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 أدب الحوار في ضوء الكتاب والسنة
 أنموذجا/اإلمام علي بن موسى الرضا)عليه السالم(

 

 إياد جواد ىبة الدين الحسيني محمد
 مكتبة الجوادين العامة

 مؤسسة السيد ىبة الدين الحسيني الشيرستاني
 الصحن الكاظمي الشريف            

 التمييد
ال سددمأ  ىمددم الم لددل   حمددي لملددنلمأف م أمددن ا ىظدد  الحمددهلل ر  ا اللددنلمأف لأالددة التدد   لأ دد  

 محمهلل)تمم هللا ىمأه لآله لسم ( خن   ا م أنء لالم سمأف،لىمم آله لتح ه لمف لااله  إلم أل  الهللأف
 ح نج ا مي اإلس مأي  مج ملن هن لأا اهللهن لحأن  ح   ك أمي، ل جة  حقأق ذلد  ،ال دهلل مدف اللدلهلل  

أي،لملن اه ا تددأمي،لذا أم  ددى ىمددم ا مددي اإلسدد مأي أف  قمددا تدد حن    ا هددن إلددم أمددن أس اإلسدد   التددنا
ل سدد م ط ممددن   كدده أى مهددن ل جنالهددن مددف  لجأهددن  لاالس  مددنهلل  هاكددن ه  لممن سددن ه  المسدد مهلل  مددف هددهلل  

ه  القدد اف الكدد أ  لسددمي م أدده،لهللأممن اإلسدد مى الحمأددا لمددف الأددل  ا لة هللىددن لمحددلا  ال  ددأف المسددممأف أم سدد
اقددط ، ددة  ددأف كناددي ا جمددنم ا خدد ل ،لمددن هددذء الهلل اسددي إال لجددنء  لم ل أددا  ددنلحلا  مددف خدد ة الك ددنا 
لالسدمي لل سدمط اللدلء ىمدم مدمها اإلمدن  ال لددن)ىمأه السد  ( ادى حلا ا ده ل لنم  ده مدس ا خد أف مسدد مهللا  

ددى  أ إ ددل   "ىمددم ا هلللددي اللقمأددي لالمقمأددي لممطمقددن  مددف إللدده  لددنلم" إ ف  ه ددذ ا ال ق دد   آف  أ ه ددهلل   ل م   ددى ه 
،لإددهلل مددمم   (1)

 الهلل اسي اى إطن هن اللن  منأمى:
 أىمية الدراسة:

 -   كز أهمأي الحلا  اى المقنط ال نلأي:
 د إمي ال حل  اى مجنة أهللا الحلا 1
 د ألهلل أهللا الحلا  مف الجلاما ال   لأي لال ى  لمف لمم حنل أف ملاتمي الحلا  2
 آهللاا أئمي أهة ال أ  لممه  اإلمن  ال لن كلمه مس مهلل مف أه  متنهلل  ال م أس همن ك دنا هللا  د االإ هللاء3

 لسمي م أه 
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 أىداف الدراسة:
 - سلم الهلل اسي ل حقأق ا ههللاا ال نلأي:

 د ال ل أا  ملمم الحلا  1
 د  سمأط الللء ىمم  لض ممنذج الحلا  مف خ ة الق اف الك أ  لالسمي الم لأي2
 مأط الللء ىمم  لض الممنذج الحلا أي لإلمن  ال لن ىمأه الس   د  س3

 تساؤالت الدراسة:
 - حنلة الهلل اسي أف  جأا ىمم ال سنؤال  ال نلأي:

 د ملمم الحلا 1
 د أملاع الحلا  اى الق اف الك أ  لالسمي الم لأي2

 منيج الدراسة:
ا  مددف خدد ة االس مددهنهلل  ن هلللددي اى مددهلل  الهلل اسددي ىمددم المددمها اللتدد ى ال حمأمددى اددى هلل اسددي الحددل 

 الق آمأي لا حنهللأ  الم لأي لالذ  أمكف مف خ لهن اس م نط االس م نجن  ال ى أ لتة إلأهن ال ح 
 حهلللهلل الهلل اسي:

 لمهلل اسي حهلللهلل ملللىأي لهى  لض حلا أن  اإلمن  ال لن)ىمأه الس  (
 المبحث األول

