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ة �
	 ا��������
ه� �� ا���� ا����� د��� ا��  وأ
 Usooliyeen Indication of the  Indefinite at AL -  

Impact on Islamic jurisprudence its and  

 

  �	ادإ

اس �%$	 را"	 ا�!�ا�	ة�  

٠٣٢٠١٠٤٠٢٥  

  إ"اف

  ا�%�3ح�3إ�$���2 ا�	آ�0ر /�.

  

 

�56�
  أ��8ء �3
� ا�$

5�ً� ور>�;ً�           . إ�$���2 ا�%�3ح�3/�ا�	آ�0ر   .١�  ...................  


 	ل ا�������  

  ...................ً               ا�	آ�0ر �=� ا�وح
�                    ��8ا. ٢


 	ل ا�������  

  ...................              ��8ًا                   ح�رث ا�?�;<  ا�	آ�0ر .٣


 	ل ا�������  

  ......................             ا���0ذ ا�	آ�0ر �B	 ا�$�3	 ا��Aح��    ��8ًا . ٤



 ا�رد����  ا��

  

  

  6	�I هGH ا�	را�� ا��B=F0$� �ً�$�0ت ا�%�Aل �=< در/� ا�$�/;�0 �� ا���� وأ����

 I�Bل ا�J �?��/ �� وا���ن�ن�� ��Lرا��ت ا���	آ=�� ا� ��.  

  .................�0ریR / ر��L8 / ت?	ی=I56� / �L وأو�� .O/�زت�L ن

  



 ب 
 

  ا�ه	اء
  

  وأ�� ا�%
�ن�         ا�?SیS إ�< أ.�

  

  زو/�0و                   إخ�ت� إ�<

  أ.
� �B	 ا�ح$�إ�< 

  

  إ�<  آU=;� 2 و  �;=$� و

  

  أه	ي هHا ا�?2$

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

 وت�	ی�"  

� أت�	م   Xوا� 	ل  .��%$�Yوأ� ، Gی��F� 2یS/=< ن?$�>� ، و�ای� ] ت?��< 	. ء وا��5

    .ا] ت?��< أن ی	یU ت=^ ا�
?U ، وأن ی3?2 هHا ا�?$2 خ���L/�� �ًA، إّن� �=< آ2 "�ء 6	ی

  

    2YYYیS3ا� �YYY5��. م	YYYوأت�     .�YYY/ آ�0ر	YYYا� ��YYY5$�  دق�YYYAن ا��YYY
  إ�YYY$���2 وا��0

اء ا�����Y، وخو/�L�/�0� ، �Y3        �YLت�Y ا�;Y	ی	ة ا��Y0 آ�Yن �     حا��3%Y� ��Y إY�Bا�� Y��YL ا�

  .�=< هGH ا��Aرة

  

ت=^ أت�	م .���5 �`��تHة ا���8ء ا�$
���56 ا�Hي ت53$�ا �
�ء 6اءة ا�����، آ$�  و    

 aF!ا� bی�Aوت ، c�
  .ا��اءة ا�a" �� �0ن�L إآ$�ل ا�

  

���Y$� �YL ت;Y	ی� ��Y خ	��Y      آ$� أت�	م .���5 إ�J �Y?��/ >Yل ا�IY�B .�=��ت�YL وأ�L��Y;6 و�ا      

    �YY5وا� ،�YYوا���ن�ن� �YY�Lت ا����YYرا�	ا� �YY�=آ �YYL
�. �YY� ور��ی�YYL.�F� �YY ، وأخHYY��. cYYآ

        �YY�/وت� dYYAن  �YY� ء�YY8ة ا��Hت�YYا�� �YY�	ی� �YY$� ���YYوأ� �YYا��� UYY;6  �$YY;�� c��YY!ا�

 UL.�F�.  

     

  .واhخة ا] ا�g�$3 خ� ا�S3اء وأ�UL� Uf ا�$�X.� وا�/ �� ا�	ن��  �S3ى    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 
 

س                               L� ا�$%�0ی�ت     
  

ا�$%�0ى                                                                       

                                                                      اء ا�ه�

���                                                                        ا�

%$�س ا�"! �یت                                                            

                                                                                                                             ت                                                                         ا)' &را


 ا���ب�
 ا�",+*.,�                                                                                                          ب


                                                                        ا�"�0�

                                                                            $�L	ا�0

                                                                              ا��م

                                                                            ا�+ص

                                                                     ا�"7,8 وا�"��0

  

ة وأن�ا��L و�$�ت�L: ا��2A ا�ول�
                                  :  ���Lم د��� ا�

ة ��l وا��Fحً�: ا�$k%B ا�ول�
                             .���Lم د��� ا�


 واص8<حً: ا�"8,: ا�ول .� 
                               .      �@$�م ا��)�

B�Cا�"8,: ا� :                                                                                                           .     �@$�م ا���Eة �.
 واص8<حً

 F�C7,8: ا�"8,: ا�"�
 ا���Eة بG>H            .                               

Jا�"8,: ا��اب  :
%��"�
 ا���Eة بG>H.                                                                                                                                         

ة: ا�$k%B ا��Xن��
                                                                                                         .�$�ت ا�

  

  

  

  

  



 L 
 

ة  ح�U د���: ا��2A ا��Xن�  �
                        ا�

                               

                                                           

ة �� ���ق ا���Bت ح: ا�$k%B ا�ول�
                                 .�U د��� ا�

ق ا�ث�ت: �"8,: ا�ول ا�O B% ة��Eا� 
             أG�ال ا�ص����B% Q ح�P د)�

 B�Cت :ا�"8,: ا�ق ا�ث��O B% ة��Eا� $�% P�ت B ر ا��ا�&                       

ة �� ���ق ا�
�� وا�
�L: ا�$k%B ا��Xن��
                      .ح�U د��� ا�

ق ا�B@E ح�P: ا�"8,: ا�ول�O B% ة��Eا� 
                                     .د)�

B�Cا�"8,: ا� :B$Eق ا��O B% ة��Eا� 
                                    .ح�P د)�

F�Cا�"8,: ا� :B@Eق ا��O B% ة��Eا� 
ه� وأ ��ع د)�Vوا� *Eا� Qب� B$Eا�.    

Jا�"8,: ا��اب : B@Eق ا��O B% ة��Eا� 
    .ا�B$E ب�Q ا�,Xوم وا��JW وأ��ع د)�

Z�                                                     .ا��"J ا�"��E:ا�"8,: ا�+

k��Xا� k%B$ة ا�$���8 وا�$?�دة :ا��
                                       .ا�

                                               .   ���Eة ا�"^ف أ��$ ا��\ وا�<م ا: "8,: ا�ولا�

B�Cأي " �@_ : ا�"8,: ا�                                          .  "                                                  

�Fا�"8,: Cا� :�Eا� bآ dإ� 
%                                  .                               �ة ا�"^

Jدة: ا�"8,: ا��اب                                                  .     ا���Eة ا�"�

g.اة ا�$?�
�: ا�$k%B ا��
                       .ح�U تaخ� ا���Bن �� ض�ء ا�

  

k��X2 ا�Aة �� ا���� ا�����: ا���
 د��� ا��                 .أ

ة �� ا�?�Bدات: ا�$k%B ا�ول�
 د��� ا��                                   .أ

                                             .ا�!�P ب$8رة ا�"�L: ا�"8,: ا�ول

�Bا�"8,: اC� :د@ f"ل ا�                                                    .ا�"

F�Cع: ا�"8,: ا��م ا� 8�ص B% 
�Eت��� ا�.                                    

Jا��8: �,"�� ا�"!�م: ا�"8,: ا��اب Z�.                                                         

                                



 و 

 

د : ا�"8,: ا�ول & G(ا d,H Q�'� ر ا��W.                                    

 B�Cش�ط : ا�"8,: ا� d,H 7,�"ا�8<ق ا�.                                 

 k��Xا� k%B$ة �� ا�?��.�ت : ا��
 د��� ا��                             :أ

                                                      .ا�!iف : ا�"8,: ا�ول 

 B�Cا�"8,: ا� :�Cوا�� �"Cا� B% J80ا�.                                        

                                                                .ا�!�ت$�

 
                                                           .%$�س اjیت ا���ی"

 
                                          .ا���ی@
 واjثر%$�س ا�حدیF ا��E�ی

                                                                   .ا�H<م %$�س 

Jدر وا�"�ا�                                                          %$�س ا�"&



 ا���,�Xی.,�                                                          ا�",+* ب

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة �� ا�$?���ت : ا�$k%B ا��Xن� �
 د��� ا��:أ



 ز 
   

  ر��ز ا�خ�A0ر                  
  

                                      S�  ا�$��Aد     ا�

q��%ت                                               dت                                               

  ا�S3ء               ج                                 

  ا��A%�       ص                                       

  ا�BF?�     ط                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ح 
 

  

��.  ا�$=!�l=��. c ا�?
  

 �!"�  k ربا�!"� E��� Q�"��,� 
ا���"�Q ، وا�&<ة وا�f<م d,H ا�"���ث رح"

 n�	 d,Hو Qم ا��ی�ی dن إ�fحpب P$�ت� Q�و n�!وص.  

  :أ� ب�� 

% QH ت !�ث 
�Oا�� Li$ " B�>Oا� n0@ا� B% ، "د)�
 ا���Eة �EH ا�ص����Q وأث�ه

 
Oا��را Liءت ه�Q ح�F :ا�,.
 ب�,P ا�ص�ل  P,H تqث��� ��ز ��: �Q ��ا�: و��0 �


 ا���Eة ب"�!F ا��"�م وا�+&�ص G>H ،G�fل ا�>' Q� ة��Eا� ثPّ ب�ن  .ت ا� B ت�د %�$

 B�>Oا� n0@وع ا��% B% 
  .أث� هLi ا��)�

  


 وت"$�� وث<ث
 %&�ل ��0� d,H 
Oاش ",� ا��را �Gو
  :d,H ا�E!� اjتB و'ت"

  

ت ا' �ر ا�"�W�ع ، :  ا�$�	��s�f� وح�ودn  ،  Lوأه�ا%، n وإش���وذآ�ت %�$

، n ��$E�و.  

  

�@$�م أص�ل ا�@n0 و%�اL�u، وت�,"� %�QH n ا��م وا�+ص وا�"7,8  وذآ�ت %�n:  ا� "$��

  .وا�"��0

  


 : ا��2A ا�ول.� 
وG"� ب n"�f0 إ�Q�C!�� d، ت�,"� %B ا�ول QH �@$�م ا��)�

 ،
 ا���Eة واص8<ح، و�@$�م ا���Eة �.
 واص8<حG>H7,8 ، و"�
 ا���Eة بG>Hو

 
%��"�ت�,"� و. ب"O QH B�Cا� B%ة��Eت ا�.  

  

  :ح�P د)�
 ا���Eة ، وG"� ب n"�f0 إ�Q�C!�� d :  ا��2A ا��Xن�

 %B : ا�"�!F ا�ول $�% P�ت B ر ا��ت ، وا�&ق ا�ث��O B% ة��Eا� 
و�� %�n ح�P د)�Eوت

ق�fا ا�iه.  



 ط 
 

B�Cا� F!�"ا� : B% ة��Eا� 
ق ا�B@E وا�B$E و��ع د)��O B% ة��Eا� 
و�� %�n ح�P د)�Eوت

O d,H B@Eق ا����E"ا� J"ا�� QH n�% �",م، وت��"�ا�.  

F�Cا� F!�"ف : ا�و�� %�n ا���Eة ا�"^Eة إذا إوت��Eا��\ وا�<م، و�@_ أي ، وا� $��

دة ا���Eة Hوإ ، bآ dإ� �@�Wأ.  

Jا��اب F!�"ا� :QH ة��Eن ا�و�� %�n تq'�� ب�Eوت 
�  .و�G ورود ا�+8ب إ�d و�G ا�!

  

��X2 ا�Aا��k  :ث<ث dإ� n"�f0 ب �"Gو ، B�>Oا� n0@ا� B% ة��Eا� 

أث� د)� Fح��  

8�: ا�ول : ا�"�!F ا�ول � 
�B : ی� "d,H b أرب�Cء ، وا�رة ا�"$v : B% 
�Eت��� ا�

 F�Cع ، وا��م ا� 8�ص:Jد ،وا��اب@ f"ل ا�  .�Z ا��8: �,"�� ا�"!�م : ا�"

 B�Cا� F!�"ا� :Q��,8� d,H b" ��B :، ا�ول  یCد ، وا�& G(ا d,H Q�'� ر ا��W :


 %B ا�8<ق ا�"�,d,H 7 ش�ط �f�.  

F�Cا� F!�"ا�ول: ا� ،Q��,8� d,H b" ��B .ا�!iف :یCوا� : �Cوا�� �"Cا� B% J80ا�.  

  . خ�ت$�

  

  

 

  

 



١ 

 

  ا������


	 ا������ت� �
� ن�� ��ه�ة و����� ا��� � ا��ي ����؛ ('آ�م�� �'ن %�$�� م" ، وا��ي أ�

��ا �+ "� �$50" ، وا��4ة وا�45م +$2 �01 ا���,� وأ(/. ا��-�,� م�و+2$ �8�  +��د6 ا�

  :وص��� وم" ���=	 �>ح�5ن إ�2 ,9م ا��," 

  :أّم� ��� 

م" 9Gا+� أص9ل ا�9G �FHا+� م-
�F م" ا�$�E ا�����0 ،وأ��اره� (C ا���0ن  " ا��$9م أّن آ�0Bًا(

��ر إرادة ا�-�ع م" ا�
-�,K ، ، (����9ص ا�$ �,9E�H=	 م" 9Gا+� ا���9 
  .وأ���M0 ا���0ن مK ا+

�� ا�������، وأ��ه� �	 ا��� ا��
�	" وم" ه�ا ا��Q$R ن��P م9ض9ع �  ". د �� ا����ة 

  

  (��ر ا���'�ع�%�$�ت ا"

��ط اUح�Tم ا�-�+�0، وه�ا ا��$	 �
�W �=
X=� ا�Q,�R أم�م ا�, ،.0$% 	$+ �FHأص9ل ا� 	$+

 Q$�
��=�، وا�
C �=� +\0	 اUث� ، ووض�=�  ���$�E،,��رج ��
� مY�5. آ�0Bة ��
(=	 ا��[، (C وا�

��ط اUح�Tم ا�-�+�0 م�=��
  .وا�

��حP آ���وWر���ط د��W ا���Tة �وا�Q$R  ، م" 41ل ا��G�05ت ا�
 C�'�C �=� ، وا�^�ص ، �م 

واUث� ا� C)  C=FH�a$ ا��G�05ت ، �� م" ��0ن حT	 ا���Tة (4ا���Tة ، وهC ��0ق ا��CH وا_ث��ت ، 

  a2 ذ�$+ M��
  .ا�

�ً0  .م5
F$�     و�=�ا �Gرت ا���C) P ه�ا ا�9ض9ع ، حP0 �	 أ%� (C ح�ود ا�C+4 ، درا�ً� +$

  

  ا��را��ت ا�%�*��

، و%�ت إش�رات مd%9ة ، وم
��ث�ة (C أ�9اب اUص9ل ،+�� ا���C) P ه�ا ا�9ض9ع م" 41ل 

 M$fء أ�
�Fم0" أه. اUص9ل +$
'�1," ا�  : 2 ه�ا ا�9ض9ع،  وم" أ��ز م"  أش�ر إ� وا�

١�5ا�9ض9ع، دون Y. ح9ل ـ +4ء ا��," ا��^�ري (C آ
��� آ-j اU��ار، (
��ول ا���i�� j ا�

.0�H�و K�9�.  

ـ ا�dرآ-C) C آ
��� ا���� ا��m0 ، ���ول ��i ا�Y�5. ح9ل ا���Tة (C ��0ق ا��CH وا_ث��ت  ٢

 .0�H�ذآ�ه� ���%� إ�2 ��0ن و C
K0 ا�Y�5. ، آ� أن ا�Y�5. ا�% M+9
5, 	$) ، d%9م .T-�.  

��F0ت ا�FH=�0  وا�dرآ-C وا��^�ري  �	 ,�آ�ا %K0 أراء ا��اهM اUص�0�9R
،  و�	 ,
�G�R إ�2 ا�

  .، آ� ه9 ا���ل (C آ
M اUص9ل ا�1Uى ����W ا���Tة



٢ 

 

 

  ا��را�� إ+�����

  ـ م� ا�9�Fد ����W ا���Tة +�� اUص00�9" ؟١

م�. أ��Hق �0" اUص00�9" ؟ وه. ��. " ا���Tة (C ��0ق ا_ث��ت W ��	 إ�F� W,�� " ـ ه. �G+�ة ٢

  م� هC ا��FاY" ا�
C ��ل +2$ +9م=� ؟�G4=� ، وإ+2$ 

��Hق �0" اUص00�9"؟ وه. ��. +$2 إم�. " ا���Tة (C ��0ق ا��CH وا��=C ��	 " ـ ه. �G+�ة ٣

9م=� (C ه�ا ا��05ق ؟إ+ �0H0؟ وآ �=G4�  

  ـ م� أث� د��W ا���Tة (C ا�FH� ا_�4مC ؟٤

  

  -�ود ا��را��

�5Gة وأ�T9م ا��=Hم ��ول ه�6 ا��را��
� ��Wد 	Tت ، وح��م=�، وحT	 د��W ا���Tة (C ��0ق ا_ث


��ول د��W ا���Tة ا�/�(� وا�/�ف � ��0=� ، و���و�s حT	 �'�01 إا���Tة (C ��0ق ا��CH وا��=C ، آ

 �FHا� C) ة�Tا�� ��Wأث� د sو����ا��=�,�  C)��0 ، و�ا���0ن +" وsG ا�^�Rب (C ض9ء ا���Tة ا�

 C4م�ا_.  

��./�  ا��را�� �

 �0�t�0 اX=�  :ا+
�ت (C ا��را�� +$2 ا�


�FاCYـ  ١�Wا u=�  ا�

�ن�0 ا�-=9رة Bا� Mاه�
��Fء أراء اUص00�9" وا�FH=�ء (C ا���� sG.  

  ا��=u ا�
�C$0$ ـ ٢

 �0) KX4ف، وا�
1Wق وا�H�W4م�0، وم��و�� ��0ن و%� ا�ا_ Mاه�sُ ���ض أ9Gال ا�FH=�ء (C ا�G

TK، مK ��0ن اU��س ا��ي ��
� +$0� ه�6 ا9GUال,X0� ا�) ".  

٣ C����
�Wا u=�  ـ ا�


�Wل، وا�
�y0% ح9G M5ة ا���0. ، م" �Wو��0ن و%� ا ،�=
-Gء وم���ذآ� اUد�� ا�
C أ+
� +$0=� ا��$

  .أو �9Fل م" ا9GUال ،اtراء�0f ا�
��M ��أي م" 

  .إ�2 م/�ن=�اUح�د, P�u,�^ ـ +dو اt,�ت و  ٤

� اUر��� و�0fه	 ٥YU9ر," آ�=-� �}+4م ا��آ9ر,"،  و�^�ص� اUص00�9" 41 ا�%�
  .ـ ا�

٦ P���ِ� (C ا�,�Eت ا���$R�  .ـ ا�
��,�H�U�� jظ وا�



٣ 

 

  

  "�3 ا��را��

�  :��F %�ءت ه�6 ا������ (C م�Fم� و�=�0 وث4ث� (�9ل و�1�

��ب ا�
C: ا������ �U0=� ا) s�0� P0ح  C�
1
�0رد(�W  9ض9عو�R1 ، وم�=X=�، وإش�0��T ا��را��،ا�

 P��  .ا�

  

  :��/�م د �� ا����ة وأن�ا�/� و���ت/�: ا��56 ا�ول

  :��/�م د �� ا����ة �?� وا�3
-ً�: ا��=>; ا�ول

  .مH=9م ا���E� ��W واص4Rحً�: ا�M$R اUول 

Cن�Bا� M$R  .مH=9م ا���Tة ��E واص4Rحً�: ا�

$R  .+�G4 ا���Tة ���M :Q$R ا�P��B ا�

Kا��ا� M$R  .+�G4 ا���Tة �����(�:  ا�

  .���ت ا����ة: ا��=>; ا�@�ن	

  

  :-�B د �� ا����ة : ا��56 ا�@�ن	

  :-�B د �� ا����ة �	 ���ق ا��=�ت: ا��=>; ا�ول

 M$R  _ث��تأ9Gال اUصC) "00�9 حT	 د��W ا���Tة (C ��0ق ا: ا�M$R اUول  :اUولا�

 M$R  ا��9ر ا�
C ��	 (0=� ا���Tة (C ��0ق ا_ث��ت :ا��BنCا�M$R  :ا��BنCا�

  :وا��/	أ-�B د �� ا����ة �	 ���ق ا���	 : ا��=>; ا�@�ن	

  .حT	 د��W ا���Tة (C ��0ق ا��CH: ا�M$R اUول

Cن�Bا� M$R  .حT	 د��W ا���Tة (C ��0ق ا��=C: ا�

P��Bا� M$R  .ا��=C �0" ا��[ وا�\�ه� وأ�Tة (C ��0ق ا��CH ن9ع د��W ا��: ا�

Kا��ا� M$R  .ا��=C �0" ا�$dوم وا�9ضK وأن9ع د��W ا���Tة (C ��0ق ا��CH : ا�

K ا���T:ا�M$R ا�^�م�Xا�.  

  : ا����ة ا�����E وا���Dدة :ا��=>; ا�@��;

  .ا���Tة ا�/�ف أ�0=� اj�U وا�4م: ا�M$R اUول

Cن�Bا� M$R  ."أي  "��H : ا�



٤ 

 

P��Bا� M$R  .آ. ا�/�(� إ�2ا���Tة : ا�

Kا��ا� M$R  .ا���Tة ا���دة: ا�

F*ا��=>; ا��ا :���Dة ا�����  .-�B تI"�� ا�=��ن �	 '�ء ا�

  

  :أ�� د �� ا����ة �	 ا��� ا��
�	: ا��56 ا�@��;

  :أ�� د �� ا����ة �	 ا�D=�دات: ا��=>; ا�ول

  .6�0ا��T	 �R=�رة ا�: ا�M$R اUول

Cن�Bا� M$R5
�Hد: ا�  .ا��ل ا�

P��Bا� M$R�s0 ا��C) �0 ص9م ا�
9Rع: ا��.  

Kا��ا� M$Rs0 ا���م: ا�$� M0Rم� ا�.  


ت : ا��=>; ا�@�ن	 ��Dا�� 	ة ����  :أ�� د �� ا�


��د : ا�M$R اUول GW01" +$2 ا�
  .ض�ر ا�

 Cن�Bا� M$R  .ا�4Rق ا��$Q +$2 ش�ط : ا�

  :أ�� د �� ا����ة �	 ا���D*�ت: �; ا��=>; ا�@�

  .ا���ف : ا�M$R اUول 

 Cن�Bا� M$R� وا��BT: ا�Bا� C) KRFا�.  

  ا��Jت��

  .ا��/�رس
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F5 ا���6در وا���اج�M<ت  

K%ا�، م" آ
M أص9ل و(F� و��F�  �E ا+
�ت (C ه�6 ا������ +$2 +�د آ��0 م" ا���در وا�


�� ه�� +G'��05، وH�و 	ا%��و P,$2وح�  	2 أه$+ C+$0=�، وه ����د ا���آ
M اUص9ل ا�
�G Cم +

C�tا���9 ا:  

  

  أ��ل ا�%�"%	  ـ ١

��N�  : C51�5ا� .=� "� �  )  .م١١٠٥هـ ـ ٤٩٩ت(م�� �" أح

   .ح�O�:  CHه=

./��:  

  .ـ ا�
� أص�9� م" أص9ل ا���Xص ، و�9F,	 اUد�� �9��$�C  أ

Y�5. اUب $� �0=FHوع ا��Hص�0�9 ـ ,�آ� ا�.  

  . 9Gال ا�-�(��0 ، و,5
�ل �9G .Tل وأح�0نً� ,�آ� أ ا��هM،ـ ,�آ� ا9GUال (C ج 

  .و �=��9 +��را��  ـ  ,
d0 ���45 أ���H� ،د 

  

  آRS ا���ار �� أ��ل ��J ا��
م ا�=Qدويـ   ٢

��N� : d,dا�� ��  .)م١٣٣٠هـ ـ٧٣٠ت(�" أح� ا��^�ري +

  .ح�O�: CHه=

./�� :Tو,�� ا�Uا K%ا��0
�ب م" ا�Hص9ل +�� ا���Uا 	$+ C) �$0ص.  

  ).م١٠٨٩ ـ  هـ٤٨٢ت (ـ ش�ح Uص9ل (^� ا_�4م ا��dدوي ا 


�W ب�W�0 واH9ال ا���G9ال ا�-�(��0 أح�0نً�،  لـ ذآ� أGأ i�� Kم �=
  .�=�، وم�Fرن

  .ـ ا�
�y0% �0" اtراء اUص�0�9 ��$�ء ا����0H  ج

  

  ا��>�6لن��WX ا���ل +�ح ـ  ٣

��N�: C)ا�Fا� C5�=�  )م١٢٠٤هـ ـ ٦٠٠ت (أح� �" إدر,� ا�

   .م��O� : CTه=

  



٦ 

 

 ./��:  

  .)م١٢١٠هـ ـ ٦٠٦ت(ـ ش�ح آ
�ب ا���9ل �$�ازي أ 

  .ـ ذآ� آ4م ا��ازي ، وا�
�Q0$ +$0� ، و��0ن م�9" ا�^4ف (C ا�5'��  ب 

�ً�  ���0Tا�أ9Gال أه. اUص9ل (C ا�5'�� ، مK إ��از 9Gل  ـ ذآ�ج ��f �� ر��
  .واWن

  

  ا��>�6ل �	 �BM ا���لـ  ٤

 ��N�: �+ "� �  ).م١٢١٠هـ ـ ٦٠٦ت(ا��ازي  (^� ا��," م�

  .ش�(�O�: Cه=

./�� :  

���يآ
�ب  : ـ ا�
� ا��ازي آ
��� م" أ$� �
�هـ  ٤٧٨(وا���ه�ن �$C�,9X  ،) م١٠٤٤هـ ـ ٤٣٦( وا�

5$��9Gا�K اUد��  و، ) م١٠٨٥ـ �Cم١٠٩٦هـ ـ ٤٨٩( ن (Cا�dE$� 2H�
5 ) م١١١١هـ ـ ٥٠٥( ، وا�

.  

  


�Wل �=� ،ب �W9ال  واGUد��  ـ ذآ� اUا �-Gم�� ��� y0%�
  .وا�

  .ـ ���,� م�9" ا��dاع (C ا�Y�5. ا�^4(�0  ج 


�ب   د ـ T��� ء��
+W9ل � :ن�9 ا "(�6ر41ل  م"ا�� هـ ٧ت ق(
�ج ا��," اUرم9يا���ص. م" ا�

  .)م١٣هـ  ـ ق٧ت ق( ��5اج ا��," اUرم9ي وا�
��0. م" ا���9ل  ، )م١٣ـ ق

 وش�ح ا���9ل �}صH=�نC، ) م١٢٨٥هـ ٦٨٤( ا����F$� CTا(C ن�Y�H اUص9ل : ن��S 9حا�و

 C�)�-م١٣٤٧هـ ٧٤٩: ( ا�. (  

  

  ا�=>� ا��>�] �	 أ��ل ا���ـ  ٥

��N�  C-رآdدر ا��=� "� �  ) .م١٢٩٣هـ ـ ٧٩٤ت(م�

  .ش�(�O�: Cه=

./��:  

  .ـ %K ا���j (0� أ9Gال ا��$�ء ا��," +�ص�و6 وا�0F��5" ��أ 

�ً�  ب��f �0=FHوع ا��H0=� م" ا�$+ M��
  .ـ ذآ� ا�Y�5. اUص�0�9 ، وم� ,
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  .ـ ذآ� أراء أه. ا�$�E وا�
�05H وا���0Fة (C آ�0B ا�Y�5. اUص�0�9ج 

  

  رو'� ا���[� وج�� ا����[�ـ  ٦

��N� +"� ���ا� �" أح  C��F  .) ١٢٢٣هـ ـ  ٦٢٠(�Gام� ا�

   .ح��$O�: Cه=

./�� :  


�با+
ـ  أTا� jم�� � Cا�dE$� 2H�
5، (�Xءت آ�0B م"  ) م١١١١هـ ـ ٥٠٥(+$2 آ
�ب ا�

2H�
5��رات ا�dEا�C) C ا�+ Kم �=��-
  . ا����رات م

 ، .Y�5   .وا���G-� وا�
�y0%  مK اUد�� وإ,�اده�ب ـ %K أ9Gال ا�����$� (C ا�
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  ت�/��

  

 .�G ء���� ا������� وأ��ه� "  وهC)   9 ه�ا ا���P ا��W "  �	 ا��� ا��
�	د �� ا����ة 

� (C د��W ا�H�Uظ +$2 ا��9م ا_ش�رة إ�2 �� م" =��0ن مH=9م أص9ل ا�FH� و(��Y��، و��0ن ا�9Fا+� ا�

  .وا�^�9ص


�Hدة م��(� دYW. ا�FH� إ%�Wً وآF "�0H0� ا�Hأص9ل �W�0  اH
5 آ� ,��(�" م�=� وح�ل ا�

  ." )١( ا��0/�وي

�)��0) M%أّم� ا�" ا���  " C9ص. �=� إ�
, C
��طا��$	 ���9Fا+� ا��
اUح�Tم ا�-�+�0 ا��H+�0  ا�

 �0$0�H
  )٢(" م" أد�
=� ا�

�0، واtث�ر اا��\0�ا�FH� �� م" ا�9Hا�Y أص9ل و$��Wح�� و ��X, W 0� ذآ� ، م�$+ C�',  

 ـــــــــــــــــــــــ

صC�9 أ/�وي ، م�G �5HضC 9�0 ا�^�0 ن�ص� ا��," ا��أ +��ا� �" +� �" م�� �" +$C ا�-�0ازي ،: ا�=��Eوي) ١(

،  ص9ل ا�FH�أC +$	 ("  ص9ل�2 +$	 اUإم�=�ج ا�9ص9ل  "(C ا�
9ح�0 ، و" ن9ار�9ا�K اU" ، �� ���نj0 +�,�ة م�=� 

 ��� C)9�رض� آ���� ، . هـ ٦٨٥ �.  ٢٦٦ ص��0وت ،  ، ١٩٩٣،م���5 ا������،  ٢، ج ١، ط �B.D ا�������+

fا���ا� م�2HR ا�+C ، _=��ت 	ا�������ا��(` ا��=�� �، ����� اU ٢ج،��ون �
T.   ٩١ص  ، زه�,� �$
�اث، ا�

�BM ا���ل  ، )م١٢٨٦هـ ـ ٦٨٥ت( ن�ص� ا��," ا��0/�وي aج ا����ل إ��/��� ا��ح0	 �" ا��5" �+ Kم ،

�BM ا���ل، ) م١٣٧٠هـ ـ ٧٧٢ت (��9ي_ا aج ا����ل إ��/�، �y ش���ن م�� إ��+0. ،  ن/�ی� ا�%�ل �	 +�ح �

  . ٧م ، ص١٩٩٩ـ  ١٤٢٠، ، دار ا�" حdم١ج ١ط

)٢ (dو �"أ : ا*� ا�>�ج��ل ا��," ا�-=9ر ���" ا���%�T� C�M �" ,9ن� ا��Tدي، ا�$MF أ �9 +X� 1+" ،أ 	ا��$ �

 �0F) ،C�5ن$
� +$0� ا��Fا(C وا�" ا�$
م��C ا�H� " t���، م" م صC�9 م��CT م
T$	 ن�9يأا�0�Wري وا�" +�5آ� ، و�


=2 اU "  و" ا���9,� � ��=���(` ا�اا��اCf ،  . هـ٦٤٦�C)9 ���  ،"%�مK اUم=�ت (C ا�FH� "  و "صC�9م^
�� ا�


=2 ، م�Fم� ا_,CX ،. ٦٧ ص ٢ج ،�
م ���eس ت�اجB ،ا�dرآ$C.  ٨، ص إ��+.0�y م��  ش�ح م^
�� ا��ا�

 ا�".  ٣٧٤ص م ، ١٩٨٧دار ا��$	 �$0,4" ، ��0وت، ،  ٤، ج  ٢،  ط ا��ج�ل وا��%�ء �� ا��Dب وا��%(?�*�� �+/�

M%م١٢٤٨هـ ـ ٦٤٦ت(ا���(  ،ا a/)�+�ح ، ) م٥135هـ ـ ٧٥٦ت (+/� ا��," ا_,CX  م���  ،K	��J(�6 ا��


M ا��$�0 ، ��0وت ،  ١، ج ١ط ،�y (�دي ن�j0 و ��رق ,�J�  ، 20(�6 ا���(/a ا����	Tهـ ـ١٤٢١،دار ا� 

  .٦٣ص ، م ٢٠٠٠
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  :)١(اtث�روم" %$� ا�9Hا�Y و

  .��F0F=� �=�ف إ�2، وا��Fص� ا�
C ا�
s0�� C +$0=� اUح�Tم ا�-�+�0ا�
��ف +$2 اU�� : أوً 

  

���C ا��ي ,KF �� ��0ن أ: ��ن�ً��
�Wا u=�أص9ل  ، (�9Fا+�ح�Tم ا�-�ع (C اU(��ل ا_ن�5ن�0���,� ا�

  .ا� �FH�H=	 ا���9ص ا�-�+�0، و,��ف م� ��ل +$0� م" اUح�Tم

 ا�
C هC أّم� �f,� +$	 أص9ل ا�FH� م� ,9ص. إ�2 م��(� اUح�Tم ا�-�+�0"  )٢(,9Fل اtم�ي 

  .)٣("م��ط ا���5دة ا��ن90ّ,� وا�1Uوّ,� 

  

�ً@��� :�$��ط اUح�Tم ا�-�+�0) �0�
2$ ��0ٍ� (0� ذهM إ�0� إم�م� م" ا�+ �$Fذ�a +$2 ا��R+�  %�. ا�

�R� م" اUح�Tم ث�ن0ً�واWم
�Bل أوWً، وا��Fرة (C ا��(�ع +" و%=� ن\� إم�م�
5, �0) �.  

  

Pح��
RH" �=� أه. ا�$�E و��F أث�ى +$�ء اUص9ل ا�, 	� ، sTون �Yو(9ا .Y�5� �,9E$ا�

  ـــــــــــــــــــــــ


M ا��$�0 ، ��0وت ،  ١، ط ، ��(/a ا����ل وا��5 �	 ��M	 ا���ل وا�.�ل�" ا���%Mا)١(Tهـ ـ ١٤٠٥، دار ا�

�=� ا����	 ا���Dوف *(�	 ا��ی� ا�%=�	  .  ٤م ،  ص١٩٨٥ �* 	M�، ا�*/�ج �	 +�ح  )م ١٣٥٥هـ ـ ٧٥٦ت ( 


M ا��$�0، ��0وت ،  ١، ج١طا���/�ج Tا�9ه�ب 41ف،  . ٥م ، ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، دار ا� ��+�BM أ��ل ا��� ،

�� ا��T,	 ز,�ان ، .  ١٥ـ ١٤م ، ص ١٩٨٧هـ ـ ��١٣٩٨ون م�Tن ن-�،  ، ، دار ا��$	١٢ط+ ، ا��ج�Q �	 أ��ل ا���

  . ١٣م، ص١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٥، م���5 ا������ ، ��0وت، ٤ط

�C ، أ�9 ا��  "5�j0 ا��," ، (0F� أصC�9:  ا��kي )٢( $E
م" أه. ا��QR وا��Xل  +$C �" أ�C$+ C م�� �" ���	 ا�

�هM ا�-�(�C ، م" م���H��وا�^4ف ،� Mه�" (C اUص9ل  و  " ا_ح�Tم (C أص9ل اUح�Tم " :  ن-' ح��$C ث	 �

، �y آ�ل ا��9ت ،  _=��ت ا���D��S ا��=�ى��9ي ، _+��ا��ح0	 ا. هـ  ٦١٣��� (C ا�4Tم  ، �C)9 " أ��Tر ا�T)Uر 


M  ١، ج ١طT�0 ، ��0وت ، ، دار ا��ن ا��ه�C .  ٧٣م ، ، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ا��$B+ "� �ش� ا��," م�� �" أح


ء ، =�
م ا�� ٢، ج  �B.D ا������N آ���� ،.  ٥٨ص  ٢، ج ا��(` ا��=�� ا��اCf ، . ٣٦٤ص   ٢٢،   ، ج��� أ

،  و���ت ا����ن وأن=�ء ا���Qن، ) م ١٢٦١هـ ـ  ٦٨١ت (�T$1ن  ���"ش� ا��," أح� �" م�� ا���وف .  ٤٧٩ص 

  . ٤٥٦ص م ، ، �0�١٩٧٧وت ، ،، دار ص�در ٢�y إح�5ن +��س ، ��ون ���� ، ج

�� ا��زاق +CH0H ، -��م��ل ا�أ-��م �	 ا�،  )م١٢٣٣هـ ـ ٦٣١ ت(�j0 ا��," اtم�ي )٣(+ y� ، دار ١، ج١ط ،

 C�0  .٢١ص ، م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ��0وت ،ا��

 CT�إّن اUص00�9" د9FGا (C (=	 أش�0ء م" آ4م ا���ب ، �	 "  )١(:أح�0نً� ، ,9Fل �CF ا��," ا�5

 m�/� �E$ا� M
T) ،M�-
,�. إ�0=� ا����ة وW ا�$0,9E" ،  وآ4م ا���ب م
K5 %�ًا ، وا��\� (0� م



١٠ 

 

 2$+ �Yاء زا�F

�ج إ�2 ن\� اUص9ل وا��� C
ا�H�Uظ وم��ن0=� ا�\�ه�ة دون ا���نC ا���F0G ا�

 ���B9ي ، مE$اء ا��F
+$2 ا�
��,	 ، وآ9ن آ. )و W��H.(+$2 ا�9%9ب ، ) أ(�. ( د��W ص�E0 : ا�

�E$ا� M

-s آ) 9� �E$أّن� م" ا� .Y�5ذآ� ا� ��	 ��X (0=� ش�Hء (C  وأ91ا�=� �$�9م ، وم� أش�� ذ�a م


��Bء ، وأّن ا_�1اج ه. �Wم��2 ا s�ذ�a ، و W��Hضً� �� ذآ�6 اUص90�9ن وآ��a آ
M ا���9� 9 �$

�. ا��T	 أو ��� ا��T	 ، ون�9 ذ�a م" ا��QY�G ا�
C ���ضً� �=� اUص90�9ن وأ�1وه� ���
�FاءG 9ه .


/0=� ص��+� ا�F� W �1ص م" آ4م ا���ب ، وأد�� �1ص� �FHأص9ل ا� �� .HT� ���9 ، (=�ا ون�69 م

  .)٢(" ، و�T�, W أن �� ا�
�ادًا م" �$a ا��$9م 

  


�$MF م��P ا���Tة �-Cء م" ا_,�Xز � C
  و��-�0 إ�i�� 2 ا�9Fا+� ا�

 C�t2 ا���9 ا$+:

  .   ـ ا���م ١

  . ـ ا�^�ص ٢

٣  Q$R  .ـ ا�

 C�tز +$2 ا���9 ا�X,_ء م" اC-� a0" ذ��   :ون

 ـ ا��Dم:أوً 

  .)٣(، و,�Fل +=	 اUم� ـ أي ش$=	  ا���م (C ا�$�E ا�-�م.

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ


CF ا��," ، (0F� أصC�9 :ت�	 ا��ی� ا�%=�	 )  ١( � MF$�� ا�C$+ "� C)�T ا�5�CT ، ا�C��� 2�T ا��5" ا�+ "� C$+

=�ج ا��0/�وي (C اUص9ل ،ووص. (0� إ�2 ا�9ا%M ش�ح م�:" ش�(�C ، م�5H ح�(� ن�9ي م�Fئ ، �� م���Hت م�=� 

.  ١٧٤ص ٢، ج _=��ت ا�������ا��اCf ، . هـ ٧٥٦، � C)9���   "��05H ا�8�Fن  "  وأآ$� أ��� +�� ا�9ه�ب ، و  

 ، CT�  .٢٢١ص ٦، ج +Oرات ا�Oهdأ�" ا���د ، . ١٤٦ص  ٦، ج _=��ت ا���D��Sأ�" ا�5

)٢ ( ،  CT�  . ٧، ص �	 +�ح ا���/�ج ا�*/�ج�CF ا��," ا�5

، دار  ١٢ ،، ��ون �����%�ن ا��Dب، )م١٣١١هـ ـ ٧١١ت(%�ل ا��," م�� �" م�Tم ا�" م�\9ر ا���ي) ٣(

  .٤٢٨ص . ��0وت ، ��ون ��� ن-�  ،ص�در

5
�Eق ا�$�H  "وا���م (C اص4Rح اUص00�9" K0 ا�X� �� y$�, �0 ح�� م�f "١( "م(.  
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   )٢(ا�(�Dی�R>(�زات  +�ح

)�H$6�0) : ا�fا���م و .-, ��%.  

5
�Eق( 
�Eاق ا�$9Eي): ا��Wاد ه�� ا�
� م" اU(�اد د(�� واح�ة، وا��� �
��ول � (9T, 4ن ا�


�ن �=� م� ,�0H ا��9م ^�ج �=�ا ا��0F ا���Tة (C ��0ق ا_ث��ت إذا �	 ,م�اد(ً� �$��م، و,F ول��
؛ Uن=� �

�ً=�  .(�دًا م

)�� y$�, :( �0G2ق +$0� م" م����, �� �H$9ل ا��0� إ�2 أّن ا��9م ش�
��0ن ا�9اKG، وا��.  

  .و�� �T. م� ,�$T� �� y" مK ا�����0G �1ج �� أ��ء اU+�اد، (=C م
��): ح�� (

2: �@��و�����9� G }�َ�ِ  ً��َاًء ِ*َ�� َآَ%َ=� َنQَا َأْیِ�َیُ/َ�� َج�Dُ3َeْ��َ �ُeَِر�s%ِرُق َوا��s%َوا�  ُsMَوا� ِsMا�

 QٌیQِ�َB��-{ ]ة�Y�(T. ��رق و��رKRG MX, �G أ,�,=�، إذا �9ا(�ت ا�-�وط وان
sH ا�9انK ] ٣٨:ا�
)٣.(  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــ

آRS  ،)م١٣٣٠هـ ـ  ٧٣٠ت (،مK +4ء ا��," +�� ا��d,d ا��^�ري��ل ا�=Qدويأ ،ا��dدوي :  أن�v تR*�D ا��Dم )٢( 

��ا� م�9د��ل ا�=Qدويأ��  ا���ار+ y� ، �0 ، ��0وت ٢ج،  ١، ط
M ا��$Tهـ ـ ١٤١٨،  ،دار ا�

�y م��  ، �] �	 أ��ل ا���>ا�=>� ا�� )م١٢٩٣هـ ـ ٧٩٤ ت(�" �=�در �" +��ا� ا�dرآ-C م��.٢صم،١٩٩٧


M ا��$�0 ٢ج، ١ط ��م�،Tا� . ١٧٩صم، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ��0وت ، ، دار ا���+  "���" �Gام�  اح

C��F�=5 -��أ��م �O� aMهd ا� ا��� ��لأوج�� ا����[� �	  رو'� ا���[�،  )م   ١٢٢٣هـ ـ ٦٢٠ت(ا�- �* ،  y�

.0+��� ا��0T ، ٢ج ١ط ، ش���ن إ�
T ) م١٠٦٤هـ ـ  ٤٥٦ت(+$C �" اح� �" ���0 �" حdم ا�\�ه�ي . ٧ص ،ا�


M ا��$�0 ، دار ٤ج، ، ��ون ����  -��م���ل اأ-��م �	 �ا،Tن-���0وت ،  ، ا� ���٣٨٩، ص  ��ون  .   
)٢( C)ا�Fا�  ،��Dا ا�	م ��v��� ا�9%9د ، ط وا���Dم ���ظ ا��6Jصأ ��+ �، دار  ١، �C$+ y م�9ض و +�دل أح


M ا��$�0، ��0وت ، Tي  . ٣١٧ـ  ٢٢١صم ، ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ا��$T�0 1$0. �" آ��� Cص4ح ا��," أ�CY4ت (ا��

، دار اUرG	 ا�" ١، +$C م�9ض و+�دل +�� ا�9%9د ، ط �	 ت���` ��y ا���Dما��/�م  ت��M` ،) م١٣٥٩ هـ ـ ٧٦١

 	GرUا C٤٣٠ـ  ٢٥٠ص ، ١٩١٧هـ ـ ١٤١٨أ�.  ، yص�� M,أد � ٣، ط ٢،  ج ت�%�� ا���6ص �	 ا��� ا��
�	م�

 ، C4م�ا_ M
T  .٥م ، ص ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤، ا�

)٣( Cأ� �، دار ١، ج١، �y ر(Q0 ا��X	 ، ط ��ل ا�%�"%	أ،  )م١١٠٥هـ ـ  ٤٩٩ت( ا�C51�5�=.  م��  �" أح


9حC م�� . ١٦٤، صم ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ا���(� ، ��0وت ، Hا� d,dا�� ��+ "� �  ا���وف  �" اح
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  ا��Jص: ��ن�ً�


�Hد م" �9G=	 ا1
[ (4ن ��Tا إذا ان�Hد �� دون                                                                                                                              .)١(6�0f ا�^�ص ��Eًًًًًًًً ض� ا���م ، وه9 ا�

��2 واح� +$2 اWن�Hاد آ. �H" و(C اص4Rح أه. اUص9ل � K٢(" � وض(.  

  )٣(ا�(�Dی�R>(�زات +�ح 

 )�H� : (��0ن� Q��.  

 )Kد): وض �H$2%�. ا���
� وضK ، وه�ا �0G ,^�ج �� م��4ً0 +$2 ا��Wد "T� 	�  ،             ��Wآ�

.=  .ا�$�H ا�


�ك): م��2 واح� (-�0. ا���ل ('آ�Bم9ض9ع ���U  "00ّن�؛ �0G ,^�ج �� ا�� 2$+.  

  .�0G ,^�ج �� ا���م: )اWن�Hاد(

 �َ/� َزْیٌ� �s�Mَ�َ eَaEَ {ن�9 ز,� (�9G C� ����2 :أ��ء اUش^�ص :و�@��ْz� َآَ/� َوَ_�ًا��[ }  َزوsْجَ

  .(�t,� ه�� أ(�دت �^�0[  �-^[ ���0� وه9 ز,� �" ح�رث� رضC ا� +��  ]٣٨:اUحdاب 

  

�ً@��� : |M3ا��  

  :وUه. اUص9ل (C مH=9م ا�Q$R ا��Xه0"

ا�" ا���%M  �ّ�(ُ�(�رج، ن\� إ�2 ا�Q$R م" حP0 ا����W +$2 اU(�اد ا�9%9دة (C ا�^: ا ت.�{ ا�ول

 " �5�% C) KY٤(" م� دل +$2 ش�(.   

 ـــــــــــــــــــــــ

، م�آd ا���9ث  ٣ج،  ٢�y م�� ا�dحC$0 ونd,� ح�د، ط ،ا���آd ا����� +�ح، ) م١٥٦٥هـ ـ ٩٧٢ت(���" ا���Xر

   .١٣٤ص  ، ا��,�ض ،وإح�0ء ا�
�اث


9حC  أح� �".٢٥ص  ٧، ج�%�ن ا��Dب ا�" م�\9ر ، ) ١(Hئ ا��Fا��6=�ح ا����� ، ) م ١٣٦٨هـ ـ ٧٧٠(م�� ا�

�� ا��$�0 ، ��0وت ، ��ون ��� ن-� ، ص  ١، ��ون ���� ،ج �	 $�یd ا��Sح ا��=��
T  .١٧١، ا�

. ١٩٥، ص �ل ا��6ت���`  +�ح ا��Fا(C ، .١٩٦ص  ١ج ،آRS ا���ارا��^�ري، :  أن�v ت�DیR ا��Jص )٢( 

ا��J(�6 ، ) م١٤٢٨ـ٨٠٣ت(وف ���" ا�$��ما��," +$C �" م�� ا���$C ا��� +4ء. ٢٤٢ص  ٢، ج -��م�، ا اtم�ي

�O� aMهd ا� أ��ل�	  
M ا��$�0 ١، ط إ��+ ،.0�y م�� ��م أ-�� *� -�=5 ا���Tهـ ـ  ١٤٢١، ��0وت ،، دار ا�

   . ٣٨٨ص ٣ج،  -��م���ل اأ-��م �	 �ا حdم ،ا�"   .١٢٣م، ص٢٠٠٠

��١ط ، ا���/�ء "(
فا��ه�� �	 أا��M3| وا����� و ، �0 �" ح�ي ا���+�يح: أن\�  )٣(
Tم ، a$، (=� ا��0��9 ا�

  . ٤٨ص م ، ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ، ا��,�ض

  . ٢٣٦ص ٢، ج ا��/� ا_,CX  ، مJ�K(�6 ا���(/a �" ا���%M ، ا) ٤(
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�: ا ت.�{ ا�@�ن	
�� C
 ا�5�C) �)�ّ� �)CT ا�H=9م�ت ن\� إ�2 ا�Q$R م" حP0 ا����W +$2 ا��ه�0 ا�

  .)١("ا��ال +$2 ا��ه�0G 4� �0ّ " �ـ 

�ُ�ْMَ�Bْ ُأ�sَ/�ُتُ�Bْ َوَ*َ��ُتُ�Bْ َوَأَ"َ�اُتُ�Bْ َوَ���sُتُ�Bْ َوَ"� ُتُ�Bْ َوَ*َ��ُت اIَ�ِْخ  {�9G� ����2 :  و�@��َ �ْ�َz�-ُ  

�ِ� َوُأ�sَ/�ُت ِنَ%�ُXِ�Bَْوَ*َ��ُت اIُ�ْْ"ِ� َوُأ�sَ/�ُتُ�Bُ ا��sMِت	 َأْرَ'َ�'َsا�� �َ�ِ Bْ�َُوَأَ"َ�اُت Bْ�ُ�َDْ  { ]٢٨:ا���5ء[،                 


��م أم ا�dو%� ��Xد ا���F +$2 ا���s )نTY�5	�H$) ) أم=�ُت) ،�G42 إ�$+ �ِ� .�, Q$Rو�9    ن[ م

  .)٢( �	 ,��. د91ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

�� ا���	  ج�F ا�.�ا�F �	 أ��ل ا���، ) م١٣٦٨هـ ـ ٧٧١ت(�9ه�ب �" +$C ا�5�CT��ج ا��," +�� ا) ١(+ y� ،


M ا��$�0، ��0وت،    ١إ��اه0	 ، طT٤٥م ،٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، دار ا�.  

 )٢(  ،C51�5أا�	ا��ازي .٩٥ص ١ج،  ��ل ا�%�"% �+ "� �ا��>�6ل ، )م ١٢١٠هـ ـ ٦٠٦ت((^� ا��,"  م�

 BM� . ٣١٣ص ، م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨، ��0وت ، م���5 ا������ ، ٢ج،  ٣ط  ، �y �� ا��$9انC،  ��ل ا���أ�	 

   .٤٨، ص ا��M3| وا���=�ا���+�ي ، 
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  ا	��� ا�ول


��
  .����م د�	� ا	���ة وأ�

  

  

��� ا�ول�  ا	

  .����م د�	� ا	���ة

  

  

���� ا	 
ن�  ا	


ت ا	���ة�  س
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 : ا	��� ا�ول��
  .����م د�	� ا	���ة وأ�

    ����	
����� ����� آ��� ��� ا�����م ا� ��(�&� ا�)��ة �� ا�#&��! ا�%$��� ا�#�#� ، ��! أّ�

/.����-ف +���* ا�������م ا�
	������ ، و;���:��ض �#
�$������  ����8$ره� ����5دي إ����1 ا، وا/.����-ف +���* 

  :و�8$ره� و;#����  �� .-ل ا�#&>��� ا������� 

��� ا�ول�  .����م د�	� ا	���ة: ا	

  : �� .-ل أرب(� ��B�� ��1 ا�)>$ ا�A* ،ا�@/�� د/��  ��)�ول ه?ا ا�#&>! �
�$م

  :����م ا	(�	� 	)ً�: ا	�&%$ ا�ول

  : ا	(�	� 	)ً�: أوً�

 .)١(;ّ@دJ : دّ�� ��1 ا�I*ء +��@ّل : �Hء +* ��Fن ا�(�ب 

��O ا���N ا�@ال وا�-م أ%-نو�	� PQ)� *+ ء�H :  


� ً�+-� �Wَُ�+��ول $U��P َد ا�I*ء،.� ا�BSاب +* واA ��(�#��، ب��Rرة ا�I*ءإب���  أح(ه

 1��،Y��B�ا ا Z��@�ء،��رة +* �وا*I�ا �وه$ ب�� ا��@]/�وا ��ل  وا�ص� ا-,� ، @\/@�@� P��$U

  .)٢(ا�BSبا�I*ء إذا 

� ��@��Z أو ا�@/ل ، وا�َ@ لا�@ا ب��F/�� وا�@/�� �)YB ب
�` ا�@ال وآ�Fه�، وا�ِ@��)H �� ��/

 a#Q�/�� �8@ر ا�َ@و ،)٣( /�� ب���+ �F	b، ود��Z ب�� ا�ِ@ ���(�ا�&ب��
�` ��+� ا�@/ل ، وه$ ا�?ي 

  .)٤(  ، و�()1 ��8 ا�(-�� دً/ �@لُّ 
(Z دل\��

  :/�� ��1 �()���ا�َ@ و�:�*

�� د��Z و�)�  :لا�و��  .�����Pي ه�د��P إ�1 �� �dول ب� أ ،ا�#�>��

  ـــــــــــــــــــــــ


ن ا	�2ب، ، اب� �)e$ر) ١(  .٢٤٩ص ١١ج 	

، دار ا�Z��Q،  ٣،ج�١` �&@ ا�F-م ه�رون ، ط،  ا	%)� �9
678�452  ،)م١٠٠٤هـ  ـ ٣٩٥ت (أ�#@ ب� +�رس ) ٢(

  . ٢٦٠م ، ص ١٩٩١


ن ا	�2باب� �)e$ر، ) ٣(ود��Z ب�� ا�@]/�� " ��! ا�8�U اب� �)e$ر ��1 ا���U !�� �Fل . ٢٤٨ص  ١١، ج	

 ��q / @ال�ا �Fب�".  

، دار ا�Z��Q ،  ٣، ج ، ب@ون u&(� ا	9
��س ا	��7:، ) م ١٤١٥هـ ـ ٨١٧ت(�>#@  ب� �(	$ب ا�
��وز rب�دي ) ٤(

  . ٦٧٩م، ص  ١٩٨٣، ���&� ا��-ل،  ١، ط �?<
ر ا	��
ح ،ي�>#@ ب� أب* ب�� ا��از.  ٣٨٨ص  
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� +��Z،ال ا;P ��1 ا�)�ر، +��ّ@ و�)� ;#* ا�@.�ن د��-ًً ا�#@�$ل،ا�(-�� ا�#)8$ب� �#(�+�  :ا	 
ن

N��&� �N�% Z��@�وا� Pو��� P��)آ، ��@Uدر و�U١(و(.  

�@ور �$ل اxرش�د �()1 ا�َ@ أّن �-�Y&; �v �� .-ل � ��/��و��H �� ، �8ٍ� وا��@ا

  ..�ىأ وا�@���H �� Zٍ� ا�(-�ِ�

 



اص&Cًح �	ُ�ا	َ(:ث
ن7ً     

 �&�)�أهZ  أّن إّ/ وا�&��ن؛ب�� أهZ ا�#)YB وا�%$ل  �#��Iآ�� ا�&>$ث ا�ب>! ا�@/�� 

 YB(#�� a&� &��ن�ا�%$ل وا،�
�$م ا�@/�� �)@ أهZ  :��ض+�?�{ ; +��،YB(#�ا  Pأب�)��ث  Zأه @(�

 .ا�%$ل


�ن ��@/��  ;�)��?آ� �� اب� ��)�)٢( :        

� أ�� P�+ �.r أو �P   :ا�ول(� P�
�
آ$ن أ�� ب>�! �P�. 

 . )٣(+�P أ�� �� أ�� :	 
ن�ا

���Hو �� ��
�      :وا�
�ق ب�� ا��(�

  .و+* ا��(��� ا����* ب��
(Z ،�	$ةب�ا�
�P +* ا��(��� ا�ول   :���2ي ـ أ

� بE�	 ـ : .r أ�� P�
� ب#�+ Z8� �� $$ل ، وه�#@�* ا����ا ��، وا��� �ا��� ا�ول +* ا��(�

P�+ �� Z8� �� $@ال وه�* ا����ا�ول ، ا ����1 ا�
�ق أن و�����  ،+�O�� 1�� �.r  P ا��(�

�	�ل �� دال� ، �(� P�
  1 ا��(��� ا�ول دون�� �	�	ً� ا��
Z&U v �8$ل ا�

  ـــــــــــــــــــــــ


ت وا	��وق ا	%)��8 ،) م١٦٨٣هـ ـ ١٠٩٤( أ�$ب ب� �$;1 ا��
$ي  )١(�%&��� ا	G 452� ت
، �` �@��ن  ا	�7%

  . ٤٣٩م ، ص ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ��F;5 ا��;���   ٢درو�� ، ط

  )٢ ( 
، +��F$ف ��ري ا�>)
*، أ�@ أذآ��ء ا��)�P �* ا�&ب� ��* ب� ;��( ا�&� أب$��* ا�>��F ب� �&@ ا�: ابH س�7

 �
� ��1 آّ
�H J#��� �� ا�(�#�ء ، ��1 رأ;�P ا�dNا�* ، وZ�U ب�$ب�F�
�)B	u *&�� ش��� ، ��Iب ��P ا�

 ���
(8� Pأه �� ، Pوا� أ��  ��$H>�#� " ور�ش" و " ��$ن اx)&���ت ا��>@ود " و " �رات وا�ا " �(; *+$�

  . ٣٠٨ص  ٥، ج ه(ا�8 ا	2
رH7G ا�&N@ادي ،.  ٥٣١ص  ١٧، جس�7 أCKم ا	��Cء * ، ا�?ه&. هـ  ٤٢٨

 )٣(  *Iرآd�ا+* وا�	�ا J#� ذآ��وإّ ��/@�� ��،  ت�M79 ا	���ل�Lح  ، ا�	�ا+*.ب)@ ا�&>! �P أH@ /ب� ;��( �(�

 ، ا�dرآI* .٢٢٣صـ ، ه١٣٤٤، دار إ���ء ا���� ا�(�ب�� ، ��� ا�#���� ، ١ج، ١ط ،ا	��وقا�	�ا+*،  . ٢٢ص

7��  .٤١٦ص١، ج :ا	��� ا	

  .  )١(ا����*
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 �*(�$Q�ا ��+�)�� إ�1 �(�+� "  و�+ �e(�ب8>�` ا Z%$�� �� P�+ P�)� P� �� ،  1أو�إ �+�)� 

  .)٢(" ا�#@�$ل وه* ا�#)dل ب��

H77	ا�ص� )�K �	�)	ا  

 W
  :ب�زه�ا�@/�� و�� أ �$ل �
�$م ا�%$����  أ�
�ظا.��

  ا	����7: أوً� 

  . )٣( .�P�+ ،  P�+�qJ ��1آ$ن ا�I*ء   :بـ  ا��#�ماب�  ���+�



	��7: ث
ن7ً�  ا	

 �   .)٤(أو /ز��dHاJ أوا�#F#1  آ#�ل +�P ا�a��F �� آ-م ا�#���P: ب	$�� ا�	�ا+*��+

 
ً 	

�72G: ثO	ا   

x٥(;)$يا( :aS$�#ً� ب��#()1 �� آ�ن ���ا �(� P�+ Y�uإذا أ v
  .) ٦(آ$ن ا��

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــ

�7  ت���8 ا	�9اK( ا	��&�79 ، )م١٣٦٥ـ ٧٦٦ت(�BU ا�@�� ا��ازي)١(�O	ا �	
، دار  ، ب@ون �L �)&uح ا	�س

� ، ) م١٧٨٦ هـ ـ١٢٠١ت(�@  ا�@ر د�أ�#@ ب� �>#.  ٢٨، ص ا���� ا�(�ب�� إ���ءG
O	<8�5( ا	ه7$  اPت Q%K

�G
  .٢٧٣ص ١ج ، ا	<��7( ، ا���$ذا�* . ٦٤هـ ، ص ١٣٨٢ ،�B� ،  ،�8&(� آ�د;��ن ، ب@ون u&(�ا	��&R ا	�

 )٢( *(�$Q�5(ل ،)م١٠٨٥هـ ـ  ٤٧٨ت(ا	ا �G �7G
�` .��Z ا�#)8$ر ، ب@ون u&(� ، دار ا���� ا�(�#�� ، ، ا	�

 . ٤٦صم ، ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ب��وت،  


�72G، ا)م ١٤٥٦هـ ـ ٨٦١ت(ب� ا��#�ما )٣( O	�7 وا���	ا �،  �a �>#@ أ���  	<���8 ا	5
�S بH7 اص&Cح

 ، J#(�وف ب:��� ب�دش��<���8ا	�7 ا  . ٧٩ص  ١،  جت7

� ا,<�
ر ا	����ل  ��لا	�ت��L  M79ح ، )م١٣٨٦هـ ـ ٦٨٤( ا�	�ا+* در�Oإأ�#@ ب� )٤(G،  @&� @#<� `�

 . ٢٢ص م ،١٩٩٧هـ ١٤١٨ا�	�ه�ة ، ا���#� ا�q�I$ل ، ب@ون u&(� ، ا�#��&� ا�زه��� ����اث ، 

 ، ، ش�+(* +	�� أ%$�* �
�F �>$ي �>#@ ا�;)$ي أب$H#�ل ا�@��  �&@ ا����P ب� ا�>�F ب� ��*،: س��يTا )٥(


* و    �F)�ا ��� P(���ه#��   أ.�? ا��qو *�&�F�ا   �
  "و "  �)���ج ا�$%�$ل ��&�����وي   ������ ا��F$ل ش��ح   " ، ���� ���8��

  1���q وع���
PUULرات  ب��� ا�(#���د ،ا . ه��ـ٧٧٢، ���$+* ;��)�  "  u&	���ت ا����I+(�� "و "  ا�%��$لا��#����@ +��* ������� ا�

�H7 ا�#�اq*،.  ٢٢٣ص  ٦، ج ا	Pه$� ا�dرآ�* ، .١٢٩ص٢ج �452 ا	�V	�H7،،  آ>��� .١٩٣ص  ٢،ج ا	�<M ا	

  .٢٢٣ص  ٦، ج PLرات ا	Pه$ب� ا�(#�د ، ا. ١١٩ص  ٤، جا�CKم 

)٦( xل،  ;)$يا�  .١٩٤ص ١،ج ن�
�8 ا	



١٨ 
 

   ا	��
ب%�: اب2ً
ر

  .)٢(+�P ش*ء r.� ب�
v أو J��q  وه* �� ��dم �� +�#�) دّل (�8@ر :)١(داوي�ا�# ��+��ـ 

 
ً�
, : �8)8W	ا  

� ا�#()1: )٣(ا�#���1 ��+�� ـ (� P�+ Y�uب>�! إذا أ v
  .)٤(آ$ن ا��

 
  اTب
�7X: س
دسً

   .)٦(�(�P بI*ء r .�آ$ن ا�I*ء ب>�! ��dم ا�(�P ب� ا: +(�+�� )٥( *ــا�I#�.اّ�� 

  

 H� �9ب
��K  H7ض ا	<2
رY8 ا	>8:   

�،  ا�%$���� ن ا.��
W أ�
�ظإوا�@/��  ّن �
�$مإ�$��  @ور �$ل �()1 وا�@، وه$ ��

 ـــــــــــــــــــــــ

* �)&� ، �� ��#�ء +���BF ، ، ا�#�	� ب(-ء ا�@�� ��* ب� ;��#�ن ب� أ�#@ ا�#�داوي ا��8�>*: ا	��داوي  )١(

� �>@ث أ%$�*�	+   ���
(8� �� ، "��،  " +* �(�+� ا��اH` �� ا��-ف اx��8ف" و "ا��>&�� ش�ح ا��>�

�(; YI�@�٨٨٥$+* ب .  ،*q#�ا�ا H7��  .٧٣٦ص  ٥، ج ه(ا�8 ا	2
رH7G ا�&N@ادي ،.٥٣ص  ٣، جا	�<M ا	

،  ١ط، �` �$ض ا�	��*،��8ا	<���L �7ح ا	<�،  )م١٤٧٩هـ ـ ٨٨٥ت(��* ب� ;��#�ن ا�#�داوي: ا�#�داوي)٢(

  .٣١٦ص ،٢٠٠٠ هـ ـ�١٤٢١ض ،  �، ا�� �@ش���&� ا�� ، ١ج

)٣(Q^ت����xم ا�#�@ي ا�#���1 ،      ش#O ا�@�� أ�#@ ب� �>#@  ب� �	#�ن ب� أ�#@ ب� ش#O ا�@�� ب� ا: ا	

�  آ�ن �>		ً� ���#ً�
���8� ��  ، �
" و " ب)�Z ا�F$ل +* ا�%$ل �+Z ش�ح ا��" أ%$��ً�  ، �
�غ ��(�P �@ر�Fً� و�:��


��زا�*  ��� YB(#�ا ��ه(ا�8  ا�&N@ادي،.٣٢٥ص  ١، ج�452 ا	�V	�H7 آ>���،. هـ  ١٠٣٩، �$+* ;)� " ش�ح ��?

H7Gر
  .١٥٦ص  ٥، جا	2

)٤(  ��ا	�
 YL	Pوي ا	�92ل HK وج�_ ، ) م١٥٦٨هـ ـ ٩٧٥ت ( ا�#���1 أ�#@ ب� �>#@ ب� �	#�ن ب� ش#O ا�@

 �G
2
ن� ا	��م ، ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١، ���&� ا���اث اx;-�*، ا��#� ،  ٣، �` �&@ ا����H P@ب�ن ، ط ب��7 ا	�لا	

  .٣٠٩ص

)٥(�,
�O	ا  :  ���
" أ�#@ ب� ;(�@ ب� �&@ ا�$ا�@ ا�I#�.* ، �� ��#�ء اxب���S ب��#�Nب ا��)ب* ، �� �(8

 ��F��8ف " و " ا�x(@ل وا�ون  �>#@. هـ ٩٢٨، �$+* ;)� " ش�ح ����8 ا�.r` و�م %�CK452 أ� ،

 �7X
 . ٨٦م ، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، دار ا��Nب اx;-�* ، ب��وت ،   ٢، ج ٣، ط) �4 ا	�)�ب (اTب

)٦ ( *.�#I�ا) ف ، ) م ١٥٢٢هـ ـ ٩٢٨ت
�	ً- �� إب�اه�P . �u$B��١٥، ص  ،�Lح �?<�� ا	2(ل واTن�

97
ت�
،  راش@ ا�N#�ري�م ٢٠٠٣، ر;��� ��r ،  ���FHل ا�&�W ، ا�#
�ق ، ا	�9��7  د�	� ا	��K c( ا�ص�	H77 وت&

  .٩، ص

  



١٩ 
 

��dم �� +�#� +�P ش*ء ��q �.r ا�#()1 ا�ول.  

 ���� ا�@/�� �(��)� *+ `H���
�$م ا�@/�� �)@ أهZ ا�#)YB ��!   )١(ا��H�Q�*وا�?ي � a#Q�

��dم �� ا�(�P بً� أن ��$ن ا�I*ء ب>�� وه* "  (�+��+� وا���Nوا�%$ل  ،�.r ء*Iب P�)�ا �

 .)٢(" وا�I*ء ا�ول ;#* دا/ً  وا�I*ء ا����* �@�$/

  :س�$ ا,<7
ر_ 

��Q* �	�	� ا�@/�� و�()�ه�  :أوً� .  


�Z#I ا��
v وا�
�P ، ب�-ف ا��(�ر�� ا��* ا�8�Uت ��1 ا�@ه#� دون اA.�" ا�I*ء" �
v :   ث
ن7ً .  

