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 في الخطابة ( ع)أبي طالب  بنمنهج اإلمام عمي 

 أنموذجا   في نهج البالغة األولى خطبةال
 

 ـ.ـ عبدالحسيف أحمد الخفاجي         صادؽ جعفر الحسيني
 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية       

 ممخص البحث
مػاـ اإلمػف كػبلـ سػيدنا المالالنػا  ( ىػػ406) ت  يمثؿ ما اختاره الشريؼ الرضػي

سػػػفراا خالػػداا تنيػػػؿ منػػػو الػػػذس السػػػمو بػػني  الببل ػػػة  عمييمػػػا السػػبلـعمػػي بػػػف أبػػي طالػػػب 
المعرفػػػةا فػػػي شػػػتى العمػػػاـل الالفنػػػالف ، الخيػػػر دليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ اىتمػػػاـ ، األجيػػػاؿ عممػػػاا 

،  ذا الػػػني بيػػػ فيالالسياسػػػيف،يالالحاكم، ف يالالمػػػؤرخ،  فيالالمفكػػػر ، الاألدبػػػا  ، العممػػػا  
 ، المرجعاا . دراسةا الشرحاا ، الدستالراا 

مالضػالعات الظػؼ  ةتضػمنت عشػر  ، ( كممة 935الخطبة األاللى مف ) تألفت 
( سػػػػػالرة مػػػػػف المػػػػػرآف الكػػػػػريـ بنسػػػػػبة  43( آيػػػػػة ةرآنيػػػػػة مػػػػػف )  66)  )ع(فييػػػػػا اإلمػػػػػاـ 

 .( 60ـــــ 6كما ىال مالضح في الجداالؿ ) 3777%

خفػػاؽ خممػػ، فػػي خطبتػػو حميمػػة تالحيػػد ا  سػػبحانو التعػػالى  )ع(أكػػد اإلمػػاـ  و الا 
حصػػا  نعمػػو ، جميعػػاا فػػي بمػػالغ مدحتػػو  الأدا  حمػػو ، لػػيخمص النػػاس مػػف عبالديػػة ، الا 

نشػػػػا  خممػػػػو ، اليرشػػػػدىـ إلػػػػى معرفػػػػة خػػػػالميـ ، األنػػػػا  رسػػػػاؿ الرسػػػػؿ ، التنالعػػػػو ، الا  ، الا 
، المػػا جػػا  بػػو مػػف  صػػمى ا  عميػػو الآلػػو السػػمـالاألنبيػػا  رحمػػةا ليػػـ ، السػػيما نبينػػا الخػػاتـ 

، منتمبلا مف العاـ إلى الخػاص  عمييـ السبلـ أىؿ البيتو ل  دكتاٍب مبيٍف لئلنسانية مع ع  
   الالجاىؿ عمى حٍد سالا  .، بطرائؽ متنالعة تتناسب مع العالـ 
الالمعناليػػػػة ، الاالسػػػػتجابات الماديػػػػة ، الالتعزيػػػػزات ، زخػػػػرت خطبتػػػػو بػػػػالمثيرات 

 الالػػػرالح بالمعرفػػػة لبنػػػا  اإلنسػػػاف الكامػػػؿ ، مسػػػتعمبلا ، لتحمػػػؽ مػػػراده مػػػف إثػػػرا  الفكػػػر 
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ألنيػػا  الاألمػػالاج،الالممػػر ، الالشػػمس ، الالجبػػاؿ ، السػػما  الصػػالر الحيػػة فػػي التعمػػيـ مػػف 
 .(63 ـــ66الؿ )اكما ىال مالضح في الجدالأسيؿ فيماا لدى المتعمـ أكثر رسالخاا،

كمػػا تميػػزت بعػػض فمػػرات خطبتػػو بالحمػػائؽ العمميػػة التػػي أكػػدىا العمػػـ الحػػديث 
الالريػػػػاح فػػػػي الحيػػػػاة ، الالمػػػػا  ، اليػػػػالا  الدالراف الفمػػػػؾ ، الأثػػػػر ، مػػػػف حركػػػػة الكالاكػػػػب 

، معرجػػاا عمػػى بيػػاف جػػؿ األحكػػاـ الشػػرعية المبثالثػػة فػػي آيػػات المػػرآف الكػػريـ  الالكائنػػات
 مسمطاا الضال  عمى فريضة الح  الالجالبيا ، الأثرىا ، الأىميتيا .  

Summary 
           The choice of AL sharief AL Radhi from Nahj AL 

Balagha book  for Imam ALI Bin ABI Talb speech . represents 

an eternal book for generations . It represents a scientific 

knowledge for different science and Arts As a result this book 

became a source for study , explaintion and review for scientist / 

lecturers / policians and  judges.                                                    
           The first speech consists of 935 words , include ten 

topics . AL Imam ALI has used 61 Aayas and 43 surahs , from 

holly Qoran with 37,7 % as it is explained in tables (1-10)          

          AL  Imam  ALI  indicates  in his speech the fact of Allah , 

defeat  of  his creatures to reach  his  praise, in  order to  release 

 people  from  selfshness , to  gnide  them  to know  Allah , to 

know to be create , to be different and to know how  prophets 

are  sent especially our prophet Mohammed (God's blessing  and 

 peace be  upon  him) . Also to know  the  content of  holly  

Qoran  , and  to  know  the  justice to  humanity. This  happen 

by  transforming from general to  specifi with different ways fits 

with knowledgeable and ignorant.                                                  
          Imam Ali  speech includes  stimulating  corroborating , 

morale and  material  reaction  to achieve his aims and enrich 

his  thought  with  learning  to  support  human  by  using  living 

picture  which derive from sky, mountains, sun, moon and 

waves  because it is  more understood and  fixed  for  the  

learner as shown in table (11-13).                                                   
         Some paragraphs of his speech is characterized by 

scientific facts which were proved and ensured by modern 

science as the movement of planets the effect of air water and 

wind in life and creatures .                                             
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         The speech also includes the legitimate rules cited in the 

Holy Quran focusing on piligrimuge (haj) and its effect and 

importance.                                                                                    

 المقدمة         
إفَّ كتػػػاب نيػػػ  الببل ػػػة يعجػػػز المسػػػاف الالممػػػـ عػػػف الصػػػفو الالغػػػالر فػػػي أعمػػػاؽ 
فراةػػػده ممػػػا حػػػالاه مػػػف عمػػػـٍ المعػػػارؼ شػػػتى ، تسػػػمرت العممػػػا  ، الاألدبػػػا  الالبمغػػػا  منػػػذ 
زمػػػػػاف انتخابػػػػػو الحتػػػػػى اليػػػػػاـل عمػػػػػى شػػػػػاطئو، تػػػػػالاةيف بػػػػػالمرا ة ، الاإلةػػػػػرا  ، الالػػػػػدرس ، 

عميػػػػؽ لمالةػػػػالؼ عمػػػػى الجػػػػاله ببل تػػػػو ، المػػػػالاطف الالتػػػػدريس ، الالشػػػػرح ، الالتحميػػػػؽ ، الالت
ىػػ(   )كػبلـ عمػيو دالف 68بػف عبػاس )ت رالعتػو  ، كيػؼ ال  و الىػال كمػا ةػاؿ عبػد ا 

 . (6)( صمى ا  عميو الآلو السّمـكبلـ الخالؽ الفالؽ كبلـ الخمؽ ماعدا رسالؿ ا  
تكػالف الةد أجاد الشريؼ الرضي بتسميتو بػ )ني  الببل ة ( ، ألفَّ ) الببل ة ال 

فػي ىػذا السػفر الخالػد  )ع(. فالمتأمػؿ لكػبلـ اإلمػاـ (2)إاّل الصفاا لؤللفاظ مع المعاني ( 
يمحظ أّنو ينتمؿ مف معنىا إلى آخر برابطٍة محكمٍة لتكالف رةاُب المعػاني آخػذة بعضػيا 
بػػبعض كالعمػػد المتؤللػػم .اىػػتـ فيػػو األديػػب ، الالمػػؤرخ ، الالحػػاكـ ، الالسياسػػي ، لمػػا لػػو 

إنسػػػانٍي ، الأخبلةػػػٍي ، الانبػػػرى لشػػػرحو كثيػػػرل مػػػف العممػػػا  الالفضػػػبل  )ذكػػػر مػػػف أثػػػٍر    
ػػ شػرحاا ، ذكرىػا مفصػبلا فػي كتػابٍ  لػو 260العبلمة حسيف جمعة العاممي أنيػا بمغػت ػ

  (3)سماه ػ شرالح ني  الببل ة ػ ( 
ػدي عمييػا فػي ضػبط  ُتم  بيد أف ىذه الشرالح ) لـ تشر إلى النسػ  الخطيػة التػي ُأعم

ع الجػػالد نسػػ  نفيسػػة كثيػػرة ليػػذا السػػفر الخالػػد ، الةػػد ظيػػرت أخيػػراا طبعػػات المػػتف ، مػػ
أدعػػػي فييػػػا أنيػػػا اعتمػػػدت عمػػػى بعػػػض النسػػػ  الخطيػػػة المديمػػػة إاّل أننػػػا رأيناىػػػا عنػػػد 

 .( 4)التدةيؽ لـ تعط اللـ تؤّد لتمؾ النس  حميا مف الدةة الالضبط ( 

                                                 

  . 298، ص  6( جالاىر المطالب   ج6)

  . 86( سر الفصاحة ، البف سناف الخفاجي ، ص 2)

 . 60، ص 6( شرح ني  الببل ة ، البف أبي الحديد ، ج3)

 . 5( ني  الببل ة ، تحميؽ الضبط الشي  ةيس بيجت العطار   ص4)
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الػػػنص األبمػػػ   الاخترنػػػا الخطبػػػة األاللػػػى بتحميػػػؽ العطػػػار ، ألنيػػػا الةفػػػت عمػػػى )
 .( 6)الاألدؽ الالمطابؽ أال األةرب لمغة ةريش ( 

ي األاللػػى فػػي ترتيػػب الخطػػب ترابطػػت كممػػة كانػػت ىػػ 935تألفػػت الخطبػػة مػػف 
مػػف لؤلػػؤ الكمػػاؿ المغػػالس ةالبػػاا الرالحػػاا . نيػػ  فيػػو  الى ٍ عمػػد متػػب فييػػا عشػػرة مالضػػالعات

حصػا  نعمػو الأدا  حمػو الا   دراكػو يبػدأ بػالنفي أمير البياف منػاى  عػدة ، ففػي حمػد ا  الا 
الينتيي باإلثبات ، الفي معرفتو التصديمو التالحيده الاإلخبلص لو ينتمػؿ مػف إثبػاٍت إلػى 
آخػػػر بتػػػدرج مػػػف مرحمػػػة إلػػػى أخػػػرى بشػػػكؿ تصػػػاعدس يتناسػػػب مػػػع االسػػػتعداد الرالحػػػي 

.ثـ يالظػػػؼ نػػػات  ىػػػذا الرةػػػي فػػػي التمسػػػؾ فػػػي التالحيػػػد ليجنػػػب انػػػزالؽ الفكػػػر لئلنسػػػاف
شػػيئاا إلػػى الاٍد سػػحيؽ مكػػببلا بميػػالد التشػػبيو الالتجسػػيـ الالتشػػكيؾ اإلنسػػاني التدنيػػو شػػيئاا ف

بغيػػػػٍث مػػػػف المثيػػػػرات الالتعزيػػػػزات الفكريػػػػة الالرالحيػػػػة الماديػػػػة  الالػػػػرالحالفكػػػػر  رفػػػػد.ثػػػػـ ي
صػػمى الالمعناليػػة مػػف ابتػػدا  نشػػأة الخمػػؽ حتػػى بعثػػة األنبيػػا  الاصػػطفائو لخػػاتميـ محمػػد 

ؽ مػػف نبػػٍي مرسػػٍؿ أال كتػػاٍب منػػزٍؿ أال مميػػداا ببثبػػات عػػدـ خمػػال الخمػػ ا  عميػػو الآلػػو السػػمـ
حجٍة الزمٍة أال محجٍة ةائمٍة ىكػذا ىػي سػنة الحيػاة الىكػذا سػمفت اخبػا  الخمفػت األبنػا  

الحػاؿ أىػؿ األرض حػػيف مبعثػو الأثػره فػػي  صػمى ا  عميػو الآلػػو، ذاكػراا بعػث النبػي محمػػد 
ريؽ إصبلح إلنارة ط )ع(رسالتو ليـ مؤكداا عمى ما خمؼ فييـ مف الكتاب الاألالصيا  

اإلنسػػػانية الالالصػػػالؿ إلػػػى سػػػعادتيا الحميميػػػة ببتباعيمػػػا . ناشػػػراا جػػػالاىر كتػػػاب ا  المػػػا 
حالاه مف حبلٍؿ الحراـٍ الناسٍ  المنسػالٍخ الخػاٍص العػاـٍ المرسػٍؿ المحػدالٍد المحكػـٍ المتشػابٍو 
، فضػػبلا عمػػا حػػالاه مػػف المصػػص الاألمثػػاؿ ، رابطػػاا بػػيف الكتػػاب الالسػػنة بػػرابٍط محكػػـٍ ، 

 بفريضة الح  الالجالبيا ،الفضائميا.   خاتماا خطبتو
الظؼ اإلماـ )ع( إحدى الستيف آيٍة مػف ثبلثػة الأربعػيف سػالرٍة مػف المػرآف الكػريـ 

( مػا  63ػ  66( ، كمػا الضػحت الجػداالؿ )  60ػ  6فػي خطبتػو ، بينتيػا الجػداالؿ ) 
زخػػػرت فيػػػو خطبتػػػو مػػػف المثيػػػرات الالتعزيػػػزات الاالسػػػتجابات الفكريػػػة الالرالحيػػػة الماديػػػة 

( التػػػػي صػػػػالرت مػػػػا نػػػػراه ميمػػػػاا مػػػػف  7ػ  6ناليػػػػة ، فضػػػػبلا عػػػػف األشػػػػكاؿ ) الالمع
              المالضالعات التي تستحؽ التصالير. 