الحددلا  ل أددنف ملنمأدده مددف خدد ة هللالال دده إ ددة ال حدد  ىددف أهللا الحددلا  ال ددهلل مددف ال ل أددا  ملمددم 
الم لأددي لاالتددط حأي لح ددم الم ىأي،للدد ل   ال   أددق  ددأف متددطما الحددلا  ل ددأف المتددطمحن  ا خدد ل 

 المقن  ي لالم اهللاي له،كنلجهللاة لالمحنجي لالممنظ   لالممنإمي
المدددددىء أتدددددة الكممدددددي حدددددل )   ا الحدددددنء لسدددددكلف اللال(لهدددددل ال جدددددلع ىدددددف المدددددىء لالدددددم الحووووووار ل وووووة:

،لالمحنل  :م اجلدي الممطدق لالكد   ادى المخنط ددي،له  أ حدنل لف أ  أ  اجلدلف الكد  ، لاسد حن  الددهللا :أ  
،لادددى (3)،لالمحدددنل   لالحدددلا :الم اهللا  ادددى الك  ،لممددده ال حدددنل (2)اسددد مطقهن ،مدددف الحدددلا  الدددذ  هدددل ال جدددلع

نل :ال جنلا،لاسددددددددددد حن  : ملمم نل حئالتدددددددددددحن :أحن  أحدددددددددددل  حدددددددددددل ا  لحؤل ا : جس،لالمحنل  :المجنل دددددددددددي، 
 .(4)اس مطقه

ل     لهلل  ل أ ن  اتط   الحلا  ىف ملمدنء الم دل  ال  دة أكدهلل هن لألدنا  إلأهدن  لدض الحوار اصطالحًا:
الملددنمى لالقدددأ  ا خ إأددي ال دددى أم  ددى  لا هدددن اددى الحلا ،اقدددهلل ى اهددن الددد لض هددى ممنإمدددي  ددأف طددد اأف أل 

ظهدددن   حجدددي لا  دددن  حق،ل للددده  ى اهدددن ىمدددم أمهدددن محنهلل دددي  دددأف أطددد اا لأقتدددهلل  هدددن  تدددحأا كددد   لا 
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مختأف أل ا أقأف حلة ملللع محهللهلل،لكة ممهمن لجهي مظد  خنتدي  ده هدهللاهن اللتدلة إلدم الحقأقدي أل 
 .(5)اك   إهلل  ممكف مف  طن ق مف  طن ق لجهن  المظ   لأهللا  ىف الختلمي أل ال لتا

لي اددى الكددد   أل هددل  جدددنذا كدد    دددأف المخ م دددأف إذف مسدد م ا مدددف  ل أددا الحدددلا  ل ددي لاتدددط حن :م اج
  نلمخنط ي لال هلل  ط أقي  ل مهلل   ل مهلل ىمم اللم  لاللقة مس اس لهللاهلل كة ا ط اا  ق لة الحقأقي.

 :الحديث النبوي الشريف الحوار في القران الكريم و
لقدد اف  دد   لدد   دد هلل كممددي الحددلا  كمتددهلل  اددى القدد اف الكدد أ  ، ددة ل هلل  ممدد قن  لهددذء الكممددي اددى ا

  (6)" َوَكاَن َلُو َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرًام ا  اقط لهى:" 
  (7)" َرُجاًل َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَك ِمن ُترَاٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك " 
 اَّللََّ َسوِميٌع َقْد َسِمَع اَّللَُّ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَموا ِإنَّ "

لإدهلل اجمدس ابمدا الم سد أف إف هدذء ا أدن  اأهدن الحدلا  هدل م اجلدي الكد   ل هللاللده  دأف طد اأف، ،(8)َبِصيٌر"
ا خذ لال هلل اأه،لىمم سد أة الم دنة اسد  ا أ دأف تدنحا المأدزاف إللده )لهدل أحدنل ء( المحدنل   لالمخنط دي ل 

( أ  المحدنل   لالم اجلدي ادى الكد   ، َواَّللَُّ َيْسوَمُع َتَحاُوَرُكَموا أممن اس  ال از  إللده)،(9)لالم اجلي اى الك  
،أمدددن ادددى السدددمي امددد  اى ددد  ىمدددم كممدددي حدددلا   (ٓٔ)مدددف حدددن  المدددىء أحدددل  حدددل ا  ، أ   جدددس أ جدددس  جلىدددن  