 
ً 	
��dم، ب�ش��اط �a#Q ب�� �(��� أهZ ا�#)YB  و�(�� :ث v
� أهZ  ا�%$ل وا���N �� .-ل �

  .) ٣( ا��dوم ا��dQ* أهZ  ا�%$ل وا���N ا�#)�u	� ا��dوم ا���* ، واش��اط 

  

 :ا	<Y8�2  ��<�زات �Lح 

��$U "ء�O	ا  "Z#I� v
  .)٤( ه$ ا�@ال ه)� وا�I*ء  وJ��q، ا��

��$U " �	
 /��	�ل وa&u أو �	Z وا��* ه* ;&� ءوا���Uا�(-�U ب�� ا�@ال وا�#@�$ل �� وaS "  ب�

  .ا�#()1

 ��$U "مW%8" ومd��وم اd��ا YB(#�ا Z* �)@ أه���ا�%$ل  ،ا Zو�)@ أه�N��وا �وم اd�*�dQ�ا.   

��$U "4%2	ا f2%4 ب	)"  ا�	��ا Y�  .)٥( ب�#� *ا�(�P ا�ول وا����* اxدراك ا�#Y�B وا��8@

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( ��� ��* ب� �>#@ ب� ��* ،أب$ ا�>�F ا�>�F)* ا��H�Q�*،ا�: ا	�5ج
ن�I�ا @�F YB(#�ا�%$ل وا Zأه �� *
(� 


�ت أش��ه�  ،(8� �
�ت" ���H7 ، ا�#�اq*. هـ�٨٠٦$+* ;)�  ،"ا��(�� �452 ا	�V	�H7 آ>���، . ٢٠ص ٣، ج ا	�<M ا	

  .٧٢٨ص  ٥، جه(ا�8 ا	2
رH7G ،ا�&N@ادي . ٥١٥ص  ٢ج ،

)٢( *��H�Q�ا)ت ،)م ١٤٠٢هـ ـ ٨٠٦ت
  . ٤ص ، ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨ ، ب��وت ، دار ا���� ا�(�#�� ، ٣ ط ، ا	<�8�2

)٣( ���dم �� ا�(�P ب� +* a�#H ا�و�Uت ا�(�P بI*ء  :ا	%Wوم ا	�% �� ،�.r���Uأو �� WUو *+ �(� }
(�ا	%Wوم .+- 

�%�� بI*ءا�(�P  ا�و�Uت�� ��dم �� ا�(�P ب� +* ب(� :ا	5(� }
(�+ ،�.r  �)ت+* ب�Uا+* ،  . ا�و�	�وقا��	ا  ،

  . ٤٢٧ص  ١، ج ا	��� ا	��7:ا�dرآI* ، .  ٢٢٣ص ١ج

�ا�@رد�� ،  .٢٢ص ، ت�M79 ا	���ل �Lح ا�	�ا+* ،) ٤(G
O	<8�5( ا	٦٤ص  ، ا.  

�ا�@رد�� ، .٢٨،ص  ت���8 ا	�9اK( ا	��&�79ا��ازي ، ) ٥(G
O	<8�5( ا	٦٥، ص  ا.  



٢٠ 

 

 

  .)١( و����ه� ا�����ل و�� ا��
	 " ��ء ���"  ����

  

	ّ
 ������ ��ی��� ب���� � � �  : )٢(� ه'�'� أرآ�ن  $أّن ا�� �

آ�0 ه� وا67 م5 ، أو ���� �0ً
3أآ0ن /�اء  .-�،وه� ا�+!ء ا�*ي �)�ن م���م% $�# "!ء  :ا��اّلـ ١

  .ا�?0<=% �
0ه�>! ا�) "!ء( إ:9ق آ��%

وه� ا�03ه� م5 آ��%  <��0ال،وآ0ن ا��� <� Bزم0 م5 ا���  ا��ال،ا�+!ء ا�*ي دل $���   : ا�����لـ  ٢

  . ا�?0<=% �
0ه�ا��Dوم >! ا�

 �L)�ن >�0�H ا���B% آ��G 0ل $��� $0Kرة ، >F>�G !H <�5 ا��ال وا�����ل وا�����ل ا���9% <�5 ا��اّلـ  ٣

  . >! ا�0�Lر�N ا�?0<=ِ% )آ�ن(

  

 ا��/�ی6 ا��45ي وا ���01ا�/�.� ب�- 

 OK/ 0م�PQ ر"0د  ذآ��Sا #Tل م��U ور�G %V� %�Bأن ا��WXQو %ٍHا�ِ% م5 ج�Hمِ% م5 ا��9 وا�

 .��Dم م5 ا��� <� ا��� <+!ء .-� ا�+!ء <_�0%وا���B% اص[0U9 آ�ن  ،جHٍ% ُأ-�ى

  

%ُ�B��0< � ر"0دSب /�اء م5 -9ل ا��]��� aا���ص aا���� %V�ا���9% >! ا� WXQ أو ����$.  

 .، >�+�Lآ0ن >! ا��ص�ل إ�# ا��[��ب  U=�=�ً% و>! اBص[9ح ا��ص�ل إ�# م��>% ا�+!ء م��>ً%

  

0 >! ا��V% >9 أّم ،ج0ً�gD أو ا���B% >! اBص[9ح �L+Gط ا��Dوم مe ا�9dف آ��Q آ��0ً و�)5ّ

  . )٣( $)i��Vي وa(< B د�B% >! ا���T# اBص[U9! دT���0> %�B# ا� ذ��L+�،hط 

  

 ـــ   ـــــــــــــــــــ

  .٢٢ص ، ��=�> ا�;:4ل ��حا�=�ا>! ، ) ١( 

)٢(   �3Qأ : !Q0ج�Pا� N���G/�ی;�ت��0ري . ٤ص ا�Vرا"� ا� 0��=��?� ،  إ<�اه��د �� ا��A ��� ا@41���- و

 �  .، <�XLف ٩م ، ص٢٠٠٣.ل ا�l�K ، ا��
�ق ،  ج0م�%، ر/�0% م0ج?��L  ،ا�;=?�

  

 )٣(  �3Qأ : ، nا�K$ ل. N/�� 5> ��Uرك ب- ��� أ��
أ'�رة ا@G?�م ب�	�ع 
� .��G H د �� ا�/�م �	E�;� أ�	� ب- 

 ��	K��� (ا��L=�� ودرا ( ��=L��ا M�، ر/�0% م0ج?��L ،ج0م�% م_�� <5 /��د اS/9م�% ، ا���0ض ، ، .

  . ١٤م ، ص ١٩٩٧



٢١ 

 

 

���O�ا P�0	�ا :�  .ً��وا�01 ً ا���Qة �5

 

 :ا���Qة �5ً� :  أوً 

 . )١(ا�=�0H��W إصa ص_�6 ��ل $�# -9ف ا����>% ا�L! �?)5 أ)ر كن (

 م�رتإذا   إhQ>=0ل  : )٣(���6��K إ��0H /�أ، و)٢(وا�T)�ة م5 إQ)0رك ا�+!ء وه� r�=Q ا����>% 

 aج�> Qّt< l�$رج9ًأ�0 ز ���G B ، /Bا %��$ e=� 0م� �Uم�رت <�ا hQ T��>� )٤( .  

 و�=�ل ا�+�$0

 )٥(ا�+�W وا�X��0 م5 ا�_�ادث إBّ   وأQ)�TG! وم0 آ0ن ا�Q !L)�ت 

 

 �(TG aً�و��(TG �(TL< إ�# أي ا ��VL< ا��VG �G���،ل�HP0ر  م(QSا aدو���_Pا�)٦(.  

 

 	U9�  OK/ 0�7 ا����>% م� h�*> !ا�+!ء وه %=�=_> aHP�0> FKG�G ة�(Tأي ا���7ح ـ أن ا�

  .وه! FKG�G <��م ا��ص�ل إ�# U=�=% م0 ا�+!ء،وا�P_�د واQS)0ر ��ل $�# ا�aHP <_=�=%  ،ـ  وا�0�Kن

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ


=�ی�
/MK ،  <5 >0رس ا )١(T � . ٤٧٦ص ٥ج ، ا��5

، <�ون  ا�/�-،  ) م٧٩١ـ  هـ١٧٥ت(ا�d��a <5 أ��U ا�
�اه��ي،.١٥٤ص  ٢، ج ا�=�
4س ا�	U�L ، يا�
��وز.<0د) ٢(

K:%� ،  �3ر، .٣٥٥ص ٥دار ا��"��، جT/�ب ا<5 م�ن ا��  .٣٣٣ص٥، ج �

��4ی� )٣(  :�G0
�zي، م5 م�_Q ي�V� 0ر/!، إم0م
هـ ، ١٦١% �G a�� ،  /T>! " ا�)0Lب " $��و <5 $}�0ن <�KT� 5 ا�

 aة وه� ا{��ب١٨٠و���XK�0> هـ .  ، !Kء ا�*ه����أ��م ا ��. ٦٦، ص X�=�ت ا��4Lی�-.  ٣٥١ص  ٨، ج

  .٨٠٢ص  ٥، جه�ای� ا�/�ر�G- ا��VKادي،

)٤( ���K�/)ب ،) م ٧٩٦هـ ـ ١٨٠��Q�ا�?9م ه0رون ا �K$ 6G ، %�K: ٢ج، ، <�ون  a��Pوت م١٩٩١، دار ا���> ،  ،

  .٥ص

)٥ ( ، #+$~� l�K�3 اا�Q : ، �3رT/�ب ا<5 م�ن ا��  .٣٣٢ص  ٥، ج�

  .٦٧٩، ص ر ا�:�Lح
��Y ، ا��ازي. ٣٣٤ص  ٥ج���ن ا�/�ب، ا<5 م�3Tر،  )٦(

  

  



٢٢ 

 

 

  

  :�ا���Qة ا�01ً�:  '���ً�

 

  ا���Qة ��� ا��4Lی�- ـ١


0ت م5 أه�0H  ا�T_0ة $�ّف���G ة <��ة�(Tا�:  

 ا��T)� )١(ا���Kد  $�فأ ـ /Bا Qّ�>�ُ  " # "!ء م5 ً�م0 آ0ن وا��أ0 $Lًا، �م�Uوا �d� B  iTPم5 ا�

�g0/ ٢( "� دون(.  

  

  ). .٤(" ا/ "eg0 >! جT?� و�d� B وا�U دون .-�آa " )٣( ا�Dج0جّ!و$�>0H ب ـ  

  

 :>! أ�
�0H<��< �L  ا<5 مh�0أم0 ج ـ   

��(Q  a>0م0 �� ذآ�ا                  أو ذم�ث�ًا أل� eم�� eوا�)٥(  

   

  ـــــــــــــــــــــــ

-* $T% أآ0ن آ}�� ا�_
	  زم�Q0>!  م0م ا���<�% <�VKاد، إ <� ا��0Kس ا���Kدا{آ�K أم_�� <�K$ 5> ��D� 5 :  ا�	��د ) ١(

 ا�?Q0L?P!أا��0زQ! وG0U !>  ، %��]
Q 5>0ر وا
Xا� �T$ وروى  �G0
TXم5 م ، " W�L=ا��"  %T/ !<�Gهـ٢٨٥ .

،6G ب�5� ا���4ة ج9ل ا���5 ا�?��:! ،.١٨٤ص  ٨، ج ا@��م ا�Dرآ�! ،. ١١٤ص١٢، ج
/MK ا�	E�;�- آ_%�0 ، 

  . ٢٦٩ص  ٢م   ج١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، دار ا�
)� ، <�ون م)0ن Q+� ،  ١، ج ٢م_�� أ<� ا�
�a إ<�اه� ،ط

  ٤ج ، ، ا�=0ه�ة  6G م_�� $�Kا�O�0d، ا��P�i ا{$�# ��+zون اS/9م�% ،ا�	=�PZ  ، )م٨٩٩هـ ـ ٢٨٥(ا���Kد) ٢(

  . ٢٧٦ص 

�Dج0ج ،Bزم "��d وأم�# $�T  ، مT?�ب إ�# "��d إ<�اه� ا ا�Dج0ج! إ/_0قا�=0/ $�K ا��5�U <5  أ<�:   ا�\ج�ج�)٣(

 �G0
�zي ،م5 م�V� Wأد� ، ���]
Q 5$و " �_Tا� !< a�Pا� "%T/ !<�Gادي،.   ٣٣٩�VKا� -�G/�ر�ا �ص  ٥، جه�ای

  .٧٧ص  ٢، جب�5� ا���4ة ا�?��:! ، . ٥١٣

م ، ص ١٩٨٤، دار ا{مa ، أر<� ،  ١، 6G $�! ا�_�� ، ط ا�K	�G H ا��4L، ) م ٩٥٠هـ ـ ٣٣٩ت ( ا�Dج0ج!) ٤(

١٧٨.  

)٥(  h�0ا<5 م)م١٢٧٣هـ ـ ٦٧٢ (، ]��
  . ٨٦ص  ١مe أ<a�=$ 5 ، "�ح أ<a�=$ 5 ، ج، أ�;�� اب- 

  



٢٣ 

 

 

a�=$ 5>0 اH_7١(و��( aK=� 0ل <0ن م�=�< ، �U�" !< )ال(z�،�?$وم0  �>� ث�، aا��ج N���Lا�

 aK=�)ال ( N���Lث� >�� ا��� B0ً " و��0س $Kآ� " eم�� e=� 0أو م ،)ذو)  ال  �_Q WU0ص #T��> "

  .)٢(Q_� ا�WU0X) ال(؛ و�)0HTّ وا��% م��e صWU0 ، وصaK=� WU0 ) ال(>*و aK=� B " ج0ءQ! ذو م0ل 

a�H?Lح ا��" !< h�0أن ا<5 م �PQ 5(و� )ة $?�"  )٣�(Tا� �U %<م0 $�ا ا���� !H< ،،  

ة ذآ� أ�?0م0H م?0X=Lم5�KG 0 <� ا����>%  >�U?5 " �0لث  ،  <�� a=Q آ9م� )٤(�:!�ا�? ووا>=�

  . )٥( Q)��ذ�h  وم0 /�ى

  


0ت ا�?0<=%���Lاض ا���L/م5 -9ل ا ،	U9�  !�� 0م :  

م5  ث �Gا�l ا�_�ود، إذ ا/�TL إ�# >)�ة ا�+��ع و$�م ا�5��L،) ٦(��T)�ة  ًاأول م5 ��م �U ا���Kّد :اوً  

  .ج��� ���

  

 

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( H�=� -5 : اب> nا �K$ W�0: !>5 أ> a�=$ a?Q 56 مL
>�=$ �H�K�0: !! ه�K$  ،!�"0 ا���K$ 5> 5�U اn ، أ<! ا�

9Gم�*�  أ"0�U�Hن ، وم5 ! -* $5 أ<،أو�=0H> �Kدر ا���5 ا��H*اQ! ا���Xي ، Q_�ي ص�>! "0>�! �0$ <�0=�اءات 

 �
�Q0XG 5م ،�PU 5>ا�=�.ن *ا�" ا ��?
G !< ح "و " -��ة�"%�
  هـT/ !<�G٦٧٩% "  ا<5 مh�0 أ�

 ٦، ج�^رات ا�^هP أ<5 ا���0د ، . ٢٧١ص  ٤، جو��Gت ا@���ن ا<5 -�)0ن ، .  ٢٧٥ص  ٦، ج @��ما�Dرآ�! ، ا .

  . ٤٨ـ ٤٧ص  ٢، جب�5� ا���4ة ا�?��:! ، .١٩١ص 

)٢( a�=$ 5>ا )هـ ١٢٨٠هـ ـ ٦٧٩ (، ]��
 ��% ،، ا��)KL% ا��١X،  <�ون :�K% ج ��ح اب- �=�H ��$ ا�;�� اب- 

  . ٨٦ص ،١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ، <��وت

)٣ (، h�0ا<5 م H�?�  .١٢٦ ، م)KL% اPQB�� ا����X%، ا�=0ه�ة ، ص ١ج ١، �K$ 6G ا��5�U ا�?�� ، ط ��ح ا��

���X4ا )٤(� : 5 <5�Uا�� �K$!>ي، ج9ل ا���5  أ�Xا�� !Q���]0  أ<�<)� م_�� <5 $}�0ن  <5 م_�� ا�+Q ، a�
ا�

 �T$ لDL$0ً ، وأ��L� 5��>ا{رN���L�� 0HTم ، م��ا�� 
0ت >! م�3TXي ، �� م�V� م_�ث �?
"  ، >=�� أص��! "0>�! م

ص  ٤، جا@��م ا�Dرآ�! ، .هـ٩١١! /�G< %T." ه�e ا��Hامe <+�ح ج�e ا��Pامe " و  "  اGS=0ن >! $��م ا�=�.ن 

  .٥٣٤ص  ٥، ج -ه�ای� ا�/�ر�G ا��VKادي ،.  ٥١ص  ٨، ج�^رات ا�^هP  ا<5 ا���0د ،.  ٧١

،  ١ج،  ١ط  ، �K$ 6G ا��0ل م)�م و.-�ونه	_ ا�?4ا
_ ب`�ح ج	_ ا�4Kا
_، ، ) م١٥٠٥ـ  هـ٩١١ت(ا�?��:! ) ٥(

  .١٨٩م ، <��وت ، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١١مz/?% ا��/%�0 

،  ١٩٩٩،  ج0م�% .ل ا�l�K ، ا��
�ق ،  أ'� �bه�ة ا�����Q وا��/�ی�G 6 ا����ق ا��45ي م_��د >zاد م_��د ،) ٦(

  . ٩ص
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0ت :  '���ً����Lا<5 م�0 ا�?0<=%ا� N���G و ،%
�� 0T{L/0>hء N���G ا<5 م�G h�0آD $�# ا�+)a وا��

 �
���G !< وه*ا ،%�Bا�� #�$ Dة��آ�(T�� �L�
 .>! أ�

�ًO��':  eام�Pا� eو ا�?��:! >! ج� a�H?Lح ا��" !< h�0_0ن  ا<5 م��إ�# $�م  ، ��U FK7  ة�(Tا�

T$ 67وا a(+>0ة_Tا� � .  

 

  ا���Qة ��� ا@41���-ـ ٢


l أ�
0ظ ا{ص�����U 5ل م�T# ا�T)�ة، وم5 أ<�زه0�L-ا:  

�: أوً �;�L�ا  

$<�0H  50ري$9ء ا���dK١(ا�(  ���=> " .)٢(" ا��P�%م5 أ>�اد  �
�د ا/

 ا��T)�)٣(و$�ف ا�?�-?! /B# >�د  " ا�)٤(" 5م�� ���ا��ال $  ،  h�0 ا<5 مH<�$ ٥(وآ*ا( 

  . )٧(��G?�� ا�L_��>!  و���W مN���G �T أم�� <0د"�0 )٦(! "�ح ا��0Tر>

  

 ـــــــــــــــــــــــ


  : �G0���Yريا)١(TXم5 م ، !
TU !0ري ، >=�� أص��dK9ء ا���5 ا��> W=�5 م_�� ا��> ��U5 أ> D�Dا�� �K$ " N+آ

X�=�ت ا���ا�! ، .هـ  ٧٣٠/�G ، %T>! " "�ح $�# أص�ل ا{-�)+! " و " ا{/�ار "�ح أص�ل ا�DKدوي 

 .٥٨١ص  ٥،  جه�ای� ا�/�ر�G- ، ا��VKادي.  ٤٩٦ص  ٢ج 
/MK ا�	E�;�-، آ_�0% ،. ١٤١ص  ٢، ج ا@41���-

  .٢٤ص ٢، جآ`6 ا@�ار ا�0dKري ، )٢(

��  ا�?�-?! ، )٣(���  .١٧٢ص  ١،جأ41ل ا�
)٤( �����
! م_�� <5 أ��U <5 أ<! /aH ا�?�-?! ، ا����وف <+�i ا: ا�TU !أ<� <)� ، >=�� أص�� �L�Tوآ ، %�g}

 �G0
TXم5 م ، " �=
ا�;�> ا���ا�! ، .هـ ٤٩٠، T/ !<�G% " ا��K?�ط >! ا�
=� " و " أص�ل ا�?�-?! >! أص�ل ا�

  .٧٦ص  ٦، ج ه�ای� ا�/�ر�G-ا��VKادي، .٥٢ص ٣، ج
/MK ا�	E�;�- $�� آ_�0%،.  ٢٧٧ص  ١، ج ا�	��-
)٥( ]�

!، ا���=D�> W ا���5 ا�+��H <0<5 م��K$ 5 h ا���K$D�D ا��[�N <: أب- TU !و�� <0ع >!  ص�>! ، >=�� أص�� ،

 ا�_��$ �� �G0
TX0ر " م5 مTار"�ح م�Q}ا  �=
و"�ح م+0رق " "�ح مe�P ا�K_��5 >! ا�
=� " و " >! أص�ل ا�

 ٥، ج ه�ای� ا�/�ر�G- ا��VKادي ، .٥٠ص  ٣، جX�=�ت ا@41���- ا���ا�! ،  .هـ٨٨٥، T/ !<�G% " >! ا�_��� ا{�Qار

  .٦١٣ص 

)٦( h�ا<5 م);=�، )م ١٥٠٠هـ ـ ٨٨٥�أ41ل ا �G ر ا@�4ار��
م ، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ر /�0دت  ا، <�ون :�K% ، د ��ح 

 .٨٧ص 

��� ا���Lی� ��$ آ��ب، ) م ١٥٦٥هـ ـ ٩٧٢ت Q_� (م_�� أم�5 ا����وف <�م�� <0د"�0) ٧(��  ، <�ون  ا���Lی� 

  .٣٢٩ص دار ا�)WL ا�����% ، <��وت ، <�ون /Q %T+� ، ، ١:�K% ، ج
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�ً���': ��Q��	�ا  

 ).٢(" وم0 $�# ا��ا�U "0ع ا�T)�ة  " <=���ا�T)�ة  )١(ا����ي$�ف 

hو<�5ّ ذ�  WU0ا��رودص �{Q  ���=> " #�$ ��9:6 إX� أي �KT0ع >! ج" �U# وا�ا��ال $ 	
ا��

 .)٣()�ةه� ا�T آa >�د م5 أ>�اد ا�iTP إ:0�9 <��9ً

  

�ًO��' :ا��/G�`�  

ا��
	 ا��ال $�# ا��0ه�%  " <ـا�T)�ة    )٥(ا{رم�ي 5 ـو/�اج ا��� )   ٤(ا{رم�ي  $�ف 0Gج ا���5

%Tة ��� م���Uو e٦("   م(، م0 �Tم Wذآ� و��� �K0وي �ا��  HT0جـــــــ>! ا�� )٧(  

 ـــــــــــــــــــــــ

 <0{زه� ، LG��* $�# $�د م5 $��0ء أ>��=�0،  ي ا�+T=�[!ا����إ<�اه� $�K اn <5 : ا�/�4ي )١(��G  ، !أص�� �0$

، N��+ا�   �G0
TXم5 م " %T/ F�=T+> !<�G ،%�(�0ا�� W# م*ه�د $�TKا� �+Q ��+Qا��?�# م�ا�! ا�?��د ، و 3Tا�

 .٢٢٠ص  ٢، ج
/MK ا�	E�;�- آ_�0%،.  هـ ١٢١١


�ا.� ا��/4د ،  ا����ي) ٢(!]�=T+ا� e4د ،، م/�، دار ا��0Tر اS/9م!،        ٢، ج ١، ط ��O ا�4رود ��$ 
�ا.� ا�

  . ٣٢١ـ ٣٢٠م ، ص ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

)٣ (%_
Xا� i
T> ،�Gذا eا���ج. 

م0م >_� ا���5 اS م�*، م5 أآ9G �K ، >0ر/! ا{صa م_�� <5 ا�_?��K$ 5> 5 اn ا{رم�ي :��ج ا��ی- ا@ر
4ي)٤(


�ا��ازي ، �0$ {ص��! <�Q0XG 50ت ، م��ل"  0رع >! ا��=�X_م5 ا�� aل"   ا�_0ص�X_0ب ا��Lآ ��< �XL-ا 

� ا{/�Tي ،.>! ا�=�ن ا�?e>0 ا��PHي ، �G>!���ازي �/G�`�ت ا�=�X آ_�0%. ٨١ص  ١، ج ، -�;�E	�ا MK/
 ٣،ج 

  .٣٣٤ص  ٢٣ج �� أ��م ا����ء،،  ا�*هK! . ٢٥٢ص

ا�}0Tء ، "0>�! �0$ <0{ص�ل  أ<�/�اج ا���5   <)� <5 ا��U ا{رم�ي ، أ<!م_��د <5 : �اج ا��ی- ا@ر
4ي )٥(

، O]T�0=�0ء ،  وا��> aVL"ا  �
�Q0XG 5ل " م�X_م5 ا�� a�X_Lازي  " ا���ل ��X_0ب ا��Lآ ��< �XL-ي .ا�T/}ا

، ��/G�`�ت ا�=�X ، آ_�0% . ٨٠ص ١ج، -�;�E	�ا MK/
  .٨٠١ص  ٣، ج

هـ ـ ٧ت ق(0Gج ا���5 ا{رم�ي  .>=�0G N���G a=T> lج ا���5 و/�اج ا����Q 5ة ، �M أج� ���ازي �/�ی6 ��� ) ٦(


- ا�	L:4ل، ) م١٣ق H1�L�ا�?9م ا �K$ 6G ،    �>0ج! طأQاا���ار  ، دار٢ ج،١S!٣٠٢، ص م 9/٢٠٠٢م  .


- ا�	L:4ل، ) م١٣هـ ـ ق٧ق ت(/�اج ا���5 ا{رم�ي H�:L��ا�_���  ، ا �K$ 6G�>ط أ ، ��Q١ج ١ز  %?/zم ،

  .٣٤٤، ص  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨  ا��/%�0

)٧ (K4ل�0وي �ا��إن �)a "!ء U=�=% ه� <0H >��0ال $����U " 0H �0ل . ٤٧٧ص ١، ج  ، 
�?�ج ا�414ل 
_ �?�ی� ا�

  " .ا��[�O ، و$���U�> 0Hة م��T% ا����>% ، و��� م��T% ا�T)�ة ، ومe و�Uات م��ودة ا���د ، ومe آa ج0HG0�gD ا��0م 

G0جّ�ُ"م5 0<�� وHTا :اح ا��Sي�T/ )١(  ا���5و i�")م_��د )٢!Q0H
   .) DP�)٤ريوا ٣(( ا{ص
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وإن ا$�KL ا��
	 د�L�B مe  " <=��� �لــا�T)�ة >! "�ح ا��_X )٥(Q0H!ـا{ص
ــ! ا��P�ـو$�ف 

  e ـ$�# "�ح ج� )٧(!�ـذآ�� ا��_و  .)٦( " )�ةــــQ ��� ا�+��ع �?�#

  

  

 

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧٧ص  ١، ج �?�ی� ا��4لا{/�Tي ، ) ١(

م_��د <�K$ 5 ا��5�U <5 أ��U <5 م_�� <5 أ<! <)� <5 $�! ا{ص
Q0H! ، ا���=i�+> W ا���5 ،  :  ���1;?ا@ )٢(


0ت أ"�Hه0  TXم �� ، !=]Tم Wي أد��_Q !0ء ، >=�� "0>�! أص��Tا�} !>�> #T(ا��  " e03ر "�ح :�ا�Qا{ e�0]م

X�=�ت ا@41���- ا���ا�! ، . هـ ٧٤٩، T/ !<�G% " >! ا{ص�ل  ي"�ح م0HTج ا�0��Kو"  و " ! ا���U�L ا{�Qار >

  .٤٠٦ص  ٥،  ج ه�ای� ا�/�ر�G-ا��VKادي ، .  ٤٠٦ص  ٥، ج�^رات ا�^هP أ<5 ا���0د ، .١٦٥ص  ٢،ج

،  ٢ج  ١ا�)�� ا��T�%، ط، �K$ 6G ) م١٣٤٧هـ ـ ٧٤٩ت ( ��ح 
�?�ج ا�414ل إ�$ ��M ا@41ل، ا@1;?���   )٣(

  . ٣٥٢م ، ،  ص ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠م)KL% ا��"�� ا���0ض ،  

م_�� <�K$ 5> N/�� 5اn <5 م_��د ا�DPري ، ا���=i�+> W ا���5 ا��)�K$ !>0> #Tاn ، >=�� "0>�! :  ا�K\ري )٤(

0�� ، LG��$ *�i�" # ا���5 ا{ص
Q0H! و���� ، وم5 أ"9G �Hم�*� G=! ا�Tأص��! م  �G0
TXم5 م ، !(K?5 ا��� "

" د��ان -[W " و"  د��ان "�� " و ��"  "�ح أ�
�% أ<5 مh�0 "  و " م��اج ا��0HTج "�ح م0HTج ا��ص�ل ��0��Kوي 

 %T/ !<�G ،هـ ٧١١ .، a�$0�/0ن إK�" O�=_L> 0جHT0ب م��اج ا��Lآ�
 ٦، ج ه�ای� ا�/�ر�G-ا��VKادي ، ،  ٧، صا�	=�

، 0K�" 6Gن  ��M ا@41ل إ�$
/�اج ا�	�?�ج ��ح 
�?�ج ا�414ل ،) م ١٣١٠ـ  هـ٧١١ت(ا�DPري  .١٤٢ص 

  . ٣٠٠ م ، ص٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٤٢ ،  ج ، دار ا<DU 5م ١إ/�a�$0 ، ط

)٥ (��K/�ا{ص: ا !�P0د ا��Kّ$ 5> ��_م_�� <5 م_��د <5 م
 ، !Q0H�>ا���5 ، إم0م0ً <0ر$0ً >!  أ i�+> W=�ا�� nا �K$

$0ر>T�0> 0ً_� وا�+�� ، م5 $��0ء ا�+a=TG ، %��<0 <�5 أص
0Hن و<�Vاد و0Uب و���ه0 ، مO]T�  5 ،ا{ص�ل وا��Pل وا�

�G0
TXم   " aK� ل >! ا{ص�ل ، م0ت�X_إآ���0 "�ح ا��  "، %T/ %<�0=�ا> !<�Gا���0د ،  أ<5.  هـ٦٥٣P^ه�رات ا^� 

  .١٣٤ص  ٦، ج ا�/�ر�G- ه�ای�ا��VKادي ، . ٩٣ص  ٢ج ا�;�> ا�	��- ،ا���ا�!، . ١٦٥ص  ٦، ج

)٦(��K/�ا )ا@41ل ،،)م١٢٥٥ـ هـ ٦٥٣ت M�� �G 4ل:L	�6 �- ا��Q�! م_��  ا�ا���ج�د و $ �K$ ��U6 $0دل أG

  .٧ ص ، <��وت دار ا�)WL ا�����% ، ، ٥ج ١$�ض، ط

)٧ (��L	�5 م_�� <5 : ا> ��Uم_�� <5 أ_�ي م
?� ، م5 ا��_�!، ا���=9P> Wل ا���5 ، >=�� أص��! "Q !�<0 إ<�اه�

 �G0
TXم5 م ، O]Tا�� aأه " �=
 آ_%�0 . ٨٦٤، T/ !<�G% " "�ح ج�e ا��Pامe >! ا{ص�ل " و " "�ح ا��0HTج >! ا�

، -�;�E	�ا MK/
.  ٣٠٣ص   ٧، ج�^رات ا�^هP <5 ا���0د ، ا. ٤٠ص ٣، جا�;�> ا�	��-ا���ا�!،  . ٩٣ص  ٣، ج 

  .٢٠٢ص  ٦، ج ه�ای� ا�/�ر�G-ا��VKادي ، 

  



٢٧ 

 

 

  .)٣(>! ��0% ا��ص�ل  )٢(ا{0XQري، وزآ��0  )١(eــــ��Pاما

 )٤(ا���Lب��: راب/ً�

  .)٥(" ا��ال $�# وا�U ��� م��0H    " 5 ا���داوي>$�

  

   و
- ��ض ا��/�ری6 ا���ب=� ی���-

آ�0 ه� ا��ا67 مN���G 5 .أ��W ا�0�Lر��G Nور �Uل م
�Hم د�B% ا�T)�ة $�# >�د ��� م��5 : أوً  

  .وا�?�-?! وا����ي وا{0XQري ، وا���داوي  ا�0dKري

  

 �ً���' : H=<0وي وم5 وا��Kا{رم�ي وا� �T$ 0ا��0ه�% آ� #�$ N0ر��Lا� r�> إ��0ح.  

  

 �ًO��':  ةإ>�اد $�م�(T�� 0ص- �_Kا{ص�ل م aإو ،أهQّ0ً�7�$ 0و  �0 ذآ�ه O�]��0أ-�ى آ �U0Kم !<

  .ا��0م

  

، و���z أهa ا{ص�ل ه! $�0HT ا�T)�ة $�T أهa ا�T_�  ا�T)�ة $�T أّن�6�L ذآ�� �OK/ 0 مو 

 h# >�د ذ��ل $�G ة�(T% وه*ا ه��ا��0<T_وا���0)�% وا� %�
T_ا� �T$ 67م  �� م��5 آ�0 ه� وا�H
م

0ً=>0/ �0T�> 05 آ����_Tا� �T$ ة�(Tا�.  

 

  ـــــــــــــــــــــــ 

 مe ،ا�4Kا
_��ح ج	_ ، )م١٤٥٩هـ ـ ٨٦٤ت ( ا��_�!ا�9Pل ) ١(/5 �0> ��U0دي أKم١٥٨٦ـ ٩٩٤ت هـ (ا��( ،

م ، ١٩٩٦هـ ١٤١٧، دار ا�)WL ا�����% ، <��وت ،  ٣ج، ١، 6G زآ��0 $���ات ، ط ��$ ��ح ا�	��L اkی�ت ا�����ت

  .١١٠ص

زآ��0 <5 م_�� <5 زآ��0 ا{0XQري ، ا��)Tّ# أ<� �_�#  ا���=W "�� اS/9م ، >=�� "0>�! م_�ث  :ا@�:�ري)٢( 



�G0 مTXم5 م ، �Xوو�# ��0ء م ، �Xم aا�[9ب " ?� ، م5 أه �HTا��_)�% " و " م Og0ا��� " %T/ !<�G ،

  .٣٧٤ص  ٥، ج ه�ای� ا�/�ر�G-ا��VKادي ، .  ٦٨ص  ٣، جا�;�> ا�	��-  ا���ا�! ،.هـ ٩٢٦

، ا�)WL ا���<�%  ، <�ون :�K% ، دار �lی� ا�414ل ��ح �P ا@41ل، ) م ١٥٢٠هـ ـ ٩٢٦ت( ا{0XQريزآ��0 ) ٣(

 ، �X٨٦ص م ،١٩٤١ م.  

 أج� � N���G�T)�ة $�T ا�_>0T�N���G ��� % ا���داوي   )٤( � �_Kا� ��>.   

  .٢٧١٢ص ٦، جا��L��� ، ا���داوي )٥(



٢٨ 

 

 

  

 OK/ 0وم5 -9ل م	U9� ، 0ر<% ،  ذآ��=Lم   و0LdQرأّن أهa ا{ص�ل $�>�ا ا�T)�ة <�
0ه�


_ و��ٍة ��l ا��;� ا��اّل � "وه�     ا���5 ا{رم�ي ذآ�� 0Gج ا���5 ا{رم�ي و/�اجم0  ��$ ا�	�ه�

 ���/
":  

  

 P�nا����ر  

ـ ذآ� ا��0ه�% >! ا�N���L وه� ا���ا>O {/��ب ا{ص����5 ،$�# -9ف N���G ا�0��Kوي ١

  iTPد وا��
  .أ"0ر إ�# ا�_=�=% ، و ذآ� ا��0ه�% أدق واFK7 ، أم0 ا�0�Lر�N  ا{-�ى أ"0رات إ�# ا�

ف ـ ذآ� �U ا�T)�ة مe ذآ� �U ا��[�O و ا��0م  وا���د ، وه*ا أ$[# ا�FK7 N���L ود�% <_٢9

  .ا�0�Lر�N ا{-�ى ا�L! ا/0�Lرت  N���G أهa ا�� �_T�T)�ة 

  

nح .�4د��  

	
  .جa�+� iT ا�T)�ة و�+�a ���ه0: ا��

وB  ، وB جgD!، وB آ�! ، وB م��وم%، م0 <� ا�+!ء ه� ه�، وه! م��U 5 ه! B م�ج�دة : ا��0ه�%

  .)١(وB $0م ، -0ص 

  .)٢(م��ودة ��� ��dج <� ا���د، >�H �)�ن مe و�Uات :و�Uة

%Tم�� ��� :%Tة م���Uو e# ا��0ه�% م�ل $�G !H< %<ج <� ا�����d� ��� 0 ا�+��ع، وه*اH> د�X=٣(ا��(.  

  

  

  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( ، !Q0ج�P/�ی;�تا���ي ، .٢٠٩،  ا�
  .٧٥٢، ص ا����Qتا�)

)٢( Sي ، ا�T/4ل�  . ٤٧٧ص  ١، ج �?�ی� ا�

)٣ ( %_
Xا� i
T> �Gذا eا���ج.  
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o��O�ا P�0	�: ا��0	�ة ب��Q��ا �.��  


O ا�e��P $�# إ:9ق ا��0ه�% $�# م?�# ا��[�O، و�)5 �)�5 ا�L�9d h�G 0رKL$ف >! ا

���KL ا��0ه�% ا��=��ة <�U��0ة >! م?�# ا��[�O، >?0وى <�5 ا�T)�ة وا��[�0TH< ،Oك م5 ا��0ه�%، 

  .)١(�T)�ة���KL ا��0ه�% <9 ���، >
�ق <�5 ا��[�O وا وه0Tك م5

 N�L-م ا�=G 0# م�0ء $T>ا{أو aه O�]��0> ة�(T5ص�ل >! $�9% ا����� #�$:  

  

  : ا���4ی� ب�- ا�	�0� وا���Qة :ول@اا�=4ل 

 %�
T_ر ا��H٢(وه� ��ل ج� (%�(م5 ا���0 Wوا<5 ا�_0ج )٤(ا�+0>��% ا�م�ي م5 و��ل   )٣(   ،

  .)٦(اS<�70%و  )٥(ا�_0T<�%  ��لو

  �=4لوج?� ��p ه^ا ا

  .)٧( >�اد ا���ج�دة >! ا�0dرج�3Q أص_0ب ه*ا ا��*هW إ�# ا��[�O م��U 5 ا���B% $�# ا{

  :=4لود��Hُ ه^ا ا�

ا��[��T$ Oه  هa ا���<�%؛ Bّنأ>�اد ه� ا���ا>O {/��ب ـ ا�=�ل <0ن ا��[�O م��7ع ����B% $�# ا{ ا

  .)٨( $0Kرة $5 ا�T)�ة >! /�0ق اSث0Kت

  ـــــــــــــــــــــــ

)١(Q0زاL
L4ض�>  !م?��د <5 $�� ا���4ی> ��$ ا���6 زآ��0 $��ان ، ط، ��ح اG ،%  ، ١، ج١���ا�� WL(دار ا�

�، ا��[0ر ،  U?5 م_��د.١١٥ص م، ١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦،<��وت ، /�X ب�ون ، $�L	�/�0ر ��$ ��ح ا�ا �، ج����

  .٨٣، ص  م،١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧دار ا�P�Q ا�/�	�� ، ب��وت ، ٢

��M ا�O�4تم_W ا����K$ 5> 5 ا�+)�ر ، .  ٤٤ص  ٢، جآ`6 ا@�ارا�0dKري، )٢(
م�K$ e ا���! م_�� <03Q 5م ،

��M ا�O�4ت )م ١٨١٠هـ ـ ١٢٢٥ت (ا���5 ا{0XQري 
دار ا�)WL ،١،ج١ط، ، �K$ 6Gا4G ،��$ nا�> ا���	4ت ب`�ح 

  .٣٨٠ص ، ، <��وتا�����%

 )٣( ، W?$ ا<5 ا�_0ج��	�ا �:�Y
 eص   ، م ، #HLTا�� �XLd# م�٢٣٥ا���� ، ا�+�ح $ .  

  .٥ص ٣، ج ا�Q�uم ، ا�م�ي)٤(

  .، وQ=�� $5 ا��Pزي وا<��U 5ان ٢٧١١ص  ٦، جا��L���، ا���داوي. ٧٦٣ص ٢، جروض� ا����b، <5 ��ام�ا)٥(

)٦( nا �K$  ،!��0?ا� ���U 5>�� ا�`	T ��$ ا@�;�/�X 0ن ،١ج ،١، ط ��ح�$ُ ،  �+Q %T/ ٧٦ص ،<�ون   .  

  .١٢٩،  ا�	�0� وا�	=��ا�0X$�ي ، ) ٧(

  .a=Q ه*� ا{د�% $5 ا�)�راQ! . ١٠٦ص  ٣، ج��ت �اkی�ت ا��ا��0Kدي،  )٨(



٣٠ 

 

 

  .ص�ل{هa اأب ـ د�B% ا��[�O $�# اS>�اد ه� ا���ا>O {/��ب 

  وh" B أن م
�Hم ا��0ه�% <9 ��� ، وم
�Hم0H مe ��� ا���Uة" : ) ١(�=�ل ا�Dرآ+!

�0VL؛ و�)5ّم���� #�$ Bو Wا<5 ا�_0ج #�$ #
d� B 0؛ { �ان�HT�> ا���
�   Q� Bا{ص����5 �

 O�]0رج، وا��d���0ج�د >! ا�> Bإ O��L� B N��(L0، >0ن ا��H> N��(Lا� O��G !< 0�HT�> ا���ج�د   >�ق

ووج�د� >! إB >! 5�7 ا�0Uد،  ا��[�B O ��ج� >! ا�0dرج Bّن >! ا�0dرج ه� وا�U ��� م��5؛

�G0X إ��� >�)�ن ا��[�O ا���ج�د وا�Uًا ��� م���T�7d !< 5 ه� ص��ور0��Q0> �T�$ �Gم م+

 >��e=� 0 <� ا�(L��< N�H*ا >?�� <5����0 ، وQّإص��! ا�0dرج ، وذ�h ه� م
�Hم ا�T)�ة وا{�(L� 00 ّمأ�

H> N��(G 9< ، ـ !(K?ـ أي ا<5 ا� NTXا�� a�< 0% آ���0رات ا��=KL$B0رج؛ اd0 >! ا�H� وج�د B 0 إذ

�> N�(� 9< 5 ؛(�� B 0رجdا��ج�د >! ا� aK=� B 0�> 0ن�GSإ�=0$� وا WP� �> N�(ّن ا��} ")٢(.  

  


0ق ا�
��=�5 $�# أن� م5 G0>�� اT� %0ه���م��7ع � O�]أج ـ ا�=�ل إن� ا�� O�]% ا���م}"%Kر� " ���=<

#�0�G} Hِ�ْ.َ -ْ
ِ �  .)٣(0H >�د م_?�س >! ا�0dرجQّأوh" B  ]3:ا��0Pد�% [}َأْن َیَ�َ	�Lْ�َGَ  �zِ�یُ� َرَ.َ�ٍ

  :ب	� ی�� ا�=4لو.� ا���ض ��$ ه^ا 

١%�g0+ة ا��U# ا���ل $�G ة�(Tد دون ـ ا��
ا��T{L% وا�e�P ـ >0ن د�l $�# ا��T{L% وا�e�P >9  ـ أي ا��

  .)٤(ا�Ge�P)�ن دا�% $�# ا���Uة ا�+�g0%، وا��[�]� O�O $�# ا��T{L% و

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

م_�� <0H> 5در <�K$ 5 اn ا���Xي ، إم0م >=�� أص��! "0>�! ، �� <0ع >! $��م ا�=�.ن وا�?T% ، �� : ا�\رآ`�)١(

  0HTآ}��ة م N�Q0XG " م ا�=�.ن��ه0ن >! $�Kو  " ا�  " �=
هـ ٧٩٤، �G>! <�0=0ه�ة  /T% " ا�K_� ا��_�F >! أص�ل ا�

ص  ٦، ج @��ما�Dرآ�! ، .  ٢٠٩ص   ٢، جا�;�> ا�	��-  ا���ا�!،. ٣٣٥ص  ٦، ج �^رات ا�^هPد ، أ<5 ا���0

٢٨٦.  


_ بK	_ ا�4Kا
_ا�Dرآ+!، ) ٢(��،  دار ا�)WL ا�����%  <��وت ،  ١،  ج ١، 6G ا�_?�K$ 5> 5 ا�)�� ، ط ��`�6 ا�	

  .٤٠٢م ،  ص٢٠٠٠

�0ر ، ا��[. ٧٨ص  ٣، ج ا���L ا�	U�L ا�Dرآ+! ،) ٣(���L�٨٣ص  ٢، ج ا.  

)٤ ( !Q0TKا� n5 <5 ج0د ا�Uا�� �K$) هـ ـ ١١٩٨ت ( ، $�L	�$ ��ح ا�� ������ا �، 6G م_�� <�K$ 5 ا�=0در ����

  .  ٧٠، ص  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، دار ا�)WL ا�����%،<��وت،  ٢، ج ١"0ه�5 ، ط

  



٣١ 

 

 

  ی�د ����

Oُ�]د و� ا���
���، ود�B% ا��[�O $�# ا���Uة، إ�XL=� B 0�Q $�# ا���Uة، >T�0)�ة a�+G ا��

aد ه� ا{ص�
  .)١(ه� $�# وج� ا��P�%، أو ه� <0KL$0ر ا{صa، وا��


0رق ا�T)�ة م��U 5 ا0KL$Bر $�T أهa ا��O]T وا{ص�ل  ٢� O�]وا�� ،�Uوا O�]ة وا���(Tـ م���ل ا�

  .)٢( وا�
=0Hء

  ی�د ����


! ا��0ه�% >! م���ل ا��[�O ، >���0ادTQ B 5_Q  د م5 ا{>�ادإه��
  ا�0dرج�%  �=0ع ا��0ه�% <

0H��$ %��L+0رجإ؛ {ّن "�ط ا���م�ر <�  ا��dم)0ن إ�=0$�  >! ا�  B !0رجdد ا��
�0> O��L� N��(Lوا� ،

٣( <��0
�Hم ا�)�!(.  

  


_ .�� ا�`�4ع، وا�	�0� ی�ل :ا����O =4لا� �ـ ا��;�.� ب�- ا�	�0� وا���Qة، �G���Qة ��ل ��$ ا�	�ه�


- ��o ه� ب� .�� �  :��$ ا�	�ه�


�% ��ُل وه*اT_ا� r�> )ر و��ل )٤�H٦(و ا�+0>��%) ٥(ا���0)�% ج�(.  

  وج?� ��p ه^ا ا�=4ل

 �3Qأ Wم0ت إص_0ب ه*ا ا��*ه�H
�# ا��[�O م��U 5 ا���B% $�# ا��0ه�% ا���G !L م5 ا��

  .)٧( ا��=��%

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤ص  ٢، جآ`6 ا@�ارا�0dKري، ) ١(

�ا��[0ر ،  . ١١٣ص   ٣، جاkی�ت ا�����ت  ا��0Kدي ،)٢(���L�٨٣ص  ٢، ج ا.  

)٣( !Q0زاL
L4ض�>،  ا���4ی> ��$ ا���١١٥ص  ١ج، ��ح ا  

، مe أم�� <0د "�0 ، ا���Lی�، 0مأ<5 ا��H.  ٢ص ٢، ج آ`6 ا@�ار ، مe ا�0dKري ، أ41ل ا��\دويا�DKدوي ، )٤(

��� ا���Lی���  .  ٣٣١ص  ١، ج 

ا�+T=�[! . " أن آU a=�=% ا$�KLت م��U 5 ه! ه! >H! م[�=%  "  و>��٢٤٥، ص��=�> ا�;:4ل  ��ح ا�=�ا>! ،)٥(

  . ٣٢١ص  ١، ج��O ا�4رود  ،

. ١٠٣ص ٣، جاkی�ت ا�����ت ا��0Kدي ، .  ٤٦، صج	_ ا�4Kا
_  ،ا�?K)!. ١٤١ص  ٣، ج ا�	L:4لا��ازي ،  )٦(

  .  ٢٨٥، ص  ا�6��Qا���Hي ، 

  .١٢٩،  ا�	�0� وا�	=��ا�0X$�ي ،  )٧(



٣٢ 

 

 

  : ب	� ی�� =4لوا��ل أ�L1ب ه^ا ا�

�0ه� ا���B% $�# ا�_=�=% ،  ١ 	
� O�]إ>�اد >9 ��)5 0 ا{ّمأـ ا��Sد$0ء اQّ} 0،؛H�< 9ق:H 0�T�U 0

%
�Ld0 ا�=��د ا��HQج� �=0ر�G 0م %
X> %
XLن >! زم0ن م0 وم)0ن م0 وم�(G أن �> B إذ ،)١(.  

  

 DQ 9< ،�D��Qال أن �)�ن ���Xر ا���dL�% >! ا�*هa���> 5 أصa >! ا��e7 {ـ ا ٢�< 0_K" 0T0 �� رأ�TQ


% �XLQ 0�K?Uر� >! ]Q�O $��� ا{�Ld0أ/�0ء ا��TQ0٢(ذه(.  

  : ب	� ی�� =4لوا���ض ��$ ه^ا ا�

��G 0ج� ا��0ه�% >! QّإوB 0H وج�د �0H >! ا�0dرج ، Qّ{ـ ا��[�B O ��اد <� ا��0ه�% م��U 5 ه! ه! ، ١

5��L# وج� ا��د $�
  .)٣(ا��=a ، >���0اد <]��0�O ا�

  ی�د ����

 a�K/ #�$ !ه! ه ��U 50��0ه�% م> e=� �Qّ} ؛���$ a�L+و� �> N�(5 ا����L� !0رجdد ا��
ا ـ ا�

%��KL٤( ا{ص�0% وا�(.  

{ّن ��0َ% مN��L� 0 $��� م�=���%  % م�)5 وم�=�ل ، <a آ��Q م�=�Bً م�HK" B 0% >�� ؛ب ـ :�W ا��0هّ�

  .)٥( >�اده0أم)0ن وج�ده0 ،ووج�ده0 ُمْ�)5 <�ج�د إ:�0HK ه� 

  


l  م� <
�د جgD! ، وه*ا Bأـ ا{م� <�[�O ا��0ه�%  ٢LQإذا ا r�Kوا� a(ا� %T��� أن H��� e0># مTL�

 hا��0ه�% م�ج�دة >! ذ� lQ0ا����5 �7ور�%، /�اء آ ��Vد ا��
  . )٦()G5 ا�
�د أو �آlQ0 إرادة ا�

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣ـ  ١٠١ص  ٣، ج اkی�ت ا�����ت ا��0Kدي ، . ٨٠ص  ٣، جا���L ا�	U�L ا�Dرآ+! ،) ١(

)٢ (،!Q0TKا�����L�0دي ، . ٧٠ص  ٢، جاKت ا�������ی�ت اk١٠٣ص  ٣، جا.  

  .٧٩ص٣، ج ا���L ا�	U�Lا�Dرآ+! ،) ٣(

  .١١١ص  ٣، جاkی�ت ا�����ت ��0Kدي،ا .٣٣ص  e١ أم�� <0دد"�0 ، ج، ما���Lی�  ا<5 ا�0�Hم ، )٤(

)٥ ( ، !]�=T+4رود ا��ا �O٣٢١ص  ١، ج� .  

)٦( !Q0زاL
L4ض�>،  ا���4ی> ��$ ا���١١٥ص  ١ج، ��ح ا.  
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  ی�د ����

 eق م�X� ا��*آ�رة %T��=0ء ا�
LQإا eق م�X� 0د، آ��
% >! 5�7 رادة ا��0هّ�إرادة ا��0ه�% >! ا�


  .)١(%رادة ا�
�د د$�ى <0:�إ�د، >�$�ى �Dوم� مe ا�

  

 ا��أي ا��اج>


��% <�5 ا��[�O وا�T)�ة ـ Lـ ا� !Q0إ��� أص_0ب ا�=�ل ا�} Wج6 <�� $�ض ا{د�% م0 ذه�L� وا�*ي

 !�� 0��:  


0ق ١Gا a_ا م*H< iTج   .) ٢(ـ إن ا$�KLت ا��0ه�% م�Pدة $5 ا�=��د /��l م[�=0ً وا/

% مL_�ة مe ا{>�اد /��Q l)�ة ، و6X� B ا$0KLره0 م[�O >! ه*� ا�_�0% ، ـ إذا آlQ0 ا��0ه�٢

  #�0�G ���� !< 0�H��X� 0ق
G0 ا�HT�> 6 أن�_X�0< }�
�اد إذا آlQ0   ،]٣:ا��0Pد�% [   } Lْ�َGَِ�یُ� َرَ.َ�ٍQوا

 0T��� �_Qو ، !
T0ق ا��/ !< lة $0م% آ�0 �� و���(Tا� " _� �L"ا " �Qّأ ���ق $�X�< ة�(Q B O�]م
)٣(.                                        

  

 !
?�< �K�0� O�]ة وا���(Tق <�5 ا��

O $�# وج�ب  ّن{وا�Lم a(0ع >�د اا�=�t> N�(0ل ا��{Lم

إ�# $�م وج�د >�g0ة $���% م5 ا�
�ق <�5 ا��[�LU O# ذهr�> W أهa ا���  ، >�اد ا���م�ر <�أم5 

  .)٤(وا�T)�ة

� Q)�ة ، Qّإآa "!ء �=�ل >�� ا{ص����5 إ�Qّ م[�O �=�ل ا�T_0ة  " :م0م ا�=�ا>! اS �=�ل>�}9ً 

وإّن ا{م� ��Lذى <
�د مQ a(< ، �T)�ة >!  � م[�Qّ،Oأص����Q �} 5)�ة �=�ل اQّأوآa "!ء �=�ل ا�T_0ة 

 م�7ً�أ/�0ق اSث0Kت م[��T$ O ا{ص����5، >�0 �$3ً
� Bأ0 م5 0 و�Ld� ات�(T0ظ ا�
N >�� ا�T_0ة و �

 ص����5{/�0ء ا{ج0Tس آ�0H >! /�0ق ا�}�Kت ه! Q)�ات $�T ا�T_0ة م[�=0ت $�T اأ<a  ص����ن ،ا{

")٥(.  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٩ص٣، ج ا���L ا�	U�Lا�Dرآ+! ،) ١( 

  .١١١ص  ٣، جاkی�ت ا�����ت ��0Kدي،ا )٢(

  . ١٣٤، ص  ا�	�0� وا�	=�� ا�0X$�ي ، )٣(


_%ا���)٤(Xا� i
T> �Gذا eج.  

  .٩٣ص ا�/=� ا�	�4pم ، ، ا�=�ا>!)٥(
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$0KLر 00 <ّمأ$0KLر ا��ا�e م5 اBص[9ح، 0وا���Lض ��
�ق >! اBص[5�U9 $?�� <"  :ث �=�ل

  .)١(" ا�
�ض وا��XLر >��)5

  

وه*ا 0Uصa ا�
�ق <��T$ 0�HT " : ?5 <�� ذآ� ا�
�ق <�5 ا��*هN���G !< 5�K ا��[��UO=�ل $0Kس و

   .)٢(" 5 ��ا� وه� >�ق >�?
! م�XG !< W�Lر�، و��i وراء� >�g0ة $���%م

  

ا{ص����5 وا�
=0Hء  �PQ ��U أّن : ا�9dف >! ا��?��% �$ WG�L��� �g0<ة $���% وا�X_�6 أّن 

>�$[��  ن آ0ن �U�h �9م0ًإا��جD� aوج�L  �*آ�ون >�g0ة ��
�ق <�5 ا��[�O وا�T)�ة �H3G >! ��ل

  . )٣( �9م 0�H �9م0ن QّBأو��Xق  <��U�L�0 ، ا�TL)�� �+�� ّن{�B 5"!ء �0�H ، آ*ا،>)0ن �9م

 �LوجD� إوآ*ا �� �0ل  O�]G 9< 5و��ت ذآ�� ن آ0ن �U�h ذآ� >�O�0: lQ، و� ��T $�دًا م��0ًT ث

.  

  :�=�ل صWU0 م�ا�! ا�?��د

 �ْ3Tذي ا� �T$ 5�TثB إذا آ0ن ذآْ�        >���ت O�0: ���$)٤(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص ا�/=� ا�	�4pم ، ، ا�=�ا>! )١(

 )٢ ( ،5?U 0سK$،�G4ا�4 اL��ص ٤،  ج٣ط ا ،�+Q %T/ ٣٠، دار ا���0رف، <��وت، <�ون. 

  . ٨٠ص  ٣، ج ا���L ا�	U�L ا�Dرآ+! ،) ٣(

)٤(  ، !]�=T+4د ا�/�  . ١٣٤، ص  ا�	�0� وا�	=�� ا�0X$�ي ،  . ٣٢١ص  ١، ج
�ا.� ا�
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�: ا�	P�0 ا��اب_ G�/	�ة ب��Q��ا �.��  

!ّQ00 ا��مH<��� 0�3%، وا��9م% "  )١(ا����>% آ�
 ا���Ld <+!ء دون ���� <�9م% �/Bا

ا��
�3% $�# وج5�H $9م% م�ج�دة و$9م% م=�رة، >���0ج�دة ا{�N وا�9م، وا��=�رة ث9ث% أ"�0ء 

HKو ا����� و ا��  ا���/B٢(ا( ."  

م��G 5ض �_� ا����>% $DP $5 ا��ص�ل أ��� دون ا/�Lراك $��� ؛Bّن " ّم0 أ<5 مh�0 >�=�ل  أ

 5�KL� 05 م?U�< ، 5�Hوج #�$ H�0��L/0ً3 و$)?� وم0 ه� >! ا
م5 ا{/�0ء م0 ه� م��>% م�Q #T)�ة �

  . )٣(" <� ذآ� أ�?0م� م?0X=Lة ، ثّ �=0ل وم0 /�ى ذ�Q h)�ة 

FK7أ h�0ل ا<5 م�� aو��  ، !Q0ا��م N���G #�$ راك�L/Bم ا����>% ،��ج�د ا�H
>! G_��� م

   .  واn أ$�

  

  .)٥("ا��
	 ا��ال $�# ا��0ه�% مe و�Uة م��T% "   )٤(و$�>0H ا{رم�ي وا�0��Kوي

  :م5 -9ل م
�Hم ا�T)�ة وا����>% $�T ا�T_���5 وا{ص����5�KL� 5 $�9% ا�T)�ة <����0>%


�� ا�+��ع١G ة�(T5  ـ ا����L0ص  وا�XL-Bا ��
G %<وا���� ،.  

٢  hذ� ��z>% و�����ة /0<=% ��(Tـ ا�:  

  .أ ـ ا�T)�ة أ/ ����T# ا��0م، وا��0م مa�K� 5 ا�0dص

 ،HKد م�< #T0م م�H<ذا أردت إt< ،ب ـ ا�T)�ة e=G $�# ا{"�0ء ا����HP% وا����وم% وا���ج�دة وا�=��

%
Xوا�9م، أو ا� N�}ا /9� l
  .ومB 0 ز�0دة >�� /O>0 $�# م0 >�� ز�0دة .أ7

  ـــــــــــــــــــــــ

 )١ ( !Q0ا��ّم : �G0
TXم5 م ، !�DLي >=�� م�0)! م��_Q ، !Q0! <5 ا�_?�5 ا��م�ر/�0% ا�_�ود " $ " %T/ !<�G ،

  . ١٨٠ص  ٢، جب�5� ا���4ةا�?��:! ، .هـ ٣٨٤

)٢( !Q05 ا�_?�5 ا��م> !�$ ) ود ر ،) م٩٩٤هـ ـ ٣٨٤ت�L�ا ���، 6G إ<�اه� ا�?0م�اg! ، دار ا�
)� ، $�0ن،  

  . ٦٨م ، ص ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢

)٣(، h�0ا<5 م  H�=� -١٢٦ـ ١٢٥ص  ١، ج��ح أب.  

)٤(  H=<0وي وم5 وا��Kا� �T$ا{رم�ي  و �T$ ة�(Tا� N���G �3Q0ل إن .ا� ��U# ا��0ه�% <9 ��� ا�ا��ال $ 	
$�KL ا��


- ا�	L:4ل،ا{رم�ي  .م��>%Q)�ة، ومe ��� ا���Uة  H1�L�0وي ، . ٣٠٢، ص٢ ، ج ا��K?�جا��	�ا  eي ، ، م�T/}ا

  .٤٧٧ص  ١، ج �?�ی� ا��4ل

<a�=$ 5 ، ا<5 مh�0 ، "�ح ا.  ٣٥١ص ٣، ج ا�	;:H ا�Dمd+�ي ،. ١٨٠ص  ١ج ا�K	�G H ا��4L،ا�Dج0ج!، ) ٥(

  .١٢٦ص  ١ج
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���O�ا oL�	�ة: ا�Q��ت ا�	.  

Tم ا��H
 <�� <�0ن م?LG ة�(Tة ، وا��(T# /�0ت ا��ف $��L0ً ، >9 <� م5 ا�U9]واص %V� ة�(

  :<?�0ت $���ة م5 أ"�Hه0 

  

  :���?�)رّب وا@�6 وا��م (د�4ل  ـ ١

  .)١(رب وا{�N وا�9م ا{داة ا�D��G !L <�5 ا�T)�ة وا����>% 

  )٢(�0ل صWU0 ا����zة 

�L�-ة م0 د�(T�0<      %<ر وم���(Tم0 <�5 م /Bوم0 ��9) ال( ا  

  د-�ل رب ص��_0ً أو م�*رة      وم0 $�ا� <N���L�0 �� "�ـ9

  

��-�ل رب $��0�H ،وه*ا �+�� إ�# أّن رّب  ؛5�G�(Q ) م5 وم0 (وأ/�Lل <�r ا�T_���5 $�# أّن 

  .)٣($ a-�G�Q #)�ة 

�?��O
 G��� أم0T��� " h  و
- أ� h� ٤(" رب أخ(.  

  

  :���?�) آM (ـ  د�4ل  ٢

a-�G 
0Hم�%، {ّن مG�� 0! <��ه0 >! ا�0�Kن <�5 آL/Bوا %��Kd0 ا�H�$�T> ة�(Tا� #�$.  

�  "آ د�0Tرًا اد-�ت " آ=��MQG    0T ا�Y��ی

��
�?;�  .)٥(" آ ص��<% >! :��=h ذ��0HL " آ=��0T وآM وا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

��0ً م���0T��< ، 0ًT أن ا�+!ء �=e و�)� �Tّ��a ، >�}��0 ��ل رب a-�G $�# آQ a)�ة ، {G B 0HQّ_ّ� " "�=�ل ا���Kد ) ١( 

  :ا�+�$0

  0Q0م�Uو (Tم5 >! $�ة م}   (K�]� 0 �� آ0نT]>0� د ، . �0 رب�Kا��PZ�=	�٢٨٩ص  ٢، ج ا.  

�0 ، ط ��ح ا��E�Eة �G ا�/�ب�� ،) م١٣٧٤هـ ـ ٧٧٦ت (��/N <5 م_�� ا�?�>�ي ) ٢( / nا�K$ 56 أم�G ،١  ،

�K]م ، %Q0١٣٩م، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١% ا{م.  

  .١٨٨ص  ١، ج ه	_ ا�?4ا
_ ا�?��:! ،) ٣(

  .٢٨٩ص  ٢، ج ا�	=�PZا���Kد ، ) ٤(

  .١٠٨ص  ١، جا�K	�G H ا��4Lا�Dج0ج!، ) ٥(
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٣  T�K�� ��G���ـ   ا:  

 a-�G "iTP�� %�<0Tا� B  "؛ F=< ة�(Tا� #�$ } O=_L� B iTPا� #�$ %�Bوا�� !
Tّن $��م ا�

  )١(.م�T# ا�T)�ةم�Tّ(� W/0TL� e ����>% ، و<0

 #�0�G ���� �_Q : }�ِz��ا �ِ
  .  ]٤٣:ه�د [ }   Mَ1ِ��َ اْ�4ْ�ََم ِ
ْ- َأْ

  

٤  �  :ـ  
- ا ��5ا.�

ه! ا��ا-�% $�# Q)�ة ��اد <0H $��م >! /�0ق ��� م�ج�T$ W ج��Hر ا�5���XK ، أم0 

< 0H��-�> 5  >�=�ون���XKا� r�>ا�)�>��ن و e=G و�� ، r��KL�� 0HQ�> ���K�/ Wوذه ، Wآ9م م�ج !

  .)٢>! /�0ق م�جW داّل $�# ا����م م0Pزًا ) م5(

 $��/� ��4. 4L�:} MْQُ�َ �
َ �َz��َل َی� َ.4ِْم اْ�ُ�ُ�وا ا�.َ �ً��ْ/َ�ُ Mْْ�َیَ- َأَ��ُه

ْ- ِإَ�ٍ� nُ�ُ�ْlَ  َوِإَ�$ َِ

  . "إ�� " >�5 د-�$ l�Q #)�ة وه! ].٨٤:ه�د[}

 �_Q0 وT���  :"ة -�� م5 ج�ادة��G ". ة�(Q !ج� ادة وه #�$ l�-0 دTوم5 ه.  

  

  :���?� ) ا���4ی- (ـ د�4ل ٥

��(TG #�$و ،  /B# ا�5 $9م% دا�% $��TLا�  /B٣(.ا(  

 $��/� ��4. 4L�}  َ�ْتZَ�َْأ �
َ Tٌ;ْ�َ �ْ	َ�ِ�َ{ ]���(L5 ]١٤:ا���TL0 ا�H��$ a-ة د�(Q 0Tه i
T< ، .  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 )١ (، ���K�/ ب��Q�ا.  ٢٧٤ص   ٢، ج ا ، !T5 ج>�  .١٤٦،  ص ا��	_ �G ا�/�ب�

)٢ ( ، ���K�/ ب��Q�د، . ٢٢٥ص  ٤، جا�Kا��PZ�=	�١٣٨ص  ٤، جا .  !(ر ا���0�Tا� �K$ ��Uأ) هـ ـ ٧٠٢ت

  .٣٨٩م ، ص ١٩٨٥� ،  دم+O ،  ، دار ا�� ٢، 6G أ��U ا��dاط ، طر61 ا�	���� �G ��ح ا�	/���  ،) م ١٣٠٣

)٣ (، !Tاب ا<5 ج��uا ����1 � .١٤٤م، ص ١٩٨٥، دار ا�=� ،  دم+O ،  ٢، ج ١، U 6G?5 ه�Tاوي ،  ط 
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  ا�
	��ا���� 

  .ا����ة��� د��� 

  

  ا����� ا�ول

  . ��� د��� ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت

  

��	
  ا����� ا�

  .وا��$� أ��� د��� ا����ة !�  �	ق ا���� 

  

��	
  ا����� ا�

  .ا����ة ا��&	!� وا��%	دة

  

  ا����� ا��اب'

  ./.-�� ا���	ن !� ض*ء ا����ة ا��%��� 
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  :�� ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت��� د� -:ا����� ا�ول

�� ��� ا���
ة ���� ا����ق ا�ي �
د ��� ��، و$�*� ورود �
د ا���
 �) '��&�ت $�#"دة ، و�

ا�ث�	ت ، ��+�> أوً: $8*/م ا-,+�ت �0" 0��6 ء ا34/ل ��1 0
�/.  ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت 

  .)١(ه* ا���� ب
�*ت �7ء 6-�: اص�34ً	 


ض ���� د:�#�0�@ ا���/ ا?�) ,� ن <�+�A$  لBخ <$ Dا ا����ق  ، وذ�  : G ا���
ة �) ه

  

  أ?*ال ا�ص*���< !� ��� د��� ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت: ا��4=> ا�ول

 ���0�@ &/��> أهI ا34/ل �) ��� د:�G ا���
ة �) '��ق ا-,+�تاخ:-  

  
ب$	 م	 ی��A  نو��< ?A ی@�E ص،ا��B*ص=$	 /��A أ ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت !�   :ا�ولا�@*ل 

  :ا�%�*م

   )٦("�G�وا�Q )٥( وا������G )٤( وا�G�#��N )٣( وا�G����6 )٢( &/ل G$�0 أهI ا34/ل $> ا���G�8 ه/و 

  ـــــــــــــــــــــــ


�Tن) ، ) ١( Uتا�	ی��%E٢٣، ص  ا�.  

