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����:  
و!�&%$ #"�!  ا����رى ���� وا������ ود������ ��� ا����ن وا�
�	�، وه��ا         
ا�-.2 !%�0 أن !0�ن درا/� #.����� �-", ا�	%�ذج ا�%	&��ة �� ���ر ا����رى )�'    

آ;��� ��� ا:���ر، وه�$ ه	��ك      7�8 ا�	-�ة، و�&6 5"�ف ��� ه�� ا���ي !
&���ر )�'      
���A�BC أ���.�A@، و���� ����ر   �<�7��8ة �"�	��� ������رى؟ و���� ���7ى <-���ل ا��/���ل    

ا�A�BC )' ه�ا ا��Iن؟ و�&6 5&"7ى  إ�6 ا�%����G وا�BCاءات �� ��Dل ا�&.���$   
� '8���K ا:�7اث، و�� ه� دور ا��/�ل L�  آ%-�M )' ه�ا ا:��؟ �ا�%

  

]١[ ��	
  :ا���رى ��� وا�
�5�R5 إ�6 �"	6 ه�K ا��0%�، )�' ا�&��ور وا�%��ورة وا�%��رة وا/&�Qاج  إذا

�ر، <�ل S �� �%�0�-",، وأ�$ ا�6 ا�-", إ�ا �"Bا�%A أي��ه�يا�T�ا " :
�ر(S )7���A @��ر إ�Sأ :Iأي. أو����A @��8 ر�S6 و<�ل . )١("وأZ�[� \اه��Aإ

K��]و : �رى ه' ا�&��ور، و<�ل وا��� .)٢("ا:�� ا��ي !&��ور )�@"ا���رى، ه
�ارز�'Q�ا `&Z�ا �Aرى: أ�#�ك 8%� رL' اa 8	@ ) و<���\(ا�&��ور : وا��

 �(�Q�ا)رى�S ( ��� ��"! \�و �&/ '( ���"B @	8 aا 'Lورا )��� :5@ ر��أي �&
 'Aأ �A 7"/ف و�8 �A%� ا���و8-7 ا ��Ab�وا �.�cوا�7ًا وه\ 8;%�ن و�8' و

                                                 
(�) A رك��أ/&�ذ ��!b���%A ��ّ%��"�ا ��ّ��/Cا �"��T�� �
5Cم ا�
\ درا/�ت آّ�ّ�� �"�رف ا���' وا�"�>��ّ5

 �	
  ا���ن وا�
)١ (g��.# ،��A�"�و�.�ح ا ����].�ح #�ج ا�ه�ي، ا�T�د ا�%� �A $�8�%/ر ��8ر، : إ�Z��أ�%7 8-7 ا
؛ و �.�A 7% أ�A �0A 'A ٧٠٤، ص ٢، ج)م ١٩٨٧ -   K ١٤٠٧، ٤دار ا�"�\ ��%�!��، ط: ��Aوت(

g��.# ،].�ح�ر ا�&Q� ،ازي��در ا���8-7ا : ،�c�D د�%.�)A7!7ة، : ��وتB ون، ط�S�5 ن�	-�0&-� �
 .٣٥٤، ص ١، ج)م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

)٢ (g��.# ،u�/��v%T ا���� : إ�Aاه�\ �]�6Z ـ أ�%7 ا�b!�ت ـ ���7 8-7 ا���در ـ �.%7 ا�	�Tر، ا�%"T\ ا�
 ،��A�"�ه�ة(ا���ة، د: ا� .٤٩٩، ص ١، ج.)ت. ، د.ط. دار ا�87
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\�	8 6��"# aا 'L١(.و<�ص ر( 6�ل #"��>:��m_��^��] l� )٢ (  

������mr��q��p��o��n���m��l���k��j��i:<���������ل #"����������6  

sl )٣(      w��-� ��Aرى، <��ل أ�ا�&���ور، أو ا:���   : ا����رى : وا�%��رة ه�' ا���

  )٤(.ا���رى: ه' ا���رة، وا�َ%�َ�َرة: ا��ي !&��ور )�@، وا�َ%ُ��َرة
     �Q&�/ور أي ا���ورة، و#���%�رى ا/�\ ��� ا� )٥(.اج ��� 8	�K7 ��� رأي   إذا ا��

'A�"�ا �Aل ا�> '����zا ��Z!�"# '(آ�$       : و ����&
ه�' اBz&%��ع 6��8 ا:��� ��
K7	8 �� ج�Q&
  . )٦( وا�7 ���-@ و!