ممددن كنمدد  همددن  محددنل ا  لال ددى  تددا اددى م ددم الملمددم لممهن"لإددنة  ييووودي ألميوور المووؤمنين كمتددهلل  لا 
عميو السالم ما دفنتم نبيكم حتى اختمفتم فيو فقال عميو السالم إنما اختمفنا عنو ال فيو ولكنكم ما جفوت 

 .(ٔٔ)"إنكم قوم تجيمون اجعل لنا إليا كما ليم آلية قالأقدامك من البحر حتى قمتم لنبيكم 
أطمق ىمم ال  اجس اى الك  ،ل هللالله  أف  أ  أف مف هذء ا أن  إف الحلا  اى الق اف لالحهللأ 

 ط اأف لالمخنط ي لالمجنل ي.
 ألفاظ مرادفة لمحوار:
هلل   ال    ة،لهى مم قي مدف جدهللة الح دة أ  ا مه أ و الجدل: هلل ة ل ي:م  ،لالجدهللة هدل مدهلل  الختدلمي الج 

اددى الحددهللأ  لمقن مددي الحجددي  نلحجي،لجنهللل دده :أ  خنتددم ه ،لأقددنة جنهلللدد  ال جددة اجهللل دده جهللال ،أ :بم  دده 
،أمن  ل أ هن اتط حن  ألمى هللاس المد ء ختدمه ىدف إاسدنهلل إللده  حجدي أل مد هي أل أقتدهلل  ده  تدحأا (12)

 أف همن:،لإهلل ل هلل ل ظ الجهللة إى الق آف الك أ  ىمم ملى(13)ك مه
دهلل اة   األول مذمل  لإهلل ل هلل ال ظ اى  سلن  لىم أف م   كمهدن ادى سدأنق الدذ  لمدف إللده  لدنلم "ل ال  ج 
دداا  "   م دد   ل ال   197 –ا أددي  -ال قدد    -ا ددى ال ح  ْ       أ دد   ى  ة  ا ددى ا ددنهلل  ددف أ ج  ددف  الم ددنم  م  م  لكددذل  إللدده  لددنلم " ل 

     (14 )ه هلل ل ل ال  ك   نا  مُّم أ    " 
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محملهلل،لإهلل ل هلل الم ظ اى     ملالس لأكلف اى طما الحدق  لأدهللا  ىدف الختدلمي لمدف  والثاني
ف  " )  س  ل ه     نل   ى ه ى  أ ح  نهلل  م ي  ل ج  س  ظ ي  ال ح  م ي  ل ال م ل ى  ك  (،لكذل  إلله 15إلله  لنلم "اهلل ع  إ ل م س   أة     ا      نل ح 

ل لا أ   نهلل  "  لنلم "ل ال    ج  ف  س  ه ة  ال ك   نا  إ ال    نل   ى ه ى  أ ح 
 (16 )  

أمددن اددى السددمي الم لأددي اقددهلل  ددأاف م أمددن ا ىظ )تددمم هللا ىمأدده لآلدده( لا ئمددي ا طهددن  ىمددأه  السدد   
ىمدددددم المهدددددى ىدددددف الجدددددهللاة ك اهأدددددي ادددددى الك أددددد  مدددددف ا حنهللأددددد  إال ىدددددف )ال دددددى هدددددى أحسدددددف(،الف م أمدددددن 

( إنة:"مدددن لددة إدددل  إال أل قددلا الجدددهللة"،لىف أمأدد  المؤممأف)ىمأددده السددد  (: ا ىظ )تددملا  هللا ىمأددده لآلدده
"إأنك  لالجهللاة ، انمه أل   الم " ،لىمه لأألن:"الجهللة اى الهللأف أ سهلل الأقدأف"، لىدف اإلمدن  ال لدن )ىمأده 

أم سده   الس   ( إنة : "أن ى هلل اللظأ  ، ا مغ ىمى أللأنئى الس   ، لإة له  :أف ال أجلملا لممأطنف ىمدم
، أمن اى (17)س أ ،لم ه   نلتهللق اى الحهللأ  لأهللاء ا منمي، لم ه   نلسكل  ل    الجهللاة اأمن ال ألمأه "

ْا ،إدنة اإلمدن  اللسدك    ْا )تمم هللا ىمأه لآله ( : محف المجدنهللللف ادى هللأدف ا الجهللة الحسف،الف  سلة ا
ْا )تمم هللا ىمأه لآلده  )ىمأه الس   ( " ذك  ىمهلل التنهللق )ىمأه الس   (الجهللاة اى الهللأف ، لاف  سلة ا