                                                 

 . 60  ص المصدر نفسو( 6)
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   الخطبة 
ػػحي الم  ػػحم  يُ ال  الي ،الفي مُ ائ  ميػػالم  وُ تيػػحي دم م    ُ مُػػبم  يي س الي ذ  الَّػػ و  مّػػل   دُ مم ػػعم ي ني ص  س د  ؤي  ُيػػالالي ،الفي اد  عيػػالم  هُ ا ي مي

ػػبُ  وُ ُكػػر  دم  يُ س الي ذ  لَّػػا،الفي دُ ي  تي جم مُ الم  وُ مَّػػحي  ػػي  الم  دُ عم ػػ وُ الُػػني ال يي الي ،ـ  مي ػػل   سي يم س ليػػذ  الَّػػ،ف  طي ف  الم  ُص الم  ي  و  ت  في ص 
ػػػػػػ ػػػػػػمي  د  حي ػػػػػػ ني الي الي ،الدل دُ حم ػػػػػػمي  تل ةمػػػػػػ الي الي الي ،الدل ُجػػػػػػالم مي  تل عم ػػػػػػ أي الي الي ،الدل دُ عم ػػػػػػمي  ؿل جي  ؽي بلئ ػػػػػػخي الم  ري طيػػػػػػفي  .الدل دُ مم
 .و  ض  رم أي  افي دي يم مي  الر  خُ الص  ب   دي تَّ الي الي ،و  ت  مي حم ري ب   احي يي الر   ري شي ني الي ،و  ت  ري دم مُ ب  

ػػػػػػػػػالتَّ  و  ت ػػػػػػػػػفي ر  عم مي  اؿُ مي كي الي ،وُ تُػػػػػػػػػفي ر  عم مي  يف  الػػػػػػػػػد   ؿُ الَّ أي  ػػػػػػػػػالتَّ  اؿُ مي كي الي ،و  ب ػػػػػػػػػ يؽ  د  صم  و  ب ػػػػػػػػػ يؽ  د  صم
ػػاإلم   ه  يػػد  ح  الم تي  اؿُ مي كي الي ،هُ يػػدُ ح  الم تي  ػػاإلم   اؿُ مي كي الي ،وُ ليػػ بلص  خم ػػ يُ فمػػني  وُ ليػػ بلص  خم ػػل  ،وُ نم عي  ات  في الص   ة  ادي يي شي
ػ رُ يمػ ي  وُ أنَّ  الؼٍ صُ الم مي  ؿ  كُ  ة  ادي يي شي الي ،الؼ  صُ الم مي الم  رُ يم يا  ي أنَّ  ةٍ في ص   ؿ  كُ  ػالي  فم مي في ،ة  في الص  ا   ؼي صي
ػ فم مي الي ،هُ أي زَّ جي  دم مي في  اهُ نَّ ثي  فم مي الي ،اهُ نَّ ثي  دم مي في  وُ ني ري ةي  فم مي الي ،وُ ني ري ةي  دم مي في  وُ اني حي بم سُ  ميفم ،وُ ميػي  جي  دي ميػفي  أهُ زَّ جي أيشيػاري الي

ػػدَّهُ إ لييمػػو  فيميػػ ػػ فم مي الي ،دي حي ػػ دي ميػػفي  هُ دَّ حي ـي ف ػػ )اؿي ةيػػ فم مي الي ،هُ دَّ عي ػػ دي ميػػ( في ي ػػ  اؿي ةيػػ فم مي الي ،وُ ني مَّ ضي  دم ميػػ(في   ـي بلي )عي
 .وُ نم ى م  مي خم أي 

ػػػالي  فل كػػػائ   ػػػ فم  عي ػػػالي  الدل جُ الم مي ،ثٍ دي حي ػػػ فم  عي ػػػ ؿ  ُكػػػ عي مي ،ـٍ دي عي  ؿ  ُكػػػ رُ يم  ي الي ،ةٍ نيػػػاري مي مُ  ب  الي   ٍ يم شي
ػػػػػػ ػػػػػػري حي ى الم نيػػػػػػعم مي ال ب   ؿل اع  في ،ةٍ ميػػػػػػايي زي مُ ال ب    ٍ يم شي ػػػػػػبي ،ة  لي اخم الي  ات  كي ػػػػػػ و  يمػػػػػػلي إ   الري ظُػػػػػػنم  مي الي  ذم إ   يرل ص   فم م 
 .ه  د  مم في ل   ُش ح  الم تي سم  يي الي الي ،و  ب   ُس ن  أم ستي يي  في كي  سي الي  ذم إ   دل ح  الي تي مُ ،و  م  مم خي 

ػ ةٍ بيػر  جم  تي الي الي ا،ييػالي جي أي  ةٍ يَّػال   ري بلي ب  ،ا ا دي ت ػبم ا هُ أي دي تي ابم الي ،ا ا شيػنم إ   ؽي ممػخي الم  أي شيػنم أي   ةٍ كيػػري  حي الي الي ا،ىي ادي في تي اسم
 .اييي ف   بي ري طي اضم  س  فم ني  ة  امي مي  ىي الي ،الي ايي ثي دي حم أي 

ػػػأي   ػػػاألم  اؿي جي ي  ا ي يي شم ا يي احي شػػػبي يػػػا أي مي زي لم أي الي ا،ىي زي ائ  ري  ي  زي ري  ي ،الي اييػػػات  في م  تي خم مُ  في يم بيػػػ ـي ئالالي ا،ييػػػات  ةي الم أل 
 ا .يي ائ  ني حم أي يا الي ن  ائ  ري مي فاا ب  ار  عي ا،يي ائ  يي ت  انم ىا الي الد  دُ حُ يطاا ب  ح  مُ ا،ئيي ا  دي ت  ابم  ؿي بم ا ةي يي ماا ب  ال  عي ،

َـّ  ػػنم أي  ثُػػ ػػيي ى ف  ري جم أي فيػػ،ا   الي يي الم  ؾي ائ  كي سيػػالي ،ا   جي رم األم  ؽَّ شيػػالي ،ا   الي جم األم  ؽي تمػػفي  وُ اني حي بم ُسػػ أي شي ا ا يػػا مي
ػمي عي  وُ مي مي حي ،هُ ارُ خَّ ماا زي اك  ري تي مُ ،هُ رُ ايَّ ماا تي بلط  تي مُ  ػعي الم  ريح  ال ػ ف  تم ى مي ػمي الم  ع  زي عم الزَّ ،الي ة  في اص  ىػا ري مي أي ، في ة  في اص 
ػ ا ُ الي يي الم ،ه  د  ى حي لي يا إ  ني ري ةي الي ،ه  د  ى شي مي ا عي يي طي مَّ سي الي ،ه  د  ري ب   ػالم الي ،ؽّ يت  ا في ييػت  حم تي  فم م  ػاُ مي  يػؽل ف  ا دي ييػة  الم في  فم   م 
. 

ػػػػػنم أي  َـّ ثُػػػػػ   ػػػػػر   وُ اني حي بم ُسػػػػػ أي شي ـي دي أي الي ا،ييػػػػػبَّ يي مي  ـي مي تي يحػػػػػاا اعم ػػػػػعم أي الي ا،يي بَّ ري مي  ا  دي عيػػػػػبم أي الي ا،اىي ري جم مي  ؼي صي
ػػػػنم مي  ػػػػتي ا ب  ىي ري مي أي في ا،ىي أي شي ػػػػالم  ؽ  يف  صم ػػػػ ة  اري ثيػػػػا   الي ،ار  خَّ الزَّ  ا   مي ػػػػخي مي في ،ار  حي ب  الم  ج  الم مي ػػػػمي  وُ تم ضي ػػػػ ضي خم ، ا   مي الس 
ػػػعي الي  ػػػعي  بػػػو   تم في صي ػػػفي الم ا ب  يي في صم ػػػالي ،ه  ر  ى آخ  ميػػػعي  وُ ليػػػالَّ أي  د  رُ تي ،ا   ضي ػػػميػػػعي  وُ يي اج  سي ػػػتَّ حي ،ه  ر  ائ  ى مي  بَّ ى عي
ػػػػػالي ،ؽٍ ت  في نم مُ  ا ٍ الي ي ىيػػػػػػف ػػػػػ وُ عيػػػػػفي ري في ،وُ امُ كي رُ  د  بػػػػػالزَّ ى ب  مي ري الي ،وُ اُبػػػػػبي عُ  ػػػػػفي ،ؽٍ ي  في نم مُ  الو جي ػػػػػػ وُ نمػػػػػى م  الَّ سي  عي بم سي
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 دٍ ميػر عي يم غي ب  العػاا،فُ رم كاا مي مم سيػالي الظاا،فُ حم فاا مي مم سيػ فَّ اىُ يي مم عُ الي الفاا،فُ كم جاا مي الم مي  فَّ ىُ بلي فم سُ  ؿي عي جي ،اتٍ الي امي سي 
 .يامُ ظ  تي نم يي  ارٍ سي  د  الي الي ا،يي مُ عي دم يي 

ػػػػالي ،ب  اك  الي كي الم  ة  ينيػػػػز  ب   ايػػػػني يَّ زي  َـّ ثُػػػػ ػػػػيييػػػػى ف  ري جم أي الي ،ب  اة ػػػػالي الثَّ  ا   يي ض  ػػػػاجاا مُ ري ا س  راا مي ةي الي يراا،ط  تي سم
 . رٍ ائ  مي  ةيـٍ ري الي ،رٍ ائ  سي  ؼٍ مم سي الي ،رٍ ائ  دي  ؾٍ مي ي في ف  يراا،ن  مُ 

ػػػ ؽي تيػػػفي  َـّ ثُػػػ ي مي في ،بلي عُ الم  ات  الي امي السَّػػػ في يم ا بيػػػمي ػػػالي طمػػػأي  فَّ ُىػػػؤلي  الي  الدل جُ ُسػػػ ـم يُ نم م  ،و  ت ػػػكي ئ  بلي مي  فم اراا م 
ػػػػالي ،الفي بُ ص  تي نم  يي الي  العل ُكػػػػرُ الي ،الفي عُ كي رم يي  ػػػػػمُ الي ،الفي مُ ايي زي تي ال يي  الفي اف  صي ػػػػال يي  الفي حُ ب  سي ػػػػػغم ال يي ،الفي مُ أي سم  ـم اىُ شي
 . اف  يي سم الن   ةُ مي فم   ي الي الي ،اف  دي بم األي ة ُ ري تم  في الي الي ،الؿ  مُ عُ الم  الُ يم  سي الي الي ،الف  يُ عُ الم  ـُ الم ني 

ػػػػالي  ػػػػأي الي ،و  ي  حم ى الي ميػػػػعي  ا ُ نيػػػػمي أُ  ـم يُ نم م  ػػػػمي ب   الفي فُ م  تي خم مُ ،الي و  م  ُسػػػػى رُ ليػػػػإ   ةل ني لس  ػػػػأي الي  و  ائ  ضي ػػػػالي .ه  ر  مم  ـُ يُ نم م 
ي  ةُ ني دي السَّ الي ،ه  اد  بي ع  ل   ةُ ظي في حي الم   . و  ان  ني ج   اب  الي بم أل 

ػػػالي   ػػػري ي األي ف ػػػ ةُ تيػػػاب  الثَّ   ـُ يُ نم م  ِ  ،ـم يُ امُ دي ةم ى أي مي فم الس ػػػ يفي ض  ػػػ ةُ ةيػػػار  مي الم الي ا ييػػػمم عُ الم  ا   مي لسَّػػػاي  في م 
ػػػار  خي الم الي ،ـم يُ اةُ ني عم أي  ػػػ ةُ جي ي  في م  ػػػني المُ الي ،ـم يُ انُ كي رم أي  ار  طيػػػةم األم ػػػاك  ني ،ـم يُ افُ تي كم أي  ش  رم عيػػػالم  ـ  ائ  الي ميػػػل   ةُ بي اس   وُ النيػػػدُ  ةل سي
ػ في يم بي الي  ـم يُ ني يم بي  ةل البي رُ ضم مي ،ـم ي  ت  حي ن  جم أي ب   وُ تي حم تي  الفي عُ ف  مي تي مُ ،ـم ىُ ارُ صي بم أي  ػالم  بُ ُجػحُ  ـم يُػالني دُ  فم مي ػاي الي  ة  زَّ ع   ارُ تي سم
ػػػال يُ الي ،ير  صػػػال  تم الَّ ب   ـم يُػػػبَّ ري  الفي ُمػػػىَّ الي تي  يي الي ،ة  ري دم مُػػػالم  ػػػ و  يمػػػمي عي  الفي رُ جم ػػػمي الم  ات  في ص   وُ النيػػػد  حُ  يي الي الي ،يفي الع  نُ صم
 .ر  ائ  ظي النَّ ب  و  يم لي إ   الفي يرُ ش   يُ الي الي ،ف  اك  مي األم ب  

ػ وُ اني حي بم ُسػ عي مي جي  َـّ ثُ  ػ فم م  ي  ف  زم حي ِا بي رم تُ ا،يي خ  بي سيػا الي يي ب  ذم عي الي ا،يي م  يم سيػالي  ض  رم األم ػالم ا ب  يي نَّ سيػ ةا  ا   مي
ػػػػػػػػػػػػمي ى خي تَّػػػػػػػػػػػػحي  ِل الري ا ُصػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػنم م   ؿي بيػػػػػػػػػػػػجي في ،تم بي زي ى لي تَّػػػػػػػػػػػػحي  ة  مَّػػػػػػػػػػػػبي الم ا ب  ييػػػػػػػػػػػػ طي الي الي ،تم صي ِي ذي  ةا  اتي
ػػػػػػػػػػػعم أي الي ،الؿٍ صُ الُ الي اٍ ،ني حم أي  ػػػػػػػػػػػجم أي  الؿٍ ُصػػػػػػػػػػػفُ اٍ  الي ضي ػػػػػػػػػػػأي الي ،تم كي سي مم تي ى اسم تَّػػػػػػػػػػػا حي ىي دي مي ى تَّػػػػػػػػػػػا حي ىي دي مي صم

ػػمم صي  ػػيييػػف    ي فيػػني  َـّ الـٍ .ثُػػمُػػعم جٍؿ مي أي الي الٍد،دُ عمػػٍت مي ةم الي ل  ،تم مي صي ػػال رُ  فم ا م  ػػنم إ   تم ميػػثي مي في  و  ح  اٍف ىيػػذم ا أي اناا ذي سي
ػػػتي ٍر يي كي ف  الي ا،ييػػػيمُ ح  يُ  ٍِ الي دي أي الي ا،يي مُ د  تيػػػخم يي  حي ار  الي جي الي ا،ييػػػب   ؼُ رَّ صي ٍِ فيػػػر  عم مي الي ا،يي بُ م  مي يُ  اٍت  في يم ا بيػػػييػػػب   ؽُ رُ فمػػػيُ  ٍة
ػػػػػػػػػػػالم  ػػػػػػػػػػػبي الم الي  ؽ  حي ػػػػػػػػػػػمي الم الي  الاؽ  ذم األي الي ،ؿ  اط  ي الي ،اـو شي ي الي  اف  الي لم األم ي  ة  نيػػػػػػػػػػػيط  النػػػػػػػػػػػاا ب  جُ عم مي ،اس  ني جم األم  اف  لػػػػػػػػػػػالي األم
ي الي ،ة  في م  تي خم مُ الم  ػػػػػػػػػػػاألم ي الي ،ة  في م  تي ؤم مُ الم  اه  بي شم ػػػػػػػػػػػاألم ػػػػػػػػػػػالم  في م  ،ة  نيػػػػػػػػػػػاي  بي تي مُ الم  بلط  خم األم الي ،ة  ييػػػػػػػػػػػاد  عي تي مُ الم  اد  دي ضم  ر  حي
ػػػػػػػمي الم الي ،الد  مُ جُ الم الي  ة  مَّػػػػػػػبي الم الي ،د  رم بي الم الي  ػػػػػػػػ.الي الر  رُ الس  الي  ة  ا ي سي ػػػػػػػئ  بلي مي الم  وُ اني حي بم ُسػػػػػػػ ى ا ُ دي تأم اسم  وُ تيػػػػػػػػيعي د  الي  ةي كي
ػػالي  دي يمػػعي الي ،ـم ي  يم دي لي  ػػػذم ي اإلم  ف ػػ ـم ي  يم ليػػػإ   و  ت  يَّ ص  عػػز مػػػف فماؿ ،و  ت ػػػمي ر  كم تي ل   الع  نُ خُ الم الي و،لُػػِي  الد  جُ الس ػػب   اف  عي

ـي في   ةائػػػػؿ دي ػػػػُجُدالا خ  م ػػػػيسي اسم ُدالا إ الَّ إ بم ػػػػجي  ـُ ي  يم ميػػػػعي  تم بي مي  ي الي ،ةُ يَّػػػػم  حي الم  ـُ يُ تم ري تي اعم ،وُ يميػػػػب  ةي الي  (6)سي
ػػػ ػػػالي ر،ا  النَّ  ة  ميػػػمم خ  الا ب  زُ زَّ عي تي الي ،ةُ الي مم الش  ػػػصمم الَّ  ؽي ممػػػالا خي نُ ىي الم تي اسم ػػػا  النَّ  اهُ طي عم أي في ،اؿ  صي ػػػ ةي ري ظ  اةاا مي حم ت  اسم
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ةمػت     إ نَّؾي م في المُمنمظيػر يفي    اؿي مي في ،ة  دي مع  ازاا ل  جي نم ا   الي ،ة  ميَّ بي مم اماا ل  مي تم ت  اسم الي ،ة  طي خم مسَّ ل   ـ  المالي إ ليػى ييػالم
ُمالـ    . (6) المميعم