 )٢ ( 
60 <� W، ) م١٠٣٩هـ ـ  ٤٣٠ت ( ا�"�/')0+"ا�ی� ا�د�*@/   Jأص �J!  ،KJ@> ، ط    *ل ا���ا�]" @[�$ I[��دار  ١�]\ خ


وت ،  [[[�� ، G[[[�6�.  ٢٤ص  ٢، جآMJJJN ا� �JJJار  ، $]]][ ا�+�]]]�ري  ا�+]]]Qدوي ،. ١١٣ص ،م٢٠٠١ه]]]ـ ١٤٢١ا���]]]� ا�#


   .  ٤٠١، ص  م�QJJان ا�صJJ*ل ا��]]6
&�"ي ،. ١٧٤ص  ١، جا��JJP-�P أصJJ*لا��
خ�]]) ، [[6�$]]" �]]> 60 <[[� 
[[60


 �a]� ، ط  ، �]\ $�6]"   ا��@KJ   ا����R !� أصJ*ل ، )  م١٢٩٢هـ ـ ٦٩١ت (ا��+�زي[*b$١ج، ٢  ،    G[�6�، $#*]" ا�+�]/ث ا�#

G$
  .  ١٦٩م ، ص ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢ ، $�G ا��6

)٣ (  ،�[Tم�ا�> ا���E  SJ$ ل*J�6]�ن)،  .١٠٢ص ،ا�*ص��
ا�]) .  ٤٨٦، صم�JE	ح ا�صJ*ل  ا�aل   ، ا�*Jا�ص UV	J�� ٤، ج  

  .  ٢٥٤ص ١، جم�ا?� ا�P%*د م' �
� ا�*رود،  ا�A�a�N). ١٨٧١ص

)٤( (��/Uا� �'/� <� W0+"ا <� D��\ 0+" ا�#��b ا�"�� ، ا���ه	ن !� أص*ل ا��@K ، ، ) م١٠٨٥هـ ـ  ٤٧٨ت (0+" ا�6


 ،  ١، ج ١طA& ، ،ر  .٣٣٨هـ ، ص ١٣٩٩/d�$ر ا��6#�ن)�+Uم١٠٩٦هـ ـ  ٤٨٩ت ( �> $�6" �> 0+" ا� ( ،  'JWا*?

   KJJ@ل ا��*JJأص �JJ! �JJج    ا�د�، (#��[[N]]\ $�6]]" ��]]> ا��وت ،   دار ا�� ، ١، 
[[�� ، G[[�6�م ، ١٩٩٧ه]]ـ ـ       ١٤١٨�]]� ا�#

ا�QرآN)، .  ٣١٩، ص ا�$�E�A '�/ي،-ا . ٤٥، ص �Y' ا�X*ام'،  ا��+�). ١٤٦، ص ا���B*ل ا�Qeا�) ، .١٦٩ص

Z�٢٨٧ص  ٢،ج ا���� ا��� .  

)٥ (  ، G[�6�� لg  دة*JPم   .  ٢٦١ص  ٢، جا���[��،  ����J ا�Eا�6]
داوي،  . ٢٧٦، ص  ا�@*ا]AJ وا��*AJV ا�صJ*���   ، ا�]> ا�

  . ١٣٤ص ٣،ج  �7ح ا��*آ> ا�����ا�> ا���Uر، .  ٢٣٦٥ص  ٥ج



٤٠ 
 

 

)٦ (،@h�
  .٣٠٩، ص ا��	M7 ا�6

G١( وا-��ض�( -وا G�$�$)٢(  .  

  

  ه\ا ا�@*لد��� و

  :ا�@�6ن  : أوً� 

 @��#� G�/&} �َِب Kُa=َوا� Kَِن ِب*bُ[َ*/ُ �ْ�ُ�َِذ 	a 	�َEَِمْ< َ?ْ�ِ� َأْن َی �ْ�ِ�یُ� َرَ?َ�ٍEَ!َ َن*=ُ�َ%ْ/َ 	�ٌ��ِ-َ{    ]

 Gد��U6٣:ا�[ ، l8��)Gٍ+َ&ََر (��� �U� : o�وا�"ة ، �"ّل 0�@ إ��دة  ر&+Gً إّ: ن�
ة �) '��ق ا-,+�ت ، وا�#

  .)٣( ا���
ة ا��d/ص �) '��ق ا-,+�ت

  

  :  ا��P�: ث	��ً	 

0��� و'��  –�"�1 ا��+)   Wا @�3–  "t6خ (� <$  .ش� I�-ا")٤(U� :ةش� � إّ:، و  ً

  . )٥(آ�6 �) ا�"��I ا����o ا��d/ص،ه��  ��vدت، ��) آI خt6 $> ا-�I وا�"ةً 

  

 	ً
  :  ا�%@�: ث	�

�/م ا��#�> �0" ا���$[ ��8" رؤ�G رIT وا�""  رأ�yُ رBًTُ " ا�Iw�a&/ل  #$ 
 م، أه/ }�) أ، }�


 أ�e3 ، 
�a���0 أ م� ، 
  .)٦(�TهI مآ+�

�h) وا-" :   �a/ل ا�Qeا�) a� ة

w) ، وا���$ I60/$*� �) آ I6N� Gُ�ؤ
,+�ت خ�ص ،إذ ا�

 <�#$ 
�{ �*+6� �d�d�� @h��d�dً� وإ�*�$ً� ، �|ذا أ�Id ��-,+�ت ا&�")٧(.  

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( U�Nا� �%=W ١٠٠ص ١، ج �7ح .  

 )٢(  ، (w�+}�+Aأا����� !� $�6" '#�" ا�  KJ@ل ا��*Jا  ٢ج،  ١، ط ص G[�'~$ ،  �6]�ر�     ،
[Nن G�[' اق ، �]"ون
ص ، ا�#]

٢٧.  

، ا�
�]]�ض ،  ١�]]\ 0+]]" ا�6�]]D ا��]]#"ي، ط   ، م�QJJان ا�صJJ*ل ، )م١٢ه]]ـ ـ ق     ٦ت ق( ا��]]6
&�"ي $�6]]" �]]> أ�6]]"   )٣(

  . ٤٠١ص ، ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

  .١٩٦، ص ١٤٥٤آ��ب ا�Qآ�ة ، ��ب زآ�ة ا���e ، ر&�  ا�X	م' ا����h ،ا�+��ري ، ) ٤(

  .١٣٤ص ٣،ج  > ا������7ح ا��*آا�> ا���Uر،  )٥(

  ٤٠١، ص  م�Qان ا�ص*ل ا��6
&�"ي ، )٦(



٤١ 
 

 
، دار ٢ط، �\ ��> $�6" ه��/،  ���B*ل م< /%=�@	ت ا�ص*لا،) م١١١١هـ ـ  ٥٠٥ت ($�6" �> أ�) ��$" ا�Qeا�) )٧(

 ، oN$د ، 
  .١٤٦، ص ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ا��8
 ا�3�#6

 ��	
  : أو ا���3��  ��� ا��Aل ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت /��A ا�%�*م ]=S: ا�@*ل ا�

 G�Q��G�#��N )١( وه/ &/ل ا�#6� G�8٢(ون�+� ا���(.  

 

  :ه\ا ا�@*ل د���و

   :ا�@�6ن : أوً� 

 @��#� ��/&} 	a 	�َEَِمْ< َ?ْ�ِ� َأْن َی �ْ�ِ�یُ� َرَ?َ�ٍEَ!َ  { ]Gد��U6؛ ] ٣:ا��[  } َرَ?َ�ٍGد��U6٣:ا� [  :


 ا�
&�ب6/م G��B3 وا�"ة $[ G 0ر&+ �
اد �� آI ��1 إّ:�
���0�@ ا�+"ل � yًا آ�ن
، ذآ


ط أن ��/ا�
&+G أو N� ، G8�#أو ض G�/& ، @أن�I6#��� ة
h6ا�#�/ب ا� <$ G6��' ٣(.ن(.   

 

   :ا��P� : ث	��ً	 

0��G و'�� –�"�1 ا��+)  Wا @��) ) ش�. (؛ ��l8  )٤(" ة�) خt6 ا-�I ش�"   –3

0�@  ا��"�1 G�:د ��� ، ��
N�6[ أ"ا�T ا�+"لّن @��Qآ�. 0� \�d� .��N�6 آ�ن و83*�  ا�*$،

�Qآ�ة� G#ا�#�/ب ا��6ن <$ �*�$B' ط
N� ،)٥(.  

K�=[ وی�د:  

ا�6N/ل  أي –، �I �) 60/م ا��04ن)٦(G��B3 ا�4
اد 0�@ '+�I ا�+"لا��Bف ��t �) 60/م 

– )٧(.  

  ــــــــــــــــــــــ


ي )١( d+أ�/ ا���> ا�، A�E%ي ، . ٢٠٧ص ١، جا��"�&
  . ٤٠١، ص م�Qان ا�ص*لا��6


 إ�@ 60/م ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت) ٢(�N� �$ "Uن �� ، G�#��Nا� �� .  �#" ا���o�a �) آ

   . ٨٨، ص م�	ر ا��*ار ا�> $�D،.  ٤٠١، ص م�Qان ا�ص*لا��6
&�"ي ، ) ٣(

)٤ (�U�
�� o+'٤٠، ص .  


ي) ٥(d+أ�/ ا���> ا�، A�E%ي ، ا. ٢٠٧ص ١، جا��"�&
  . ٤٠١، ص م�Qان ا�ص*ل��6

وا�8
ق ��> 60/م ا�6N/ل  و60/م ا�+"ل أّن 60/م " : �a/�� ا�N/آ�ن) �/ض�*� :  ]�*م ا��Aل و]�*م ا��N*ل )٦(

 ��� Gآ
Nر $8*/$� $> و&/ع ا�/d� ]�6� : 1 أن��� <$ (�
د �
د ، و60/م ا�+"ل آ� Iآ @�0 ��� ���� (�ا�6N/ل آ

�
د ش�w[ �) أ�
اد. ����و�*� 0�@ '+�I ا�+"ل ، و: ����ول أآ�
 $> وا�" و��> : ���� ��� 0� @�0 I� د

د �� Iآ @

 G#آ�ن) ،" . $�*� د�/Nد ا���*ل ا�	٢٠٠، ص  إر7 .  



٤٢ 
 

 
)٧(   ، D�  . ٨٨، ص�7ح ا���	را�> $

hYا��أي ا��ا  

 (�� �$ l��0
ض ا�a/��> �) ا�G�v�6 ، ن "#�:  

  

ا�da6/د $�*� ���#6/م ن�+G ا�a/ل ��$�م ����N#)، و�#Iّ  ���#6/م�#6/م ـ �#" ���ن �BAن ن�+G &/ل ا ١

 I�+' @�
اق �+�{I  وإ$� ا�+"ل،G��B3 ا�4
اد 0e�0��6ء آ�6 أش�ر إ��� G��B3 ا�4
اد 0�@ ا:'

  .)١(ا34/ل 

  

  

  ا�6U*/ر �a/�/ن ا��Bف �b8) ��> &/ل ا�6U*/ر و&/ل ا�#6�G�Q و$> وا�a*�؛ :ّن ـ ٢

، وا�#6� G�Q�a/�/ن �6#/$*� 0�@ ا�+"ل ل�d\ �+�دل أ�
اده� 0�@ '+�I ا�+" � ��8" ا��d/ص ��>*�vّن

�a8/ن 0�@ G��B3 ا� –$ ]�6U��� ،ا�+"ل I�+' @�0�@ '+�I ا�+"ل  ���وبأي G��B3 �+�دل أ�
اده� 0


اقe�  .)٢(دون ا:'

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

   . ٤٠١، ص  لم�Qان ا�ص*ا��6
&�"ي ،  )١( 

  . ٨٨، ص ا��*ار م�	ر ،ا�> $�D .٤٠١، ص م�Qان ا�ص*لا��6
&�"ي ،  )٢(
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  ا�ث�	تا��*ر ا��E /%� !�$	 ا����ة !�  �	ق  :ا�
	��ا��4=> 


ض �*� 3/ر  أ3�*�؛ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت ��8" ا��d/ص �) #� <�� �*�
T*� 0> أ3��
0�@ ا���/ ا?�)0�@ اخ�Bف ��*� ��> أهI ا34/ل، وه)  :   

  

  ا�م�ا����ة ا�*ا?%� !�  �	ق )١(

0�@ G*T ا:'�#Bء " ا$4
 �0" أهI ا34/ل  I#8ا� ��} @�  ). ١(" ا��l8 ا�"ال 0

 ، إ�@ أّن)٤(ر$/ي4و��ج ا�"�> ا  )٣(ر$/ي4، و���#� '
اج ا�"�> ا )٢(ذه� ا�
ازي �) ا�d�6/ل

  .)٥( >آ�
�4ان�+G ا�
ازي إ�@ و6/م ،�8" ا�#� $
ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت ��ل ا4

  ه\ا ا�@*لود��� 

/&Iw�aل ا�  ) G+&ر o�
ج 0> 0*". ا$4
  )أ0��yآ�ن G+&أي ر o��d/ص ��6 �#�� yو�/ آ�ن ،

o�#�� \�d� �*�   .آ�نy ا�
&�ب آ


ج 0> 0*"ة ا$4
 �I#8 أ�*� آ�ن ؛ و�/: أّن*� "�a/ل ا�
ازي �0��� أّن� � I��"6/م وإ:  وا�#��

 D٦("��6 آ�ن ذ�(.  

K�=[ ی�د  

 �� ��
اق ـ  �/ آ�ن ��#6/م"  0�o ر&+G أ" �a/���  ،ا'�":ل ا�
ازي : ��e���6  ـ أي 60/م ا'

 ،
َوَ?	ِ/ُ=*ا اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ<  {وآ�D ن�/ &/�� �#��@  ،�) ا�#���  إ: �|0��ق �6T[ ا�
&�بخ
ج 0> 0*"ة ا$4

�ًa!	َآ{ ] G�/���ل �6T] ٣٦:ا�& �U��$ ا
آ�> 0�@ و�T ا4رض ، وهN6ا� ]��#A& أّن ، �"ّل�ل @�0 �*

�#6/م� y��� )٧(.  

  : و�a" ن�، � 0�@ خ�B ا6T<���/34*/ر  ا�
ازي ن�+G ��آ�
 ، ��ّن $[ أّن

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦ص  ٢، ج ا����*ل ا�
ازي ،.٢٤٠ص  ١، ج آMN ا� �ارا�+��ري ، ) ١(

   . ٣٤٤ص  ٢، جا����*لا�
ازي ،  )٢(

  . ٣١٣ص٢، ج  ا���E�� م< ا����*ل'
اج ا�"�> ا4ر$/ي، ) ٣(

  . ٣١٣ص  ٢، ج ا��	ص� م< ا����*ل ��ج ا�"�> ا4ر$/ي،) ٤(


اج ا�"�> ا4ر$/ي و��ج ا�"�> )٥(' 
  .ا4ر$/ي  �#" ا�+�1 وا���o�a ، �� أT" $> �/ا�o ا�
ازي }�

  .٣٤٤ص  ٢، جا����*لا�
ازي ، ) ٦(

)٧((�U#ا�) ، .٢٩٧ص  ٤، ج�7ح ا�ص*ل  ا834*�ن) ، ا�
aا�ص*ل ا� UV	�� �7ح ا����*ل �!  (�0 \� ،

   . ١٨٦٩ص  ،  $��+G ا�+�ز ، $�G ا��6
$G ،  ٤، ج ١$#/ض و �0دل 0+" ا�T/6/د ، ط



٤٤ 
 

 


ا�) a١(ا�( �U#٢(ا834*�ن)  )وا�( Aزان)) ٣(/�)ـوا���8�  .و}�
ه� 0�@ 0"م 60/$*�   )٤( وا�

�Xا� ��رود�*$ :  

 yآ�ن G+&ق أي ر��0|� ���o خ
وج ا��6A6اد.، ه/ ا�
  ،و��8) �) ا$����� إ��Uد �
ٍد $> أ�

��Id  ا�/ا�" ��� 4ّن �#�o أي ر&+ G�QUئ؛� G�٥.(�
اد.أ�8
ٍد $>  ٌ ���I�d ا��6ه�G وه) ��3(  

  

  /��ی� م�� ا��Qاع 

 G���6ف �) ا�B�0
ض ا� "#�(�� �$ 
*b� :  

،  �b8) خBف �vG$> ا�#6/م �0" ا�
ازي 60/م ا�+"ل ����Bف �) ا��6إن آ�ن ا�da6/د ـ أ 

  .�زان) ���� ا��8إأش�ر  $6>و

8��زان)� �
 ����o أّن�a� : "  $ّv/ل ا�+� 4ّن ؛� �b8)� ا��Qاع �) 60/م ا���
ة �) ا-ن�Nء ، وا�


د � I�� ون ش6/ل ا����"�
��> ���#6/م : �w�aا�،I�$ (� �U� @�
أ�0 ا�"  : �ً�a� ا "ره� " ��
ا3


 ، و�) $�I إ�@�a� Iَیْ.ُمُ�ُآْ� َأْن َ/ْ\َبُ�*ا َبَ@َ�ًة { آ Kَa=ا� aِإن Kِِم*ْ@َ�ِ S َ*َل ُم	ة [ } َوِإْذ َ?
a+ذ�\  ] ٦٧:ا�

 I�$ (ة ، و�
a� I{آ  �ْ�ِ�یُ� َرَ?َ�ٍEَ!َ{  ] Gد��U6٣:ا�[ ، G+&ر Iآ 
�
��a� @ف إ�
dاد ا�

 أي �وا�6

a��، آ�ن 

 وآا ا� �

ة آ�نy ، و��a� اد ذ�\ أي
6 yآ�ن G+&أي ر G+&٦("ر( .  

  ـــــــــــــــــــــــ


ا�)، ) ١(aا�ص*لا� UV	�� ١٨٦٩.ص  ٤، ج.  

�) ا)٢(U#� ،٢٩٧ص  ٤، ج�7ح ا����*ل.  

���6ن �> 0+" ا�a/ي �> 0+" ا��
�� ، أ�/ ا�
��[ ن�U ا�"�> ا�A/�) ا�+e: ا�4*!�) ٣('G$B#ادي، ا�"  (�ا34/�) ا���+


. �) ا�#
اق، أُُ�*� ���
�� وا:ن�
اف �) ا:0��aد ، $> ،d0 �6ء�0 
�a@ ا�#�� �N$ <0ه�� ، G8����8> �) 0�/م $�ا�6

 ���8�d$ "�a8أ3/ل ا� (� 

 روضG ا����d��$ " G�' (�/�  ،ة ا���/{) ،. هـ ٧١٦	ا�*] ��R٥٩٩ص  ١ج، ب  .

،Gآ��� 
60 >���oا�� �X%٧٩١ص  ١، ج م. (�/Aي ا�> '#�" ا�/a�6ن �> 0+" ا����7ح ،)م١٣١٥هـ ـ ٧١٦ت('


وت ،  م��EB ا��وض��� ،G��'

آ)،$~'�G ا��  .٤٧٣ص ٢ج،م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، �\ 0+"اW �> 0+" ا���6> ا�

�$�#/د �> 60
 �> 0+"اW ، ا�#6
وف ��#" ا�"�> ا��8: ا�E�E	زا��)٤(  ���0 ، (aA�$  (�/3زان)، ش��#)  أ� /����� 

��8�d$ <$ ،(ا34/ل "  �  وا�6#�ن (� \�/��0�@ ش
ح h0"" و" ش
ح ا� Gا34/�)  و��ش� @*�
 ا��6d��،  "ا�"�> �6

 G�' (�/�٣٢٠ص  ٦، ج7\رات ا�\ه>  ا�> ا�#�6د ،.هـ ٧٩١. hی*=Eزا�� ،ا�	E�E١٢٦ص ١، جا�.  

)٥ ( ، (�U#ا�)، . ٢٩٧ص  ٤، ج�7ح ا����*لا�
aا�ص*لا� UV	�� ١٨٦٩ص  ٤، ج.  

8��زان) ، ) ٦(�  .٢٨٧ص  ٢، ج ا���� ا����Zو&
�� $�� $� ذآ
. ا�QرآN) ، .١٢٦ص  ١، جا�E=*یh ا�



٤٥ 
 

 

 "Uا834*�ن)��> ن  
�N�
،   إ�@ ���د &/ل ا�
ازي �#6/م ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت  ��ل ا$4

، و��t  ً��ّ"�� 60�ً/$ � �0مّنإإ: أن ��aل  " و���+#" أن ��/ن ا�da6/د �0". 60/م �"ل ، �� 1�a/ل 

  .)١( "��ه
اً  ��� 

  


اق �6T[ ا�4
اد وب ـ e�
اق ، �*ا ��'" �#"م إ$��ن�G ا'e�إن آ�ن ا�da6/د $> ا�#6/م 60/م ا:'

 D�/aأ "آ G+&ر o�اI34 �) ا���
ة �)  ، ��-ض��G إ�@ أّن ، �#"م إ$��ن�G إ0��ق �6T[  ا�
&�ب " 0


د $4ّن ؛ ��د�*� ا��d/صإ ,+�تا-'��ق � @�
T*� 0> +*� �"ل 0�� : 
٢(3�*�أ*� وا$4( .  

  
hYا��أي ا��ا  

 (b8� G�v�6ف �) ا�B�ه�� 60/م ا�#6/م �زان) ؛ 4ّن �آ�6 أش�ر ا�QرآN) وا��8وا���d\ أّن ا�

��� �I#8 أي �
د $> أ�
اد ����� �"ل �"��I خ
وج ا��6�� $> 0*"ة ا���  .ا�

  

  �طا�Nا����ة ا�*ا?%� !�  �	ق ) ٢

 G$B#ا� Ge�
ط �) ا�N٣(ا�(.  


ط وNت �� ن� :  ا34/���>�0" ا�v� �� �$ I}�� /وه �#�
��T/� �$ ��� o/ب ��� gخ
 ، ور�#� �#�
)٤(.  

  

K�	
   ]٦: ا��/�G[}َوِإْن َأAٌ�َ ِمَ< اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ< اْ XَEَ	َرَك َ!َ.SaE�َ rُ�ْYِ َیPَْ�َ' َآ3َم ا�=Kِa  {�#��@ &/ل  :  وم

�D د���رًا إ" &/ل ا�Iw�a ون�/ �A0ًا أ
  .)٥(" ن أخ"$��) ش*

  ـــــــــــــــــــــ

)١(8�  .١٢٦ص  ١، جا�E=*یh �زان) ، �ا�

  .٢٩٧ص  ٤، ج �7ح ا����*لا834*�ن)، ) ٢(

   .٣٠٩ص  ١، جا����	ح،  ا��8/$).٣٣٣ص  ٧، ج�P	ن ا�%�ب �> $�b/ر،ا) ٣(


اط . ٥٨ص ٣، ج ا����*ل ا�
ازي ،.   ٤٤ص  ١، جا���	ما�> �Qم، ) ٤(�
ط إ�@ ش
0) ن�/ اشNا� ��a��

�� ، وش
ط �e/ي ن�/ #�
اط ا����ة ���) ن�/ اشa0 ط
�D (ا�A*�رة ��Bdة ، وش$
��) أآ�T ام ) إن
�o ا-آ#�

 \Aد ا��/#d� ��  .���U6)ء ، وش
ط �0دي ن�/ ن�d ا��

)٥ (��/Uن ، )ا�	ري .٣٣٨ص  ١، ج ا���ه��  .٢٦ص ٢، جآMN ا� �ار،  ا�+

  



٤٦ 
 

 

  : أ?*ال ا�ص*���< !� ��� ا����ة !�  �	ق ا�ث�	ت �	ل ا��Nط


ط &/:ن Nة �) '��ق ا-,+�ت ��ل ا�
   -:4هI ا34/ل �) ��� ا���

  :إ�$	 /%� : ا�@*ل ا�ول

  ،)٣( Gـــوا������  )٢( Gـــا���N#�  )١( Gــــ&/ل 6T*/ر ا����8  وه/

  : ه\ا ا�@*ل د���و

  

  :@�6نا��u م< ا�: أوً� 

، ]٦: ا��/�G[ }َوِإْن َأAٌ�َ ِمَ< اNْ�ُ�ِْ�ِآ�َ< اْ XَEَ	َرَك َ!َ.SaE�َ rُ�ْYِ َیPَْ�َ' َآ3َم ا�=Kِa  {�#��@ اW &/لأ ـ 

l8�
ط) :أ�"(�Nة �) '��ق ا�
��8"  وا���
ة �) '��ق ا��8) وأ�" � : l8�a[ إ: �) '��ق ا��8) ، ،  ن�

  . )٤(ا�#6/م

 ، }]  ٥٤: ا��Qاب[ }ِإن ُ/Aُ�ْوا ْ7َ�xً	 َأْو ُ/wِ!َ rُ*�ُBْنa ا�=Kَa َآ	َن ِبv��ُ 7َْ�ٍء َ]ِ=��ً	{  &/�� �#��@ون�/ 

 G6�
ط ��#� آI ش)ء ، ن) : ش��ً�(وآNة �) '��ق ا�
  . ��W ���0 �� '/اء أ�*
�� ، أو أخ�8�� ؛ �

  ا�%@� : ��ً	 ث	

�� ��6ل $#�>� :ّن|ِ.؛ ��Tِزُأ$> �v���) ��6ل " : ا�Iw�a &/ل��  ")٥(.  

  ـــــــــــــــــــــــ


�#G. ٢٦ص ٢، جآMN ا� �ار، ا�+��ري )١(N3"ر ا�، h�@�Eا� �ارا���8) ،  .١٢٥ص  ١، جا� MNص  ١، ج آ

١٨٨.B�$ ، و
  .٣٧٥ص  ١، ج م�6ة ا�ص*لخ�

)٢  (��/Uن ،)ا�	ا�) ، .  ٣٣٨ص  ١، ج ا���هQeا�Bو��� . ١٤٦، ص  *لا��� "d�ط وإن ا
Nا� G6�I ��-,+�ت آ

�G �*) �� " آa/�� ـ 0��� ا��Bم ـ �
اق ؛ :ّن آ�G6 " $> أ��� أرضً� $�e�'B� ص ) $>(آ�ن/d��h) ا�a� B� أ�*�م ���

". (wB#ا��$*م،  ا� h�@=/ ا4'�/ي ،     ٤٤٩، صA�$�Eل'�/ي ، -ا.  ٣١٨، ص  ا�*Pا� �ی	ر ، . ٤٥٦، ص  �$�A#ا�

  . ١٠ص  ٢، ج ا��	7��

ا�6
داوي . ١٤١ص  ٣، ج �7ح ا��*آ> ا�����ا�> ا���Uر ، . ١٦٩، ص  ا�@*ا]A وا��*اAV ا�ص*���ا�> ا����م ، )  ٣(

، ����E٢٣٥٦ص  ٥، ج ا�  . ، G�6�� لgK@دة !� أص*ل ا��*Pأ�6"  ا�� \� ، (�، 6T#*� ش*�ب ا�"�> أ�/ ا�#+�س ا���+

 ، G��h8ا4و�@ ، دار ا� G#+Aروي ، ا�  .١٢٦، ا����EB �> ا����م،ا .م ٢٠٠١هـ ـ ، ١٤٢٢ا�

  . ٣٣٨ص  ١، ج ا���ه	ن ،)ا�U/��. ٣١٨، ص  ا�$�E�A'�/ي ، -ا) ٤(

)٥(  (NرآQا� ،Z�٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا��� . ،(wB#ا��$*ما� h�@=/ري، .  ٤٩٩، ص�� ص ٢، جآMN ا� �ارا�+

٢٦.  



٤٧ 
 

 


ض �
ط �)0�@ ها ا���6ل  )١(ين+� ر4اا0Nة  $[ &/�� �#6/م ا�
�/ آ�ن �) " ��aل '��ق ا���


ه. ا�d/رة ��#6/م ��6 ا'��o ا-آ
ام $> أ�@ ��6لٍ وا�"، �I آ�ن a�/ال، $��6U[ ا4 ���نإ�@ ا- �8


ط إو آ�6 �/ &�ل $> �v���I�� ( $�لٍ ،Nّن�6 60/م ا��ط 
Nا� o�#��/o� (� �T آg Iتٍ ��6ل، : ���6 �

  .)٢("�� $> ا��6ل 


ط�N6/م ا��8) وا�#  �T/�
ط إ�vن�h �*� �6#�>؛  اخ��dص ؛4ّن*� : ا���
ة $[ $Nا� �*�� (�


ط 0�@ ا���
ة �) ا��#��6  ؛وه/ �) $#�@ ا��8)  ا:خ��dص0"م N٣(آ�ن+��ط ا��8)��ن+�� ��� ا�(.  

  


ث	� 	ً : �[	Nورد م< ?*ل ا� 	س ب�	�xE �ا  

 ٍGa��8@ 0�@ ا�     و$*�6 ��> �0" ا$
ئٍ  $> خ�  )٤(��س ُ�#��وإن خ��*� �

 l8�
ط ) : ا$
ئ(�Nة �) '��ق ا�
  . و: ��� وا�"اً  �#���، �I6N آI ا$
ئٍ  ؛ � ه��ن�

  

��	
  :إ�$	 /%� ]�*م بAل: ا�@*ل ا�

(NرآQوه/ &/ل ا�)٥(  .  

  ه\ا ا�@*لود��� 



ط ؛$
 60/م �"ل�#� $[ ا4، ���6 أن*� ا���aس 0�@ ا$4Nا� ]$ D���.  

 (NرآQل ا�/a�" :  oووا�����
ط : �Nة �) '��ق ا�
ا?��د 60/$�ً  ، وإن�6 ����و�*�  لأّن ا���


ط �y6# $[ ا$4
 إذ &�ل Nا� (�  ًG$�0 yا�+"ل و�/ آ�ن I�+' @���) ��/ب ��/ أ��. ��/ب:0wا   

  ـــــــــــــــــــــــ

أد�� ن�/ي �e/ي ، ش"�" ا��l8  ،ي$�6" �> ا��N� <� "6�$ <� �'�aر �> ا����> ، أ�/ ��
 ا4ن+� ر : يا���	 ر )١(

��8
ًا �v'�ن�"ه� ، �� $�8�dت $�*� � <�
N0و G�$ l8�� وى أّن� آ�ن
و " ا�/اض\ �) ا���/ " و " }
�� ا��"�1 : " �

  .٢٨٠ص  ١، ج بR�� ا�*]	ةا���/{) ، .هـ ٣٢٧، �/�) �+e"اد '�G " اB�ّ$�ت " 

)٢( 
bأن:  (NرآQا� ،Z�0> ا4ن+�ر��1 .٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا��� ��aين.  

)٢(  
bأن :، (wB#ا��$*م ا� h�@=/  ف .٤٤٩، ص
d��.  

)٤(  
b/ان� ، ان�6@ �) د� ٢، ج ١، ط ا��%�X ا����� !� 7*اهA ا���* ا�N%�ی� إ$� I�a#/ب ،:ا�+�Q� yه�
 �> أ�) '

  .م١٩٩٢، دار ا���� ا�#�G�6 ، �+��ن ، 

)٥(  ،(NرآQا�Z�٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا��� .  



٤٨ 
 

 


ة وا�" �N#ول ا�����/ب ، ��/ آ�ن �l8 ا��/ب �A6اً 0> ا�"w�� ة آ�ن
N#� .��و�/ أ ،  ًB����ن 6$

�6� �8���$ "ّ0 ")١(.  

 K�=[ ی�د  
 <�*Tو <$ I}�� 
  :ا���aس 0�@ ا$4

  . ورود ا��� �6#/$� 0�@ ا�6N/ل آ�6 $
 $#�� �) ا?��ت ا��
�G6: ا�ول 
  

         ��	

ط $�+�� 0�@ : ا�Nة ��� ا�
��6# ��Bف ��� ا$4
 �B ان+��ط �� 0�@ ا����ا���
ة �) ا�
��6#�  . �) ا�

  
  

  ا��اhY ا��أي

 \T
�  :&/ل ا�6U*/ر ��6 ��) وا�ي �

ا: أو�ً e�
ط 60/م ا'Nورود ا��� �#6/م ا�G6�
  .ق آ�6 $
 $#�� �) ا?��ت ا��


ط �) $#�@ ا��8) $> ��1 :  ث	��	ً Nص �� أنّّدخ/ل ا��d�و$> ��1 أن� �#��o أ$
 �� �/T" � : اخ

0�@ أ$
 �� �/T"  ، و D�آ
و.  ، إ��� 
ا����
 $> ا �� <���/34��N|ّن �� ��� (8��و�#�� �0"ه� ���[ �

�� ا��#6@ ��  .ا��l8  :خ�Bف�4و�@ ذآ
. وإن اخ

  
  
  ا����ة ا�*ا?%� !�  �	ق ا� �E$	م ا� ��E	ري) ٣

"a�  60/م @�  :$�*� ا34/ل  أهT ]6<$ Iها ا���
ة نّ+� 0

   )٦(وا�> ا���Uر )٥(وا�6
داوي )٤(وا�QرآN)) ٣(وا�#wB)  )٢(ا�Qeا�)

  ـــــــــــــــــــــــ

)١ ( ،(NرآQا�Z�٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا��� .  


 ، ط ا��S��EP !� ]=� ا�ص*ل، ) م١١١١هـ ـ ٥١٥ت ($�6" ا�Qeا�)) ٢(a�6ن ا4ش��،  ٢، ج ١، �\ 6�$" '

��'

وت،$~'�G ا��� ، G١١٠م ،١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧.  

)٣ ( ،(wB#ا��$*ما� h�@=/  "  :و���   ٤٥٠، ص��و� ت $> '�y ��0 $> أG6w ا34/ل 4ّن ذ�D '�/��/ن I6 أن 

�I �) ��� ا��G*T <$ (8 ا�6#�@ و��> : ����ج إ�@ ا�خادd��� �ّو�� ، ���
 ا��l8 وان 0��e� G*T <$ �*��� وارد 0

  . آ�ن ا�6#�@ وا�"ا

)٤(  ، (NرآQا�Z�٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا��� .  

  . ٢٣٦٥ص  ٥، جا���E�� ، ا�6
داوي )٥(


 ���> ا���Uر ، أ��a� (�/3 &�ض :اب< ا��X	ر  )٦(�*Nي ، ا�
d6ا� (�/�0�) ا�8 <� Q�Q#6" �> أ�6" �> 0+" ا��$  



٤٩ 
 

 

 ��aون

ا�)و أ{�oو،   ))٣أ�)٢(  �ًhا�#�Aرأش�ر إ��*� و ١(($�وي0> ا�+ّaة $[ ا:ا��  ا�
�8*�م و�� �'

��a٤( "ه� ��-ن��ر( .  

  

  ه\ا ا�@*ل ود���

  :ا�@�6ن :وً�أ


��[  }َهْ� ُ/U�ِ{ ِمْ�ُ$ْ� ِمْ< َأAٍ�َ َأْو َ/Pَْ�ُ' َ�ُ$ْ� ِرْآQًا {&/�� �#��@ ن�/ $:٩٨  [�، G6� ن�
ة )ََ�"أ(�

، وا���
ة �) '��ق ا��8) ��8" ا�#6/م �) '��ق ا��8)، و�l8 أ�" : �a[ إ: ، ا-ن��ري'��ق ا:'�8*�م 


  . )٥(���vد �l8 أ�" ا�#6/م ؛ ��� �+a@ �*� ذآ
 ، و : ����6*� أ,


��[ } َهْ� َ/ْ%َ=ُ� Kُ�َ َ ِ�ّ�ً	 {&/�� �#��@ ن�/ و$:٦٥  [،  l8�'��ق ا:'�8*�م  �) ن�
ة: )َ'6ِّ��(�

�/&�ت I6N]�6T و�ن8) 60/م ا��W (6 ، ��8" : ا-ن��ري�$> $G�wB وT> وإنt ودواب ،  ا�6

  . )٦(وآ/اآ� و}�
ه�

  
  .)٧( �6 �#� $> اIT 60/$*� �) ا��8)ّنإ، وا���
ة ا-ن��ر ه/ �Ga�a ا��8) :ًث	��	

  
  ا����ة ا��*ص*!� ب��� ]	م�) ٤

8
د $> أ�
اد ��D ا���
ة� ���� : (�  . )٨( وه) ا���
ة ا�

  ـــــــــــــــــــــــ

 ���8�d$ <$ ، (�+�� "
  ، �/�) '�G" �) أ3/ل ا��a8  ، و$��*@ ا-رادات �) 6T[ ا��a6[ " ش
ح ا��/آ� ا���6

   G�' ة
   .٢٣٣ص  ٦، ج ا�]3م ا�Qرآ�) ،.هـ �a���٩٧٢ه

  .١٤٠ص  ٣، ج �7ح ا��*آ> ا�����ا�> ا���Uر ،  )١(


ي ، ا�6��a أ�/ ا��#�دات ، ���a أ3/�) أد�:  ا�%4	ر )٢(d6ر ا��A#رك �) ا���/ وا�+��ن ��> �> $�6" ا��N$ �

�G ا4زه
 ، $> ��dن��8�N$ @�/�ة و
، �/�) '�G "  ��ش�G ا�#�Aر 0�@ 6T[ ا�U/ا$[  "    : و}�
 ذ�D ، و�" ����aه

60
 آ���G ،  . ا��hE ا����<ا�6
ا}) ، . هـ ١٢٩٨>���oا�� �X%٢٨٥ص  ٣، ج م.  

   .١٤ص   ٢، ج �	7�� ا�%4	ر )٣( 


ا�)،  )٤(aا��ا� A@%ما�*b� ٢٣٣، ص .  

  .١٤٠ص  ٣، ج �7ح ا��*آ> ا�����ا�> ا���Uر ،  )٥(

)٦(  ،(wB#ا��$*ما� h�@=/  ٤٥٠، ص    

)٧( G�8dا� t8�� ��ذا ]T
   .٢٣٦٥ص  ٥، جا���E�� ا�6
داوي ، .ا�6

  .٣٧٦، م�6ة ا�ص*ل  $�Bخ�
و، )٨(



٥٠ 
 

 

  :]	م�أ?*ال ا�ص*���< !� د��� ا����ة ا��*ص*!� ب��� 

  :ا����ة ا��*ص*!� ب��� ]	م� /%� : ا�@*ل ا�ول

  )١(G ــــــــــ6T*/ر ا����8 وه/ &/ل 


ا�) $> ا�����6aــــوا�  G)ا34/ل و  )٢ Iأه <�
  ..)٣( ا�3�#6

  ه\ا ا�@*لود��� 

  ا�@�6ن: أوً�

 ��/& @��#�}  �ْ�ُ�َXَ[ِْ�ٍك َوَ�ْ* َأNٌْ� ِمْ< ُم�ِمٌ< َ-ْoُْم Aٌ�ْ%َ�ََو{ ]ة
a+#��@ ، و &/�]  221:ا��َمْ%ُ�وٌف  َ?ْ*ٌل {� 

�ٌ�=ِ�َ ���ِ�َ Kُa=َأذًى َوا� 	$َ%ُ�َEَْی �ٍ?َAٌَ� ِمْ< َص�ِ�َ�ٌة َ-ْRْة [} َوَم
a+3/ف ] 263: ا�/$ G�?ا (� "+#��� ،

8
ة ، e6��� ل $/3/ف/a�6ن ، وا���6وإّن��- �ا�#6/م  @���I ، �) ا?�G  �4ّن؛"ل 0#�
ض ا�#$ (�


آ�> ، و�) ا?�G ا���ن�G ا��*) 0> ا4و�@ ���*) 0> ن��حN6ىذا4 ا�  G��) ا�G&"d ، و�/ �� ��> ا�ّ#ـ

I��#�  . )٤( ا�6آ/رة G$�0 ��6 3\ ا�

  

  ا�%@�: ث	��ً	

�D ا���� � I�� �3/ق ا��a��o '/اء ذآ
 ا�3/6/ف أم �� �آ
 ��شN6ا���� ���/�3 ا� o��#�

 ��� /�� ، ����� و�"ل 0���> ، و�/ ��� " �t��U رBTً  : " ��#� ا���� �#6/م 0Tر G���U6� 1���

��> �6��0> أو Tر G���U6� 1��� �� ،  ً�6��0  ًBTإ: ر t��U� :
  .)٥(أآ�

  ــــــــــــــــــــــ

ا�*ا!� !�  ،) م  ١٣١٤هـ ـ٧١٤ت (���م ا�"�> 0�) �> ��Uج ا����eن).  ٢٥ص  ٢، جآMN ا� �ارا�+��ري، )١( 

 K@\ أ�6"أص*ل ا���ج ،  ، G#+} ة ،  ٢ا���6ن) ، �"ون
�7ح �> $�D ، ا. ٧٢٦م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤، دار ا��aه
ة ،ا��aه

، �"ون  ا����S=[ M ا���	ر آMN ا� �ار �7ح، )  م١٣١٠هـ ـ ٧١٠ت(  �6" ا���8)أ0+"اW �> .  ٨٩، ص ا���	ر

G#+}  ،١جG�6�
وت ، دار ا���� ا�#�� ، ، ،
Nن G�' ٧٢٦ص �"ون.  


ا�))٢( aم،  ا�*bا��� A@%٤٧٦، ص  ا�.  

أص*ل �"ران أ�/ ا�#���>، . ١٧ص  ٢، ج/�P�� ا���*ص  ��3\ ،.   ٥١٦، ص  ا���	ه� ا�ص*���ا�"ر��) ، )٣(


، ا��@K ا� 3م�Nن G�' ون"� ،G#$�Uش+�ب ا� G�'~$ ،G#+} "ان ،.  ٣٧٣ص  ، �"ون�ز Q�Y*٣٠٨، ص  ا�.  

   . ٢٩ص  ٢، جا� �ارآMN ا�+��ري، )٤(

8��زان) ، ) ٥(�  .١٢٩ص  ١، ج ا�E=*یhا�



٥١ 
 

 

8��زان) ���/ن: " �a/ل ا�� G���Uة $#�@ ا�/�"ة وا�
و$#��. ) : أt��T إ: رBTً  ( أّن �)  ا���

��> إ: اّنTر G���U6� 1��� ،  ًBTد إ: ر
U$ ـ أي �*�� "daأن ا� @�0 Gدا� G��
� &" ���h إ��*� &

�� �#� ا�4�
اد آ�6 إذا   وG$�0 G8d� y83 ، وا���� ا�G���U دون ا��"ة  ـ : �  

��o ا���� �� �$ I�T/" ��� ا�/�3 #� Dذ� <$ ��ا ا�/�3 ��ن� �#*� ����#� \d� �6$" )١( .  

  

��	
  :� /Aل ]=S ا�%�*م ا����ة ا��*ص*!� :  ا�@*ل ا�

G�8ا &/ل �#� ا���  .))٣ وا-��ض�٢( G(وه

  ود��� ه\ا ا�@*ل

���d وا��y 6��0ً� أخ� $> أ�D�/a ر؛ ���a" �) ا��8) وا-,+�ت �6T#ً� ا�/�3 $> أ'+�ب ا�

 D�/&y�رأ  BًT؛ر  G�6Uول وا�" $> ا����ا�+"ل وإن  I�+' @�0 t�Uا� Iآ (� ]wإّ: أّن� ش�)٤(.  

���ول إّ: � B� �ً6��0 ���/& �$ل ، ا�T

IT &" ��/ن 6��0ً� أو �TهBً ،�*/ ش�w[ �) آt�T I ا����


�Tل وه) ��G ا�#��6ء ��G��#$ G $> ا�.  

K�=[ وی�د  


��G $> أد�G ا�#6/م ،��t ا�/�3 ا�#�م aم وا��a6إ�@ ا� Gا�#6/م $8/ض ��إ�@ ا�/�3 ،  وإ��د :

  .)٥(ذا��

  

hYا��أي ا��ا  

0
ض  "#� (� <��/aا� ، G�v�6ا�(�� �$ \h��:  

  ـــــــــــــــــــــــ

8��زان) ،  )١(�  .٣٧٦، م�6ة ا�ص*ل  و،$�Bخ�
. ١٢٩ص  ١، ج ا�E=*یhا�

��� " و&�ل  ٣٧٦، م�6ة ا�ص*ل  $�Bخ�
و، )٢(��N$ ��� �6ّ &"ح$ G�/3/6ة ا�
ا�+��ري،  ."أ0�� أّن ا�a/ل �#6/م ا���

8��زان) ، . ٢٧ص  ٢، جآMN ا� �ار�   .١٣١ص  ١، ج ا�E=*یhا�

  .  ٩٠ص  ١، ج �7ح W=%� ا�U�N، ا����6)) ٣(

 �زان) ،�ا��8 .٣٧٧ص  ١، ج ا��	7�� S=[ م�6ة ا�ص*لا4ز$�
ي، . ٢٩ص ٢ج آMN ا� �ار،ا�+��ري، ) ٤(

hی*=E١٢٩  ص ١، ج ا� .  

)٥ (8�  . ١٣٠ص  ١ج،  ا�E=*ی�hزان) ، �ا�



٥٢ 
 

 


��G ؛��6 : أوً� aم وا��a6ء ا��h�0�@ إ{B&*� ؛ و��> ���� ا& �#� : ، G$�0 G8d� G�/3/6ة ا�
ا���

 ��d��  .وا����a" ذآ
ن� $> أّن ا�/�3 $> أ'+�ب ا�

��> �#6/م ا���
ة ا��w�a��G$�0 G8d� G�/3/6ى
0�@ 3/ر دون أخ Dا ذ�/�   �a/ل ، ، �6

�� ���6 ��خ�Bف ا���6ل �����
ة ا�G$�0 G8d� G�/3/6 �) " :  ا�+��ري B0ء ا�"�> ��� I34ا

$ّv� ، �6#�� ��
��
 �B �#�6 ، آ�6  $/ض[ � �)$/ض[ ا-���G و�) $/ض[ ا�+��) &/�� ا�QUاء وا�

  .)١("�Tءن) رIT " وآD�/a ] :٣ا��U6د�Eَ!َ{ ]Gْ�ِ�یُ� َرَ?َ�ٍ�  {�#��@ 

 l8�� Gd��$ G�/3/6ة ا�
  و���ء 0�@ ها اI34" أي "وذه� �#� ا���G�8 إ�@ أّن ا���

 G�v�$ 0/ا
� " 
� /*� ���
  . )٢("أي 0+�"ي ض

��> �#6/م ا���
ة ا�G8d� G�/3/6 ؛ 4ّن  )٣(ا��Bف �) ا�G�v�6 �0" �#� ا�#��6ء �b8): ث	��ُ	 w�aا�


{/ا �N� ��  G$�0اق
e�
 ���ول أ�
اده� 0�@ '+�I  ا:'���6#/$*� ، : � Ia� �� <$و ، G�v�6ا� (�

60/$*� 0�@ '+�I ا�+"ل @�0 o8�$ I���� ���  . ا�+"ل ، و���ء 0


T\و�4ّن ا���
ة �#� أّن ا��Bف $#�/ي �) ا�d/ر ا��) �#� ��*� ا���
ة ا�G�/3/6 ؛  ا�ي �


اق إذا دّل ا��a6م 0��� آ�6 ذآ
ن�  0�@ ا�+"لe�60/$*� 0�@ ا:' Gوا�/�3 ا�#�م $> أد� ، I34ا (�

 ��  .gن8ً� ، واW أ0

  ا����ة ا���REP?� ب	?E&	ء ا��@	م )  ٥

��hء ا��a6م �d/ر 0"�"ة $> أش*
ه� &�� G&
e�  : �v�) ا���
ة �) ا��6

  ا�م�E	نا����ة !�  �	ق )أ

 "a� 60/م @��*� 0>  )٤('�/ي -ا :$�*� اهI ا34/ل  $>6T[  ا:$���ن'��ق �)  ا���
ةنّ+� 0aون

��Aأ�/ ا� (ض�aا� )٥( .    

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٧ص  ٢، جآMN ا� �ارا�+��ري،  )١(

8��زان) ، )٢(�  .٣٧٦، م�6ة ا�ص*ل  $�Bخ�
و،. ١٢٩ص  ١، ج ا�E=*یhا�

  .٣٧٧ص  ١، ج 	7�� S=[ م�6ة ا�ص*لا��ا4ز$�
ي، ) ٣(

  .٣١٩، ص ا�$�E�A '�/ي ،-ا)٤(


ي ، ا�6��a :ب* ا�4�>أ) ٥(+Aا� 
، ��3 �) $�م ���a أ3/�) ش��#) أد�� ش�0
إا���A، أ�/{�ه
 �> 0+" اW �> {�ه

 ���8�d$ <$، ل"Uوا34/ل وا� �a8ف وا�B�
 ا�Q6ن)"ا�d��$" G�' (�/� ،ن .هـ٤٥٠���   و!�	ت ،أ�> خ

  .٤٢٩ص  ٥ج ،ا�%	ر!�< هAای�ا�+e"ادي، .٢٨٤ص  ٣، ج 7\رات ا�\ه> ،�دا�#6ا�> .١٩٥ص  ٢، جا�]�	ن 



٥٣ 
 

 

���ن)أو$Q1(�> ا�( 
  .)3(ا������6T G*/ر  و    )2($�ويوا�+ّ

  ود��� ه\ا ا�@*ل 

  ا�@�6ن

 ].٦٨: ا�
�6>[ }َ!	ِآَ$ٌ� َوBْ�ٌَ� َوُرمa	ٌن ِ!�ِ$َ�	 {&/�� �#��@ ـ أ 

ـ  ١٠: ا�
�6>[}  ِ!�َ$	 َ!	ِآَ$ٌ� َوا��Bْaُ� َذاُت اْ�َ.ْآَ�	ِم )١٠(َواْ�َ.ْرَض َوَضَ%َ$	 ِ�ْ=َ.َ�	ِم  {�#��@ و&/�� ب ـ  

����/ع ا�/ا�" $> ا��8آ*G ، �� ��>  قآ�
 ،إذ �/ 3"أا�#6/م $[ ا:$���ن  وو�T ا:'�":ل أّن] . ١١

Bن����$ �U����� ���1 ّن|� ؛ � إذا ��� : �vآI ��آ*Gًّنأ : �������G> ا���Uر 0> اا�
 $#�@  ، وذآ
 +�> آ

6
 وا�
$�ن �
ي  )٤( :ً  ��?�G ا4و�@:'�"ا�vآI ا�N�$Q٥(، و&�ل ا�(  "Gً*��8 �� :  ��آ� )٦("ه) أي $� �

G$�0 �*�#U�.  


ي ] ١٢: ا��eش�!ِ{ ]G�$َ	 ْ[َ�Yَ >ٌ	ِرَیٌ�  {&/�� �#��@  ـ جN�$Qة أي �0/ن �) }" ،     &�ل ا�
��G ا���


ي $��ه*� U�")٧(.  

  َوYَ	َء ا�aPَ�َ�ُة ِ!ْ�َ]ْ*َن َ?	ُ�*ا ِإن�َ�َ a	 �Yْ.َ�ًَا ِإْن ُآ�a	 َ�ْ�ُ< اRَ�ْ	ِ�ِ��َ< {&/�� �#��@ آ���G 0> ا���
ة  ـ  د

  .]١١٣: ا04
اف[ }

  ـــــــــــــــــــــــ

���ن) ، ���a أ3/�) $���
 ش��#)، 6�$" �> 0�) �> 0+" ا�/ا�" �> 0+" ا��
: أب< ا�Qم=�	��) ١( $Q> ا��آ�6ل ا�" ، ��

 ���8�d$ <$ ،/أ �) ا���
�� ا��"�1  ، و&} "G�wB6ا� @�0 
N+ا� I�h8� " ن "وg
aز ا��U0ه�ن �) إ
ش
ح " و " ا�+

6����A$�*�ج ا�� �� ، <�+� " G�' (�/� ،ادي. هـ٧٢٧"e+<، ا��ر!	ا�% �ایA١٤٦ص  ٦، ج ه.  

ا�+
$�وي ا��aه
ي، ���a أ3/�)  ، ا�#�Baن) إ�
اه��$�6" �> 0+" ا�"ا�� �> $/'@ �> 0+" ا�"ا�� �> : ا���م	وي   )٢( 

 G�' س"a6ا� y�+� (�/� ،(#ا})، . هـ ٨٣١$�"ث ن�/ي ن��� ش��
  .٢٩ص  ٣، ج ا��hE ا����<ا�6

 gل ��G�6 ،. ٢٣٦٥ص   ٥، ج ا���E�� �7ح ا���Eی�ا���داوي، . ١٣٩ص ٣، جش
ح ا��/آ� ا���6
ا�> ا���Uر، ) ٣(

�\ �0��  ،ا�@*ا]A وا��*اAV ا�ص*�����> ا����م ، 0�) �> $�6" ا�+#�) ا�#6
وف �. ٢٧٠ص   ١، ج ا��P*دة


ان) ، ط*Nض ،  ١ا���
  . ٢٠٤ص   م،٢٠٠٢هـ ١٤٢٣، $��+G ا�
ش" ، ا�

  .١٣٩ص  ٣، ج�7ح ا��*آ> ا����� ا�> ا���Uر ، ) ٤(


ي ، �Tر اW أ�/ ا��a'� ، أد�� �e/ي �8$
 ، $�6/د �> 60
 �> : ا�Qم�NBي) ٥(N�$Qارز$) ا�/�$�6" �> أ�6" ا�

 ���8�d$ <$ ، ���� ا�#A� ان"���8
 ، و " ا���Nف " ��Ia ��> ا�+��) ا���/ ،  �/�) ��/ارزم '�G " ا�Id86 " �) ا�

٥٣٨.، (�. ٨١ص ٢، ج و!�	ت ا�]�	نا�> خ���ن ، . ١٧٨ص  ٧، ج ا�]3م ا�Qرآ  


ي، ا�)٦(N�$Qوی�	*ن ا�?�ی� و]Q�Eام� ا�*� �V	@� >[ ف	N١٨ص  ٦ج  ، ا�� .  


ي،  )٧(N�$Qف ا�	N٣٦٤ص ٦ج، ا��.  



٥٤ 
 

 


اً  �e���  ً�6�b0ً  وش�$ ً�$�0  ًB��6b0 <$ ]6U ا�a"ر وو" : �a/ل $�6/د '#"Tة �أي أ
ا�a6"ار 

�D ا�":� ��ُ�وا����ق ه�� ه/ ا�ي َ�� @�0G  ")١(.  

  

   �	ق ا�4=>ا����ة !�  )ب 

 ، (NرآQ#��@ أش�ر إ�@ 60/$*�  ا��ن�/ &/�� }  �ً�َPَ�َ َوِ!� اْ��ِ-َ�ِة �ً�َPَ�َ 	�َ�ْ}Aِ!� ا� 	6ِ/َ� 	�َaَرب


ة[ } َوِ?َ�	 َ]َ\اَب ا��a	ِرa+٢( ]٢٠١: ا�( .  

 G6���)Gً�َ�َ�َ (  @اد �*� ا4و�
G وزوT ��3\،وو�"  ه�)ء،$� ��#� �� 0�@ ا�#+" $> رزق 60/م �


}� ��� ا�#+" و��+� � �6$ Dون�/ ذ� G+�} Gaن��[ ، ور� ���"��G ، و0$ . G6�
اد )  Gً�َ�َ�َ(وآ� Gا���ن�

$Bو ا���ر،�*� ا�� 
+aا� (� G�/a#ا� <$ G D�، آ�ن $> T/ا$[ ا4دG�0وا�8/ز �����Uن،ورض� ا�
�6>،و�

�وا���
ة ه�� ن�
ة �) '��ق ا-,+�ت �،��A �*$/60 @�0 Iا د��  .  )٣(�) ها ا��a6م�*

  ا����ة إذا آ	�� م�Aراً وم�$	  )ج

8��زان��} � َ/Aُْ]*ا اْ�َ�ْ*َم ُثُ�*رًا َواA�ًِا َواْدُ]*ا ُثُ�*رًا َآِ
��ًا {&/�� �#��@ ��/ أش�ر إ�@ 60/$*� ا�

@ أن���8 ��6 0�����+/ر وا���
ة وا��Qي ،أي �/ آ
ر�� ا�"�0ء  ، و�3 ا��+/ر �����
ة]١٤:ا�8
&�ن[

   .،)٤($> اW ش)ءأ}�@ ���0 

  

�/���) 3/ر أخ
ى و�v�) ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت  �أو }�
 ، أو ا��vن�� ، أو ا��*"�"  ، آ��

�Bءم $#� د:�G ا�#6/م وا�6N/ل� �6$ D#��@  .ذ��َأْ�َ&َ�ْت  {ن�/  &/��  	َم Uٌ�ْ�َ �ْ�َ=ِ[َ {]
�/�� ]١٤:ا�

  .)٥(ا�6N/ل وا�#6/م،  أي 0�y6 آI نt8  ���8") َن�T ،)tٌ8ْء ���
 ا���6" إ���

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥،  ص  د��� ا���	ظ ]�A ا�ص*���<$�6/د '#" ، ) ١(

 )٢ ( ، (NرآQا�Z�<$�6/د '#" ،  .٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا�����ا�ص*� A�[ ظ	ا��� �١٤٥،  ص  د��.  

)٣( 
  0+" ا�
�6> ا��#"ي ، ���8
 ا��
�� ا�

)٤ (8�  .١٢٩ص  ١، ج ا�E=*یhزان) ، ��ا�

)٥(  ، (NرآQا�Z�) ،  .٢٧٧ص  ٢، ج ا���� ا�����ا�"ر  ���*Jه� ا�ص	J6]/د ']#" ،    .٥١٧، ا����$    AJ�[ ظ	Jا��� �J��د

  .١٤٦،  ص  ا�ص*���<


ادة " ون�/ &/�*� T <$ 
6
ة خ��".  l8�  ، ن�
ة �) '��ق ا-,+�ت ؛  و��ّ�*� ��8")�6
ة (�
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�a6ء ا��h�
ادة $*�6 آ�نy ا�#6/م :&T  Iآ <$ 
6
ة $*�6 آ�نy أو��3*� ، �*) خ�� I�� ؛ Dم ذ�

  .)١( أو��3*�

  

  ا�3Bص�

 Gaر ا����/dل ا�Bن$> خ (�� �$ l��:  

�o ـ  �ق ا$4
 ا�da6/د $�� 60/م ا�+"لإ{Bق �#� ا�#��6ء 60/م ا���
ِة �) '� : أوً�A6ـ أي ا� ،


 ه. ا�d/رة ا'����ء $> ا�0�a"ة ا�#�$G وه) ، 
ة �) '��ق ا-,+�ت �#� 60/م �"لوا���+�#� : D�+�

  .خd/ص ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت 

  


ط وا:'�8*�م ا-ن��ري  :ث	��ً	Nآ�6 �) ا� ����
ض ا�6{ (� <3*�6 ��#6�d�، أش+� ����8)  �#"م اخ

ا���
ة �) '��ق ا��8) ، ���� ا��8) $���� 0��*�6 ، �#6/$*�6 ا���
ة �) '��&*�6 $� ه/ إّ: 60/م 


 ه���ن ا�d/ر��ن ا'����ء $> &�0"ة خd/ص ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت +�  .ا��8) ، و�*ا : �#

  

	
�� �+#� ا�d/ر ��� ا&��hء ا��a6م، وإ�
اد ا���
ة : ًث	��$ ،G$�0 G8d� G�/3/6ة ا�
60/م ا���

و���ن ا��Bف �) ا�G�v�6 ا�G�/3/6 ه"��، ���ن ا�d/ر ا��) �#� �) ها ا����ق دون }�
ه� أوً:، 

  .,�ن�ً�

  


ن �*� $� �"ل 0�@ ا�#6/م ، آvن ؛ و�*ا �����
ة �) '��ق ا-,+�ت ��� و: �#� �إّ: إذا ا&

 ، G$�0 G8d� �3/�]a� ن�) '��ق  أو����� و}�
 ا:$Aه�6وا�.  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٩ص  ١، جh ا�E=*ی �زان) ،�ا��8. ١٥٨ص  ١، ج أص*ل ا��P-�Pا��
خ�) ،  )١(
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��	
  . وا��$�أد��� ا����ة !�  �	ق ا���� : ا����� ا�

�#" ���ن ��� د:�G ا���
ة �) '��ق ا-,+�ت ، :�" $> �/ض�\ ��� د:�G ا���
ة �) '��ق ا��8) 

 @�0 ���A$ t6ا ا�6+�1 �) خوا��*) ، $[ ���ن ن/ع د:�G ا���
ة �) '��ق ا��8) وا��*) ، و�v�) ه

  : / ا?�) ا���

 

  .ا����  �	ق !� ا����ة د��K ���:ا�ول ا��4=>

 ��ا��8) �) ا��Ge ض" ا-,+�ت وه/ ا��U/د ، ��aل ن8@ ا�N)ء إذا �T". ،ون8@ ا���� إذا �� ��+
)١(.  

�ً�BA3م :واQU�� : �$ /ه)B� ( I#8ك ا�
�  .)٢(وه/ 0+�رة 0> ا-خ+�ر �

  .��8)'��ق ا �) ��
ةا� �Gد: 60/مإ�@  )٣(اG$�0 <���/34 ذه�&" و

  

  ـــــــــــــــــــــــ 

، ص  مEB	ر ا���	حا�
ازي ، .٣١٢ص  ٢، جا�@	م*س ا����Z  ،. ٣٣٧ص  ١٥، ج�P	ن ا�%�ب�> $�b/ر، ا) ١( 

٦٧٤.  


�Tن) ، ) ٢(Uت ا�	ی��%E٣١٤، ص ا�.  

ص  ١، ج ل ا��P-�Pأص*، ا��
خ�)  . ٢٤ص ٢ج ،ا� �ار آMN م' ا��Q دوي أص*ل ،ا�+Q دوي: ا������ )٣(

 $[ ا�E@�ی� ا���E�� ا�> ا�*�6م ، . ٨٧ص ١، ج، �7ح ا���	را�> $�D .  ٥٠١، ص  م�Qان ا�ص*ل ا��6
&�"ي ، .١٥٩

  .  ٢٠٩ص ١، ج�� ا���Eی� /���Pدش�. ،  $�
أ

���6ن) ،.١١٠، ص $S ا�*ص*ل وا�م��Eما�> ا����T، .  ٢٣١، ص أص*ل ا���	م ا�+�T) ، : ا��	�����E	ح م� ا�

  . ٢٥٤ص  ١، ج��N ا���*د  ، ا�A�a�N).  ٤٩٩، ص ا�ص*ل

 ��%!	Nا�  : ،(��/Uنا�	ازي .  ٣٨٨ص١، جا���ه
�Nا� (�ا����Eة !� أص*ل ، ) م ١٠٨٣هـ ـ ٤٧٦ت(إ�
اه�� �> 0

K@ا��  ، oN$د ، 
  ١٠٥ ص  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، �\ $�6" ��> ه��/ ، �"ون {+#G ، دار ا��8

م�$	ج ا�*ص*ل ، م' �$	ی� ،  �hوي�ا�+ ٣٤٤ص ٢،ج ����*لا ، ا�
ازي .١١٠ص  ٢ج، ا��S��EPا�Qeا�)،  .

 ٢، ج ا���� ا����Zا�QرآN)، . ٤٥، �Y' ا�X*ام' ا��+�) ، .٣١٢ص ، ا�$�E�A'�/ي ، -ا .٤٥٥ص  ٢ج ا�P*ل،

  .  ٧١ص  ، �	ی� ا�*ص*لا4ن�dري ، . ٢٧٠ص 

 ٥،جا���E�� ، ا�6
داوي. ١٣ص  ٢ج،وض� ا��	��ر ا�> &"ا$G،.١٧ص ١، ج ا�*اضh ا�> I�a0 ،: ا���	ب=�

  .٣٣٩ص  ٣ج ،ا����� ا��*آ>�7ح  ا�> ا���Uر،. ٢٣٦٥ص

  . ٣٠٩ص،   ا��	M7 ،*"ي ا�Q� :6یAی�ا 

  . ١٠٠ص ١ج ، �7ح W=%� ا���N ، ا����6): ب	ض���ا



 ٥٧

 :ه\ا ا�@*ل ود���

  ا�@�6ن: وً� أ

 ] ٩١:ا4ن#�م[  }ِإْذ َ?	ُ�*ا َم	 َأQَ�َْل ا�=Kُa َ]َ=S َبNٍَ� ِمْ< 7َْ�ٍء َ?Aَُروا ا�=Aْ?َ a��َ Kَaِرrِ  َوَم	 {�#��@ &/��

  .]٩١:ا4ن#�م[}ُ?ْ� َمْ< َأQَ�َْل اEَ�ِ�ْ	َب ا�aِ\ي Yَ	َء ِبKِ ُم*َ S ُ�*رًا َوُهAًى ِ�=�a	ِس  { ا��*/د &/ل 0�@ ارًد

0�@ إد�0ء ا��*/د �#"م إنQال ا���� ا���6رّد اW �+�رك و�#��@   <�� �� /�� ،
N+ا� @�0 G�و

�*��0�@ إ��د�*� ) : ش)ء(، ��l8  آB$*� �0$ً� ��6 رّد 0 Dة �) '��ق ا��8) ، �"ّل ذ�
�) ا?�G ا4و�@ ن�

  .)١(ا�#6/م �) ها ا��a6م 

  

   :ا��Y	ع:,�ن�ً�

 ���/&)W�0�6) : ا�� إ: اTإ "��/� G6�  .آ

6/م ��6 آ�ن &/��� : ا�� إ: اW ن�6U� ��8[ ا?�*G �/ �� ��> ا���
ة �) ا��8) ��#"  :&�ل ا�
ازي

@��#� W٢(" '/ى ا(.  

�0�6 ، ��/ �� ��> 3"ر ا��Bم نI�� ��8 "  :�زان)�ا��8 و�a/لTإ "��/� G6�&/��� : ا�� إ: اW آ


آ�> ��0��aد �#"د N6ا� vA�ا?�*G $#+/د ��o ��6 آ�ن إ,+�ت ا�/ا�" ا��o �#��@ �/��"ا ؛ 4ّن ها رد �

   .)٣( "���/T/د 

  

 	ً
  �a/ل ا�Iw�a ا��/م أآ�y ش��� �6> أراد .)٥(، ��ن ا:'����ء $#��ر ا�#6/م )٤(G�3 ا:'����ء  :ث	�

  ـــــــــــــــــــــــ

)١(  ، (NرآQا�Z�٢٧٠ص  ٢، ج ا���� ا���.  

  .٣٤٣ص ٢ج، ا����*ل،  ا�
ازي) ٢(

8��زان)ا) ٣(�� ، hی*=E١٢٨ص ١ج،  ا� .  


�	ء )٤(E �وا:'����ء ن/�0ن $�Id و$�Aa[،  .إخ
اج ا��6���@ $> ��� ا��6���@ $�� �|�"ى أدوات ا:'����ء : ا

��$ @���وأدوات .وا�Aa�6[ $� �� ��> ا��6���@ ��� �#hً� $> ا��6���@ $�� . ا�6�Id $� آ�ن ا��6���@ ��� �#hً� $> ا��6


اه� إّ: وخB و0"ا و��ش� و}�
 و'/" ا:'����ء ه) U$ ى
T �$ى ، و .،G�أث� ا�=R� !�  0+" ا�/ه�ب 0+" ا��Bم {/�


، ص  ،ا-3Eف ا��A$EXی<Nن G�' ون"� ،
d$ ،مBدار ا�� ،G#+} ٤٣١ـ  �٤٣٠"ون.  