( لا ئمي الملتلمأف )ىمأه  السد  ( إدهلل مهدلا ىمده ، اقدنة التدنهللق )ىمأده السد   ( "لد  أمده ىمده مطمقدن ، 
،،مدف همدن أ  دأف إف همدن   طدن ق ادى الملمدم الم دل   دأف (18)لكمه مهم ىف الجدهللاة   أد  ال دى هدى أحسدف"

 طمحأف هل م اجلي لمك  الجهللة لالختن  كلف المت
،أمدن اتدط حن  (19)هى الم نح ي لالم ن ا  اى المظ  لاس حلن  كة من أد اء   تدأ  ه ب و المناظرة:

،اهى المحنل    دأف مختدأف مخ م دأف أقتدهلل كدة لاحدهلل ممهمدن  تدحأا إللده لا  طدنة إدلة ا خد  مدس  ب دي 
مم الحلا  لالجدهللاة  دة جدنء   ملمدم ال همدة ،لل    هلل الممنظ   اى الق اف  مل(22)كة ممهمن اى ظهل  الحق

 نللأف، أمن اى السمي اقهلل ذك هن ا ئمي اى أحنهللأ ه ، الف أ ى ى هللا ر الحسأف ىمدهللمن هللىدنء  جدة لمممدنظ   
إددنة لدده:"اجمم ح ددم م مددنظ  اددى الددهللأف:  أددن هددذا أمددن  تددأ   ددهللأمى مكمددلا ىمددى هددهللا ، ادد ف كمدد  جددنه  

  هللأم  انذها لاطم ه"،لكذل  
من  ىمى )ىمأه الس  ( اى لتأ ه لكمأة: أن كمأة ! اى كة تما إل  أ اس مدف إدل ، ا أدن  "اإل

،مسددد م ا مددف هدددذا إف الممدددنظ     ددهللة ىمدددم المظدد  لال  كددد  ل قددل  ىمدددم أسدددنم (21)لممددنظ   الخسدددأم مددمه "
لمك    ال لنهلل ل س هللالة ىمم إ  ن  أم  أ خنتمنف اأه   أي اللتلة لمتلاا،  أممن الحلا  هل م اجلي

لال لجلهلل لم لنهلل أل الختلمي اأه،لهذا أمكف القلة  هف الممنظ   ال  خمل مف الحلا   أممن المحدنل   لأسد  
 هى ممنظ  .

،لال ددد ق  دددأف الحدددلا  لالممنإمدددي،انف (22)المحنسددد ي لاالس قتنء،لمقنمن :اس قتدددنء ج و المناقشوووة:
 حلا  ا  أقل  ىمم  أنف ا خطنء. الممنإمي  قل  ىمم أسنم المحنس ي ل قلأ  ا خطنء،أمن ال
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لمف همن أ  أف إف الحلا  ل ظ ىن  أممة تدل  ىهللأدهلل  ممهدن الممدنظ   لالمجنهلللدي لالممنإمدي لبأ هدن 
مددف ا ل ددنظ لدد  م طدد ق إلأهددن،  مدد    جمألهددن مددس الحددلا  ىمددم أمهددن م اجلددي اددى الكدد   لمهللاللددي لدده  ددأف 

الجددهللة    دد ق ىمددم المخنتددمي لالممنزىددي،لمس الممددنظ   طدد اأف، ل   دد ق اأمددن  أمهددن حسددا مددهللللال هن ،امددس 
 ىمم الم نح ي لال  ك ،لمس الممنإمي ىمم المحنس ي لاالس قتنء.

 المبحث الثاني
ألدددددهلل ىتددددد  اإلمدددددن  ال لدددددن)ىمأه السددددد  (لاحهللا  مدددددف أك ددددد  ال  ددددد ا  مدددددألىن  ل مأدددددزا   نلممدددددنظ ا  

اإلسدد مأي لبأ هددن مددف جهددي أخدد ل، خنتددي  لاالح جنجددن   ددأف اإلمددن  مددف جهددي لزىمددنء ا هللأددنف لالمددذاها
 لددهلل أف ألىددز الخمأ ددي المددهملف إلددم ال لددة  ددف سددهة   حلددن  أتددحنا المقددنال  لمددمه  الجددن مأق  ئددأم 
طنئ ي ا سنإ ي المتن ل،ل أم الجنلل  ىنل  الأهلهلل ل ؤسنء التن ئأف لىظمنء الهمدلهلل مدف أ مدنء المجدلم 

