
 

المجلد                                                             انية     نسمجلة القادسية للعلوم اإل
 م2022/ 2عشر: العدد  الخامس

18 

 التي هي أحسن...
قراءة في حواريات اإلمام الرضا )عليه السالم ( مع أهل الديانات 

 األخرى
 

 زيد عطية أ.م.د.هيام عبد
 / جامعة القادسيةكمية االداب 

يحفػػظنا ػػرنخػػرشيعن اإلػػييةن منرنيػػةنانػػفن نبػػةننػػرنيحفػػظنا يػػضنن ػػرظش تن ػػشتن ػػ ن  ػػ ن ا كاػػةن
أل يػػرفننػػفنايػػشن انسػػبنيفنمنننػػفنوػػر ك نيييإلػػكفن ػػيفنظ ش  ػػ ن اي رسػػيةنمنن  ػػرنخبػػؾن اخػػ ن رنػػتن ػػيفن  ػػؿن 

نػفن  ػةن ىػشلنالنك نن) بيػ ن اسػ ـن  انسبنيفنكخحتنظؿن كاخ ـننخػش نيةن ألطػش ؼنمنك ػيفن منػرـن اش ػرن
يىفػػأن فنخبػػؾن احػػك ش تنم نػػرنخنػػتنألػػ ر خ رن نأل ػػؿن ىخ ػػرشننيش ػػةن منػػرـنكنػػ لنمحرطخػػ ن ػػ نكشن ي ػػ نمن

قيق ن اق يحننحركاةن ىسةنا ألػطير ن ػ نكحػكؿن انيػرونمنك نػجن اح ػةن ا رالػةنمن اخػ نكايب رن  نك   رن اح
نك  ؿن يتن ا  كةنيحخونكفن بي رنالنن) بي ن اس ـن ورفن منرـن اش رن

مفنخبؾنك ح ةننفن نثرا رنوثشنورفنيخ ي رن ان نكفنك  ؿن اسبطرفننػفنىبفػران اي رسػييفنمن اػليفناػـن
بخػػػرشيعنمنك سػػػينرن انػػػ نكفن اػػػلمنكألػػػؼنا  شكخػػػ نكطلير ػػػ ن   ػػػ ن فشيػػػتنيحخفظػػػك ن ػػػ يضننػػػرانك ػػػك  ـنا

نال1نسخو ش
 شتنخبؾن احك ش تننعننفنيز نكفن   ـن بنرانكنؤن ػكن اػ ير رتن) اي ك يػةنك ا ألػش  يةنك األػر  يةن
ك ازش  إلخيةن نكسك  رنمنك ؤ انونرنيخ يفننفنحػك ش خ ـن اطكيبػةن ظ ػشك ن وػ ننػرني ط ػكفنمن  ػـن ػ ن ألػؿن

ن اسػنرانك ا  ػكةن بػ ن ػفننكسػأن اشكن  يةنيس اكفنطنػيرن  ن م ر ةنننفن كن  ن شؼن انسبنيفنكشيثن بـك
ال يػػ ن فن احقيقػػةنىػػ ؼن اظػػر شمن بقػػ ن  ػػك ن  ػػكةن ػػ نك سيسػػةن ن سػػخ ر ةنابنػػ نكفن) بيػػ ن اسػػ ـن  اش ػػرن

ح ػرؿناػي ـنك ألػ نيقيكفنسر  يفنمن ي ن فنخبقفػتنحيػةن انيش ػةنن-ونرنخلوشن اشك يرت- اي رس ن إل ن ـن
نخ ر خ ـالن

آنػفن اشسػكؿن نػرناق ن  طبؽن منرـننفن قطةننشوزيةن  ن افوشن احك شمن مس ن ن ق ن رؿنخيراأن))
منك رؿن زن2  ن  زؿنماي ننفنش  نك انؤن كفنوؿن نفن رهللنكن  وخ نكوخ  نكشسب ن ن فشؽن يفن ح ننفنشسب 

نال3  ن ال  نموش ون  ن ا يفن  نخ يفن اشإل ننفننفن رؿن))
مفنن ػػ  ن اخي  يػػةن ايق يػػةنيألػػ شن ػػفنخي  يػػةن ػػ ن م ش ؾنك انسػػخكيرتن اإلػػيكشيةنمنكنػػفنثػػـن ىخيػػرشن
 اقيـن ايق يةن اخ نخخك  ؽننعن افوشمن رمينرفننشخ طن أل ن رايقؿنكنرنيشوفنماي ن   يرنمنك نرنايشننخ ر ييفن

 رألكؿنخسبيـن حوـن اثر  ن من فن مينرفن كننكايسرن   يفنألفن))ن مينرفنك ايقؿن اسبيـن بأنك رؽن    نم
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 ايقيفن  حورـن ايقؿن أل  يةنمن رايقؿنيحوـن  فن ل نحؽنمنك مينرفنخأل يؽنلاؾن احوـنمنك ايقؿنيقطعن  فن
 لون اطشيؽن أل  يةنطشيؽن ألنفنمنك مينرفن كن اخسبيـن لاؾن احوـنمنك احرنؿن بأن اسيشن  نخبؾن اطشيؽن

رفنحؽن ن  ننفن فنيس ق نحوـن ايقؿن ألػحةننػرنيػؤنفن ػ نمنك ذ ن ػلاؾن مينػرفنخسػبيـن رطن  رفنالن وؿنمين
نالن4  ن ش رفن  

 بأن فن ايقؿناي ن ىراصنم نرن كن خرجن احشيةنمنك احشيػةننيػخحوـن  ػرنمنخألػكا رن ػكلنن خنييػةن
كي ػػخعن ػػفن ىػػخ ؼنكخرشيىيػةننىخبفػػةنالن راحشيػػةنحشيخػػرفنين فسػػر يةننيخر يزيقيػػةنك ىػػشلنسيرسػػيةن  خنر يػػةنمن

   خنػػػػرـنك ا ظػػػػشةن ىػػػػخ ؼن ػػػػ نن انفػػػػر يـنالن  ي ػػػػ ـنيحألػػػػشن احشيػػػػةن ػػػػ ن طػػػػشن انؤسسػػػػرتننثػػػػؿن ا كاػػػػةن
مننػفن  ػؿنن5ك ان خنعنمن إل ن ش  رن فن يشؼنني أن احشيةن  نن خنعننرن بي رن فن حبؿن ق نلاؾن ان خنػعن

فػكزن اش ػؿن اخقػ ن يطػؼنكش ػرن ايإلػيشةنمن ل ن رؿن ي  ـن))نمفنابخقكلننش ك  ن  خنر يرن را س ةنابفش نمني
نالن6 يوسبننزي  نننفن ا رونكيخسعنن رؿنخ ثيشون  ن ان خنعنك ل نيي  نخكسيعنن رؿن اخألشؼنال  