ي ،  )٥(d+ا� A�E%٢١٩ص  ١، جا�� .، (T�+م ا���*ل ا�	ا�) ، .٢٣٨،ص إ��Qeا� S��EP١٦٣ص ٢، جا��=  



٥٨ 

آ
ه� �*ا ا��8) �0" ���� ذ�D ا-,+�ت، �"ل 0�@ ا��8&*� آ/ن*� ���+� &�ل $� أآ�y ا��/م شً�� �

(wQUب ا��U�-ا �&��� : (wQUا� ��  .)١($��&�hً ��؛ 4ّن ا��

(NرآQل ا�/a�:  " /ن��م أن Q�� ، ��$ @����|ّن ا:'����ء إخ
اج $� �/:. �/�T دخ/�� �) ا��6

/6#�  . )٢("م إّ: ذ�D آ�I ا�4
اد واGُ+T ا:ن"راج ، و: $#�@ �

  

$�0�*� ��4ول موا���
ة �) '��ق ا��8) �#� '/اء ��ش
ه� ا��8) أ 
، )$� أ�" &��6w ( : ن�/ ؛��ش

  .)٣( )$� &�م أ�"( : ن�/ وا���ن)،

  

  :ا��*ر ا�uB/ �E ]�*م ا����ة !�  �	ق ا���� 


ا�) �60/م ا���
ة �إ{Bق G$�0 ا34/���> $[ aأّن ا� "ُUق ) '��ق ا��8) ، نB}-ا ا��d ه

  .ا�d/ره. و&" وا��a �#� ا34/���> �) �#� �+#� ا�d/ر ،


ا�)aل ا�/a� : " ، <���/34�6ء وا�وأّ$� ا���
ة �) '��ق ا��8) وه) $> ا�#�w�U إ{Bق ا�#

 I}�� قB}-ا ا  .)٤("و�a/�/ن ا���
ة �) '��ق ا��8) �#� وأآ�
 ه



ة �) '��ق ا��8) ـ $� رأ�y أ�ً"ا $>  ه. ا�"0/ى ـ إي ا�"  :و�a/ل �) $/ض[ gخ��

 <$ 
���� I� I���N� �*d�d)ء &� ]a� 0�6*�، و��T|� G3/d�ا34/���> ��dd*� $[ أّن*� $

  .)٥( "ا�d/ر 

  


ا�) ,Bث 3/ر ��� ��*� ا���
ة �) '��ق ا��8) وه) 0�@ ا���/ ا?�) aا-$�م ا� 
  :وذآ

Sق ا:  ا��*رة ا�و�	�ار (��* ) �(���� م' ا����ة إذا و?%� !�  Aا� �! �Y!') � ر��	ب:  

   ـــــــــــــــــــــــ

= ، @�  .٣٤١ص  ١ج، /�N�M ا��P	م' ،  ا�QرآN). ٦٥٩ص  ٢، جا�%Aة  أ�/ �#

  .١٥٩ص  ١، ج أص*ل ا��P-�Pا��
خ�) ، ) ١(

)٢(  ، (NرآQا�Z�٢٧٠ص  ٢، ج ا���� ا��� .  

)٣(  ، (NرآQا�Z�٢٧٠ص  ٢، ج ا���� ا��� .  


ا�) ، )٤(aا���*ل �7حا� h�@�/  ،١٧٠ص .  


ا�) ، )٥(aا�  UV	١٨٦٤ص  ٤ج  ، ا�ص*ل��   

  



٥٩ 

 

-ّ,�ا +�* ذ�$ ، و'&��ا �% �$ أن ت�ل "  )١(��ّن ������ وا�� ا���� ا�َ���ُ���	ا��ا
	 أ���ل 

  .ر%6 
	 ا��ار �% ا3:&ن 
9-$ إذا -7�8 ا��6% ��ص1 ا���5ة 
�$ إ�3&ت� ��ص1 ا�0/�ة 

ه	 �6اب * وا�8�ق ��� " ر%6 
	 ا��ار �&��
A و'��$ " ر%6 
	 ا��ار ��8@ ا��:&ء +�* ا��8<، 
&=و�

  ؟��E '&ل ه% ر%6 
	 ا��ار 

 �� G�� ) ا��ار 	

�L& ر6% وا�5 �% آ/�� ، وا�/&-�J �6اب ��E '&ل ه% م� ر%6 
	  أي) "ر%6  M��

 N��Eا� 	ص�ق -8 &E� "ر6% إ &L�
�ل +� م��N ا��%6 
�7 " ر%6 
	 ا��ار ، 
O ��0ن �
ا��ار ؟ 

  .م� ا��ار 

	

�L& " ر%6 
	 ا" :��ل ا��ا M�� A

�T ت�� ، 
RSL ص�رة " م�"��ار �&�� 	8:Eا� �EUت� T�


  .)٢("ت7Y تW�,X ا��+�ى 

  :��� ا���� �� ا������ت : ا���رة ا������  

��G ا�T0Y +� ا�\�Eم �5[ و'A آ��$ م& " : ��ل ا��ا
	و�,� �� -8	 ا�T0Y +� ا�\�Eم&ت ، 

&Eً05 M�� اSن ه&

�� زوج ، إ" د ا�\�د ، وآ% 
�ٍد م� أ
�ا�&���Gِ +�*  آ% +�د زوج،  �0� T� $وذ�

���7 ا����0  أي، �&f% ، �% م,�دك إ��&ُل '�ل م� '&ل آ% +�د زوج 
�7 �ُ� أ-M�� 7َ آ% +�د زوج 

 �+ T0Yا� G�� �L
 $�Sآ M�� &LU\� %� �'م "ص&د�E\ا�  &EL:�� م% ا�8�ق��
G���&� T05 +�* ا�\�Eم،

")٣( .  

     )٤(�ورديا��L هSا ا"��/:&ء ـ أي م� +�Eم ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ـ  م�E -ّ�� +�*و

   ـــــــــــــــــــــــ

 )١ (�م�EY ا�������	 ، +&�T أد��l� Gي 
�� م&�0	 +&رف  أ���E �� ا���� �Y ،�0+��اj �� م: ا$� ا�#�" ا�!ََ�ْ�ُ���ّ

� o�ح ا�mE "  �&�\��م ا���JE ، ص:1ّf " و   "�/Eء"  و "  [ا�&Lا����f	 ، . هـ ٥٢١، ت�
	 �:G��  " J اخ�Oف ا�8

  .٤٥٤ص  ٥جه"ای� ا���ر'�� ، ا���lادي، . ٥٦ـ ٥٥ص  ٢، ج $%�� ا����ة

 )٢( ، 	
  .١٨٦٤ص  ٤، ج�+�56 ا4ص�ل  ا��ا
	 ،. ١٧٠، ص  12ح /.-�, ا�+��لا��ا

)٣ (، 	
  .١٨٦٤ص  ٤، ج�+�56 ا4ص�ل  ا��ا

Gvv ، ا��vv�8ح أ��vv ، أم�vv�ك �vv�Y �vv� w�vv5 �vv*�: ا�#<<=1وردي)  ٤(�Eب ا�&Lvvx� ���vvوردي ا��Lvvدرس ، ا�� J8vv��8ا� Tvv�+و 


�vL&  وت��Av  ا��,�vف   *v�5  %v�'  اف�Y-&v�  �vت��+ ،  �v�  8&ت:v,م  &vL:ت  " م&vY�
v	 أص�vل   ا��:  v
v	  ا�����vY&ت "  و" � ا�8 

 �
�x-،        *v�+ %v� +) م��Xط �}&م\J اzم&م م�EY �� �\�د " (   ا�T0Y "و "  أص�ل ا�8، �vر دم�vL� ر�vx:م Gv�5 ء&vE�

�-"�<� آB<�ب   :وا-{v�  .٥٢١ص ٦، ج ه"ای<� ا��<�ر'��  ا���vlادي ،  . ٤٤٢ص  ٢ج، @!-<�ت ا�?<�'���   ا=�:�ي ،. R�3 +&م أ

ت<  ا�B.-���ت '� أص�ل ا�+-D ،، ) م١٣٣٧هـ ـ ٥١٧ت (�w�5 �� *�Y ا��L�ودي  ).٢(، ا�E\�ف �� 
	 ر'T  ا�B.-���ت

  . ٣٧ص. م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ا���&ض ،  E١	 ، ط+�&ض �� -&م	 ا���



٦٠ 

 

  . )٤( زه�� �� ا�:�رأوم� ا�E\&ص��� م�EY    )٣(وا�\�&ر )٢(وا��رآxــ	      ) ١(وا�\�Oــ	

  

  :ا�.�1ات ا��Fص� :ا������ا���رة 

,�د �L& ا�:0�ات ا��	 " ت��8 ا�\�Eم �:L�8& إ" إذا دخ�L��+ 7& 5�ف Eو" م� " وا� %- 	
ا��ا

م� 6&ء-	  م&"'�7  
9ذا �T ت\T ،" م& 6&ء-	 ر6% "  أن ا�&�% إذا '&ل   ا��Eّ�د وت�\� ا�}�6&-	 +� 


+7E " ر%6� Lَیٍ� �Iْ/َ �ْJِ/�ِ=� َوَ��{، ووا
TL ا��مxX�ي 
	 ت��8� '��� ت\&�* )٥(ا�\�Eم)م�(�J}8ت 
&د

�ْJ� َی�ِتL �ْ=ِJ$َر MNْا ِإ�َآ�ُ� �=َ.ْ�َ  �َ�Pِ1ِ�ْ�ُ{]٦( ]٤: =-\&ما(.  

J+&E6 م� ا�:Y&ة و'&ل رأ�7 ذ�$ �TL  إ�*ا��مxX�ي ،و-���  وا�5ّ� ا��ا
	 �O0م ا�}�6&-	 و

" Jص&Xا�:0�ات ا� RSم؛ و م���رًا أّن ه�E\إت��8 ا� &L��+ 7إذا دخ� &L�
�OXف ) م�(ّ-Y� &E,% ا�\�Eم 

 �Y- Jم� أ�5  م&" ا�:0�ات ا�\&م 	ء" و " 6&ء-	o م& +:�ي م�  " J}8� 7
S5 ��

	 هSا " م� " 

   .)٧(ا�E/&ل �0&-7 ا�,��E\�� Jlم

	
     )٨(7�0ا��	 أo&ر إ��� ا�� ا��ا�\�Eم 
	 ا�:8	 �&�,�� ا�\&مJ ا��	 ت�U	  وا���ل ا��ا

   ـــــــــــــــــــــــ

 )١ (�6Rا�� : vأص ��
  ،  	xا��م 	�O\م ا�O�zا ��o ، jأ�� �\�� خ��% �� +��ا  
&v5 	vض�
" @ ، م�v م,v:8&ت�    ��	 

، " 6&مA ا��v05z %�,Y&م ا�E�ا��v%   " و "  و��ه&ن ا������ 
	 +:�ان ا����8� " و "  
	 ت:�< ص�� ا�\�Eم ت��< ا��L8م 

J:� 	
�س ٧٦١ت�Eد ، .هـ ���7 ا�&E\ه�   ا�� ا�S>رات ا�S>2،  .١٩٠ص  ٦، ج 	0�v١٠٤ص  ٦، ج@!-<�ت ا�?<�'���   ا�� .

  . ٤٤٩، ص/�-�, ا�+=�م  ، ا�\�O	 .٣٥١ص  ٥ج ،ه"ای� ا���ر'��ا���lادي ،  .١٨٢ص  ٢، ج ا��!�� ا�+B, ا�E�ا�	 ،

)٢ ( ، 	xا��رآU٢٧٧ص  ٢، ج ا�!�1 ا����.  

  .١١ص  ٢، جح���2 ا����را�\�&ر، ) ٣(

��8Y� ���Y{� وم\� آ�&ب ت���� ا �UY�، وآ&ن  زه� ا�T�\=&1��x �ت،  م�EY أ�� ا�:�ر زه�� ا�E&�0	: أ$� ا�.�ر)٤(

 ، G�' �L� �+ا=ص�لأ T�+ 	
، ت�
	  ه�T�\� T ا=ص�ل وأ�1 آ�&ب أص�ل ا�8� ، وه� م�A6 ه&م �����Jِ وا=�&تSة 

  J:م�١٩٨٦.D� D-+ل ا��ب أص�Bأ�� ا�:�ر زه�� .٢، ص �-"�� آ �EYأ،  )م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧ت(مD-+ل ا��ون  ص�� ،

 ، J\�fا=، ٢ج J��0Eاثا����� J��ص ، ��و زه  �x- J:� ١٦٩ن.  

 )٥ ( ، 	
  .١٧٢، ص/.-�, ا�+��ل  12حا��ا

  . ٣٢٣ص  ٢، جا��?�ف ا��مxX�ي ، ) ٦(

)٧ ( ، 	
  .١٧٢، ص/.-�, ا�+��ل  12حا��ا

�ب �� إ�Y&ق أ�� ���1 ��: $� ا�ّ#�X�ّّ ا) ٨(\�  �+ Sاخ،�\xوا� Jlن وا����  ا��Y:� &Eً�&+، 7�ّّ0�ّ ا��0
��� و+�T ا�

 ذ��< م& �L& أ�5 و" وا��  و" ص&
� و" ���G  و" آ��A ود�	 م� د��G و""  م:L&و )١(وا�0�اع 

  .و" ص�ت ، ، و" ارم ، و" داع ، و" -&
� ض�مJ و" �fري



٦١ 

 

  .م�M وم��Eع: وأo&ر ا��ا
	 إ�* أن� ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 E�'&ن 

:M م�:��Y- ، J " ر%6 
	 ا��ار وم\��J ا��	 �:8	 ا�}" " " ا�:0�ة 
	 ا�:8	 مA : ا��-�5 ا���1د 

 �Y- J��,:إ�% �$ و" 3&" م N�&� " $� ض�+ T� ".  

وه� هRS ا�E�0&ت ا�J��8YE +� ا������l ت8Y@ و" �&س +��L& إ" م& أo&ر إ���  :ذ�Z وا��#��ع ���"ا  


 &L:م Wو�\�ض +� آ% م& ه� خ ، Jذ�$ م� ا=6:&س ا�\&م �Y-ء وم��6د و	o �Y- �0ن ا��+�ة م��


	 م�ضA ا��E�� " %�,8& مA ا��W�,X ا�\{�T ا�Sي " Nت�� ، T\ا�,�رة " ت RSم/��  +�* ه N���

J��0ا+� ا��
	 ت��LE ا� &E�� " ، ��YEء ا�OU8م ا�O0�)٢( .  

  

  1أي ا�1ا\,ا�

  :�\� +�ض ا�,�ر ا��&�J ا��	 ت�E+ W,Xم ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 W�X- ، إ�* م& ��	 

=-L& ؛ت\A T مA ا��:��� "-�Y " ر%6 
	 ا��ار �&��
 )"  (ا�:0�ات إذا و'\7 مA : ا�,�رة ا=و�*: وNًأ

  :" ���E� &L� T& ��	 . �:8	 ا�}:Sٍ�:�5 "M �:8	 ا���5ة ، 

َ̂(�8@  -أ َ̂ َوN ُ'ُ#�َق َوN ِ\َ"اَل ِ'� اْ�َ�_J {'��� ت\&�*
	 ) َرَ'   +�*  ]. ١٩٧:ا���ة[ } َ'R َرَ'

   ـــــــــــــــــــــــ

دواو�� ا�\�T ، م:L& إصOح ا�N�:E، وتG�SL ا=�8&ظ،  و ا��,���� وا��0
���  �� ت,&-�1 
	 ا�:�Y وا�x\� وا����8� 

 J:� 	
   .٥٣٦ص  ٦، جه"ای� ا���ر'��ا���lادي،.٢٤٩ص ٢،ج$%�� ا����ةا����f	،.هـ٢٤٤ت�

G +�	 �� ا����Y ا�L:&-	 ا"زد:ا��1اع  )١(� ، J���\�&� T�&+ ��Yي، أ�� ا��,Eي ا�)%E:و'�% ) آ�اع ا� R�,�


	 ا����Jlم&م��،��  �{:Eا� &L:م,:8&ت +�ة م J:� 	
ص  ٢ج،$%�� ا����ة،  ا����f	 .هـ٣٠٩، وا�GX�:E ا�E}�د، ت�

١٥٨.  

  .١٨٦٨ص  ٤ج، �+�56 ا4ص�ل  ا��ا
	،. ، ��,�ف ���� ١٧٢، ص  /.-�, ا�+��ل 12حا��ا
	 ، :ا-{� )٢( 

)٣ (          ���v:ون ت�v� >�8�&v� ن�'&vا�� &vvب،و'�اه�	 ا��LvxEر �v' .     ��&vv�اءة ا��v آ/�v� وأ�vE+ �v�و و�\vxا��م �vEYم �v� �vvEYم

، دار ا�Gv�0   ٢، تv�+ >v	 م�vEY ا�,�v&غ ، ��vون Jv\�f ، ج       ا�.?1 '<� ا�-<1اءات ا��?<1   ،)م ١٤٢٩هـ ـ  ٨٣٣ت (ا�}�ري 

'�أهv& ا��v آ/�v� وأ�vE+ �v�و و�\�vب ـ أي 'v�اءة         " و��vل ا��v أ�v	 مT��v     .  ٢١١ا�\�J�E، ���وت ، ��ون �:x- J� ، ص 

 JEآ�)]

A وا��:���v ـ، وJv{5 ذ�v$ أ-vEL& م�
�+v&ن �&"���vاء،        ) ر��&� "   �vYا� 	v
 "      >�8�&v� ن�'&vا�� &vو'�أه ، &vEL:+ �vخ�

و�* �\�Eم ا�:8	 =-�اع ا��
v[  ��ون ت:��� وو�L6 أن -A�E6 *8 ا��
[ وا���8ق ؛=ّن ا�:8	 +&م 
�L �:8	 ا�}:M ، وهSا أ

�-,vv� ا�vv�+ �vv� ���vv	 ��vv م�vvEY ا��vvx�ازي ا�vv\E�وف �vv&�� أ�vv	 مT��vv    .وا��vv�8ق>>' ,>>P�ا�� b�>>\و = A
��&vv� &vvLاءت�'


A  ، وهv	      ) ر
ٌ[(، وه:& 6&ء �8@ )٣(وا��:�����&v� " Av7 مv\'ة و�v0- Jا�� 	
     %Evx�
تTv05 �v�8 ا�\�vEم  

]
  .\��J ا�}E&ع ، وم�م&ت� ا����J وا�8: ا��
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� َیْ�ٌم Dِ�'ِ dٌ�ْ$َ N َوN  {'��� ت\&�*  -بَ/ِIَْأْن َی fِ!ْgَ �ْ�ِ �ُْآ�.َgَْرَز �M��ِ ا�ا َأْ�ِ+ُ-�.ُ�َL �َیSِMا� �=َiَی� َأی �ٌMُخ� Nَو

مA " 	 ا��J ا�JE��0 -0�ة و'\7 
) َ$dٌ�ْ(و�8@ ].  ٢٥٣:ا���ة[ }2ََ+�َ�ٌ� َواْ�َ��ِ'1ُوَن ُهُ� ا��Mkِ�ُ��َن 

Rص�ر *�oأ-�ا+� و A�E{� Aم ا����E+ ��8ت 	وه ،A
��&�)١(.  


\EL& مA ا��:��� " �&j   إ"" �5ل و" '�R " أت8&ق أ�JE ا��Jl +�* �6از '�ل  -ج��.   

  . )٢(" �:8	 ا��R�5  -�:8	 ا�}:M أي –وا�:8	 
�N�� &E آ�� ��\�Eم 

  

ت��/:* م� +�Eم ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 �E& ��	  نأ�م �:�l	 ��G ا�T0Y +�* ا�\E: ا�,�رة ا�/&-�J :  ث���ً�

:  

	  -أ�Yم ا��E\م� ا� Mو�� Gم ا����E+ م� �&ب &L-ّإ.  

  إّ-L& م� �&ب ا���G ا�}��	 " ا��0	 وا�Sي ��N8 مA م\:* +�Eم ا���G ا��0	 ��S$ -ب

  .)٣( '��TL م& ا�5 خ�� م:$ �&��J آ���، وذ�$ ه� م\:* ا�\�Eم

  

م& " ���T ��؛ zّن "مْ� "أّن ا�:0�ات ا�X&صJ " ت��8 ا�\�Eم إّ" إذا دخ�J:  &L��+ 7 ا�,�رة ا�/&�/: ً�ث���

	
  �% -Wّ ������ +�* ؛ ا��مxX�ي وأ�JE ا�\���� ��� م�N8 +��� +� ا�}�6&-	 و )٤(-�� ا��ا


� ، و'&ل '�ل Oو�%" خ��� +:� أ�� �5&ن م�  آE& 6&ء-	 ر6% ���8 ا�\�Eم؛ و�0ّ:� أورد اE�5&ل ا��- &Eآ

 Jlم� أه% ا=ص�ل )٥(أه% ا�� 	م�� ا�}��:�Yوإم&م ا� .  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٠م ، ص ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤،م��\J مJ0 ا�0E�مJ ،  ١،ج١ت< +�E5 �Eان ا����0	، ط ، ا�-1اءات و���=�

)١( ، 	�O\م ا��٤٤٥،ص /�-�, ا�+= .  

 )٢ (JY8,ا� M8:� ذات� A6�Eا�.  

)٣ ( ، 	xا��رآU٢٧١ص  ٢، ج ا�!�1 ا����  .  

)٤(  ، 	
  .١٧٢، ص /.-�, ا�+��ل  12حا��ا

م�EY �� ���1 �� +�	 �� �5&ن ، أ�3� ا���� أ�� �5&ن ا=-���	 ا�f&-�l	 ، ��ع 
	 +�T ا����8� وا�\���J :أ$� ح��ن )٥(


	 ا����8� ، و " ا��Y� ا���YE : " ,:8&ت م:L& وا��اءات وا=دب وا��&ر�� وا�:�Y ، وم&ل إ�* مSهG ا�{&ه� ، �� م "

 %�Lح ا����o 	
 %�E0وا�� %��Sم}��ان" و " ا�� R�,�Xف وم&xم��ل ا"رت  " 	fا����&L��+ �E�+أ ،  

م& " �mول  أن، 
&��8@ +&م و�E�Y� �0% "م& 6&ء-	 ر6%  "'�7  إذا: '&ل ������  :��ل ا�}��:	 

ا'�8- *U	 M:6 ا��6&ل +�* " 6&ء-	 م� ر6%  م&" '�7  
9ذا" ل 6&ء-	 م� ر6% �% رO6ن، �% ر6&

   .)١(ت�و�%  ا�\�Eم م� ���
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 �

	 آ�&ب ������ ، و��ل +:� م� ه� +&�T �&��0&ب 
&ل " أ+� R�{� T� �-ّأ 	
، وهSا وذآ� ا��ا

 �39&ت أ�� �5&ن، و، 
 )٢(ا=ص�ل  أه%=ّن ا�E/�7 م�م +�* ا�:&
	 آE& ه� م\��م +:� ا�O0م ��� م��T ؛

 	
  .ا�}��:	 م�ٌم +�* -8	 ا��ا

  :، و��0E ا�}AE +�* ا�:�Y ا�ت	���6< ا�}AE ��� آOم أه% ا=ص�ل وا�\���J أو�* م� ا�و

��E�' *�+ 8&د م� ا�:0�ة��Eم ا��E\٣(ا�(:  


O ����ق إ��� اE�5&ل ا���و�%: ا4ول W:ا�. �  .)٤(و�%ا�{&ه�، 
����ق إ��� اE�5&ل ا���:  ا����

  

  

  

    ـــــــــــــــــــــــ

 J:� م&ت ، Aا�}�ام AE6 ��&آ� 	
@!-�ت ا�.��ی��  ا�� '&ض	 JL�o ،.٢٨٠ص  ١، ج$%�� ا����ة ا����f	 ، . هـ ٧٤٥

   . ٢٨٩، ص وا��%�ة 

  .٤ص  ٢، جا��#n+�B ا��lا�	 ، . ٣٣٩ـ   ٣٣٨ص  ١، ج ا�!1ه�نا�}��:	 ، )١(

)٢( �
	 '� �:8	 �\�م +�o �-ّ= " �E&ه� +�م� ، وا�E/�7 �/�7 =:  ا���!X �-"م ��n ا�.�'&:�&
 ، T�+ 7 م\� ز�&دة�/Eّن ا�


	 ص�&م +x� ذي ا�J{Y �5[ ورد  ��'�ع ذ�$ آ/��ة م:L&  م& وا=م/��E�\�J ��'�ع ا�x	ء ،  �E5م&م أzأ��� ا Gذه


	 ا�\x� '�  ر��ل اj ـ ص�* اj +��� رأ�7م& " +� +&�Jx '&�7 :  ا4ول: ��5/&ن  &ًE�&ـ ص Tو�� . " ،Tم�� Rروا 

  .و
�� -8	 ص�م ا�\x� . ٤٥٨، ص ١١٧٦، آ�&ب ا"+�0&ف، �&ب ص�م +x� ذي ا�J{Y، ر'T ا����,

 �ص�&م +&�oراء وا�\x�ـ أي م� ذي :أر��L+�� �0� T� A ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ:+� J,85 '&�7: ا����

o %أ�&م م� آ J3O3ـ و J{Yاة ا��lورآ\��� '�% ا�،�L.،	�&�:ا�#.� ا� T'ر ، �Lo %أ�&م م� آ J3O3 ب آ�1 �,�م&� ،

وأخ��6 أ�� داود +� �\� أزواج ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ '&�7 آ&ن ر��ل اj ـ ص�* اj .٢٢٠ص  ٤، ج٢٤١٦

أ�	 داود ���E&ن .م� ا�Lx� وا�M�EX +��� و��T ـ �,�م ت�A ذي ا�J{Y و��م +&�oراء وJ3O3 أ�&م م� آ% Lo� أول أ3:��

،  ٢٤٣٧آ�&ب ا�,�م ، �&ب 
	 ص�م ا�\x�،��5[ ر'T �.� أ$� داود ،، ) م ٨٨٧هـ ـ  ٢٧٥ت(�� ا=o\[ ا��}��&-	


	 +� T'�� J,85. ٢٧٧ص  �E5م&م أzا R٢٨٧ص ٦، ج٢٦٤٥٢روا.  

 %�:5 �� �E5وب ، ط ا��#." ،) م٨٥٥هـ ـ ٢٤١(أS{Eا� ��E� >١، ت G�0Eا� ،  ، Nx، دم 	مO�zم١٩٩٣هـ ـ ١٣١٣ا .

  �، ا�G�0E  ١، ج ١، إo�اف زه�� ا�x&و�w ، ط، ص��, �.� ا�S�1Bي  م�EY -&ص� ا���� ا=��&-	:وص��D ا�4!��

: أ-{� .وا�E/�7 م�م +�* ا�:&
	 .  و
�E& ت�م  إ�3&ت ص�&م ا�\x� . ٢٢٢م ، ص ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨اO�zم	 ، ���وت ، 

، ��E�/\ل12 ا��ل �� ��� ا4ص�٥٩٢ـ ٥٩١، ص  ح ا4ص.  

  . ٤٤٦ـ  ٤٤٥، ص /�-�, ا�+=�م ا�\�O	، . ٣٣٩ص  ١، ج ا�!1ه�ن ا�}��:	 ،) ٣( 

��J ، ص ) ٤(�Eا� RSت�ض�< ه 	ت���٦٦.  
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�  ح�� د��N ا�.�1ة '� ���ق ا�.=�: ا����� ا����

��&ن �T0Y د"�J ا�:0�ة 
	 �\� ��&ن T05 د"�J ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 
	 ا�G��E ا=ول،  -�ت	 �

% إ�* ��&ن ا�T0Y +�* ا�:�Y ا�ت	 �:- T3 ،"ًأو 	L:م ا��L8ض< م�:
  ، 	L:ق ا�&��: 

  

 ).٢("ا��ل ا��ال +�* G�f ا"م�:&ع +� ا�JL6 *�+ %\8 ا"��\Oء ا�:L	 E�+ �:+&ء ا=ص�ل 

  

L� �x& آ/�� م� أه% ا=ص�ل و�T �،  ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:L	 ت��8 ا�\�Eم آ&�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	

  . ا��رآx	 وا��xآ&-	، وم�E أo&ر إ�* هSا =ّ-L& م:���J +:�هT  تT05 7Y ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	

	xل ا��رآ��

	 ذ�$  " :  	L:Eا� T05 ـ   أّن 	L:ق ا�&�� 	
T05 ا�E:8	 ، ـ أي T05 د"�J ا�:0�ة 

 $��  .)٢( "ّي )١(ا=��&ذ أ�� إ�Y&ق ا8�z�ا���" ت\@ -&�ً& و" ت\@ ِر6&ً" ، آE& '&�� : آ


	 ��&ق "  )٣(و��ل ا��xآ&-	  J\'ا�:0�ة ا��ا T05 	L:ق ا�&�� 	
 J\'ا�:0�ة ا��ا T05 أّن T�+وأ

% ا�\�ف �� ا�:8	 ، وم& 5�ج +� :� �L
  .)٤("+� ا��ضA ا���lي ذ�$ م� ا�,�ر 

  

 &ًUأ� &Lم�E+ *�+ W- داوي   : وم��E٥( ا�(  ،و'&ل ص�ح �� أه%   :}&روا�� ا�J���\ا�)٦(    

   ـــــــــــــــــــــــ

)١  (�
\	          : أ$� إ���ق ا�4+1ای�.&vo �v�
��	 إ�Yv&ق ،  v� *v:0E،ا� 	8�ا��:v�=ان ا�vLم �v� Tاه��vإ� �� �EYم �� Tإ��اه�


	 ا�SEهG ، م� م,:8&ت�  ���L�{Eث ، و+ّ� م� ا��Yم T�0م� 	أص�� " :  ���vأص�ل ا� 	
 Aم ، و    " ا�}&مOv0ا� Tv�+ 	v
 "

 �
	 أص�ل ا�8 J�&ور� " J:� ر��&��:� 	
ا�+B, ا��!��  ا�E�ا�	 ،.  ٨ص  ٥، جه"ای� ا���ر'�� ا���lادي ،.هـ ٤١٨، ت�

  .٢٤٠ص  ١،ج

)٢ (، 	xا��رآ U٢٧٣ص ٢، ج ا�!�1 ا����   

 )٣( �� �,:\&ء ، ت8� +�*  م�EY �� +�	 ا��xآ&-	 ا�,:\&-	، 
�� م}��L م�Yث أص��	 '&رئ م�ئ:  ا�?�آ��x-،


�� ، Tّ3 ص&ر م}��Lًا ��
� ا����� ، م� م,:8&ت�  �Yم&م ز�� ، وت�zا GهSا=ص�ل : "  م T�+ N�Yل إ�* ت�Y8د ا�&oإر


N +�* �5ا�N ا=زه&ر " 
	 ا=ص�ل ، و " ��Eو " ا���% ا�}�ار ا� ، �
	  ا���Y[ ،ت�
	 �:J " -�% ا=وf&ر " 
	 ا�8

  .١٤٤ص ٣،جا�+B, ا��!��  �ا�	 ،ا�E. هـ ١٢٥٠

ت< أ�	 م,\G م�EY  إر�2د ا�+��ل '� /�-�q ��� ا4ص�ل ،،) م  ١٨٣٣هـ ـ ١٢٥٠( م�EY �� +�	 ا��xآ&-	 ) ٤(


�J ، ���وت ،  �٤\�� ا���ري ،ط&  .٢٠٨ ص،  مJ��m ا�G�0 ا�/

  . ٢٣٦٥ص  ٥، جا��B!�1  ا�E�داوي ،)٥(

  " .وآSا 
	 -L	 ؛=-ّّ� 
	 م\:* ا�:8	 " و
�� . ١٣٦ص  ٣ج ، 12ح ا���آ� ا��.�1 أ�� ا�:}&ر ،)٦(
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	 ا���Eدة J�Eا��رود   )١(، و�ل ت� �/- G5&ر أه% ا=ص�ل ) ٣(، وا�\�&ر )٢(، وص�LE6و ،

  ).٤(ا�E\&ص���

  

 �  :و�� أ���� ا�.�1ة '� ���ق ا�.=

-0�ة 
	 ��&ق ا�:L	 ��o ( ،ً& (آ�JE  : ]٣٦:ا�:�&ء[}  Dِ$ِ �ًr�ْ2َ ُ/ْ?1ُِآ�ْا َوNَ ا�Dَ�ّ َواْ�ُ!ُ"وْا{ '��� ت\&�*  


�\A�E6 T أ-�اع ا�x�ك ، آ�ن �x�ك مA اj و�	 م� ا=و��&ء ، أو ص:T م� ا=ص:&م .  

  

  


}&ء ا�:L	 ): أ�5 (�8@   ] . ٨١: ه�د [  }َوN َیXْ+ِBَ�ْ ِ�ْ.ُ�ْ� َأَحٌ" { و'��� ت\&�*  ، 	L:ق ا�&�� 	
-0�ة 

  .}A�E م� آ&ن مA ��ط  ـ +��� ا��Oم ـ +� ا"��8&ت +&مً& �

  

  


E&تو ��,'�
�م�  ��5[ ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 
	 ا�YE�م ا�Sي خ� +� را���5 
  " %�l� أن

&ً��f ME� "����3 ، و 	
  )٥(" �E&ء و��ر وأن ��80 

 @8�
 ) &ً��f ( ]��Yا� 	
 1��xا� :، 	L:ق ا�&�� 	
G آ&��+8�ان وا�\:�� 
��E+ ��8م أ-�اع ا��� -0�ة 

  .وا��&���E و���ه& 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

)١ ( ، J�Eدة�ل ت��٢٦٠ص  ١،  ج ا��#  .  

)٢ (، 	��:xد  ا���5[ '&ل  .  ٢٥٥ص  ١، ج��1 ا�!. : 	L:دون ا� �YEا� 	ا=�8&ظ �&�:8 RSه W�Xو" ت.  

  . ٩ص  ٢، جح���2 ا����را�\�&ر ، ) ٣(

 )٤( 1k،:  أ� 	ا��ر�:  ����ص ص&�< ، .  ٥١٦،  صا��.�ه_ ا4ص�ران أ�� ا�\�:�� ، .١٧ص  ٢، ج/+#�1 ا�.���

��R�tا D-+ل ا��ز��ان ،. ٣٧٣، ص  أص u�\�٣٠٨، ص  ا�.  

 ا����,م��T، .١٧٠، ص ١٢٦٧، آ�&ب ا�}:&�� ، �&ب آ�1 ��80 ا�YE�م ، ر'T ا����,  ا�d��vا��X&ري،:أخ��6) ٥( 

  .م� ��5[ ا�� +�&س رض	 اEL:+ j& . ٤٧٤، ص  ١٢٠٦، ر'T �٩٩&�YE�م إذا م&ت  ، آ�&ب ا��Y ، �&ب م& �8\%
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  .ـ ��ع د��N ا�.�1ة '� ���ق ا�.+� ��n ا����م $�� ا�.w وا��kه1 :ا����� ا����^

، "�� م� م\�
J -�ع د"�J ا�\�Eم 
	 هSا ا�\�Eم �\� م\�
T05 J د"�J ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 وه� 

% ��� ا�:W وا�{&ه� G�5 ا���&ق ، وإ��$ �L/Y& +�* ا�:�Y ا�ت	 وه	 ت�:ا���&ق  :  

أن ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�\�Eم +�* ض���� ا=ول ا�:W  )١(ذهG +&مJ أه% ا=ص�ل

  .،وا�/&-	 ا�{&ه�

�ل� Oً/E

SLا �&ه� 
	 -8	 ا��ؤ�M:6 �+ J " م& رأ�7 رOً6 " إذا '&ل ا�&�% "  ا�}��:	 

�}�ز أن �&ل ا�&�% م& رأ�7ُ رO6ُ وإّ-E& رأ�7ُ ر6&"ً ، : �% ����ق إ���، '&ل ������ �وا�� ا��6&ل، و

وإذا آ&ن �:�{T ا�O0م +�* هSا ا���6 ، 
��M ا��:�0� مA ا�:8	 -,& 
	 ا'�U&ء ا�\�Eم ���  '&�% ����و�% 

 ، ���+ &:L�- يSل إ��� ا�&E�5"9ذا، وو�6 ت��ق ا

�� ��� ا��\T�E '&ل ا�&�% م& 6&ء  �{�� T� %6م� ر 	-

  . )٢( "�دت زا��ة ، 
L	 مmآ�ة ���\E�5O� J\f&' ، T�E&ل ا�Sي -�7L +��� وإن 6ُ" مْ� " ،
9ن 

	�O\ل ا��  :أّن ا�\�Eم ا�8��E&د م� ا�:0�ة +�* '���E " :أ�Uً&  و�

 &Eإذا ُ�:�7 ا�::أ�5ه &E�
و
	 ا=�8&ظ ا��	 " ""0�ة مA ـ ����N ا�:,�ص�J و" �E�Y% ت�و�Oً ، وذ�$ 

 	

O ت�W,X هRS "  مْ� " ��ده& ا�� ا��7�0 وا�0�اع مE& ت�م ، و ، J�8:Eإذا دخ�7 +�* ا�:0�ة ا�

َ̂ {إّ" آE& ت�W,X ا=+�اد ا��	 ه	 -,�ص 
	 م�ارده& ، آ��� ت\&�* !ِ�َ'َ �ْ=ِ�'ِ xَ�َْأ �ٍ.َ�َ �Mَخْ�ِ#�َ� ِإ� 

، وأّم& م& +�ا ذ�$ م� أ-�اع ا�:0�ات ا�J�8:E ] ١٤:ا�\:��0ت [ } �yَِ�ُ��َن َوُهْ� �َ'�ُنا��Iَ'َ iَخSَُهُ� َ���ً�

 ���+ &L�E5ف ا�{&ه� ، وOو�% واد+&ء خ�
���ق ا��L& ا�� ،Jر " ا�:,�ص��L}ا� N���� &L�
�&�\�Eم 

٣(" �&��ا�� آE& ه� 
	 �&�� ا�{�اه� (  .  

 )٤(ا�{&ه� و-}� م� �X&�1 ا�}�LEر �5[ ذهG ا���
	 و��0 ه:&ك م� ��ى أّ-L& ت��8 ا�:W دون

  .)٥(أّ-L& ت��8 ا�:W دون ا�{&ه�إ�* وأ��R �\� ا�E\&ص��� 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ


	 T05 د"�J ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	M8:� ، ا�,Y8&ت، ص ) ١( J  .٦٩أ-{� ا�E�اA6 ا��&�

  .٣٣٩ص  ١، ج ا�!1ه�ن ا�}��:	 ،) ٢(

)٣( ،	�O\م /�-ا��٤٤٦ـ  ٤٤٥، ص �, ا�+= .  

)٤  ( ، 	
  .  ٤٧٦ص٢، ج�BF�1 ا�1و�P ا���

�EL& وf�ق ا��8&دتEL& وأ05&مL& ، طا�-�d وا��k �." ا4ص�����  �\� �� -&ص� �� +�� ا�\��� ا��x�ي ،) ٥(�5 ،١  ،

  .٣٣٥م ، ص١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، دار ا�G��Y ،  ١ج



٦٧ 

 

  :ود��f هSا ا�-�ل

واE�5&ل إرادة ا�\�Eم اE�5&ل ��� -&�o +� د��% ، 
3m� O� +�* : " م& ذآ�R ا��x�ي ؛ �5[ ��ل

 >�Y,3� +�* '�\��� +�* ا�m� " م� ا�\&م W�,Xأّن +�م ا�� &Eآ ، J�\�  .)١(" ا�

 D��� ی1د  

 J
اE�5&ل إرادة ا�\�Eم -&�o +� د��% ،
�L وا'Jl��&� A آE& ذآ�R ا�}��:	 +� ������ ، �&zض&

:� J�+ا�� ا��ا��� م� ا�:W ��{&ه� ��)٢(  .  

  ا�1أي ا�1ا\,

����  :'�ل ا�}�LEر �E& ��	، ���6<  �\� +�ض ا�

١ 	
ـ �}AE ��� آOم ا������l آE& ذآ�-& +� ������ وأ�� �5&ن  و�LE6ر وا=ص�����  م� ت��T ا�\�Eم 

  .ا�:0�ة إ�* -Wّ و�&ه�

% م� ا�:W ��{&ه�٢:�
  .ـ اE�5&ل إرادة ��� ا�\�Eم، 

  

  :ت��6< '�ل ا�}�LEر، وم& -�:&R +� ا��W�X- ، TL:+ %�,8 إ�* م& ��	�\� 

Nًث 5&"ت ا�:0�ة :أوO3 	
 W:ق ت��8 ا�&�� 	
:  


�v8@  .  ]٤٣:ه�د [ } ا��DِM  َ��ِصَ� اْ�َ�ْ�َم ِ�ْ� َأ�Y- ، }N1ِ�ْ '��� ت\&�*  �&��8<" " " ا�:0�ة مA :�7 ـ إذا ُ� ا

  .8&ء أي '�رة ت����A أن ت:}	 أ�5ًا م� أم� اj ت\&�* ،أ
&د ا��A �&-�)  َ��ِصَ�(

َوِإn�َ َ�ْ"َیَ� َأَخ�ُهْ� �gَ �ً!�ْ�َ2َُل َی� gَْ�ِم اْ�ُ!ُ"وا ا���Y-}  DَM '��� ت\&�* " .م�"آ&-7 ا�:0�ة مJِ}8� A  إذاب ـ 

�ْ�ُ�َ ��َ  bُ1ُ�ْ{َ Dٍ�َ8@ ].٨٤:ه�د[}ِ�ْ� ِإ�
 ،)Dٍ�َِإ  (JLا�� A�E6 %Ex� ت\&�* +&م jى ا�� ،.  

َو�gََل ُ��ٌح َربSَ/َ N Jْر n�َ�َ  {ج ـ إذا آ&-7 ا�:0�ة م8:�&� J,�X	 �Y- أ�5 و�ّ� وّد�&ر، -�Y '��� ت\&�* 

، دل +�* +�Eم ا�\Sاب ��80&ر '�\ً& ، �5* " )َدی�Mرًا(
�8@ ] .  ٢٦:-�ح [  }اIَ�ْْرِض ِ�َ� اْ�َ��ِ'1ِیَ� َدی�Mرًا

*�+ TL:أ�5 م *  .و�6 ا=رض ��


�L& : ث��ً��ِ Jم/&ل ا�:0�ة ا�\&م� ،J" "" ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�{&ه� 
	 ��� ا�,�ر ا�/Oث ا��&�

 &:��' �Y- M�� %E+ "%ٌ6ا��ار ر 	

�E�Y% أن ت�ل م& 
	 ا��ار ر6% �% رO6ن " م&  ،.  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٥، ص ١، ج�� ا�-�d وا��k �." ا4ص��� ا��x�ي ،) ١(

  .٢٧١ص  ٢، ج ا�!�1 ا����Uا��رآx	 ، .٣٣٩ص  ١، ج ا�!1ه�ن ا�}��:	 ،) ٢(
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d$ا�1ا ���ا�� : �  .وا�.=� $�� ا��uوم وا��dPأ��ع د��N ا�.�1ة '� ���ق ا�.+

 &L+�- ء �5ل�Uا� 	�\� ��&ن -�ع د"�J ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 وا�:L	 ��� ا�:W وا�{&ه� ، -�

&م إ�* ��� ا���وم وEا ا�Sه 	
ا��ضA ، �5[ ذهG أه% ا=ص�ل 
	 -�ع  د"�J ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 

  :J3O3 أ'�ال

  :���م ا�.�1ة '� ���ق ا�.+� �uوً��: ا�-�ل ا4ول

  J8�:Y١(وه� '�ل ا�(   . )٣( +�	 ا���0	 ) ٢(ا���� 	و ت

  

  ود��f هSا ا�-�ل


Y,�7 ا��&��J ا�5J��0�ف ا�:8	 ��U	 -8	 ا�E&ه�J ا�J��0 ، و-8	 ا= ، Wا=خ 	م م:� -8��� T+ 

 J��0ا� J��&��� Jlا�� 	
 .)٤(����N ا���وم؛ "ّن ا��8@ م�ض�ع 

 

�  :���م ا�.�1ة '� ���ق ا�.+� و�Pً�: ا�-�ل ا����


\�J  و  )٥('�ل ا�J�0�&E  وه�&xر ا��LE6 ل و )٦('�ل�' J��&:Y)٧(ا�  Jض�&�z٨(وا(  

  : ود��f هSا ا�-�ل

�ل  ��/:&ء 
	 هRS ا�,�Jl �&"ت8&ق، صJY ا"�

�ل ذ�$ +�* )م& '&م أ5ٌ� إّ" ز�ٌ� ( ، 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢ص  ٢، جآ?x ا1�4ار،  ا���دوي) ١( 

)٢(�	 ا���� ، -�Yي :/-� ا�"ی� ا�#!��� G�Eا� ��Yا� 	��� *:0Eا� 	م��* ا���0 �� 	�+ �� 	
+�	 �� +�� ا�0&


�� أص��	 و�� ���$ ، م� ت,&-��l�  �8ي م�ئ  م�8� @

	 ا=ص�ل ،ت�
	 �:o " J�ح م:L&ج ا���U&وي " 5&

ه"ای� ا���lادي ، . ١٧٥ص ٢ج @!-�ت ا4ص����� ،ا�E�ا�	 ، .١٤٦ص  ٦، ج@!-�ت ا�?�'��� أ�� ا���0	 ، .هـ ٧٥٦

  .٧٢٠ص  ٥، ج ا���ر'��

،  ١،ج١، ت< �\�� ا���EYي ، ط ���ا�d�\ �� d ا�v�ا�d.�d ا ،) م ١٣٦٩هـ ـ٧٧١ت (+�� ا��ه&ب �� +�	 ا���0	) ٣(

  .١٧٨دار ا��E+ ، ��&x&ن، ��ون �:x- J� ،  ص 

  .١٧٨ص  ١، ج�.d ا���ا�d ت&ج ا���� ا���0	، ) ٤(

)٥ (، 	
��	 . ١٧٠، ص  12ح /.-�, ا�+��ل ا��ا:xد ا��٢٥٥، ص ، ��1 ا�!. .  

  . ٢٧٩ص  ٢، ج1 ا����U ا�!�ا��رآx	، . ٤٥، ص\�d ا�v�ا�d ا���0	 ، ) ٦(

  .٢٣٦٥ص  ٥، ج ا��B!�1 ا�E�داوي ،. ١٣٨ص  ٣، ج12ح ا���آ� ا��.�1  ا�� ا�:}&ر ،)  ٧(

)٨(، 	E�&١٠٠ص  ١، ج 12ح @��� ا�?�5 ا��.  
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�د  %0� &L١(ت:&و�( .  

  

 :ا�.�1ة ا��!.�� ��n ا�+u���$ ,Bوم، و'� }�1ه� $���dP: ا�-�ل ا����^

  	xوت& )٢(وه� '�ل  ا��رآ 	ا���0  	٣(ج ا���� +�� ا��ه&ب �� +�(.  

  

  /�1یf�� 1 ا�.uاع 

��J، ذهG �\� أه% ا=ص�ل �Eا� 	
��J خOف �\� +�ض أ'�ال ا=ص����� �Eا� 	
ا�OXف 

ّن د"�J ا"���ام "زمJ �:8	 آ% 
�د، 
:8	 ا��xE�ك "زم �:8	 =؛ )٤( ا=ص����� �8{	 +�* '�ل �\�

  .)٥(آ% 
�د

D��� ی1د  

J أو�* م� -8	 ا��&�E�&� "ًم��� ��\{
�xE�ك ا��0	 ��� م,�د �&=ص&�OX� ،Jف -8	 آ% 
�د 

J��0ا� J�ّه&E�&� $٦(6\% ذ�(.  

  

  ا�1أي ا�1ا\,


	 �6از ا��W�,X م& و'A ا�OXف 
	 ا�J�&�E خOف م\:�ي ، ود����  وا�Sي ���6< أّن TL
Oخ


�E& إذا و'A ا�8\% ا��E\�ي �6ا�ً& ��T أو J�:�&� ط�o،  7إن أآ� �Y- ط�xأآ�7، وا� " jوا �Y- T��&



\��ي 5�، و-�ى م�آ�" ً O
 W�,Xا�� %��% ا��W�,X ه:& 
�E�� ]:Y� O:� ، أم �� %L
م\�:ً& ، 

 �:�E�� ]:Y� .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨ص  ١، ج�.d ا���ا�d ت&ج ا���� ا���0	، ) ١( 

)٢( ،	xا��رآ U٢٧٩ص  ٢، جا�!�1 ا����.  

  .٣٧٢ص  ٢، ج.�ت�ا{ی�ت ا�! ، ا�\�&دي.١٧٨ص  ١، ج�.d ا���ا�d ت&ج ا���� ا���0	، )٣(

)٤  (، 	xا��رآ Uء دون ت\�� .٢٧٩ص  ٢، ج ا�!�1 ا����&E�\ا� �\� �+ ��- ]�5.  

)٥ (JY8,ا� M8:� ذات� A6�E٣٧٢ص  ٢، ج.�ت�ا{ی�ت ا�! ا�\�&دي،. ا�  

)٦ (، J�E:ا� T��0ف +�� ا�RFا������ا4ص ".� �k+جا��  ، J\�f ا���&ض ،  ٢، ��ون  ��o�م، ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠، دار ا�

  . ٢٧١ـ   ٢٧٠ص 
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�آ% م�آ�ل �:&ء +�* اّ-� -8	 ��%0� ]:Y� %� ،W�,Xا�� %�� " J�8:Yا� �:\
  ، و+:� )١(

 W�,Xا�� %��آ% م�آ�ل -�ى تX,�,� ا�}�LEر �� ]:Y� O
 ، �3m�
 ، A؛=ّ-� +&م �&��ض 	
 J�:ا�

Rاد�
  .)٢( �\� أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

� /1/�� ا�?1اd6  ،) م١١٩١هـ ـ ٥٨٧ت(+Oء ا���� أ�� �0� �� م�\�د ا�0&�&-	) ١(' d6�.�ا� d6ج $"ا ، J\�f ون�� ،

  .٥٩، دار ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت،  ��ون �:x- J� ، ص ٣

)٢ (    ، 	f��vا�� �v0� 	vأ� �� �E5�ا�<" و'<1وع ا�?<�'���     ا24<!� +�� ا��g �>' 16�>k.وا� b       @
&v5م� و&vت �vEYم �vEYم >vت ،   

، ١٣، ج ١، ت< مv�5 �vEY&ب و�خv�ون ، ط    ا��%.�  .١٣٩م ، ص ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨،  دار ا��Oم ،  ١، ج ١+&�oر ، ط

 ا�ُ��ّ�<n  ،) م١٠٦٤هvـ ـ   ٤٥٦ت(+�	 �� أ�E5 �� �\�� �� �5م. ٣٧٤م ، ص ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦دار ا���Y[ ،  ا�&ه�ة ، 

  .٤٤، دار ا�}�%  ،��ون �:x- J� ، ص ٨، ت< أ�E5 مo �EY&آ� ، ��ون J\�f ،ج
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5��Fا� ���ا��.�1: ا�� d�vم ا�Rوا� x�41د �� اvا��  

� أآ�م ر6&ً"، ، و'��م����E ومx�آ�� -�Y  ا�E}�د +� ا=�1 وا�Oم  ا�}AE ا�E:0�إذا ورد �8@ 

�U	 ا�\�Eم� %L
�E6ع ا�0/�ة ا�Eّ:0�ة، أّم& �E6ع  ��� +�E&ء ا=ص�ل 
	 ا�J�&�E  ا�:�اعمY% و. )١( 

  .��0-� �&ه�ًا 
	 ا�\x�ة 
E& دو-L& ا��J إذا آ&-7 م:0�ة 
O -�اع 
	 +�م إ
&دتL& ا�\�Eم

  : وأخ��1 
�� أه% ا=ص�ل +�* '���� 

  :ا�d�v ا��.�1 ی"ل ��n ا����م: ا�-�ل ا4ول

  J�8:Yر ا��LE6 ٢(وه� '�ل(   J�\
&x٣(وو�6 +:� ا�(�E5م&م أzا �+ Jوروا�))٤  	وه� '�ل ا�}�&�
  .)٨( ا�{&ه�ي )٧(�5م  و'�ل ا�� )٦(ا�J���\E  م� وا��,�ي)٥(

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨، ص  ٢٠٠٣، ر�&�J دآ��راة ، ا�}&م\J ا=رد-�E+ ، J&ن ،  ص�~ ا����م �." ا4ص�����5&رث ا�\��* ، ) ١( 

ت (أ�E5 �� +�	 ا��&+&ت	 . ٢٠٥ص  ١، ج /�#�1 ا�1�Bی1أم�� �&دR&o ، . ٢ص  ٢، ج آ?x ا1�4اردوي، ا���) ٢(

6&م\J أم ا��ى ، مJ0 ،  ١ج، ت< �\�� ا���E	 ، ��ون J\�f،  �=�ی� ا4ص�ل إ�n ��� ا4ص�ل، )م١٢٩٥هـ ـ ٦٩٤

 ، Jـ ا��\�د� J0�مE٤٤٢ص  ١ج. م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ا� . ،	o&ا�0�م u�\�٥٨ ،ا�.  

، دار ا�l�ب اO�zم	 ، ���وت  ١ط، ت< +�� ا�E}�� ا���آ	،  12ح ا���d )م ١٠٨٣هـ ـ ٤٧٦ت(ا��x�ازي ) ٣( 

  .١٤٨ص  ٢، جا��#n+�B ا��lا�	، . ٢٩٠ص  ٢، جا�!�1 ا����U ا��رآx	، .٦٨ص . م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨،

 )٤ ( ��  �EYم	��:Y\�* ا�� 	أ�)م١٠٦٥هـ ـ٤٥٨ت(،D-+ل ا��أص � ٢،ج١ط، ت< م�EY +�� ا�&در وأ�E5 +�& ،  ا��"ة '

  .٥٢ص  ٢ج، ا��B=�" ا���0ذا-	 ،. ٥٢٤ـ  ٥٢٣ص ، م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣دار ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت، ،

 )٥ ( �6�!vا�: T�0م� 	أص�� T�&+ ،	�&�{�&� G�Eا� ، To&ه 	��� *:0Eم ، ا�O� �� ا��ه&ب ��+ �� �EYم �� مOا�� ��+


	 +�T ا�O0م ، م� م,:8&ت� م\���	 ، �� أراء خ&ص J " : ��l,ا� Aد  " ، و " ا�}&م&L�6"ا " J:�  اد�l� 	
. هـ٣٢١، ت�

  .٧٢٠ص  ٥، ج ه"ای� ا���ر'��ا���lادي ، . ١٧٥ص ٢ج @!-�ت ا4ص����� ،ا�E�ا�	 ، 

  .٢٤٦ص  ١ج ا����B"، ا��,�ي،) ٦(


�� أص��	 م�8� م�Yث أد�o G&+� +�	 �� أ�E5 �� �\�� �� �5م ، و�� ��J�f م� �O: ا$� حuم)٧( ، M��-=د ا

 �Loم ، م� أ�,Xة ��&-� +�* ا��Y� 1أه% ا�{&ه� ، آ&ن ��ص GهSإ�* م %
\	 ، Tّ3 أ-�&xا� GهSE� GهSEت ،G��f


	 +�T أص�ل ا�8� ،  و " ا05z&م 
	 أص�ل ا=05&م : " م,:8&ت�  " *�YEو " ا� ، �
	 +�T ا�8 " %�Eا� 	
ا�8,% 

%Y:وا�  " J:� 	
ص  ٥، ج ه"ای� ا���ر'��ا���lادي ، . ٢٥٥ص  ١، ج ا�+B, ا��!��ا�E�ا�	 ، . هـ ٤٥٦
	 ا�8�ق ، ت�

٦٩٠.  


J وا�:0�ة ��اء 
	 ا'�U&ء ا"���\&ب ، آ��� " و
�� . ٤٢٧ص  ٤جاtح��م، ا�� �5م، ) ٨(�\E8@ ا��� AE{ت\&�* وا� "


SLا +�Eم �0% '�م " �mم:�ن ، وه� ��8@ ] ١٠١: ��-M [  " و�� /%.� ا{ی�ُت وا�.Sُر �� g�ٍم N ی��.�ن=  

  :ود��f هSا ا�-�ل
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َ�ْ� َآ�َن ِ'�ِ=َ�� Lِ�َ=ٌ� ِإ��M ا��DُM َ�َ+َ#َ"َ/� َ'ُ#ْ!َ��َن ا��DِM َربJ ا1ْ�َ�ِْش { -�Y '��� ت\&�*أ ـ صJY ا"��/:&ء م:�، 


JE�0 ].  ٢٢:ا=-��&ء[ }  �M��َ َیِ�ُ+�َن)�ٌ=َ�ِL  (: ���، وصJY ) إّ" اAE6) j م:0�، 
,< ا"��/:&ء م:� �

  .)١(ا"��/:&ء د��% ا�\�Eم

D��� ی1د  

�ّ-� ا��/:&ء � Tم ا������+ �{� T� ِر6&ً" " ز��ًا T9ذا '&ل آ��
 ،م� ا�T ا�}AE إذا ت}�د +� ا=�1 وا�Oم ؛

ّن ا�O0م ت&م م�G6 ، و�8@ ا�}J�O = صJ8  و�� آ&ن ا��/:&ء ��G6 -,�� ، أي -,G �8@ ا�}J�Oه� �% 

�ّ-� ا��/:&ء، 
&�T ا�}AE " �,< ا"��/:&ء � &:E�� و�� &L��' &E� J89" ه:& 6&ءت ص
م�
�ع �O خOف ، 

  .)٢(م:� إذا ت}�د +� ا=�1 وا�Oم

�،��l�اق،E5% ا��8@ +�* ا"ب ـ  �&5 A�E6 *�+ �� %E5��&5 �\� *�+ ��E5 أو�* م� �L
)٣(.  

  

ـ ا�}AE ا��E\�� �0� T� �� �0:Eم �0&ن ��X,�ص، وإذا آ&ن ��X,�ص ��0ن م�X,ً& �&��\� ج 

  .)٤(�&"ت8&ق

D��� ی1د.  

J�U\اق " �����م ا+��&ر +�م� ����م ا���l��"ك ��� ا�0% ، �% ه� � +�م ا+��&ر ا��xEر ا���

  .)٥(وا��\�

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ." ا�:0�ة آE& ت�ى  = 

. ٣٧٠ص  ٢، ج ا�����لا��ازي ،.١٠٣ص  ١،جا��B�ی, ا���8&زا-	 ، .١٩١ص  ٢، ج tح��مي ، اا�م�)١(

  .٢ص  ٢، جآ?x ا1�4ار، ا���دوي. ٢٩٠ص  ٢، جا�!�1 ا����U ا��رآx	 ، .٥٢ص  ٢، ج ا��B=�"ا���0ذا-	،

� أص�ل ، )م١٣٣٠هـ ـ ٥١٠ت ( م�8Yظ �� أ�E5 أ�	 ا���Y ا���0ذا-	  .٢٤٦ص  ١ج ا����B"، ا��,�ي،)٢(' "�=�Bا�

D-+ط ا�، �xE+ وت ،  ٢، ج ٢، ت< م��8 أ�����  ،J�&��ا� J��m٥٢، ص م  ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، م.  

  .٤٠٢، ص  /�-�, ا�+=�م ا�\�O	 ،.٥٢ص  ٢، ج ا��B=�"ا���0ذا-	 ، ) ٣(

  .٣٧٠ص  ٢، ج ا�����لا��ازي ،)٤( 

)٥  (، R&o1ی1 أم�� �&د�Bت ،ا=-,&ري .  ٢٠٥ص  ١، ج /�#�1 ا��ي ، .   ٢٥٦ص  ١، ج �#�� ا��!�:'�Eان ا��u��

  . ٤٠١، ص ا4ص�ل 
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�� ا����م:ا�-�ل ا�����B-ی N 1�.ا�� d�vا�:  

�8:Yــــــوه� '�ل �\� ا�J )١( J�0�&Eو'�ل ا� )٢(  J�\
&xر ا��LE6٣(و( و �E5م&م أzا �+ Jروا�)٤(.  

 :ود��f هSا ا�-�ل

 �0:Eا� AE{�3&ت،أ ـ ا�zق ا&�� 	

\�EمL& ، وا�:0�ة 
	 ��&ق ا�3z&ت ��X,�ص 
	 أص�L&  -0�ة 

Eء ا�&U�'ا G�5و J:��  .)٥(م،واzض&
J، وا�}AE ا�T\� �0:E ��خ�ل ا=�1 وا�O&م��0ن �&�

	U�� " �0:Eا� T�"آ�� م\�ف ب ـ ا M:{آ��؛ =ّن ا� M:{ا " ا�SL0�ة إذا دخ�� ا=�1 ، و�- *E��

  .)٦(وا�Oم

آ�%6 
	 ا����ان، �,< إOf'� +�* آ% AE6 آE& �,< إOfق ر6% +�* آ% ج ـ ر%6 
	 ا�}�Eع 


�د +�* ���% ا���ل)٧(.  

  

 Jx'&:Eض ا='�ال وا��+ �\� &:� ����� :  

Nًر و���  :أو�LE{ف ��� ا�OXط ا���دوي ا���oا �E
 وا��lا�	 ، وم� م\TL ، خOف �8{	 ، 

واآ�8* �&-�{&م AE6 ، وم� ��x� T�ط ا"��l�اق ا"��l�اق 
	 ا�\&م آ&�}�LEر �E05ا �\�م +�Eم� 

  .وا��lا�	 �E05ا �&�\�Eم  ا��E�E&ت ا���دوي 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 )١( ، R&o1ی1 أم�� �&د�Bت ا=-,&ري ،.  ٢٠٥ص  ١، ج /�#�1 ا��ي ، .   ٢٥٦ص  ١، ج �#�� ا��!�:'�Eان ا��u��

  . ٤٠١، ص ا4ص�ل 

 ،إح��م ا�+��لا��&6	 ، .  ١٩٤ص  ٤، ج �+�56 ا4ص�ل ا��ا
	 ،. ١٠٥، صل�.n=B ا��ص��� ا�G6&Y، ا )٢(

  . ١٤٢ص

. ١٩١ص  ٢، ج اtح��ما�م�ي ، .  ٣٧٠ص  ٢، ج ا�����ل ا��ازي ،.   ٣٣٦ص  ١، ج ا�!1ه�نا�}��:	 ، ) ٣(

،  اt$=�ج	 ، ا���0.  ٤٦١ص  ١، ج�=�ی� ا�#�ل �:�ي ، zا���U&وي مA ا.  ٣٨٣ص  ٢، ج \�d ا�v�ا�dا���0	 ، 

  .١٩ص  ٢، ج ح���2 ا����را�\�&ر ، .  ٤٠٢، ص /�-�, ا�+=�م  ا�\�O	 ،.  ١١٤ص  ٢ج

ص  ٣، ج12ح ا���آ� ا��.�1 ا�� ا�:}&ر ،.  ٢٣٦٦ص  ٥، جا��B!�1ا�E�داوي ، . ١٢٧، ص1ا��BF�ا�� ا��Y&م، ) ٤(

١٤٢. ، J�Eدة�ل ت��٥٢٤ـ ٥٢٣ص  ٢، جا��"ة أ�� �\�* ، . ٢٦٧ص  ١، ج ا��#.  

)٥ (، R&o1ی1  أم�� �&د�B، . ٢٠٥ص  ١، ج/�#�1 ا� 	ل ا��&6�١٤٢، إح��م ا�+�  .  

  .٢٦٧ص  ١، ج ا��#�دة �ل ت�J�E ،.٣٣٦ص  ١، ج ا�!1ه�نا�}��:	 ، )٦(

  . ٣٧٠ص  ٢، ج ا�����لا��ازي ، )٧(



٧٤ 

 

  .�}AE ا�E:0�ا�OXف مA ا�J���\E وم� ��x�ط ا"��l�اق خOف م\:�ي 
TL �/���ن ا"��l�اق �: ث���ً� 

  

  ا�1أي ا�1\,

  

  :�	 �E& � ـ ا��ل �\�م ا�\�Eم ـ  '�ل ا�}�LEر �\� تY��� مY% ا�:�اع ، ���6< 

  .ـ '�ل E6&ه�� أه% ا=ص�ل ١

٢ 1�&XEل ا��  .ـ '�ة أد�J ا�}�LEر ، و'�ة ردودهT +�* ا�

  .ـ ت���6 رأي  ا���دوي وا��lا�	 ،وم:&'Jx أد�J ا�}�&�	 ٣

  

  

  ا�+1وع ا�+-=�� 

�� -Sر ا�,�'J ��راهT� ، T ���م� أآ/� م� J3O3 دراهT +�* رأي ا�}�LEر ؛ AE6 �-ّz  و أ'% 

 J3O3  AE{ا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

/!�� ا��-�q6 12ح آ.u ا�"q6�g ، )م١٣٤٣هـ ـ ٧٤٣ت (+/E&ن �� +�	 ا����\	 . ٣١٩ص  ٧، ج ا�!"اd6 ا�0&�&-	 ، )١(


J ا����'	 ، .  O٥م	 ، ا�&ه�ة ، ��ون �:x- J� ، ص ، دار ا��0&ب ا٥�z،ج ٢، ط�+ �EYم  n�� �g��"ح���2 ا�

MEo ا���� م�EY �� م�EY . ٤٠٧، دار إ�5&ء ا�G�0 ا�\���J ، ��ون �:x- J�  ص ٣، ��ون J\�f ، جا�?1ح ا��!�1

	:���xأ�+�ظ ا��.=�ج،) م١٥٧٠هـ ـ ٩٧٧ت(ا� ����� �'1�� nج إ��Bا��� �\�ض و +&دل +�� ا��6�Eد ، ، ت< +�	 م �%.

  .٦٣٦ص  ٦، ج ا��%.�ا�� '�امJ ، .٢٩٠م ، ص ١٩٩٤،هـ ـ ١٤١٥، دار ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت ٣، ج ١ط
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  : ا�.�1ة ا����'� وا����دة: ا����^ا��!�^ 

 ]5&�Eا�:0�ة ، " �� م� ا��\�ض ��\� ا� J�"د T05 ا�:0�ة ، و��&ن J�"م د�L8E� ا��\�ض �\�

ا�,�رة 
	 ذه� ا�&رئ �5ل هSا ا��Eض�ع ، وذ�$ 
	 أر�\J م�&�G +�*  %�ت�� �L& ا�:0�ة ��E�0ا��	 ت

  : ا�:�Y ا�ت	 

  

  :ا�.�1ة ا����ف أ��=� اx�4 وا�Rم: ا����� ا4ول

�T إ�* '���Eإذا أت,% ا=�1 وا�Oم �:0�ة؛ 
9-� ات,&�� �&�:0�ة :�:  

ِإ��M َأْرَ�ْ�َ.� ِإَ�ْ�ُ�ْ� َرُ��Nً �2َِه"ًا َ�َ�ْ�ُ�ْ� َآَ�� { �Y '��� ت\&�* �ي ، -أر�� �� ا�\�L ��اء ا�Sآ م&:  ا4ول

 Nً��َُن َر�1َْ�ْ'ِ n�ََأْرَ�ْ�َ.� ِإ{ ] %م�Eت\&�* . ] ١٥: ا� ���' �Y- 	:هSأو ا�}  Dَِیَ"ْی n�َ�َ �ُ�ِ�Mkا� i��ََم َی�َوَیْ

� ا/SْFَMُت dَ�َ ا�M1ُ��ِل .ِBَ�ْ�َ ُل َی��َیُ-Rً�!ِ�َ{ ] ٢٧: ا�8�'&ن[ ��

�L خ&ص " خOف )١(.   Jا�� 	
 T�&}�&



L� J& ا=�1 &U0�ة م- J�-&/م،ا�Oت� وا� 	وه��E�&}ا� A�E{� T0Yل ا��Eo *�+ ل.  

  

 �  :��ا=ص�ل 
	 +�Eم� +�* '�� %
&خ��1 أه ، ا�}:M م\�Lد إذا �T ��د �&�T :ا����

� ا����م : ا�-�ل ا4ول �B-ی:  


\�J  ) ٣(ا�J�0�&Eوه� '�ل  )٢(�J�8:Y ل اوه� '�&xر ا��LE6)٤(وJ��&:Yوا )٥ ( ، وه� '�ل ا�z J٦(�&ض�(   

  ـــــــــــــــــــــــ

 )١ ( ، 	xا��رآU٢٤٨ص  ٢، ج  ا�!�1 ا���� . 

ا��E�':�ي .١٦٧ص ١، ج أص�ل ا�#1خ#�ا���خ�	 ، . ١٩ـ١٣ص  ٢، جرا1�4اآ?x ا���دوي ، مA ا��X&ري ، ) ٢(

 . ٣٩٥، ص  ��uان ا4ص�ل، 

، ص  /.-�, ا4ص�ل12ح ا��ا
	 ، . ١٩١٧ص ٤، ج �+�56 ا4ص�لا��ا
	، .  ٢٣١ص إح��م ا�+��ل ،ا��&6	 ، )٣(

١٧٠ .،G6&Yا�� ا� � .112، ص ا��.n=B ا4ص��

.  ٣٧١ص ٢، ج ا{ی�ت ا�!.�تا�\�&دي ،  . ١١٢ص  ٢، ج ا��#n+�Bا��lا�	 ، . ١١٨، ص ا�!1ه�ن ، �}��:	ا) ٤(

 ، 	-&L8لا=ص�ا���� �� x2ازي ،.  ٣٤٤ـ  ٣٣٨ص  ٤، ج ا�����x1ة ا��!B١١٥، ص  ا�.  ، 	xا�!�1 ا��رآ

U٢٤٨ص  ٢، ج  ا���� .  ، 	-&\Eا4د��ا�� d@ا�g  ١٦٧، ص  

 ٣، ج12ح ا���آ� ا��.�1ا�� ا�:}&ر، .  ١٢٥٤ص  ٥،جا��B!�1،  ا�E�داوي.  ٢٦٥، ص   ا�-�ا�"ا�� ا��Y&م ،  ) ٥( 

 . ٢٦٨ ، ص ا��#�دة�ل ت�J�E ، . ١٧، ص ا��اP,ا�� +�% ، . ١٣٤ص

)٦ (	E�&٩٥ ص ١ج، 12ح @��� ا�?�5،  ا�� .  