لم كممدددأف ادددى مخ مدددا أمدددلاع اللمدددل    نلحلدددل  لمحدددنل   اإلمدددن  لبأددد ه  مدددف الدددهللأنمن  الز اهللمددد أي لالددد ل  لا
))ىمأدده السدد  (( ىددف اىقددهلل المسددنئة اللممأددي محنللددي لم قمأددة مددف مددهف اإلمددن  ))ىمأدده السدد  (( اددى أمظددن  
المسددممأف لملالأه، لددهلل أف لىددهلله  الخمأ ددي  ددنل  اء اللدد أض إذا مددن ألإلددلا اإلمددن  ))ىمأدده السدد  (( اددى سددؤاال  

جن ددي ىمأه،لإددهلل احدد ا اإلمن ))ىمأدده السدد  ((  نلك ددا المل  دد   ىمددهلله   لددهلل أف امددهلل حججهدد  ل  مددا ألجددز اإل
،لهدذء  لدض ممدنذج  (23)ىمأه    دنلغ الحجدي لإدل  ال  هدنف، ادنى  ا الجمأدس  هىممأ ده ل تدحي أاكدن ء لأ ائده

 الممنظ ا :
 مناظراتو واحتجاجو عمى الجالثيق  

ء الخمأ ي الم حنف اإلمن  ))ىمأه السد  (( لىمدهلل لتدلة اإلمدن  لهل  ئأم أسنإ ي المتن ل اس هللىن
))ىمأه الس  (( إلم إت  الخ اي ، لإن  المهملف لجمأس مف اى المجمم إك امن له، اجمم اإلمن  ))ىمأه 
الس  (( لالمنم لإلا اح  امن  له ، اهم ه  الخمأ ي  نلجملم ل لهللمن أف أس ق  المجمدم ال  د  الخمأ دي إلدم 

يا جواثميق ىوذا ابون عموي عموي بون موسوى بون جعفور وىوو مون ولود فاطموة بنوت نبينوا ن مأق اقنة له:"الج
))صمى هللا عميو والو(( وابن عمي بن أبي طالوب ))عميوو السوالم(( ف حوب أن تكمموو وتحاجوو وتنصوفو   

أؤمون بووق قوال  فقال الجاثميق: يا أمير المؤمنين كيف أحاجج رجاًل يحّاج عمّي بكتاب أنا منكوره ونبوي ال
اإلمام ))عميو السالم((: يا نصوراني فوان احتججوت عميوك بلنجيموك أتقور بووق   قوال الجواثميق: وىول اقودر 
عمى دفع ما نطق بو اإلنجيل   نعم وهللا أقّر بو عمى رغم أنفي   فقال لو الرضا ))عميوو السوالم((: سولَّ 

بووة عيسوى وكتابووق ىول تنكور منيموا شوي ًاق عما بدا لك واسمع الجواب   فقال الجاثميق: موا تقوول فوي ن
قال اإلمام ))عميو السالم((: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابو وما بشر بو أمتو وأقرت بوو الحووارين   وكوافر 
بنبووة كول عيسووي لووم يقور بنبووة محموود ))صومى هللا عميوو والووو(( وبكتابوو ولوم يبشوور بوو أمتوو...... قووال 
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ان كان فيو ذكر محمد وأىل بيتو وأمتو فاشيدوا لي وان لم يكن فيوو ))عميو السالم((: فخذ من السفر ف
النبوي ))صومى هللا عميوو والوو((  ذكره فوال تشويدوا ثوم قورع ))عميوو السوالم(( السوفر الثالوث حتوى بمو  ذكور

وقف   ثم قال ))عميو السالم((: يا نصراني أني أس لك بحق المسيح وأمو ىل تعمم إني عوالم باإلنجيولق 
  قال الجاثميق:  نعم   ثم تال عميو ذكر محمد وأىل بيتو وأمتو   ثم قال ))عميو السوالم((: موا تقوول يوا 

السالم(( فان كذبت بما ينطق بو اإلنجيل   فقد كذبت موسى نصرانيق ىذا قول عيسى بن مريم ))عميو 
وعيسى ))عمييما السالم(( ومتى أنكرت ىذا الذكر وجب عميك القتول ألنوك تكوون قود كفورت بربوك ونبيوك 
وبكتابك   قال الجاثميق: ال أنكره ما قد بان لي في اإلنجيل واني لمقوًر بوو قوال اإلموام ))عميوو السوالم((: 