@���A �!���"%�ة )��@  : "و<7 8ّ�)�� أ�7 ا�-Q�أي �� ذوي ا��ه' ا/&��ع ا
g.�� ر���$ إ�6 أ<�ب ا:�&��.")٧(  

    ��/Cا '�/��
ا/�&��ع رأي ا:��� ا�%
��%� أو    : "�'وه' )�' ا����zح ا�
�ب 8	���، )�' ا:���ر ا�%&"���� �A���~ون ا�"����، �%"�)�� ا���أي ا�]��اب أو           �	! ��

  )٨(".ا�.g )��� :ن ا�"��ل إذا �� اB&%"� و#��ورت، وL` ا�
-�$ أ�����
   ��Dأو أآ;�، !��ح أ�7ه\ رأ!�@ وا� ��[QS أو ��(�c ��A ن��رى 0#���(

&���ا إ��6 ا#��Zق و#��اض         !~!K7 )' ذ�� أو !"	6 !�&� @�">�&! ��%A '�7�!ض ���8@ و�& .
 �%� �8�%T��0 اZ# 2�� $��0&#ب، ��2 #&�<` ا�راء و�)�' ا/&�Qاج ا��أي ا:�

                                                 
)(

١  �A%�0رم ا�6 اA7 أ�
�ارز�'، ا�ُ%َ���ِزّى �A ���5 8-7 ا�Q�7!� ا�ه�ن ا�A ،`&Z�ا �A6 (6�8، أ(�: ا�%&
�<v اC/�م، و�0&-� ا������، ا7�Cار ا�;��2 : �]7ر ا�0&�ب(، ا�%��ب )' #�#�w ا�%"�ب، )هـ٦١٠�

7!7T�٢٠١، ص ٣، ج)ا. 

�رة ل 8%�ان، ا�!�) ٢(/ :١٥٩.  
�رة ا���رى، ا�!�) ٣(/ :٣٨.  
) (

ا���7ار ا��������، (ا��ا[��w ا:���5��Z' )��' ����Zدات أ����Zظ ا�����ن ا����R5 :  ،\!���0�b%!��7 ���� ا���G!Cح ا٤
� �-���w، ا�������س ا�����Z' ����� وا������ً�،     ١٩٩٢��Aم، و/��"�7 أ)g������0،  ط: د�Z�ه��ـ ١٤٠٢، ١دار ا- 
  .  ٢٠٥، ص ١، ج)م١٩٨٢

� ��"-c	�v�%T�   ،��. ا����� ا�"�v%T�) ��[� :    ،���A ا���� ا�"��T"� ،�[%A ��A\ أ���Zظ ا����ن ا���0!\،     ) ٥(
  .٤٠، ص ٢، ج)م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

)(
� �0A ا�A ا�"�A'، أ��0م ا���ن،  ٦Aوت(أ��A :"�%��، ط�ا w&0�ص ١، ج)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣دار ا ،

٢٩ .  
)٧ ( ،'��/C.0\ ا�م ا�R5 $� '( رى� ١٤٠٨، ٢ا�7ار ا�
���Z، ط: ا�0�!�(8-7 ا���%� 8-7 ا��Q�g، ا��

  .١٤، ص )م١٩٧٥ - هـ 
، ص )م١٩٨٤، ١دار ا:75��، ط: ��Aوت(��7ي )G$ اa، ا���رى c-�"� ا�.�آ%�� )' اC/�م، . د) ٨(

٥٣.  
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����� ���(.  
� ا����ن ا����� ] ٢[�   ا���رى 

    ��"A7 أ���5 وردت )�' أرT5 ر�S ن �� ��دةوإذا #&-"	� آ�%� ا���رى )' ا���

 'Z( ،vLا����@ #"���6    �!� �ة ��رة ا�> ���:��m~��}���|��{��z���
¥��¤��£��¢��¡¦��¬��«���ª��©������¨���§®��³��²��±��°��¯´����µ

½��¼��»��º��¹��¸���¶¾��Â��Á��À��¿Ã�����È��Ç��Æ��Å��Ä
Í��Ì��Ë���Ê��ÉÎ�����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï

Û��ÚÜ����ä��ã���â��á��à��ß��Þ��Ýl)١( .  

c ح��&"��$ ا:�;$ )' ا:/�ة،وا�!� #�ا ��!��m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä
Í��Ì��Ë���Ê l�)"-��رة  ) ٢�ا Kه� wB�وا�Z]�ل ه� ا���Zم ���Z$ ا��v�L، و#

ا�"-�رة )��م G� $-> �%��Zc' ا�.���� ا������0، 6�8 أن !&ّ\ ذ�� A"7 ا#I�A ،�%�>�Zن  
�ع ��\ !���را A"�7 ذ��� )���م ا     L����Z$ <-�$   !�&��� و!&7ار/� ا:��، و!&��ورا )' ا�%

 $Z��%]�.� ا�ا�8ة �� 'L&�ا�6 ا�&	%A ،��&	
  .)٣(ا�

��mX��W���V��UY����[��Z:<�ل #"��6 )' /��رة ���!\    :ا%�� ا�$�#"�
��l��k��j�����������i��h��g���f��e������������d��c��b��a��`��_���^��]��\

n��mo����{�����z��y��x��w��v���u������������t��s��r������� ��q��p��~��}��|
���_�������������������������`l)٤(.  