  



٧٦ 

 

  . )٢(، وه� '�ل ا�J���\E )١(، و-�� ا��ازي +� ا��E�د و ا�8L&ء

  :ود��f هSا ا��Sه�

ا�E&��ة [ }ًء ِ$َ�� َآَ#َ!� Nً��َ�َ ِ�َ� ا��DِM َوا��uِ�َ DُMیuٌ َوا�#�Mِرُق َوا�#�Mِرgْ�'َ �ُgََ�ُ��ا َأْیِ"َیُ=َ�� َ\uَا{ :'��� ت\&�*  أ ـ

 :٣٨  [،  JE�0
)Jُ'َدت  )ا���&ِرُق َوا���&ِر&
آِ% +�* �Eoل T05 ا��A -0�ة أض�L� 1& ا=�1 وا�Oم ، أ

J'رق و�&ر&� A-ا�Eوط وا-�78 ا��xت ا��
  . )٣(، م�* ت�

  

 [ }َآ��M ِإنM اIِ�ْْ�َ#�َن َ�َ�ْ�َ%�Y- ،:}  n اz-�&ن 
	 '��� ت\&�*  ،Mا=�1 وا�Oم ��خOن ��\��1 ا�}:ب ـ 

N�\ه&ه:&].٦:  ا� Mو�� M:{ا��8@ +��� ��� ا� %EY� ا��8@ +���،م\�ف %E5 G6�
)٤(.  

D��� ی1د  

J��0ا� 	U�  .)٥("م ا�}:M ت��8 ت\��� ا�E&ه�J " ت\��� ا�J��0، و-M8 ا�E&ه�J " ت

 

ِإ��M ا�SِMیَ�  )٢(ِإنM اIِ�ْْ�َ#�َن َ�ِ+� ُخْ#1ٍ  )١(َواْ�َ�ْ�1ِ  { �/:&ء ��8@ ا�}�Y- ، AE '��� ت\&�*ـ �,< 
�� ا"� ج

 1ِ!ْM���$ِ ا�اَصْ�َوَ/َ Jq�َ�ْ�$ِ ا�اَصْ�ِ�َ��ِت َوَ/َ�M�ا ا��ا َوَ�ِ�ُ��.ُ�َL{  ]ء ،  ] ٣ـ١:�\,�ا&E��
&'�U* ا�}:M آ

  .)٦( ا�}�Eع

D��� ی1د  

J "اz-�&ن إ" ا�mEم:��  رأ�7ُ" ه:& م}&ز ����% '�< '�ل ا�&�% ا"��/:&ء �   .)٧(f�د"، و�� آ&ن 5

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٥ص  ٢، ج ا�����لا��ازي ، ) ١(

  . ٢٤٦ص  ١،جا����B" ا��,�ي،) ٢(

 .١٦٧ص ١،  ج أص�ل ا�#1خ#� ، ا�#1خ#� .١١٢ص  ٢، جا��#n+�B	 ، ا��lا�) ٣( 

  .٢٤٦ص  ١،جا����B" ا��,�ي،)٤(

  .٣٧١ص    ٢، ج ، ا�����لا��ازي ) ٥(

)٦( ، 	xا��رآU٢٥٠ص  ٢، ج  ا�!�1 ا���� .  

  .٣٧٢ص ٢، ج ، ا�����لا��ازي )٧(

  . )٣( 	ــه&To ا�E\���، و-8% +� أ�*  )٢(ـ�يوت&ج ا���� ا=رمـــ  )١(وه� '�ل  ا�ــ�ازي
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 �  اD�ّ ی+�" /�1یx ا�v.5، وN ی��n�� f ا����م إf��"$ Nّ: ا�-�ل ا����

  :)٤(ود��f هSا ا��Sه� 

وا�Oم " ت��8 أآ/� م� ت\��1 ا�:0�ة ، 
9ذا آ&-7 ا�:0�ة " ت�U	 إّ" وا�5ًا 
�S0$ م& ُ+�ّف  ا=�1أ ـ 

  .�&=�1 وا�Oم 

D��� ی1د  

  :دخ�ل ا=�1 وا�Oم +�* ض���� 

  .ا�\�L: ا4ول

�
9ذ ��L+ �0� T  و. ا��l�اق ا�}:M :  ا���� M:{اق ا��l��&� �8��\ت G6)٥(.  

  

َ'َ�َ�n  )١٥(َآَ�� َأْرَ�ْ�َ.� ِإn�َ ِ'1َْ�ْ�َن َرُ��Nً  {ـ ا=�1 وا�Oم " ت�خ% إ" ��\�L ، وا����% '��� ت\&�*  ب

  ] . ١٦ـ ١٥: ا��Eم% [  } ِ'1َْ�ْ�ُن ا�M1ُ��َل

D��� ی1د  

[  }ِإنM اIِ�ْْ�َ#�َن َ�ِ+� ُخْ#1ٍ  )١(اْ�َ�ْ�1ِ َو{ ��}:M ، ����% '��� ت\&�*  ا=�1 وا�Oم " ت�خ% إّ"

  ]. ٢ـ١ :ا�\,� 


�A6 ا��\��1 م��A ا��J ، ) ر��ً" (آ�JE  ت�م ذآ� �=ّ-
T��� O ؛؛ ا���"�J��&� TL  أّم& Lإ�� &

 JE�0�) ٦( )ا����ل(.  

  

  ا�1أي ا�1ا\,

  أد�J ا�}�LEر ،و�U\1 �ة �   ، أر6<  وه� '�ل ا�}�LEر وا�Sي ���و �	 أن ا��ل ا=ول ،

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٠ص ٢، ج ، ا�����لا��ازي ) ١( 

 .٣١٥ص  ٢،ج ا���صfت&ج ا���� ا=رم�ي، ) ٢( 

  .٣٧٠ص ٢، ج ، ا�����لا��ازي .  ٢٤٦ص  ١،جا����B" ا��,�ي،) ٣(

  .٣٧٠ص ٢، ج ، ا�����لا��ازي ) ٤( 

  . ١٤ص  ٢، ج آ?x ا1�4ارا��X&ري ، )٥(

)٦ ( ، 	xا��رآU٢٥٠ص  ٢، ج  ا�!�1 ا����  . ، 	
  .١٧٠، ص  �ل�+�ا/.-�,  12حا��ا
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ت\&�* ت8&ق أه% ا=ص�ل وا��Jl +�* إ6�اء ا�\�Eم 
	 '��� ا: مTL�8�&X ،وم��m� &E رY6&ن '�ل ا�}�LEر 

}�ِ Nً��َ�َ �!َ#َاًء ِ$َ�� َآuَ\َ ��َ=ُا َأْیِ"َی��ُ�َgْ�'َ �ُgَِر�M#ِرُق َوا��M#َوا� DِMة [  }َ� ا����&E٣٨:ا� . [   

  

  :و��� یB+1ع ��n هbS ا�-��"ة 


	 آ% م& �:�A8 ��، وا����% +��� '��� ت\&�* ١ Aـ �6از ا��� } �$J1َم ا�M1َوَح dَ�ْ!َ�ْا DُMا�� Mfة[ }َوَأَح� :ا��

٢٧٥ [ R�Y-ا�دم�&ت و ��� A�� Oً/ز م�{�
)١(.  

  

" ، وا����% ��5[ ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T   )٢(��A آ�G ا�,�� �Y�مJ ا�8L&ء �LE6ر ـ ا�5}&ج  ٢

  . )٣( "�E3 ا�G�0 5�ام  

  

أ6�اء T05 ا�\�Eم 
	 هRS ا�J�&Y ومL}� N�� &E� أّن ا�:0�ة إذا أض�L� 1& ا=�1 وا�Oم أ
&دت 

��J ا=و�* أ-�ا+� و�o* ص:�
� �&خ�Oف\�Eم �6از ا���A آ�ل ا�\�E&ء ��Eا� 	
�مA�� J آ�G ، أو 5 


	 ا���Y[ أ'�U* 5�مA�E6 J أ-�اع ا�O0ب م� آOب ص�� و5�ا�J و���ه& ،  G�0ا�,�� �ّن �8@ ا�

 T�+أ jوا.  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

، ٢ج �%.� ا����Bج ، ا�x���:	. ٢٦٥ص  ٤، ج ، ��اه� ا�f��vا��Y&ب  . ٤٥ص  ٥ج$"اd6 ا��.�d6  ا�0&�&-	،) ١( 

�ر ا�d��v ّخا�!�1 ا�u ،) م ١٤٣٧هـ ـ ٨٤٠ت(أ�Y� �� �E5* ا�E�تU*. ١٧٧ص  ٤ج،  ا��%.� ،�� '�امJ ا.  ٣٤٣ص 

  .٣٢١م ، ص ١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦، دار ا�JE0Y ا��J�-&E  ص:\&ء ،   ٤، ج ١، ط��Sاه� ����ء ا�4��ر


\�J وا�J��&:Y وا�{&ه��J إ�* أّن �E3 ا�G�0 5�ام ، ��:E& ذهG ا�Y:�8ذهG ا� )٢(&xوا� J�0�&E Sب وأخO0ا� A�� إ�* �6از J

 &L:E3.  ، 	ص��Eرا���BخNا .٩ص  ٢، ج ا ، �oر ��"=Bvازي ،  ١٢٦ص ٢، ج $"ای� ا����xبا�S=٢٨٦ص  ١، ج ا��   .

  .٩ص  ٩، ج ا�n�ّ��ُ �� �5م،ا.٢٧٨ص  ٤، ج ا��%.��� '�امJ ، ا

، وآ�&ب ا6z&رة ، �&ب ٢٩٣، ص ٢٢٣٧ ، آ�&ب ا����ع ، �&ب �E3 ا�G�0 ، ر'T ا�d��v ا����,ا��X&ري ،:أخ��6) ٣(

 T'م&ء ، رzوا 	lا�� Gه& ٣٠٠، ص  ٢٢٨٢آ���� 	
، آ�&ب ا��E&'&ة،  �&ب ت�E3 T��Y ا�G�0 ا����,  م��T ،.، و

 T'ا��:�ر، ر A�� �+ 	L:و ا� 	lا�� �Lم�\�د ا=-,&ري .٦٤٠، ص  ١٥٦٧و��5ان ا�0&ه� و م 	م� ��5[ أ� .  
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�  يأ: ا����� ا����


�E& تU&ف � E6&ه�� أه% ا=ص�ل� ص�� ا�\�Eم +:م )يأ( J+&م 	ص��� م� إ، وه&Xo=ا 

J:١( وا=�5ال وا=زم(.  

�يا�\&مL8��"&� J&م�J وا�J�f�x ، ) أي( '��ا�}�LEر و
�gََل َی� َأیiَ=� { ا"��L8&م��Y- J '��� ت\&�*  

/ُIَْأْن َی fَ!ْgَ �=َ2ِ1ْ�َ$ِ �.ِ�/ِIَْی �ْ�ُiَأی Iُ�َ�َ�ْا �َ��ِ�ِ#ْ�ُ ��ِ�{ ]%E:ت\&�* وأي، ] ٣٨:ا� ���' �Y-  J�f�xا�}  %ِ'ُ

*:َ�ْYُ�ُْء ا&Eَ�ْ�  ] .١١٠:اْدُ+�ا ا���َ� َأِو اْدُ+�ا ا���Eَ5َْ� َأّ�ً&َم& َتْ�ُ+�ا َ
َ�ُ� اْ�َ

  


\� ) أي(+�Eم  إ�*وا��ا
	   )٢(��:E& ذهG ا�� ا�:}&ر 	
 )أي(ا��Eص��J ، �% ت��A ا=م&م ا��ا


	 ا�:�اء م� ص�� ا�\�Eم  J
  . )٣(ا��Eص�

 " &L-ّ9

x�ط أي أن ت�0ن ا��L8&م�J أو J�f�o أو م�ص��J ؛ 
9ن آ&-7 صJ8 أو 5&ً" أو م:&داة ؛

 T\م�رت ���� أي� ت �Y- %6ا " أي" ��8< رSا��6% ، و+�* ه &Lو�& أ� ، J��f �
�E\:* ر6%  أوص&

  . )٤(أ��G أه% ا=ص�ل

  

&E6 ل�' %�&
	 م T�\م ه�� أه% ا��E\�) ا=ص����� م�م� -}� ) أي  ، &Lم�E+ وأّ-�,�ح �\�م&L 


�د ، )  أي(�% �\���  ؛���7 م� ص�� ا�\�Eم  Tا� ���' �Y- *�&\َت{" ت�اْ�َ�ْ qَ�َي َخSِMُآْ�  ا��َواْ�َ�َ��َة ِ�َ�ْ!ُ�َ

 Rً�َ�َ �ُ#ََأْح �ْ�ُiَأی{ ]$�Eد  ] . ٢:ا��
�ي ه:& ت��8 
  ا��6% أت&ك أي�ب ت�ل ا�\-�Y و

  ـــــــــــــــــــــــ

 ا�0�م&�o	 ،. ١٧٥ص ١، ج أص�ل ا�#1خ#�ا���خ�	 ، .  ٢١ص  ٢ج،  آ?x ا1�4ارا���دوي مA ا��X&ر ي ، ) ١(

u�\�، . ٥٧، ص ا�	ا1�4ارا�:�8 x?١٩٠ص  ١، جآ.  ، 	
�+�Bح ا����E&-	 ، . ١٧٠، ص /.-�, ا�+��ل12ح ا��ا

ص  ٢، ج اtح��م ا�م�ي ،.  ٢٠٦ص  ١، ج ا����B" ا��,�ي، .١٢٩، صإح��م ا�+��ل  ��&6	 ،ا.  ٤٩٤،  ا��ص�ل

. ص  ٢، ج ا�!�1 ا����Uا��رآx	 ، . ٣٣٦،  /�-�, ا�+=�ما�\�O	 ، .  ٤٥٦ص ٢، ج �=�ی� ا�#�ل�:�ي ، zا.  ٤٢٠

ا�� ا�:}&ر ،  . ٣٣٦، ص  -�, ا�+=�م/�ا�\�O	 ، .١٣٤ص  ١، ج ا��B�ی, &زا-	 ،�ا��8. ١١٢، ص ا�B!�1ة ا��x�ازي ، 

ا��&�E	 ، .  ٦ص  ٢ا���0ذا-	 ، ا����LE ، ج.٢٣٥٠ص  ٥، ج ا��B!�1ا�E�داوي ، . ١٢٢ص  ٣، ج 12ح ا���آ� ا��.�1


	 أص% ا��ضA ��� " و
�� . ٩٨ص  ١، ج@��� ا�?�5  &L-أ 	ص1 ، �\:��&� T\-0�ة ت 	م أي وه�E\ا� �وم� ص�

  " .ت�ص1 �� وا�:0�ة '� ت\T �&��ص1  +&مJ ؛��0 '� ت\G�Y� T م&

  .١٢٢ص  ٣، ج 12ح ا���آ� ا��.�1ا�� ا�:}&ر ، ) ٢( 

)٣  (	
  .١٧٠، ص /.-�, ا�+��ل12ح  ،ا��ا

  .)١(ا��6&ل أت&ك  أي؟ و" ت�ل 



٨٠ 

 

  

 )٣(ت,GY ا�:0�ة �8{ً& وم\:* L&=ّ-م� M:6 ا�:0�ة ؛ ) أي ( ا+��� )٢(ا��E\&-	 أّن ا��  أ�Uً& -}�و

�U* ا�\�Eم �:L�8&  إّ" ���:J، وا��5 ���� ت\&�* ت، -0�ة "   )٤(ا�����	 ���ه&�% وا+ ؛ } �.ِ�/ِIَْی �ْ�ُiَأی

�=َ2ِ1ْ�َ$ِ {  ] %E:]٣٨: ا� 	ت�-�� %� Tو� 	ت�:�  .)٥(\�Eم �}&ءت ��8@ ا�}AE ، و�� آ&-7 ت��8 ا�، 
&ل �

  

 �=��� �!/1Bو�� ا�+1وع ا�+-=�� ا��:  

أ���0 5&ض7 
,�ا�5&ت�f &Lا�N ، و'A ا��Oق ���Y آ% وا�5ة م:�Lّ  +�* "  �� '�ل ا��%6  �:�&

J�f 	'٦( ا���ا(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .و-% ذ�$ +� ا��f&�0�ي  . ٢٣٤ص  ٢، ج ا�!�1 ا����Uا��رآx	 ، : أ-{�  )١( 

)٢( �&��-&\E	 T�&+ ، أص��	 ، ت8� +�* م:,�ر �� م�EY �� +�� ا�}�&ر �� أ�E5 أ�� ا�E{8� ، و�\�ف � :ا�#����


\	 ، و�� م,:8&ت &xا� GهSإ�* م %
	 أص�ل ا�8� " مSهG أ�	 T3 J8�:5 أ-� Afا�، وا���ه&ن 
	 أص�ل ا�8� ، " ا�

 J:� 	
  . ٤٧٣ص  ٦، ج ه"ای� ا���ر'��ا���lادي ،  .٢٧٩ص  ١، ج ا�+B, ا��!��ا�E�ا�	 ،    .هـ٤٨٩ت�

  .١٦٩ص  ١، ج@d ا4د��g�اا��E\&-	،  :أ-{�  )٣(

)٤( �+��اE+ �� j� �� +��* ا�&ض	 ، آ:��� أ�� ز�� ا�����	 ، 
�� أص��	 8:5	 ، �\��� أول م� وضT�+ A : ا�"$��


	 أص�ل ا�8� : " ا�OXف وأ��زR ، م� م,:8&ت�  Jا=د� T��، ت�
	 �:J " ا=��ار 
	 ا=ص�ل وا�8�وع " ، و " ت

  .٢٤٩ص  ١، ج , ا��!��ا�+Bا�E�ا�	 ،  .هـ ٤٣٠

  ، ��,�ف١١٣، ص /-�ی� ا4د��، ا�����	: أ-{�) ) ٥(

ص ١٨، ج ا���v�ع ا�:�وي ،.٥١٩ص  ٤، ج �%.� ا����Bجا�x���:	 ، . ٢٣٥ص  ٢، ج /.�� ا��-�q6ا����\	 ،  )٦(

٢٢٠ . ، Jا�� '�ام �  .٢٦٥٢ص  ٤، ج آ?�ف ا�-.�عا���Lت	 ، . ٢٥٢ص  ١، جا��%.
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  آf ا����'� إ�n ا�.�1ة : �^ ا����� ا���

  وه	 م� أ'�ى ص�� ا�\�Eم أ
�اده&،وه	 ت��8 ا�\�Eم وا��Exل 
	  ا�\�Eم،ص�Jl م� ص��  )آ%(

=ّ-L& تEx% ا�\&'% و���R وا�SEآ� وا�mE-[ وا�8E�د وا�E/:* وا�}AE  ؛ ؛ �% '�% إّ-L& ا+T آ�JE +:� ا�\�ب

  . )١(، وت�0ن 
	 ا�}A�E ��8@ وا�5

ه:& -0�ة أض�78 إ�* )
�Yب( ].٣٢:ا��وم[  } ُآif ِحuٍْب ِ$َ�� َ�َ"ْیِ=ْ� َ'1ُِح�َن{ '��� ت\&�*  :����=� و

 	L�zا �L:5&زت +� ا�  J+�E{أو م J8�&f م أي�E+ ��8�
  .آ% ، 

  

  :وآ% �L& 5&��&ن

J
  .)٢(أن تU&ف إ�* -0�ة &ّمإو، ، وه	 إم& أن تU&ف إ�* م\�
Jأ ـ اzض&

  nا4و� : �Y-ِت {\&�* '��� ت�5ٍ َذا6َِ-ُ� اْ�َ�ْ+ْ�َ ifان �ل[  }ُآ�E+ :١٨٥[.  

   .)٣("ل +� ر+��� آ�T0 راع وآ�T0 م��ؤ"  -�Y '��� +��� ا��Oم: ا������ 

  . ١١٦:ا���ة [}ُآBُ�ِ�g Dُ�َ if�ن{ ب ـ ا��}�د +� اzض&
�Y- J '��� ت\&�* 

  :و�:�x� ه:& إ�* م& �Y� WX/:& وه� إض&
J آ% إ�* ا�:0�ة 

  ـــــــــــــــــــــــ

ا��E�':�ي . ١٧١ص ١، ج أص�ل ا�#1خ#�ا���خ�	 ، .  ١٨ص  ٢، ج آ?x ا1�4ارا���دوي ، مA ا��X&ري ، ) ١( 

ا��E\&-	، . ١١٠، ص /-�ی� ا4د��ا�����	 ،  . ١٨٣ص ١، ج آ?x ا1�4ارا�:�8	 ،  .  ٤٠٣، ص   ��uان ا4ص�ل، 

،  �+�Bح ا4ص�لا����E&-	، .  ٢٣٢، ص إح��م ا�+��لا��&6	،  . ��6�٥٨ ، ا�0�م&o	 ، ا�. ١٦٩، ص g�ا@d ا4د��

، ص  ا�B!�1ة،ا��x�ازي .٤٣٧ ، ص ا��-" ا��.k�ما��ا
	 ، . ١٠٣، ص �.n=B ا��ص�ل، ا�� ا�G6&Y. ٥٠١ص 

.  ٢٥٠، ص �, ا�+=�م-/�ا�\�O	 ،  .  ١٨٩ص  ٢، ج اtح��ما�م�ي ، .  ٣٣٧ص ٢، ج ا�����لا��ازي ،  .١١٢

 ، 	xا��رآUآ� ا��.�1 �� ا�:}&ر،ا.  ٣١٧، ص ا��"ة  �\�*، أ��.  ٢٢٩ص   ٢،ج ا�!�1 ا�����٣، ج12ح ا�� 

  .٩٠ص  ١ج،  12ح @��� ا�?�5ا�#���� ، . . ١٢٤ص

)٢ (  ، 	�O\ما��٢٥١، ص /�-�, ا�+=.  

�ل ا� ـ ص�n ا� ���D ا�d��v ا����, ا��#." �� ح"ی^ ر�، ) م٨٧٠هـ ـ ٢٥٦ت(م�EY �� إ�E&+�% ا��X&ري  )٣(

 ، Dوأی�� D..م +��ش ، طو��� ـ و�Oا���&ض ، ١ت< +�� ا�� ، �o�ا� J��0ب .م ، ٢٠٠٤ـ ١٤٢٥، م&� ، N�\آ�&ب ا�

 T'، ��5[ ر 	و'��� +��ي أو أم� N�'�ا���&ول +�* ا� Jاض ، �&ب .  ٣٣٨، ص  ٢٥٥٨و ٢٥٥٤آ�اه��وآ�&ب ا"��

ص��, ،  ) م ٨٧٥هـ ـ ٢٦١ت (م��T �� ا�Y}&ج ا�:��&��ري . ٣١٨، ص  T٢٤٠٩ ا�\�� راع 
	 م&ل ���R ، ��5[ ر'

م ، آ�&ب اzم&رة ، �&ب ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ت< أ�� صG�L ا�0�م	 ، ��ون J\�f ، ��7 ا=
0&ر ا��و��J ،ا���&ض ،  �#��

 T'م&م ا�\&دل ، ��5[ رzا J��U
  .٧٦٣، ص  ١٨٢٩
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	 ا����
0% إذا دخ�7 +�* ا�:0�ة أو7�6 ا�\�Eم  ��

	 ا=
�اد،  و'�ل ا��6% 6&ء-	 آ% ، JE�0



�E& وآ�JE آ% إذا أض�78 إ�* ا�:0�ة 
�\�� ا+��&ر ، 
�� ت�G6 ا�\�Eم 
	 A�E6 أ
�اد ا�8L&ء *:\Eا�


&ن آ&نإ��� أض�78 ، *:/E
  . )١(، وآ�S$ ا�}AE وا��Sآ�� ا�UE&ف إ��L& م8�دا 
8E�د ، م/:ً* 

� �!/1Bو�� ا�+1وع ا��Zذ� n�  

آ% o�اب "    وا����% ��5[ ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ    ، )٢(ـ تT��Y ا�:���LE6 �:+ Sر ا�8L&ء ١

  .  )٣("أ�0� 
�L 5�ام 

 ، وا�:��S -�ع م� أ-�اع ا�x�اب ،إ�* آ% 
�A�E6 ��8 أ-�اع ا�x�اب 
�o @8�اب -0�ة أض�78

E6 *�+ J��Eا� Jم�Yا� ��
 7�/
  .�A أ-�اع ا�x�اب ا�m� �0�Eدي إ�* ا��0� ؛ 

  


L	 N�&f  ام�أةآ%  "'�ل ا��6%  ـ ٢ &L6ة ا�/&-�" أت�و�Eا� 	
 ]:Y� " 9ذا ت�وج ام�أة م�ت��
 ،J 


 أض�78 إ�* -0�ة  ه:& ،" آ% " ،=ّن  	
  .)٤(ا�:�&ء " 
	 ا��واج أ
�اد �و7�6 ا�\�Eم 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ا��رآx	 .٥٧٧ـ ٥٧٢، ص  /�-�, ا�+=�م، مA ا�\�O	 ،  و�� ���D /"ل) آf (أح��م ت	 ا���� ا���0	، : ا-{� ) ١( 

،U٢٢٩ص  ٢، ج ا�!�1 ا���� .  

)٢ (�oا�� ر ،"=Bv٣١١ص  ٢، ج$"ای� ا�� .	:���xج ، ا��Bا��� �ص  ١٢،  ج ا��%.�ا�� '�امJ ، . ٥١١ص  ٥، ج�%.

-�ر ا���� +�	 ��  ز�� ا���� ��، .  ٣٤٩ص  ٤، ج�را�!�1 ا�uخا�E�تU* ، . ٤٨٨ص  ٧، ج ا����nا�� �5م ، . ٤٣٧

، دار ا��\&رف ، ���وت، ٧، ��ون J\�f ، ج  ا�1و�P ا�!=�� 12ح ا����� ا�"�?-��،) م١٥٥٨هـ ـ ٩٦٥ت(أ�E5 ا�\&م�	 

  �x- J:� ٢٥١، ص ��ون  . Gذه &E:�� �+�.ح �أ$S��-و ، R&/�3 GهS� T� وإن ��f إذا Gوا���� �Eا�� A�J�:Y ا� إ�* أّن -

ص  ٦ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	 ،  .م& ��� ا��0�  وا�Sرة وا�x\�� و-�Y ذ�$ م:�\ً& آ&ن أو م���خً& ، آ% ذ�$ O5ل إ"ّّ

٤٧.  

، وآ�&ب ٧٩٣، ص٥٥٨٦ـ�٥٥٨٥&ب ا�EX� م� ا�\�% ، ر'T ، آ�&ب ا=J��o،ا����, ا�d��vا��X&ري ، : خD\1أ) ٣(

 S��:�&� ا��ض�ء ، �&ب " �}�ز ا��ض�ء T'0� ، ر�E�&� "١٤، ص ٢٤٢و  .  .، Tود ، �&ب  ا����, وم���Yآ�&ب ا�  ،

  .م� Jx�&+ ]��5 رض	 اL:+ j& . ١٦٩ص  ١٣،  ج ٢٠٠١) ٦٨و ٦٧( T آ% م�0� خE� وأّن آ% خE� 5�ام ، ر'


\	 . ٧١ص  ٢، جا��"و��  م&�$ ،. ٢٣١ص  ٢، ج /!��� ا��-�q6ا����\	 ، . ٢١ص  ٣، ج ا�!"اd6 ا�0&�&-	 ،) ٤(&xا�

ا�+-D ا����5	 ، . .٤٦٦ص ٩، ج  ا����nا�� �5م ،  .٢٦٥٧ج ص ،  آ?�ف ا�-.�عا���Lت	 ، .١٦٨ص  ٧، جا4م  ،

��R�t٦٨٩٥ص  ٩، ج ا.  
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   إ��دة ا�.�1ة: ا�1ا$d ا�����

�ن �0�ر ا��8@ 
	 ا�}J�E م�ت�� ، وذ�$ 
	 O3ث 5&"ت ، � J
�\Eا� Aا�:0�ة وم Aت\&د ا�:0�ة م

5 1��Xو� 	ا�ت �Y:ا� *�+ &L:م J�&5 %آ T0 :  

  

4ّ�=� �� ا��X'1 إ�n ا4و�n ���ن ��ع  ا�.�1ة إذا أ��"ت ��1ة آ��X ا������ }�1 ا4و�n؛ :ا4و�nا����� 

���/)١(.  

Zذ� fود��  

َ'ِ�نdَ�َ M ا1ِ#ْ�ُ�ْ  {
	 م\�ض '��� ت\&�*  )٢("�� �G�l +�� ����� "  +��� ا�,Oة و ا��Oم ���'


}\% إ+&دة ا���� م:0�ًا]. ٦ـ  ٥:ا�x�ح [ }ِإنdَ�َ M اْ�ُ�ْ#1ِ ُیْ#1ًا )٥( ُیْ#1ًا �����،  &E:��  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٢ـ ١٣١ص  ١، ج ا��B�ی,&زا-	 ، �ا��8. ١١٣، ص /-�ی� ا4د��، ا�����	 . ٧٢٣، ص ا���'� &-	 ،:lا��) ١(

 )٢ (D\1ً�ا�� م�دو�� : أخ��1'�  Rًص�ا�\�� ���ًا ، " ��8@ :   "ی^ \�$��1 ح � Aا�\�� ���ا إن م Aأو5* إ�ّ* إّن م

 ����� ��+ G�l� و�� " ،D\1ل م� ��5[ ا�� م�\�د �\�� �� م:,�ر و+�� ا��زاق:  وأخ&' : jص�* ـ '&ل ر��ل ا

Tو�� ���+ jـ  ا  " ����� ��+ G�l� �6 ، و���X� *�5 �خ% +��� ا����� �Y6 	
إّن مA ا�\�� : Tّ3 '&ل .�� آ&ن ا�\�� 

+�� ��  �أخ�6 -% م&و ؛ـ أي ��5[ 6&�� و��5[ ا�� م�\�د ـ وxّ�P ا$� ح1v إ�.�ده�� " . ���ًا إّن مA ا�\�� ���ًا 


&ل " ��E5 +� أ�� م�\�د م� N��f '�&دة '&ل  Jا�� RSL� ��&Yأص �x�  ـ Tو�� ���+ jـ ص�* ا jذآ� �:& أّن ر��ل ا: 

 ��+ G�l� �������   jء ا&o أّن ذآ1 و" إن"�\ bا�!�را�� 5}� ، : أ-{� . إ�.�د ,B'!1ي  .٧٩٨ص  ٨، جي�ا� b1وذآ

  .  ـ ص�n ا� ���D و��� ـ �.!� ��  ا ��Bg R�1دة�� 

D\16��� ا����ي :وأخ �� �EYا��#� م �� Rً�1�  ��
ًا  َ
9ِن� َمAَ اْ�ُ\ْ�ِ� ُ�ْ�� {'&ل ا�E� ��Y& -��7 هRS ا��J " و

ت&آT ا���� ، �� �G�l +�� أ�x�وا أ" ، '&ل ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ ] ٦ـ٥:ا�x�ح [  } ِإن� َمAَ اْ�ُ\ْ�ِ� ُ�ْ��ًا )٥(

،  ١٥، ج ٢، ت< م�EY م���Uن ، ط \��d ا�!��ن '� /Iویf ا�-L1ن، )م ٩٢٢هـ ـ ٣١٠( م�EY �� 6��� ا����ي ."����� 

ج ص   أ-{�،  '� ا�d��v ا��%�1وصY< ا=3� ا����f	  .٢٣٦ص م ،١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠،  �J�E ، ���وتدار ا�G�0 ا�\

  .٧٩٨ص  ٨، ج'B, ا�!�ريا�� 5}� ، .

D\1وأخ :M-ب م&�$ �� أ��F1 $� ا��� n�� �'�g��. ��
+� ز�� �� أ��T ، '&ل آ�G أ�� +���ة �� ا�}�اح إ�* " و


G�0 إ��� +E� �� ا��X&ب +E� �� ا��X&ب ، �Sآ� �� �E6+ً& م� ا��وم ، وم& �� ، TL:ف م�X : ل�:� &EL9ّ-� م
أّم& �\� ،


�6ً& ، وإّ-� �� �G�l ُ+�� ُ����� ، وإّن اj ت�&رك  R�\� jّ�ٍة ، �}\%ُ  اo مٍ� ِم� َمْ:�ِلmآ�&���\�ٍ� م 	
 َ�& { وت\&�* ��ل 

&Lَ َأ� �َ�Sِْا َوَراِ�ُ��ْا َوَص&ِ�ُ�وْا اْصِ�ُ�وْا �َمُ:�ْا ا���هـ ـ ١٧٩ت (  .م&�$ �� أ-M}٢٠٠: �ل +E�ان [ }  ُت�Yُ�ِ8َْن َ�َ\��Tْ0ُ ا�ّ�َ� َوات�ُ

، دار ١، ج٢، ت< �x&ر +�اد م\�وف،ط )م٨٥٩هـ ـ ٢٤٤ت(، روا��Y� �� *�Y� J* ا���/	 ا=-���	  ا���@I ،)م ٧٩٥

  .٥٧٤م، ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ا�l�ب اO�zم	، ���وت، 



٨٤ 

 

&ً
  .)١(وا�5  +�� إ+&دة ا�\�� م\�

  :وهbS ا�-��"ة أ}�!�� ی1Fج �.=� 

  ]  ٨٤: ا��خ�ف[ }َوُهَ� ا�SِMي ِ'� ا�#Mَ��ِء ِإDٌ�َ َوِ'� اIَ�ْْرِض ِإDٌ�َ َوُهَ� اْ�َ�ِ��ُ� اْ�َ�ِ��ُ� {'��J ت\&�* ـ ١


9+&دة �8@ )Dٌ�َا=و�* ؛ =ّن ) ِإ ��� J�-&/أّن ا� 	:\� " ، JE��0ا� Jا�� 	
 ��zوا �-&Y�� *�&\وا�5 ، ت "

 �� $��o)٢( .  

ُهْ� N َو�gَُ��ا َ�ْ�Ju�ُ Nَل L Dِ�ْ�َ�ََیٌ� ِ�ْ� َر$fْgُ DِJ ِإنM ا���gَ DَMِدٌر n�َ�َ َأْن ُیَ.Juَل Lَیً� َوM��ِ�َ َأْآ1َ�َ {و'��� ت\&�*ـ  ٢

,�د �L&  ه:&،م�ت�� )  Lَیٌ�(
9+&دة �8@  .] ٣٧:ا=-\&م [} َیْ�َ�ُ��َنEا�\E٣(}�ةا�(.  

ا��DُM ا�SِMي َخَ�َ-ُ�ْ� ِ�ْ� xٍ�ْPَ ُث�gُ xٍ�ْPَ "ِ�ْ$َ �ْ�ِ fَ�َ\َ M�Mًة ُث�gُ "ِ�ْ$َ �ْ�ِ fَ�َ\َ M�Mٍة Pَْ�+ً�  {و'��� ت\&�* ـ  ٣


JE�0  ] .  ٥٤: ا��وم [ }َو2َْ�َ!ً� َیqُ�ُFْ َ�� َیَ?�ُء َوُهَ� اْ�َ�ِ��ُ� اْ�َ-ِ"ی1ُ )xٍ�ْPَ( J�-&/م\:&ه& وا�5 ا=و�* وا�

  . )٤(-mo ��8ونوه� +�م ا��رة +�* إدارة 

  

  . )٥( إذا أ��"ت ا�.�1ة ��1'� آ��X ا������ ��� ا4و�n: ا����� ا������  

 Zذ� fود��:  

ِ'1َْ�ْ�ُن  َ'َ�َ�n )١٥(ِإ��M َأْرَ�ْ�َ.� ِإَ�ْ�ُ�ْ� َرُ��Nً �2َِه"ًا َ�َ�ْ�ُ�ْ� َآَ�� َأْرَ�ْ�َ.� ِإn�َ ِ'1َْ�ْ�َن َرُ��Nً  {'��� ت\&�*

Rً�$ًِا َوSَأْخ bُ��َSَْخIَ'َ َل��ُM1م% [} ا��E١٥:ا�[ .  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 1vل ا$� ح�gو : "!� D\1وأخ ، d�-.� q1 ��� �� @1ی�� �� I@�ا�� ��gل ا���آ� ص, ذ�Z �� ��1 و��� ، وه� '

ص  ٨، جي'B, ا�!�را�� x��P. ، �{5 �� ا$� �!�س  $� ح��" �� ا$� �#��د $��.�د \�" ، وأخD\1 ا�+1اء $��.�د

٧٩٨.  

)١ (	�f�ص  ٨، جL1ن/+#�1 ا�-ا�� آ/�� ، .٢٣٦ص  ١٥، ج \��d ا�!��نا����ي ، .٧٣٠ص  ٢، جأح��م ا�-L1ن،ا�

=ّ-� م\�ف �&=�1  ه� ا�E/:* �� �خ�؛ا�\�� ا�SEآ�ر ��ّ�& "و
��. ٦٣٩ص  ٣، ج ح��م ا�-L1نأا�},&ص ،  .٣١٣٠

  ".=ّ-� م:�0ر و�� أراد ا=ول �\�
� �&=�1 وا�Oم وا���� ا�/&-	 ��� ا=ول ؛، 
��A6 إ�* ا�\�L ا�SEآ�ر ،وا�Oم

  .٩٢، ص  ا��.�ر �� م�$ ،ا .١١٣، ص /-�ی� ا4د��ا�����	 ،  )٢(

 .١٣١ص  ١، ج ا��B�ی,&زا-	 ، �ا��8 )٣(

  . ١٣٢  ١ا��d\1 ذا/D ،ج) ٤(

  .١٣١ص  ١، ج ا��B�ی,&زا-	 ، �ا��8 .٩٢، ص  ا��.�ر �� م�$ ،ا .١١٣، ص /-�ی� ا4د��ا�����	 ،  )٥(

 @8�
)Nً��َُل(و�8@  -0�ة،) َر��ُM1ا�  (�ّ
,�د �EL& -�	 اj م��* +��� ا��Oم؛ Eوا� J
+�*  لم\�

   .)١(أّن ا�:0�ة إذا أ+��ت م\�
J آ&-7 ا�/&-�J +�� ا=و�*



٨٥ 

 

  : �1Fج �.=یأی�ً� أ}�!��   ا�-��"ةوهSا 

َأْن َ/ُ-�ُ��ا ِإ�Mَ�� ُأuِ�َْل  )١٥٥(َوَهSَا ِآ�Bٌَب َأbُ�.َ�ْuَ�ْ ُ�َ!�َرٌك َ'�/�ُ!ِM�bُ َوا/Mُ-�ا M��َ�َُ�ْ� ُ/1َْحُ��َن { ��� ت\&�* '

 �َ��ِ'ِ�%َ�َ �ْ=ِBِ�َِدَرا �ْ�َ �M.َوِإْن ُآ �.َ�ِ!ْgَ �ْ�ِ �ِ�ْBَ+َ6ِ�@َ n�َ�َ ُب�Bَ�ِ�ْ١٥٦ـ١٥٥: ا=-\&م [ }ا.[  

,�د �� ا���ن )  ِآ�Bٌَب(�8@ وEم:0� وا�،T�}\وأ+�� ا��0&ب  ا�،&
,�د �� ه:& م\�Eوا�  

و5,% ا��l&��  م\�
J،=ّن ا�:0�ة أ+��ت  ا�&+�ة؛
X&�1 هSا ا�x&ه�  وا�:,&رى؛م& أ-�ل +�* ا���Lد 

&EL:��)٢(.  

  

=� �� آ��X ��� ا4و�n ���ن ��ع إذا أ��"ت ا���1'� ��1ة آ��X ا������ }�1 ا4و�n؛ 4ّ�: ا����� ا������

  .)٣( /��� 'n-!/ R ��1ة

  :��� ��#n�� X إ@gR=� '-" /��د ا���1'� ��1ة �d �"م ا�B%�ی1أی�ً� هbS ا�-��"ة و

  :و'�ل ا�x&+�ـ  ١

   )٤(+�* ا=�&م أن ��6\� '�ًم& آ&�Sي آ&-�ا        صY8:& +� �:	 ذه% و'�:& ا��م إخ�ان

) '�مً&(�,� �� ه:&  '���J  �:	 ذه% و'���J ا�x&+� ، و أ+��ت -0�ة ��8@م\�
J ،  ) ا��م (�8@ 

,�د ، 
X�76 +� ا�&+�ةEا� M8:�،)٥(.  

٢  %�&  "  هSا ا�\�T�+ T آSا وآSا " ـ و'�ل ا�

 T�\ه:& ا� &:��
&ً

Sxت +�  ،م\� &EL:�� ��&l8* ا���-&
T3 أ+�� م:0�ًا ��M8:� T�+ @8 ا�E\:* ؛

   .)٦(ا�&+�ة

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٢، ص  ا��.�ر �� م�$ ،ا) ١( 

  .٩٢، ص  ا��.�ر �� م�$ ،ا )٢(

  .١٠٠ص  ١، ج 12ح @��� ا�?�5 ا��&�E	 ، .٥٧، ص  ا��\�u ا�0�م&o	 ، .١٣٢ص  ١، ج ا��B�ی,&زا-	 ، �ا��8 )٣(

  .٩٩٥ص  ٢، جا����v ا��+�f إم�% �\�ب ، :ا�����o �� %Lx� 7&ن ،أ-{� )٤(

)٥( ، 	o&ا�0�م u�\�٥٧، ص  ا�  

  .١٣٢ص  ١، ج ا��B�ی,&زا-	 ، �ا��8 )٦(



٨٦ 

 

  .$��ن ا�.�1ة �� وXg ورود ا�F��ب إ�n وXg ا���\�  /Iخ�1: ا�1ا$dا��!�^ 

م� ا�E\��م أّن م���J ت�خ�� ا���&ن م���L� J& أهE�+ �:+ &L��E&ء ا=ص�ل ، وت�E�0ا 
	 ت�خ�� ا���&ن 

��X&ب ، و'� ذآ� �\� ا�\�E&ء ت�خ�� ��&ن ا�:0�ة +� و'7 ورود +� و'7 ا�J6&Y ، و+� و'7 ورود ا

ا��X&ب ، و�:�Y[ م���J ت�خ�� ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y ، وم���J ت�خ�� ا���&ن +� و'7 ورود ا��X&ب 

  :  ��E�0% ا�8&��ة ، وت��ض< ا�,�رة 
	 ذه� ا�&رئ ن وذ�$ +�* ا�:�Y ا�ت	 

  

 ��I#ا�� nخ�1: ا4و�I/ gا���\� ا�!��ن �� و X:  

  . )١(ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y  ت�خ�� ذه�LE6 Gر ا=مJ إ�* +�م �6از

  هSا ا�-�ل د��fو

���  �N��� " &E اz-�&نـ ا��x�&� 1��0	ء مA +�م ا�\�T �� تE� 1��0& " ��&ق ، وا�x�ع " �1�0  أ�

  )٢(. ]٢٨٦: ا���ة [}  N ُیxُJ��َ ا��DُM َ�ْ+#ً� ِإ��M ُوْ�َ�َ=�{ ت\&�* 

 J6&Yر  ا�8\%، =داءو'7 ب ـ و'7 ا�S\�0 ا�8\% م��:ً& ت� T� 9ذا
  .أدا��

  

ّ-TL �6زوا ، = )٣(ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y دون و'�+�  ت�خ��وذهG �\� ا�J���\E إ�* �6از 

  .ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y  ت�خ��، 
&�0% م�N8 +�* +�م و'�ع ا��E� 1��0& " ��&ق 

  ـــــــــــــــــــــــ

 أم�� �&دR&o ،.  ٢٨ص  ٢، ج أص�ل ا�#1خ#�ا���خ�	 ، .    ٢٦٠ص   ١، جأص�ل ا�v��ص  ا�},&ص ،) ١( 

.  ٢٨، /.-�, ا�+��ل  12ح ا��ا
	 ،.   ٥٧ص  ٢، ج '�ا/, ا�1ح��تا=-,&ري ، . ١٧٤ص  ٣، ج /�#�1 ا�1�Bی1

 ، G6&Yأ�� ا�n=B.1 ا���BF� ا��,�ي ،.  ٤٠ص  ٢، ج  "�B،. ٣٤٣ص  ١، جا��� 	١٦٦ص  ١، جا�!1ه�ن  ا�}��: .

.  ٥٦٨ص ١، ج �=�ی� ا�#�لا=�:�ي ،  .  ٣٩٣ص  ٣، جاtح��م ا�م�ي ، . ٤٠ص  ٢، ج ا��#n+�Bا��lا�	 ، 

.  ٢٩٥ص ٢، جg�ا@d ا4د��  �� ا��E\&-	 ،ا. ص  ٣، ج ، ا�!�1 ا����U ا��رآx	 . ٢٠٧، ص  ا�B!�1ةا��x�ازي ، 

 ، 	�YEا��ا���0ذا-	 ، .   ٤٣٤ص  ١، ج ا��"ة أ�� �\�* ،.   ٩٢ص  ١، ج ا{ی�ت ا�!�.�ت�&دي ، ، مA ا�\ 12ح ا����

"�=�B٢٩٠ص ٢، ج ا� . ، J�Eدة�ل ت��داوي ، . ١٧٩ص  ١، ج ا��#�E1ا��!�B12ح أ�� ا�:}&ر ، . ٢٨٢٦ص  ٦، ج ا�

  .١٧٥ص ،إر�2د ا�+��لا��xآ&-	 ، . ٤٥٣ص  ٣،جا���آ� ا��.�1

ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y ؛ =ّن ا��1��0 مA +�م ا����N إ�*  ت�خ��" �}�ز " و
�� .١٨٧ص  ٣ج، ا�����ل ،ا��ازي) ٢(

  " .ا�\�T �� تE� 1��0& " ��&ق 

  . ٣٤٤ص  ١، ج ا����B"ا��,�ي ، ) ٣(
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	-&\Eل أ�� ا���� "  J6&Yخ�� ا���&ن +� و'7 ا��  أ+�T " خOف ��� ا=مJ أ-� " �}�ز ت

Uف أ�Oخ�� ا���&ن إ�* و'7 ا�8\%إ�* ا�8\% ، و" اخ��و'� =ّن ا�m� �' 1�0Eخ� ا�:{�  ؛ ً& أّ-� �}�ز ت

��X� �}- إذا،  " &EL��+ N8ن م�&��Uان ا�SL

�EL& اخ�Oف T�\١("��� أه% ا�(.  

  

 ��I#خ�1:  ا������ ا��I/  �\ا��� Xgو nب إ���Fورود ا� Xgا�!��ن �� و:  

��J3O3 J أ'�ال =ه% ا=�Eا� RSه 	
  :ص�ل 

  :ا�v�از : ا�-�ل ا4ول 

  .  )٢( وذهG إ��� �LE6ر أه% ا=ص�ل

  

 fا ود��Sه� هSن ا��L1-و  ا�-��س وا�f-ا��:  

 Nًنا�:أوL1-  

 &L:م Aة م�اض�+ 	
 A'و �
:  

 } َ�َ�ْ�َ.� َ$Dُ�َ��َ ُث�M ِإنM)١٨(َ'ِ�َذا 1َgَْأDُ�َL1ْgُ dْ!ِM/�'َ bُ��َ  )١٧(ِإنDُ�َ�ْ\َ �.َ�ْ�َ�َ M َوDُ�َL1ْgُ  {'��� ت\&�*  ـ أ

 ] Jم&��م� اj ت�&رك وت\&�* -��� +��� ا��Oم أن ���A إ-�ال ا���ن ���� ت\&�* ] .١٩ـ ١٨: ا�
َ'ِ�َذا { 

 Dُ�َL1ْgُ dْ!ِM/�'َ bُ��َ1َْأgَ{  @8�  &و6&ء �\�ه ،)  �T3ُ( ، 	وا���اخ %LE��� Jlا�� 	
 T3ل ذ�$ )٣(و�
+�* �6از ، 

  .و'7 اz-�ال  �:W +� ا ��&نت�خ�� 


/�7 أن ا�E�اد م� '��� " ��ل ا��ازي    :} b1أ��g ذا�' {] Jم&�  ، ه� اz-�ال ، Tّ3 إّ-� ] ١٧:ا�

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( ، 	-&\Eا4د��ا�� d@ا�g ٢٩٥ص  ١، ج .  

     �&دR&o ،  ��أم.  ٢٨ص   ٢، ج أص�ل ا�#1خ#�ا���خ�	 ، .  ٢٦ص  ١، ج أص�ل ا�v��صا�},&ص ، ) ٢(

ص  ١، ج ا�!1ه�نا�}��:	 ، .  ٢٦١. ٥٧ص  ٢، ج '�ا/, ا�1ح��تا=-,&ري ، .١٧٤ص  ٣، ج /�#�1 ا�1�Bی1

ص ١، ج g�ا@d ا4د���� ا��E\&-	 ، ا.  ٣٩ص  ٣، ج اtح��ما�م�ي ،  . ٣٧٠ص  ١، ج ا��#n+�Bا��lا�	 ، .١٦٦

ا��xآ&-	 ، .٧٢٥ص  ٣، جا��"ة �\�* ،  أ��.  ٢٩٠ص  ٢، ج �"ا��B=ا���0ذا-	 ، . ١١٨، ص ا���d ا��x�ازي ،.  ٢٩٨

  .  ٢٦١، ص  /.-�, ا�+��ل 12ح ا��ا
	 ، .١٧٥، ص إر�2د ا�+��ل

ص  ٣، ج ا�����ل ا��ازي ، .٣٠٢٦ص  ٨، ج /+#�1 ا�-1انا�� آ/�� ، .  ص  ١٥،ج \��d ا�!��نا����ي ،  ) ٣( 

١٩١. ��
T3 " و
�� .٧٩ص  ٣، ج ا�!�1 ا����Uا��رآx	 ،  .��ات� +:� أه% ا��Jl ����اخ	 
�S$ م" T3ّ "أم& أن آ�JE " و

�G مA ا���اخ	 \���".   

�خ�� ا���&ن +� ذ�$ ، وذ�$ ��U	 ت�خ�� ا���&ن +� و'7 اz-�ال�� T05 *�&\١(" ت( .  
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�م�هT اj ت، ] ٦٧: ا���ة[ }  ِإنM ا��DَM َی1ُ�ُIُْآْ� َأْن َ/Sَْ$ُ��ا َ$َ-1ًَة{  ب ـ
 TL� ��� Tّ3 ة�\&�* أن ��Y�Sا �

  ، &L
  .)٢(و���ت	 ت8,��� '���ً&أوص&

  ] .٩٨: ا=-��&ء[  }إ��� و�� /�!"ون �� دون ا� ح��ُ \=.� أ��B �=� واردون{ '��� ت\&�*  ج ـ


�Eّ& -��7 '&ل ا�� ا���\�ي: )٣(  E,ّ�=خ 	ء إ�* ا�:�&{
" : ـ ص�* اj +��� و��T ـ و'&ل  م�EYًا ، 


�:�l	 أ ���+ ��+ �' Mأ�� ، >��Eا� ��+ �' Mأ�� ، J0�OEت ا���+ �' Mأن��  T:L6 G,5 ء"m�0ن ه�

 �Xْ-َ!َ�َ �=ُ�َ �M.J ا�SِMیَ� ِإنT3} M أ-�ل '��� ت\&�*" . ، 
��'1 ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 
	 ا�}�اب 

n.َ#ْ�ُ�ْا Zَrِ�َخ� � .)٤( ]١٠١: ا�4!��ء[ } ُ�ْ!َ�ُ"وَن َ�ْ.َ=� ُأْو��
وهSا د��% +�*  +� و'7 ا��X&با��J  �&ن 

  .  )٥(ا�}�از

رآ\&ت ��&ن +�د �T3 6&ء ��&ن  ذ�$ 
	 ا��:J ا�:���J ، ].  ٤٣: ا���ة[} َوَأ�gُِ��ا ا��RMَة{ '��� ت\&�*  د ـ

   .)٦(وآ�J�8 أداءه& �x�وLf& ، وأرآ&-L& ، ووا�6&تL&  ا�,Oة ،

  )٧(ا�-��س :ث���ً� 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩١ص  ٣، ج ا�����ل ا��ازي ، )١( 

  .٩٢أ-{� ، ص ) ٢( 

+��اM�' �� j �� د+E	 �� �TL ا��o	 ا��EL	 ، ا�� ا���\�ي ، o&+� آ&ن ���o ا���س +�* ا�:�	 : ا$� ا�u$�1ي) ٣(

، )  م١٤٤٩هـ ـ ٨٥٢ت (\�O-	ا�� 5}� ا�. +��� ا��Oم ، و+�* أصY&�� ���&-� ، أ��T +&م ا��8< و��5 إ�Oم� 

م ، ص ١٩٩٢هـ ـ ��١٤١٢�وت ،  ، دار ا�}�% ، ٤، ج ١، ت< +�	 �� م�EY ا��}&وي ، ط اtص�$� '� /��u ا����$�

، ت< م�EY ا��:& و�خ�ون ، ��ون J\�f أ�" ا�%�$� '� ��1'� ا����$� ،)  م١٢٣٣ هـ ـ٦٣٠ت(+�	 �� م�EY ا�}�ري.٨٧

ا���B�Nب '� ��E+ �'1� ���1 �� +��اj �� م�EY �� +�� ا��� ، . ٢٣٩:x- J� ، ص ، دار ا�G\x ، ��ون � ٣، ج

  . ٩٠١م ، ص ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، دار ا�}�% ، ���وت ، ٣، ج ١ط،  ت< +�	 ا��}&ويا4ص��ب ، 

)٤(  	f0� ا����� 	ا�� أ� �E5�ا� ��+) ول ،)م١٥٠٥هـ ـ ٩١١تu.أ�!�ب ا� �،  ٢ط، ت< م�EY ت&م�،  �!�ب ا�.-�ل '

 ، J0�مEا� J0ا��&ز، م J��0ا�� +�&س ١٧٧ـ ١٧٦م، ص ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥م �+ Jا��وا� % /+#�1 ا�-L1نا�� آ/�� ، .، و-

  .١٩٠٨ـ ١٩٠٧ص  ٥، ج

 )٥(  ، 	
  . ٢٦٢، ص /.-�, ا�+��ل  12حا��ا

  .٢٨١٨ص  ٦، ج ا��B!�1ا�E�داوي ،  )٦(


�: 4ولا: � ذهG ا�\�E&ء 
	 ت\���8 إ�* مSه��: ا�-��س �+=�م )٧(�\
 %   =�\TLU -{� إ��� +�* أّ-� د��% م��


	 ا=زم&ن ، )١( ا��&س +�* ا�:�< W�,Xن وت&�� ��:�&

&�:�� �}�ز ت�خ��R �&"ت8&ق ،  ،  

  .)٢(وهSا ��&ن 
	 ا=+�&ن
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  ا��-f: ث���ً�


�ض �6ازR مY&ل؛  " *�+ Gت��� 	
م�ة م� � ا=م� ه� L6% ا�E� 1�0Eُ& ُآ��1 �"ّن �&�J م& 

  .  )٣( ا��م� ، 
SLا ��YE� M&ل ، و" �mدي إ�* مY&ل ، 
�L 6&�� �:&ًء +�* ذ�$

  :�"م ا�v�از ���-ً� : ا�����  ا�-�ل

�8:Yــوه� '�ل �\� ا� J)٤(  Jـ�\
&x٥(، و�\� ا�(   

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ا"���اء " =

-{� إ��� أّ-� م� : وا�����.  �LE6ر ا�J�8:Y ، وا�م�ي م:TL، و"ا�8�ع وا=ص% 
	 ا�\�J ا�J��:��E م� T05 ا=ص% ���

�
�\
 �L�{Eا� %E+  TLU\�" م �خ� =6% إ�3&ت��\E� م\��م T05 %/مELه&��o7  &ا�/Eا� �:+ T0Yا� J�+ 	
وم:TL ا��ازي 

َوا�4ََ��ُب َوا4َْزNَُم ِرْ\fِ�َ�َ �ْJ� 5ٌ ا�?Mْ�َ��ِن  1ُا1ُ�ْFَ�ْ َواْ�َ�ْ�ِ# ِإ�Mَ�� َی� َأیiَ=� ا�SِMیَ� Lَ�ُ.�ْا{ /���n وم/&�� '��� . وا��lا�	


	" ا=ص% ] " ٩٠: ا�E&��ة [  } َ'�ْ\!ُ.ِBَ�M��َ�َ bُُ�ْ� ُ/ْ+ِ�ُ��َن Jم�Yا�  T05 7�/
 ، Jم�Yا� �E05و �EXوه� " ا�8�ع " ه� ا�

آ?x  ا��X&ري ، :ا-{� .ا�S��:�� �EX ه� ا��&س ، وإ�3&ت T05  )ا0�z&ر= (
	 ا=ص% وا�8�ع " +�J ا��T��Y " ا�:��S ، و 

  .١٧٠ص  ٣، ج اtح��م ا�م�ي ،.١١ص  ٥، ج ا�����لا��ازي ، .٣٩٧ص  ٣ج، ا1�4ار

�م ، +�* وR"�� �6 �0&ن 3&��ً& مA ت�اخ�� +:� : ا�.#� �+=�م )١( �Eب ا�&�X�&� 7�&/ا� T0Yب ا��اّل +�* ارت8&ع ا�&�Xا�

�U	 و�6ب ا�:�� إذا &�� +Oً ووا'o A�+ً& وا�:�� 6.� %ا�JE0Y وا��JE5 ، وا�JE0Y وا��JE5 ت��\&ن  ا'���U، وا�\


:�Y '��� ت\&�*   ًُ&+�o �+�'أم& و ، >�&,Eَأْو ِ�ْ�ِ�َ=�{ ا� �=َ.ْJ� 1ٍ�ْFَ$ِ ِتIْ�َ �=َ#ِ.�ُ َیٍ� َأْوL �ْ�ِ �ْ#َ.�َ ��َ  { ] ة�] . ١٠٦:ا��

 J�/خ��وم� أم�
	 ا"���E&ع م� ا�:�&ء ،وإن اj '� 5ّ�م ذ�$ إ�* ��م ا��&مT0� J  آ:7 أذ-7 "'��� +��� ا��Oم ا�:��  ت "


8	 ��ا�J ا=م� أذن �TL أن ����E\�ا �&�:�&ء   .٣٤٥،ص ١٤٠٦ �T&ب -�� ا�J\�E، ر' ا�:�� ،  م��T، ا�,�Y<، آ�&ب

 ���
	 ا"���E&ع " � T0� 7-ا=م� " آ:7 أذ ��- T3 ���� Jم&�إّن اj 5ّ�م ذ�$ إ�* ��م ا��&مJ " �&�}�از و5ّ�م إ�* ��م ا�

12ح �� +/���E ، ا. وم& �\�ه& ٢٨٢ص  ٣ج،  ا�����لا��ازي ، . ١٠٧ص  ١،ج ا��#n+�Bا��lا�	 ،  :� ا-{." 

   .٣٩٧ـ  ٣٨٤، ص  ا4ص�ل

  .  ١٩٢ص  ٣، جا�����ل ا��ازي ، . ٨٤ص ١، جاtح��م �� �5م ، ا)  )٢(

)٣(  ، 	
دار ا�E\&رف ، ا=�0:�ر�J ، �!�ح^ ا�!��ن �." ا4ص�����م�EYد �\� ،  ٢٦٢، ص /.-�, ا�+��ل  12حا��ا

  .٢٧٨ص،

  . ٢٦٠ص  ١، ج أص�ل ا�v��ص، ا�},&ص  )٤(

،و-�� +� أ�� إ�Y&ق  ٢٩٥ص  ٢، ج g�ا@d ا4د��، ا��E\&-	.، و-�� +� ا�,��
	  ٣١، ص  ا���dا��x�ازي ، ) ٥(

  .زي و أ�� �0� ا�,��
	 ا�E�و

 Jــ��&:Y١(و�\� ا�( ��ـوا�{&ه J)٢(، ���\Eر ا��LE6ـــوJ)٣(.  
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  :ود��f هSا ا�-�ل

ت�ض��Y و��&-� أ ـ ا�E�اد �&��X&ب إ
L&م ا��&م���E�� Aب م:�، ��E\�&� %/�E%، وا��X&ب �&�E{E% ��ون 

jم اOوآ ،��

&��ة  " TL8� " &E� ب&�Xوا� ،TL8� " &E� ا خ�&بSه �+ R�:� ]�\٤(ا�(.  

 D��� وی1د:  

أو  ا�:�ب،أو  �¡�}&بو�T ����� أّ-�  ورد،
N��E ا=م� إذا  
&��ة،�6از ا��X&ب �&�E{E% ا�Sي �� 

  :ذ�$ومE& ��ض<  ا=ص%، ا+�&دأ
&د +�T  ا���اخ	،+�* ا��8ر أو 


�ا�� م:L& خ�&ب ] ١٤١:ا=-\&م [  }َوLُ/�ا َح-DُM َیْ�َم َحَ��ِدbِ  {'��� ت\&�*  *�+ %E�x� �:ّ0؛ و� %E{م :

�� ، و�\��� +&ص�ً&  ا"م�/&ل
&�0E� 1�0E:� ا�\�م +�* ؛ و�6ب إ��&ء N5 ا��رع ، و'7 د
A زآ&ة ا��رع 

  .)٥( ا"م�/&ل�� +�م +�* ت�ك 

  


�S0$ ا��X&ب  �&"ت8&ق،ب ـ خ�&ب ا=+}E	 �J���\�& ـ �LEL8� " �E& ـ " �}�ز ،%E{E�&�  �-&�� دون "

ا���&ن إ�* و'7  ت�خ��و�:&ء +��� " �}�ز  �TL8،�}&مA أّن ا��X&ب 
	 ا�Y&���� خ�&ب �E& "  �}�ز،

J6&Y٦(ا�(.  

  D��� وی1د  


&��X&ب �&�E{E%   )٧(ـ '�&س ا��X&ب �&�E{E% +�* خ�&ب ا�\}E	 �J���\�& ، '�&س مA ا�8&رق ١ ،  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 )١(  ، J�Eدة �ل ت��٣٨٩ص  ١، جا��#  . ��
  وا��وا�J ا=خ�ى " �}�ز 05&ه& أ�� ا���Y ا��E�E	 W- ا=م&م " و

 %E{Eآ�&ب ا� 	
 	��Eواخ�&ره& وذآ�ه& ا� �E5أ."  

  . ٨٤ص ١، جاtح��م �� �5م ، ا )٢(

وا�\�Eم ��&ن ا�E{E%  ت�خ��وم:X�o A&-& أ�� +�	 أ�� ه&To و'&ض	 ا�U&ة م� . "  ٣٤٤ ١، جا����B" ا��,�ي ، ) ٣(

  ."��&ن ا�:��   ت�خ��+� و'7 ا��X&ب أم�ًا آ&ن أو خ�� ًا وأ6&زوا 

  . ٨٤ص ١، جاtح��م �� �5م ، ا. ٣٤٣ص  ١، ج ا����B" ا��,�ي،)٤(

  .١٩٠ص  ٢، ج ا�����ل ا��ازي ،)٥(

  .٢٧٩، ص�!�ح^ ا�!��ن �." ا4ص�����م�EYد �\� ،  .٣٤٣ص  ١، ج ا����B" ا��,�ي،)٦(


	 ا�8�ع وا=ص% ، :ق ��gس �d ا�+�ر)٧( J�\3% ا�&E6��&ن ا���& ؛إذا '�:& أّن : وم/&�� +�م ت 	
'�&س ا��8&ح +�* ا�ُ�� 


�&س ا��8&ح ه:& '�&س مA ا�8&رق ؛=ّن ا��8&ح ��� م%�0  ، Oً�0ا��� آ�-� م 	

	 تT��Y ا���&  J�\ا  .ا�Sو+�* ه=  
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�X&ب " 
&��ة م:� & خ�&ب ا�أّم؛ و���8 ا�\�م م� ا�1�0E +�* ا"م�/&ل  J���\�&� 	E{\)١(.  

��ن، +�* ت��� و�6د ا����E ��، وه� ا�T6��E، '�&�ً& +�* �6از  ٢�&� 	E{+=ا J�f&Xـ �6از م

  .)٢( مJ�f&X ا�E\�وم، +�* ت��� و�6دR، وت�
� o�ط ا��1��0

  

  .ا���مدون ا��f�v \�از /Iخ�1 $��ن : ا�-�ل ا����^

 Gإ�* ذ�$ وذهJ�8:Y٣(�\� ا�(  �\و�  J���\Eا�)٤(.  

  ود��f هSا ا�-�ل

�خ��OX� ،%L6 Rِف ا�\&م 
&=ص% 
�� ا+�&د ا�\�Eم �� %,Y� O
ا�TL8� " %E{E م:� م\:* م\�� 


	 ص�رة ��� م�اد T05 إ�* ��3ت ��&U
z �-&�� �خ��
9ذا أر�� �� ا�X,�ص 
O �}�ز ت ،Oًأص R)٥( .  

f��"ا ا�Sه n�� اب�vوا�  

� +�Eم� ، 
��% ا����% �¡��اد  أّنأر�� �� ا�X,�ص �}�ز 
�� ا�:�� ، مA ا�\&م ا�Sي �\� Aا��&م

���+)٦(.   

  ا�1ا\,ا�1أي 

��J ���6< '�ل ا�}�LEر �Eا� 	
ـ �6از ت�خ�� ا���&ن +� و'7 ورود ا��X&ب �\� +�ض ا='�ال 

	�� &E�:  


	 م�اضA آ/��ة  ١ ، 	+�xا� W:�&� خ�� ا���&ن�   .ـ و'�ع ت

  ـــــــــــــــــــــــ

�&س ه:& �&f% ،؛ "-\�ام تE&3% ا�\�J وه	 ا��0% ��� ا=ص% وه� ا��� ، و��� ا�8�ع وه� ا��8&ح  = �&
ا�� +/���E : ا-{� .

   .٥٣٨، ص  12ح ا4ص�ل، 

)١ ( ، 	xا��رآU٧٩ص  ٣، ج ا�!�1 ا����.  

  .٣٤٣ص  ١، ج ا����B" ا��,�ي ،) ٢(

�5[ ��ل . ٢٦٠ص  ١، ج أص�ل ا�v��صا�},&ص ، )٣( " ��Yا� 	أ� &:X�o �+ �}85ي أSخ�� �6ازوا����&ن  ت

 %E{Eم& ... ا� %/E� "ّإ &L-و" �}�زو �:+ Jإذا وردت م��اخ� &ًX�- ن ا���&دة��\{� TL-ّ= &:�&Yأص GهSا +:�ي مSوه

  .�}�ز �� ا�:�� 

  .٣٤٣ص  ١، جا����B" ا��,�ي ، ) ٤(

)٥( JY8,ا� M8:� ، ذات� A6�Eا�.  