اره   ثم س لو عن حواري عيسى بن مريم ))عميو السالم(( كم كان عددىم وعن بيان إن اشيدوا عمى إقر 
ىذا اإلنجيل ليس اإلنجيل األول   ف جابو اإلمام ))عميو السالم(( وافيمو بما ال يعرف   فقال الجواثميق: 

 .(2ٕ)ليس لك غيري فال وحق المسيح ما ظنت إن في عمماع المسممين مثمك"
إ اء  مس  ألي مس م ا أمهن كنمد  مجنهلللدي لالختدلمي لالدحي  ادى الحدهللأ  مدف  لىمهلل إ اء  المص

دق  "  لا   ه  ال ح  ة  ل أ هلل ح ل  نهلل ل لا   نل   نط  خ ة مقن مي الحجي  نلحجي،اكنف جهللاة الجن مأق مذملمن كقلله  لنلم"ل ج 
 نل دنلى أاسدهلل حجدي ختدمه ، أممن مجهلل اإلمن )ىمأه الس  (كنف جهللاله حسف كلمه اح ا  ك نا سمنل  ل (25)

 لتحا ك مه.
 مناظراتو مع عمران الصاب ي 

"إنة اإلمن  ال لن ))ىمأه الس  (( أنإل  إف كنف اأك  احدهلل أخدنلا اإلسد   لأ اهلل أف أسدهة امأسدهة 
بأ  مح م  ، اقن  إلأه ىم اف التن ئى لكنف لاحهلل مف الم كممأف ، اقدنة: أنىدنل  المدنم! لدلال امد  هللىدل  

  لد  أإدهلل  ىمأد   نلمسدنئة ، للقدهلل هللخمد  الكلادي لال تد   لالمدن  لالجزأد   ، للقأد  الم كممدأف امد  إلم مسهل 
أإس ىمم احهلل أ    لى لاحهللا  لأم بأ ء إنئمن   لحهللامأدي ، أا دهذف أف أسدهل   ، إدنة اإلمدن  ))ىمأده السد  (( 

مدن أ أدهلل إال أف    د  لدى مدأئن  سة أنىم اف لىمأ   نلمتد ي ، إأدن  لالخطدة لالجدل ! ، إدنة: لهللا أنسدأهلل  
أ لمق  ه ، ا  أجلزء! ، إنة ))ىمأه الس  (( سة ىمن  هلل ل  ، ادهزهلله  المدنم للد   للده  إلدم  لدض ، 
اقنة: اخ  مى ىف الكنئف ا لة لىمن خمدق  ، إدنة ))ىمأده السد  ((: سدهل  ادناه  الجدلاا! أمدن اللاحدهلل امد  

، لال إىدد اض لالأددزاة كددذل   دد  خمددق خمقددن  م  ددهللىن  ، مخ م ددن  ، أددزة كنئمددن  لاحددهلل ، المددىء ملدده ،  دد  حددهلللهلل 
  ى اض لحدهلللهلل مخ م دي ، ال ادى مدىء أإنمده ، لالمدىء حدهللاء ، لال ىمدم مدىء حدذاء لم مده ، اجلدة الخمدق 
أ ادن  لأللامدن لذلإدن  لطملدن  لال لحنجدي كنمد  ممده إلدم ذلد   مف  لهلل ذل  ت ل  لبأ  تد ل  هللا ، لاخ  ادن  لا 

ة ممزلي ل  أ م هدن إال  ده ، لال أ ل لم سده اأمدن أخمدق زأدنهلل  لال مقتدنمن   لقدة هدذا أدنىم اف  ، إدنة: لال ل ل
مل  لهللا أنسأهلل  ، إدنة ))ىمأده السد  (( لاىمد  أدنىم اف! امده لدل كدنف خمدق لد  خمدق لحنجدي ، لد  أخمدق إال 
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لاف كممدددن ك ددد لا كدددنف مدددف أسددد لأف  ددده ىمدددم حنج ددده للكدددنف أم  دددى أف أخمدددق ألدددلنا مدددن خمدددق ، الف ا ىددد
تنح ه  اإلل ،    طنة السؤاة لالجلاا  أف ال لن ))ىمأه الس  (( ل أف ىم اف التن ئى ،لألزمه))ىمأه 
السددددد  ((اى أك ددددد  مدددددف مسدددددنئمه ... إدددددنة ))ىمأددددده السددددد  ((: ... أاهمددددد  أنىم اف ،إدددددنة: ملددددد  أنسدددددأهلل  

