100/318
-2تو كت تعأتق عالت:تق عالت اوت بدت اتانتواسعمتعأتاكت عادت:ت"ت قدتحر نت عملتعت اتتليت"ت(ت روات
) 450
/14
الع نت–ت48/2ت) (وسعئلت اشمليت–ت
-3تو عأت اوت بدت اتيواخت صتعاتت تويتهأهلت كت اتتليت ق عال :
" عتيستتنت حد لت أتيريت وضمت متتلتإالت علتصعاتنت و أتتو صتعاتت؟ ت(ت افروات–ت) 44/2توت(ت
)450
وسعئلت اشمليت–ت/1
-4تاتعتسسالت علتاكتيقتمكت اعت اتسكت كت اتتليت إعات :
) 449/14
" عت أنتوإ كت؟تقدت غكعكت ات كهعت"ت(ت افروات43/2ت)ت توت(ت اوسعئلت–ت
-5تالتيكق لت أت حد ًتأتتمتاس ر دت كت هلت ابمن ت عوت عأتحخ ًتافلعكت ت ت
أتأسعفكتواكعألتو و ألتواكعوت تلت
أت بدت اتاكت تمرتق عالت انتإلفر ت ":يسركت َي
ويسيدتإالت َي
يفلعكت؟
يتيتتتلكت–ت س ررت كتت اوتإلفرتحمكتإ رتأسعفرتواكعوت تت ت".ت(ت افروات–ت42/2ت).توت(ت اتههيست
)– 2/186

يض تيًت"ت اكسعفت:ت(ت24ت
وأ ُكه َّلت
وه َّلت
•و عت كت ستد التاقوالت اتألعان ت " َيَيتعت ْستَي ْتتَي ْلتُكلتاِءِءتتت ِء ْك ُكه َّلت
كت َيسأُك ُك
ُكإ َي
كت ُك
كت َيرِء َي

)ت–تق عنت :هنت نت اكلعحت اشر نت اختمح ت–ت يت تعتأستتتلوأتاهكت سأوهكت هوأهكت نت ق عاعيت
إال .
174تترت ارسعاي.ت)ت
•ق عالت اسلديت:ت يت تكتألوإتتوهعت – ىت إوأت نت ق عاعيت استتتعات(ت /
أتنت اتعإردت
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