  .٣٧١ص  ١، جا��#n+�B ا��lا�	 ، )٦(



٩٢ 

 

٢ Jة " ـ أد���&
وهSا �}�ز  ا�SEاهG ا=خ�ى ت�ور +�* +�م ا�8&��ة م� ا��ل �&�}�از ، وا��X&ب دون 

 �� J6&Yخ�� ا���&ن إ�* و'7 ا��J ��� م��T =ّن ت�Yا� 	

&��ت&ن)١(:  

nد ا=ص% :ا4و�&  . ل+�م ا�1�0E +�* ا"م�/& :ا������    .+�T ا+�

  

  /Iخ�1 ا�!��ن '� ا�.�1ة

 	
ا���ل 
��N م� +�E&ء ا=ص�ل +�* �6از ت�خ�� ا���&ن �}�از ت�خ�� ��&ن ا�:0�ة  ���� ت\&�* 

ا���ة [  }َوِإْذ �gََل ُ��ْ-َ�ِ n�َ�Dِ�ِ ِإنM ا��DَM َی1ُ�ُIُْآْ� َأْن َ/Sَْ$ُ��ا َ$َ-1ًَة  {',J أم� م��* ��م� ���S ا���ة 

:٦٧.[  

  N"B�Nلوو\D ا

�5* ����ا +�ة أ���J م�0�رة ،  TL� &L:��� Tو� ، J
�ة م�ص�� >�S� %إ��ا�� 	ت\&�* �: jأم� ا

  :)٢(ودّل +�* آ�ن ا���ة م\�:J  أم�ان 

  ]٦٨: ا���ة [}�gَُ��ا اْدُع َ�َ.� َر$ZَM ُیَ!�Jْ� َ�َ.� َ�� ِهَ�{ ـ �mال �:	 إ��ا��% ت\�:L&، آE& '&ل ت\&�* ١

، ] ٦٨: ا���ة[}  ِإ�Mَ=� َ$َ-1ٌَة N َ'�ِرٌض َوN ِ$1ٌ�ْ{ ، و'��� ت\&�* ] ٦٩: ا���ة[ } َ�� َ�ْ�ُ�َ=� { ت\&�* ، و'��� 

، و�� آ&-7 ا���ة م:0�ة ] ٧١:ا���ة[ } �gََل ِإ�DُM َیُ-�ُل ِإ�Mَ=� َ$َ-1ٌَة N َذُ��ٌل ُ/1ُ��ِ اIَ�ْْرَض { و'��� ت\&�*

  .ي ��ة آ&-7 =مTL:0 ا"م�/&ل ��S< أ

L& ص8&ت ا���ة ا��	 أم�وا �LY�S& أوً" ، أو ـ  ا�,8&ت ا��	 ذآ�-&ه& 
	 ا����% ا=ول ، إم& أن �&ل أّ- ٢

 ، &ً�&� TL:م G�f &ال ، و-�< مmا�� �:+ TL��+ 7�6ة و�  .وا�E\��� ا��T ا=ول دون ا�/&-	 ص8&ت �

 D��� ی1د  

  ه� �&f%؛ =ن �:	 إ��ا��% +:� ت��6 ا��X&ب آ&-�اـ �6از ت�خ�� ا���&ن +� و'7 ا�J6&Y و١

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠ص  ٢، ج ا�����ل ا��ازي ، )١( 

ا��lا�	 ، .  ١٢٣ص ٣، ج �BF�1 ا��.n=Bا�� ا�G6&Y ، .  ٣٤٢ص  ١، جا�B-1ی1 وا��B!�1 ا�� أم�� ا�Y&ج ، )٢(

n+�B#لا��ازي ، . ٤١ص  ٢، جا���ا�� . ١٩٣ص  ٣، ج ا���� ، 	xرآU٧٨ص  ٣، ج ا�!�1 ا���� . ، 	�YEا�

ص  ٣، ج12ح ا���آ� ا��.�1 ا�� ا�:}&ر ،  .٢٨٢٧ص  ٦، ج ا��B!�1ا�E�داوي ، .١٦٦ص  ٣، ج ا{ی�ت ا�!ّ�.�ت

  .٢٧٨صدار ا�E\&رف ، ا=�0:�ر�J ،، �!�ح^ ا�!��ن �." ا4ص�����م�EYد �\� ، م�EYد �\� ، .٤٥٣

   .١٩٣ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ، )٣(
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  .)١(�J6&Y ����&ن 

  : ا�v�اب

 T��- "   اSLل؛��   .)٢(وإّ-E& ���م �� آ&ن ا=م� م��Uً& ا��8ر ا��8ر،"ّن ا=م� ��U	 +�م  ا�

٢ R�6ث وO3 ـ وذ�$ م� J:�\ة مّ:0�ة ـ ��� م�  :)٣( ـ ا��

٦٧:���ة ا[  }ِإنM ا��DَM َی1ُ�ُIُْآْ� َأْن َ/Sَْ$ُ��ا َ$َ-1ًَة  {'��� ت\&�* :  ا4ول [ ��ة م��J ، و��� >�S� �أم

  .ا���S� 1��0< أي ��ة 

�َ'Sََ$ُ��َه� َوَ�� َآ�ُدوا { ، �TL8:+ &E اj ت\&�* +�* G�f ا���&ن آE& '&ل ت\&�* �� آ&-7 ا���ة م\�:J: ا����

  .]٧١:ا���ة[  } َیْ+َ�ُ��َن

D.� ب�vوی  


	 ا��S< �\� ا���&ن ا��\:�T� 1 ��0 +�* ا��mال ، �% +�* ا���ا-	 وا�� ��,)٤( .  

�� ذ��Yا أي  "
	 ا�,J  م& ذآ�R أه% ا����8� ، و+�* رأ�TL ا�� +�&س ـ رض	 اj +:� ـ :  ا����^

�ٍة �L�6أ ت=T ،د�o TL:ّ0و� TL��+ jد ا�x
 TL�8-٥( "وا +�* أ( .  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٦٦ص  ٣، ج ا{ی�ت ا�!ّ�.�تا�\�&دي ، ) ١( 

  .١٩٣ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ،  )٢(

   .١٦٦ص  ٣، ج تا�!�.�ا{ی�ت ا�\�&دي ، ) ٢(

  .١٩٤ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ، ) ٣(

وم:L& م& رواR �\�� �� ��6� +� ا�� +�&س ،  ،م�EY �� 6��� ا����ي م� +�ة f�ق +� ا�� +�&س : أخ1ج ا4ث1) ٥(

/+#�1 ا�� آ/�� ، .هSا ا4ث1 إ�.�دوg" ص�, ا$� آ���o . 1دوا 
�xد +��TL  ، و���TL:ّ0 أخSوا أد-* ��ة "آ��8ا �L&  :'&ل 

 و���هT وأ�� ا�\&��J و+�&ء وا�� 6���ا���ي  ـ أي ا����ي ـ +� م}&ه� و+0�مJ وآE& أخ�L6& .  ١٥٢ص١، ج ا�-L1ن

  .، وم& �\�ه& ٣٤٦ص  ١، ج \��d ا�!��نا����ي ، : أ-{�  .

+� +���ة �� +E� : $��.�د ص��, آ�� ذآ1 ا$� ح1v	 5&تT و+�� �� ��E5 ، وأخ��6 ا����ي أ�Uً& ، وا�� أ�

  .٦١٥ص  ٦،ج 'B, ا�!�ريا�� 5}� ، .ا���E&-	 أ�5 آ�&ر ا��&�\�� 

                     LْEُ�ََ�ُ�وَن ا���ُ� oَ&ء ِإن َِإ-�&{ أّن �:	 إ��ا��% '&��ا  ��": " ا�� م�دو�� +� أ�	 ه���ة وذآ� ا�� آ/�� +� 

م& أ+��ا أ��ًا ، و�� أّ-TL ا+��ض�ا ��ة م� ا���ة 
�Y�Sه& =�6أت +:TL ، و��o �0دوا ، 
�xد اj  ]٧٠:ا���6"ة [  }

 TL��+ " . ��/ه1ی1ة : '&ل ا��  آ �/+#�1 آ/�� ،  .هSا ح"ی^ }1ی� �� هSا ا��\D ، وأح#� أح�ا�D أن ی��ن �� آRم أ$


� صY< إ�:&د ا=3� +� ا�� +�&س ، و+� +���ة ا���E&-	 مE& ت�م ��U<  .١٥٣ص١، ج ا�-L1ن >�Yأّن ا=3� 3&�7 وص

 T�+أ jروت ا=3� ، وا 	ذ�$ آ/� ا���ق ا�� ��mو� ،.  
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D.� ب�vوی  

�ى +�* م\&رضWّ- J ا��0&ب)١(هSا م� أخ�&ر ا�5&د� O
 ،)٢(.  

  

  . )٣( ا���&دة 
	 ا���&ن ـ ا���&ن ا��&م ت�م ، و��0 �:	 إ��ا��% �T ����:�ا ، 
����ا ٣

D.� ب�vوی  

 �
آ&ن �:	 إ��ا��% �����ن ا���&ن ، و�� آ&ن 5&ص���f %� ، R���f &E� Oًا ا��T�L8 ، وإد+&ء 

+:� �:	 إ��ا��% م�\Sر ؛ =نّ  أوص&ف ا���ة ��:�Y��� ، J% +�* ا�\&'% ا�\&رف �&��Jl أّ"  �ا�����

&L
�\�)٤(.  

  

  . )٥( ، و��0 �:	 إ��ا��% ���fا ا���&ن ا��8,��	ـ ا���&ن اE6z&�	 م\��م ٤

 D.� ب�vوی:  

 jا �:ّ��� >�Yاد ص��zا اSرةو+�م  ت\&�*،�� آ&ن ه&ozإ���  ا J6&Yا� Aإ��� مN�&اد ا����zا ��� 
)٦( .  

  

  ا�1أي ا�1ا\,

�ت	 � &E� T��� " خ�� ��&ن ا�:0�ة�  :وا�,�Y< أّن ا"���"ل 
	 هSا ا��EضA ـ أي �6از ت


	 ت��8� ا��J :ا4ول ����8Eا�� +�&س وه� إم&م ا� �+ %  أّ-TL �� ذ��Yا أي ��ة "  )٧(م& -

  ـــــــــــــــــــــــ

�آ/� إذا �T �,% إ�* �5 ا���ات�:  خ!1 ا{ح�د )١( 
 J3O3 Rا3:&ن، وم& روا Rوا�5، وم& روا Rن :ا-{�  .م& روا&Yد ا���EYم

 .٢٢م ص١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، دار ا�E\&رف ، ا���&ض ،  ٩، ط  /�#�1 ����, ا��"ی^، 

 .١٩٣ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ، ) ٢(

  .١٦٦ص  ٣، ج تا{ی�ت ا�!�.�، ا�\�&دي  )٣(

   .١٩٣ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ،  )٤(

  .٢٧٨،ص  �!�ح^ ا�!��نم�EYد �\� ،  )٥(

  .١٩٣ص  ٣، ج ا�����لا��ازي ،  )٦(

 'B, ا�!�ريا�� 5}� ،  . ١٥٣ص١، ج /+#�1 ا�-L1نا�� آ/�� ، . ٣٤٦ص  ١ج ، \��d ا�!��نا����ي ،  :أ-{�  )٧(

  .٦١٥ص  ٦،ج
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TL�6ت="،  TL�8-إ��ا��% +�* أ 	د �:�o �0و� ، Jة آ&-7 م:0�ة ، ��� م\��م�وهSا د��% +�* أّن ا��

 TL��+ jد ا�x
.  

�'��:J وه:& 1�0 وه:& +:� ، 
  )١(+�* ا�,�Y< م� أ'�ال أه% ا=ص�ل ا��8ر �U	 ا=م� �:  ا����


J ا�&ت%، 
}\% ا���ة م\�:U8� J	 إ�* ت�خ�� ا���&ن �\E� Jم�,Xا� %,
'��:J دا�J +�* ا��8ر وه	 

 T�+أ jوا ، &ً  .+� و'7 ا�J6&Y وه� مA:�E آE& أ��8:& �&�

  ـــــــــــــــــــــــ


��N إ�* أّ-� ��U	 ا���اخ	
S: اخ��1 أه% ا=ص�ل �5ل ا'�U&ء ا=م� ا��8ر أو ا���اخ	 ) ١( Gه  jّن ا�وا�����ا �


	 ا��:J ا��&د�J و��Y� T ا�E,�8* +��� ا��Oم إ" �&��:J ا�\&o�ة  �Yا� G6أو  	U�، وهSا ��ل +�* أّن ا=م� " �

8�,Eوإً" ��&در ا� ، Jا��8ر�*  ، %/�Eن �,�ق +��� أّن م&�-zا�����ا �9ّن ا &Eآ ، �Y��  مOم�ر و�� +��� ا���Eا� %\
إذا 

 ��5 �\�.  

��� ت\&�* � J1اِت{ وا��% م� '&ل �&��8ر��Fَا ا��-ُ!ِBَ��'  { ] ة�، وا=م� �&"���&ق د��% +�* و�6ب ] ١٤٨:ا��

، و�GU ا�:�	 +��� ا��Oم م� ت�خ�� ا�,S�8:�� J�&Y م& أم�هT �� ��م ا�J����Y م� ا�N�Y وا�:Y� ، ا��E&درة إ�* ا�8\% 

  .ل +�* أّن ا=م� ���8 ا���6ب ، وإ" �GU� &E ا�G��Y +��� ا�,Oة وا��Oم وهSا ��

 Jن ا=م� ���8 ا��8ر��؛ =ّن  ا"�5}&ج  ���خ�� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ " ���T ؛=ّن وا�Sي ���6< ا��ل �


�ض 
	 ا��:J ا��&�\L�� J}�ة �\� 
�< مJ0 ، و��Y� T ا�:�	 ـ ص �Yأّن ا� >�Y,ا� A�&ا�\&م ا�� 	
�* اj +��� و��T ـ 

وآE& أّن ا��ل �&��8ر�J أ�5ط ، وأ��أ ��Sم�E� . Jا-A م:L& آ/� ة ا��
�د ، وأراده& أن ت�0ن J{5 خ&�,J م� ا�x�ك وأه�� 

 T�+ت\&�* أ jل ا��ازي ، : أ-{� . ، وا�١١٢ـ ١٠٣ص  ٢، جا����. ، 	xا��رآ Uوأ-{� .١٢٧ص  ٢، جا�!�1 ا���� :

  .١٥٥ـ ١٤٤، ص  12ح ا4ص�ل+/���E ، ا�� 
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  :ا�+�f ا����^

��R�tا D-+ا� �  أث1 د��N ا�.�1ة '

  

  

  ا��!�^ ا4ول

  أث1 د��N ا�.�1ة '� ا��!�دات

  

�  ا��!�^ ا����

  أث1 د��N ا�.�1ة '� ا�����Rت

  

  ا��!�^ ا����^

  أث1 د��N ا�.�1ة '� ا��-�$�ت
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�أث1 دN: ا�+�f ا����^�R�tا D-+ا� �  �� ا�.�1ة '


�وع ، �\� +�ض م�L8م د"�J ا�:0�ة  	
 J�"ا�� RSا=ص�����، "�� م� ذآ� أ3� ه �:+ &LE05و

ر�� ا�:{��J ا=ص���N�����&� J ا�8L	 ، وذ�$ 
	  وا�&رئ�5* ���:* ���&5[  ا�8� اO�zم	،

 Jا�ت� J3O/5[ ا�&�Eا� :  

  

 :�.�1ة '� ا��!�داتأث1 د��N ا: ا��!�^ ا4ول

 J\ل أر�Oم}&ل ا�\�&دات م� خ 	

�وع ا�8� اO�zم	  	
��:&ول هSا ا�Y�E[ أ3� د"�J ا�:0�ة 

  : م�&�G +�* ا�:�Y ا�ت	

  

  : �=�رة ا����bا���� $:ا����� ا4ول

  :ا�R&�E +�* اخ�Oف أص:&
L& " تX�ج +� -�+�� 

  .ه� ��� م�L�و�:�T إ�* f&ه� م�L�، وf& :أ ـ ا�E&ء ا���Lر

 M{:ء ا�&Eب ـ ا�.  

  

  .وا�E&ء ا���Lر ا��&'	 +�* أص% خ���، وه� آ% م& -�A م� ا=رض، أو -�ل م� ا��E&ء

  ـ: وا����% +�* �Lfر�J هSا ا�E&ء 

  ] .١١: ا=-8&ل [ } َوُیَ.Juُل َ�َ�ْ�ُ�ْ� ِ�َ� ا�#Mَ��ِء َ��ًء ِ�ُ�َ�=1َJُآْ� ِ$Dِ {ـ '��� ت\&�* ١

  ] . ٤٨:ا�8�'&ن [  }َوَأuَ�ْْ�َ.� ِ�َ� ا�#Mَ��ِء َ��ًء َ@ُ=�رًا {�* ـ '��� ت\& ٢

  ] .٢٢: ا���ة [  } َوَأuَ�َْل ِ�َ� ا�#Mَ��ِء َ��ًء َ'Iَْخ1ََج ِ$Dِ ِ�َ� ا��1َ�َMاِت ِرْزgً� َ�ُ�ْ� {ـ '��� ت\&�* ٣

  

 @8�
&ء -�A م� ا=رض أو 
�\T آ% م؛  
	 ��&ق ا"م�:&ن6&ءت -0�ة : 
	 ا��&ت ا��&�J  )م&ء(

  .)١(، و�Ex% ذ�$ م�&R ا=-L&ر وا�/��ج وا���د وا��&ر وا��Y&ر -�ل م� ا��E&ء

  ـــــــــــــــــــــــ

، ت< +&دل رد ا����Bر ��n ا�"ر ا���BFر 12ح /.�ی1 ا4$��ر ،)م ١٨٣٦هـ ـ١٢٥٢(م�EY أم�� �� +E� +&���� ت ) ١(

إذا '�% أن " و
��. ٣٢٤م ،ص ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣&�T ا�G�0 ، ا���&ض  ،  ، دار + ١أ�E5 و+�	 م\�ض ، ط خ&صJ ، ج

T\�3&ت '� تzا 	
  =م&ء 
	 ا��J -0�ة 
	 ��&ق ا�3z&ت 
O ت\T، و��&ن ا�}�اب أن ا�:0�ة 
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�� و J:ّم " M{:ء ا�&Eوا� ،Rد&�+ *�+ �ِ� jء ام�:&ن ا&Eرة ا�&L�� ل���� &Eآ.  

  

  أث1 ا�-��"ة ا4ص����

  

O�3&تم� خzق ا&�� 	
إذا آ&-7  ل م& ��L}� N� أّن ا�8L&ء ا��\��Eا ا�&+�ة ا=ص���J ا�:0�ة 


&��ا ��L&رة ا�E&ء ��اء -�A م� ا=رض أو -�ل م� ا��E&ء  ، J���Eا� RSل هO7 ، م� خE+ م�:&نO�

 T�+أ j١(وا(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

��:J�}8� J، آE& إ=  �’ J8,� 78ذا وصJء �5* ... +&م&Eا� �\� " A��&:� �0��

���8 أن ا�E�اد أ-�ل م� ا��E&ء م&ء 

  ".���8 أن �\� م& 
	 ا=رض ��M م� ا��E&ء؛ "ّن آE&ل ا"م�:&ن 
	 ا�\�Eم

ذآ� اj ت\&�* هSا ام�:&-ً& +��:& 
�� ���EY- T +�* ا�\�Eم �8&ت ا����Eب، وإذا دل . ١٣ـ ١٢ص  ١، ج، ا���v�عا�:�وي 

  . �% +�* أرادة ا�\�Eم؛ 
&�:0�ة 
	 ا�3z&ت أ
&دت� ووL�E5 G6& +���، واj أ+�Tد�

. ٢٧ص  ١، ج $"ای� ا��Bv=" . ١٣ص ١جاNخ��Bر ،  ا��Eص�	.  ٨٧ـ   ٨٣ص ١،ج  $"اd6 ا��.�d6  ا�0&�&-	،) ١(

،	:���xج ا��Bا��� �ت (� ���1 ا���Lت	 م:,�ر �. ٣٩ـ  ٣٥ص   ١، ج ا��%.� �� '�امJ ،ا.  ١١٦، ص  ١،ج �%.

، دار +&�T ا�G�0 ، ١، ت< إ��اه�T +�� ا���EY ،��ون J\�f ، ج آ?�ف ا�-.�ع  �� ��B اgt.�ع ،)م ١٦٤٢هـ ـ ١٠٥١

ص  ١ج ا�1و�P ا�!=�� ،ا�\&م�	  ،. ١٦٧ص  ١، ج ا�n�ّ��ُ،  �5م ا��. ٣٥م ، ص ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣ا���&ض، 

١٨٩ .،*Uت�Eح�ر ا�u٣٢ص  ١ج  ا�!�1 ا�  .Yم w�8f1 أ��� �� �E)و2+�ء ، )م١٩١٤هـ ـ ١٣٣٢ت f�.12ح ا�

fد  ١، ج ٢، ط ا����&oرzا J��0٨٥م ، ص ١٩٧٢هـ ـ �6١٣٩٢ة  ،  ، م.  
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�  : �P ا���ل ا��#B+�د إ�n ا���ل ا�Sي ح�ل ���D ا���ل: ا����� ا����

ا��خ% ا�T}�:E �¡-�&ن، م� ه� ا�Sي ��خ% 
	 م�J�0 ا�WXx �\� أن �T ��0، وه� �Ex%  :ا���ل ا��#B+�د


£ت وا=ر�&ح ا�\&رضJ وا��L&ت و-�Yه& &0Eا� %Ex� &Eأو أ6�، آ G١(رات(.  

  :وا�E&ل ا�8��E&د +�* J3O3 أ'�&م

آ��< م&ل ا��}&رة و-�&ج ا�J�o&E ، ) م� S�)��:6ي +:�R اإذا آ&ن ا�E&ل ا�8��E&د م� ر�< ا�E&ل : ا4ول

�5 ���\�
���o ا�:E&ء 
SLا �}G ض�E إ�* أص�� ، 
�� �T�\- " ، ���Y خOف 
�� ؛ =-� ت�A �� م� 6:�� ، 

  .ا��E,% ، آ��&دة +�وض ا��}&رة 

���8 ��ًا، أو ��0ن إإذا آ&ن ا�E&ل ا�8��E&د م� ��� M:6 ا�E&ل ا�Sي +:�R، آ�ن ��0ن م&�� : ا�������
 ،Oً�


SLا ا�8��E&د �\��� �� �5ل . �� م� ا=-\&م 
&��8&د -�دًا &ًم� ��م ا��8&دت� إن آ&ن -,&�ً&، و��M م�\�

  .��Yل ا�E&ل ا=ص�	

إذا آ&ن ا�E&ل ا�8��E&د م� M:6 م&ل +:�R '� ا-\� +��� �5ل ا��آ&ة ���G م��%،  م/% أن ��0ن : ا����^

  .)٢(+:�R أر�\�ن م� ا�T:l مL��+ *U& �\� ا��Yل، 
��x�ي أو ��هG �� م&�J أخ�ى

�ل�Sي �\:وهSا ا��T ه� ا:
  : �:& ه:& 

  :�"م و\�ب ا�uآ�ة '� ا���ل ا��#B+�د حnB ی��ل ���D ا���ل : ا�-�ل ا4ول 


\�وه� '�ل &xـــــــــا� J))٣��&:Yـــــــــــــوا� J٥(�ـــوا����� )٤((  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩م، ص ٢٠٠١ـ  هـ١٤٢٢، مJ��m ا���&�J ،  ���وت ،   ١، ج٧، ط'-D ا�uآ�ة ���1 ا��ض&وي ، ) ١( 

)٢ (، Jا�� '�ام �  .١٦ص  ٤، ج ا��%.

)٣ (، 	\
، دار ا�G�0  ٣، ج  ١، ت< +&دل +�� ا��6�Eد و+�	 م\�ض ، ط'B, ا�-"ی1 12ح ا��\�u +�� ا�T��0 ا��ا


\	 . ٥٣٣م ، ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ا�\�J�E ،  ���وت ،  &xا� Mإدر� �� �EYون  ٢، جا4م ،)م٨٢٠هـ ـ ٢٠٤ت (م�� ،

J\�f  ص ،�x- J:� ون��  ، �x- و.  ٤٣، دار ا�08� ، ��ون دار &L�
�ص&ب ذه�& 
OU " '&ل 
 GهSا� 	
وإذا أ-}� ر%6 

�TU� T ا�SهG ا�U8% إ�* ا�SهG '��� وا�SهG '��� +�* ���5، و����% �&�U8% �5ً" م� ��م أ
&د آ&�8&��ة ���ة م� ر�< 

 1��X� " ا��رق 	
  .١٠٩ص  ٢، ج�%.� ا����Bج :	 ، ا�x���. "ا�SهG وهS0ا هSا 

م ، ١٩٨٥، هـ ـ ١٤٥٤، دار +&�T ا�G�0،   ٢، ج ٤، طا�+1وع ، )م١٣٦١هـ ـ ٧٦٣ت(أ�	 +��اj م�EY �� م�8< ) ٤(

وإذا آ&ن 
	 م��0 -,&ب ���آ&ة 
&ت}� م\� 
:E* أدى زآ&ة " �5[ '&ل .١٨ص  ٤، ج ا��%.��� '�امJ ، ا.  ٣٤٠ص

   .��Yل ا=ص% مA ا�:E&ء إذا 5&ل ا

ا�1وض ا�.��1 12ح ، ) م١٨٠٦هـ ـ ١٢٢١ت(، مA ا���Y �� أ�E5 ا���&�	 ، ��v�ع ا�+-D ا��!�1 ���� �� 6&��  ) ٥(

  . ٤١١دار ا�}��% ، ��ون �:x- J� ،ص ،  ٢، ��ون J\�f ، ج ��v�ع ا�+-D ا��!�1
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	 ا=E3&نا�E&��0ـــJ ووا
TL  )١(Jـا�{&ه��)٢(.  

  :ود��f هSا ا�-�ل

  .)٣("" زآ&ة 
	 م&ل �Y� *�5ل +��� ا��Yل "  :�� ا�,Oة وا��Oم'��� +�

 JE�0

���8 +�م و�6ب ا��آ&ة  -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	؛):  زآ&ة (	
  A�E6 ل&Eا� &L�
 &E� ا=م�ال

  .، �Y� *�5ل +��L& ا��Yلا�8��E&د

  

 �� ا���ل '�uآ�=�� \���ً� �.�P ا�: ا�-�ل ا����' b".� �� nد إ��+B#ي ��ل ا��Sل ا���ل ا��م ح��/ "

b".�:  

 J�8ــــــ:Y٥(و  ا�/ـــــ�ري  )٤(وه� '�ل ا�( J�0ـــ�&Eا� TL
  ود��f هSا ا�-�ل .)٧(
	 ا��&�JE) ٦(ووا

Nًا�"ِّیِ� ِ�� َح1ٍَج {  '��� ت\&�*: أو nِ' ��ُ��َ�َ fَ�َ\َ ��ََو {} �Y٧٨:ا� {.  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٥ـ  ٨٣ص  ٦، جا����nا�� �5م ، ) ١( 

)٢(  M-م&�$ �� أ I@�ا�� ، T'وا��رق، ��5[ ر GهSا�\�� م� ا� 	
. ٣٣٨ص  ١، ج٦٦٧، آ�&ب ا��آ&ة ، �&ب ا��آ&ة 

أ�� ر�o،  . م� أ
&د م&ً" ذه�ً& أو ور'ً& ، 
9ّ-� " زآ&ة +��� 
��Y� *�5 &Lل +��L& ا��Yل م� ��م أ
&ده& " و
�� '&ل م&�$ 

،"=Bv٤٢٣ص  ١ج $"ای� ا�� . ،A�Eص&�< +�� ا��،fآ��tاه1 ا�ج \ ،J\�f وت ��١ون��� ، J�
&، ��ون �:J  ، ا�J��0E ا�/

  .١٢٩-x�  ، ص

، دار ا�08� ،  ٢،ج٣ط، ت< +�� ا���E5 مE/+ �EY&ن ،  �.� ا�S�1Bي وه� ا�d��v ا����, ا���مSي ،: أخ��6 ) ٣(

، ١٧٩٢آ�&ب ا��آ&ة ، �&ب م� ا��8&د م&ً" ، ر'�D  ، T.� ا$� ��\ا�� م&�6، ) .٧٢،ص ٦٢٧، ر'T ا���Y[١٩٧٨+E&ن ، 

ص  ١، ج٧٥٧، آ�&ب ا��آ&ة ، �&ب ا��آ&ة 
	 ا�\�� م� ا�SهG وا��رق ، ��5[ ر'T  ا���@Iم&�$ ، . ٥٧١ص  ١ج

� ��� ا�1ای�.٣٣٦' �،  4ح�دی^ ا�="ای� ��� ا�1ای�،) م١٣٦٠هـ ـ ٧٦٢ت (+/E&ن �� +�	 ا����\	  .وح#.D ا�uی��

  .٣٢٨ص م، ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، مJ��m ا���&ن ، �6ة ،  ٢ج، ١ط

  . ١٠٢ص  ١، ج اNخ��Bرا��Eص�	 ، . ٢٧٢ ١، ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	 ، )٤(

  .١٦ص  ٤، ج ا��%.� ا�� '�امJ ، .٨٣ص  ٦، جا����nا�� �5م ، ) ٥(

)٦ ( ، 	-&�Eل ا����ص�ح ا��B+٤٩٨ص  ١، ج�  . ، A�Eص&�< +�� ا��، fآ��tاه1 ا�١٢٨ص \ .  ،�oای� أ�� ر"$

 "=Bv٤٢٣ص ١، جا�� .  


	 5�ث و" -R�Y: ا���6�# )٧( Jو" +&م� J
  .٢٠ص  ٢، ج رد ا����Bرا�� +&���� ، . ا��ا+�J م\{T ا��Yل " م\��


�اد ا�:&ت� �&��Yل �U8	 إ�* ت}��J ا��اG6، واخ�Oف أو'&ت ا���6ب 
	 آ% �6ء م� م��0، إو


�� 5�ج، وهSا J��&� ع�
   .)١( ا��&�J وه� م�
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�E& دون خME و+x��� م� ا�z%  ، و6\% ا: ث���ً�  ، M:{م��:�ًا  )٢( و'&ص=إ�}&ب ��� ا� JE�&ا�� 	


&L��+ س&�
 ، J�&Yا� RSه 	
 J5&ص� 	وه ، JxEا� A
   . )٣(إ�* د

  

   ��ی1د ���=

 ��6�� T� ء	o ب&{�z 	80� " ، JxEج وا��Yوا��\� +� ا� ،Nا����� 	
 .)٤(ا�x�ع ا���� 

  

&3 �ً�� :��
	 إخ�اج ا��آ&ة م� �6ء ا�E&ل ا�Sي �Y� T% +���  م�ا+&ة م,�JY ا�8 ��م�ا+&ة م,�JY ا�8

  .)٥( ا��Yل

  

 D��� ی1د  


	 إخ�اج ا��آ&ة م� �6ء ا�E&ل ا�Sي �Y� T% +��� ا��Yل ، ���7 ��و�* م�  ��م�ا+&ة م,�JY ا�8

  .  �% م�6<م�ا+&ة م,�JY ص&G5 ا�E&ل ا��Eّآ	 ،دون د�

 

 ا�1أي ا�1ا\,

" زآ&ة 
	 م&ل �Y� *�5ل " وا�Sي ���6< '�ل ا�}�LEر ؛=ّن د"�J '��� +��� ا�,Oة وا��Oم 


�E& أراد ا�}�LEر ؛ وذ�$ أّن ا"��/:&ء �ـ  " +��� ا��Yل  J��'" *�5 "  ـ� 	ل +�* " " "�\� ا�:8��


�T05 W�X ا��آ&ة �&�E&ل ا�Sي 5& ، W�,Xوا�� �,Yا���
  ل +��� ا��Yل 
� ، وذ�$ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠،ص'-D ا�uآ�ة ا��ض&وي ، . ١٠٢ص  ١، جاNخ��Bر ،ا��Eص�	) ١( 


�o &L&ة وا�5ة ، و" o	ء م&�% ا��ا�� +� ا�:  ا4و�gص) ٢( Aإ�* ا��� MEX�&
MEX م& ��� ا�8�ض�� م� ا�8�ا�� ، 

  .، ��,�ف١٨ ص ٢، ج����� ا�#.�  ا��X&�	 ،:أ-{� .

  .١٠٢ص  ١، جاNخ��Bر ، ا��Eص�	 .٢٧٢ ١، ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	،  )٣(

)٤ (، Jا�� '�ام �  .١٦ص  ٤، ج ا��%.

  .٢٠٠،ص'-D ا�uآ�ة ، ا��ض&وي )  ٥(
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م�ا+&ة �JY�,E ص&G5 ا�E&ل ؛ �5[ إّن إ�}&ب ا��آ&ة 
	 م&�� ا�Sي �Y� T% +��� ا��Yل 
�� 5�ج 

J ، وم� ا������ +xوم ���+ %Y� T� يS�6ء م&�� ا� 	

	 إ�}&ب ا��آ&ة  &ًUب ، وأ�&{�zم ا�+ ���

 %f&� $رع ، وذ�&x��6 ا��� T� ء	o أ�}&ب ��
  .ا��Yل ، 

  

  أث1 ا�-��"ة ا4ص����

   Jة ا=ص����+&" زآ&ة (م� خOل +�Eم �8@   " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�\�Eم " ت{L� أ3� ا�


	 م&ل  ( ]��Yا� 	
ا�x��1، �5[ ذهG ا�}�LEر إ�* +�م ا��آ&ة 
	 ا�E&ل ا�8��E&د �Y� *�5ل +��� 

T�+أ jوا ،]��Yم ا��E\� ل ا��:&دًا�Yا�.  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
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  /!��X ا�.�� '� ص�م ا�B��ع: ا����� ا����^

����' *�+ J���Eا� RSه 	
 T�\أخ��1 أه% ا�:  

  

  :ی?1Bط /!�X ا�.�� '� ص�م ا�B��عN : ا�-�ل ا4ول

G�&f 	أ� �� 	و+� ،Jx�&+ ووه� '�ل ،jا��+ �E+س ، و&�+ jو+��ا ، jم�\�د +��ا  jا 	رض

TL:+، ��\�&وا�� J�&Y,م� ا� T١(و���ه(.  

 J�8ـ:Yا� GهS٢(وه� م( ، Jـ�\
&x٣(وا�(Jـ��&:Yوا� ،)٤( ر�LE6وJا�����)٥(  Jم&م�zوا)٦( .  

  

 �-�لود��f هSا ا

: ذات ��م، 
&ل دخ% +�	� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ: ـ م& ورد+� +&�Jx ـ رض	 اL:+ j& ـ '&�7 ١


�:&  T3 أت&-& ��م �خ�" 
9-	 إذن ص&�T : " " ، '&ل : 
�:&"  ه% +:�آo T	ء ؟ "  : ، jر��ل ا &�


&ل  ، M�َ5 &:� أر-�� ": أه�ى&E�&7 صYأص� ��
�آ%"  ً ، 
)٧(.  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٠ص  ٤، ج ا��%.� �� '�امJ ،ا . ١٧٠ص  ٦، جا����n �� �5م،ا) ١( 

 ٣، ��ون J\�f ، جا��!#�ط  ،)م١١٠٥هـ ـ ٤٩٩(MEo ا���� ا���خ�	  . ٣١٤ص  ١، ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	 ، ) ٢(


J ، ���وت ، ��ون �:x- J� ، ص �\Eم ،ا.  ٦٠، دار ا�&ELا� �� ,B'  1، .  ٣٠١ص  ٢،جا�-"ی 	ا�0&�&- d6�.�ا� d6ا"$ ،

  .  ٨٥ص ٢ج

)٣ (،	\
&xدار ا�08� ،  ٢، جا4م ا� ، J\�f ون�� ، ، �x- ١٠٥ص ��ون دار .، 	:���xج ا��Bا��� �ص  ٢، ج �%.

ر ، دا ٣،  ج ١، ت< م�EY ت&م� ،طأ�.n ا������ زآ��& ا=-,&ري ، . ٥٩٨ص  ٣، ج ا��=Sبا��x�ازي ، .١٤٨ـ ١٤٦

  . ١٢م  ، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ا�G�0 ا�\�J�E ���وت، 

ا�t��ف +�	 �� ���E&ن ا�E�داوي  ، .١٥٠ص  ٤، ج ا��%.��� '�امJ ، ا.  ٩٧٠ص  ٢، جآ?�ف ا�-.�ع ا���Lت	 ، )  ٤(

 f!.أح�" $� ح  fvّ!م ا����tه� اS� n�� ، فRF1'� ا�1ا\, �� ا��� ��5&ء ، دار إ ٣، ج ٢، ت< م�EY 5&م� ا�8	 ، ط'

  . ٢٩٧م ، ص ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ا���اث ا�\��	 

  .  ٢٣٨ص  ٢، جا�!�1 ا�uخ�ر ا�E�تU* ،  .٤٩٣، ص  ٢،جا�1وض ا�.��1، ا���&�	 ) ٥(

   . ٨٥ص  ٢، ج ا�1و�P ا�!=�� ز�� ا���� ا�\&م�	 ،) ٦(

)٧ (،Tر '�% ا��وال ، ر' ا����, أخ��6 م��&L:م� ا� J�:� J�
:  ح�٤٤٥.5، ص T١١٥٤ ، آ�&ب ا�,�&م ، �&ب ص�م ا�:&

 $��� Tّ3 �ٍ'وأ �E�� ��X� �Eدي.ت�{E1ی+�ت ا�+-=��،  ا��B٧٩، ص ا�.  
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D��� ی1د  

 آ&ن �,�< ص&�T3 &ًE ��8�، وهSا م�&ح؛+��� ا�,Oة وا��Oم؛ ا���Y[ +�* أّن ا�:�	 ��ّل 


 %E�Y���8� ١( .أّ-� -�ى م� ا���% وأراد أن(  

�T �}� أن -��ك ) " ص�&م �T� �E ���:� م� ا���% : ( Oم '� ص< +:� +��� ا��"  ��ل أ�� �5م 

 	
هSا ا���� �{� آ&ذب ، و�� أّ-� +��� ا��Oم أص�< م�8�ًا Tّ3 -�ى ا�,�م -L&رًا ���ّ:� ، آE& ��� ذ�$ 

 %Y� " ا���� 	
 >Eضً& ، وا����
  .)٢("ص�&م +&�oراء إذ آ&ن 

 D.� ب�vوی  

  ::L&ر م� -&����5 إ-x&ء ا�,�م م� ا�+�* ا���Y[ ��ل 

��ل +�* أن ��G " ه% +:�آo T	 "�\� ا��mال  "
9-	 ص&�T " و'��� ت��8 ا���G وا�\�J ، ) ا�8&ء:(ا4ول

،T،ا-\�ام ا��\&م +:�آ	ص�م J�\ا� RSL� �0 ص�م�� T� ، %ا�,�م م� ا��� AE6٣(و �� أّ-� '� أ(.  

�  .ل ا��ل؛ 
�� د"�J ص��JY +�* إ-x&ء ا�:�J 5&)إذن ('��� : ا����

  

��:&س �&�,�م ��م +&�oراء 
	 ا�:L&ر، وآ&ن م8�وضً&  +��� ا�,Oة وا��Oم � أم� ا�:�	مـ م& ورد ٢

�J ��م�، وم� �T ��0 أآ% 
��,T " :رمU&ن '�% 
�ض� T,��
  .)٤(" م� أآ% 

�م� ا�:�	 +��� ا�,Oة وا��Oم ��:&س �&�,�م 
	 -L&ر ��م +&�oراء، وهSا د��% +�* صJY إ- 
x&ء 

   .ا�,�م م� ا�:L&ر

D��� ی1د  


	 -L&ِر +&�oراء ��0ن ا���6ع إ�* ا���% ��� م�ور، وا�:�اع 
�E& آ&ن م�ور Jِ�:ا� JY٥(ص(.  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠، ج ا����n ا�� �5م،)١( 

)٢(  JY8,ا� M8:� ، ذات� A6�Eا�.  

   .١٥٠ص  ٤، ج ا��%.�'�امJ ،  ��ا.١٤٨ـ ١٤٦ص  ٢، ج �%.� ا����Bج ا�x���:	 ، :ا-{� )٣(

و
	 آ�&ب أخ�&ر ا�5&د، .٢٦٥، ص٢٠٠٧آ�&ب ا�,�م، �&ب ص�&م ��م +&�oراء، ر'T  ا����,،ا�d��v  ، ا��X&ري )٤(

 T'ـ م� ا=م�اء وا���%، ر Tو�� ���+ jـ ص�* ا 	٩٩٨، ص�٧٢٦٤&ب م& آ&ن ��\[ ا�:�.،Tآ�&ب ا����, م�� ،

   . م� �E�� ]��5 �� ا=آ�ع .٤٣٩، ص ١١٣٥ء، ر'T ا�,�&م، �&ب م� أآ% 
	 +&�oرا

  .١٧٢ص ٦، جا����n ا�� �5م،) ٥(
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\% ـ ٣ J�&Y,ا� ، TL:+ jا 	ر رض&L:ص�م ا����ع م� ا� J�- ء&x-إ TL:+ 7�/
 )١(.  
  

�  :ا1B2اط /!�X ا�.��: ا�-�ل ا����


\�J)٣(مSهG ا�E&��0ـJ و)٢(م� ا�,J�&Y '�ل +� أ�� +E�وه� &xوا�{&ه��)٤(و�\� ا� J٥((.  

 Jض�&�z٦(وا(   Jو�\� ا�����)٧( 	-&آ�xوا�)٨( . . 

 :ود��f هSا ا�-�ل


O ص�&م  م� �AE{� T ا�,�&م '�% ا�8}� ،" ـ م& ورد +� J,85 أن ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ '&ل ١

 �� ")٩(.  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٥٠ص  ٤، ج ا��%.��� '�امJ ، ا )١(

  .١٧٠ص  ٦، جا����n ،ا�� �5م )٢(

� ��n  ا�?1ح ا��!�1ا����'	 ، ) ٣(g��"ا. ٥٢٢ـ  ٥٢٠، ص  ١، جح���2 ا�، �oر ��  "=Bv٤٣٧ص  ١، ج$"ای� ا��   .

، 	-&�Eل  ا����ح ا4ص�B+� ا=زه�ي ، .  ٤٩٩، ص fآ��tاه1 ا�ا��رد��.  ١٥٣ص  ١، ج\ �EYم �� �E5هـ ١٢٠١(أ

،  ١، ت< م,�8* آE&ل وص8	 ، ��ون J\�f ، ج �f6�# إ�S� nه� ا��tم ���Zا�?1ح ا��n�� 1�% أ1gب ا� ،) م١٧٨٦

  .  ٦٩٦دار ا�E\&رف ، ��ون �:x- J� ، ص 

)٤ ( ،	:�� �xجا��Bا��� ��� +� ا��E-	 ."  ١٨٦ص ٣، ج 'B, ا�-"ی1ا��ا
\	 ،  .١٤٨ـ ١٤٦ص  ٢، ج�%.-  ]�5. "  

   . ١٧٠ص  ٦، جا����n  ا�� �5م ،)٥(

  )٦( ، *Uت�Eخ�ر ا�u٢٣٨ص  ٢، جا�!�1 ا�  . j&� ��mEا�:&ص� وا� �+ ��- ]�5.  

)٧(، w�8fأ f�.٣٤٦ص   ٣، ج ا� .  

، دار ا�G�0 ا�\�J�E ،���وت ، ٤ج��ون J\�f ، ، �� أح�دی^ ��" ا4خ!�ر  و@�رf��4 ا ،م�EY �� +�	 ا��xآ&-	 )٨(

  ، �x- J:� ١٩٦ص ��ون. 

ت (أ�	 داود ���E&ن �� ا=o\[ ا��}��&-	.J ، وا��8@ =�	 داود وا���مSي أصY&ب ا��:� ا=ر�\وأخ��6  : خD\1أ)٩(


	 ا�,�م �.� أ$� داود ،، ) م ٢٧٥هـ ـ ٢٠٢ J�:آ�&ب ا�,�م ، �&ب ا�  T'٢٤٥٤، ر J0&ر ا��و��
، ��ون J\�f ، ��7 ا=

ح"ی^ "'&ل +:� ،و ١١٧ص  ٢، ج ٧٢٦،ر'T ا�d��v ا����, ا���مSي ، .  ٢٧٨، ا���&ض ، ��ون �:x- J� ، ص

، ص  ٢٣٣٣ر'T . ١٩٨٦،دار ا��x&��، ���وت ،  ٤، ج  ٢، ت< +�� ا��8&ح أ�� ��ة ، طا�#.� ا�:�&�	 ، . "  ��g�ف

١٩٦. ��
�.� ا$� ، ) م٨٨٧هـ ـ ٢٧٣(أ�	 +��اj م�EY �� ���� ا��و�:	".ا���اب �."ي ��g�ف و�� ی�, ر'�D "و

D\�� ط ، &X�o م�ن�
J ، ���وت ، ، دار ا� ١، ت< خ��% م�\Eهـ ١٤١٦  



١٠٦ 

 

  . )١(ص�م، ��اء أآ&ن ص�&م 
�ٍض أم -&
�T\J آ% 
� ؛-0�ة 
	 ��&ق ا�:8	): " ص�&م ( '���

  

  ا�1أي ا�1ا\,

��L}� ،J� م& ��	�Eا� 	
  :�\� +�ض ا='�ال 

Nًص�&م ا�8�ض ، و��5[ : أو *�+ J,85 ]��5 ا��EY
ذهG ا�}�LEر إ�* م��$ ا�}AE ��� ا=5&د�[ ، 

�خSوا+&�
�Jx  ، J,85 ]��Y +�* ص�&م ا����ع ،  ��:E& ذهG ا�J�0�&E وم� م\TL إ�* م��$ ا����6< 

 J�:اط ت��7 ا���oا 	

�T �8�'�ا ��� ص�م ا�:8% وا�8�ض .  

  :ا�}�LEر �E& ��	  وا�Sي ���6< '�ل : ث���ً� 

١ J,85 ]��5 %EY�
 ، Jِا=د� A�E{� ل&E+إ ��
+�* " ا�8}� 
O ص�&م ���% م� �AE{� �E ا�,�&م '" ـ 

   .ص�م ا�JU��8 ، وJx�&+ ]��5 وص�&م +&�oراء +�* ص�م ا�:%8 


,< +:TL إ-x&ء -�J ص�م ا����ع م� ا�:L&ر  ـ ٢ ، T��
TL ا�,SL� J�&Yا ا��.  

  

  أث1 ا�-��"ة ا4ص����

T05 ت��7  �\� ا�8L&ءا��:�&ط  م� خOل " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�\�Eم " �{L� أ3� '&+�ة  


	 ص�م ا����ع ، J�:ا� ، &L:+ jا 	رض J,85 ]��5 ص�&م �� " م� O
م� �AE{� T ا�,�&م '�% ا�8}� 


�8@ ص�&م  -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 
�O�� ��8ن آ% ص�م �:\�م 
�� ت��7 ا�:�J م� ا���%"  ، .  

  

  ـــــــــــــــــــــــ


�ض ا�١٩٩٦ـ = 	
ص  ٢،ج ١٧٠٠,�م م� ا���% وا��X&ر 
	 ا�,�م ، ��5[ ر'E$ م ، آ�&ب ا�,�&م ، �&ب م& 6&ء 

وذآ� ا�� .. ٣٨٨ص  ١، ج٧٨٨، آ�&ب ا�,�&م ، �&ب م� أAE6 ا�,�&م '�% ا�8}� ، ��5[ ر'T  ا���@Iم&�$ ،  . ٣٢٥

��ل ا�S�1Bي " :و'&ل ا�� 5}�  . ١٧٠ص  ٦، جا����n  ا�� �5م ،. "أّن اNخRBف '� ا��"ی^ یuی"g b�ة"�5م 

،مA $��غ ا��1ام  ا�� 5}� ا�\�O-	 ،: أ-{� .6�#� إ�n /1\�, وD+g، وص��D �1'��ً� ا$� خuی�� وا$� ح!�ن وا�.

��ون J\�f ، م}o J+�E�آ&ت 
}� �!f ا�#Rم ا���ص�� إ�n $��غ ا��1ام ، م�EY �� إ�E&+�% ا=م�� ا�,:\&-	 ، 

 : "�&�	 Xا� ذآ�و.  ١٨٨ص  ٢، ج/�w�F ا��!�1 ،  ا�� 5}�: وا-{� . ����٥٤٧&+J ، ا�&ه�ة  ، ��ون �:x- J� ،ص 

   .١١٥ص  ٢، ج ����� ا�#.�ا��X&�	 ، : أ-{� .أ�."b وزی�دة ا��-� �-!���  �!"ا� $� أ$� $�1أّن 

  .١٩٦ص  ٤،  ج��f ا4و@�ر ا��xآ&-	، )١(
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d$ا�1ا ���ا���1م: ا�� X���� ���5 ا��  

  

����' *�+ J�&�Eا� 	
  :أخ��1 ا�\�E&ء 

  :N یv�ز �5 ا���� ����1م: ولا�-�ل ا4

J�\
&xا '�ل ا�S١(وه( J��&:Yوا�)٢( J��وا�{&ه)٣( واzJض�&�)٤( Jوا�����)٥(  Jم&م�zوا)٦(.  

  

  ود��f هSا ا�-�ل


9ّ-� ��\[ ��م ا��&مJ " ـ '�ل ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ ١ �L6ا و��lو" ت &ً��f R��Eو" ت Rا����

 	���)٧( ."  

  

�� +�&س ـ رض	 اj +:� ـ  أم� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 
	 ا�YE�م ا�Sي خ� +� ـ ��5[ أ ٢


E&ت  ��,'�
  .)٨(" أن �E� %�l&ء و��ر وأن ��80 
	 ����3 ، و" ���f MEً&" را���5 

  

 &ً��f @8�

	 ا���Y[ -0�ة 
	 ��&ق ا�:L	��f" :ً&  تR��E و""  
	 ا���Y[ ا=ول  &ً��f @8و� ،


�\N�� T ��&-�  ، وآ��&هE& م� ص�� ا�\�Eم آE& -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	��f ME� :ً&  و" ا�/&-	  

  ـــــــــــــــــــــــ

ص  ٢، جأ�.n ا������ ا=-,&ري ، . ١٠ص  ٢، ج �%.� ا����Bج ا�x���:	 ،.١١٨ص  ٥، جا���v�ع ا�:�وي،) ١( 

٨٤ .، 	\
����� ا�#.� 12ح �.� ، ) م٩٩٨هـ ـ ٣٨٨(&�	 ا�ُ���	�E5 �� م�EY ا��X.  ٤٠٧ص  ٢، ج 'B, ا�-"ی1 ا��ا


	 م�EY ، ط  ، ت< أ$� داود&xم +�� ا�Oوت  ١، ج،١+�� ا����� ، J�E�\ا� G�0٢٧٧ص . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١،  ، دار ا� .  

  .  ٧٢٣ص  ١، ج آ?�ف ا�-.�عا���Lت	 ، .  ٤٩٨ص  ٢، جا�t��ف  ا�E�داوي ،)٢(

  . ١٤٨ص  ٥، جا����n  ا�� �5م ،) ٣(

)٤ (w�8fأ ، f�.٦٠٦ص  ٢، ج12ح ا�  .  

)٥ ( ، *Uت�Eخ�را�u، .  ١٠٩ص  ٢، ج ا�!�1 ا� 	آ&-�xاا� f��4 ٤٠ص  ٤، جو@�ر .  

  . ٥٠٣ص  ٢، جو��f6 ا�?���ا�\&م�	 ، ) ٦(

  . N��٧٩ تX��}� ص) ٧(

،  ا����,م��T ، . ١٧٠، ص ١٢٦٧، آ�&ب ا�}:&�� ، �&ب آ�1 ��80 ا�YE�م ، ر'T ا����,  ا�d��v ا��X&ري ،) ٨(

  .٤٧٤، ص  ١٢٠٦، ر'T ١٠٠آ�&ب ا��Y ، �&ب م& �YE�&� %\8�م إذا م&ت

  .)١(ذ�$  +8�ان وا��رد وا��&���E و-�E�Y$ وا�0&
�ر وا�\:�� وا��رس وا��A�E6 أ-�اع ا���G آ&�
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D��� ی1د  

�\&م �&���G ا���Y[ م�EYل +�* مY�م خ&ص 6\�� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ مX,�صً& م� ا=م� ا

 7�E��)٢(.  

  ا�v�اب

 	
إ" أن ��د J�&5 م\�:J ���8 ا�\�Eم 
	 A�E6 ا�Y&"ت  T05 ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 

W�,Xم،  ت�E\ا=م� +�* ا� *��
  .)٣( و�T ��د ه:& تSL� W�,Xا ا�YE�م ، 

  

�  :\�از �5 ا���� ����1م : ا�-�ل ا����

J�8:Yا '�ل ا�S٤(وه(J�0�&Eوا�)٥( وJا����� �\�)٦(  .  

  :ود��f هSا ا�-�ل

١  7�E�� Gا��� Mّ7/5 +�* م 	ا�� J٧(ـ ا=5&د�[ ا�\&م(  &L:وم:  

J��+ 7  )٨(��5[ أم�&' &L:+ jا 	رض: �Y-ـ و Tو�� ���+ jـ ص�* ا jدخ% +��:& ر��ل ا  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

��	  م�EY ا=م�� �� م�EY ا��XE&ر) ١( :xن $��-1أن ،)ـ هـ ١٣٩٣ت(ا�L1-إی��ح ا� �،  دار ٥، طأP�اء ا�!��ن '

  .  ٢٠١ص  ٣، ج'B, ا�!�رئ ا�� 5}� ، .  ٢٤٩م ،ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت ، 

)٢ (،�oا�� ر "=Bv٣٤٣ص  ١، ج$"ای� ا��.  

)٣(  ، 	:���xجا��Bا��� �  .١٤٨ص  ٥، جا����n  ا�� �5م ،. ١٠ص  ٢، ج �%.

ص  ٣، ج ا�����2أ�� +&���� ، . ٣٠٨ص  ١، ج$"اd6 ا��.�d6  ا�0&�&-	 ،.  ٦٠ص  ٢، ج�!#�ط ا�ا���خ�	 ، ) ٤(

٩٩ .  

)٥(،�oا�� ر "=Bvا=زه�ي.  ٣٤٣ص  ١، ج$"ای� ا��  ،،fآ��tاه1 ا�١، ج ا�?1ح ا��%�1ا��رد�� ، . ١١١ص  ١ج \ 

  ."�Eت "-�&ع ا��1��0 �&� و�:�ب تY:��� وإن آ&ن ا�7�E مY�مً&" و
�� .  ٥٥١ص

  . ٣٩٦ص  ٢، جا�1وض ا�.��1 ا���&�	 ، )٦(

  .٣٤٣ص  ١، ج$"ای� ا��Bv=" ا�� ر�o،.  ٩٩ص  ٣، ج ا�����2أ�� +&���� ، ) ٧(

أ�J���- &LE وه	 �:7 ا�Y&رث ا=-,&ر�J ، م\�و
LE�&� J& وآ:��L& ، روت +� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� : أم ����  )٨(

رض	 اj +:� ، وروى +:L& أ-M وJ,85 و�\� ا��&�\��،و�L& أ5&د�[ 
	  و��T ـ ، آE& روت +� +E� �� ا��X&ب

]��Yا ا�Sه &L:وم ، ��Y�Y,ص�$� ا�� 5}� ، . ا�tب ا�� +�� ا���،. ٢٦١ص  ٨، جا���B�N١٩١٩ص ٤، جا  .  



١٠٩ 

 

%�l-  ل&
أ���:3O3 &Lً& أو خ�Eً& أو أآ/� م� ذ�$ �E&ء و��ر ،وا6\�� 
	 ا�خ�ة "أ�:�� 

��ل +�* +�Eم مM ا���7�E�� G ��اء آ&ن مY�مً& " وا6\�� 
	 ا�خ�ة آ&
�رًا " 
�8@  .)١( ..."آ&
�رًا

  .أم آ&ن ��� مY�م 

�&ع ا���E�&� 1��0ت ٢-" ، Gا����� &L:5�ام ومzرات ا�}Yم ���+ N��:5�ام " تz5&ل ا 	
 7�Eـ  ا�
)٢(.  

  

  ا�1أي ا�1ا\,

&L�x'&:وم J���E6< �\� +�ض ا���� LE{ل ا��' 	�� &E� ر�:  

* : ا4ول��
�ِت م& �W,X هSا ا�\�Eم  ،  � Tم ، و��YE7 ا��E�� Gا����� �+ 	L:ا� 	
 W:م ا��E+


\��� إ��اد د��% ا��W�,X ، وإ" 
&�\&م ��* +�* +�Eم� م&  W�,X��&� م� ،وم� '&ل�E+ *�+ W:ا�

 �,,X� %د د���� T�.  

�
	 ا��l% " ت\&رض ه: ا���� J؛ا=5&د�[ ا�\&م	L:ا ا�S  5�امz5&ل ا 	وه J:�\م J�&5 �+ 	L:ّن ا�=


	 ت���G ا�YE�م Jة ا�\&م�+&�خ�L6& م� ا�
 W- &L�
  .واj أ+�T ، ،وهRS ا�J�&Y ورد 

  

  أث1 ا�-��"ة ا4ص���� 

م�&�J ا����7�E�� G م� خOل " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 وا�:L	 ت��8 ا�\�Eم  "�{L� أ3� '&+�ة  


}&ء  : ا�YE�م @8�)&ً��f ( ق&�� 	

	 ا���Y[ ا=ول -0�ة 
	 ��&ق ا�:L	 ، و
	 ا���Y[ ا�/&-	 -0�ة 

 ��Sه 	
ا�:8	 ، 
�LE6 T0Yر ا�\�E&ء �Y�مA�E6 J أ-�اع ا���7�E�� G ا�YE�م؛ ��رود �8@ ا�:0�ة 

  .ا���&'�� 

  ـــــــــــــــــــــــ

ـ ١٦٩ص ، ١٢٦١و   ١٢٥٨و ١٢٥٤ت�ًا ، ر'T أن ��l% و ،آ�&ب ا�}:&�� ، �&ب م& ���GYا����,  ا�d��v ا��X&ري ،

١٧٠. ، Tا����,م��  T'7 ، ر�Eا� %�� 	
 .+�&س رض	 اj +:� م� ��5[ ا�� .٣٦٤، ص ٩٣٩، آ�&ب ا�}:&�� ، �&ب 

م�EYد +�� ا���E5 ، م\}T ا�Y��,E&ت .o}�ة E3�ة ا�:�N وE3�ت� J��f وا�5ة ��رة ، وا�}AE ِ�َ�ر وِ�ْ�ر: �"ر


J ���ر�J : آ�'�ر. . ٢٥٦ص  ٢ا�&ه�ة ، ��ون �:x- J� ، جظ ا�8J�L ، ��ون J\�f ، وا=�8&&8o T\ا�� J���+ م&دة

   .١٥٢ص  ٣م�EYد +�� ا���E5 ، م\}T ا�Y��,E&ت ، ج. م��J,�X م� o}�ة ا�0&
�ر

 ١، ج�Bv="$"ای� ا� ا�� ر�o ،. ٣٩٦ص  ٢، جا�1وض ا�.��1 ا���&�	 ، .  ٦٠ص  ٢، ج ا��!#�ط ا���خ�	 ،)٢(

  . ٣٤٣ص 
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�  أث1 د��N ا�.�1ة '� ا�����Rت: ا��!�^ ا����


�وع ا�8� اO�zم	 	
م� خOل ، 
	 م}&ل ا�E\&مOت  ،  ��:&ول هSا ا�Y�E[ أ3� د"�J ا�:0�ة 

  : م����� +�* ا�:�Y ا�ت	 

  1Pر ا�B"خ�� ��n اBgN��د: ا����� ا4ول 


{J +�* ا�E&ل ،�% �� و7L6 ا�J\��x اO�zم�J أ
�اده& &YEر وا�&E/��"ج وا&�-zوا %E\إ�* ا�


	 م}&"ت �:&ء ا'�,&د إ�Oم	 '�ي  R��Xت� G{و�  ،MEXور�&ت ا��Uل م� ا�&E8&ظ +�* ا�Yا� �ّ+

  .ت��l:	 �� ا=مJ +� ���ه& 

fِ ا��DِM َواْذُآ1ُوا ا��DَM َآ1��ًِا M��َ�َُ�ْ� َ'ِ�َذا Xِ�َ�ِgُ ا��RMُة َ'�Bَ�ِْ?1ُوا ِ'� اIَ�ْْرِض َواْ$Bَُ%�ا ِ�ْ� َ'ْ� {��ل ت\&�* 

  . ]١٠:ا�}J\E [ }ُ/ْ+ِ�ُ��َن

 �-&Y�� ل�ُهَ� ا�SِMي َ\fَ�َ َ�ُ�ُ� اIَ�ْْرَض َذُ��Nً َ'�ْ�ُ?�ا ِ'� َ�َ.�ِآِ!َ=� َوُآُ��ا ِ�ْ� ِرْزDِgِ َوِإDِ�ْ�َ { و�

  ].١٥:ا��E$ [} ا�.iُ?�ُر

  

وا��,�ف �� 
	 م}&"ت " ت\�د �&�:A8 +�* ا�8�د وا=مJ ، وم�  ا�x�ع -L* +� إض&+J ا�E&ل ،و

 �-&Y�� ل&' �
 ،J8�د وا=م�&� �Uم}&"ت ت 	
 �
َوُآُ��ا َوا1َ2ُ$�ا َوNَ ُ/#1ُِ'�ا ِإ�N َDُM  { �&ب أو�* ص�

  ] . ٣١:ا1�4اف [}ُیi��ِ ا�1ِ#�ُِ'�َ�

&ًUل ت\&�* أ��  ].٦٧:ا�8�'&ن .[}ُی#1ُِ'�ا َوَ�� َی-1ُBُوا َوَآ�ن َ$�َ� َذgَ Zَ�َِ�ا�ً� َوا�SِMیَ� إذL َأ�َ+ُ-�ا َ��{  و�

  

�ق :  " وم& رواR ا��lE�ة �� J�\o +� ا�:�	 ـ,�* اJ��+ j و��T ـ أّ-� '&ل+ T0��+ 5�م jإن ا

  .)١(" ، وآ�T0� R '�% و'&ل، وآ/�ة ا��mال، وإض&+J ا�E&ل  ا=مL&ت، ووأد ا��:&ت، وم:\ً& وه&ت

8�د ا��خ&ن 
	 هSا ا�\,� م� ا�xE&آ% ا��	 تmدي إ�* ض\1 
	 ا"'�,&د +�* م���ى ا� �\و�

�ت	� &E�
  وا=مJ و�{L� ذ�$ 

Nًأو :R���� T�&\وا� Jر +�* ا��خ&ن م� أم�ال ��اء +�* ص\�� ا�8�د وا��و��L� &م . 

  ـــــــــــــــــــــــ

وآ�&ب . ٣١٨، ص �٢٤٠٨&ب م& �:L* +� إض&+J ا�E&ل ، ر'T ،آ�&ب ا"���اض ،  ا����, ا�d��v ا��X&ري ،)١( 

 T'ق ا��ا���� م� ا��0&�� ، ر�، آ�&ب ا='J�U ، �&ب ا�:L	 +�  ا����,و   م��T، .٨٣٦، ص ١٤٧٧ا=دب ، �&ب +

  .٧١٣آ/�ة ا��E&�% م� ��� J6&5 ، ص 
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ن إ��� ا��و"رات، O+ ]�5ج ا=م�اض ا�:&ت}J +� ا��\E&"ت ا����، وا��	 ت1�0 ا=مJ مO: ث���ً�

 G�ا���خ�� ��G ر���	 zم�اض +���ة آ��f&ن ا���J وا��0* وا��:0��&س و���ه&، و��G ��}�� ا�

  .)١(و��M م}&ل �L/Y& ه:& ... وا=و+�J ا��م��J، وا��L&ب ا=+,&ب، وآ/�ة اL6z&ض

  

��J ا��f¤� J�0�E&ء 
	 ا��l&ب +� ا�\G��� %E ا=م�اض ا�:&ت}J +� ا���خ��، �5[ ت\�� ا�0 :ث����

 &�-&���� " JY,ا���خ�� أو ا� " J{ا=م�اض ا�:&ت G��� آ% +&م 	
 A�Uت %E+ م���ن ��م ���Eأن خ


T0 ت�EY% خ��:J ا��و�J أ+�&ء ���G هSا ا��l&ب... +� ا���خ��)٢( .  

  


	 زرا+J : را$�ً�  7�lا�� �� ، � رد
7 خ��:J ا��ولوا�/E&ر ، = ا�8&آJLا=راض	 ا��	 ��رع 
�L& ا���

 ��

	 د+T ا'�,&ده& وز�&دة 3�واتL& �9-�&ج و T٣(��&ه( .  

  

"ء ا��}&ر 
�E& �\�د +�* أم�m A8:�&� TLا��/E&ر ه. ا��}&رة 
	 o�اء و��A ا���� ، ا��L��E$: خ��#ً� 

  . )٤(واJ�6&�-z وا�8&��ة 

  

�� : ��د�ً� o *�+ $وذ� Nا��Yا�:  

وا�5  % ا�Y,�ل +�* ا����، تSآ� أ�5 ا�O{Eت ا����J أن مY,�ل 
�انإ5�اق ا=خx&ب م� أ6: ا4ول 

  . )٥(o}�ة آ���ة ) ١٥٠(
	 آ�:�& ��Y&ج إ�* إ5�اق 

�&�& ا���� ا��L��E$ :ا����� �+ J{ا�:&ت Nا��Yا�.  

  ـــــــــــــــــــــــ

� ا�v#� وا��-f و@1ی-� إ$���Dم,�8* مY�م، ) ١( ' b1خ�� وأث"B٥، طا� J��0ه�ة،  ، م&م، ١٩٩٤هـ ـ ١٤٠٠وه�J، ا�

  .٩٢ـ ٩١، ��ون دار -x�، ��ون م0&ن -x�، ص١، طا�B"خ�� و\#� ا�t#�نهx&م ا�G��X و +E&د ا�G��X، . ٥١ص

  .٩٢ا�A6�E ذات� ، ص ) ٢(

م، ص ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ا��ار ا��\�د�J ، �6ة ،  ١، طا�B"خ�� وا��v/ ~!Bرة ا���ت ا�1��Fة  م�EY مY�م، ا��&ر،)٣(

� ا�v#�م,�8* مY�م ، .٨٨' b1خ�� وأث"B٥٣، ص ا�.  

)٤( ،J
�+ 	:lخ�� ه�\5 ا���1+�� ا�"B٥٢، ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، دار ا�08� ، ���وت ،  ١، طا�.  

  . ٤٨، ص  ا�B"خ�� وا�B!~  ا��&ر ،) ٥(

J�Yإ�* آ�ارث ص J
  .وهSا �mدي إ�* آ&رJ3 ا'�,&د�J آ���ة �&zض&
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-0�ة  ) :ض�ر ( 
JE�0)1("" ض�ر و" ض�ار " +��� و��T ـ j م� خOل ��5[ ا�:�	 ـ ص�* او

	Yآ% ض�ر ��اء م&دي أو ص %Ex�
و�mخS �\�� ا"+��&ر  ، مY�ما�E&دي  
&�U�ر.
	 ��&ق ا�:8	 

   :و�G�Y �� �5&ب ، آ�1 وا=مT ت\�� و ت��م ��ة ا'�,&ده& ، و�:&ء +�* ذ�$ 
9ّن

  .AE�{E، وهSا م�Yر م� مY&ور ا�Jx'&:E �5ل 5�مJ ا�ُ�خ&نـ o�ب ا��خ&ن ض�ر م&دي +�* ا�8�د وا�١

 


�� م� إض�ار ـ ا"ت}&ر 
	 ا��خ&ن ��اء �&���A وا�x�اع أو زرا+J ا=ر ٢ &E� ،م�Yم �اض	 �&���

 N�&ا�� ]��Yا� �:�� &Eذ�$ آ �+ *L:ت J\��xوا� ، J8�د وا=م�&�.   