ػػػػػػأي  َـّ ثُػػػػػػ ػػػػػػرم اراا أي دي  ـي آدي  ا ُ  في كي سم ػػػػػػيم يػػػػػػا عي يي ف   دي  ي ػػػػػػالي ،وُ تي مَّ حي ا مي يييػػػػػػف   في آمي الي ،وُ شي  مػػػػػػيسي بم إ   هُ ري ذَّ حي
ػػػػػػػػ هُ رَّ تي ا م في ،وُ تيػػػػػػػاالي دي عي الي  ػػػػػػػػفي ني  هُ ال  دُ عي ِا اسي  يفي م ػػػػػػػػيي الم  اعي بيػػػػػػػػفي ،ار  ري بم األي  ة  ميػػػػػػػػافي ري مُ الي ،اـ  مي مُ الم  ار  دي ب ػػػػػػػػ و  يمػػػػػػػػمي عي  ةا
ت ريار  االم ب  الي بلا،جي الي  ؿ  ذي جي الم ب   ؿي دي بم تي اسم الي ،و  ن  ىم الي ب   ةي يمي ز  عي الم الي ،و  كَّ شي ب    .ماا دي ني   م

ػػػػػبي  َـّ ثُػػػػػ ػػػػػم  كي  اهُ مَّ لي الي ،و  ت ػػػػػبي الم ي تي ف ػػػػػ وُ ليػػػػػ وُ اني حي بم ُسػػػػػ ا ُ  طي سي ػػػػػالي الي  و  ت ػػػػػمي حم ري  ةي مي ػػػػػالم  هُ دي عي ى ليػػػػػإ   دَّ ري مي
 .ة  يَّ ر  الذ   ؿ  اسُ ني تي الي ة،يَّ م  البي  ار  ى دي لي إ   وُ طي بي ىم أي في ،و  ت  نَّ جي 

 ة  الي سيػالر   يػ   م  بم ى تي مي عي الي ،ـم يُ اةي يثيػم   ي  حم الي ى الم مي عي  ذي خي أي  ا ي يي ب  نم أي ُه دي لي الي  فم م   وُ اني حي بم ى سُ في طي صم االي 
ػػلي ،ـم يُ تي اني مي أي  ػػاتَّ الي ،وُ مَّ الا حي مُػػي  جي في ،ـم ي  ليم إ   ا    دي يمػػعي  و  م ػػمم خي  رُ ثيػػكم أي  ؿي دَّ ا بيػػمَّ ي ذُ خي  ـُ يُ اليتم تجم ام ،الي وُ عيػػمي  ادي دي نمػػالا األم

ػػػػػػػػ يفُ اط  يي الشَّػػػػػػػ ػػػػػػػػ ـم يُ تم عي طي اةتي الي ،و  ت ػػػػػػػػفي ر  عم مي  فم عي  ـم ي  يم ليػػػػػػػػإ   ري اتي الي الي يييـُ ُرُسػػػػػػػػميُو،ف ػػػػػػػػ ثي عي بي في ،و  ت ػػػػػػػادي بي ع   فم عي
يثي ،هُ ا ي يي ب  نم أي  ـم م  تيأمُدالُى ،ل ييسم م ي   ـم ب ػالتَّبم ميػيمي  الا عي تيج  ييحم ت ػو ،الي ػيَّ ن عممي ـم مينمس  ُيذيك ُرالُى ت و ،الي الا يرُ ث  يُ الي اؽي ف طمري
ممػػػػػُدرية  ا في ائ  فيػػػػػدي  ـم يُػػػػػلي  ـم آييػػػػػات  الممي ُيُرالُى ،الي ـم  لمُعمُػػػػػالؿ  ػػػػػتيُي ييػػػػػاٍد تيحم م  ُفالٍع،الي ـم ميرم ةيُي ػػػػػممٍؼ فيػػػػػالم ػػػػػفم سي م 

ُضػػػػالٍع، ،،الي ـم ي  يي  حم تُ  شي اي  عي مي الي ميالم ـم ػػػػاٍب ُتيمر ُمُي صي ،اليأيالم ـم ػػػػاٍؿ تُفمن يي  ػػػػأي الي آجي  ـم لي الي ،ـم ي  يم ميػػػػعي  عُ ابي تيػػػػتي اٍث تي دي حم
ػػػػٍؿ،يُ  سي ػػػػفم نيب ػػػػيو ُمرم ممميػػػػُو م  امنيُو خي ػػػػؿ  اُ  ُسػػػػبمحي ػػػػٍة،،ؿٍ زي نمػػػػمُ  ابٍ تيػػػػكٍ  الم أي خم ز مي ػػػػٍة الي ػػػػحي مي  الم أي أيالم ُحجَّ  ةٍ جَّ
ـم ةٍ مي ائ  ةي  ى  ػػديد  ـم ة مَّػػُة عي ػػ ػػُر بي  ػػفم ،ُرُسػػؿل ال تُميص  ػػابٍؽ ُسػػم يي ليػػُو مي ػػفم سي ـم م  ػػذ ب يفي ليُي ،اليال كيثمػػريُة المُمكي

ػػػػديهُ  ػػػػ الم ،أي بيعم ػػػػ وُ فيػػػػرَّ عي  ابرٍ  ي ػػػػميت  المُمُرالُف،. وُ ميػػػػبم ةي  فم مي ميػػػػى ذل ػػػػؾي نيسي ػػػػمي الي عي ػػػػميفيت  ،الرُ ىُ الد   ت  ضي سي الي
يبمنيا ُ  ميفيت  األم بياُ ،اليخي  .اخم

ػػػػػحي مُ  وُ اني حي بم ُسػػػػػ ا ُ  ثي عيػػػػػبي  فم ى أي ليػػػػػإ   ػػػػػداا مَّ ػػػػػمي مى ا  عي صي ديت ػػػػػو ، و  آل ػػػػػالي  و  يم ػػػػػاز  ع  نمجي  تماـ  ا   الي إل 
يثياُةُو،،و  ت ػػػالَّ بُ نُ  ميػػػػى النَّب ي ػػػيفي م  أُخالذاا عي ػػػػمي مي ػػػ ةا يالري شم ُدُه،،وُ اتُ مي س  ػػػػأي الي كير يماا م يبلي ي  ؿُ ىم ئ ػػػػٍذ  ض  رم األم مي ييالم

طيريائ ُؽ ُمتيشيػت تيةل  ريةل،الي ةيةل،اليأيىماليا ل ُمنمتيش  ميؿل ُمتيفير  ػم و ،م  ػٍد ف ػي اسم ممم ػو ،أيالم ُممح   الم أي ،بييمفي ُمشيػب ٍو ل مػو  ب خي
لية ،، ه  ر  يم لى  ي إ   يرٍ ش  مُ  ـم ب و  م في الضَّبلي  . ة  الي يي جي الم  في و م  كان  مي ب   ـم ىُ ذي مي نم أي الي فيييدياُى

يي لي  و  آل  الي  و  يم مي عي  ى ا ُ مي صي  دٍ مَّ حي مُ ل   وُ اني حي بم سُ  اري تي اخم  َـّ ثُ  ميُو عيفم ل ميا يُه،اليريض  نمديُه،فيأيكمري ُو مياع 
ػػػػاا، ػػػػُو إ لييمػػػػو  كير يمي نيػػػػة  المبيماليى،فيميبيضي ػػػػفم ُممياري بي بػػػػو  عي ػػػػ ـم يكُ ف ػػػػ ؼي مَّ خي الي ديار  المػػػػد نمييا،اليري    ت  فيػػػػمَّ ا خي مي

ٍح،اليال ذم إ   ــاألينمبيياُ  ف ي ُأميم ييا ـم ىيميبلا ب غييمر  طير يٍؽ الياض  ـم ييتمُرُكالُى  .ـــ ـٍ ائ  ةي  ـٍ مي عي لي
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ائ ميوُ  فيضي ػػُو الي فيريائ ضي ُو،الي ريامي ليػػُو اليحي بلي ،ُمبييَّنػػاا حي ـم ب ُك ػػُو ،ك تيػابي ري ُرخيصي ُو،الي مينمُسالخي ُو الي ػػخي نياس  الي
ثاليُو، بيريُه اليأيمم امػػػػػػُو،اليع  ػػػػػػُو اليعي اصَّ ػػػػػػرم مُ الي اليعيزيائ ميُو،اليخي ػػػػػػراا وُ مي سي ُمتيشياب ييُو،ُمفيس  ُو الي كيمي ُمحم ُدالديُه،الي ميحم ،الي

ميوُ  ِ  الي ناا  ي ي  بي مُ الي ،ُجمي  .وُ ضي اـ 
بييمفي ُمثمبيػٍت ف ػي المك تيػاب   يمم ػو ،الي بيػاد  ف ػي جي مػى المع  سَّػٍع عي ُمالي ممم و ،الي يثيػاُؽ ع  ػأمُخالٍذ م  بييمفي مي

ُذُه،ي  ٍب ف ي الس نَّة  أيخم ُخُو،اليالياج  ُمالـٍ ف ي الس نَّة  نيسم ميعم ُضُو،الي بي ف ػ صٍ خَّ ري مُ فيرم ُكػُو،الي يمفي ي المك تيػاب  تيرم
ةمت ػػػو ، ػػػٍب بالي ػػػتيممبيم و ،ي ف ػػػ ؿٍ ائ  زي الي الياج  ػػػار  حي مي  في يم بيػػػ فٍ ايي بي مُ الي ُمسم مييمػػػو  ن يريانيػػػُو،أيالم ،و  م  ػػػدي عي م فم كيب يػػػٍر أيالمعي

نياُه، ممُبالٍؿ ف ي أيدم بييمفي مي دي ليُو ُ فمريانيُو،الي صي يٍر أيرم غ   . اهُ صي ةم ي أي ف   عٍ السَّ مُ الي صي
ػػػػػػ َّ بييمت ػػػػػػ ـم حي يمُك ِي فيػػػػػػريضي عػػػػػػؿي ،يير ُدالنيػػػػػػُو اُلُرالدي الي ينياـ  ميػػػػػػةا ل ؤلم عيميػػػػػػُو ة بم ،الَّػػػػػػذ س جي رياـ  و  المحي

، ينمعياـ   .اـ  مي حي الم  هي ال لُ الُ  و  يم لي إ   الفي يُ لي أم يي الي األم
ـم ل عيظيميت و ،مي عي جي الي   ي  ِا ل تيالياُضع  ميةا انيُو عيبلي ػ اري تي اخم الي ،  و  ت  زَّ ع  ل   ـم ي  ن  اعي ذم الا   ُو ُسبمحي ممم ػو  م  فم خي
ئ كيت ػػػػػو  ُسػػػػػمَّاعاا  ػػػػػبَُّيالا ب ميبلي تيشي ةيُفالا ميالياة ػػػػػؼي أينمب ييائ و ،الي الي تيػػػػػُو،الي ػػػػػدَُّةالا كيم مي صي تيُو،الي الي ػػػػػاُبالا إ لييمػػػػػو  ديعم أيجي

بياديت و ، ر  ع  بياحي ف ي ميتمجي رم ِي ي ُزالفي األم ر  و ،ُيحم ش  يف يفي ب عيرم  .و  ت  ري ف  غم مي  دي ع  الم مي  هُ دي نم ع   الفي رُ بادي تي يي الي المُمط 
ػػػػئلم  عػػػػالى ل  تي الي  وُ اني حي بم ُسػػػػ وُ ميػػػػعي جي   ػػػػُو،اليأيالمجيبي ماا،مي عي  بلـ  سم جَّ فيريضي حي مػػػػاا،ي ري يفي حي ل ممعيائ ػػػػذ  الي

مَّػُو، ػػتيطياعي   ، فمػاؿ سػبحانو وُ تيػػادي في ال   ـم كُ يم ميػعي  بي تي كي الي حي ػػ   المبييمػت  ميػف  اسم ميػى النَّػاس  ح  ل مَّػػو  عي الي
ميفم كيفيري فيب فَّ المَّوي  ين ي     . (6) عيف  المعياليم يفي  إ لييمو  سيب يبلا الي

نيػ  كتاب  التي ضميا )ع(خطب اإلماـ  تعد ىذه الخطبة مف الخطب الطالاؿ مف
تالزعػػت فػي مالاضػيع متنالعػػة العمػى النحػػال ( كممػة  935)  اكمماتيػػ بمغػتالببل ػة ، إذ 

 اختي   ػ
 . حمد ا  سبحانو التعالى الاإلشارة إلى نعمو الصفاتو 

 صالؿالتالحيد الذس يمثؿ أالؿ األ  . 

 . نشأة الخبلئؽ الما فييا مف صفات 

 . خمؽ المبلئكة الاإلشارة إلى أنالاعيـ الصفاتيـ 

  ( مف سالرة البمرة الاخيتػيف 34) يةمعززة باخ الةصتو مع المبلئكة )ع(خمؽ آدـ
 ( مف سالرة الحجر . 38 ــــ 37)

   الحاجة اإلنسانية ليـ . )ع(اختيار األنبيا 
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  الاإلشػػارة إلػػى حػػاؿ أىػػؿ  (  عميػػو الآلػػو السػػمـصػػمى ا)مبعػػث النبػػي الخػػاتـ محمػػد
 األرض ةبؿ مبعثو الشريؼ حتى اصطفائو .

  (صمى ا  عميو الآلو السمـ)اإلشارة إلى أالصيا  النبي الخاتـ. 

 . المرآف الكريـ الاإلشارة إلى ما حالاه ىذا الكتاب الكريـ 

  ( مف سالرة آؿ عمراف .  97فريضة الح  معززة باخية ) 

مػػف العػػاـ إلػػى  )ع(ىػػذه الخطبػػة ، ابتػػدأ اإلمػػاـ  تزينػػت بيػػاعات فيػػذه عشػػر مالضػػال 
مػاراا بػبعض نعمػو ، المشػيراا الخاص ، فأالؿ ما ابتػدأ فيػو ىػال حمػد ا  سػبحانو التعػالى 

 6كمػا فػي الجػدالؿ ) األةػرب فػاألةرب معينو المرآف الكػريـ ينيؿ مف لبعض أالصافو ، 
. )   

 ( 6الجدالؿ ) 
 المرآنية اخية الفمرة ت
ُد ل مَّو  ريب  المعياليم يفي  مد ا ح 6 مم   (6)المحي
ػػػػتي المَّػػػػو  ال  إحصا  النعـ 2 ػػػػأيلمُتُمالُه اليا  فم تيُعػػػػد الا ن عممي ػػػػا سي ػػػػفم ُكػػػػؿ  مي ـم م  اليآتيػػػػاُك

نمسيافي ليظيُمالـل كيفَّارل  ُصالىيا إ فَّ اإلم     (2)ُتحم
ؽَّ ةيدمر   تعذر أدا  حؽ ا  3 ا ةيديُرالا المَّوي حي مي   (3) 00 ه  الي
 تعذر إدراؾ ا  4

 
  ـي ممػػ ـم ةيػػاُلالا ال ع  بمػػُت ػػاذيا ُأج  ُسػػؿي فيييمُػػالُؿ مي ػػُع المَّػػُو الر  مي ـي ييجم )ييػػالم

ـُ المُغُيالب      (4)لينيا إ نَّؾي أينمتي عيبلَّ

    
، الػػذس ابتمػػى فيػػو  أصػػاللياثػػـ يتنػػاالؿ أىػػـ مالضػػالع فػػي العمائػػد الأالؿ أصػػؿ مػػف 

ذس مػػاز سػػالرة التالحيػػد ) السػػالرة المكالنػػة مػػف سػػطٍر الاحػػٍد . ىػػذا ، الالػػ خممػػو أشػػد ابػػتبل ا 
مؤكػػداا أالليتػػو  (5)السػػطر تعػػادؿ ةيمتػػو الفكريػػة ثمػػث الكتػػب المنزلػػة حسػػب الرالايػػات ( 

                                                 

 . 2( سالرة الفاتحة ، اخية   6)
 . 34( سالرة إبراىيـ ، اخية   2)

 . 96سالرة األنعاـ ، اخية    (3)
 . 609( سالرة المائدة ، اخية   4)