هللأددف الحددق ،  دد  خدد ا سددنجهللا  محددل اهم ،لامددههلل ىمددم لتدد   للحددهلل ،لاف محمددهلل ى ددهللء الم لددل   نلهددهللل ل 
الق مي لاسم  ، إنة الحسف  ف محمهلل الملامى: اممن مظ  الم كمملف إلم ك   ىم اف التن ئى لكنف جهللال  ل  
أقطلدده ىددف حج دده احددهلل إددط ، لدد  أددهللف مددف ال لددن ))ىمأدده السدد  (( احددهلل للدد  أسددهللء ىددف مددىء ، لأمسددأمن 

لامت ا المنم ،    إدنة اإلمدن  ))ىمأده السد  ((  لدهلل أف  امهض المهملف لال لن ))ىمأه الس  (( إهلل خ 
ىنهلل إلم ممزله: أنب   ت  إلم ىم اف التن ئى اه مى  ه اتن  إلم ىم اف اده م  ده ل حدا  ده لهللىدن لده 
 كسل  اخملهن إلأه لهللىن  لم   أالا هلل ه  التمه  ه ، إنة ىم اف: جلمد  ادهللا ! حكأد  الدة جدهلل  أمأد  

((... ، اكنف ىم اف  لهلل ذل  أج مس إلأه الم كممدلف مدف أتدحنا المقدنال  اأ طدة المؤممأف ))ىمأه الس  
  (26)ىمأه  أم ه  ح م اج م لء"

لىمهلل إ اء  المص لال ملف  ه جأهللا مس م ا ىمم أمهن كنم  ممنظ    كة من أمط ق ىمم هدذء ال ظدي 
لاا مسمهلل  ههلللدي القنطلدي مدس اى ملنمى الم ي ،اقهلل هللا    أف مختأف لمم نح ي لال  ك    أي اللتلة لمت

 إ لة احهلل ا ط اا  نلحقأقي.
 مناظرتو واحتجاجو عمى رأس الجالوت 

لهل لقا أطمق ىمم ك أ  زىمنء الطنئ ي الأهلهللأي لحل  اى مجمدم الخمأ دي المدهملف الدذ  أىدهللء 
" سددهلمى أل الم حددنف اإلمددن  ))ىمأدده السدد  ((،انل    ال لددن))ىمأه السدد  (( إلددم  أم الجددنلل   اقددنة لدده: 

فقال رأس الجالوت: بول أسو لك ولسوت اقبول منوك حجوة إال مون التووراة أو مون اإلنجيول أو مون أسهل   ، 
زبووور داود أو بمووا صووحف إبووراىيم وموسووى قال ))عميووو السووالم((: ال تقبوول منووي حجووة إال بمووا تنطووق بووو 

ر عموى لسوان داود   التوراة عمى لسان موسى بن عموران واإلنجيول عموى لسوان عيسوى بون موريم والزبوو 
فقال رأس الجالوت: من أيون تثبوت نبووة محمود   قوال الرضوا ))عميوو السوالم((: شويد بنبوتوو موسوى بون 
عمران وعيسى بن مريم وداود خميفة هللا ))عزوجل(( في األرض   فقال لو: ثبت قول موسى بن عمران 

سرا يل فقال ليم: انو سي تكم بين   قال لو ))عميو السالم((: ىل تعمم يا ييودي إن موسى أوصى بني إ
إخوانكم فيو فصدقوا ومنو فاسمعوا فيل تعمم إن لبنوي إسورا يل إخووة غيور ولود إسوماعيل إن كنوت تعورف 
قرابة إسرا يل من إسماعيل والنسب الذي بينيما من قبل إبراىيم ))عميو السالم((   فقال رأس الجوالوت: 

الم((: ىول جواعكم مون إخووة بنوي إسورا يل نبوي غيور محمود ىذا قول موسى ال ندفعو   فقال ))عميوو السو
))صوومى هللا عميووو والووو((   قووال: ال   قووال ))عميووو السووالم((: أو لوويس قوود صووح ىووذا عنوودكم   قووال: نعووم 
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ولكني أحب أن تصححو إلّي من التوراة فقال))عميو السالم((:ىل تنكورون التووراة تقوول لكوم جواع النوور 
ا مون جبول سواعير واسوتعمن عمينوا مون جبول فوارانق قوال رأس الجوالوت: من قبول طوور سويناع وأضواع لنو