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

، ٢١٧١آ�&ب ا='J�U، �&ب ا�U&ء 
	 ا�E�ا
N ،��5[ ر'T  ا���@I ،، )م ٧٩٥هـ ـ ١٧٩ ت(م&�$ �� أ-M : خD\1أ) ٢( 

 ٢، ج/�w�F ا��!�1 أ�� 5}�، : وذآ� ا�� 5}� 
	 ت�W�X ا���Y� أّن اzم&م م&�$ رواR م��Oً ، أ-{� .٤٦٤ص  ٢ج


	 م�:�R ،م�:� ا�� +�&س ،ج.  ١٩٨ص  �E5م&م أzض�ار ، و���6% أن �}\% " ض�ر و" إ: " و�8{� .٣١٣ص ١وا


	 5&�� 6&رR ، وا����N ا���E&ء ��\J أذرع  ��xرواء ج" . خzا 	
وأخ��6 .وهSا �:�R واR .٤٠٩ص  ٣'&ل ا=��&-	 

، آ�&ب ا=05&م ، �&ب م� �.� ا$� ��\� ،) م ٨٨٧هـ ـ ٢٧٣ت (أ�	 +��اj م�EY �� ���� ا��و�:	 .ا�� م&J6 +� +�&دة 

{� �U� &م �5 	
 *:� T'ر ، Rج ٢٣٤٠&ر ،J\�f ، ��ون	اد +�� ا��&'m
 �EYم,�، ٢،ت< م ، J���\ا� G�0دار إ�5&ء ا� ،

و�5:� ا=م&م ا����f	 م� ��5[ ا�� +�&س ا�Sي أخ��6 أ�E5 وا�� م&�6، وآ�S$ م� ��5[ +�&دة .٧٨٤م ، ص ١٩٥٢

، م��\J  ٢، ج ٤، ط)م١٥٠٥هـ ـ ٩١١(ا�d��v ا��1�% '� أح�دی^ ا�!?�1 ا�.Sی1  ا����f	 ،.ا�Sي أخ��6 ا�� م&�6 


	 ا��\��N +�* ا���Y[ . ٢٠٣م ، ص ١٩٥٤ا���Y	 ، م,� ،  	E��Lو'&ل ا�� 5}� ا� ... " R��l� ��5 �-أ T�+ $�Sو�

\� 	

�L م�S�:�5 >6، إذ ا���Y[ ا���� أو ا�U\�1 م� JL6 ا�f � �' ��U�'� م� ا���� �}�� �R��l و��ى"ن م&  ،

Eاه� ا��x�&� ى�� �� %E\ا� G{� &م J6در ���� *�5 J�,8:.، 	E��L5}� ا� �� �E5ا��!�� �?1ح ا4ر$��� أ ,B'  ون�� ،


f RSL�ق آ/��ة : و'&ل ا=��&-	 
	 إرواء ا���l% .٢٣٩م ، ص ١٩٧٨هـ ـ J\�f١٣٩٨ ، دار ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت ، 

9
، &Lم8�دات J8�\وإن آ&-7 ض 	وه ، �x\6&وزت ا� �' ]��Yا ا�SL� *إ� &LU\� T9ذا ض
، &L8\ض ��x� T� &L:ن آ/��ا م

� /1Fی_  م�EY -&ص� ا���� ا=��&-	 ،.�\� ت�ى ا�L� ]��Y& وارت* إ�* درJ6 ا�,�Y< إن o&ء اj ت\&�*' f��%إرواء ا�

f�!#، ،  ٣،ج ٢ط،  أح�دی^ �.�ر ا� 	مO�zا G�0Eل ��.٤١٣،ص���وت ا��E\3&�7 م ]��Yم أن ا�� ، و�{L� مE& ت

%/E� >ا+�إ�5ى ا� �5* أص�� 	
  .ا�8� واj ت\&�* أ+�T ا���0�ة 

 G{و� %� ، J/��Xدة ا�&Eا� RSر +� -��8 وأه�� وأم�� ���ك ه�Uأن ��\� ا� Tي �0% م���Y


 A�E6 *�+ &Lر��&Yت  ةا=ص\�م&����Eوا� .  
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  أث1 ا�-��"ة ا4ص����

" " �[ ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ م� خOل �5" ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 " ت{L� أ3� '&+�ة 


JE�0 ض�ر -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	؛ 
�\A�E6 T أ-�اع ا�U�ر ا�E&دي وا�E\:�ي ، " ض�ر و" ض�ار  ،

وت:&و�:& ا�}&-G ا�E&دي م� خOل م���J ض�ر ا���خ�� +�* ا"'�,&د ، 
&�Sي �{L� 5�مJ ا���خ�� م� 

 J
  .إ�* ا�}&-G ا�,Y	 ، واj أ+�T خOل هSا ا�}&-G ـ أي ا�E&دي ـ ، �&zض&
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�� : ا����� ا�����!-B#� 12ط n�� قR�ا� q���/)١(  

J ، وإن آ&-7 أ-/* �f N�&f 7ٍ-�
ذآ� ا�8L&ء م���J م� '&ل ��و��6 إن آ&ن م& 
	 ��:$ ذآ� 


���ت ذآ��� أو أ-/��� 
E& ا�T0Y ؟ ����f N�&f 7-�
  

  

  :ی-d ثRث @�-�ت، وإن و�"ت أ��I' nآ�1  ذآ1ی� 'Iآ�1 و�"ت �-� واح"ة إن/-d @: ل ا�-�ل ا4و


\�ـJ   )٣(وا�E&��0ـJ  )٢(ا�Y:�8ـJ ه� '�ل و&xر ا��LE6)٤(و  Jـ��&:Y)٥(وا�      Jض�ـ&�z)٦(وا   J٧(وا�����ـ(.  

  

  :د��f هSا ا�-�ل


	 ) ذآ� (�8@ "J�f N�&f 7-�
  	 ��&ق ا�x�ط 
�\T ، ،  -0�ة 
 " إن آ&ن م& 
	 ��:$ ذآ� 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ذهG  اzم&م�J وا�{&ه��J إ�* أّن ا��Oق ا�o *�+ N�\E�ط " �A ؛ "ّن ا��Oق ا�o *�+ N�\E�ط ���E ،و" �}�ز ) ١( 

ا����, م��T ، . "م� آ&ن 5&�8ً& 
1�Y� O إ"ّ �&j " ا��l� 1�Y� اE� j& روى ا�� +E� +� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 

 T'ر ، jا ��l� 1�Yا� �+ 	L:ن ، �&ب ا�&E�zأ�� �5م ،.  ٦٧٦، ص  ١٦٤٦، آ�&ب ا  n٢٠٦، ص  ١٠، جا���� .

و
�� �&ب أ-� " �A ا��Oق ا�N�\E .  ٤٤ص  ٢٢، جو��f6 ا�?��� ا�\&م�	 ، . ١٥ص  ٦، جا�1و�P ا�!=��  ا�\&م�	 ،

أ�&مJ ا�Ex&س '&ل '�7 =�	 +�� اj +��� ا��Oم ،إن �	 '���& أو صL�ًا �	 1�5 +� أ�	 " +�* o�ط و" ا��EYEل +�:ً&  

�م�-	 أن أ�&�$ ، 
 ، JxEم� ا� jء ا&o &م &L:م &L�5&دخ% ص �
 ، 76�X
 &ً3O3 N�&f 	L
إن خ�76 ام�أت� م� ا��&ب 

�صl	 أ�	ً  
&ل 

��x� M	ء ، T3 أ��78 إ�* ا��م 
&ل ��:  &L0�E��
 R�زوج م &Lأن ت��وج و� &L-م�و�� jن ا&Y.  

  . ٢٣٨ص  ٢، ج� ا��-�q6 �/!� 	 ،ا����\) ٢(

  .١٣٤ص  ٢، ج $"ای� ا��Bv=" ا�� ر�o ،.٩١ص  ٣ج ،ا��"و�� اzم&م م&�$،) ٣(

  .٣١٣ص ٣، جأ�.n ا������  ا=-,&ري ،)٤(

 ٤، ج آ?�ف ا�-.�عا���Lت	 ،  . ٢٥٥ ١٠، ج ا��%.� �� '�امJ ،ا. ٤١٩ص  ٥، ج ����� أو�� ا�.=n ا����5&-	 ،)  ٥(

  . ٤٣٥ص  ٥، ج ا�+1وع�� م�8< ، ا.٧٧ص  ٩، ج ا�t��فا�E�داوي ، . ٢٧٣، ص ا�-�ا�"  �� رG6 ،ا ،. ٢٦٤٩ص 

  .٤٩٢ص  ٧، ج ا�.�w�ّ8f  f ،ا) ٦( 

)٧ ( ، *Uت�Eح�ر ا�u٢٠١ص  ٣، جا�!�1 ا�.  

 J�f "ّإ Nت�� O
��� ،-0�ة 
	 ) أ-/*(و�8@ .وا�5ة ��اء و��ت ذآ� أم ذآ��� أم أآ/� ، �f N�&f 7-�


 .أآ/�  م��&ق ا�x�ط ��اء آ&-7 أ-/* وا�5ة أ
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�  :ی-S��$ dآ1ی� @�-�، و�B-�@ �����4�$ن: ا�-�ل ا����

J�\
&x١(وه� '�ل �\� ا�( .  

��8- *:\Eط ت�ور �5ل ا��o *�+ قOا�� N��\�� ء ص�ر م�\�دة&L  .)٢(و'� ذآ� ا�8

 

  ����أث1 ا�-��"ة ا4ص

) أ-/*(و ) ذآ� (م� خOل ا�\�Eم 
	 �8@ " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�x�ط ت��8 ا�\�Eم " �{L� أ3� '&+�ة       

����
��اء أآ&ن ذآ� وا�5 أم أآ/� ،أو أ-/* وا�5ة أم أآ/� ، +:� أصY&ب ا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  


�< ا���� ، ج، مA ا� ا��\�uا��lا�	 ، .٢٢٦ص  ١٨، جا���v�ع  ا�:�وي ،) ١( ، 	\
�  ا�x���:	 ،. ٩٢ص  ٩�ا.%�


	 مl:	 ا��YE&ج �5[ '&ل و
�� . ٥١٥ص ٤، جا����Bج  	:���xا� R�م& ذآ":  ��
S0
آ� أو أ-/* و��ت ذآ��� أو أ-/��� 

 ، J�f �آS�&� A�
 ، M:{ا ا�Sم� ه $:�� 	
�&ن ؛ "ّن م\:* ذ�$ إن آ&ن �E5$ أو م& �f */-=&و�. "  

)٢ (Eتا�&Y8,ا� M8:و� ،&L\�E6 J���Eا� 	
 J  .�اA6 ا��&�
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� ا��-�$�تأث1 د��N ا�.�1ة ': ا��!�^ ا����^ 


�وع ا�8� اO�zم	 	
وه� م}&ل ، \��&ت
	 م}&ل ا� ،  ��:&ول هSا ا�Y�E[ أ3� د"�J ا�:0�ة 

Eا� J�0ه� *�+ @
&Yو� ، T�5[ ��دع +� ارت0&ب ا�}�ا� A��xا�� 	
 	
 TLل مOو�:&ء ا=�� م� خ AE�{


	J�&E5 ا�J��U8 ، و T�0�-   ]Y�Eا ا�Sه 	ا�ت �Y:ل م����� +�* ا�Oم� خ :  

  

  ا��Sف: ا����� ا4ول

َی� َأیiَ=� ا�SِMیَ� Lَ�ُ.�ا N َ/ْ"ُخُ��ا { �� أد�7 ا�J\��x اO�zم�J أ
�اده& ��دب ا"���Sان ،��ل ت\&�*

  .]٢٧:ا�:�ر [  }IْBَ#ْ/َ nMBِ�ُ#�ا َوُ/َ#�Jُ��ا n�َ�َ َأْهِ�َ=� َذِ�ُ�ْ� َخSَ/َ �ْ�ُM��َ�َ �ْ�ُ�َ 1ٌ�ْآ1ُMوَن ُ$ُ��/ً� َ}1َ�ْ ُ$ُ��ِ/ُ�ْ� َح

  G�' ��� ل�� " TL��8- ��Eوت� ، TL5�0 أروا��
� 6\% اj ا����ت �0:& ، �8	ء إ��L& ا�:&س �

  .وا�Y�ص ا�E�هJ �¤+,&ب ، و��م:�ن +�* +�راتTL و5�م&تTL ، و���ن أ+�&ء ا�SYر 

وا����ت " ت�0ن آ�S$ إ" ��5 ت�0ن 5�مً& �م:ً& " ������Y أ�5 إ" �\�T أه�� وإذ-TL ، و
	 ا��'7 ا�Sي 

����ون ، و+�* ا�J�&Y ا��	 ���Yن أن ���ا +��L& ا�:&س ، ذ�$ إ�* أن ا���&J5 5�مJ ا���7 م� ا��اخ��� 

ات ، وت��	 �8E&ت� ت/�� ا��Lxات ، وت��L ا�8�ص�l�� Jا�J دون ا���Sان �}\% أ+�:TL تA +�* +�ر

 &Lآ�Yل إ�* -{�ات '&ص�ة ، ت�Y��
ا�:&J�o م� ا��&ءات ا�\&��ة ، وا�:{�ات ا��&��ة ، وا��	 '� ت�0�ر 

ا���Eل ا��	 أ�{�L& ا��&ءات ا=و�* +�* ��� ',� و" ا-�{&ر ، وتL��Y& إ�* +O'&ت �JE3 ، وإ�* 

، Jم�Yات م�Lo  ت&
� +:L& ا�\� ا�:J��8 وا"-Y�اx:ت.  

  

 	
و�� آ&-�ا 
	 ا�}&ه���E{L� Jن ه}�مً& 
��خ% ا��ا�� ا���7 وآ&ن �A أن ��0ن ص&G5 ا��ار مA أه�� 


J ا�\�رة ه	 أو �x0أو م Jأة +&ر��Eأن ت�0ن ا� Aا�J�&Y ا��	 " �}�ز أن ��اهL��+ &E& أ�5 ، وآ&ن �

ح ، و�Y�م ا����ت أم:L& و�L�:�0& ، آE& �\ّ�ض ا�:�8س م� ه:& وه:&ك ا��6% ، وآ&ن ذ�$ �mذي و�}�

 R��/ا�\�� +�* م& ت A  .��J:�8 ��5 ت

   +�* ا����ت وا��Oم)أدب ا"���Sان (م� أ6% هSا أو ذاك أّدب اj ا�SL� ��E��Eا ا=دب ا�\&�	

x5ا�� Jوإزا� TL�&:�z &Lـ '�% ا��خ�ل ـ و+��+�* أه� TL��8- م� Jان ب +� اS���" ) وه� )ا"���:&س

	
  ت\��� ��5	 ���1 ا"���Sان و��1 ا����J ا��	 �}	ء �L& ا��&رق 
��Yث 

 ���  -�8س أه% ا���7 أ-�ً& �� ، وا��\�ادًا "���&�� ، وه	 �J�8 د'�J�&+�� J أ�5ال ا�:�8س و��
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 TLت��� 	
  .��وف ا�:&س 

 ��}:S� Gات� آE& ه� م\��م ، و ا"���Sان ���%
&"Ofع +�* ا�\�رات ، وآ1x ا�Y�م&ت  5�ام 

G6وا �L
  .)١(" ا�Y�ام ، 
�}G م:A آ% م� �Y&ول ا"Ofع وه�$ ا=��&ر ، "ّن م& " ��T ا��اG6 إ" �� 

  

وم� ��� ا��E&�% ا��	 ت:��ي ت7Y هSا ا��&ب ـ 85@ ا�\�رات ـ  ، م���J م� -{� م� آ�ة إ�* 

�وا +�:� ا��	8
��J  داخ% م:�ل '�م �Eا� RSه 	
 Gت��Eا� T0Yا� &E
 ، TLإ�� &L� �}-:  

  :N دی� وg N��ص وN أث� : ا�-�ل ا4ول 

J�0�&E٢( وه� '�ل  �\� ا�( J�\
&x٣('�ل ا�(  J��&:Yوا�)٤(Jوا�����)٥(.  

  ود��f هSا ا�-�ل

�� أّن ام�أ  ": '&ل أ�� ا�&�T ـ ص�* اj +��� و��T ـ : ـ +� أ�	 ه���ة ـ رض	 اj +:� ـ '&ل ١

�ت +�:� �T ��0 +��$ 6:&ح 8
 R&,\� ��
SY
  .)٦(" ا�l� $��+ A�f� إذن 

 @8�
   .)٧(أT3 ود�J و',&ص :
L	 ت\T ر
A آ% 5�ج م� ؛-0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ) :6:&ح( 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

)١(   ، G�' ��� نL1-ل ا�Ryوق ،  ٤، ج ١، ط�x٢٥٠٧م ، ص ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، دار ا�.  

 )٢ (، 	��:xاء ا�!��ن ا��P١٢٢ص  ٦، ج أ.  

� ا����Bج ا�x���:	 ، .  ٣٤٣ص  ١٢، ج ي'B, ا�!�را�� 5}� ا�\�O-	 ، . ٣٢٢ص  ٩، جا��\�u ا��lا�	 ، ) ٣(.%� ،

  .٥٣٤ص  ٥ج

،  ٥، ج ١ت< +�� ا���E+ �E5�ة ، ط ا�B+#�1 ا��!�1 ،�� ت�J�E ، ا+�� ا�T��Y . ٤٨٠ص  ١٢، ج ا��%.� �� '�امJ ،ا) . ٤(

وإن " و
�� .  ٣٠٨ص  ١٠، ج ا�t��ف ا�E�داوي ،.  ٣٥٥م ،ص  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨دار ا�G�0 ا�\�J�E ، ���وت ،  

�ه& ، 
o O	ء +��� 8

SYف +�:�  R�Y- م� خ,&ص ا���7 أو ���� 	
  . هSا ا��Sه�. -{� 

  . ٤٢ص  ٧، جو@�ر f��4 ا ا��xآ&-	 ،) ٥(

8mا +�:�، ر'T  ، ا�d��v ا����, ،ا��X&ري ) ٦(

	 ��7 '�م  A�f١٣١٦ص ٦٩٠٢آ�&ب ا���&ت، �&ب م� أ. Jروا� 	
و

�وا +�:� " م��T +� أ�� ه���ة 
� TL�  ّ%5 أن �8 TL-إذ ��l� 7 '�م�� 	
 A�fم� أ". Tآ�&ب ا=دب، �&ب ، ا����,م�� ،

 T'ر  TL-إذ ��l� 7 '�م�� 	
 A�fو��5[ �خ� .٥٦٢، ص٢١٥٨م� أ " Oً6ة �� أّن ر&,Y� ��
SY
ا�l� $��+ A�f� إذن 

�ت +�:� م& آ&ن +��$ م� 6:&ح 8
 ". T'٥٦٢، ص ٢١٥٦ر.   

)٧(، 	��:xاء ا�!��ن ا��P١٢٢ص  ٦، ج أ.  
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  وإذا -{� إ�* 5�م إ-�&ن 
	 آ�ة أو ص&�� �&ب 6&ز أن �,� +�:� ��Eارة أو" ��ل ا��lا�	 

T��
O ضE&ن ، و�}G ت 	E+ 9ن
  .)١("اS-zار 
	 آ% د
A إّ" هJ'�:�  ��X�� &:L م� ��� إ-Sار 

D��� ی1د  

 ]��Yا ا�Sم&ت��:&ول 5&ل م� ه�Yم� ا�:{�؛ ، -{� إ�* ا� A:E
  A:�E� T�
وذه�7 +�:� 5&ل ، 

J\
  .)٢(ا�J\-&EE وا��Eا

 D.� ب�vوی:  

\
J ا���Y[ +&م �EY% +�* آ% م� -{� ��اء م�-A أو �A:�E� T، وت�و��� +�* 5&ل ا�J\-&EE وا��Eا

  .)٣(�J6&Y إ�* د��%

  


	 �&ب ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ ، )٤(ـ +� �L% �� �\� ا��&+�ي  ٢ �{5 	
 A�fأ Oً6أن ر

ومA ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ م�رى �Y$ �� رأ�� ، 
�E& ر�R ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ 

'&ل ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��T ـ إ-E& 6\% اzذن  �� أ+�T أ-$ ت:�{�-	 ��\:7 �� +�:�$ ،: " '&ل 

  . )٥(" م� '�% ا��,� 

� +�� ا�:&��، "  ��\:7 �� +�:�$" 
��� +��� ا�,Oة وا��Oم 

�� د"�J واضJY +�* �6از  ،

 J\
  .ا���اًء '�% ا�J\-&EE أو ا��Eا

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٢ص  ٩، جا��\�u ا��lا�	 ، ) ١(

  .١١٠ص  ٦، ج� ا��-�q6 !��/ا����\	 ، )٢(

  . ٤٢ص  ٧، جو@�ر f��4 ا ��xآ&-	 ،ا)٣(

�L% �� �\� �� م&�$ �� خ&�� �� J��\3 ا��Xر6	 ا��&+�ي ا=-,&ري ، ت�
	 ر��ل اj ـ :  �=f $� ��" ا�#��"ي) ٤(

 J:� 	
، وه� ا�� م&�J:� J ، وذآ� أّ-� �خ�  هـ٩١ص�* اj +��� و��T ـ ، و+&ش Oً��f �5* أدرك ا�Y}&ج ، و'�% أّن ت�

ا�� 5}� ، .ـ ، و�� أ5&د�[ 
	 ا�,��Y�Y ، وم:L& هSا ا���Y[  ص�* اj +��� و��Tم� �	 �&�J:��E م� أصY&ب ـ ا�:�	 

  .٦٦٥ص  ٢، جا���B�Nبا�� +�� ا��� ، .٢٠١ص  ٣، ج اtص�$�


،  ا�d��v ا����, ،ا��X&ري  )٥( A�fآ�&ب ا���&ت، �&ب م� أ T'ا +�:�، رm8
 .. ١٣١٦ص ، ٦٩٠١ـ ٦٩٠٠	 ��7 '�م 
وروى م��T +� أ-M �� م&�$ أّن رOً6 أA�f م� .١٢٠٢، ص٦٢٤٢آ�&ب ا"���Sان، ر'T ، ا�d��v ا����,، ا��X&ري 

0�-	 أ-{� إ�* ر��ل اj ـ ص�* اj +��� و��
 ، W'&xأو م WxE� م أ���&
T �\� 5}� ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 

�:\���  ���X� ـ. ،Tانا����,،  م��S���"ع +:� اOfzا �+ 	L:آ�&ب ا=دب، �&ب ا�  T'٥٦٢، ص٢١٥٦ر .  
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 �  : إن آ�ن ��"ًا ، واNرش إن آ�ن خ�Iً\.�ی� '�=� ا�-��ص : ا�-�ل ا����

J�8:Y١(وه� '�ل ا�( J�0�&Eو ا�)٢(.  

  :د��f هSا ا�-�ل


�Lَو {'��� ت\&�*ِ TْLِ�ْ�َ+َ &:َ�ْ�ََواْ�َ\ْ�َ� ِ�&ْ�َ\ْ�ِ� ََآ Mِ8ْ�:�&�ِ Mَ8ْ�:ة[ }ا{ی�...& َأن� ا���&E٤٥:ا�.[  

 Jم ا���E+  *إ� WXxذ�$ ا� A�fإ-�&ن ��ا أ ��+ A�' ص +�* آ% م�&,
	 ا�,&ص، تEx% ا�

 A��� T� ٣(��7 إ-�&ن أم( .  

D��� ی1د  

T� JYأم& إن آ&-7 م�� ،JYإذا آ&-7 ا�\�� ��� م�� Jم ا���E+ ص&,  .)٤( ���م ا�

أ+�T أّن ا��J��&� $�E ض\�1 "-& أE6\:& +�* أنّ  ا�:W مx�وط �E& إذا �T ت�0 " : ��ل ا��ازي 

 �:�+ �0� T� دار إ-�&ن 	
 A�f7 إن م� أ�' &E�
T� J ���م ا�,&ص، Yآ&-7 م�� �� &L-9
 ،JYم�� ��\�

 J���Eا أول ا�SL
 JY٥("م��(.  


&+��ى +��� أه% ا���7 ��J�&:6 ، �:�+ A ـ م� دخ% م:�ل ��l� إ ٢ ، TLذن أه��، و-{� إ�* 5�م&ت

ت���G6 ا�,&ص ، 
&��خ�ل وا�:{� وا�:�% م� ا�Y�م&ت ��� م��< ��A ا�\�� ، 
�E �&ب أو�* أّ" 

 $�S� &ًYل م���:E٦(��0ن ا�:{� م� آ�ة إ�* داخ% ا�(.  

D��� ی1د  

  . )٧(أ  ـ أت�&ع ا�:W أو�* م� ا��&س

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١١٠ص  ٦، ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	 ، ) ١(


��5ن، )٢(  �� �EYم �� Tل ا��ه&ن ا����  إ��اه��أص �، دار ا�G�0  ١، ط ���g و�.�ه_ ا4ح��م4/!�1ة ا����م '

  .١٨٦، ص هـ ١٣٠١ا�\�J�E ���وت ، 

، دار ا���اث ا�\��	، ��ون ٢، ��ون J\�f، جا�-L1ن/+L 1�#ی�ت ا4ح��م �� رواd6 ا�!��ن م�EY +�	 ا�,&��-	، ) ٣( 

 ،�x- J:� ١٤٠ص.  

  . ٤٨٠ص  ١٢، ج ا��%.� �� '�امJ ،ا )٤( 

، دار ا�08� ، ���وت ،  ٢٣، ��ون J\�f ، ج ا�B+#�1 ا��!�1 و�+�/�, ا�%��، ) م ١٢١٠هـ ـ ٦٠٦(
X� ا���� ا��ازي)٥(

  .٢٠٠م، ص ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

   .٤٥٦ص  ٣، ج أح��م ا�-L1ن ا�},&ص ،)٦( 

  . ٣٢ص  ٧، ج ��f ا4و@�را��xآ&-	 ، )٧(


������1x0� وا"��5&ط ، أّم& ا�:{� 
T�\� " &ً��&l ��، ا'�Y&م و دخ�ل ا�E:�ل ��+�ا أه�� ب ـ    
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  .ا�Y�م&ت ، 
O �� م� +&ب زا6� ��رء ت�$ ا���8Eة


S0ا إذا : وأم& '���"  :��ل ا��ازي �:�+ �
 �{� T� %إ-�  �� دخ �}-. ���ا�8�ق ��� ا=م &:�'

�م& إذا -{� 
� " ��0-�ن 

&�5�زوا +:� وت���وا ،  TL��+ م دخ�����&ه� ، =-� إذا دخ% +�T ا�


	 ا��6�  &:Lه �
	 T05 ا�x�ع أن ��&� �\�� O

���A +�* م& " �}�ز ا"Ofع +��� ،  $�S� ��E�&+

&ًE�5 ���  ��8ة  �&بEا� RS١(" ه(.  

  

٣ \Eا��6�ـ ا� 	
 Jl�&�Eل +�* ا��� ]��Yوا� ،&L�/E� A
  .)٢(,�J " ت�

D��� ی1د  

م& أذن 
�� ا�x&رع " �\��� م\,�J، وا�:W �&ه� 
	 ا�SYف 
��EY +�* ا�Jl�&�E تW:�� %�EY م& 

%E�Y� "  %f&� %E�Y� " &م W:ا� %�EY٣( ، وت(.  

  ا�1أي ا�1ا\,

E{ا� GهS6< م��� ،J���Eا� 	
  :�Lر �E& ��	�\� +�ض ا='�ال 

� +�� ا�:&�� ، 
O �}�ز ا�\�ول +� ا�:W ،ا: أوً" 
�و�Oت "=خW:�&� S واG6 ،وا�x&رع أ�&ح �� 

&L� و" م��غ ، &L��+ %د��.  

�ل �\��J ا�8&+% ـ أي 
\% ا�SYف ـ '�ل �J�'&\E ا�8&+% +�*  : 3&-�ً& �&
� +�� ا�:&�� ، 
ا�x&رع أ�&ح 


\G'&\� T3 Oً +��� ؛ =ن ا�\��J أم� م�&ح o�+ً&، وا�x�ع  >��� " jوا ،&ً+�o م}�م %\
 *�+ Gت��ت

 T�+أ.  

  

  أث1 ا�-��"ة ا4ص����  

��J ا��&�J م� خOل �8@ " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�\�Eم " �{L� أ3� '&+�ة �Eا� 	
 ،) �0� T�


}:&ح -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 
��E+ ��8م ر
A ا�}:&ح) +��$ 6:&ح   A
، و+��� ذه�LE6 Gر ا�8L&ء إ�* ر

 T3zص وا&, .ا���J وا�

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠ص ٢٣، ج ا�B+#�1 ا��!�1ا��ازي ، ) ١(

  .١٤٠ص  ٢، ج/+L 1�#ی�ت ا4ح��م،  ا�,&��-	) ٢(

  .١١٠ص  ٦، ج� ا��-�q6 �/!�ا����\	 ، ) ٣(

 �� ا���1 وا���1:ا����� ا����' d�-ا�  



١٢١ 

 

  

  .)١(وه� �EYo ا�Sي 
	 و�� ا�:J�X ر ا�:E6، %X&: ا�0/�

  

  :'����  +�*خ��1 ا�\�E&ء 
	 A�'  T05 م� ��ق ا�/E� وا�0/� ا

  :g N�d '��� �1ق ا���1 وا���1 ���-ً� : ا�-�ل ا4ول 

J�8:Yا '�ل ا�S٢(وه(  Jم&م�zر ا�LE6و)٣(.  

  

  د��f هSا ا�-�ل


	 E3� و" آ/� " �� و��T ـ +� ا�:�	 ـ ص�* اj +�)٤(م& رواR را
A �� خ���  A�' "")٥(.  

 

  ـــــــــــــــــــــــ

ص  ٢،ج /�w�F ا��!�1ا�� 5}� ، .٢٦٢ص  ٣ج، ����� ا�#.�  ا��X&�	 ،.١٠٥٠، ص �!f ا�#Rم ا�,:\&-	 ،  )١( 

٦٥ .  

ص  ٦، ج��2 ���أ�� +&���� ، ا. ١٣٩ص  ١٩، جا��!#�ط ا���خ�	 ، .  ٦٩ص  ٧، ج$"اd6 ا��.�d6 ،  ا�0&�&-	) ٢(

١٥٣. ��
�A " و� T� &L��:� 	
 J�:5 ز أو�Y5&�� م 	
 %Y:م� رؤؤس ا� �E/ا� A�' وإن".  

  .  ٩٢ص  ٩، ج ا�1و�P ا�!=�� ، ا�\&م�	) ٣(


�� ، ر'T  ا�#.� أ�� داود ،: خD\1أ )٤( A�' " &ود ، �&ب م�Yآ�&ب ا�#.�  ا�� م&�6،.٤٧٩، ص ٤٣٨٨، آ�&ب ا�  ،


	 E3� و" آ/� ، ��5[ ر'T ا��Yود ، �&ب م& "  A�'،.٢٤٥ص  ٣، ج٢٥٩٣ 	ود ،�&ب م& "   ا�#.� ا�:�&��Yآ�&ب ا� ،

 ]��Yا� T'ر ، ��
 A�'ي ،.٨٦ص  ٨، ج٤٩٦٠Sا�#.� ا���م  T'��5[ ر،��
 A�' " &٥٢ص  ٤، ج ١٤٤٩، �&ب م ،

Oء ا���� +�	 �� �:&ن ، ت�ت�G +ص��, ا$� ح!�ن ا�� �5&ن ، :$� ح!�ن وص��D اوأخD\1 .و�gل ح"ی^ ص��, 

م، آ�&ب ا��Yود ، �&ب ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، مJ��m ا���&�J ، ���وت ،  ٢، ت< G�\o ا=ر-mوط ، ط) م١٣٤٠هـ ـ ٧٣٩ت(

 T'��5[ ر ، J'�٣١٨ص  ١٠، ج�5٤٤٦٦ ا��.  ، �E5ا��#."أ  ]��Yا� T'خ��� ، ر �� A
ص  ٣،ج١٥٧٨٥، م�:� را

٤٦٣ . T'١٤٠ص  ٤، ج١٧٢٢٩و ر . T'، : -{�.١٧٢٥٠و ر 	ما�,:\&-R#ا� f!�  ، J'�ود ، �&ب �5 ا���Yآ�&ب ا� ،

 T'ي وا�� �5&ن . ١٠٥٠، ص ١١٤٠رSا���م >�Y,ت ��
ذا ا��"ی^ /�-R X" و-% ا�� 5}� +� ا��Y&وي '��� .وذآ� 

  .٦٥ص  ٤، ج/�w�F ا��!�1 ا�� 5}� ، " . ا�����ء �D.B $��-!�ل 

ي �� ز�� ا=-,&ري ا��Xر6	 m� T� ،ذن �� 
	 ��ر �,R�l ، و�Lo أ�5ًا را
A �� خ��� �� +�: را'd $� خ"ی_ )٥(

 J:� ، ����� �E+ ص��8 ، م&ت '�% ا�� �:+ jا 	رض 	�+ Aم �Loه� ، و&xEا� J�هـ ، وه� ا�� �7 ٧٤وا�X:�ق ، و�

، ا���B�Nب�� ، ا�� +�� ا�.٢٠١ص  ٣، ج اtص�$�ا�� 5}� ،  .وJ:� ��-&E3 ، وخ�ج �� أ5&د�[ 
	 ا�,�Y< و���ه& 

  .٤٧٩ص  ٢ج
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 @8�
  .-0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 
�\T آ% E3� وآ/� ��اء آ&ن مY�زًا أو ��� مY�ز" E3� و آ/� " 

Dی1د���  

 	\
&xل ا�&' " &Lم� +�م إ5�از �5ا�� J:��Eخ�ج +�* م& آ&ن +��� +&دة أه% ا� A
 ��5[ را


�S$ �\�م ا�Y�ز 
9ن أ5�زت ا��Yا�� آ&-7 آ�l�ه&)١(.  

  با�v�ا

 . )٢(E5% ا���Y[ +�* +�م ا��A إJ�&5 +� ا���G ��ون د��% 

  

 �� ا���1 وا���1 �� �� ی�1ز : ا�-�ل ا����' d�g N:  


\�J     )٣(ا�E&��0ـJ  '�ل  ه�و&x)٤(وا�  ��&:Yوا� J)٥(    Jوا�����   )٦(وا�{&ه��ـJ)٧(    Jم&م�z٨(و�\� ا( .  

  د��f هSا ا�-�ل

ا�#�Mِرُق َوا�#�Mِرg�'َ �ُgََ�ُ��ا َأیِ"َیُ=َ�� َ\Luََء ِ$َ�� َآَ#َ!� Nً��َ�َ �َِّ� اِ� وا� uِ�َیuٌ َو{ ـ +�Eم '��� ت\&�* ١


\�Eم ا��A ه:& �Ex% آ% �&رق ،وض�E ذ�$ �&رق ا�/E� و ا�0/�؛ إذا ت�
�ت  ]. ٤٢:ا�E&��ة [ }َحِ��ٌ� 

 A-ا�Eوط وا-�78 ا��x٩(ا�(.   

  

٢ 
  ، وم� ��� هRS ا�3&ر م& روي +� +&�Jx +�)١٠(	 ا�o�اط ا�:,&بـ +�Eم ا�3&ر ا��اردة 

  ـــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠ص  ٨، ج أ�.n ا������ ا=-,&ري ،) ١( 

  .١٥٣ص  ٦، ج�����2 �� +&���� ، اا) ٢( 

  .٣٠٨ص  ٢٣، ج ا��B=�"أ�� +�� ا���، .٦٦٠ص  ٢، ج$"ای� ا��Bv=" �� ر�o ، ا)٣(

  . ٣٦٠ص  ٨، ج أ�.n ا������ ا=-,&ري ،.١٢١ص  ٢٢ج، ا���v�ع ، ا�:�وي)٤(

  . ٣٥٣ص ١٢، ج ا��%.��� '�امJ ، ا. ٣٤٥ص  ٥، جآ?�ف ا�-.�ع ا���Lت	 ، ) ٥(

  .ذآ� أن 
	 ا�J�&�E �3&ر آ/��ة �� صG6�� 7Y ا=خL� S& .٣٣٢ص  ١١، جا����n أ�� �5م،)٦(

، ��f ا4و@�ر ا��xآ&-	 ، . . ١٨٠ص  ٥، جا�uخ�ر  ا�!�1ا�E�تU* ، .   ٢٢٣ص  ٤، جا�1وض ا�.��1  ا���&�	 ،) ٧(

  . ١٤٣ص ٧ج

�� +� ا�� ا�L�E� و. ١٩٢ص  ٩، ج�1و�P ا�!=�� ا�\&م�	 ، ا) ٨(- .  

  . ٣٣٢ص  ١١، ج ا����n ،�� �5ما . ٦٦٠ص  ٢، ج$"ای� ا��Bv=" �� ر�o ، ا )٩(

  .١٠٤٤، ص �!f ا�#Rم�,:\&-	 ، ا )١٠(

  .)١("ت�A �� ا��&رق 
	 ر�A د�:&ر " '&ل ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ 
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X�ج +�* +&دة أه%  ،ـ ا��&س +�* �&�� ا�YE�زات ٣ ]��Yوأم& ا�  ،A�
�E ��ق م� 5�ز 
\��� ا�

&Lم� +�م إ5�از �5ا�� J:��E٢(ا�(.  

  ی1د ��n ا4د�� ا�#�$-�

"  و+�Eم  ا���Y[  . }یِ"َیُ=َ�� َوا�#�Mِرُق َوا�#�Mِرg�'َ �ُgََ�ُ��ا َأ{ أن +�Eم ا��X&ب 
	 '��� ت\&�* 

,�د م:� '�A �� ا��&رق إذا ��ق ر�A د�:&ر 
,&+�ًا �&��/:&ء " ت�A �� ا��&رق 
	 ر�A د�:&ر Eا�  ،

  .)٣(ا�/E� وا�0/� 

  

  ا�1أي ا�1ا\,

��J ���6< م& ��	 �Eا� 	
  :�\� +�ض ا='�ال 


��E ��ق م� 5�ز ، و�EY% +��� ا�١ A��&� Jوا�0/� ـ ا�:,�ص ا�\&م �E/. وم& ورد خ�ج +�* +&دة

 J:��Eأه% ا�.  


&ل أّ-� ��% ا�:�	 ـ ص�* اj +��� و��T ـ+�  م& وردـ  ٢ N�\Eا� �E/م� أص&ب م:� ���8 م� ذي :+� ا�


o O	ء +��� ، وم� خ�ج �x	ء J:خ� SXم� ��� J6&5  ���/م Jام�� ���\

SLا ��ل +�* أّن  .)٤(" م:� 

  .�� 5�ز 
��8 ا��A إذا ��� ا�:,&ب ا�/Y� �E�ز، 
9ذا آ&ن

  ـــــــــــــــــــــــ

، ] ٤٢:ا�E&��ة   }َوا�#�Mِرُق َوا�#�Mِرg�'َ �ُgََ�ُ��ا َأیِ"َیُ=َ��{ ، آ�&ب ا��Yود ، �&ب '��� ت\&�* ا����, ا�d��vا��X&ري، )١( 

 T'٩٣٥،ص  ٦٧٩١و ٦٧٨٩ر.،Tا����,، م�� L�&,-و J'�ود، �&ب �5 ا���Yآ�&ب ا� T'٦٩٩، ص ١٦٨٤&، ر.  

   .١٤٣ص ٧ج،��f ا4و@�را��xآ&-	 ،  .٣٥٣ص ١٢، ج ا��%.�أ�� '�امJ ، .١٢١ص  ٢٢، جا���v�ع �:�وي،) ٢(

،  ا�1و�P ا�!=�� �\&م�	،ا .٣١٨ص ١٠ا�� �5&ن ، ص�Y< ا�� �5&ن ، ج.  ٦٩ص  ٧، ج$"اd6 ا��.�d6 ا�0&�&-	،    )٣(

  ٩٢ص  ٩ج

)٤( D\1ا�#.� أ�� داود ،: أخ  ، T'ر ،��
 A�' " &ود ، �&ب م�Yي ح"ی^ ح#� . ٤٨٠، ص ٤٣٩٠آ�&ب ا�S�1Bل ا��gو

. T'ز ، ر�Yود ، �&ب م� ��ق م� ا��Y،.٨٦٦ص  ٢، ج٢٥٩٦ا�� م&�6، آ�&ب ا�	آ�&ب ، �#.�اا�:�&�   

�ود،�&ب ا�� م&�6 ، ا��:� ، آ�&ب ا�Y. ٨٥ص  ٨، ج٤٩٥٨و�� ا�}��� ، ر'A�'m T ا��&رق ، �&ب ا�/E� ���ق �\� أن �

 T'ز ، ��5[ ر�Yام .٢٤٦ص  ٢، ج ٢٥٩٦م� ��ق م� ا��Eغ ا���� 	
  أخ��6 أ��:و'&ل ا�� 5}� 

  آ�&ب ا��Yود ، �&ب، �!f ا�#Rم ، مA ا�,:\&-	  ، $��غ ا��1ام ،ا�� 5}� .  وص��D ا���آ�داود وا�:�&�	 

 T'ر ، J'�ل:  خ!.�.١٠٥٣، ص  �5١١٤٤ ا��&ا��X&�	 ، .أص% ا�J:�X ذ"ذل ا�/�ب م& ���EY ا��%6 
	 ���3 ،  و�

  .٢٦٣ص  ٣، ج ����� ا�#.�
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  أث1 ا�-��"ة ا4ص���� 

��J ا��&�J م� خOل �8@ " ا�:0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 ت��8 ا�\�Eم " �{L� أ3� '&+�ة    �Eا� 	
 ،) �E3


&�/E� وا�0/� -0�ة 
	 ��&ق ا�:8	 
���8 ا) وآ/� ،�:+ jا 	خ��� رض �� A
��اء  ،  �\�Eم
	 ��5[ را

�&رق ا�/E� وا�A�' " �/0 +���  ��� مY�زة ، و�:&ء +��� ذهG �\� ا�8L&ء إ�* أنم آ&-7 مY�زة أ


� آE& ت�م Oخ >�Y,وا�،.  
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  ا������                                  

  

����ع ا�را	� وه�   ��	���ض ����� و���ل ا ��� " 
��� د��� ا����ة وأ��ه� � ا���

 �م��  :، '&%$ إ" �� ! ��" ا

1  �*%54 ا	3��ر2 ا1ص�/�ن �- أه+ ا�� �7!6 ، و!�8�9 :;��� ا;<�ة ا	3�>ل <��ـ ا>	3�>ل 

 @��/�*%  .أ�� ����� �%6 ا1ص�ل ا��38آ� �A ����� ا

  

��8ء Hخ�، وا�8ء ا1ول 	�" داً>، وا�8ء ٢ 6%��I ا 6%�� !%Kم �- ا�L�� ه� أن !<�ن ا�8ء <�ـ ا

 <ً��� �'�M  .ا

  

٣ �;/�� �/O و��ة A� �/ه��  .ـ ا;<�ة ا%PQ ا�ال �%" ا

  

�%" و�Yب ا��M3ل ا�Qد ��V!Wع  ـ ا&Uف �� ا�Qق �/- ا�:%9 وا;<�ة ٤ 9Q3� +>خUف ص�ري 1ّن ا

  .��د �- أ��اد2 

  

�;� ا37\�ء ا��Vم ٥ 6�  .ـ ا;<�ة �� 	/�ق اaث��ت �Q/� ا&��ص �� أص%[�، و�

  

�����ت ٦�- ا 6>L��ة 	%c ا�V���م ، و<- !M3d;" �- ه25 ا  .ـ  ا;<�ة �� 	/�ق ا;�Q وا;[� �Q/� ا

  

�iQ "> "� 	/�ق ا;�Q وا;[� �Q/� ا;$ �� ثUث ��>ت إذا �;/A� e ـ ا;<�ة � ٦ A� ة�>;، وإذا آ�'e ا

 " -� " �Q;����V. ، وإذا آ�'e ا;<�ة �&��3 �d  .و�Q/� ا�iه� �� O/� ا��ر اUMث ا

  

٧ �ً����م و�  .ـ ا;<�ة �� 	/�ق ا;�Q وا;[� �Q/� ا

  

٨ ��  .�مـ اA�l ا�;<� > !�ل �%" ا
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�/- ا1و" ، أّ�� ٩ �/'�Mـ ا;<�ة إذا أ�/�ت '<�ة ،  آ�'e اO �/'�M/� ا1و" ، وإذا أ�/�ت ����� آ�'e ا

 "���� '<�ة آ�'e اO �/'�M/� ا1و�  .إذا أ�/�ت ا

  

١٠ 6]Q�%" ا �]3l��/- ا� �3ـ !i[� أث� د>� ا;<�ة �� �:�/�Vت �V[/� آM/�ة ، وه� �- ا1دوات ا

d>�و، +M� �%M�1ا o�� 45 e���/e ا;/� �� ص�م ا3:�ع : �I اV�رة �%" اY�3/@ ، و7� ��

 6%�  .،و��ر ا3�خ/- ، وا5Lف ،وO/�ه� واp أ

    

  و,خ� د*(ان� أن ا�&�% $ رب ا�!��� �                     
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١(��1�0 ا/ی�ت ا���,ن � ا���ی��            (  

                         

  ا�5�&�ر67                                                                           ا/ی�  

 } Kٌ!Kِ�َ Iُv%} َوا�vdِرُق َوا�vdِر7َُ� 7ْ��ََ:ُ��ا َأْ!ِ�َ!ُ[َ�� KَYَاًء ِ�َ�� َآdََ�� َ'َ<�ً> ِ�َ- ا%Iِv َوا

  ]      ٣٨:ا��z�ة[

  ـ ٨٧ـ  ٧٦ـ ١١

   ١٢٣ـ  ١٢٢ 

 }�v�%َ�َ "\َ7َ �ٌ!َْآَ[� َوَ~�ًا �{ْ;َ[� َز�;َYْvاب [ }  َزوK�1١٢  ]٣٨:ا  

�َ%ْ/ُ<6ْ ُأ�vَ[�ُ�ُ<6ْ َوَ�َ;�ُ�ُ<6ْ َوَأَخَ�اُ�ُ<6ْ َوَ���vُ�ُ<6ْ َوَخ�>ُ�ُ<6ْ َوَ�َ;�ُت اَْ ِخ َوَ�َ;�ُت  {َ eْ�َ}��ُ

v%�ِ� َوُأ�vَ[�ُت ِ'zِ�dَُ<6ْاُْ ْخeِ َوُأ�vَ[�ُ�ُ<6ُ اَ��َv�[ }  �ِ�� َأْرَ�ْ�َ;ُ<6ْ َوَأَخَ�اُ�ُ<6ْ ِ�َ- ا

  ]٢٨:ا;�dء

١٢  

( } �v	��َ3َ!َ �7َِ+ أن -�ِ -ِ/�َ�lِ!َ 6v� َ�ِ�َ/�ُم َش[َ�ِ!- �3َ3َ�ُِ -�َ�َ {]�  ١٣  ]٤: ا��lد

}  �v	��َ3َ!َ َر7ََ�ٍ� ِ�ْ- 7َْ�ِ+ َأْن �ُ!�ِLْ3َ�َ{] �  ٤٤  ]  ٤:�lد�ا

  ٩٣- ٨٨]                 ٦٧:ا��Vة [ } َوِإْذ �7ََل ُ��َ	" ِIِ�ِ�ْVَ ِإنv ا%Iَv َ!ْ ُ�ُ�ُآ6ْ َأْن َ�5َْ��Lُا َ�Vََ�ًة {

}  Iِv%�3��[} َوِإْن َأَ�ٌ� ِ�َ- اْ8ْ�ُِ�ِآ/َ- اْ	�lَ3ََرَك َ�َ Aَ�َdْ!َ "v3�َ 2ُ�ْYِ َآUَم ا  ٤٦- ٤٥]          ٦: ا

ُ[6ْ ِرْآKًا {َ Aُ�َdْ�َ 6ْ ِ�ْ- َأَ�ٍ� َأْو]ُ;ْ�ِ ��Lِ�ُ +ْ٤٩]                              ٩٨:��!6[ } َه  

} �ً/ّ�ِ	َ Iَُ 6ُ%َ�  ٤٩]                                                                     ٦٥:��!6[}  َهْ+ َ�ْ

 } 6ْ>ُ�َlَ��ْ�ٌ� ُ�ْ�ِ�ٌ- َخْ/ٌ� ِ�ْ- 8ْ�ُِ�ٍك َوَْ� َأَْ  ٥١  ] 221:ا��Vة[} َوَ

} 6ٌ/%ِ�َ ��;ِOَ Iُv%: ا��Vة [} 7َْ�ٌل َ�ْ�ُ�وٌف َوَ�ْ*Qَِ�ٌة َخْ/ٌ� ِ�ْ- َصَ�7ٍَ� َ!3َْ�ُ�َ[� َأذًى َوا

263 [                          

٥١  

  ٥٣].                                                                                                    ٦٨: ا���-[} َ��ِآَ[ٌ� َوَ'ْ&ٌ+ َوُر��vٌن ِ�/ِ[َ�� {

ْ%َ َ'�ِم  {ِ �]َ� ١٠: ا���-[}  ا;vْ&ُ+ َذاُت اَْ ْآَ��ِمِ�/َ[� َ��ِآَ[ٌ� َو )١٠(َواَْ ْرَض َوَ�َ

  ] .          ١١ـ 

٥٣  

  ٥٣  ]١٢: ا*�ش/�[} ِ�/َ[� َ�ْ/ٌ- �Yَِرَ!ٌ�  {

} -َ/�ِِ�*ََ �Yًْا ِإْن ُآ;Lْ'َ �vُ- اَْ �;ََ vا ِإن�} َو�Yََء اLَvdَ�ُة ِ�ْ�َ�ْ�َن �7َُ

                    ]  ١١٣:ا1��اف[

٥٣  

} eْ�َ%ِ�  ٥٤                                                          ]١٤:اQْ'َ {]�!�>3ٌ� َ�� َأْ�َ\َ�ْت  َ



١٢٨ 

 

�ْ'َ/� dَ�ََ;ً� َوِ�� اْ�ِخَ�ِة dَ�ََ;ً� َو7َِ;� َ�5َاَب ا;�vِر {�  ٥٤                      ]٢٠١: ا��Vة[}  َر�H �;َvِ�َ;� ِ�� ا

�8ٍَ� ِ�ْ- َشْ�ٍء 7ََ�ُروا ا%v َوَ�� {َ "%َ�َ Iُv%[ } v9�َ Iَ 7َْ�ِر2ِ ِإْذ �7َُ�ا َ�� َأْ'Kََل ا

  ]                 ٩١:ا1'��م

٥٦  

  ٥٦]                                            ٩١:ا1'��م[}7ُْ+ َ�ْ- َأْ'Kََل اِْ<�3ََب ا5ِvي �Yََء ِ�Iِ ُ��َ	" ُ'�رًا َوُه�ًى ِ%;�vِس { 

�ْ;َ[� َآ�ُ'�ْا ِإ>v َر�{ِ[H 6َْ!�ِت �{ْ- Hَ!ٍ� �{ْ- َ�ْ ِ�/ِ[6 َوَ��{َ  -َ/�ِ�ِ�  ٦٠  ]٤: ا1'��م[}ُ�ْ

} }�Lَ  ٦١]                                                                              ١٩٧:ا��Vة[}  U�َ َرَ�َ� َو> �dُ�َُق َو> Yَِ�اَل ِ�� اْ

  ٦١]                                                                                                                             ٢٥٣:ا��Vة[} َ!� َأ!�َ[� اH -َ!5ِvَ�ُ;�ا َأْ'�VُQِا �v��ِ َرَز7َْ;�ُآ6ْ  {

    ]٣٦:ا;�dء [ }  َشْ/�ً� ِ�Iِ ُ�8ِْ�ُآ�ْا َ>َو اّ%Iَ َواْ�ُ�ُ�وْا{ 

  ٦٥]                                                               ٨١: ه�د [ } َو> َ!eْQِ3َ%ْ ِ�ْ;ُ<6ْ َأَ�ٌ� {

 }�َ�ِ%َ�َ 6ْ]ِ/�ِ �َ��َ��ُن َ�َ َخ5َُه6ُ َ���ً� َخdِ�ْ/َ- ِإ�v َ	َ;ٍ� َأْ:ُ��َن َ�� َوُه6ْ اِ {

�;<��ت [  ]١٤:ا

٦٦  

 }Iِv%  ٦٦]                                                                   ٤٣:ه�د [ } > َ��ِص6َ اَْ/ْ�َم ِ�ْ- َأْ�ِ� ا

 }/ْOَ Iٍُ<6ْ ِ�ْ- ِإََ ��َ Iَv%  ٦٦]                                              ٨٤:ه�د[}2ُ�ُ َوِإَ" َ�ْ�َ!َ- َأَخ�ُه6ْ ُشَ�ْ/�ً� �7ََل َ!� 7َْ�ِم اْ�ُ�ُ�وا ا

  ٦٦  ] ٢٦:'�ح [ } َو�7ََل ُ'�ٌح َرب{ > َ�5َْر َ�َ%" اَْ ْرِض ِ�َ- اَْ<�ِ�ِ�!َ- َد!�vرًا {

 }v���ْ�ِش َََ�َdَQَ�� �Lَ�ْdُ�ََن ا%Iِv َرب{ اَْ Iُv%َ[ٌ� ِإ�v اِH ��َ]ِ/�ِ َآ�َن �ْ[ }  � َ!�Qُ�َِنَ

  ]               ٢٢:ا1'�/�ء

٧٢  

�ْ�َن َرُ	�ً> { َ�ْ�ِ "ا��K+ [} ِإ'�v َأْرَ	ْ%َ;� ِإَْ/ُ<6ْ َرُ	�ً> َش�ِه�ًا َ�َ%ْ/ُ<6ْ َآَ�� َأْرَ	ْ%َ;� ِإَ

 :١٥     [  

٨٤- ٧٧- ٧٥  

} v�3َِ;� ا/ْ�َ%" َ!َ�ْ!�Vُ!َ Iُِل َ!� ََ 6ُِ�vi� اo� [} َ&5ُْت Aَ�َ ا�vُ	�ِل َ	ِ�/Uًَوَ!ْ�َم َ!َ

              ]٢٧: ا�7�Qن

٧٥  

}  "*َ:ْ/َ�%9 [} َآ%�v ِإنv اِْ ْ'�dََن َ  ٧٦]                                                            ٦:  ا

 } �ِ�ْ�َ�Lَِت ِإ�v اH -َ!5ِv )٢(ِإنv اِْ ْ'�dََن َ�Qِ ُخdٍْ�  )١(َواِْ�v�َ�ُ;�ا َوَ�ِ�ُ%�ا ا

 �ِ�ْv���9Lَ{ َوَ�َ�اَصْ�ا ِْ�����ا[ } َوَ�َ�اَصْ�ا ِ]                                                                                                            ٣ـ١:

٧٧- ٧٦  

 } ��}�  ٧٨]                                                  ٢٧٥: ا��Vة [ } َوَأَ�+v ا%Iُv اَْ�ْ/Aَ َوv��ََم ا

 } -َ/�ِ%ِdْ�ُ �'ِ��ُ ْ!َ ْ�ِشَ[� 7َْ�َ+ َأْن�َ�ِ �;ِ/�ِ ْ!َ 6ْ>ُ�  ٧٩]                              ٣٨:ا;�+[} �7ََل َ!� َأ!�َ[� اَْ�َ%ُ  َأ!

} v�  ]                                             ١١٠:ْ�َ�َ- َأّ!ً�َ�� َ�ْ�ُ��ا َ�َ%Iُ اَْ ْ	َ��ُء اْdْLَُ;"7ُِ+ اْدُ��ا ا%Iَv َأِو اْدُ��ا ا



١٢٩ 

 

} Uً�َ�َ -ُdَ�ْ6ْ َأ>ُ�  ٧٩]                                                    ٢:ا�%4[} ا5ِvي َخَ%9َ اَْ�ْ�َت َواْLََ/�َة َِ/ْ�ُ%َ�ُآ6ْ َأ!

���ان Hل[ } ُآ+� َ'Qٍْ� َذاVَzُِ� اَْ�ْ�ِت  { :٨١  ]   ١٨٥  

�![6 ����ن{  ���  ٨١]                                                       ٣٢:ا�وم[ }  آ+ �Kب 

} �  ٨١                                                   ]                  ١١٦:ا��Vة[ }َIُ �7ِ'�3ُن ُآ+

��dْ!ُ �ِdًْا  {ُ��dْ!ُ �ِdًْا )٥(Wِ�َنAَ�َ v اُْ  ٨١]                                      ٦ـ  ٥:ا�8ح [} ِإنAَ�َ v اْ

} >ِLَ�ِ%/6َُوُهَ� ا5ِvي ِ�� اvdَ��ِء ِإَIٌ َوِ�� اَْ ْرِض ِإَIٌ َوُهَ� اَْ  ٨٣                    ]٨٤: اKخ�ف[}/6ُ اْ

}  �ً!َH َل}K;َ!ُ َأْن "%َ� [}َو�7َُ�ا َْ�> ُ'K{َل َ�َ%ْ/H Iَِ!ٌ� ِ�ْ- َر�{Iِ 7ُْ+ ِإنv ا%Iَv �7َِدٌر َ

            ]                                                                                 ٣٧:ا1'��م

٨٤  

�ِ� v�7ٍُة { ْ�َ -ْ�ِ +َ�َYَ v6ًة ُثv�7ُ �ٍ�ْ�َ �ِ�ْ�َ -ْ�ِ +َ�َYَ v6ُث �ٍ�ْ�َ -ْ�ِ 6ْ>ُVَ%َ5ِي َخvا%Iُv ا

 �ُ!�ِVَ�ِ%/6ُ اَْ]                                   ٥٤: ا�وم [ }َ�ْ�Qً� َوَشْ/َ�ً� َ!ْ&ُ%9ُ َ�� َ!�8َُء َوُهَ� اْ

٨٤  

�%vُ<6ْ ُ�ْ�َ�ُ��َن { َ��2ُ َوا��Vُvا َُ�ِv���َ 2ُ ُ�َ��َرٌك�;َْKَ'ْ١٥٥(َوَه5َا ِآ�3ٌَب َأ(  ��َv'ا ِإ�ُ�Vُ�َ َأْن

 -َ/%ِ�ِ�*َ�ْ- ِدَراَ	6ْ]ِ3ِ ََ �v;3َْ/ِ- ِ�ْ- 7َْ�ِ%َ;� َوِإْن ُآQَzِ�~َ "%َ�: ا1'��م [ }ُأْ'Kَِل اِْ<�3َُب َ

                                                   ]١٥٦ـ١٥٥

٨٤  

 }�]َ�  ٨٦]                                                                                             ٢٨٦: ا��Vة [}  > ُ!َ<%{ُ� ا%dQْ'َ Iُvً� ِإ�v ُوْ	َ

  } Iُ'َH�ْ7َُو Iُ�َ�ْYَ �;َ/ْ%َ�َ vَذا 7َ )١٧(ِإنWِ�َ Iُ'َH�ْ7ُ Aْ�ِv���َ 2ُ�'َ٨٧}                                                      َ�ْأ  

  ٨٨  ] ٩٨: ا1'�/�ء[ } إ'<6 و�� ����ون �- دون اY ُc�� p[;6 أ'63 [� واردون{ 

} v5ِ!َ- ِإنvُ[َ 6	eْVَ�َ اَ �v;}� ";َdْLُ  ٨٨  ]١٠١: 1'�/�ءا[ } ُ�ْ�َ�ُ�وَن َ�ْ;َ[� ُأْوَ4َ�ِ اْ

  ٨٨  ]. ٤٣: ا��Vة[} َوَأ7ِ/ُ��ا ا�Uvَة{ 

 }�ُdِ/ْ�َ�َ�ِ+  َ!� َأ!�َ[� اH -َ!5ِvَ�ُ;�ْا ِإ'vَ�� اَْ&ْ�ُ� َواَْ -ْ}� �ٌYَْوا1َ'َ��ُب َوا1َْزَ>ُم ِر

�%ُ 6ْ>ُv��Lُ%ِQَْنََ 2ُ��ُ;ِ3َYْ��َ ِن�:َ/ْv8  ]٩٠: ا��z�ة [ } ا

٨٩  

 }'َ ��َ �]َ%ِMْ�ِ َأْو �]َ;ْ}� �ٍ/ْ&َ�  ٨٩  ]١٠٦:ا��Vة [ } ;H -ْ�ِ �ْdََ!ٍ� َأْو ُ';dَِ[� َ'ْ ِت ِ

  ٩٠]                                                      ١٤١:ا1'��م [ } َوHُ��ا IُvV�َ َ!ْ�َم َ�َ��ِد2ِ { 

 }:َ/ُ  ٩٧  ]  ١١: ا�Q'1ل [ }  [{َ�ُآ6ْ ِ�Iَِوُ!َ;K{ُل َ�َ%ْ/ُ<6ْ ِ�َ- اvdَ��ِء َ��ًء ِ

َ;� ِ�َ- اvdَ��ِء َ��ًء َ~ُ[�رًا{ ْKَ'ْ�7ن [ }  َوَأ�Q  ٩٧]                                                        ٤٨:ا

 }6ْ>ُ  ٩٧  ]٢٢: �ة ا�V[ }  َوَأْ'Kََل ِ�َ- اvdَ��ِء َ��ًء َ�َ ْخَ�َج ِ�Iِ ِ�َ- اvMَ�َ�اِت ِرْز7ً� َ

�َ%/ُ<6 �ِ" ا�ِّ!ِ- ِ�- َ�َ�ٍج { َ +َ�َYَ ��ََو {] �L  ١٠٠]                                                                                                                            ٧٨:ا



١٣٠ 

 

} َ/eِ ا�Uvُة َ��ْ'8ِ3َُ�وا ِ�� اَْ ْرِض َواْ�3َُ*�ا ِ�ْ- َ�ْ\ِ+ ا%Wِ�َ Iِvَذا 7ُِ\{ 

]���l]                                                                                                                            ١٠:ا

١١٠  

ُ<6ُ اَْ ْرَض َذُ�ً> �8ُ�ْ��َا ِ�� َ�َ;�ِآِ�َ[� { َ +َ�َYَ 5ِيv  ١١٠]                             ١٥:ا�%4 [} ُهَ� ا

 }-َ/�ِ�ِd�ُ� اcLِ!ُ < َIُv'ِ�ُ��ا ِإd�ُ <َا َو��  ١١٠]                                            ٣١:ا1��اف [} َوُآُ%�ا َواشَ�ُ

  ١١٠  ]٦٧:ا�7�Qن .[}َوا5ِv!َ- إذH َأ'�VُQَا َd!ُ 6ِ�ُ��ا َوَ3ُV!َ 6ُ�وا َوَآ�ن َ�/َ- َذِ4َ 7ََ�ا�ً�{ 

 } "%َ��ُ/�ِ�ُ<َ "v3�َ 6ْ��dُ'ِ ْ3َdْا َوُ�dَ%{ُ��ا َُ �َ/ْOَ �ً��/ُ�َ!� َأ!�َ[� اH -َ!5ِvَ�ُ;�ا > َ�ْ�ُخُ%�ا ُ

]                                                                                     ٢٧:ا;�ر [ } َأْهِ%َ[� 

١١٦  

} -ِ/ْ�َْ��ِ -َ/ْ�َ;Qْvِ� َواْ��ِ �َQْv;  ١١٩  ]٤٥:ا��z�ة[} َوَآ3َْ�َ;� َ�َ%ْ/ِ[6ْ ِ�/َ[� َأنv ا

   

                                            

                      

                                                

  ـــــــــــــــــــــــ

)١( ��	�  .���/c ا�!�ت اcd� �/'H�V وروده� �� ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣١ 

 

١( ��1�0 ا��9دی8 ا��7ی��                       (  

  

ر>� ا�5�&�                                                                       ;�ف ا�&%ی8                                                            

  

�+ ش�2                                                                      �- �� خ��a٤١  ا  

  �7 �8��%/I و	%6 ـ ص��zً� �� ا pـ ص%" ا pل ا�	ر e!٦٣                .               �� رأ  

�%/I و	%6 ـ  ص/�م ��ش�راء                               pـ ص%" ا ��;�[- ا�! ->! 6 A�  ٦٣  أر

  ٧٨  ث�- ا<%c ��ام                                                                                  

            I3/�  ٨١                                                  آ%<6 راع وآ%<�d� 6ول �- ر

  ٨٢  آ+ ش�اب أ	<� �[� ��ام                                                                       

-!�d! �d� c%*! -  ٨٣  

               ���/V  ٨٩           آ;e أذ'e �� ا>	�3�3ع �- ا;�dء ،وإن اp 7� �ّ�م ذ4 إ" !�م ا

6]/%� p6 �8�د ا]dQ'أ "%�� ذ��Lا أي ��Vة KY1أ�[6 ، و<;[6 ش�دوا   ٩٣  

  ١٠٠  > زآ�ة �� ��ل ��L! "3ل �%/I ا�Lل                                                         

�%/I و	%6 ـ ذات !�م، ��Vل pـ ص%" ا ��;  ١٠٣  " ه+ �;�آ6 ش�ء ؟: " دخ+ �%�v ا

  �١٠٤- أآ+ �%/�6 �I��! �/V، و�- 6 !<- أآ+ �%/�6                                                                                 

                                                     IA�l! 6 ا�/�م �7+ اU� ،�lQ ص/�م  -�  ١٠٥  

                                                            ��%! ���/V�� !�م ا�! I'ّW� I]Y*:�ا و�2 ~/�ً� و> �d�� <2 و�%dO١٠٧ـ ٦٥ا  

���ء +d*! و> !�� ~/��                                        أن ، -/�  ١٠٧  و	�ر وأن !<Q- �� ث�

�%- �� ا�خ�ة آ���رًا                 Yر ،وا�	ء و��� 4  ١٠٨  أdO%;[� ثUثً� أو خ�dً� أو أآ�M �- ذ

��Vق ا�1[�ت، ووأد ا�;�ت، و�;�ً� وه�ت، 6>/%�  ١١٠  إن اp ��م 

  ١١١  ار                                                                            > ��ر و> ��

                                                                  p��  ١١٤ �- آ�ن ��L! U� �ًQ%� إ>ّ 

   ����+ اaذن �- �7+ اY ��'4 ، إ/;/� I� e;�: �'�i3;� 4'6 أ%�� أ                                                                 ١١٨  

                                                                          �Mث�� و> آ �� A:7 <  ١٢١  



١٣٢ 

 

  ١٢٣  �A:V !� ا�dرق �� ر�A د!;�ر �����ًا

�%/I و	%6 ـ �- ا��M ا pـ ص%" ا ��;��V� 9%ل 	�+ ا�:I/Q� I;� ١٢٣  �- أص�ب  

                                                         

  

                                       ـــــــــــــــــــــــ

)١(��	�  .���/c ا��1د!� اcd� �Q!�8 وروده� �� ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٣ 

 

١(��1�0 ا9*�م                        (  

  

  

  ا�5�&�                                                        ا�!<�

                                          +�;� -�  ٧١  أ��� 

  ٦٤  أ�� إ	�Lق ا1	�Qا!/;�                                  

  ٥٢ـ  ٢٦ـ  ١٧  ا1	;�ي

                                �'�]Q٤٥                ا1ص  

  ٢٩ـ ٩  ا���ي   

  ٢٥                                                2أ�/� ��دش�

  ٤٧  يا1'��ر

  ٢٧  ا1'��ري

  ٢٥ـ  ٨  ا�/\�وي   

  ٥٢ـ   ٢٧ـ  ٢٥  ا�&�ري

  ٥٣ـ  ٤٩  ا����وي

  ٧٤ـ  ٧٣  ا�Kدوي

  ٧٧ ـ ٤٣ـ  ٢٨ـ  ٢٥                  ��ج ا�!- ا1ر��ي                      

  ٥٤ـ  ٤٤  ا�3Q3زا'�   

                                         �>�d  ٦٨ـ  ١٠  ��V ا�!- ا

  ٦٥  Hل �/�/�                                             

  ١٠٠  ا�Mري           

                                                  �z��l  ٧١  ا

   �'�Y�l  ٦٢ـ  ٦٠ـ  ١٩  ا

  ٢٦  اKlري

�;!�l  ٦٧ـ  ٦٦ـ  ٦٣ـ  ٦٢ـ  ١٧  ا



١٣٤ 

 

                                             cY�L  ٢٩ـ  ١٣ـ  ١٢ـ  ٨  ا�- ا

  ٧١  ا�- �Kم                                                 

  ٧١                                                                         أ�� اdL- ا���ي                                      

                                     ��� e;�  ��Q�    

  ٦٢  أ�� �/�ن                                                

  ٧١  ا�ازي                                              

'ّ���  ٧٠  �   ا

��ي                                            �K  ٨٨  ا�- ا

�Y�YK  ٢٢  ا

  ٦٨ـ  ٦٤ـ  ٦٠ـ  ٥٤ـ  ٤٨ـ  ٤٧ـ  ٣٠  اKرآ�8

  ٢٧  زآ�!� ا1'��ري                                        

�dخ�d  ٢٧ـ ٢٤  ا

                                             e/ّّ>dّ  ٦٠                                                 ا�- ا

                                          �'���d  ٧٨ـ  ٨٠  ا�- ا

  ٦٠  اd[�وردي

                                             ��	 -� +]	  ١١٨  

   I!��/	  ٦٧ـ ٢١  

                     �ّ	�/ُ%ْ:ََ�  ٥٩                  ا�- اd/� ا

                                                c:7 �/	  ١١٧  

                                                   �;/	 -�  ١٦  ا

�~�/d  ٢٤ـ ٢٣  ا

  ٦٧  ا�38ي   

  ١٨  ا��8خ�  

  ٦٤  ا�8آ�'�  

�'�]Q٢٦  ا1ص  

                               ���:  ٤٤                        ا



١٣٥ 

 

                                                  c/:  ٥٢  أ�� ا

9!���;e ا �8z��  ١٠٣  

                                              -d� س���  ٣٤  

���س                                                   -� pا���  ١٠٣ـ ٩٣  

��                                         ��� -� p١٠٥ـ  ١٠٣  �ا  

��د                                                d� -� pا���  ١٠٣  

                                     �>�ُّd  ٦٨ـ  ١٣ـ  ١٢  ��� ا�ه�ب ا

      �%l�  ٤٤ـ  ٢٦  ا

�:�ر    ٦٥ـ  ٦٠ـ  ٤٩  ا

    �/:�  ١٠٨                                               أم 

                                                +/V� -�  ٢٣  أ

�zU�  ٦٦ـ  ٦٠ـ  ٤٨  ا

�%�ي                                                    ٢٥  ا

                                       c�~ ���- أ �%�  ١٠٣  

                                                  �  ١١٨ـ  ٧٤ـ  ٧٣ـ  ٤٠  ا*Kا

  ٦١ـ  ٥٩ـ  ٥٧ـ  ٤٩ـ  ٤٨ـ  ٣٣ـ  ١٧  ا�Vا��

  ٦١  ا<�اع  

                                               4�� -�  ٣٥ـ ٢٤ـ ٢٢  ا

  ٦٠ـ  ٢٢  ا���د   

                                �%L�  ٢٦                                                                  ا

  ٦٠  ��L� أ�� ا;�ر زه/�                                     

                                              ��  ٥٤  ���Lد 	

"\���  ١٨  ا

  ٦٤ـ  ٤٨ـ  ٢٧ـ ١٨  ا��داوي

                  4%� -�  ٢٤                                   أ

  ٧٩ـ  ٦٤ـ ٥٣ـ  ٤٩  ا�- ا;�lر                                                 



١٣٦ 

 

�K3��  ٧٧  أ�� ه�ش6 ا

  ١٧  ا�- ا[��م                                                 

  

  

           ـــــــــــــــــــــــــ                              

  )ا�- ، أ��، ال(ر��e أ	��ء ا1�Uم �cd ا�Lوف ا1�l�!� دون ا���3ر  )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٧ 

 

                    @A0 ا���5در وا���ا��1�)١(  

   

  آDC ا�B�C � و*<(م ا���,ن

�%� ا�ازي ا��lص  -��� ا1و" ، ، دار ا<c3  أ���م ا���,ن، ) م٩٨٠هـ ـ ٣٧٠ت (ـ أ��� �:، ا

�/�وت ـ �;�ن ،   ، �/�%�  .م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥ا

 

 �/Mآ -� ��� -� +/�، �@ �<K' ��3ار ��:Q" ا��ز ،  ��B � اG� آF �، ) م١٣٧٣هـ ـ ٧٧٤ت (ـ إ	��

��د!� ، d�� ا1و" ، �<K' ��3ار ��:Q" ا��ز ، �<� ا�<��� ـ ا�:  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ا

  

 c:7 �/	 ,ن،ـ��ل ا��J ، "�� ا1و�:  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، دار ا�8وق، ا

  

، �/�/� -��%�/� ،  ا�B�C � ا��K � ـ  ��� اL%/6 أ�� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:��/�ة ، ا -������ ا @� ،

  .م١٩٨٨هـ ت  ١٤٠٨�/�وت ـ �;�ن ،  

  

 �~�/d�<� ا �� ، �@ ��K� ��Lب ا���(ل � أ��Kب ا��Lول، )م١٥٠٥هـ ـ ٩١١ت (ـ ��� ا���- ا�- أ

��د!� ، d�� اK' ��3>� ، �/'�Mار ا��ز، �<� ا�<��� ـ ا�: م،٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥����، ا

  

 �:/V;8أQ(اء ا�K �ن � إی�Nح ا���,ن  ،)م١٩٧٣هـ  ـ١٣٩٣ت(ـ ��L� ا�1/- �- ��L� ا�&�3ر ا

�/�وت ـ �;�ن ، ��G��,ن ، �/�%��� ا&���d،  دار ا<c3 ا�:  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ا

  

��L� ـ  ، ��~�V، دار إ�/�ء ا�3اث  ا��Rم@ ���9م ا���,ن، ) م١٢٧٢هـ ـ٦٧١ت (�- أ��� ا1'��ري ا

�/�وت ـ �;�ن ،  ، ����  . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ا

  ـــــــــــــــــــــــ

  )ا�- ، أ��، ال (ر��e أ	��ء ا���در وا��اcd� AY ا�Lوف ا1�l�!� دون ا���3ر ) ١(

�- �Y!� ا:��ي  ��L� ,ن،)م ٩٢٢هـ ـ ٣١٠(ـ��ٍي ا�ُ, VویW� �* ن� Kمُ@ ا��A  �>Q�� ا�M'/�، دار ا�:، ا

�� ا1خ/�ة ، �/�وت ـ �;�ن ، �:  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ا



١٣٨ 

 

  

��� ا�ازي -� ��L� م ١٢١٠هـ ـ ٦٠٦(ـ ( ،D Xا� Y ���وم � Kا�� � B�Cا� ، �>Q��ون ~���  ، دار ا ،

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤�/�وت ـ �;�ن، 

  

 �������اp ا1'��d ا�- ا -� ��L� ,ن ،) م١١٤٨هـ ـ  ٥٤٣ت (ـ��أ���م ا� c3>��ون ~���،  دار ا،

�/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� '�8 ، �/�%�  .ا

   

 ،�'�����%� ا ��L� ,نـ��ا� �ی�ت ا���9م م, � B�� ن� Kا� @Zروا ������ون ~��� ، دار ا�3اث ا ،

��ون 	;� '�8 ،.  