  . 66( الحؿ الفمسفي ، لمنيمي   ص 5)
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ِا بماللو ) وُ تُ في ر  عم مي  يف  الد   ؿُ الَّ أي بماللو ) ػالتَّ  و  ت ػفي ر  عم مي  اؿُ مي كي الي ( رابطاا تأسيسو ىرمياا ،  و  ب ػ يؽ  د  صم
ػػكي الي  ػػلتَّ ا اؿُ مي ػػكي الي ( ، ثػػـ يغػػالر عممػػاا فػػي بيػػاف ىػػذا األصػػؿ ةػػائبلا   ) هُ يػػدُ ح  الم تي  و  ب ػػ يؽ  د  صم  اؿُ مي
ػاإلم   اؿُ مي كي ، الي  وُ لي  بلص  خم اإلم   ه  يد  ح  الم تي  ػ يُ فمػني  وُ ليػ بلص  خم ، ثػـ يػني  اسػتمرائياا (  وُ نمػعي  ات  في الص 

يؽ مػػػف فػػػي بيػػػاف تبعػػػات الصػػػؼ ا  سػػػبحانو التعػػػالى التػػػي تيػػػالس ةائميػػػا إلػػػى الاٍد سػػػح
ػ، الي  اهُ نَّ ثي  دم مي في  وُ ني ري ةي  فم مي ، الي  وُ ني ري ةي  دم مي ا  في  ؼي صي الي  فم مي في التسافؿ الفكرس ةائبلا   )  دم ميػفي  اهُ نَّػثي  فم مي

ػػ ػػ، الي  هُ أي زَّ جي ػػ فم مي ػػدَُّه ،،  وُ ميػػي  جي  دي ميػػفي  أهُ زَّ جي ػػاري إ لييمػػو  فيميػػدي حي ػػفم أيشي مي ػػالي  الي ػػ فم مي ػػ دي ميػػفي  هُ دَّ حي ػػ، الي  هُ دَّ عي  فم مي
ـي ف   )   اؿي ةي   ي

ػ، الي  وُ ني مَّ ضي  دي مي في  ( ػ)   اؿي ةيػ فم مي   ـي بلي عي
ػ فم  عيػالي  فل كػائ  ،   وُ نمػى م  ميػخم أي  دم ميػفي  (  ثٍ دي حي

ػ، في  ةٍ ميػايي زي مُ ال ب    ٍ يم شيػ ؿ  ُكػ رُ يمػ ي ، الي  ةٍ نيػاري مي مُ  ب  الي   ٍ يم شيػ ؿ  كُ  عي ، مي  ـٍ دي عي  فم  عي الي  الدل جُ الم ، مي   ؿل اع 
ػػػري حي ى الم نيػػػعم مي ال ب   ػػػ، بي  ة  ليػػػاخم الي  ات  كي ػػػ و  يمػػػلي إ   الري ظُػػػنم  مي الي  ذم ، إ   يرل ص  ػػػالي تي ، مُ  و  م ػػػمم خي  فم م   الي  ذم ، إ   دل ح 
ػػ يي الي ، الي  و  ب ػػ ُس ن  أم سػػتي يي  في كي سيػػ ( يبػػيف مخػػرالط الرةػػي الفكػػرس 6، الالشػػكؿ ) ( ه  د  ممػػفي ل   ُش ح  الم تي سم

النميضػػو مخػػرالط التسػػافؿ الفكػػرس ، البينيمػػا سػػمـل اسػػتمرائيل تمريبػػيل ألذىػػاف السػػامعيف 
 الالمارئيف .

 (6الشكؿ )
 إثبات الصفات لو   كائػػف                                           

 وػػػػةرن                    4                      نفي         
 ثنػػػػاه     مالجػػالد                           الصفات       
 جػػزأه                      3                   اإلخبلص      

 وػجيم                  فػػاعؿ                                
                         حػده                        2                التالحيد           
                                     عدَّه                        متالحػػد       التصديؽ               

                                  1 
 المعرفة                  

 مخرالط الرةي الفكرس      السمـ االستمرائي    مخرالط التسافؿ الفكرس
 

 ( . 2)  الكما مالضح في الجدالؿ، المرآف الكريـ  آيات مستمداا ذلؾ التصنيؼ مف
 ( 2الجدالؿ ) 
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 اخية المرآنية لفمرةا ت
دل   معرفة ا  6 دُ ُةؿم ُىالي المَُّو أيحي مي ـم ُيالليدم المَُّو الصَّ لي ـم ييم دم الي لي

(6)  
مَّى  التصديؽ بو 2 دَّؽي اليال صي    (2)فيبل صي
كَّممػػػُت   تالحيده 3 مييمػػػو  تيالي ػػػب يي المَّػػػُو ال إ ليػػػوي إ الَّ ُىػػػالي عي سم لَّػػػالما فيُمػػػؿم حي فيػػػب فم تيالي

يـ      (3)اليُىالي ريب  المعيرمش  المعيظ 
يرُ ...  نفي الصفات عنو 4 يُع المبيص  ثمم و  شييم ل اليُىالي السَّم  لييمسي كيم 

(4) 
ػػػيرل  ... الجالده الةربو 5 مُػػػالفي بيص  ػػػا تيعممي ـم اليالمَّػػػُو ب مي ػػػا ُكنمػػػُت ـم أييمػػػفي مي  اليُىػػػالي ميعيُكػػػ

(5)
..  بم ُب إ لييمو  م فم حي ُف أيةمري نيحم     (6)ؿ  المالير يد  الي

ثػػػـ ينتمػػػؿ إلػػػى نشػػػأة الخمػػػؽ الاصػػػفاا إياىػػػا باالبتػػػدا  مػػػف  يػػػر راليػػػٍة أال تجربػػػٍة 
مفصػػبلا ىندسػػة خمػػؽ ا  العجيػػب ، المػػا يكمػػف فييػػا مػػف أسػػراٍر حيػػرت عمػػالؿ العممػػا  

الالنبات الما لو صػمة بيػـ المتخصصيف في مختمؼ العماـل الخاصة باإلنساف الالحيالاف 
 )ع(( يالضػح اسػتعارة اإلمػاـ  3الفسيح بأرضو السمالاتو ، الالجدالؿ ) تالسعاا لمكالف م ،

لتالظيفيػػا فػػي مماصػػده الشػػريفة فػػي  لػػدب  فراةػػد بيانػػو بمػػا تزخػػر بػػو آيػػات المػػرآف الكػػريـ
 . الخطبة

 ( 3الجدالؿ ) 
 اخية الفمرة ت
ي   نشأة الخمؽ 6 عي الياألم ـُ السَّػػػمم عيػػػؿي ليُكػػػ ـم اليجي ػػػأيُك س أينمشي ػػػاري ُةػػػؿم ُىػػػالي الَّػػػذ  بمصي

ُكُرالفي  ا تيشم يفمئ ديةي ةيم يبلا مي    (7)الياألم
ُرالفي  ... أجمو 2 ػػػػتيأمخ  ـم فيػػػػبل ييسم ُميُػػػػ ػػػػا ي أيجي ػػػػؿل إ ذيا جي ػػػػٍة أيجي ل ُكػػػػؿ  ُأمَّ

ُمالفي  تيممد     (6)سياعيةا اليال ييسم
                                                 

 . 3ــ6 ( سالرة اإلخبلص ، اخيات  6)

 . 36سالرة الميامة ، اخية   ( 2)

 . 629سالرة التالبة ، اخية   ( 3)

 . 66( سالرة الشالرى ، اخية   4)
 . 4( سالرة الحديد ، اخية   5)
 . 66( سالرة ؽ ، اخية   6)

 . 23، اخية    الممؾ( سالرة 7)
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مبلئمػػػػػػػػػػػػػػػة مختمفػػػػػػػػػػػػػػػات  3
مخمالةاتػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػرز 

  رائزىا

   زيائ نمػػدينيا خي ٍ  إ الَّ ع  ػػفم شيػػيم لُػػُو إ الَّ ب ميػػديٍر اليا  فم م  ػػا ُننيز  مي ُنػػُو الي
ُمالـٍ      (2)ميعم

حاطتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  4 الا 
 بيا المعرفتو

  َّػػػثمميُيف يرمض  م  ػػػفي األم م  ػػػمياالياٍت الي ػػػبمعي سي ميػػػؽي سي المَّػػػُو الَّػػػذ س خي
يرل  ٍ  ةيػد  ميى ُكؿ  شيػيم ميُمالا أيفَّ المَّوي عي ُر بييمنيُيفَّ ل تيعم يمم ييتينيزَُّؿ األم

ممماا اليأيفَّ المَّ  ٍ  ع  ايطي ب ُكؿ  شييم   (3)وي ةيدم أيحي

التزيينيػا بالكالاكػب ، الالثالاةػب ، الجريػاف  السػبعإلى خمؽ السػماالات  )ع(اليشير 
بػػػيف سػػػماٍ  كسػػػمٍؼ محفػػػالظ السػػػماٍ  كمػػػالٍج  السػػػراج المسػػػتطير ، الالممػػػر المنيػػػر فييػػػا ،

 كمػػا فػػػيائٍر ،فػػػي فمػػٍؾ دائػػػٍر ، السػػمٍؼ سػػػائٍر ، الرةػػيـٍ مػػػيػػر عمػػػٍد الال دسػػاٍر مكفػػالؼ بغ
مشػػيراا إلػػى دالر المػػا  ، الاليػػالا  ، الالػػريح العاصػػفة ، الالزعػػزع الماصػػفة  ( .2 الشػػكؿ )
 في ذلؾ .

 (2الشكؿ ) 
     

 السما  العميا                                  
 

 الممر المنير       ثالاةب     كالاكب السراج المستطير                 
   ػػػاالاتٍ ػػػسبع سمػػ                             

  السما  الدنيا                                  
 

ىػػػذا التصػػػالير العممػػػي الػػػدةيؽ ، الفنػػػي األنيػػػؽ ، فػػػي ذلػػػؾ  )ع(اإلمػػػاـ  بطاسػػػتن
 ( . 4كما يالضحو الجدالؿ ) مف المرآف الكريـ الزمف السحيؽ ، 

 ( 4الجدالؿ ) 
 اخية الكريمة الفمرة ت

                                                                                                                                            

  . 49، اخية    يالنس( سالرة 6)

  . 26الحجر ، اخية    ( سالرة2)

 . 62( سالرة الطبلؽ ، اخية   3)
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ـم ىياليا ل  ...  اليالا  6    (6) اليأيفمئ ديُتُي
ُنالفي ...  الما  2 م  يو أيفيبل ُيؤم ٍ  حي عيممنيا م في المميا   ُكؿَّ شييم   (2)اليجي
ر ه  .. الريح 3 ر س ب أيمم فيةا تيجم   (3)..الر يحي عياص 
   (4)فيسيالَّاُىفَّ سيبمعي سيمياالياٍت  .. السماالات السبع 4

ٍد تي  سارال عمد الال د 5 ميؽي السَّميااليات  ب غييمر  عيمي نيييا خي الم  ...ري
(5)  

ا ي الد نمييا ب ز ينيٍة المكيالياك ب   زينة الكالاكب 6 يَّنَّا السَّمي   (6)إ نَّا زي

ـُ الثَّاة بُ  الثالاةب 7    (7)النَّجم

ا   ُبُرالجػػػاا   السراج الالممر  8 عيػػػؿي ف ػػػي السَّػػػمي ػػػرياجاا تيبيػػػاريؾي الَّػػػذ س جي عيػػػؿي ف يييػػػا س  اليجي
ةيميراا ُمن يراا    (8)الي

 اختي  ػ(5ا  منيا أطالاراا كما في الجدالؿ)الكيؼ جعؿ المبلئكة ذكر الينتمؿ إلى 
 (5الجدالؿ )

 أطالار المبلئكة ت أطالار المبلئكة ت 
 الحفظة لمعباد 6 سجالد ال يركعالف 6
 الجناف الخزنتياسدنة  7 ركالع ال ينتصبالف 2
حممػػػة العػػػرش الثابتػػػة فػػػي األرضػػػيف  8 ال يتزايمالفصافالف  3

السػػػػػػػػفمى أةػػػػػػػػداميـ ، الالمارةػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 
 السما  العميا أعناةيـ 

 مسبحالف ال يسأمالف 4
 أمنا  عمى الالحي 5

                                                 

  . 43( سالرة إبراىيـ ، اخية   6)

 . 30( سالرة األنبيا  ، اخية   2)

 . 86   ( سالرة األنبيا  ، اخية3)

 . 29( سالرة البمرة ، اخية   4)

 . 60( سالرة لمماف ، اخية   5)
  . 6( سالرة الصافات ، اخية   6)

 . 3لطارؽ ، اخية   ( سالرة ا7)

 . 66( سالرة الفرةاف ، اخية   8)
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مسترشداا باخيات التي الرد فييا ذكر المبلئكة الأدالارىا الما أنيط بيا مف الميػاـ 
( 6ر ا  سػػػػبحانو التعػػػػالى الالجػػػػدالؿ )بػػػػأم ، كػػػػؿ الحيػػػػاة 000لتػػػػدبير التنظػػػػيـ الحيػػػػاة 

 يالضح ذلؾ .
 (6الجدالؿ )

 اخية الكريمة أصناؼ المبلئكة ت
ميُعالفي   السجالد 6 ـم أيجم دي المميبلئ كيُة ُكم ُي    (1) فيسيجي
ػػػد   . المسبحالف 2 مم ػػػب ُحالفي ب حي ؿ  المعيػػػرمش  ُيسي ػػػالم ػػػفم حي ػػػاف يفي م  ػػػةي حي المميبلئ كي

ـم  ب ي   .ري
(2)  

ـم  ... بلظ الشدادالغ 3 ػػػػريُى ػػػػا أيمي ػػػػديادل ال ييعمُصػػػػالفي المَّػػػػوي مي ػػػػبلظل ش  ػػػػةل    ميبلئ كي
ميُرالفي  ا ُيؤم ييفمعيُمالفي مي   (3) الي

ُبالفي الم  ... الممربالف 4   (4 ) ..ميبلئ كيُة المُمميرَّ
ـم ب ػ المماتمالف 5 د ُك ـم أين ي ُمم  ابي ليُك تيجي ـم فياسم بَُّك يُثالفي ري تيغ  ػفي إ ذم تيسم أيلمٍؼ م 

ف يفي  د    (5 )المميبلئ كية  ُمرم
ػػػة   الرسؿ 6 ػػػؿ  المميبلئ كي اع  يرمض  جي ر  السَّػػػميااليات  الياألم ػػػُد ل مَّػػػو  فيػػػاط  مم المحي

ُربياعي  ُثبلثي الي ٍة ميثمنيى الي ن حي    (6)..ُرُسبلا ُأالل ي أيجم
م فم خي  الحفظة لمعباد 7 فيُظالنيُو مم ليُو ُمعيم بياتل م فم بييمف  ييدييمو  الي   (7) ..ف و  ييحم


(7)  

تَّػػػػػى إ ذيا  سدنة الجناف الخزنتيا 8 ػػػػراا حي نَّػػػػة  ُزمي ـم إ ليػػػػى المجي بَّيُػػػػ يفي اتَّميػػػػالما ري ػػػػيؽي الَّػػػػذ  س  الي
نيُتييا زي ـم خي ةياؿي ليُي ُفت حيتم أيبمالياُبييا الي اُ الىيا الي   (8)..جي

                                                 

 . 73( سالرة ص ، اخية   6)

 . 75( سالرة الزمر ، اخية   2)
 . 6( سالرة التحريـ ، اخية   3)
 . 672( سالرة النسا  ، اخية   4)
 . 9( سالرة األنفاؿ ، اخية   5)
 . 6( سالرة فاطر ، اخية   6)
  . 66( سالرة الرعد ، اخية   7)
 . 73( سالرة الزمر ، اخية   8)
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ػػػػا أُ  خزنة النار 9 ػػػػفي المغيػػػػيمظ  ُكمَّمي يَّػػػػُز م  ػػػػاُد تيمي ـم تيكي ػػػػأيليُي لمم ػػػػيي ف يييػػػػا فيػػػػالمجل سي
يرل  ـم نيذ  ـم ييأمت ُك نيُتييا أيلي زي خي

(6)   
يفي  الذيف يتالفالف الخبلئؽ 11 ـُ المميبلئ كيُة  الَّذ  فَّاُى  ..تيتيالي

(2)  
ان ييةل  .. حممة العرش 11 ميئ ٍذ ثيمي ـم ييالم ةيُي ب ؾي فيالم م ُؿ عيرمشي ري ييحم الي