اعرف ىذه الكمموات وموا اعورف تفسويرىا   قوال الرضوا ))عميوو السوالم((: أنوا أخبورك بوو أموا قولوو: جواع 
النور من قبل طور سيناع فذلك وحي هللا تبارك وتعالى الوذي انزلوو عموى موسوى ))عميوو السوالم(( عموى 

وأما قولوو: وأضواع لنوا مون جبول سواعير فيوو الجبول الوذي أوصوى هللا عوز وجول إلوى جبل طور سيناع   
عيسى بن مريم ))عميوو السوالم((   وىوو عميوو   وأموا قولوو: واسوتعمن عمينوا جبول فواران فوذاك جبول مون 
جبال مكة بينو وبينيما يوم   وقال شعيًا النبي ))عميو السالم((   فيما تقول أنوت وصواحبك فوي التووراة 

يووت راكبووين أضوواع ليووم األرض احوودىما عمووى حمووار واألخوور عمووى جموول فموون راكووب الحمووار وموون راكووب رأ
الجملق   قال رأس الجالوت: ال اعرفيما فخبرني بيما   قال ))عميو السوالم(( أموا راكوب الحموار فعيسوى 

قوال: ال موا  ))عميو السوالم(( وأموا راكوب الجمول فمحمود ))صومى هللا عميوو والوو(( أتنكور ىوذا مون التووراةق
أنكره   وس لو رأس الجالوت اس مو كثيرة أجابوو اإلموام ))عميوو السوالم(( عمييوا   وسو ل سوؤال أخيور فوي 
المنوواظرة قووال: لووم يصووح عنوودنا خبوور عيسووى وال خبوور محموود وال يجوووز لنووا أن نقوور ليمووا   قووال ))عميووو 

 عميوو والوو(( شواىد زور   السالم((: فالشاىد الوذي شويد لعيسوى ))عميوو السوالم(( ولمحمود ))صومى هللا
وسووكت رأس الجووالوت وىووو كظوويم وراح يفووتش فووي حقيقووة م الطاتووو فمووم يجوود وسوويمة يتمسووك بيووا لوودعم 

 .(7ٕ)أباطيمو"
 النتا ج والتوصيات

  لتة ال نح  إلم ىهللهلل مف الم نئا كنف أهمهن من أمى:
الحدلا  للد   د هلل كممدي الحدلا  ادى  د الحلا  أه ى  ملمم الم اجلي اى الك   لإهلل مزل  آأن  اى الق اف ىف1

 السمي  ة ل هلل  محنل ا 
 د ل هلل  اى الق اف لالسمي الم لأي متطمحن  م اهللاي لمحلا  ممهن الجهللة لالممنظ   لالممنإمي2
    إف لإلمن  ))ىمأده السد  (( إلمدن  لاسدس  نلك دا السدمنلأي ل مخ مدا ىمدل  ىتد ء ال دى اسد قنهن مدف  د3

لإهلل ظهددد  ذلددد  مدددف خددد ة الحدددلا ا  لالممدددنظ ا  ال قهأددددي )ىمدددأه  السددد  ((إ نئددده ا ئمدددي الطدددنه أف )
المجلم لبأ ه  مف الهللأنمن  الز اهللم أي لال ل  لالم كممأف لاللقنئهللأي مس الأهلهلل لالتن ئ لالمتن ل ل 

 ا  ما ىمأه    نلغ الحجي لإل  ال  هنف. نلحلل    اى مخ ما أملاع اللمل 
 س  (مف خ ة الحلا  أف أسنه  اى إت   المج مس ل هذأا سملكه اس طنع اإلمن  ال لن)ىمأه ال د4

 التوصيات
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دددد ألتدددى ال نحددد  هللىدددل  م اكدددز ال حدددل  لالجنملدددن  ىمدددم إإنمدددي المدددؤ م ا  اللممأدددي لالمدددهلللا  لالحمقدددن  1
المقنمدأي ىددف أهللا الحدلا  لال  كأددز ىمدم الحددلا ا  ال دى ل هلل  اددى الك دنا لالسددمي لاالإ دهللاء  هئمددي أهددة 

 ال أ .
دددد ألتدددى ال نحددد  هللىدددل  الجنملدددن  لا سدددن ذ   لجأددده طم دددي الهلل اسدددن  اللمأدددن لهلل اسدددي أهللا الحدددلا  هلل اسدددي 2
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