اػػـنيوػػفن ػػل ن اخإلػػر ؾن انيش ػػ ن ػػيفننػػرن ػػكنل خػػ نكنك ػػك  نار  ػػرن ػػفنن ػػ  ن اخكحيػػ ن ػػ ن افوػػشن
نشوزيػةن ر ػ ن اشسػكؿنانحػكنآثرش ػرنكخحشيػشن ايقػؿن مس ن نمن ن   ن اخ ييػةنك  ػيةن اكش ثػةن انيش يػةن قطػةن

نػػفنسػػير رخ رنمنكنػػفن ػػران يػػ وننػػفن  ػػؿن يخػػ نوػػر ك ن بػػأن ش يػػةن نقػػ  شن اخإلػػر ؾن اػػ  يؽن اػػلمن شىػػأنسػػ كا ن
 بأن ال  يةن م سر يةن بـنيسخطعن انشانن  رن ورورنمنك بي نورفنن   ن م رحةن  ن  خ رؽن أل يرفن ألىشلنمن

حشيػػةن انثرايػػةنمن اخػػ نخسػػكغنابنػػشان  ر رخػػ ن اوك يػػةن او ػػشلننثػػؿن اخكحيػػ نك ا  ػػكةنك انيػػر ن بػػأن يػػةن سػػخحراةن ا
نكسك  رنمنننرنيقعن  نألببن ايقي ةنال

 بػأن اىػكضن ػ نا ػةن األػش عن افوػشمن ا رإلػطنك ػتنل ؾنمنملنن) بي ن اسػ ـن  ألشن منرـن اش رن
ةن افوشيػةنان راحر ػةنماػأنخلييػشن قيػ ةن ن رصنن  نامفن بأنس يؿن اق شن اسيرس ن كن بأنس يؿن ا شكشن

 األش عن اح رشمن يفن ا يفن مس ن نك ا ير رتن ألىشلن شكشةننبحةنمن ق نور تنخبؾن ا ير رتنخلبن فن
ألػبأن نحير  رن را كشنحي رنك راي تن حير رن ىشلنمن ػإز ان قيػ ةنآىػلةن راخفإلػ نك اقػكةن ػ ن يػفننحنػ ن)

ن بي نكآا نكسبـ ال
أل ػػك ان اخػػ ن  ػػتن ي ػػرن احػػك شنييبػػـنيقي ػػرن فن انسػػخ  ؼن ػػكن افوػػشن مسػػ ن نك اػػلمنينحػػصن ػػ ن 

ن ا  كيػػػةنمنملن طشحػػػ نىػػػرشجن   ػػػشةن انيش ػػػةنن) بيػػػ ن اسػػػ ـن  شنخػػػ نمننخنػػػث ن رمنػػػرـن اش ػػػرن كشيػػػثن ايبػػػـك
خي ػةن انكسك يةنيخحقؽن انش  ننفنخسقيطنابنيش ةن مس نيةن  نبخػػ رنمن راوػؿن ػ نك حػ نمنك ػ ن انير اػةن اشن

 اق ينػػةنل خ ػػرن ػػ ن  ػػلن افوػػشن قىػػشنك ػػ ـنخق ػػؿنآش  ػػ ن نألفن  ػػكغن قىػػشن ط ييػػةن احػػرؿنيي ػػ نخقبػػيصنح ػػـن
ن أل رنكخ نيإل رال
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 را ر ن كنػرن))ن حر ػةنماػأن كيػةن  ػـنيشيػ كفن فنييش ػك ننػفن ػـنك اػأن يػةن  ػةني خنػكفنمنك ا كيػةن
الالنك  ن ألزنرتنك اإل ةنيخ رنأن اىكؼنخي  نشسـن اح ك نينإلىصننرننك ك نكإلىصنآىشن نك ك ناػ نمال

كخل كن اح ك ن وثشن  نيةنمنكيأل حن ا حثن فن  كننحر ةن سرسيةنك لون احر ػةنخخ ػ ن ي ػر ن حػكن قىػشن
 ننفن  ؿنل ؾنخ قأن أل رننألشةن بأن  حخفرظن إلوب رن ألكؿنايشن ا ر عن نأل  ن اإلوؿن اكحي ن المنن7  

ا رن راخنيزنمنك منخي يؿن بأن اإلوؿن ألكؿنيي  ن   يةن  ي ةننبي ػةنيشسـن اح ك ن ي  رنك يفنسك  رنكيسنحن
ن رانىرطشنخزحزحن اث رتن ألكؿنكخ يعن اح ك نال

اق ن نشن ان نكفن اي رس ن)) اف ؿن فنس ؿن فني نعنا ن ألحربن انقر تننثػؿن ا ػرثبيؽن)ش ػي ن
شن)ن ػػراـن ان ػػك نك يػػؿن ظنػػران ألسػػر فة نكش  ن ا ػػراكتن) ػػراـن اي ػػك  نكشؤسػػران األػػر  يفنك ا ش ػػلن ألو ػػ

 ا  ػػك ن نك ألػػحربنزش  إلػػتن)زش  إلػػت نك سػػطر ن اشكنػػ ن) ػػراـن راطػػب نك انخوبنػػيفن) اف سػػفةنك بنػػران
ن8 انل  بن مس نية نايسنعنو ن نكو ن ـنمن  ني ـن اف ؿن فنس ؿنثـن  بـن ان نكفن ر خنر  ـن!ن  

خ طن ألنػـنكإلػيكعن ا قػؿنك اخػز كجن اثقػر  نكاي ن  ن ل ن ألنشناش  ةن نملنإل  ن ايألشن اي رس ن ىػ
منك ػػكن نػػشن ش ػػخ نط ييػػةن ا كاػػةننخش نيػػةن ألطػػش ؼنمن اخػػ نخبػػـنخحػػتنكط خ ػػرنإلػػيك رنإلػػخأنمن ر يػػؾن شا ػػةن
 انػػ نكفن اي رسػػ ن ػػ ن مطرحػػةن ػػ  شزن  ػػ ـن ا كاػػةن مسػػ نيةن بنػػرنكنيش ػػةنمنكلاػػؾن خػػ زشن اي رألػػشننػػرشةن

  ن ر بن ىشنمنكويػؼنيطيػؽن افػش نن نػرن كخػ ننػفن ػكةننبي ن اس ـن )  الوشنك يب رن  ن ر بنمنك يب ن
حػػػيفن  خنػػػعنن) بيػػػ ن اسػػػ ـن  فنيخلبػػػبن بػػػأن ا نػػػعن انخػػػ زشنلالنكخبػػػؾن احيبػػػةن فسػػػ رن اخػػػ نشخ ػػػتنانكسػػػأن

ن اسحشةنا نمنك ـن ش ربن ايبـن  نك خ ـنننفن نيإلؽنا ـنا رشنال
ح يػػػةن ايقػػػؿن اخػػ ن نخىطػػػ ان ػػػ نخ يػػػرفنن ػػػرن  ػػرن بػػػأن) بيػػػ ن اسػػػ ـن اقػػ ن  خنػػػ ن منػػػرـن اش ػػرن