(3)   
ة التي الرد ذكرىا فػي المػرآف الكػريـ ، الةػد الظػؼ اإلمػاـ ىذه أبرز أنالاع المبلئك

ينتمػػؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى ذكػػر اإلنسػػاف  . (*)جميػػا فػػي خطبتػػو بسػػطريف مػػف الكممػػات  )ع(
الكيفية خممو الالمراحػؿ التػي مػر بيػا ةبػؿ أف يػنف  ا  فيػو مػف رالحػو المػا تميػز بػو بعػد 

الؽ ، الامتنػاع إبمػيس الةبيمػو النف  ، التكريمو باإليعاز لممبلئكة بالسػجالد إلػى ىػذا المخمػ
عطائوعف االمتثاؿ ليذا األمر الالذس جمب سخطو سبحانو التعالى  النظرة ليميػز ا   الا 

داراا أر ػد فييػا عيشػو ، الر ػـ  )ع(ثـ إسػكاف آدـ الخبيث مف الطيب بمانالف االبتبل  ، 
ري مف عداله إبميس الممػاـ  دار بالحصالؿ عمػى تحذيره مف إبميس العداالتو لو إاّل أنو ُ ر 

، المرافمػػػة األبػػػرار ، الر ػػػػـ ىػػػذا بسػػػػط ا  لػػػو فػػػي تالبتػػػػو ، الالعػػػده المػػػػرد إلػػػى جنتػػػػو ، 
( يبػػػيف لنػػػا اخيػػػات التػػػي 7فأىبطػػػو إلػػػى دار الػػػدنيا ليتناسػػػؿ التكثػػػر ذريتػػػو ، الالجػػػدالؿ )

 في ذلؾ .   )ع(الظفيا اإلماـ 
 (7الجدالؿ )

 اخية الكريمة الفمرة ت
حؿ خمؽ امر  6

 اإلنساف
 ػػػػػفم الَّػػػػػذ س أيحم ػػػػػاف  م  نمسي ممػػػػػؽي اإلم  بيػػػػػديأي خي ميميػػػػػُو الي ٍ  خي ػػػػػيم ػػػػػفي ُكػػػػػؿَّ شي سي

يفٍ  ط 
(4)    ار اٍؿ كيالمفيخَّ ممصي نمسيافي م فم صي ميؽي اإلم  خي

(5)  
 ٍاٍ  دياف ؽ ميؽٍ  (6) ُخم ؽي م فم مي نمسيافي م فم عي ميؽي اإلم    (7)خي

                                                 

 . 8( سالرة الممؾ ، اخية   6)
 . 28( سالرة النحؿ ، اخية   2)
 . 67( سالرة الحاةة ، اخية   3)
 ( إذا استثنينا الصؼ اإلماـ لممبلئكة الاكتفينا بما ذكره مف أطالارىا .*)
 . 7( سالرة السجدة ، اخية   4)
 . 64( سالرة الرحمف ، اخية   5)
 . 6( سالرة الطارؽ ، اخية   6)

 . 2( سالرة العمؽ ، اخية   7)
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َـّ  تكريمو  2 ـم ثُػػػ نياُك ػػػالَّرم َـّ صي ـم ثُػػػ ميممنيػػػاُك ليميػػػدم خي ـي  الي دي ػػػُجُدالا خ  ػػػة  اسم ُةممنيػػػا ل ممميبلئ كي
يفي  د  ـم ييُكفم م في السَّاج  م يسي لي ُدالا إ الَّ إ بم    (6) فيسيجي

ُمالـ   (2) ةياؿي إ نَّؾي م في المُمنمظير يفي  إنظار إبميس 3 ةمت  المميعم ـ  المالي   (3)إ ليى ييالم
يمػُث  )ع(إسكاف آدـ  4 ػداا حي نمييا ري ي ُكبل م  نَّةي الي المُجؾي المجي ُكفم أينمتي اليزي ـُ اسم ُةممنيا ييا آدي الي

ريةي فيتيُكالنيا م في الظَّال م يفي  ه  الشَّجي بيا ىيذ  ئمُتميا اليال تيممري   (4)ش 
ػػػ تغرير إبميس 5 ػػػا م  نمُيمي ػػػا اُلالر سي عي ػػػا مي سي ليُيمي ػػػا الشَّػػػيمطياُف ل ُيبمػػػد  ػػػاليسي ليُيمي سم فم فيالي

رية  إ الَّ أيفم تيُكالنيػا  ه  الشَّػجي ػفم ىيػذ  ػا عي ب ُكمي ػا ري ا نييياُكمي ةياؿي مي ا الي سيالمآت ي مي
يفي  ال د  ميكييمف  أيالم تيُكالنيا م في المخي    (5)مي

ػفم  )ع(خطيئة آدـ  6 ػا م  مييي مي ػفياف  عي ص  طيف ميػا ييخم نمييا فيبيديتم ليُيميا سيػالمآُتُيميا الي فيأيكيبل م 
بَُّو فيغياليىاليريؽ   ـُ ري ى آدي نَّة  اليعيصي    (6)المجي

مييمػػػػو  إ نَّػػػػػُو ُىػػػػالي التَّػػػػػالَّاُب  )ع(تالبتو  7 ػػػػاٍت فيتيػػػػػابي عي ب ػػػػػو  كيم مي ػػػػفم ري ـُ م  فيتيميمَّػػػػى آدي
يـُ     (7)الرَّح 

إلى  )ع(اىباطو  8
  دار الببل 

ػػ ػػُدال  فيب مَّ ـم ل ػػبيعمٍض عي يعػػاا بيعمُضػػُك م  نمييػػا جي ـم ةيػػاؿي اىمب طيػػا م  ا ييػػأمت يينَُّك
ميى ؿ  اليال ييشم   (8)م ن ي ُىدىا فيميف  اتَّبيعي ُىدياسي فيبل ييض 

المػػع اخخػػريف نتيجػػةا ، الاإلنسػػاف فػػي مسػػيرة حياتػػو يرتكػػب األخطػػا  مػػع نفسػػو 
 ه، اليأخػذ بيػد الطريػؽ، الالبد لو مف مرشػٍد الىػاٍد لينيػر لػو  الجيمو، لضعفو أماـ  رائزه 

يعػػيش فػػي جنػػة الػػدنيا الاخخػػرة ، فتحميػػو بالفضػػائؿ الاالبتعػػاد عػػف دار السػػعادة ، ال إلػػى 
الفالز بالجنػػػة الالحيػػػاة المكمػػػؿ بػػػفضػػػبلا عػػػف الثػػػالاب األخػػػرالس الرذائػػػؿ ىػػػال جنػػػة الػػػدنيا 

 األبدية .

                                                 

  . 66( سالرة األعراؼ ، اخية   6)

 . 65( سالرة األعراؼ ، اخية   2)

 . 38( سالرة الحجر ، اخية   3)

 . 35( سالرة البمرة ، اخية   4)

  . 20( سالرة األعراؼ ، اخية   5)

 . 626( سالرة طو ، اخية   6)

 . 37مرة ، اخية   ( سالرة الب7)

 . 623( سالرة طو ، اخية   8)
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ليعتبػػػر بيػػػا النػػػاس الال يغتػػػرالا الال ينخػػػدعالا  )ع(ةصػػػة آدـ  )ع(اليالظػػػؼ اإلمػػػاـ 
فمػػد يمػػاـل اإلنسػػاف بحػػرؽ الحػػرث لالسالسػػة الشػػيطاف التػػي تيمػػؾ مخػػدالعيا ال محالػػة ، 

الالنسػؿ اليعتمػد أنػػو يطيػع ا  ناسػػياا أف طاعػة ا  ال تجتمػػع مػع ظمػػـ الرعيػة الاإلنسػػانية 
الىػػػذا حػػػاؿ أ مػػػب الحكػػػاـ ) إفَّ الطيػػػاريف األمريكػػػاف الثبلثػػػة الػػػذيف ألمػػػالا المنبمػػػة الذريػػػة 

الاحػد مػنيـ  عمى ىيرالشيما في الياباف ، المات التشاله بسببيا مئات األلالؼ ، كػاف كػؿ
 .(6)( لى جانب ةنبمة الفنا  الالدمارووإ ((الكتاب الممدس))يحمؿ معو نسخة مف 

 )ع(الينتمؿ بعد ذلؾ ليبيف العمة مف إرساؿ الرسؿ الذيف اصطفاىـ مف اللػد آدـ 
الاتخاذىـ أنبيا  بعد أف بدؿ أكثر الخمؽ الفضائؿ بالرذائؿ الالةالعيـ أسػرى لمشػرؾ بػا  

 . )ع(( يالضح ميمة األنبػيا   3) سبحانو التعالى الالشكؿ 
 (3الشكؿ )                         

                              
                                                    
 الرسؿ                          يرالىـ                      ليستأدالىـ   
 الاألنبيا                        آيات ممدرتو                    ميثاؽ فطرتو 

 يثيرالا ليـ                             يذكرالىـ             
 دفائف العمالؿ                            منسي نعمتو     

 يحتجالا عمييـ                       
 بالتبمي                           

 
ي تغييػػػر سػػػمالؾ مجتمعػػػاتيـ مػػػف خػػػبلؿ التػػػأثير عمػػػييـ فػػػ )ع(الةػػػد بػػػرع األنبيػػػا  

   ( .4بالمثيرات المبينة في الشكؿ )
 

 (4الشكؿ )
    أحداث                                     سمؼ                    

 عمييـ تتابع   أالصاب                               د  ميا     فالةػيـ
                                                 

 . 606، ص    7تفسير الكاشؼ ، محمد جالاد مغنية ، جال( 6)
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 تيرميـ    آجاؿ   معايش         ػـ  مرفالع     تحتي       
 تفنييـ      تحيييـ                                 

إلػػػى عناصػػػر ىدايػػػة النػػػاس المػػػدلييـ إلػػػى طريػػػؽ الصػػػبلح  )ع(اليشػػػير اإلمػػػاـ 
 ( .5الالعيش الكريـ عمى الفؽ الشكؿ )

 (5الشكؿ )
 نبي مرسؿ

(6) 
 كتاٍب منزؿ

(2) 
 حجة الزمة

(3) 
 محجة ةائمة

(4) 
ذه العناصػػػر ىػػػي السػػػمة التػػػػي نسػػػمت عمييػػػا المػػػرالف ، المضػػػت الػػػػدىالر ، الىػػػ

الىػي التػي تعضػد فطػرة ا  التػي . )ع(السمؼ اخبا  ، الخمفت األبنا  كمػا يعبػر اإلمػاـ 
ن يفػػاا ف طمػػريتي المَّػػو  الَّت ػػي فيطيػػري النَّػػاسي فطرىػػا لمنػػاس ، ةػػاؿ تعػػالى   ييػػؾي ل مػػد يف  حي ـم اليجم فيػػأية 

مييمييا ال تي  ميُمػالفي عي ثيػري النَّػاس  ال ييعم ليك فَّ أيكم ـُ الي ممؽ  المَّو  ذيل ؾي الد يُف المميي  يؿي ل خي بمد 
التػي تػزالد  (6)

اإلنساف عف طريميا بالمعرفة التي تنير لػو الطريػؽ الكمػا عبػر عنيػا بػالنبي الػداخمي ، 
فَّ ) المعرفػػة تحػػدث التحصػػؿ عنػػدما يبنػػي المػػر  عمػػى معرفتػػو المالجػػالدة ، أس    أفَّ الا 

اإلنساف ياللد المعرفة بنفسو عػف طريػؽ التأمػؿ الالجػدؿ الالحكػـ التمػاليـ األسػباب مػا ليػا 
  (2)الما عمييا الالزف األدلة الالشالاىد ، الالمجال  إلى المبادئ ، الاتخاذ المرارات ( 

خيػػػػات المػػػػرآف الكػػػػريـ فػػػػي رحمػػػػة  )ع(( نػػػػرى تالظيػػػػؼ اإلمػػػػاـ 8الفػػػػي الجػػػػدالؿ )
، بػػيف مػػف  بػػيف النعػػيـ الالجحػػيـ تأرجحيػػااة اإلنسػػانية ال األنبيػا  الالرسػػؿ فػػي معتػػرؾ الحيػػ

تبعػػاا لنزالاتػػو  االنصػػياعآمػػف الاىتػػدى التبػػع حجػػة ا  عمػػى خممػػو ، الجاحػػد المعانػػد آثػػر 
الأسيراا لر باتو ، المطيعاا ألناه ، خارجاا مف معسػكر ) ةػؿ ىػال ( إلػى معسػكر ) ةػؿ أنػا 

. ) 
 (8الجدالؿ )

 اخية الكريمة الفمرة ت
                                                 

 . 30( سالرة الراـل ، اخية   6)
 . 56( طرائؽ التدريس العامة ، لممرعي الالحيمة ، ص   2)
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 )ع(نبيا الرسؿ الاأل 6
 الدالرىـ 

 ػةل ميى المَّػو  ُحجَّ ر يفي ل ئيبلَّ ييُكالفي ل منَّاس  عي ُمنمذ  ُرُسبلا ُمبيش ر يفي الي
ك يماا  كيافي المَُّو عيز يزاا حي    (6)بيعمدي الر ُسؿ  الي

ـم ب المبيي نيات  ةياُلالا بيميى االعتراؼ بالرسؿ 2 ـم ُرُسُمُك ـم تيُؾ تيأمت يُك لي   (2) ..ةياُلالا أيالي
ػػػػػػفم ييتَّب ػػػػػػعم ُخطُػػػػػػاليات   .. الشيطاف إتباع 3 مي ال تيتَّب ُعػػػػػػالا ُخطُػػػػػػاليات  الشَّػػػػػػيمطياف  الي

شيا   اليالمُمنمكير     (3) ..الشَّيمطياف  فيب نَُّو ييأمُمُر ب المفيحم
يفي  إتباع الرحمف 4 ػػػػنيُو ُأالليئ ػػػػؾي الَّػػػػذ  سي ؿي فيييتَّب ُعػػػػالفي أيحم ػػػػتيم ُعالفي المميػػػػالم يفي ييسم  الَّػػػػذ 

يلمبياب   ـم ُأالُلال األم ـُ المَُّو اليُأالليئ ؾي ُى    (4)ىيدياُى
 الصػػػػػػػػػػػػػػػمالد صػػػػػػػػػػػػػػػبر 5

 )ع(األنبيا  الالرسؿ 
 ػا ُكػذ ُبالا اليُأالُذالا ميى مي بيُرالا عي ليميدم ُكذ بيتم ُرُسؿل م فم ةيبمم ؾي فيصي الي

ػا يؾي  ليميػدم جي ػات  المَّػو  الي ػُرنيا اليال ُمبيػد ؿي ل كيم مي ـم نيصم تَّى أيتيػاُى ػفم  حي م 
م يفي  سي    (5)نيبيب  المُمرم

ػػدي ل ُسػػنَّة  المَّػػو   سنة ا  في خممو 6 ليػػفم تيج  ػػُؿ الي ػػفم ةيبم ميػػالما م  يفي خي ُسػػنَّةي المَّػػو  ف ػػي الَّػػذ 
يبلا    (6)تيبمد 

الدالره  (صػػمى ا  عميػػو الآلػػو السػػمـ)إلػػى ذكػػر بعثػػة النبػػي محمػػد  )ع(الينتمػػؿ اإلمػػاـ 
خمػؽ أجمعػيف ،مشػيراا إلػػى شػيرة سػماتو ، الكػـر مػػيبلده الكبيػر فػي إتمػاـ الحجػة عمػػى ال

فيػػو أىػؿ األرض متفػػرةيف متشػػتتيف فاسػدةا عمائػػدىـ كمػا يالضػػحو الشػػكؿ نجػد فػي زمػػٍف 
(6. ) 

 (6الشكؿ )
   

 طرائُؽ متشتتةل      ممؿل متفرةةل        أىالا ل منتشرةل          
 

 ممحد في     مشير إلى        مشبو                                    
                                                 

 . 665( سالرة النسا  ، اخية   6)