  

��� ا�K&�8ي ـ ���Lد  -�ا���7ف *� ���Z[ \(ام] ا�L�CیV و* (ن ) م١١٤٣هـ ـ ٥٣٨ت (

، VویWCا� ^)Aو � Vن ،  ا9>�وی�>/���� ا1و" ، �<��3 ا�:��ض ،ا� �%���دل ��� ا���Yد و @�

��د!� ، d  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ا�!�ض ـ ا

  

  آDC ا�&%ی8

، ��3/]�/�وت ـ �;�ن ،  ��YC ا��K � ��7ح ا9رG!  ـ أ��� �- ��l ا ، �/�%���ون ~��� ، دار ا<c3 ا ،

  .م ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨

  

 +�;� -�	%/6 إ��اه/6 	��رة :، إش�اف 	�/� ~I ا�5lوب ، إ��اد ا���B% ، ) م٨٥٥هـ ـ ٢٤١(ـ أ��� 

�/�وت ـ �;�ن ،  ، ��U	aا c3>��� ا1و" ، ا�:  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣وHخ�ون ،ا

  

;�� ا�M'/� ،دار ا��B� ، ) م٩١٥هـ ـ ٣٠٣ت (�z�dـ  أ��� �- ش�/c ا�:��� ا�3Qح أ�� O�ة ، ا @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،  ،�z�8�  . ١٩٨٦ا

  



١٣٩ 

 

 �'UVd��- ��l ا����وف ��- ��L� اِ<;�'� ا �%� -��YC ا��Kري ، ) م١٤٤٩هـ ـ ٨٥٢ت (ـ أ��� 


 َهْ%ي ا�B_�ريC%م�ري ، وم��Kم�م ا���� ا�7Gح ص& Y ا�:�� ، ��� ، ، ا��:%1و" ، دار ��� 

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

��'�   ،�A 	�+ اUdمG<(غ ا���ام ـ ــــــــ ،;�%.  

 ���یd أ��دی8 ا��ا�! ا��K �ـ ـــــــــ، � � K&ا� e �>�  ، ن�;��/�وت ـ  ، �������ون ~��� ، دار ا ،

��ون دار '�8 .  

  

�3d�ُ�� ا�:& داود، ) م٩٩٨هـ ـ ٣٨٨(ـ ��� �- ��L� اGأ ������ اUdم  م!��� ا��B� ش�ح  @� ،

�/�وت ـ �;�ن،  ، �/�%��� ا1و" ،دار ا<c3 ا�:  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١��� ا�L� ���8� ، ا

  

�'�3dld داود ، ) م٨٨٧م هـ ـ٢٧٥ت (ـ 	%/��ن �- ا1ش�� اGأ ��� �/�/e ا�1<�ر ا�و ، ����ون ~� ،

��د!�، ��ونd  .	;� '�8  ، ا�!�ض ـ ا

  

 �~�/d�<� ا �� أ��دی8 ا�7K � ا��gی�  ،)م١٥٠٥هـ ـ ٩١١ت (ـ ��� ا���- ا�- أ� � X5م@ ا��Rا�

�� اL%�� ، ��� ، )م١٥٠٥هـ ـ ٩١١(�:� ،����� ا�ا�:  .م ١٩٥٤، ا

  

 ��%!K�- !�	� ا pا����� ا1و" ، نD5 ا��ای� ��9دی8 ا�1%ای�، ) م١٣٦١هـ ـ ٧٦٢ت ( ـ �: ، ا

��د!� ، d  .م ١٩٩٧هـ ـ ��١٤١٨	�d ا�!�ن ، Y�ة ـ ا

  

�- أ'�  4�! % ، )م٧٩٥هـ ـ ١٧٩ت( ـ �� �G %ی)��� ا��(;W  روای� �:��� ا�l/� ا�3آ� ، ا @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،  ، ��U	aب ا�*  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ا1و" ، دار ا

  

�- إ	���/+ ا�&�ري  ��L� م@ ، )م٨٧٠هـ ـ ٢٥٦ت (ـ�Rا� h>(ل ا$ ـ ص�ا�Y &5 ا���B% م� �%ی8 ر

 ، 

 وأی�م����� ا1و" ، �<��3 ا�ش� ، ا�!�ض ـ ا$ *< 
 و�<� ـ و�:��� اUdم �%�ش ،ا @�

��د!�، d  .م٢٠٠٤ـ  ١٤٢٥ا

  



١٤٠ 

 

�'��;��- إ	���/+ ا�1/� ا ��L� (غ ا���ام ، ،)م١٧٦٨هـ ـ ١١٨٢ت (ـ>G hم ا��(ص<� إ��Bا� VK�

� ، ���� ، ا�Vه�ة  ، ��ون 	;� '�8 ��ون ~���:% �l� ش�آ�ت ����l.  

  

 �3d�ُ�- ���ن ا ��L� ن،) م ٩٦٥هـ ـ٣٥٤ت(ـ�K� �Gا Y &ن  ص�;� -� �%� -!��Uء ا c/��� ،

�/�وت ـ �;�ن  ، ٢م ،�@ ش�/c ا1ر'�ؤط ، ط١٣٤٠هـ ـ ٧٣٩ت( ، ��	�  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ��	�d ا

  

 �%����- اdL- ا ��L� ا��7ی!�، )م١٦٩٢هـ ـ ١١٠٤ت ( ـ VZ�Bم V 5&� hا�7 !� إ� VZ��، ��V 5 و

�� ا1و"، ��	H �dل ا�/�a e/�ء ا�3اث، 67 ـ إ!�ان ،�:  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ا

  

�%� ا�8آ�'� ،  -� ��L� ر ـ�Kا9خ % ��%�/� ، ن V ا9و;�ر م� أ��دی8 ��ون ~��� ، دار ا<c3 ا ،

�/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� '�8 .  

�/d" ا5��3ي  -� ��L� م٨٩٢هـ ـ ٢٧٩ت (ـ(، Y &5م@ ا��Rا� )ي وهgم�Cا� ���  -������ ا @� ،

���ن ـ ا1ردن،  ، �>Q�M ، دار ا�M�� ا�:���Mن ، ا ��L�١٩٧٨ .  

  

، �'�� ���یd أ��دی8 م��ر ا�V KB ـ ��L� '�ص� ا�!- ا1� V >Xإرواء ا�  c3>��� ا�M'/�  ، ا�:، ا

	aن  ، ا�;��/�وت ـ  ، ��Uم  ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥.  

  

��� ا��Cمgي ـ ـــــــــ،  Y &وت ص�/� ، ��U	aا c3>��� ا1و" ، ا�:ـ ، إش�اف زه/� ا�8و!� ، ا

  ، م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، �;�ن  

  

�- !K!� اKV و!; ��L� م ٨٨٧هـ ـ ٢٧٣ت ( �ـ (، �Aم� �Gا �����ون ~� ،�7���� ، ،�@ ��L� ��اد ��� ا

 ،��� ، �/���  .م ١٩٥٢دار إ�/�ء ا<c3 ا

  

��د!� ،  � B � مY>i5 ا�&%ی8ـ ���Lد ا:�Lن ، d��رف ، ا�!�ض ـ ا���، ، دار ا	�3�� ا�:، ا

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧

  



١٤١ 

 

��ري �d/;�- ا�lLج ا 6%d� م٨٧٥هـ ـ ٢٦١ت (ـ(  ،�>Bم Y &ص  ����ون ~� ، ���>، �@ أ�� ص[/c ا

��د!� ،، �/e ا�1<�ر اd  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩�و/� ، ا�!�ض ـ ا

  آDC ا9ص(ل

  ا�&�� �

�� ا1و" ، دار ا<c3 ا�C��ی� وا�K&C �، )م ١٤٧٤هـ ـ ٨٧٩( ـ أ�- أ�/� ا�Lج �:���ا��L� pد ، ا @�،

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%�  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩ا

  

 �����d�%� ا -��/� اd%�� ،  (ل إ�h *<� ا9ص(لن�1ی� ا9ص، )م١٢٩٥هـ ـ ٦٩٤ت (ـ أ��� 	 @� ،

��د!� ، d�� أم ا�Vى ، �<� ا�<��� ـ ا��Y ،��  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨��ون ~�

  

�%� ا�ازي ا��lص  -��l/+ ا;��8 ،  ا��5(ل � ا9ص(ل، ) م ٩٨٠هـ ـ ٣٧٠ت(ـ أ���  @� ،

 ، e!�>�� ا�M'/� ، وزارة ا1و�7ف وا�8ون اa	�U/� ، ا�:  .م ١٩٩٤ـ  هـ١٤١٤ا

   

�'�*;d�- ��lج ا �%� -!� أص(ل ا���
  ،) م  ١٣١٤هـ ـ٧١٤ت (ـ ��dم ا� ، �@ أ��� ا/��'� ا�(ا�

  . م٢٠٠٣هـ ت ١٤٢٤، ��ون ~��� ، دار ا�Vه�ة ـ ��� ،

  

�- أ��� ا�&�ري  K!K��م ا�LKدوي ، ) م ١٣٣٠هـ ـ ٧٣٠ت(ـ ��� ا��، آj7 ا9��ار *� أص(ل ��� ا

pا����/�وت ـ �;�ن �@  ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  . ���Lد ، ا

  

�- '�iم ا�!- ا1'��ري  ��L� �%�، �(ا�Y ا����(ت �7Gح مB<� ) م ١٨١٠هـ ـ ١٢٢٥ت (ـ ��� ا

�/�وت ـ �;�نا�KF(ت  ،�/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:��� ، ا pا��� @� ، .  

  

-� K!K���� ا -� �/:%��ون ~��� ، ش�ح ا����ر � أص(ل ا���
 ، )م ١٣٩٨هـ ـ ٨٠١ت(ا�%4 ،  ـ ���ا

  .١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، در 	��دت،

  

 �Qd;��وف �P��L ا�!- ا��- أ��� ا pا���آj7 ا9��ار ش�ح ا��j�5 ، )م ١٣١٠هـ ـ ٧١٠ت( ـ 

�/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� 'h>*  �8 ا����ر ، �/�%���ون ~��� ، دار ا<c3 ا ،.  



١٤٢ 

 

  

 ����L���د اd� -� pا����� ( ـ !�8�A ا�C�� Y Q)C� ا��C� (  ، ، Yم ١٣٤٦هـ ـ ٧٤٧ت ) (ص�ر ا

�3Q3%زا'� @!�%3  .ش�ح ا

 �	����- ��	" ا ��� -� pا���،�@ خ%/+ ��L  ، ��(ی� ا9د�� � أص(ل ا���
)م١٠٣٩هـ ـ ٤٣٠ت (ـ 

�/�و ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ت ـ �;�ن ، ا�!- ، ا

  

��� ا&��زيـ  -� ��L� -� ��� أص(ل، ) م ١٢٩٢هـ ـ٦٩١ت (� �Xا��  
� ، ، �V��L� @� ا��� �]i�

�/�%��[� ا��Lث ا�  ،�/'�M�� ا�:��د!�، اd  .م ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢، �<� ا�<��� ـ ا

  

��� ا8<�را�[�ري -� -!���� �(ت ���(ا�Y ا�، �A  <� ا�)KFتم( ،B   م١٧٠٧هـ ـ ١١١٩( ـ �cL ا

�%� ا1'��ري   .ا

  

 �dخ�d�- أ��� �- أ�� 	[+ ا ��L� م ١٠٩٠هـ  ـ ٤٨٣ت( ـ ( ،Bخ�B6 ،  أص(ل ا�l�، �@ ر�/9 ا

�/�وت ـ �;�ن ،   ، ������� ا1و" ، دار ا�:  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ا

  

�- أ��� ا7��d;�ي  ��L� ان ا9) م ١٢هـ ـ ق ٦ق( ـL ص(ل ،  م "�� ا1و�:��ي ، اd���ا�%4 ا @� ،

��د!� ، d  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، �:��� ا&%�د ،  ا�!�ض ـ ا

  

��دش�2  �/� ���وف ���ون  ا�C&�ی� � B � ا�C&�ی� *<h آ�Cب، ) م ١٥٦٥هـ ـ ٩٧٢ت ( ـ ��L� أ�/- ا ،

�/�وت ـ �;�ن،��ون 	;� '�8 ، �/�%��� ، دار ا<c3 ا�~.  

  

-� ��L� م  ـ��]�- ا�� �/]8��� ا�L/� ا -�ا�C&�ی� � أص(ل ، )م ١٤٥٧هـ ت ٨٦١ت (��� ا�ا�� 

 ا�&�� � وا���7! ���iاص � G @م�Rا� 
��دش�2 ا��� �/�1 �!�L3  .،� A�d//� ا

  

��� ا�3Q3زا'� -���د d� ) م ١٣٩٠هـ ـ ٧٩٣( ـ Y Q(Cا� h>* Yی)>Cن درو!� ، ش�ح ا��'�� ��L� @� ،

���: م١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٩ا1و"، دار ا1ر67 �- أ�� ا1ر67 ، �/�وت ـ �;�ن ،  ، ا

  



١٤٣ 

 

�� ا1و" ، دار  أص(ل ا��7ش، )م١٣هـ ـ ق٧ق(ـ '�iم ا�!- ا�8ش� �:، �@ ��L� أآ�م ا;�وي ، ا

�/�وت ـ �;�ن، ،��U	aب ا�*  .م٢٠٠٠ا

  

  ا����� �

، �@ �  ��L� Y ا��5(ل اخ�5Cر ا��&5(لش�ح ��، ) م ١٢٨٥هـ ـ ٦٨٤ت(ـ أ��� �- إدر!� ا�Vا�� 

��� ا���- ا�O�8ل ،��ون ~��� ،ا�<��3 ا1زه�!� %�3اث ،ا�Vه�ة ـ ��� ،��ون 	;� '�8  .  

�� ا1و" ،  ن��lZ ا9ص(ل � ش�ح ا��&5(لـ ـــــــ، �:��ض ، ا� �%���دل ��� ا���Yد و  @� ،

��د!� ،d  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ �<K' ��3ار ا��ز ، �<� ا�<��� ـ ا

��  ا�!�% ا���o(م � أ���ظ ا��5(ص وا�!�(مـ ـــــــ، �:��ض و��دل ��� ا���Yد ، ا� �%� @� ،

�/�وت ـ �;�ن ، ، �/�%�  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤١٨ا1و" ، دار ا<c3 ا

  

 �Y����آ�  ،�@ ��� ا�l/� إ���م ا��5(ل � أ���م ا9ص(ل، ) م ١٠٨١هـ ـ ٤٧٤ت(ـ 	%/��ن �- خ%� ا

�/�وت ـ �;�ن ، ، ��U	aب ا�*�� ا1و" ، دار ا�:  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧، ا

  

��وف �d/�ي��- إ��اه/6 اV;8/:� ا pا���  ، �A م�ا> ا�B!(د ،) م١٨١٥هـ ـ ١٢٣٠ت ( ـ 

،�:/V;8�� ا1و" ،  ن�F ا�(رود *<h م�ا> ا�B!(د ��L� ا�&�3ر �- ��L� ا�1/- ا�: ، دار ا�;�ر ،ا

��د!� ،d  .م١٩٩٤هـ ـ Y١٤١٥�ة ـ ا

  

 ، �>���\� ا�!-  م��5C ا���h1C ا9ص(�، ) م ١٢٣٩هـ ـ ٦٤٦ت (ـ ���Mن �- اcY�L ا A� ،

 �l!aا .  

 ا9ص(ل وا�R%لـ ـــــــــ،�>* � Vا�(ص(ل وا9م h1Cوت ـ  م��/� ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:، ا

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥�;�ن ، 

  

  �l!aا -!�، �@ ��دي '�/�  ش�ح م��5C ا���h1C ا9ص(�،) م ١٣٥٥هـ ـ ٧٥٦ت (ـ �\� ا

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١و~�رق !L/" ، ا

  



١٤٤ 

 

 �'�d�%3�- أ��� ا ��L� ا9ص(ل،)م ١٣٧٠هـ ـ ٧٧١ت (ـ h>* ء ا���وع��G hح ا�(ص(ل إ��C�م  @� ،

�L� ، �!د��d�� ا1و"، ا�<��3 ا�</� ، �<� ـ ا�:��س، ا�� �%�  . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩� 

  

�- ��	" ا�ه�'�  "/L! (ل،)م ١٣٧٢هـ ـ ٧٧٣ت(ـBا� h1C�5 م�Cش�ح م� ، �@  �&�� ا��qBول �

�� ا1و"، دار ا��Lث %�را	�ت اa	�U/� وإ�/�ء ا�3اث، د�� ـ ا��1رات، �:!�	� ا1خ\�،ا

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢

  

  ا���7! � 

�%� ا8/�ازي  -�، �@ �d� ��L- ه/�3 ،  ا��5KCة � أص(ل ا���
، ) م ١٠٨٣هـ ـ ٤٧٦ت(ـ إ��اه/6 

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨��ون ~��� ، دار اQ<� ، د�98 ـ 	�ر!� ، 

�%� ا8/�ازي  -���� ا�l/� ا�3آ�، ا ش�ح ا�<�@)م ١٠٨٣هـ ـ ٤٧٦ت(ـ ـــــ ، إ��اه/6  @� ، ���:

�/�وت ـ �;�ن ، ، ��U	aب ا�*  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ا1و" ، دار ا

  

���دي ، زآ�!� ��/�ات ،  �@ ا/ی�ت ا�K ��ت *<h ش�ح ا��&< ،،)م ١٥٨٦هـ ٩٩٤ت (ـ أ��� �- �7	6 ا

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ا

  

�:�ر ��ون ~���، دار  ��ش � ا�!�iر *<h ش�ح ا��&<، ) م ١٨٣٥ـ ـ ه١٢٥٠ت(ـ ���L� -dد ا ،

�/�وت ـ �;�ن،��ون 	;� '�8 ،�/�%�  .ا<c3 ا

  

��zUـ  خ%/+ �- آ;<%�ي ��ض  � ��� Y ص r ا�!�(ما��)1م  �<� (، Y م١٣٥٩هـ ـ  ٧٦١ت (ا� �%� ،

�� ا1و" ، دار ا1ر67 ا�- أ�� ا1ر67 �:  . ١٩١٧هـ ـ ١٤١٨و��دل ��� ا���Yد ، ا

  

 ��L� -���ون ~��� ، دار  \�ی� ا�(ص(ل ش�ح �D ا9ص(ل، ) م ١٥٢٠هـ ـ ٩٢٦ت( ا1'��ريـ زآ�!�  ،

�/���  . م١٩٤١ ��� ،  ،  ا<c3 ا

  



١٤٥ 

 

 �l!aر ا�Q*��� ا -��- أ���  -����\� (ـ ��� اش�ح م��5C اG� ، ) م ١٣٥٥هـ ـ ٧٥٦ت) (ا

DA�&ا�  "/L! @ ��دي '�/� و~�رق�ن، ، �;��/�وت ـ  ،�/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:هـ ـ ١٤٢١، ا

  .م٢٠٠٠

  

 �;/��8�- أ��� ا ��L� -� -��� *<h م��5C اG� ، ) م١٩٠٨هـ ـ ١٣٢٦ت (ـ ��� ا� G�7ش � ا���

 ، DA�&ا�A�  cY�L�&��3 ا�- ا �\�  .ش�ح ا

  

 ، �'�;��- �Yد اp ا -������ ا�Vدر ش�ه/- ، ا��&<h  ��ش � ا���Kن *<h ش�حـ ��� ا -� ��L� @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،   ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  .١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ا

  

�- اdL- اa	;�ي  6/��، ن�1ی� ا�B(ل � ش�ح م��1ج ا�(ص(ل إ�h ) م ١٣٧٠هـ ـ ٧٧٢ت ( ـ ��� ا

�� ا1و" ، دار ا�*<� ا9ص(ل �:هـ ـ  ١٤٢٠- �Kم ، �/�وت ـ �;�ن ، ، �@ ش���ن ��L� إ	���/+ ، ا

  .م ١٩٩٩

1 % � ���یd ا���وع *<h ا9ص(لـ ــــــ، �Cا�  ، ��	��� ا1و"، ��	�d ا�:، �@ �d� ��L- ه/�3 ، ا

  . م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠�/�وت ـ �;�ن ، 

  

�>�d�%� ا -���� ا �A@ ا�R(ام@ � أص(ل ا���
، ) م١٣٧٠هـ ـ ٧٧١ت (ـ  ��� ا�ه�ب  @� ، 6�;�

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%��� ا1و"  ، دار ا<c3 ا�:  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١إ��اه/6 ، ا

�� ا1و"  ، دار ا��z�8  م�@ ا��(ان@ *� �A@ ا�R(ام@ ـ  ــــــ،�:�%� ��L� ا�L/�ي ، ا -� �/�	 @� ،

  .م  ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، �/�وت ـ �;�ن، 

  

��� ا�/\�وي  -� pا������ ( م��1ج ا�(ص(ل إ�h *<� ا9ص(ل، ) م١٢٨٦ـ هـ ٦٨٥ت (ـ  A� ع��:�

  ) .ا��/6 اa	;�ي ، '[�!� ا�dل 

 

 �;!�l�- !�	� ا pا��� -� 4%���� ا��Kه�ن � أص(ل ا���
 ، ، ) م١٠٨٥هـ ـ ٤٧٨ت (ـ ��� ا @�

 ، �:7 ، "�� ا1و�:�i/6 ا�!c ، ا  .هـ ١٣٩٩ا

  



١٤٦ 

 

�%� ا���ي  ���- أ �%���� ا�زاق ��Q/Q ���مص(ل ا9أ���م � ا�،  )م١٢٣٣ـ  هـ٦٣١ ت(ـ  @� ، 

، ، "�� ا1و�:�� ا/��  . م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، �/�وت ـ �;�ن ،  دار ا

  

��� ا<��� ا�d<� ـ -� �%��� ا1و" ، دار ا��1Gج � ش�ح ا����1ج،  ،)م ١٣٥٦هـ ـ ٧٥٦ت ( �:ا

�/�وت ـ �;�ن،  ، �/�%�  .م  ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ا<c3 ا

  

��L� رآ�8 ـK���اp ا -��[�در  -� أص(ل ا���
&،ا�K&� ا�� )م ١٣٩٢هـ ـ ٧٩٤ ت(� t  ،  ��L� @�

،����  "�� ا1و�:�%�/�ا  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، �/�وت ـ �;�ن ،  ، دار ا<c3 ا

�� ـ ــــــــ ، ��j 7 ا���Bم@ �RG@ ا�R(ام@�:��� ا��/6 ، ا -� ��� -� �;/dLا1و" ،  دار  ، �@ ا

�/�وت ـ �;�ن ،   ، �/�%�  .م ٢٠٠٠ا<c3 ا

  

��- أ�� ���� ا*Kا ��L� ا9ص(ل، ) م١١١١هـ ـ ٥٠٥ت (ـ �>* � h�5CBن  ا����/%	 ��L� @� ،

 ، �d	�� ، "�� ا1و�:  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ا1ش�V ، ا

��ص� ، ، �@ ��L� -d� ه/�3، ا ا����(ل م� �!< ��ت ا9ص(لـ ـــــــــــ، ��� ا�M'/� ، دار اQ<� ا�:

  .١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠د�98 ـ 	�ر!� ، 

  

��� اp ا1ر��ي ـ -� -/dL�- ا ��L� )ا��&5(ل،  )م١٣هـ ـ ق ٧ت ق �م Vم ا�&�صUd��� ا @� ،  ��أ

�Y�' ، دار ، "�� ا1و�:  .م٢٠٠٢، 	a��Uاا��ار  ا

���Mن  -� ��L� ـ �~�/d��ل �@ ا�1(ام@ �7Gح �A@ ا�R(ام@،ه، )  م١٥٠٥ـ هـ ٩١١ت(ا��� ا @�

�� ا1و"، �<�م وHخ�ون�:� ا�	�   .م  ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ ـ �;�ن، �/�وت، ، ��	�d ا

  

��� ا�ازي -� ��L� م ١٢١٠هـ ـ ٦٠٦ت(ـ  ( �>* �%�ا'� ص(ل ا���
أا��&5(ل ���  ، ، �@ ~I ا�:ا

، �M�M� ا�	�  .م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨ ،ـ �;�ن �/�وت، ��	�d ا

  

�%l��ّ��د ا -��- ���Lد  ��L� ا9ص(ل ،،)م١٢٥٥ـ هـ ٦٥٣ت(ـ �>* �@  ا���شj *� ا��&5(ل �

��ض،  ��L� �%���دل أ��� ��� ا���Yد و "�� ا1و�:�%�/� ، ، ا�/�وت ـ �;�ن ، ��ون  دار ا<c3 ا

 �8' �;	.  



١٤٧ 

 

  

�- ���Lد  pا��� -� �	�! -� ��L� ريKlم!�اج ا����1ج ش�ح م��1ج ، )  م١٣١٠ هـ ـ٧١١ت(ا

�� ا1و" ، �@ ش���ن إ	���/+ ،  *<� ا9ص(ل إ�hا�(ص(ل �:  .م٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٤٢ ،  ، دار ا�- �Kم ا

  

�- ا��� ا1ر��ي أ�����Lد �- ـ  �>���� ا�L/�  ، ا�V 5&C م� ا��&5(ل، ) م١٣هـ ـ ق ٧ت ق(  @�

���� ا1و" ز'/�،  أ�:�ا�	�  . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨�/�وت ـ �;�ن ،   ، ، ��	�d ا

  

�'�]Qأ��� ا1ص -� -������ ا -�ش�ح م��1ج ا�(ص)ل ا�( ، �>* hم١٣٤٧هـ ـ ٧٤٩ت ( ـ ���Lد 

��د!�، ا9ص(لd�� ا1و" ، �<��3 ا�ش/� ، ا�!�ض ـ ا�:  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، �@ ��� ا<�!6 ا;�%�، ا

  

�'���d��� ا��lر ا -� ��L� -�، �@  >(ا;@ ا9د�� � أص(ل ا���
، ) م١٠٩٦هـ ـ ٤٨٩ت (ـ �;��ر 

  ، "�� ا1و�:��8�� ، ا�/�وت ـ �;�ن، �d� ��L- ا ، �/�%�  . م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨دار ا<c3 ا

�- ��� اd[�ودي  "/L! م١٣٣٧هـ ـ ٥١٧ت (ـ ( ،، 
�/�ض �- '���  ا��C� &�ت � أص(ل ا��� @�

�!��� ا1و" ، ا�:��د!� ، اd%�� ، اd  . م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ض ـ ا

  

�>G��&ا�  

��  ا��B(دة � أص(ل ا���
ـ Hل �/�/� ، �:���س اL;�%� ، �@ أ��� ا5روي ، ا�[� ش[�ب ا�!- أ�� ا�Y ،

 ، �%/\Q  .م ٢٠٠١، هـ ـ ١٤٢٢ا1و" ، دار ا

  

���:�/� ا	 -���� ا�Vي ا -����  ش�ح م��5C ا��و�Q،)م١٣١٥هـ ـ ٧١٦ت(ـ 	%/��ن  -� pا��� @� ،

�/�وت  ،��	�  . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ـ �;�ن ا�dL- ا�3آ�،��	�d ا

  

pا��� ،  )م  ١٢٢٣هـ ـ ٦٢٠ت (�- 7�ا�� ا�V�	� ا����-  ـ � �Jا���� ��Aو �Jا��� �Qص(لأرو 


�� ا1و"  ، �@ ش���ن إ	���/+ ، G� ��VK ��%أم�م *<h مgهD ا� ا����:  /� ، ا�<��3 ا�< ،ا

  

�- 	%/��ن ا��داوي  �%���ض ا�V'� ، �<��3  ا�K&C � ش�ح ا�C&�ی�، ) م ١٤٧٩هـ ـ ٨٨٥ت(ـ  @� ،

��د!�، d  . م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ا�ش/� ، ا�!�ض ـ ا



١٤٨ 

 

  

�- ا%�Lم����وف ��%� ا��- ��L� ا �%��5 � أص(ل ا���
 *<h ، ) م ١٣٩٩هـ ـ  ٨٠٣ت(ـ Cا���

 VK�� �G %م�م أ����/�وت ـ �;�ن،  ،مgهD ا ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:�@ ��L� إ	���/+ ، ا

  . م٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١

�� ا1و" ، �<��3 ا�ش� ،  ا��(ا*% وا��(اZ% ا9ص(� �ـ ـــــــــــ، �:���اp ا8[�ا'� ، ا -� o!�� @� ،

��د!� ، d  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ا�!�ض ـ ا

  

1 % � أص(ل ا���
، )م١٣٣٠هـ ـ ٥١٠ت ( <%�ذا'� ـ ��QLظ �- أ��� أ�� اdL- ا�Cا�  ��، �@ �Q/� أ

�/�وت ـ �;�ن ،   ،��	��� ا�� ،  �/'�M	�d ا�:  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١��I8 ، ا

  

��L� ���3 ـQ�K!K ا��� ا -��- ا;�lر �- ا��� ����وف �ا��)آD  ش�ح، ( م ١٥٦٥هـ ـ٩٧٢ت(ا

�� ا�M'/���د، �@ ��L� ا�K/%� و'I!K � ،ا��� ��:��د!�  ، ��آK ا��Lث وإ�/�ء ا�3اثاd، ا�!�ض ـ ا

��ون 	;� '�8 ،.  

  

�%�;L�%" ا! ���- أ  ��L�)م١٠٦٥هـ ـ٤٥٨ت ( ،
��� ا�Vدر وأ���  ا�!%ة � أص(ل ا��� ��L� @� ،

�/�وت  ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  . م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ـ �;�ن �:� ، ا

  

  �ی�ا��oه

�- �Kم ا�iه�يـ  �/�	 -��- ا���  �%��ا، ) م١٠٦٤هـ ـ  ٤٥٦ت( ��ون ���م9ص(ل اأ���م � ،

،�/�%�  .ـ �;�ن ��ون 	;� '�8، �/�وت ~���، دار ا<c3 ا

  

��LC!ی%ی� وا��Lا�  

�- ا��aم ا�[�ي  -!���Vن �- ش�� ا -� ��L� -�ا���شg� jوي ا�!�(ل ، ) م١٥٦٨هـ ـ ٩٧٥ت(ـ  أ��� 

�M ، �<��3 ا�3اث اa	��U ،  *� وA(^ ا��!�ن ا����V �G V ا�B(ل�M�� ا�:��ن، ا�Y 6!�>��� ا @� ،

 ، -�/  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ا

  



١٤٩ 

 

�- ا:/c ا���ي  �%� -� ��L� م١٠٤٤هـ ـ ٤٣٦ت (ـ( ،
 أص(ل ا���� %�C!ا�� ، pا �/�� ��L� @� ،

  .م ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤��ون ~��� ، د�98 ـ 	�ر!� ، 

   

 � Q�G�  ا

�/� ا��8خ� 	 -��- ش�ح م��5C ا�!%ل وا� ن�5ف ، ) م ١٥٢٢هـ ـ ٩٢٨ت (ـ أ���  UًV' �~�:&�،

��اه/6  ا*��ري a $;  .د>� ا

 ���d�- ��/� ا pا����� ا1و" ،  ش�ح ;<!� ا�h>* l�7 ا�9� �، )م١٩١٤هـ ـ ١٣٣٢ت ( ـ �:، ا

��ون 	;� '�8  ،  -�/  . ا

  

  �م �ا�م

�� ا1و" ،  ن�1ی� ا�%رای� � ش�ح ا����ی� ،)م١٩٤١هـ ـ ١٣٦٠ت(�d� ��L/- ا1صQ[�'� ـ �:، ا

  .م ١٩٩٨هـ ـ  ��١٤١٨	H �dل ا�/�a e/�ء ا�3اث ، �/�وت ـ �;�ن ، 

  

 ،�z��~��:�/� ا	 ��L� ـ �� ا1و" ،  ص(ل ا���
أا��&�� ��:�/�وت ـ �;�ن ، ، ��	�d ا�;�ر ا ،

  .ن 	;� '�8 ��و

  آDC أخ�ى 

�%� ا�8آ�'�  -� ��L� ا9ص(ل ،،) م  ١٨٣٣هـ ـ ١٢٥٠( ـ �>* ] �&� �@ أ��  إرش�د ا��&(ل �

�/�وت ـ �;�ن  ، �/��VM�� ،  ��	�d ا<c3 ا��� ا�ا�:�/� ا��ري ،ا	 ��L� c���.  

  

  ا��DC ا��!�ص�ة

، ر	�� ��3dY/� ،إش�اف Ki ����1 ا���1 � د��� ا��e *�% ا9ص(�  � و�ـ إ��اه/6 راش� ا*��ري ، 

  ، e/�  .مL7٢٠٠٣:�ن ا�وري ، Hل ا

  

 ،-/;��مـ ��ران أ�� ا����ون 	;� '�8 أص(ل ا���
 ا ،����l��ون ~���، ��	�d ش��ب ا ،.  

  

��ي،ـ ���ف ا����1ءا��ه�� � أا��i<[ وا��� % و ��/� �- ���ي اCخ ،  "�� ا1و�: 4ا�% ، �<��3ا

�/;~���د!�،   ا�!�ض،  �[� اd  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ـ ا



١٥٠ 

 

  

�K!K ا�38ي ،��� ا -��- '�ص�  ��، �3V/V[�� و~�ق ا	�Q3د�[�� ا��i@ وا�o� *�% ا9ص(�  �  ـ 	

 ، c/�L�� ا1و"  ، دار ا�:  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨وأ�<��[� ، ا

  

 أص(ل ا���
 ـ  ��� ا<�!6 ز!�ان ، � L A)ا���� ا�:�/�وت ـ �;�ن، ،ا ، ��	���  ، ��	�d ا�ا

  .م1987هـ ـ 1407

  

 ،�%�; *�% ا9ص(�  �ـ ��� ا<�!6 اo�>ف ا����د!� ،  ا��d��ون ~��� ،  ، دار ا�ش/� ، ا�!�ض ـ ا ،

  .م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠

  

�� ا1و" ، �<��3 ا�ش/� ، ��ون 	;� ا��g1ب � *<� أص(ل ا���
 ا����رنـ ـــــ،�:  .'�8 ، ا

   

��ون �<�ن '�8، *<� أص(ل ا���
ـ ��� ا�ه�ب خUف،  ،6%���8، دار ا �/'�M�� ا�:هـ ١٣٩٨، ا

  . م١٩٨٧

  

�ف ا��1CR%ی� ـ ��� ا�ه�ب ��� اUdم ~�!%�،Cاخ � �X>ون  ،أ�� ا�����ون ~���، دار اUdم، ���، 

�8' �;	  

  

 زه�!� %�3اث، ��ون ~��� ، ا�<��3 ا1 ��
ص(ل ا�أ،  )م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧ت(��L� أ�� ا;�ر زه/�ـ 

��ون 	;� '�8  ، ، ��� .  

  

 ،@�مـ ��L� أد!c ص����M، ا�<c3 اa	B��، ��U � ا��5(ص � ا���
 ا�M�� ا�:هـ ـ ١٤٠٤، ا

  . م ١٩٨٤

  

 ، 4��� ا����'/�، ��� أص(ل ا���
 ـ ��L� ا&\�ي �:��� ا�M'/� ، ا�:  .م١٩٣٣هـ ـ ١٣٥٢، ا

  



١٥١ 

 

، -/�/M��- ص�@ ا ��L� *<� ا9ص(ل ـ �ش�ح ا9ص(ل م  ، ��، �@ '8 ت �- آ��ل ا���ي ، ��ون ~�

  .دار ا��/�ة ، ��� ، ��ون 	;� '�8  

  

�مـ �Q:�� ��L" ش%�� ، ���/� ،  أص(ل ا���
 ا��l�� ، ا�ار ا��� ا�ا�:  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣،ا

  

،����رف، اa	<;�ر!�، ���، ��ون 	;� '��8  �م8��K ا�K �ن *�% ا9ص( ـ ���Lد 	�  .، دار ا

  

]iا��� DCآ  

��ون  ، ا��RCی% ا���7 *<g� hه D ا���i[ ا����) م١٧٨٦هـ ـ ١٢٠١ت (ـ أ��� �- ��L� ا�رد!�  ،

�� آ�د	�3ن ، ��� ، ��ون 	;� '�8�:� ، ���~.  

  

 �;!�l@ خ%/+ �;��ر ، ��ون ~��� دار ، � ا���� � � ا�R%ل، ) م١٠٨٥هـ ـ ٤٧٨ت (ـ ��� ا�%4 ا

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%�  .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ا<c3 ا

  

��ون  �&�ی� ا��(ا*% ا���i� � ش�ح ا������ ا�B�7 �، ) م١٣٦٥هـ ـ ٧٦٦ت(ـ c:7 ا�!- ا�ازي  ،

 ، �/����� ، دار إ�/�ء ا<c3 ا�~.  

  


  آDC ا���

  ا�&�� �

�- ���Lد �- ��دود ا��ص% pا �����ون ~��� ، ا�خC �ر �V >!C ا����Cر ، )م١٢٨٤هـ ـ ٦٨٣ت (�ـ  ،

�/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� '�8 ، �����  .دار ا

  

 ��%!K�%� ا -��� ا�M'/� ، دار �K � ا�&��Z[ ش�ح آ�L ا�%>�Z[ ، )م١٣٤٣هـ ـ ٧٤٣ت (ـ ���Mن �:، ا

  ا<�3ب اa	��U ، ا�Vه�ة ـ ���، ��ون 	;� '�8 

  



١٥٢ 

 

!���د ا<�	�'�ـ �Uء اd� -� �>� �� ��� D ا��7اZ@  ،) م١١٩١هـ ـ ٥٨٧ت(- أ� @Z��5ا� @Zا%G ون�� ،

�/�وت ـ �;�ن،  ��ون 	;� '�8  ، �/�%��� ، دار ا<c3 ا�~  

  

 �dخ�d�- أ��� ا ��L� (ط  ،)م١١٠٥هـ ـ ٤٩٩ت(ـBKن ا���;��/�وت ـ  ، �������ون ~��� ، دار ا ،

��ون 	;� '�8  ،.  

  

�L� ـ -!���� ��� -�رد ا��&�Cر *<h ا�%ر ا����Cر ش�ح ��(ی�  ،)م ١٨٣٦هـ ـ١٢٥٢ت (� أ�/- 

��د!� ،  ا�5G9رd6 ا<c3 ، ا�!�ض ـ ا����ض ، ط خ�ص� ، دار � �%�هـ ـ ١٤٢٣، �@ ��دل أ��� و

  .م ٢٠٠٣

  

 �/�L��� ا -���� ا�ا��  -� ��L� %ی� ،)م١٤٥٦هـ ـ ٨٦١ت (ـ�ا� LA�!>� %ی��ا� YC� زاق���� ا @�،

�/�وت ـ �;�ن ، ، �/�%��� ا1و" ،دار ا<c3 ا�:  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ا�[�ي ، ا

  

  ا����� �

�- ����نـ  ��L� -� ��5Kة ا�&��م � أص(ل اN<9 � وم��هd ا���9م، ) م١٣٩٥هـ ـ ٧٩٩ت (إ��اه/6 

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �/�%��� ا1و"، دار ا<c3 ا�:  . هـ ١٣٠١، ا

   

ا��7ح ا�h>* � X5 أ>�ب ا��VZ�B إ�h مgهD ا�م�م  ،) م١٧٨٦هـ ـ ١٢٠١ت (ـ أ��� �- ��L� ا�رد!�

w;� '�8  م��	ون ����رف ، ���ون ~���  ، دار ا ، �Qآ��ل وص "Q:�� @� ،.  

  

 ،A/�d��� ا @�/�وت ـ �;�ن، ��ون 	;� 'A�8(اه� ا�آ< V ـ ص� ، �/��VM��ون ~��� ، ا�<��3 ا ، .  

  

 �/QL�- ُرش� ا�� cV%��- أ��� �- رش� ا�V~�� ا ��L� 1% ون�1ی� ، ) م١١٩٨هـ ـ ٥٩٥(ـCRای� ا��%G

%5C�ن  ا���;��/�وت ـ  ، �/�%��� ا1و" ،دار ا<c3 ا�:��ض و��دل ��� ا���Yد ، ا� �%� @� ،

  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨،

  



١٥٣ 

 

�7�	����� ا ��L� م١٨١٥هـ ـ ١٢٣٠ت(ـ( ، <)���ون ~��� ، دار *<h  ا��7ح ا��K ���ش � ا�% ،

��ون 	;� '�8 ، �/���  .إ�/�ء ا<c3 ا

  

  ا���7! �

�� ا1و" ، دار ا<c3 أ��h ا��D��i ش�ح روض ا�D��i ـ زآ�!� ا1'��ري ، �:، �@ ��L� ���� ، ا

�/�وت ـ �;�ن ، ، �/�%�  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ا

  

،���� ا1و" ، �YC ا��%ی� ش�ح ا�(L Aـ ��� ا<�!6 ا�ا��:��ض ، ا� �%���دل ��� ا���Yد و @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،    ، �/�%�  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧دار ا<c3 ا

  

  ����8�- إدر!� ا ��L� ون  ا9م ،)م٨٢٠هـ ـ ٢٠٤ت (ـ����ون دار '�8 ،  ، �>Q��ون ~��� ، دار ا ،

 �8' �;	.  

  

�;/��8�- ��L� ا ��L� م١٥٧٠هـ ـ ٩٧٧ت(ـ (،�Xأ���ظ ا����1ج م ، �@  ا��&�Cج إ�h م!��� م!�ن

��ض و ��دل ��� ا���Yد ، ط� �%��/�وت ـ �;�ن ، ٢، ج ١ ، �/�%�  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، دار ا<c3 ا

  

�- ش�ف �- ُ��ي ا;�وي "/L! ب ، ، )م١٢٧٧هـ ت ٦٧٦ت (ـg1(ع ش�ح ا���Rا�� e/&� ��L� @�

 ، c3>6 ا����ون ~��� ، دار  ،��/:���د!� ،اd  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ا�!�ض ـ ا

  

�>G��&ا�  

 �	�V��- 7�ا�� ا ��L� -��- أ���  pا��� ،)م١٢٢٣هـ ـ ٦٢٠ت ( ـ �Xخ�ون  ا��Hب و�:� ��L� @� ،

�� ا1و" ، دار اL�!� ،  ا�Vه�ة ـ ��� ، �:  .م ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦، ا

  

�- 	%/��ن ا��داوي،  �%�� ا���ف ، *<h مgهD ا�م�م ا��VRّK  أ��% G� ا�ن�5ف � م!��� ا��اYA مـ 

 VK�� ������ ا�M'/� ، دار إ�/�ء ا�3اث ا�:  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، �@ ��L� ���� ا�VQ ، ا

  



١٥٤ 

 

 @%Q� -� ��L� ن ، ا���وع، )م١٣٦١هـ ـ ٧٦٣ت(ـ�;��/�وت ـ  ،c3>6 ا����، دار ��� ا�ا�: ١٤٥٤، ا

  .م ١٩٨٥هـ ـ 

  

،�@ إ��اه/6 ���  آ�7ف ا����ع  *� مC� ا�>��ع ،)م ١٦٤٢هـ ـ ١٠٥١ت (�[���ـ �;��ر �- !�	� ا

��د!�، d6 ا<c3 ، ا�!�ض ـ ا����ون ~��� ، دار ، �/�L  .م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣ا

  

  ا��oه�ی�

�- �Kم �/�	 -��- أ���  �%�، �@ أ��� ��L� ش�آ� ، ��ون ~��� ،  ا�ُ�&ّ<h ،) م١٠٦٤هـ ـ ٤٥٦ت(ـ 

  +/l��ون 	;� '�8 دار ا،.  

  ا�Lی%ی�

"\����� ا�K&� ا���Lر ا��Rم@ ��gاهD *<��ء ا9م�5ر ،) م ١٤٣٧هـ ـ ٨٤٠ت(ـ أ��� �- !L/" ا�:، ا

  ،-�/  .م ١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦ا1و" ، دار اL<�� ا/��'/� ، ص;��ء ـ ا

  

 �O�/d�- أ��� ا -dL��ون  K �ا��وض ا��N � ش�ح م�R(ع ا���
 ا��، ) م١٨٠٦هـ ـ ١٢٢١ت(ـ ا ،

��ون 	;� '�8  ، +/%l�� ،  دار ا�~.  

  

�%� ا�8آ�'�  -� ��L� ا9زه�ر)م١٨٣٤هـ ـ ١٢٥٠ت (ـ ]Zا%� h>* ]�%Cار ا���Rا� V Bا� ،  @�،

�/�وت ـ �;�ن ،��ون 	;� '�8   ، �/�%��� ا1و" ، دار ا<c3 ا�:  .���Lد إ��اه/6 زا!� ، ا

  

� Q�G�  ا

�/Q~أ �	�! -� ��L� م١٩١٤هـ ـ ١٣٣٢ت(ـ( ،V >!وش��ء ا� V ��3  ش�ح ا��>� ،�/'�M�� ا�:، ا

��د!�  ، d  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢اaرش�د ، Y�ة ـ ا

  ا�م�م �

  �%����- أ��� ا �%� -!��- '�ر ا -!�ا��و�Q ا�1K � ش�ح ا�<�!� ،) م١٥٥٨هـ ـ ٩٦٥ت(ـ ز!- ا

3��رف ، �/�وت ـ �;�ن،  ا�%م7� ���ون 	;� '�8 ، ��ون ~��� ، دار ا.  

  

  آDC م!�ص�ة
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�/�وت ـ �;�ن،  ��
 ا�Lآ�ة ـ !�	� ا���Vوي ،   ، ��	��� ، ��	�d ا��d�� ا�:هـ ـ ١٤٢٢، ا

  .م ٢٠٠١

  

�A�!وا��&( و ا�� �X>ا� DCآ  

 �>�� ش�ح ا��!�ن  ،) م ١٣٠٣هـ ـ ٧٠٢ت (ـ أ��� ��� ا;�ر ا� ، �@ أ��� ا&�اط ، رصj ا���Kن

�M�� ا�:�%6،  د�98 ـ 	�ر!� ، ا  .م ١٩٨٥'/�  ، دار ا

  

�� ا1و" ،  م!�R م��ی l ا�<�X، ) م ١٠٠٤هـ ـ ٣٩٥ت (ـ أ��� �- ��رس �:��� اUdم ه�ورن ، ا @� ،

 ، +/%l  .م ١٩٩١دار ا

  

�� ا1و" ، دار ا*�ب أ���ظ ا�!�(م وا��5(ص ـ أ��� �- ��L� ا��زو�7، �:، �@ !L/" ا��lري ، ا

U	aن ،  ا�;�  .م ��١٩٩٥ ، �/�وت ـ 

  

 ���3Q��ون  ا���K5ح ا��� � � \�یD ا��7ح ا��K �، ) م ١٣٦٨هـ ـ ٧٧٠(ـ أ��� �- ��L� ا��Vئ ا ،

�/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� '�8  ، �/�%��� ، ا�<��3 ا�~.  

  

 ا��i5<&�ت وا���، ) م ١٦٨٣هـ ـ ١٠٩٤ت (ـ أ!�ب �- ��	" ا<�Qي � �R!ی� ا��< �ت م)X>وق ا� ،

�/�وت ـ �;�ن، ، ��	��� ا��، �/'�M	�d ا�:  . م١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣�@ ��'�ن درو!� ،ا

  

�- �<�م ا�- �;�iر ا���ي ـ ��L� -!�دار  ، ، ��ون ~���B�Iن ا�!�ب، )م١٣١١هـ ـ ٧١١ ت(��Yل ا

  .ـ �;�ن ص�در ، �/�وت

  

�- أ��� ا�Qاه/�ي،ـ  +/%&��ون 	;� '�8دار ا�ش/�،   ، ، ��ون ~���� ا�!  ، ) م٧٩١ـ  هـ١٧٥ت(ا.  

 ،-d� س�����رف، �/�وت ـ �;�ن ، ��ون 	;� '�8  ا��&( ا�(ا�،ـ ��M، دار ا�M�� ا�:  .ا
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�Y�YK�- إ	�Lق ا -��� ا��&(، ) م٩٥٠هـ ـ ٣٣٩ت ( ـ ��� ا� V�Rا�  ���:�%� ا�L� ، ا @� ،

  ، ��  .م ١٩٨٤ا1و" ، دار ا�1+ ، أر

  

 ، 6�;���� ا -�����ون ~��� ، ا�Vه�ة ـ ��� ،  م!�R ا��i5<&�ت وا�9��ظ ا���1 �ـ  ���Lد ��� ا ،

��ون 	;� '�8.  

  

  

���وف ���� ا���- ا -� pا ����V/+ـ  -� اG� م��w أ�� �ش�ح اG� *� h>* V  ،) هـ ١٢٨٠هـ ـ ٦٧٩( �

، �!���  .١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ، ـ �;�ن �/�وت ،  ��ون ~��� ، ا�<��3 ا

  

  

 ،�'��ـ �K!Kة ��اّل G�!ا��&( ا� � V5�ا�� �R!ن، ا���;��/�وت ـ  ،�/�%��� ا1و"، دار ا<c3 ا�:، ا

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

  

 �'����- اdL- ا �%����ن  ر���� ا�&%ود، ) م٩٩٤هـ ـ ٣٨٤ت(ـ  ، �>Q، �@ إ��اه/6 ا���dا�z ، دار ا

  .م ١٩٩٢ـ ا1ردن، 

  

� �%��/�وت ا�C!�ی��ت، )م١٤٠٢هـ ـ ٨٠٦ت (- ��L�  ا�Y�l'� ـ  ، �/�%��M ، دار ا<c3 ا�M�� ا�:، ا

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ �;�ن ، 

  

�<� ا�ازي ،  ���- أ ��L� ر ا�5&�حـ�Cل ،  م�U]�� ا1و" ، �<��3 ا�:  .م ١٩٨٣، ا

  

-� -!���� ا���- اd/� ،  ش�ح ا�V 1BC ،)م١٢٧٣هـ ـ ٦٧٢ت (��4  ـ ���Y ��Lل ا @� ، ���:ا

"  .ـ ���، ��ون 	;� 'l'  �8%� ا���!�، ا�Vه�ة1، �<��3 ا ا1و

�V/+،  اG� م��w أ�� �ـ ــــــــ،  -��%" ا1A�  �/Q ش�ح ا.  
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 �!K! -� ��Lد����9 ،ا���DNC  ، )م٨٩٩هـ ـ ٢٨٥(ا�&���ا ��L� @�  �8ون% "%�، ا�l%� ا1

�/�U	aا �V  . ه�ة، ا

  

��ديHوز�/Q��Vب ا! -� ��L� م١٤١٥هـ ـ ٨١٧ت ( ـ (t &س ا��)م��ا� ،  ،+/%l��ون ~��� ، دار ا ،

��ون 	;� '�8 .  

  

6 ،  ش�ح ا�<�q(ة � ا�!�G �، ) م١٣٧٤هـ ـ ٧٧٦ت (ـ !�	� �- ��L� ا���dي �	 pا���، �@ أ�/- 

�� ا��1'� ، �:� ، "�� ا1و�:  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ا

  

�� ا1و" ، دار اV%6 ، د�98 ـ 	�ر!� ،  �� ص��*� ا�*�اب أ�- Y;� ، ـ �:، �@ �d- ه;�اوي،ا

  .م١٩٨٥

  

�Aا�Cا� DCآ  

 �'UVd��- ��l ا����وف ��- ��L� اِ<;�'� ا �%� -� ، ) م١٤٤٩هـ ـ ٨٥٢ت (ـ أ��� � �Gص��ا

 �G�&5ا� L دار��  ، "�� ا1و�:�- ��L� ا��lوي ، ا �%��/�وت ـ �;�ن،  ، �@  ، +/lهـ ـ ١٤١٢ا

  .م١٩٩٢

  

�- خ%<�ن ����وف �، �@  و� �ت ا9* �ن وأن�Kء ا�Lم�ن، ) م ١٢٦١هـ ـ  ٦٨١ت (ـ أ��� �- ��L� ا

  م ،١٩٧٧إ��dن ���س ، ��ون ~��� ، دار ص�در، �/�وت ،

  

��ش� ا�*�ادي ،  +/�*� أ��م  ��o(نه%ای� ا�!�ر� � وأ���ء ا���q� � وا���5� � م� آj7 اـ إ	��

��وف ��Y�L خ%/�Q  ا��DC وا���(ن����اp ا -� "Q:�� IQ����ون ~���  ،، )م١٦٥٧هـ ـ ١٠٦٧ت (

�/�وت ـ �;�ن ،  ، �>Q  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢،دار ا

  

ا���Aل وا���Bء م� ا�!�ب  ا9*�م >�م(س ��ا�A 9ش�1، ) م١٩٧٦ت (ـ خ/� ا�!- اKرآ%�

� G�XCBا وا�� ���:�/�وت ـ �;�ن ،  ،  ا ، -/!U�% 6%�  . م ١٩٨٧�M'/� ، دار ا



١٥٨ 

 

  

�%�;L���د ا�- أ��� �- ا �L أ��Kر م� ذهD ،)م١٦٧٩هـ ـ ١٠٩٨ت ( ـ ��� ا� Dهgرات ا�gش  @� ،

،"�� ا1و�:  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣دار ا�- آM/� ، د�98 ـ 	�ر!� ،   ���Lد ا1ر'�ؤوط ، ا

  

�>� �� ، �@ ��L� أ�� اQ\+ إ��اه/XG، 6 � ا�(*�ة، )م١٥٠٥هـ ـ٩١١ت(  اd/�~� ـ ��� ا���- أ

 �/'�M�� ا�:��ون �<�ن '�8 ، ا ، �>Q  .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، دار ا

  

��  ;K��ت ا���7! � ا���Kى،) م ١٣٧٠هـ ـ  ٧٧٢ت (���ا��/6 ا1	;�ي ـ �:، �@ آ��ل ا�Lت ، ا

�/�وت ،  ، �/�%�  .م ١٩٨٧ هـ ـ١٤٠٧ا1و" ، دار ا<c3 ا

  

 ،�Oا�� ;K��ت ا9ص(�  �ـ ���اQ:�� p" ا� � Kا�� YC�ا� ، �� زه�!� %�3اث، ا�<��3 ا1 ��ون ~�

��ون 	;� '�8 ،.  

  

 ، �Q;L�6 ا;��م � ـ ��� ا���� ، م(�(*� ا���ق وا���R*�ت وا��gاهD واL�9اب وا�&�آ�ت ا�:ا

�M�M��ون �<�ن '�8 ، ��وا ، ���  .ن 	;� '��3>� ،�8 ��

  

 �>�d�%� ا -�، ��L� ا:;��� و���  ، ;K��ت ا���7! � ا���Kى) م١٣٧٠هـ ـ ٧٧١ت (ـ ��� ا�ه�ب 

، �%L�� ا1و"، ا�3Qح ا�:�� اL%�� ،  ا�Vه�ة ـ ���  ا���/d" ا ���:�، �/���دار إ�/�ء ا<c3 ا

،١٩٦٤.  

  

�- ��L� اKlري �%� م!، ) هـ ـ ٦٣٠ت(ـ � �G�Xا� %�، �@ ��L� ا�;� وHخ�ون ، ��ون ��� ا��G�&5 أ

��ون 	;� '�8  ، c�8�� ، دار ا�~.  

�- !�	� اQV:� ،إ'��2 ا�واة �%" أ'��2 ا;�Lة ، �@ ��L� أ�� اQ\+ إ��اه/6 ، ��ون ~��� ، دار  �%�ـ 

  .م ١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤ا<c3 ا���!� ، ا�Vه�ة ـ ��� ، 

  

 ،��Lر�� آ ����� ا1و"، ، م!�R ا���q� �ـ �:�،ا�	�  .��١٩٩٣	�d ا
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��� ا�� ، ـ  -� ��L� -� pا��� -� �	�! ����%� ا��lوي،  ا��C !�ب � م!��� ا9ص&�ب ،  @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،  ، +/l�� ا1و" ، دار ا�:  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ا

  

���Mن ا5ه��  -��- أ���  ��L�  م١٣٢٨هـ ـ ٧٤٨ت (ـ( ،�Kم ا���، �@ ��L� ش�/c  ء� � أ*

�/�وت ـ �;�ن ،  ، ��	��� ا�� ، �/'�M	�d ا�:  .م١٩٨٢ا1ر'�ؤوط ،ا

  

�B<( ، �M ا���Xب (، م!�R أ*�م ا�Q�G � ـ ��L� ص�@ وHخ�ون �M�� ا�:، دار ا*�ب اa	��U ، ا

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١�/�وت ،  

�'�3	�]8��� ا<�!6 ا -� ��L� ا، )م١١٢٧هـ ـ ٥٤٨ت ( ـV&َ~وا�� Vُ>َ�ِ�  ون�� ، ��L� ��]� �أ�� @� ،

�/�وت ـ �;�ن ،��ون 	;� '�8 ، �/�%��م � !L/" ا�1/- ، .~��� ، دار ا<c3 ا���� ،م!�R ا���ق ا�:ا

"  .،دار ا��1اء،��ون �<�ن '�8، ��ون 	;� '�8ا1و

  

�/�ي ،K�- اdL- ا ��L� ـ  �ی )X>وا� �ت ا��&(ی ��K;���� ا ،  ، �/'�M��L� @� أ�:اQ\+ إ��اه/6 ، ا

��رف ، ا�Vه�ة ـ ��� ، ��ون 	;� '�8 �  .دار ا

  

��� �&%�ف  -� ��L� -� ��L� ت ا����� �، )م١٩٤١هـ ـ ١٣٦٠ت (ـ��K; ،  ش�Rة ا��(ر ا�Lآ � �

��ون 	;� '�8  ، �>Q��ون ~��� ، دار ا.  

"%�! ���- أ ��L� م١١٠٦هـ ـ ٥٢٦ت (ـ( ،�>G��&ت ا���K;�8' �;	 ون�� ،�������ون ~���، دار ا ،.  

  آDC أخ�ى

�� ا1و" ،ا���وق، ) م ١٢٨٥هـ ـ ٦٨٤ت(�Vا��ـ أ��� �- إدر!� ا�:�/� ، �<� ا��، دار أ�/�ء ا<c3 ا

��د!�، d  .هـ١٣٤٤ا�<��� ـ ا

  

 ،���� �;*�/�وت، ا�C%خ � ه�lA ا�!�5ـ ��� ا ،�>Q�� ا1و"، دار ا�:  ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ا

  

��د!�، Y�ة،  ا�C%خ � وا��R� rKCرة ا��(ت ا�����ة، ـ ��L� ��Lم ا��ر،d�� ا1و"، ا�ار ا�:ا

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
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�- اKlري ـ ���- ��L� ا���V8 ا�8[�ر  ��L�) اءات ا�!�7،) م ١٤٢٩هـ ـ ٨٣٣ت��ا� ، �@  ا���7 �

�/� ،�/�%�  .وت ، ��ون 	;� '�8 �%� ��L� ا���غ ، ��ون ~��� ، دار ا<c3 ا

  


ـ ��:�L� "Qم، ��iGإ ��و;�ی V�!وا� �BRا� �� ا&���d، �<��3 وه��، ا�Vه�ة، ا�C%خ � وأ��^ ��:، ا

  . م١٩٩٤هـ ـ ١٤٠٠

  

، 6!�� ���- أ����وف ��- ��L� ا8/�ازي ا �%� -� -!� وA(^ ا���اءات و*<<�1ـ '�� ا� YQ)ا��   ،

���:��� ���ان ا<�/�d، ا @�  ، ���>��� �<� ا�:� ، "  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ا1و

  

 ،c/:&��ون دار '�8، ��ون �<�ن ا�C%خ � و�BA ا�ن�Bنـ ه�8م ا&:/c و ���د ا ،"�� ا1و�:، ا

�8'.  

  

  ا����VZ ا��Rم! �

e ، ، ر	�� ��H ،  �/3dYل ا�/د��� ا��e *�% ا9ص(�  � و�Ki ����1 ا���1 � ـ إ��اه/6 راش� ا*��ري ، 

  .م٢٠٠٣ا��Qق ـ ا1ردن ، 

  

 ا�B �ق ا�<X(ي ـ ���Lد ��اد ���Lد ،� jی�!Cوا� � ��Cه�ة ا��J 3/� ، ، أ��dY�� ��� Hل   ر	���Y

  . ١٩٩٩ا�/e ، ا��Qق ـ ا1ردن ، 

  

 ، pا��� ـ أ��� �- !�	� Hل >* �G رك�Kم �G %أ�� 
��q�� د��� ا�!�م � V < ع م���BG أ��رة ا�1�9م

 ا���R>B�) م١٧٩٣هـ ـ ١١٥٦ت( ،) ����د ) �&� [ ودرا	 -� ��L� ����Y، �/3dY�� �ر	�

��د!�، d  .م ١٩٩٧اa	�U/� ، ا�!�ض ـ ا
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                                        A BSTRACT 
                 Bissmillah , the Merciful the Gracious  
 

Usooliyeen                  The Indication of  Nakra at 

                        Impact in Islamic fegeh  and           
 

 
Thanks Gad and blessings and peace on prophet Muhammad and on his followers to the day of 
the Ressurction . 
 
This study talks about  
    

Usooliyeen"  Impact in Islamic fegeh  of Nakra at  and                     "The Indication  

                       
 
 
This study aimed to demonstrate an aspect in the role of language in the foundations science . 
Nakra is "an expression meaning the essence of the thing with a particular unit " . it is the same 
for foundationalists and syntactcians .  
 
" Nakra " is a noun denoting particularity , but it varies according to context in which it occurs 
as follows : 
 

• 
،
 Nakra , in the context of certainty means particularity , but 
it is associated with generalization which : 

1- 
،
 Nakra ,  in the context of condition . 

2- 
،
 Nakra , in the context of negative questioning . 

3- 
،
 Nakra , which is given ageneral label . 

4- 
،
 Nakra , according to situation . 

 
،
 Nakra , in the context of charity and order and a like . 

،
 Nakra , is a collection which means particularity because in origin it is 

،
 Nakra , in the 

context of assention . 
 

• 
،
 Nakra , in the context of hegation and 

،
 Nakra , indicates 

absolute generalization except when no generalization exists 
. Generalization is of two types : 
 
 
First , text without the possibility of interpretation . 
Second ,the explicit generalization with the interpretation . 
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If 
،
 Nakra , is repeated , the second will not be the same like the first and if the non- Nakra 

is repeated the second will not be the first .the deferring of the clarification of Nakra from 

the time of the revelation is possible , but reaching it through the verse meaning 
،
 God 

orders you to slaughter a cow 
، is not possible . 

 

The meaning of   
،
 Nakra , was an issue of difference in Islamic Figih and this was clear in 

the examples given in chapters of worships , dealings and punishments . 
If I was successful in what I presented , this was so because of the help of God , but in the 

case of mistakes , these will be mine and the devil
،
 s . God is behind intentions . 
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