ألػحيحن ألنػػكشننػػفن رسػػ  رمن قػػ ن قػؿن)) ػػفن احسػػفن ػػفن ا  ػػـن ػرؿينح ػػشتنن بػػ ن انػػ نكفنيكنػػرننك  ػػ ون
ك  ن  خنعن افق رانك  ؿن او ـننفن افػشؽن انىخبفػةنمن سػ ا ن ي ػ ـنن) بي ن اس ـن  ب ن فننكسأن اش رن

نرنةنان  ي رنلن رؿن را صنك ا ايؿنمن رؿنا نين   اةن منرـن قرؿنا نينيرن فنشسكؿن ن  منإل انخألحن م
نال9 يـن  نلنمن رؿن  ن ايبـنمنك سخ ر ةن ا  كة  

ملفناـني وشن منرـن ر  ةن احك شننعننشي ي نمن  يضن انسر ؿنخحخرجنماأن ا ايؿنك ايبػـنحخػأنيخ ػيفن
بةن م سػرفن ا حػثن ػفن احقيقػةنمنكاػي ن نش رن بيرنمنك ػكن ػلاؾنم نػرنيسػ شن اػك شن اػ ف ن م سػر يةنمن نإلػو

 رسػػخطر خ ن فنيحيػػرن كفن فنيخسػػراؿن نػػرنىفػػ ن بيػػ ننػػفننيػػرفنمنكاػػي ن رسػػخطر ةن ايػػراـنك افيبسػػكؼن فن
نالننننن10يقخ يرننفن كفن فنيخكا ن  ن  نرؽن ألإليران حثرن فن ايقيفن

نخػػأنيش ػػىكفنالناقػػ نوػػرفن منػػرـن رش ػػرن نػػفنسػػكؼنيبخقػػ نمنكويػػؼني ػػر اكفنمنك نػػرل نيحخ ػػكفنكنن
ونرنورفن بأن ش يةن إألش ش ـن بأن ا وش فنك ان ر خةنك انلراطةنمنك كن نػشن إلػخ شك ن ػ نمنحخػأن فن ا ػك ب ن
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نحي خػ نل!نالالالثػـن ػرؿنينيػرن ػك ب ن حلشن منرـننفننوي خ ـنمن قرؿن منرـنن خسنرن))  خىرؼن فنيقطيك ن ب ى
 ن بػأن  ػؿن اخػكش ةن خػكش خ ـنمنك بػأن  ػؿن م  يػؿن خحبن فنخيبـننخأني  ـن ان نكفنلنالالالمل نسػنعن حخ ػر 

 إ  يب ـنمنك بأن  ؿن از ػكشن ز ػكش ـنمنك بػأن األػر  يفن ي ػش  يخ ـنمنك بػأن  ػؿن ا ش  ػلةن فرشسػيخ ـمنك بػأن
  ؿن اشكـن شكنيخ ـنمنك بأن ألحربن انقر تن نقر خ ـنمن إل ن طيتنوػؿنألػ ؼنك طيػتنح خػ نمنكخػشؾن

بـن ان نكفن انك عن المن كنس يب ناي ن نسخحؽنا ن!ن ي   رنخوكفن ا   نةنك ننقراخ نكش عنماأن كا نمن 
نالن11حكؿنك ن كةنم ن رهللن ايب ن ايظيـن  

مفن احك شن رن  رن راح ةنايشن اقر بةنابطيفنك اخف ي ن)) رايبـنيحألؿن رايقؿننخأن ثشتن ي نألػكشةن
كي حػػػثن ػػػفنحقر ق ػػػرنكيسخقألػػػ ن سػػػ ر  رن ن ألإلػػػيران    خػػػ ننػػػفنافبخػػػ نماػػػأن اينػػػؿنمن يخػػػ  شنخبػػػؾن األػػػكشن

اي ني رن  ن ظرـننييفنكي ش  رن نفن  سرـننىألكألةنمنكنخأنحألػؿنلاػؾنابيقػؿنور ػتن ر بيخػ نارا ػةن
 بأننفيكايخ نمنكلاؾنيإل  ننرنيح ثناب  ػرتننخػأنك ػعن ا ػكشن بيػ نمن ر ػ ني  ػ ن يػ ن ػكلن  يػ ةن خ ػبنماػأن

ايقػػؿننخػػأن يػػؿنيخػػ  شنألػػكشن ألإلػػيران اخػػ نخشخسػػـن بيػػ ن  ػػران  نػػرؿن نيسػػخطيعنايش ػػرن نب ػػرنالن وػػل ن 
نالنن12خسخيقظن ي ن كلن  ي ةن  

نن))ا  ػرحن منحػك شنإلػشطرفننسػ قرفنين كا نػرن فنيف ػـن انػشان فنابطػشؼن قىػشنمن يقكؿن شيؾن شـك
 من انإلػػرشؾن ػػ ن احػػك شنمنحقػػرننيسػػركمنحقػػ ن ك شيػػرنالنك ػػل نيي ػػ ن فني ىػػلن انػػشانش يػػ ن   يػػةنمن كألػػف نش يػػرنن
ننو رننيسخطيعن فني ر إل النمفن اإلشطن انس ؽن ألكؿنابحك شن كن اق شةن بأن مأللرانماأن قىشالنك مأللران
  ل ن ان اكؿنيي  ن وثشننفن اخقرطن مإلرش تن األكخيةمنولاؾن وثػشننػفن  ػـننػرنيقكاػ ن قىػش نم ػ نيي ػ ن فن

إلي رنن بّ ن فن  وشن ي نك  نيشان  نمنمل ن  شؾن فن قىشنيك ن فنيقكؿنا نإلي رننمنإلي رننن نرنن را س ةنماّ نمن
  ػػتن ا ػػشكشةمن بػػأنخلييػػشنش يػػ نالن نػػرن اإلػػشطن انسػػ ؽن قىػػشن  ػػكن اثقػػةن ػػرقىشمنكخي ػػ ن فنيوػػكفن انػػشان
نسػػخي  ننابخألػػشيحن ش يػػ نك نيىإلػػأن ألللنالن ػػإل ناػػـنخثػػؽن نػػرن يػػ ن اوفريػػةنمن ػػ ن حػػ نسػػيثؽن ػػؾنالنك نإلػػ ان

نال 13)عن بأن حكننخق ـ  وراحك شنيىبؽن سرسرننابثقةنيخشسّن
ملفنوػرفنسػ يؿن منػػرـنماػي ـن قبػػ ن ك نك قػكا ـنثر يػرنمنكاػػكنوػرفن منػػرـن ػ نح ر ػ ن ػػإز ان فػشننػػفن
 ا  كؿنانرنخوبؼننؤك ةن اح يثنمن ي ن   ن بأن ش يةن ػ فن اح ػةن ا رالػةنم نػرنخػ نجنوػؿنلمنح ػشنمنكخبػؾن