 . 50( سالرة  افر ، اخية   2)

 . 26نالر ، اخية   ( سالرة ال3)
 . 68( سالرة الزمر ، اخية   4)

 . 34( سالرة األنعاـ ، اخية   5)

 . 62( سالرة األحزاب ، اخية   6)
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 بخممو          اسمو          يره                                   
 

اخيػػػات المرآنيػػػة فػػػي اإلشػػػارة إلػػػى النبػػػي  )ع(( يالظػػػؼ اإلمػػػاـ 9الفػػػي الجػػػدالؿ )
، الصػػفتو ، الحػػاؿ أىػػؿ األرض فػػي زمانػػو ، الىدايتػػو  (صػػمى ا  عميػػو الآلػػو السػػمـ)الخػػاتـ 

نماذى  .يعيشالنيا الاـ مف الجاىمية التي كانليـ ، الا 
 (9الجدالؿ )

 اخية الكريمة الفمرة ت
يراا   بعثة النبي  6 نيذ  ُمبيش راا الي داا الي ممنياؾي شياى  سي   (6)إ نَّا أيرم
ػػػػيـٍ  بعض صفاتو 2 ػػػػةا  (2)اليا  نَّػػػػؾي ليعيميػػػػى ُخمُػػػػٍؽ عيظ  مي ػػػػممنياؾي إ الَّ ريحم سي ػػػػا أيرم مي الي

اتيـي النَّب ي يفي  .. (3)ل ممعياليم يفي  ُسالؿي المَّو  اليخي   (4) ..ري
حػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  3

 األرض
 ػر  فياتَّب عمييػا اليال تيتَّب ػعم أيىمػاليا ي يمم ػفي األم ميى شيػر يعيٍة م  عيممنياؾي عي َـّ جي ُث

ميُمػالفي  يفي ال ييعم ػفم ُدالف  المَّػػو   (5)الَّػذ  ػػُذ م  ػفم ييتَّخ  ػػفي النَّػاس  مي م  الي
ب ػػالنييُ  ليػػالم  ـم كيُحػػب  المَّػػو  أينمػػدياداا ُيح  ػػد  ُحّبػػاا ل مَّػػو  الي ُنػػالا أيشي يفي آمي اليالَّػػذ 

يعػاا اليأيفَّ  م  في المعيػذيابي أيفَّ الممُػالَّةي ل مَّػو  جي الم يفي ظيميُمػالا إ ذم ييػري ييريى الَّػذ 
يُد المعيذياب   ػفم .. (6)المَّوي شيد  ـم م  ـم اليا  فم ُكنمػُت ا ىيػدياُك ُكُرالُه كيمي الياذم

م و  لي  ال يفي م فم ةيبم    (7)م في الضَّ
إنمػػػػػػػاذىـ بػػػػػػػالنبي  4

صػػػػػػػػػمى ا  عميػػػػػػػػػػو 
 الآلو السمـ

 ..  ػػديا ا فيػػأيلَّؼي بيػػيمفي ـم أيعم ـم إ ذم ُكنمػػُت ميػػيمُك ػػتي المَّػػو  عي ُكػػُرالا ن عممي الياذم
ػػفي  ػػفيا ُحفمػػريٍة م  ميػػى شي ـم عي ُكنمػػُت اليانػػاا الي ت ػػو  إ خم ـم ب ن عممي ُت ػػبيحم ـم فيأيصم ُةمُػػالب ُك

نمييا النَّار  فيأينم  ـم م    (8) ..ميذيُك

                                                 

 . 8( سالرة الفتح ، اخية   6)

 . 4( سالرة الممـ ، اخية   2)

 . 607( سالرة األنبيا  ، اخية   3)
 . 40( سالرة األحزاب ، اخية   4)

 . 68اخية   ( سالرة الجاثية ، 5)

 . 665( سالرة البمرة ، اخية   6)

 . 698( سالرة البمرة ، اخية   6)

 . 603( سالرة آؿ عمراف ، اخية   2)
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مػػف دار الػػدنيا  (صػػمى ا  عميػػو الآلػػو السػػمـ)البعػػد أف يتطػػرؽ لرحيػػؿ النبػػي الخػػاتـ 
ؼ فػي ىػذه األئمػػة خمّػ (صػػمى ا  عميػو الآلػو السػمـ)ليممػى ربػو كريمػاا ، يبػيف ليػـ أف النبػي 

 فػػي أمميػػا مػػف كتػػٍب الأالصػػياٍ  كػػي ال تبمػػى النػػاس ىمػػبلا بغيػػر )ع(فػػت األنبيػػا مػػا خمّ 
ناصػػٍح ىػػال العمػػـ المػػائـ ، الػػذس يستضػػا  بػػو ، اليفصػػؿ كتػػاب ا  طريػػٍؽ الاضػػٍح الةائػػٍد 

 ( .7تفصيبلا تصاعدياا حمزالنياا كما يالضحو الشكؿ )
 (7الشكؿ )

 
 فرض عميكـ ح  بيتو الحراـ                   

      
 ممبالؿ في أدناه ،المالسع في أةصاه                

  مباين بين محارمو                             
 من كبير أوعد عميو نيرانو أو صغير                              

   أرصد لو غفرانو                                      
 واجب بوقتو                            
                           زائل في مستقبمو                                     
 مثبت في الكتاب                                       

 فرضو،معموم في السنة نسخو ،                                                    
 وواجب في السنة أخذه ،مرخص في                                                
 تركو الكتاب                                                  

 مأخوذ ميثاق                                               
 عممو،وموسع عمى العباد                                         

 جهمـــو                                                
 

اإلشػارة إلػى رحيػؿ لآليػات المرآنيػة فػي  )ع(( يبيف تالظيؼ اإلماـ 60الالجدالؿ )
الالجػػػالب التسػػػميـ الاالنميػػػاد ألالصػػػيائو الكتابػػػو  (صػػػمى ا  عميػػػو الآلػػػو السػػػمـ) النبػػػي الخػػػاتـ

 الكريـ .
 (60الجدالؿ )

 اخية المرآنية الفمرة ت
 رحيػػػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػػػاتـ 6

صػػػػػػػػمى ا  عميػػػػػػػػو 
  ُسُؿ أيفيب فم م و  الر  ميتم م فم ةيبم ُسالؿل ةيدم خي مَّدل إ الَّ ري ا ُمحي مي ػاتي أيالم  الي مي
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ـم  الآلو السمـ ػػػػػُت  .. (6) ..ُةت ػػػػؿي انمميميبمػػػػػُت ـم اليأيتمميمم يػػػػػنيُك ـم د  ممػػػػػُت ليُكػػػػػ مي ـي أيكم المييػػػػػالم
يناا  سمبلـي د  ـُ اإلم  يُت ليُك ـم ن عمميت ي اليريض  مييمُك    (2) ..عي

ُسػالؿي الي  إتباع أالصيائو 2 يُعالا الرَّ يُعالا المَّوي اليأيط  يفي آميُنالا أيط  ػر  ييا أيي ييا الَّذ  يمم ُأالل ػي األم
..  (3) يفي ُيم يُمػػالفي ُنػػالا الَّػػذ  يفي آمي ُسػػالُلُو اليالَّػػذ  ري ـُ المَّػػُو الي ل ػػي ُك ػػا الي إ نَّمي

ـم رياك ُعالفي  ُتالفي الزَّكياةي اليُى ُيؤم    (4)الصَّبلةي الي
يمػػػبي ف يػػػو  ُىػػػدىا ل ممُمتَّم ػػػيفي   التمسؾ بكتابو 3 ػػػري  (5)ذيل ػػػؾي المك تيػػػاُب ال ري ليميػػػدم ضي بمنيا الي

ـم ييتيػػذيكَُّرالفي  ثيػػٍؿ ليعيمَّيُػػ ػػفم ُكػػؿ  مي إ فَّ  (6)ل منَّػػاس  ف ػػي ىيػػذيا الممُػػرمآف  م 
ـُ  ػيي أيةمػالي س ل مَّت ػي ى   ..ىيػذيا الممُػرمآفي يييمػد 

(7)  ػعي المك تيػاُب  ..الياُلض 
اىيا  صي يريةا اليال كيب يريةا إ الَّ أيحم غ  ُر صي  ..ىيذيا المك تياب  ال ُيغياد 

(8)  
اليخػػػتـ خطبتػػػو بػػػذكر فريضػػػة الحػػػ  الفضػػػائمو الالجالبػػػو مستشػػػيداا عميػػػو باخيػػػة  

 السابعة الالتسعيف مف سالرة آؿ عمراف .
يثػػػػرس الفكػػػػر الالػػػػرالح معػػػػاا مػػػػف خػػػػبلؿ المثيػػػػرات ، الالتعزيػػػػزات ،  )ع(إفَّ اإلمػػػػاـ 

( ، 63 ال 62 ال 66الؿ ) االاالسػػتجابات   الماديػػة المجػػردة ، الالمعناليػػة كمػػا فػػي الجػػد
دالف الرالح فػأنتجالا الليػداا أعرجػاا تتضػح صػالرتو نيجو الفبلسفة مف إثراٍ  لمفكر ال كما ي

 الكثير مف الينات في حمائميـ المسممة كما يزعمالف . فيالماا بعد ياـل ، فضبلا ع
 ( 66الجدالؿ ) 

 المثيرات المادية المجردة الالمعنالية
 مثير معنالس مثير مادس مجرد

ػػػتي ا ب  ىيػػػري مي أي في  ػػػالم  ؽ  يف  صم ػػػ ة  اري ثيػػػا   الي ،ار  خَّ الزَّ  ا   مي  و  ت ػػػػػػػػػػػػػػػفي ر  عم مي  اؿُ مي كي الي ،وُ تُػػػػػػػػػػػػػػػفي ر  عم مي  يف  الػػػػػػػػػػػػػػػد   ؿُ الَّ أي  ج  الم مي

                                                 

 . 644( سالرة آؿ عمراف ، اخية   6)

 . 3( سالرة المائدة ، اخية   2)

 . 59( سالرة النسا  ، اخية   3)

 . 55( سالرة المائدة ، اخية   4)

 . 2اخية    ( سالرة البمرة ،5)

 . 27( سالرة الزمر ، اخية   6)

 . 9( سالرة اإلسرا  ، اخية   7)

 . 49( سالرة الكيؼ ، اخية   8)
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ػػخي مي في ،ار  حي ب  الم  ػػمي  وُ تم ضي ػػعي الي ،ا   مي الس   ضي خم  تم في صي
ػػػػػػػعي  بػػػػػػػو   ػػػػػػػػفي الم ا ب  يي في صم ى ميػػػػػػػػعي  وُ ليػػػػػػػالَّ أي  د  رُ تي ،ا   ضي
ػػػػػػػػػالي ،ه  ر  آخ   ػػػػػػػػػميػػػػػػػػػعي  وُ يي اج  سي ػػػػػػػػػتَّ حي ،ه  ر  ائ  ى مي  بَّ ى عي
 ا ٍ الي ي ىيػػف ػػ وُ عيػػفي ري في ،وُ امُ كي رُ  د  بػػالزَّ ى ب  مي ري الي ،وُ اُبػبي عُ 
 .ؽٍ ي  في نم مُ  الو جي الي ،ؽٍ ت  في نم مُ 

ػػػػػػػػػػػالتَّ  ػػػػػػػػػػػالتَّ  اؿُ مي كي الي ،و  ب ػػػػػػػػػػػ يؽ  د  صم  و  ب ػػػػػػػػػػػ يؽ  د  صم
ػػػػػػػػػػػػػػػاإلم   ه  يػػػػػػػػػػػػػػػد  ح  الم تي  اؿُ مي كي الي ،هُ يػػػػػػػػػػػػػػػدُ ح  الم تي   بلص  خم
ػػػػػاإلم   اؿُ مي كي الي ،وُ ليػػػػػ ػػػػػ يُ فمػػػػػني  وُ ليػػػػػ بلص  خم  ات  في الص 
ػػػػػػػػػػل  ،وُ نم عي  ػػػػػػػػػػ ؿ  ُكػػػػػػػػػػ ة  ادي يي شي  رُ يمػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػا  ي أنَّ  ةٍ في ص 
 رُ يم  ي  وُ أنَّ  الؼٍ صُ الم مي  ؿ  كُ  ة  ادي يي شي الي ،الؼ  صُ الم مي الم 

 .ة  في الص  
ػػػفي  ػػػ وُ نمػػػى م  الَّ سي ػػػ عي بم سي  فَّ ىُ بلي فم ُسػػػ ؿي عي جي ،اتالي امي سي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ اىُ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم عُ الي الفاا،فُ كم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا مي الم مي  فاا مم سي
ػػػػػػػػػػػػػالي الظاا،فُ حم مي  ػػػػػػػػػػػػػر عي يم غي ب  العػػػػػػػػػػػػػاا،فُ رم كاا مي مم سي  دٍ مي
 .يامُ ظ  تي نم يي  ارٍ سي  د  الي الي ا،يي مُ عي دم يي 

ػػػػػػػػػػالي  فل ائ  كػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ فم  عي ػػػػػػػػػػالي  الدل جُ الم مي ،ثٍ دي حي  فم  عي
ػػػ ػػػ ؿ  ُكػػػ عي مي ،ـٍ دي عي  ؿ  ُكػػػ رُ يم  ي الي ،ةٍ نيػػػاري مي مُ  ب  الي   ٍ يم شي
 ات  كيػري حي ى الم نيػعم مي ال ب   ؿل اع  في ،ةٍ ميػايي زي مُ ال ب    ٍ يم شي 
 .يرل ص  بي ،ة  لي اخم الي 

ػػػػػػيُ  ـم ليػػػػػػالي  ػػػػػػ وُ ميػػػػػػمم خي  وُ ني ام حي بم ُسػػػػػػ ا ُ  ؿ  خم  يو ب ػػػػػػني  فم م 
 .ؿٍ زي نم مُ  ابٍ تي كٍ  الم أي ،ؿٍ سي رم مُ 

 ةٍ يَّػال   ري بلي ب  ا اا،دي ت  إبم  هُ أي دي تي ابم الي ا اا،شي نم إ   ؽي مم خي الم  أي شي نم أي 
ػػػػػػػػ ةٍ بيػػػػػػػػر  جم  تي الي الي ا،ييػػػػػػػػالي جي أي  ػػػػػػػػري  حي الي الي ا،ىي ادي في تي اسم  ةٍ كي
ػػػػػػػػػػػأي  ػػػػػػػػػػػمي  ىي الي الي ا،يي ثي دي حم ػػػػػػػػػػػ س  فمػػػػػػػػػػػني  ة  امي  بي ري طي اضم
ػػػػػػأي ا،ييي ف   ػػػػػػاألم  اؿي جي ي  ا ي يي شم  في يم بيػػػػػػ ـي ال ي الي ا،ييػػػػػػات  ةي الم أل 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي زي لم أي الي ا،ىي زي ائ  ري  ي  زي ري  ي ،الي اييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  في م  تي خم مُ 
ػػػػػا ةي ييػػػػػماا ب  ال  عي ا،يي احي شػػػػػبي أي  يطاا ح  مُ ا،ئيي ا  دي ت ػػػػػابم  ؿي بم
ا ييػػائ  ني حم أي يػػا الي ن  ائ  ري مي فػػاا ب  ار  عي ،ايي ائ  يي ت  انم ىا الي الد  دُ ُحػػب  
َـّ . ػػػػػنم أي  ثُػػػػػ ػػػػػاألم  ؽي تمػػػػػفي  وُ اني حي بم ُسػػػػػ أي شي ػػػػػ، الي ا   الي جم  ؽَّ شي
 .ا   الي يي الم  ؾي ائ  كي سي الي ،ا   جي رم األم 