ن اخ ن  شتنني ـنالننحس ةنخحسبناىألكن نالنك ل ننرنخ يفننفن خي ةن ان رظش ت
اق نورفنييخق ن   ـننفن ألحربن ا  عنك اوػ ـنننػفن ػـنىػ ؼن ايبنػران))كلاػؾن فن ايػراـن ني وػشن
ايػػشن ان وػػشمنك ألػػحربن انقػػر تنك انخوبنػػكفنك  ػػؿن اإلػػشؾن ألػػحربنم وػػرشنكن ر خػػةنمنمفن حخ  ػػتن بػػي ـن

فن بػػػتنمفننحنػػػ  ننشسػػػكؿن   ػػػراك ن ث ػػػتنن)ألػػػبأن ن بيػػػ نكآاػػػ  ن ػػػ فن نك حػػػ ن ػػػراك نألػػػححنكح   يخػػػ ن!نك ذ
نال14شسراخ !نثـني ر خك  نك كني طؿن بي ـن ح خ نمنكيلراطك  نحخأنيخشؾن كا   
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ن ػؤ اننػرنا ثػك ن  ي ن فنح رجن ايبـنايشنلاؾنمن ق ن ث خػتن اشك يػرتن اػك ش ةننػفنن بػ ن انػ نكفن فى
))كنرنا ثنش ي ن ألسػر فةن فن ػكلن ش ػرننن فنش ىك نك سخ ر ك نكا ك ن    ن ن ي نملنش ك ن اح ةن ا رالةنم

منكخحكؿنحرىرـن اي ك نش  ن ا راكتنماأننسويفنن وسشنمنكآنفن ا ز شن ألو شنمنكخنػشغن سػطر ن اشكنػ ن
 راخش بن!نكك ألؿن منرـن بي ن اس ـن نب نيحأل ن ن  ؿن بكن ن اش ر يػةن  رطيػؿن بنػران أل يػرفنك انػل  بن

ش أن  ن ر ةن ان ب !نكاـني ؽنم ن  بػك فن ايبنػر ييفن انبحػ يفن نػش فنك ح  نن ي ن قىشمنك ـنيخ رككفنأل
ن  األر  ن المن  ىشون ان نكفنايوكفنآىشن  ؿن  نو ر خ نمنك زؿن نش فن األر  نماػأن انيػ  فن ػإل ن ػكن حػشه
  ن بكـن ألشونمننخ بعهن  نوؿن شكعن افبسفةن اخ نور تن  نلاؾن ايألشنمناـنيلب  ن ح ن  نن رظشةن  ن

نشون!نكخوبـن نرنينبؾننفنخينؽنكخف فن  نن   ن اك ك نك  ن  يرؿن نخيراأننفن ان   نماػأن ان خ ػأمنوؿن 
يف ػ  رنكي ي ػ ن بي ػرمنحخػأنكألػؿن نػش فنماػأنسػؤ ؿنن) بي ن اسػ ـ كطشحنمإلور خ نك س بخ نمنك ىلن منرـن

ن نػػش ف  ش ػػرننك ػػكنييبػػفن نػػرـن ش يػػةنننفألػػب نمنكنػػرن فن  ر ػػ ن منػػرـن بيػػ ن اسػػ ـن يبنػػ ن اش ػػر  نحخػػأنىػػش 
نالن15آ ؼنحر شنين إل  ن فن نما نم ن الالن إل  ن فننحن  نشسكؿن ن!  

مفن احك شن يؿنخك ألب نمنيسخ طفنن ظكنةننيش يةنورنبةنك  يقةنمنكوؿننشسػؿن ػ نخبػؾن ان ظكنػةن
ر ػرتنم سػر يةني ػثننػرني ػنفناػ ن ينكنػةن اخك ألػؿننػعن قىػشنمن رانخحػركشكفن نيي ػشكفن را ػشكشةن ػفنح

نبحةن ق شننرني ىشطكفن  نسبكؾنثقر  ن رـن نيإلوبكفنن  نم ن زا نن سيطرن ننفن  ؿنل ؾنخ  ػ ن ايبنػران
 انسبنكفنماأنحقيقةن اوفشن كألف رن قي ةن  خنران وثشنننرن  نخفويشنمن قػ ن  نيػك ن بػأن)) فنحوػـن اوفػشن

ملنش نػرنيوػكفنا يػ نخ كيػؿنحخػأنمفنوػرفن رسػ  نالنم نرنيطبؽن بأن انقكاػةنكاػي ن بػأن اقر ػؿنا ػلون انقكاػةنمن
نػفن ػ   ن اوفػرشن فن اخ كيػؿن افرسػ نن-  ػ ن ػفن ر بػ نن-  ل ن اخ كيػؿنحخػأن افرسػ نن ػ نيىػشجن ر ػؿن اوفػش

نال16إل  ةنك اح ك نخ كشن راإل  رتن  
ن لون انسراةن انفألبيةن ػ ن افوػشنك ايقيػ ةن ثػتنايك ػةن ػ ن احػك شنك افوػشن مسػ ن نمن بػي ن  ػكنمفى

نفن اخي تن ػ نإلػ انمن رمسػ ـني فػش ن ػلاؾننػفنسػر شن اػ ير رتن ألىػشلن)) ػر  خش ؼن وػؿن اإلػش  عنك انبػؿن
ك نيعن ا  ك تنك اشسر تنكسر شن اوخػبنك األػحؼنك ألاػك حنمن اخػ ننثبػتنكحػ ن اسػنرانماػأن نيػعن أل  يػران

منك ػكؽن ػل ن   خػش ؼنمن  ػرؾنك انشسبيفنمنن ػلن  ػشن اشسػر تن اسػنركيةنك اػأنآىػشنكىػرخـن ػلون اشسػر تن
نال17 اق  سةنك اخق ي نك ايألنةنك م  ؿناوؿن اشسؿنك اشسر تن  

 ػل ن   خػش ؼنمنك ػ نسػنحتنكسػر ب ن ػ ن اىطػربن فن) بي ن اس ـن اق ن ي تن  يرؿن منرـن اش رن
 منػرـنك ني بجن اح يثننحب نالنك  ن شتن ألنكشن بأن سؽنك ح نو فنيسػ ؿن حػ  ـن منػرـن نػش نننػرن ي يػبن

يحػػ ثن ايوػػ نالن يػػ ن فن منػػرـنكحرانػػرني طبػػؽن اسػػؤ ؿني ػػ  ن ػػإ  شةن احػػك شن راطشيقػػةن اخػػ نيشيػػ نمن ي يػػبننػػفن
ى ؿن س بةنيبقي رن بأن اسر ؿن ألكؿن إل ن  ربننؤي  نسػ ؿن منػرـنسػؤ  نآىػشنك وػل نمنك ػ نوػؿننػشةنيؤيػ ن
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ىألـنماأن اى كعن  ن ا  ريةنمنك  نخػيقفنننػرن اىألـن منرـنخقؿن انسر ةن ايق يةن ي  نرنمنحخأني طشن ا
نػػفن ايبػػـنك انيش ػػةنملن))ناػػـنيقػػـن حػػ ننػػ  ـننم نك ازنػػ نح خػػ نو  ػػ ن اقػػـنح ػػش ن) بيػػ ن اسػػ ـن ناػػ لن اش ػػرن

نال18  
 ك نمنك ػ نلاػؾنك  ػرفنين كا نػرنمفن ألنػشنن) بيػ ن اسػ ـن اق نس ؿن  ؿن أل يرفنك انػل  بن اش ػرن

وػرفني حػثن) بيػ ن اسػ ـن  ر  نابن نكفن  كن اػلمنيإلػيشن بػأننػفني ػ  نكنػفنيػخوبـنمنك قىػشنينمفن اش ػرن
 فن  كلن بػكن ـن اخػ نن  ػرني ػ ؤكفنكيحسػ كفن   ػـن  ػرن ػرش كفنكاػفني ػرشي ـن  ػرننخفػش نك ن بيػجنمن ػإل ن

افني خ ئننفنحيثنيشي نمنكاـنيسخي ناإل ر ةننسػ قرنمنن) بي ن اس ـن رنورفنا ـنلاؾن بـن اسرنعن فن اش 
ن إل نخنوفننفن اش نك اح رجن ف نلاؾننفرزةن  نلةنال

ثـنمفن منرـن ألشن  ننك  عن  ؿن ا ير رتن ألىشلن فني ر ا ـن  ى رشن ير رخ ـمن  ـن  رننك  كفن
ػػػ ى كفنمنكنػػػرن ػػػران ي ػػػرنح ػػػةن رالػػػةن بػػػي ـنالنك ػػػ  ننػػػفن  ػػػةن ىػػػشلنمإلػػػرشةن ي ػػػةن بػػػأن ظػػػـنك   ػػػرن نيألى

ن ا ي يػػةن ألىػػشلنمن قػػ ن قػػؿن  ػػ ن   ػػ نانػػرنن) بيػػ ن اسػػ ـن  محخػػش ـنك اخقػػ ي ن اػػلمنيحفظػػ ن  ػػؿن ا يػػتنابيبػػـك
حػػر عن ا ػػراكتنش  ن اي ػػك نك ا ػػرثبيؽنش  ن ا ألػػرشلنوػػرفنيػػ خ ن  يػػرتننػػفن اخػػكش ةنك م  يػػؿن يسػػ ا ـن ػػفن

نألػػحخ رن يؤيػػ كفنكشك  ػػرن  ػػ  ـنالن قػػ ن  اخفػػتن ػػ نح يثػػ ننػػعنش  ن ا ػػراكتن قػػرؿ))ينيػػرني ػػك من   ػػؿن بػػ  
 سػػ اؾن رايإلػػشن قيػػرتن اخػػ ن  زاػػتن بػػأننكسػػأن ػػفن نػػش فن بيػػ ن اسػػ ـنمن ػػؿنخ ػػ ن ػػ ن اخػػكش ةننوخك ػػرنن   ػػ ن

ك نخػ نينمل ن ػراتن ألنػةن ألىيػشةن خ ػرعنش وػبن ا ييػشنيسػ حكفن اػشبن ػ  نن ػ  نننألبأن ن بي نكآاػ  نحن ن)
اػػأننبو ػـنمناخطنػػ فن بػػك  ـنمن ػػإفن  يػػ ي ـننخسػ يحرنن   يػػ  نن ػػ ن او ػػر  ن ا ػػ  نمن بيفػشغن  ػػكنمسػػش  يؿنماػػي ـنك ذ

سيك رنني خقنكفن  رننفن ألنـن اور شةن  ن  طرشن ألشضن!ن  ول ن كن  ن اخكش ةننوخكبنلن رؿنش  ن ا راكتين
 بيػ ن اسػ ـنلن ػرؿين  ش ػ نحش ػرننن يـنم رنا   ونولاؾالثـن رؿناب رثبيؽينيرن ألش   نويؼن بنؾن وخربنإليير

حش ػػرننالن ػػرؿنا نػػرين خيش ػػرفن ػػل ننػػفنو نػػ ينيػػرن ػػكـنم ػػ نش يػػتنألػػكشةنش وػػبن احنػػرشن  سػػرنن   يػػبن ا ػػكشمن
) بيػػ نكش يػػتنش وػػبن ا ييػػشن ػػكؤوننثػػؿن ػػكان اقنػػشن!ن قػػر ين ػػ ن ػػرؿنلاػػؾنإلػػييرن بيػػ ن اسػػ ـنال ػػرؿن اش ػػرن

 ػػػكؿن يسػػػأن بيػػػ ن اسػػػ ـنينم ػػػ نل  ػػػبنماػػػأنش وػػػـنكش ػػػ نينيػػػرن ألػػػش   ن ػػػؿنخيػػػشؼن ػػػ ن م  يػػػؿن اسػػػ ـن 
ن كن اػلمنيإلػ  ناػ ن ػراحؽنونػرنإلػ  تنمنك ػكن اػلمنيفسػشناوػـنوػؿنإلػ انمنك ػكن اػلمني ػ  ن ك ا رش بيطرن راو
  ر حن ألنـنك كن المنيوسشن نك ن اوفشن!ن قرؿن ا رثبيؽيننرنلوشتنإلػي رنننػفن م  يػؿنم نك حػفننقػشكفن

يػػرن ػػرثبيؽن  نن) بيػػ ن اسػػ ـن ي يػػؿنثر خػػرننيػػرن ػػرثبيؽنلن ػػرؿين يـال ػػرؿن اش ػػرن ػػ ال قرؿين خ ػػ ن ػػل ن ػػ ن م 
خى ش  ن فن م  يؿن ألكؿنمنحيفن  خق خنكون   ننفنك  خنكونلنكنفنك عناوـن ل ن م  يؿلن قرؿناػ يننػرن

) بيػػ ن ػػرن  خقػػ  رن م  يػػؿنم نيكنػػرننك حػػ  ننحخػػأنك ػػ  رونا ػػرننطشيػػرنن  ىش ػػ نماي ػػرنيكح ػػرنكنخأال قػػرؿناػػ ن اشن
نرن  ؿننيش خؾن س فن م  يؿنك بنر  نل!ن إفنورفن ل نونرنخز ـنمن بـن ىخبفخـن  ن م  يؿنك ذ نرنن اس ـن ي
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نمن بكنورفن بأن اي  ن ألكؿناـنخىخبفك ن يػ نمنكاو ػ ن ك عن  ىخ ؼن  ن ل ن م  يؿن المن  ن ير يوـن ايـك
  خنيػتن ا ألػرشلنماػأن بنػر  ـن قػراك نا ػـين خػؿن يسػأننفي ؾن بـنلاؾين  بـن   نانرن  خقػ ن م  يػؿن ألكؿن

 فننشيـن بي ن اس ـنك  خق  رن م  يؿنك  خـن ايبنران نرن   وـلن قرؿنا ػـن اك ػرنكنش ػر ك ينمفن م  يػؿن ػ ن
أل كش رنك حفن ىش  نمايوـنسفش ننسفش نن  نوؿن ح نمن  نخحز ك ن بي نك نخىبك ن او ر  من إ رنسػ خبكون بػيوـن