ػػػمي ال تُ  ؿل ُسػػػرُ  ػػػ رُ ص  ػػػ ةُ مَّػػػة   ـم بي   ةُ ري ثمػػػال كي ،الي ـم ى  د  دي عي
ػػػػمُ الم  ػػػػ ـم يُػػػػلي  يفي ب  ذ  كي ػػػػ فم م  ػػػػ وُ ليػػػػ يي م  ُسػػػػ ابؽٍ سي  فم مي
 . وُ مي بم ةي  فم مي  وُ في رَّ عي  ابرٍ  ي  الم ،أي هُ دي عم بي 

ػػػنم أي  َـّ ثُػػػ ػػػر   وُ اني حي بم ُسػػػ أي شي ـي دي أي الي ا،ييػػػبَّ يي مي  ـي مي تي يحػػػاا اعم  ا
 .اىي أي شي نم مي  دي عي بم أي الي ا،اىي ري جم مي  ؼي صي عم أي الي ا،يي بَّ ري مي 

ػػػحي مُ ل   وُ اني حي بم ُسػػػػ اري تيػػػػاخم  َـّ ثُػػػ ػػػػ دٍ مَّ ػػػػمي عي  ى ا ُ مي صي  و  يم
ػػػري ،الي هُ ا ي مي ل   و  آل ػػالي  ػػػري كم أي في ،هُ دي نم ع  امي  وُ ليػػ يي ض  ػػػ وُ مي  فم عي
ػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػو   بي    ري ا،الي يي نم د  المػػػػػػػػػػػػ ار  دي  نيػػػػػػػػػػػػػة  امي مُ  فم عي  ري
ػػبي مي ى،في مالي بي الم  ػػر  كي  و  يمػػػلي إ   وُ ضي ػػػ ـم يكُ ف ػػػ ؼي مَّ خي الي اا،يمي ا مي

 .بلي عُ الم  ات  الي امي السَّ  في يم ا بي مي  ؽي تي في  َـّ ثُ 
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 ـم الىُ ُكػػرُ تم يي  ـم ليػػ ذم إ   ــــاييػػم  مي ي أُ ف ػػ ا ُ بييػػنم األي  ت  فيػػمَّ خي 
 .ـــ ـٍ ائ  ةي  ـٍ مي عي الالي ،حٍ اض  الي  يؽٍ ر  طي  ر  يم غي بلا ب  مي ىي 
ِي  ضي ري فيػػػػالي  ػػػػ ـم كُ يم عػػػػؿي س ذ  ،الَّػػػػاـ  ري حي الم  و  ت ػػػػيم بي   َّ حي
ي ل   ةا ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبم ة   وُ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي جي   الدي رُ الُ  وُ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ ر  ،يي اـ  ني ؤلم
ي   .اـ  مي حي الم  هي ال لُ الُ  و  يم لي إ   الفي يُ لي أم يي الي ،اـ  عي نم األم

 .ةٍ مي ائ  ةي  ةٍ جَّ حي مي  الم أي ،ةٍ مي ز  الي  ةٍ جَّ حُ  الم أي 

ػػػػػػ اري تيػػػػػػاخم الي  ػػػػػػاعاا أي مَّ ُسػػػػػػ و  م ػػػػػػمم خي  فم م   و  يمػػػػػػلي الا إ  ابُ جي
ػػػػػػػػػػ،الي وُ تي الي عم دي   ؼي اة ػػػػػػػػػػالي الا مي فُ ةي الي ،الي وُ تيػػػػػػػػػػمي م  الا كي ةُ دَّ صي
ػػػػػػػػػػػػػتي ،الي و  ائ  يي ب  نم أي   يفي يف ػػػػػػػػػػػػػط  مُ الم  و  ت ػػػػػػػػػػػػػكي ئ  بلي مي الا ب  يُ بَّ شي
ػػػػػػػػرم عي ب   ي  الفي زُ ر  حم ،يُ و  ش  ػػػػػػػػتم ي مي ف ػػػػػػػػ احي بيػػػػػػػػرم ِي األم  ر  جي
   0و  ت  ري ف  غم مي  دي ع  الم مي  هُ دي نم ع   الفي رُ بادي تي يي الي ،و  ت  ادي بي ع  

ػػػػػػػػػػبلي عي  وُ اني حي بم ُسػػػػػػػػػػ وُ ميػػػػػػػػػػعي جي الي  ِا مي  ـم ي  ع  ُضػػػػػػػػػػاالي تي ل   ةا
 .و  ت  زَّ ع  ل   ـم ي  ائ  عي دم الا   ،و  ت  مي ظي عي ل  

ػػػػػػئلم  عػػػػػػالى ل  تي الي  وُ اني حي بم ُسػػػػػػ وُ ميػػػػػػعي جي   مػػػػػػاا، مي عي  بلـ  سم
ػُو  ضي ري في ماا،ي ري حي  يفي ذ  ائ  عي مم ل  الي  جَّ ػالم أي ،الي حي مَّػُو  بي جي حي
 .وُ تي ادي في ال   ـم كُ يم مي عي  بي تي كي الي ،
 ( 62الجدالؿ ) 

 االستجابات المادية الالمعنالية
 االستجابات المعنالية االستجابات المادية

ػػػػيي ى ف  ري جم أي فيػػػػ مػػػػاا اك  ري تي مُ ،هُ رُ ايَّ مػػػػاا تي بلط  تي ا ا مُ يػػػػا مي
 .هُ ارُ خَّ زي 

ػػػفي  ػػػالي  فم مي  دم ميػػػفي  وُ نيػػػري ةي  فم مي الي ،وُ نيػػػري ةي  دم ميػػػا  في  ؼي صي
ػػػػ دم ميػػػػفي  اهُ نَّػػػػثي  فم مي الي ،اهُ نَّػػػػثي  ػػػػ فم مي الي ،هُ أي زَّ جي  دي ميػػػػفي  أهُ زَّ جي
ػػدَّهُ ،وُ ميػػي  جي  ػػاري إ لييمػػو  فيميػػدي حي ميفم أيشي ػػ فم مي الي ،الي  هُ دَّ حي
ػػ دي ميػػفي  ـي ف ػػ) اؿي ةيػػ فم مي الي ،هُ دَّ عي ػػ دي ميػػ( في ي  فم مي الي ،وُ ني مَّ ضي
 . وُ نم ى م  مي خم أي  دم مي ( في ـي بلي عي  )اؿي ةي 

ى ليػيا إ  ني ري ةي الي ،ه  د  ى شيػمي ا عي يي طي مَّ سي الي ،ه  د  ري ىا ب  ري مي أي في 
ػػػػ ػػػػ ا ُ الي يي الم ،ه  د  حي ػػػػالم الي ،ؽّ يت  ا في ييػػػػت  حم تي  فم م  ػػػػػاُ مي  فم   م 
 .يؽل ف  ا دي يي ة  الم في 

ػػػ و  يمػػػلي إ   الري ظُػػػنم  مي الي  ذم إ   ػػػالي تي مُ ،و  م  مم خي  فم م   الي  ذم إ  ،دل ح 
 .ه  د  مم في ل   ُش ح  الم تي سم  يي الي الي ،و  ب   ُس ن  أم ستي يي  في كي سي 

ػػػػػػخي مي في  ػػػػػػمي  وُ تم ضي ػػػػػػعي الي ،ا   مي الس   ضي خم  بػػػػػػو   تم في صي
ػػػػػػػػػػػػػعي  ػػػػػػػػػػػػػفي الم ا ب  يي في صم ى ميػػػػػػػػػػػػػعي  وُ ليػػػػػػػػػػػػػالَّ أي  د  رُ تي ،ا   ضي

 . رٍ ائ  مي  ةيـٍ ري الي ،رٍ ائ  سي  ؼٍ مم سي الي 
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 .ه  ر  ائ  ى مي مي عي  وُ يي اج  سي الي ،ه  ر  آخ  
ي مي في  .اتٍ الي امي سي  عي بم سي  وُ نم ى م  الَّ سي في  ػػػالي طمػػػأي  فَّ ُىػػػؤلي  الدل جُ ُسػػػ ـم يُ نم م  ،و  ت ػػػكي ئ  بلي مي  فم اراا م 

ػػػػػػالي ،الفي بُ ص  تي نم  يي الي  العل ُكػػػػػرُ الي ،الفي عُ كي رم  يي الي   الفي اف  صي
ػػػػػػػػػػػػػػػمُ الي ،الفي مُ ايي زي تي ال يي  ػػػػػػػػػػػػػػػال يي  الفي حُ ب  سي ال ،الفي مُ أي سم
ػػػغم يي  ػػػالي الي ،الف  ُيػػػعُ الم  ـُ الم نيػػػ ـم اىُ شي  الي الي ،الؿ  مُػػػعُ الم  الُ يم  سي
 . اف  يي سم الن   ةُ مي فم   ي الي الي ،اف  دي بم األي ة ُ ري تم في 

ػػػػػػػػػػػػػالي ،ب  اك  الي كي الم  ة  ينيػػػػػػػػػػػػػز  ب   ايػػػػػػػػػػػػػني يَّ زي  َـّ ثُػػػػػػػػػػػػػ  ا   يي ض 
ػيييػى ف  ري جم أي الي ،ب  اة  الي الثَّ  ػاجاا مُ ري ا س  راا مي ةي الي يراا،ط  تي سم
 .رٍ ائ  دي  ؾٍ مي ي في ف  يراا،ن  مُ 

 الـٍ .مُ عم جٍؿ مي أي الي الٍد،دُ عم ٍت مي ةم الي ل  
 

ػػػػػػػػجي  َـّ ثُػػػػػػػػ ػػػػػػػػ وُ اني حي بم ُسػػػػػػػػ عي مي ػػػػػػػػ فم م  ي  ف  زم حي  ض  رم األم
ػػػػػػػػػػالي  ػػػػػػػػػػا الي يي ب  ذم عي الي ا،يي م  يم سي ِا بي رم تُ ا،يي خ  بي سي ػػػػػػػػػػ ةا ا يي نَّ سي
ػػالم ب   ػػمي ى خي تَّػػحي  ا   مي ى تَّػػحي  ة  مَّػػبي الم ا ب  ييػػ طي الي الي ،تم صي
ِل الري ا ُصػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػنم م   ؿي بيػػػػػػػػػػػػػػػػجي في ،تم بي زي لي  ِي ذي  ةا  اتي
ػػجم أي  الؿٍ ُصػػفُ الي اٍ ،ضي عم أي الي  الؿٍ ُصػػالُ الي اٍ ،ني حم أي  ا ىي دي مي
ػأي الي ،تم كي سي مم تي ى اسم تَّػحي  ػمم صي  ىتَّػا حي ىي دي مي صم  تم مي صي
. 

 .و  ح  ال رُ  فم ا م  ييي ف    ي في ني  َـّ ثُ 

 .ا يي ب   ؼُ رَّ صي تي ٍر يي كي ف  الي ا،يي يمُ ح  اٍف يُ ىي ذم ا أي ذي  .اناا سي نم إ   تم مي ثي مي في 
ٍِ الي دي أي الي ا،يي مُ د  تي خم يي  حي ار  الي جي الي  ٍِ فيػػػػػػػػػػػػر  عم مي الي  .ايي بُ م  مي يُ  اٍت ػػػػػػػػػػػػالم  في يم ا بيػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػب   ؽُ رُ فمػػػػػػػػػػػػيُ  ٍة  ؽ  حي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الم الي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي الم الي  الاؽ  ذم األي الي ،ؿ  اط  ي الي ،اـو شي  اف  الي لم األم
ي الي   .اس  ني جم األم

ي  ة  نيػػػػيط  النػػػػاا ب  جُ عم مي  ي الي ،ة  في م  تي خم مُ الم  اف  لػػػػالي األم ػػػػاألم  اه  بي شم
ي الي ،ة  في م  تي ؤم مُ الم  ػػػػػػػػػػاألم  بلط  خم األم الي ،ة  ييػػػػػػػػػػاد  عي تي مُ الم  اد  دي ضم
 .ة  ني اي  بي تي مُ الم 

 .د  رم بي الم الي  ر  حي الم  في م  

 . الر  رُ الس  الي  ة  ا ي سي مي الم الي  .الد  مُ جُ الم الي  ة  مَّ بي الم الي 
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ػػأي  َـّ ثُػػ ػػرم اراا أي دي  ـي آدي  في كي سم ػػيم يػػا عي يي ف   دي  ي  في آمي الي ،وُ شي
ػػػالي ،وُ تي مَّ حي ا مي يييػػػف    هُ رَّ تي ا م في ،وُ تيػػػاالي دي عي الي  مػػػيسي بم إ   هُ ري ذَّ حي

ػػػػ ػػػػفي ني  هُ ال  دُ عي ِا اسي  ة  ميػػػػافي ري مُ الي ،اـ  مي مُ الم  ار  دي ب ػػػػ و  يمػػػػمي عي  ةا
ػػػػػػػػػػػػػب   يفي م ػػػػػػػػػػػػػيي الم  اعي بيػػػػػػػػػػػػػفي ،ار  ري بم األي   ةي مي يز  عي الم الي ،و  كَّ شي
ػػػػػالي ،و  ن  ىم الي ب   ػػػػػالم ب   ؿي دي بم تي اسم ت ريار  االم ب ػػػػػالي بلا،جي الي  ؿ  ذي جي   م
 ماا .دي ني 

ػػػػػػالي  ػػػػػػئ  بلي مي الم  وُ اني حي بم ُسػػػػػػ ى ا ُ دي تأم اسم  وُ تيػػػػػػيعي د  الي  ةي كي
ػػػػالي  دي يمػػػػعي الي ،ـم ي  يم دي لي  ػػػػذم ي اإلم  ف ػػػػ ـم ي  يم ليػػػػإ   و  ت  يَّ ص   اف  عي
 .و  ت  مي ر  كم تي ل   الع  نُ خُ الم الي و،لُ ِي  الد  جُ الس  ب  

ػػػػبي  َـّ ثُػػػػ  اهُ مَّ لي الي ،و  ت ػػػػبي الم ي تي ف ػػػػ وُ ليػػػػ وُ اني حي بم ُسػػػػ ا ُ  طي سي
ػػػػػػػػػػػػم  كي  ػػػػػػػػػػػػالي الي  و  ت ػػػػػػػػػػػػمي حم ري  ةي مي ػػػػػػػػػػػػالم  هُ دي عي ى ليػػػػػػػػػػػػإ   دَّ ري مي
 ؿ  اُسػػػػػػػػػػني تي الي ة،يَّ م  البي  ار  ى دي ليػػػػػػػػػػإ   وُ طيػػػػػػػػػػبي ىم أي في ،و  ت  نَّ جي 
 . ة  يَّ ر  الذ  
 

 ـُ ي  يم ميػػػػػػػػػعي  تم بي مي  ي الي ،ةُ يَّػػػػػػػػػم  حي الم  ـُ يُ تم ري تي اعم ،وُ يميػػػػػػػػػب  ةي الي 
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػالي ر،ا  النَّ  ة  ميػػػػػػػػمم خ  الا ب  زُ زَّ عي تي الي ،ةُ الي مم الش  الا نُ ىي الم تي اسم

ػػػػػػػػػػػػصمم الَّ  ؽي ممػػػػػػػػػػػػخي  ػػػػػػػػػػػػا  النَّ  اهُ طي عم أي في ،اؿ  صي  ةي ري ظ 
ػػ ػػالي ،ة  طي خم مسَّ اةاا ل  مي حم ت  اسم ازاا جي نم ا   الي ،ة  ميَّػػبي مم اماا ل  مي تم ت  اسم
 .ة  دي مع  ل  

ػػػػاالي  .هُ ا ي يي ب  نم أي  ـم ي  يم لي إ   ري اتي الي الي ،وُ مي سُ رُ  يـُ يي ف   ثي عي بي في  ػػػػ وُ اني حي بم ى ُسػػػػفي طي صم ػػػػأي  ا ي ييػػػػب  نم أي ُه دي ليػػػػالي  فم م   ذي خي
ػػػالر   يػػػ   م  بم ى تي مي عي الي ،ـم يُ اةي يثيػػػم   ي  حم الي ى المػػػميػػػعي   ة  الي سي
ػػػػػػلي ،ـم يُ تي اني مي أي   ا    دي يمػػػػػػعي  و  م ػػػػػػمم خي  رُ ثيػػػػػػكم أي  ؿي دَّ ا بيػػػػػػمَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػاتَّ الي ،وُ مَّ الا حي مُػػػػػػػػػػػػػػػي  جي في ،ـم ي  ليم إ   ي ذُ خي  ادي دي نمػػػػػػػػػػػػػػػالا األم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يفُ اط  يي الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـُ يُ اليتم تجم ام ،الي وُ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي   فم عي
 .و  ت  ادي بي ع   فم عي  ـم يُ تم عي طي اةتي الي ،و  ت  في ر  عم مي 