 ح نسفش ننسفش ننمنحخأن  ني نوبػ الن قيػ ن اك ػرنكنش ػر ك نكيكح ػرنكنخػأمن ك ػيك ناوػـن ػل ن م  يػؿن  نوؿن
 يػػػ ننػػػرن  خقػػػ خـن م  يػػػؿن ألكؿنمنك ذ نػػػرنوػػػرفن ػػػؤ ان ألش يػػػةنخ نيػػػلنخ نيػػػلن ألكاػػػيف!ن  بنػػػتنلاػػػؾنلن قػػػرؿن

ؿنكسػػنيتن إلػػيرانننػػرن ا ػػرثبيؽين نػػرن ػػل ن بػػـن  بنػػ نك ػػ ن بنخػػ ن قفنمنك ػػرفناػػ ننػػفن  ػػؿن بنػػؾن رم  يػػ
نال19 بنخ نإل  ن ب  ن   رنحؽن رسخز تنوثيش نننفن اف ـال  

اػـنيوػفنننػفنن) بيػ ن اسػ ـن ك ز ـن فن  نلاؾننفن ظيـن محرطةننرن نيش ون ر ػؿنمن سػينرنك فن اش ػرن
غنيحيػػشكفن ك  ػػرن كنيقألػػشكفنمن بقػػ نشكمن  ػػ ن ػػ ننػػرن ػػراننػػفنى ػػشن ان بػػ ن  ػػ ن ني خ ػػ ننػػفننسػػراةنحخػػأنيسػػخفشن

ن  ػػرننػػفن كفن فنيسػػ بنمن بوػػؿنوبنػػةن ػػ نح يثػػ نني ػػأن ػػراجن ا ػػشكشةنك اقينػػةنالنكاػػ ن ػػ نلاػػؾناريػػةن م  ػػرعن كفن
ن م سػر يةنك فن اػ يفن احػؽن ػكن مسػ ـن ن اش ر يػةنكخ ر ػتن ايبػـك  ان ر سةمن     ن فنييبـننػفنوػرفنن وػش نسػيةن ايبػـك

ن ر نالن نكنرن كنم نن لشنكاوؿن ـك
 ن  ػرؾنمنكىػصنن) بي ن اس ـ اإلييةنإلشكحرنا يضن حر يثن منرـن اش رنك  ن اؼن يضن   ـن

سرؽن ي رنن) بي ن اس ـن ن  رنح يث ننعن نش فن األر  نك كن بـن  ن بكـن ألشونكسبينرفن انشكزمنأل  ن
 نػػكش ناػػػي نابنػػشانماػػػأنم ش و ػػرن بػػػأننػػرن ػػػراتن بيػػ نسػػػ يؿنمنكنػػفنلاػػػؾننػػرنكش ننػػػفن ػػكؿن األػػػر  ن)) ػػػرؿن

ين ػػؿنىبػػؽن) بيػػ ن اسػػ ـن  من  نخى ش ػػ ن ػػفن م ػػ  عن ىبػػؽن ػػكن ـنايػػشنىبػػؽلن ػػرؿن اش ػػرن نػػش فينيػػرنسػػي
سػػروفن نيػػ شؾن راسػػوكفنمنك ذ نػػرنألػػرشنىبقػػرننأل ػػ نإلػػ اننحػػ ثنك نخيػػراأن اػػلمن ح ثػػ ن ألػػرشنىبقػػرنناػػ نمن

 فنيوػػكفننك ذ نػرن ػػكن ن ػزنك ػػؿنكىبقػػ ن نثراػثن ي  نػػرنك نثراػػثنايش نػرنمن نػػرنىبػؽن ن ػػزنك ػػؿناػـنييػػ 
ىبق نمنكيوكفن اىبؽنسرو رننكنخحشورننكنىخبفرننكنؤخبفرننكنيبكنرننكنخإلر  رننمنكوؿننرنك عن بي نحػ ن  ػكنىبػؽن
 ن زنك ؿنالنك  بـن فنوؿننرن ك  خؾن احك  ن  كنني أنن شؾنابحك  نمنكوؿنحرسةنخ ؿن بأننرن يؿن

بػػ نالنك  بػػـن فن اك حػػ ن اػػلمن ػػكن ػػر ـن ليػػشن ن ػػزنك ػػؿنا ػػرن ػػ نم ش و ػػرنمنك اف ػػـننػػفن اقبػػبن  نيػػعنلاػػؾنو
خق يشنك نخح ي نىبؽنىبقرنننق ش نن خح ي نكخق يشنكورفن اػلمنىبػؽنىبقػيفن ث ػيفن اخقػ يشنك انقػ شنمنكاػي ن ػ ن
وؿنك ح نن  نرناكفنك نكزفنك نلكؽنمن  يؿن ح  نرني شؾن رقىشنك يب نرنن شويفن  فس نرنمنكاػـنيىبػؽن

ث ػرتنك ػك ونمن ػرهللنخ ػرشؾنكخيػراأننإلي رنن ش  نن ر نػرنن  فسػ   كفنايػشونمنابػلمن ش  ننػفن ا  اػةن بػأن فسػ نمنك ذ
 ػػػش نك حػػػ ن نثػػػر  ننيػػػ نيقينػػػ نمنك نيي ػػػ ونمنك نيو ػػػ نمنك اىبػػػؽنينسػػػؾن ي ػػػ ن ي ػػػرنن ػػػإلفن نخيػػػراأن

بنػةنمنكنإلي خ نالنك ذ نػرن ىخبػؼن ا ػر ن ػ ن ػل ن ا ػربنحخػأنخػر ك نكخحيػشك نكطب ػك ن اىػ صننػفن اظبنػةن راظ
  نكألف ـن نخيػراأن ألػفةن  فسػ ـن ػرز   ك ننػفن احػؽن يػ  ننمنكاػكنكألػفك ن ن ػزنك ػؿن ألػفرخ نككألػفك ن
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 انىبػػك يفن ألػػفرخ ـناقػػراك ن ػػراف ـنك ايقػػيفنمنكانػػرن ىخبفػػك ن بنػػرنطب ػػك ننػػفنلاػػؾننػػرنخحيػػشك ن يػػ ن شخو ػػك نمنك ن
نال20ي  لننفنيإلرانماأنألش طننسخقيـال  
 اسػػ ـن  اػػ ير رتنايػػشن اسػػنركيةنحق ػػرنمن قػػ نشكمن  ػػ ن  ػػ نحػػيفنحػػركشننكاػػـنيػػ ى ن اش ػػرن) بيػػ 

 ا ش لن ألو شنم نػرن حػخعن بيػ ن رايقػؿن كفن اػ صنمنملن ن ػصننإلػخشؾنيب ػ نمايػ نالنخقػكؿن اشك يػةن))ثػـن  ػرن
ين ى ش  ن فنزش  إلتن المنخػز ـن  ػ ن  ػ ننػرنح خػؾن بػأن) بي ن اس ـن  را ش لن ألو شمن قرؿنا ن اش رن

 نلن رؿينم  ن خأن نرناـني خ رن ح ن  ب نمنكاـن إل  ونكاوفن ألى رشننفن س   رنكش تن بي رن    ن حؿنا رن  كخ
ين  بػػي نم نػػرن خػػخوـن ألى ػػرشن ػػرخ يخنكونلن ػػرؿين بػػأالن ػػرؿينن) بيػػ ن اسػػ ـ نػػرناػػـنيحبػػ نايػػشون رخ ي ػػرونالن ػػرؿن

منك خأن  ننكسأنك يسأنكنحن ن بي ـن اس ـن ولاؾنسر شن ألنـن اسرافةن خخ ـن ألى رشن نرن خأن  ن ا  يكفن
 نرن لشوـن ػ نخػشؾن م ػش شنا ػـنملنو ػخـنم نػرن  ػششخـن زش  إلػتننػفن  ػؿن ألى ػرشن انخػك خشةن   ػ ن ػران نػرناػـن

نال21ي ئن  نايشونلن ر قطعن ا ش لننور  ال  
ملنخفقػػ نن ػ نحػك شون نػػكشن ىػشلن ػراتن ػػنفنسػيرؽنسػبكؾن ى  ػػ نم سػر  ن ػرـنمن) بيػ ن اسػػ ـن كابش ػرن

 أل رن  ن يضن   رخ رن كننك   رخ رننعن قىػشن يػضنىألػػرا رن ن سػخ ر ةنا_ىػشنا قألػ ن كن كفن ألػ ان ػنفن
سػػير رتنسػػبكويةن رنػػةنايػػشنك  ػػحةن ان نػػحنالنكخب ػػ ن حير ػػرناػػ يضن احيػػؿن ا فسػػيةن ػػ نحػػر تن اػػ  رعن ننػػفن  ػػؿن

نيي ػةنالنك ػ ن نبيػةنخك ألػبيةن ػ ن انقػرـن ألكؿنمنن احفرظن بأنوي ك خ رن نرـن قىشن انك زمن كن ا ػييؼن ػ ن حيػرف
 ا ػػ ؼنن  ػػرن سػػخنش شن أل ػػرن ػػ نك ك  ػػرنمن اػػلمنيخ ػػ لننػػفنىػػ ؿن قىػػشنمن ػػرقىشن  ػػرن ػػكن ػػشكشةنك بػػؽن ػػ ن قفن

ن فس نال
 ي ن فن أل ػرن اش ػكيةنكشاػـنكحػ خ رن   خنر يػةنا ػ ننقػرـن ا ػز عن افوػشمنك ايقػ مااـنخ فألػؿن ػفن

 فن ز يرخ رنمنم نرن سخنشتن  نخيييفن  فألرا رنكخفش  رنمنكنفنثـن سخقطر  رن قىشنننش ييرخ رنكاـنخخ رزؿ
 خألػحيح رنأل سػػر  ن افوشيػػةنمنحخػػأناػػ تنسػػبكويرخ رن ػنفن ا ػػز عنخيظينػػرناك ك  ػػرنكخ ويػػ  ن بػػأن ىخ   ػػرن

ش ػؿن ػ نحػ ك نك ش  خ رنكحقيقخ رن اوك يةن اني شةن ػفن اػل تن م سػر يةن وػؿن  ير  ػرنمن  ػ نل تنننخػ ةن نخخ
 ىخ ط رنم نرنخخإلظأناو نخبعن  ن اػلك تن ألىػشلنكخسػ شن اك ش ػرنكخخحػ نني ػرنمنم  ػرن اػل تن اير بػةن اخػ ن

نخسيأن الك تن ألىشلنماأنوك  رن  نحراةن انثرايةنايشن انخحققةنالن
 فػػػ ن ألى ػػػرشن اخػػػ نكش تن  ػػػ نوػػػرفن نيخ ػػػرزؿن ػػػفنألػػػ خ نكك خ ػػػرن)) اخفػػػتنماػػػأن انػػػ نكفن قػػػرؿين

ننسػػ اخ ن قػػ نشؽن ب ػػ نالن ػػرؿن اش ػػرن األػػ  ) بيػػ نةن ػػ نح ػػشتنالن قػػرؿن نػػش فينيػػرنسػػي من نخقطػػعن بػػ  
  ىػػ نمنكألػػبأن ا ػػر نن) بيػػ ن اسػػ ـن ين ألػػب نك يػػك من ػػ  ضنك  ػػضن انػػ نكفن ألػػبأن اش ػػرن اسػػ ـن 

سػؿننماػأنن بسػ نك  ػرن ينػش فن قػرؿنين) بيػ ن اسػ ـن ىرش رننىبؼننحن ن فن يفشمنثـنىش رن ير ن اش ػرن
نال22يرن نػش فنال  



 
قراءة في حواريات اإلمام الرضا )عليه                                                    زيد عطية أ.م.د.هيام عبد

 السالم ( 

 

18 
 

المجلد                                                             انية     نسمجلة القادسية للعلوم اإل
 م2022/ 2الخامس عشر: العدد 

ن  ػػرننسػػبـن ونػػرنم ػػ ناػػـنيقطػػعنح ػػةنىألػػن ن ر سػػخىفرؼنحػػيفنييػػ ن ك  ػػرنمن قػػ نكش ن  ػػ نحػػيفن اػػـز
النك ػػػ ن23 اىش سػػػر  ن اح ػػػةنك ػػػحؾن انػػػ نكفنكنػػػفنحكاػػػ نك ػػػحؾن ػػػكن ػػػرؿنين)) ش قػػػك ن نػػػخوبـنىش سػػػرفن  

ك اخػش   ن  طػعنكىػلن ػػ ننك ػعنآىػشننػفنن رظشخػ ننيػ ن)) ػػرؿن انػ نكفنينكيبػؾنيػرنسػبينرفن!نوػـن ػػل ن البػطن
ين  ػػ نيػػرن نيػػشن انػػؤن يفن نخقطػػعن) بيػػ ن اسػػ ـن ايػػشونمنملناسػػتنخقػػكلن بػػأنايػػشن ػػل ن اػػش نالن ػػرؿن اش ػػرن

نال24 بي ننس اخ ن ي يب رنح ةنمنخوبـنيرنسبينرفال  
نػػفن  ػػؿن ػػل نوػػرفن قىػػشن اػػ ي  ن إز   ػػرننحخشنػػرنكنقػػ ش نكنق سػػرنالن قػػ نكش ن ػػ ن اى ػػشن فن  ػػؿن ايبػػـننػػفن

 ػػػن)سػػي منمنك يبػػتن ػػ  ؾن نمنكخبػػؾن انبفكظػػرتنخ ػػثن) بي ن اسػػ ـن ر رتن ألىػػشلنوػػر ك نيىػػرط كفن منػػرـن اش ػػر اػػ ي
شسراةن ينيةنمنخخ رزؿن ي رن أل رنا_ىشن فننورفن اخق نةنمن يوكفن قىشن را سػ ةنا ػرنسػي  نك ػ ن انسػك نالنك ػل ن ػكعن