ػػػػػػ ػػػػػػ فم م  ػػػػػػتي  ادٍ ييػػػػػػم  ،الي العٍ فُ رم مي  ـم يُ ةي الم فيػػػػػػ ؼٍ مم سي  ـم يُ تي حم
 .ـم ي  يي  حم تُ  شي اي  عي مي الي ،العٍ ضُ الم مي 

ػػيي ل   ػػنم مي  ـم الىُ رُ ك  ذي ُيػػ،الي و  ت  ري طم ف   اؽي يثيػػم   ـم الىُ دُ أم تي سم  يَّ س 
 ـم يُػػالا لي يرُ ث  يُ الي ،ي   م  بم التَّ ب ػػ ـم ي  يم ميػػالا عي ج  تي حم يي ،الي و  ت ػػمي عم ن  
... ،ة  ري دُ ممػػػػػمي الم  ات  آييػػػػػ ـم الىُ رُ يُ ،الي الؿ  مُػػػػػعُ لم ا في ائ  فيػػػػػدي 
ػػػػػالي  ػػػػػالم أي ،الي ـم يي  ن  فم تُ  اؿٍ آجي ػػػػػأي الي ،ـم يُ مُ ر  يم تُ  ابٍ صي اٍث دي حم
 . ـم ي  يم مي عي  عُ ابي تي تي تي 

ي  ت  في مي خي ،الي ا ُ بي اخم  ت  في مي سي الي   ثي عي بي  فم ى أي لي إ  ،ا ُ ني بم األم
ػػػػػػحي مُ  وُ اني حي بم ُسػػػػػػ ا ُ  ػػػػػػداا مَّ ػػػػػػمي مى ا  عي صي  و  آل ػػػػػػالي  و  يم
 . و  ت  الَّ بُ نُ  تماـ  ا   الي ،و  ت  دي ع   از  جي نم إل  

 .الرُ ىُ الد   ت  ضي مي الي ،الفُ رُ مُ الم  ت  مي سي ني  ؾي ى ذل  مي عي 

ػػػػػأي الي ،هُ دُ يبلي يمػػػػػاا م  ر  كي  ي  ؿُ ىم ػػػػػػػػ ؿل ميػػػػػم   ذٍ ئ ػػػػػمي الم يي  ض  رم األم ػػػػػػػػػمي ،وُ اةُ يثي م   يفي ي ػػػػػػػػب  ى النَّ ميػػػػػػػػالذاا عي أخُ مي  ةا يالري شم
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ػتي نم مُ   ل االي ىم أي ،الي ةل ةي ر  في تي مُ   في يم ،بي ةل تي ت  شيػتي مُ  ؽُ ائ  ري طي ،الي ةل ري ش 
ػػػػمُ  ػػػػمُ  الم ،أي و  م ػػػػمم خي ب   و  مػػػػل   وٍ ب  شي ػػػػف ػػػػ دٍ مح   الم أي ،و  م  ي اسم
 .ه  ر  يم لى  ي إ   يرٍ ش  مُ 

 .وُ اتُ مي س  
ػػػػ و  ب ػػػػ ـم اىُ دي ييػػػػفي  ػػػػ في م  و كان ػػػػمي ب   ـم ىُ ذي مي نم أي الي ،ة  لي بلي الضَّ
 . ة  الي يي جي الم  في م  

ػػائ  ري في ،الي وُ امي ري حي الي  وُ ليػػبلي نػػاا حي يَّ بي ،مُ ـم كُ ب  ري  ابي تيػػك    وُ ضي
ػػػػػػػػػػػػػػني الي ،وُ مي ائ  ضي في الي  ػػػػػػػػػػػػػػخي رُ ،الي وُ الخي سُ نم مي الي  وُ خي اس   وُ صي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي ،الي وُ مي ائ  زي عي الي   هُ ري بي ع  ،الي امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ عي الي  وُ اصَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مُ الي ،وُ ثالي مم أي الي   وُ مي كي حم مُ ،الي هُ الدي دُ حم مي ،الي وُ مي سي
ػػػػفي ،مُ وُ يي اب  شي تي مُ الي  ِ  الي ناا  ي ي  بي مُ الي ،وُ ميػػػػمي راا جُ س  ػػػػاـ   وُ ضي
ػػػػ في يم بيػػػػ. مػػػػى عي  عٍ سَّػػػػالي مُ ،الي و  م  مم ع   ؽُ ايثيػػػػم   الذٍ خُ أم مي
 اب  تيػػػك  ي الم ٍت ف ػػػبيػػػثم مُ  في يم بي ،الي و  م ػػػيم ي جي ف ػػػ اد  بيػػػع  الم 
ػػػػني  ة  نَّ ي الس ػػػػف ػػػػ الـٍ مُ عم مي ،الي وُ ُضػػػػرم في   بٍ اج  الي ،الي وُ خُ سم
ػػػػػػػأي  ة  نَّ ي الس ػػػػػػػف ػػػػػػػ  اب  تيػػػػػػػك  ي الم ف ػػػػػػػ صٍ خَّ ري مُ ،ي هُ ذُ خم
ػػػػػػػػػػػالي  في يم بي ،الي وُ ُكػػػػػػػػػػػرم تي  ي ف ػػػػػػػػػػػ ؿٍ ائ  زي الي ،و  ت ػػػػػػػػػػػةم الي ب بٍ اج 
 .و  م  ار  حي مي  في يم بي  فٍ ايي بي مُ الي ،و  م  بي مم تي سم مُ 

ػػػػ ػػػػالم يػػػػٍر أي ب  كي  فم م  ػػػػ الم ،أي وُ انيػػػػيري ن   و  يمػػػػمي عي  دي عي يٍر غ  صي
ػػػػػػػػػرم أي  ي الٍؿ ف ػػػػػػػػػُبػػػػػػػػػمم مي  في يم بي ،الي وُ انيػػػػػػػػػري فم  ُ  وُ ليػػػػػػػػػ دي صي
 . اهُ صي ةم ي أي ف   عٍ السَّ مُ الي ،اهُ ني دم أي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي   ؼي اة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي الا مي فُ ةي الي ،الي وُ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي م  الا كي ةُ دَّ صي
ػػػػػػػػػػػػػتي ،الي و  ائ  يي ب  نم أي   يفي يف ػػػػػػػػػػػػػط  مُ الم  و  ت ػػػػػػػػػػػػػكي ئ  بلي مي الا ب  يُ بَّ شي
ػػػػػػػػػػرم عي ب   ي  الفي زُ ر  حم يُ ،و  ش  ػػػػػػػػػػتم ي مي ف ػػػػػػػػػػ احي بيػػػػػػػػػػرم األم  رٍ جي
 .و  ت  ري ف  غم مي  دي ع  الم مي  هُ دي نم ع   الفي رُ بادي تي يي الي ،و  ت  ادي بي ع  
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 التعزيز المادس الالمعنالس
 التعزيز المعنالس التعزيز المادس

ػػػػػػػني الي  ػػػػػػػب   دي تَّػػػػػػػالي الي ،و  ت  مي حم ري ب   احي ييػػػػػػػالر   ري شي  الر  خُ الص 
 .و  ض  رم أي  افي دي يم مي 

 ال  الي ،الفي مُ ائ  مي الم  وُ تي حي دم م    ُ مُ بم  يي س الي ذ  الَّ  و  مّ ل   دُ مم حي الم 
ػػػػحم يُ  ػػػػعم ي ني ص   وُ مَّػػػػس حي د  ؤي  ُيػػػػالالي ،الفي اد  عيػػػػالم  هُ ا ي مي
ػػػبُ  وُ ُكػػػر  دم  يُ س الي ذ  الَّػػػ،الفي دُ ي  تي جم مُ الم  ػػػي  الم  دُ عم ال الي ،ـ  مي
ػل   سي يم س ليػذ  الَّ ،ف  طي ف  الم  ُص الم  ي  وُ الُ ني يي  ػ و  ت  في ص   د  حي
ػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػ ني الي الي ،الدل دُ حم  تل ةمػػػػػػػػػػػػ الي الي الي ،الدل ُجػػػػػػػػػػػػالم مي  تل عم
ػػػػػػػمي  ػػػػػػػ أي الي الي ،الدل دُ عم ػػػػػػػمي  ؿل جي  ؽي بلئ ػػػػػػػخي الم  ري طي في ،الدل دُ مم
 .و  ت  ري دم مُ ب  

ػػػػػػػالي  ػػػػػػػأي الي ،و  ي  حم ى الي ميػػػػػػػعي  ا ُ نيػػػػػػػمي أُ  ـم يُ نم م  ػػػػػػػالي ى ليػػػػػػػإ   ةل ني لس  ػػػػػػػأي الي ،و  ي  حم ى الي ميػػػػػػػعي  ا ُ نيػػػػػػػمي أُ  ـم يُ نم م  ى ليػػػػػػػإ   ةل ني لس 
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ػػػػػػػمي ب   الفي فُ م  تي خم مُ الي ،و  م  ُسػػػػػػػرُ  ػػػػػػػأي الي  و  ائ  ضي ػػػػػػػالي .ه  ر  مم  ـُ يُ نم م 
ي  ةُ ني دي السَّػػػػػػالي ،ه  د  ابي ع  ل   ةُ ظيػػػػػػفي حي الم  . و  ان ػػػػػػني ج   اب  الي بمػػػػػػأل 
ػػػػػػػالي  ػػػػػػػري ي األي ف ػػػػػػػ ةُ تيػػػػػػػاب  الثَّ  ـُ يُ نم م  ى مي فم الس ػػػػػػػ يفي ض 
ِ  ،ـم يُ امُ دي ةم أي  ػػػػػػػػ ةُ ةيػػػػػػػػار  مي الم الي ا ييػػػػػػػػمم عُ الم  ا   مي لسَّػػػػػػػػاي  في م 
ػػػػػار  خي الم الي ،ـم يُ اةُ ني عم أي  ػػػػػ ةُ جي ي  في م  ػػػػػرم أي  ار  طيػػػػػةم األم  ـم يُ انُ كي
ػػػػني المُ الي ، ػػػػاك  ني ،ـم يُ افُ تي كم أي  ش  رم عيػػػػالم  ـ  ائ  الي ميػػػػل   ةُ بي اس   ةل سي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبم أي  وُ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ   وُ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحم تي  الفي عُ ف  مي تي مُ ،ـم ىُ ارُ صي
ػ في يم بيػالي  ـم يُ ني يمػبي  ةل البي رُ ضم مي ،ـم ي  ت  حي ن  جم أي ب    ـم يُػالني دُ  فم مي
ػػػػػالم  بُ ُجػػػػػحُ  ػػػػػاي الي  ة  زَّ ع   الفي ُمػػػػػىَّ الي تي  يي الي ،ة  ري دم مُػػػػػالم  ارُ تي سم
ػػػال يُ الي ،ير  صػػػال  تم الَّ ب   ـم يُػػػبَّ ري  ػػػ و  يمػػػمي عي  الفي رُ جم  ات  في ص 
ػػػػػػػػػمي الم  ػػػػػػػػػاألم ب   وُ النيػػػػػػػػػد  حُ  يي الي الي ،يفي الع  نُ صم  الي الي ،ف  اك  مي
 .ر  ائ  ظي النَّ ب  و  يم لي إ   الفي يرُ ش  يُ 
 

ػػػػػػػمي ب   الفي فُ م  تي خم مُ الي ،و  م  ُسػػػػػػػرُ  ػػػػػػػأي الي  و  ائ  ضي ػػػػػػػالي .ه  ر  مم  ـُ يُ نم م 
ي  ةُ ني دي السَّػػػػػػالي ،ه  اد  بي ع  ل   ةُ ظيػػػػػػفي حي الم   .و  ان ػػػػػػني ج   اب  الي بمػػػػػػأل 
ػػػػػػػالي  ػػػػػػػري ي األي ف ػػػػػػػ ةُ تيػػػػػػػاب  الثَّ  ـُ يُ نم م  ى مي فم الس ػػػػػػػ يفي ض 
ِ  ،ـم يُ امُ دي ةم أي  ػػػػػػػػ ةُ ةيػػػػػػػػار  مي الم الي ا ييػػػػػػػػمم عُ الم  ا   مي لسَّػػػػػػػػاي  في م 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  خي الم الي ،ـم يُ اةُ ني عم أي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةُ جي ي  في م   ار  طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةم األم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػني المُ الي ،ـم يُ انُ كي رم أي   ش  رم عيػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  ـ  ائ  الي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػل   ةُ بي اس 
ػػػػػػػاك  ني ،ـم يُ افُ تي كم أي  ػػػػػػػبم أي  وُ النيػػػػػػػدُ  ةل سي  الفي عُ ف  مي تي مُ ،ـم ىُ ارُ صي
ػػمي ،ـم ي  ت  حي ن  جم أي ب   وُ تيػػحم تي  ػػ في يم بيػػالي  ـم يُ ني يمػػبي  ةل البي رُ ضم  فم مي
ػػػػػػػالم  بُ ُجػػػػػػػحُ  ـم يُػػػػػػػالني دُ  ػػػػػػػاي الي  ة  زَّ ع   الي ،ة  ري دم مُػػػػػػػالم  ارُ تي سم
ػال يُ الي ،ير  صػال  تم الَّ ب   ـم يُػبَّ ري  الفي مُ ىَّ الي تي يي   و  يمػمي عي  الفي رُ جم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي الم  ات  في ص   وُ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػد  حُ  يي الي الي ،يفي الع  نُ صم
 (6).ر  ائ  ظي النَّ ب  و  يم لي إ   الفي يرُ ش   يُ الي الي ،ف  اك  مي األم ب  
 

 الخاتمة
بعػػد أف رفػػع الممػػـ لػػيعمف انتيػػا  رحمػػة عمميػػة نفيسػػة ةضػػيناىا فػػي رحػػاب خطبػػٍة 

، نػػػالد التناليػػػو إلػػػى أفَّ مػػػا ةػػػدمناه ىػػػال محااللػػػة منػػػا لػػػيس  يػػػر  )ع(مػػػف خطػػػب اإلمػػػاـ 
عػػف بصػػيص  لماللػػالج فػػي بحػػٍر لجػػّي يزخػػر بػػالجالاىر الدفينػػة فػػبف اسػػتطعنا أف نكشػػؼ

 نػػاالػػذس اخترنػػاه مالضػػالعاا لبحث )ع(مػػني  اإلمػػاـ بجيػػدنا المتالاضػػع ىػػذا عػػف  نػػالر منيػػا
ف لػػـ  فحسػػبنا أّف الػػنمص الالنسػػياف  المػػرادنالفػػؽ لبمػػالغ فػػذلؾ فضػػؿ ا  تعػػالى عمينػػا ، الا 

ممػػا اتصػػؼ بػػو اإلنسػػاف .... الالبػػد ليػػذا اإلنسػػاف أف يمػػؼ متػػأمبلا إزا  كػػبلـٍ ىػػال فػػالؽ 
صػػػمى ا  عميػػػو الآلػػػو )محمػػػد بػػػف عبػػػد ا   عػػػداالدالف كػػػبلـ الخػػػالؽ مػػػا كػػػبلـ المخمػػػالةيف 

كما جػا  فػي الصػؼ كػبلـ أميػر المػؤمنيف مػف ابػف عمػو عبػد ا  بػف عبػاس فػي  (السمـ
 صفحات البحث المتمدمة .

 الا  تعالى يالفؽ لمصالاب

                                                 

 ( ىنا التعزيز متكرر   ألنو متداخؿ مادياا المعنالياا .6)
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