 ػػر نك ألىػػلنك   خنػػر نمن ػػرقىشن ػػكن انقػػ ـن اػػلمنيؤىػػلننػػفنمشسػػرايرتن اخك ألػػؿنمن اخػػ نيسػػخ طفن ي ػػرن انبفػػكظن   خ
   نمنك أل رنخيخن نكخسخييشنكخ ىلنمنكخبػؾننشخ ػةن ػ ن اخك ألػؿن م سػر  ن نخخحقػؽنم ن ػ نحػر تن اى ػكعن اق ػشمن

 بػػأن) بيػػ ن اسػػ ـن  كن ايقبػػ نمنكايسػػتن ػػ ن ػػ ن ػػل ن انقػػرـننػػفن ا ػػربن ألكؿن نملن نسػػبطةن  شيػػةناإلنػػرـن اش ػػرن
نشي نم نرن  نسبطةن ايبـنمنك  ن  خش ؼن انخحركشيفن لاؾنخيزيزنأل ر ـن انقشةن رانيش ةنك اىر يةنابيبـنالننحركن

نك  نر نينوفن فن سخ خعنننرنكش ن   ون يضن نكشن  ني
ن) بي ن اس ـن المفنخبؾن ان رظش تنور تنحيبةن  يكيةننفن ان نكفناإلطرحةن راش رن ال1

 ؼنكسؤ  تن بنيةنك بسفيةنخن ن ايقي ةنالنمفن ان رظش تنور تن  نسيرؽننيرشن ال2

 مفن انخحركشيفناـنينخبوك ننق  شن بـن منرـنك ن إلشن  إلرشونمن ألنشن المن طرحن  ـنكحرشك نني ن ك  رنال ال3

   شتنخبؾن ان رظش تن فن اش يةن ايبنيةنك م سر يةن اخ نيحخوـن بي رن ا يفن احؽنكنيخ قي ننفن  ؿن ا يتنال ال4

ننرن سخطر تن فنخث تنك ك ن قىشن كفنم ألران كنمفن ال تن  نحقؿنش ر ال5 نمل    رننعن قىشنخخفكؽنم سر ير
 خ نيشنمنك قىشن إز   رنافنيوكفنم نخر يرنكنقب  نك لاؾنخييفن  فألرا رنك ل ننرنح ثن  رؾنال

 لهوامش:ا

                                                 

 ال527\1ي ظشنين اور  نمن اوبي  ني  ال1)
نالن285 ا قشةني  ال2)
نال256 ا قشةني  ال3)
 الن84حشيةن   خقر ن ا ي  نمنم ش  يـن احكش   ني  ال4)
ن احش ةني  ال5) ن17ي ظشيننف ـك
 ن21 فس ي  ال6)
 ال23فنمن رش ا ننكاشنمنخشينم ش  يـن  كن إل شينخيريشن اثقر رتننإلشكعنن ر نا  خ لخكن  ال7)
نال139\2 يكفن ى رشن منرـن اش رنمن اإليعن األ كؽني  ال8)
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 ال216\1 يكفن ى رشن منرـن اش رني  ال9)
 ال54ي ظشيننإلوبةن   سرفنمنزوشيرن  ش  يـني  ال10)
نال140ن\1 يكفن ى رشن منرـن اش ري  ال11)
 الن28حشيةن   خقر ن ا ي  ني  ال12)
نخشيننحنكن  ال13) نم ن شيؾن شـك ن فن مأللرانم ن ا رإلن ني نن قل ناوخربن" اخح يرتن14-15  ن ايش ية ن انق نة النكخش  عني

نالنن4:ن او شلين احيرةنك ا يفنك ا كاة"منخ ايؼنآش كا نخكي   نك  يسروكنموي  منخش نةننحنك نن قلن ا رإلن 
نال140\1 يكفن ى رشن منرـن اش رني  ال14)
   خش تن الن رظش تن منرـن اش رننعن  ؿن أل يرفنمننكسك ةن  ألرشن ايقي ةن)  ال15)
نالن9 مس ـنك قىشنمننفنييخشؼن نفنلنكنفني وشننفنلنين  ال16)
 ال20 فس ننين  ال17)
نن رظش تن منرـن اش رننعن  ؿن أل يرفنمننكسك ةن  ألرشن ايقي ةن)  خش تن ال  ال18)
 ال146-145\1ين يكفن ى رشن اش ر (.21)

نال156\1 فس ني  ال20)
نال150\1 يكفن ى رشن اش رني  ال21)
نال153\1 فس ني  ال22)
نال162\1 فس ي  ال23)
 ال166\1 فس ي  ال24)

 بحثمصادر ال
ن اقشآفن اوشيـن

ن مس ـنك قىشنمننفنييخشؼن نفنلنكنفني وشننفنلنمن الننحن ن نرشةنمننوخ ةن اإلشكؽن ا كايةنمن)ن النتنالنطن ننال ال1
 اخح يرتن او شلن احيرةنك ا يفنك ا كاةنمنآش كا نثكي   نك  سوكن وي  نمنخشيننحنك نن قلن ا رإلن نمنكز شةن اثقر ةنمن نإلؽن ال2

 النن1999من
قر رتننإلشكعنن ر نا  خ لخكفنمن رش ا ننكابشنمنخشينم ش  يـن  كن إل شنمن  شن اوخربن ا  ي نمنطش  ب نمنخيريشن اث ال3

 ال2011من1ط
نورنؿن ال4 ننحن  ني نخأل يؼنكخق يـ نم ن ايـك نماأ ن ا   ة ن ألش نن ل نك ماحر  ننسر  تن مينرف ن ا ي  نم ن   خقر  حشية

 الن2005منن1 اىطيبنمن  شن خش ناب إلشنك اخكزيعنمن نإلؽنمط
نمنخشيننحنك نن قلن ا رإلن نمن خحر ن اوخربن ايشبنمن نإلؽنم ال5  ال2004 فن مأللرانمن شيؾن شـك
نمن اإليعن أل  ـنك انح ثن ألو شن   ن يفشن األ كؽن)ت ال6  نمنألحح نك  ـنا نك بؽن بي نين381 يكفن ى رشن اش ر

 ال1427من1 اي نةن اإليعنحسيفن أل بن نمنن إلكش تنلكمن اقش أنمن ـنميش فنمنط
 ال2007منن1ق نمنن إلكش تن اف شنمن يشكتنمنط329ور  نمننحن ن فنييقكبن اوبي  ن)نت ا ال7
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 نإلوبةن م سرفنمنزوشيرنم ش  يـنمن  شننألشنابط ر ةنمن اقر شةنمن)ن نالنت ال ال8
ن.3991,  5مفهوم احلرية , عبد هللا العروي , املركز الثقايف العريب , بريوت , ط ال9