                                                 
�رة ا�-��ة، ا�!�) ١(/ :٢٣٣.  
)٢ (��A�
  .ا�!� ا�
)٣ (�R5ا :            '�-c���7!� ا��ا �%�S '�BرbQ�ح ا:5]��ري ا��( ��A ��0A '�Aأ ��A 7�%أ� �A 7%.� a8-7 ا �Aأ
)6(�ا��!��ض، ا�%%���0 ا�"����A    (ه���م /�%�� ا�-��Qري،    : ا����ن، ا�%.��g    ، ا�v���T :���0م  )هـ٦٧١: ا�%&

�د!�، دار �8�\ ا�w&0، د"
  . ١٧٢-١٧١، ص ٣، ج)م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، .ط. ا�
�رة ��!\، ا�!�) ٤(/ :٣٠-٢٧.  
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���

�ر، وه�' <�7 �0#�ن ��آ�� �
��� �A���7 أو ا�"��� أو          �S رة ه' �� ���دة�SCوا
� ا�-���ء ذ���     �Aو<7 ذآ�� أ �!�[�� ذ��، وه�ا ه� ا:�$ )���، أو <7 0#�ن إ�Sرة �"	

  ��T�ف ا�.A 6 ")' آ���#@، )�ذا #"7ى��إ "     ��A ���
��7 أو  آ��ن ا�%��اد ا��SCرة إ��6 ا�.
 �T�ا $"ZA $"Z�"��، وإذا  #"7ى ا�6�8"ا " �!�  .)١(آ�ن ا�%�اد ا�SCرة ا�%"	


�� ه�K ا�!�Z# '( '���	��ل ا�
-w �� رأت �� : و!�A \!�� �5I%cا �%�
 @A �#ـ أ �ًZ5
6 -ا�!�ت ا��Qر<� ��"�دة ا�&' #�7م ذآ�ه� �"A أي -  ��] @�%.# ����>

�ن، ���! �%A ���&0� z%� و�.&����ا ����(:�m����_���^��]��\��[l  )\!�� :


"7ة. أي �R8%ً� �)�!ً��: ، <�ل ��Tه7 و<&�دة و[�� وا�7)٢٧� �A 7�"/ و<�ل :
»�ً!�( «�ً"&Z� �ًZ�&Q� أي .�ZD:8-�7ة وا �A�5درًا �)�!��: و<�ل أ �ً-�T8 أي.  

���\: �\ <�ل�A \��5 أن ��اده�m: ا��ي !�Z\ �� ا�!�ت ا��� ��^��]��\��
� �_l  7 : ، أي�65، :ن وb�ا @A ن�	"! ،�!�Z�ي )"�$ �� ا�Z�ن ا: ،�ً%�R8 �0ًا	�

K�Aأ ��� �%A @>�.�ا��5 #687 إb�ن ا: ،g�&Q%�ي ا�&Z%�'ء ا��65 آ�b�و!7ل 6�8 . ا

\����A \6» )�!�«: أن ��اده��"# @��> 65b�ا:��m��]� � �\� �[� �Z� �Y

��^l  )ء�
"�R\ ا��ي ه� اد�8ؤه\ أ��5 ز�5، ؛ :ن ذ�� ا�-�&�ن ا�)١٥٦: ا�	

 65b�ا ��6 �� ذ
�"A ءت�B"و��ذ �� K�Sه� و���S�� "\����A %�اد�ا ����m:���: ه
��_���^��]��\l K7"A 6��"# @����m���f��e������������d��c��b��a:، و!7ل ���� <

��k��j��� � � � � � � � �i��h��gl'�-�ا��5، آ%� #�7م: ، واb�ن. ا�	"! :�Z�Z8 اك�Aآ�ن أ z �

و�%� !7ل 6�8 أن و�7 ا�65b آ���'ء ! !Z"�ن ا���Z��، )%��� أ�5 0#�#-�	��

6��"# @�����m:ا�%Z&�ي < �Z��Y��X� �W��V�� � �U� �Tl )�	.&%%�ا :

��@ #"��6: ، <�ل A", ا�"�%�ء)١٢> 6	"�:     ��m��Y��X��W��V��� �U��T

� �Zlأي ، : ،K�Aأ ��� $B�A @>�.�7 ز65 !�]7ن إ��A ��#I! zو �ه�ا ه

                                                 
� ا�-��ء )' آ���#@، ) ١(A١٨٥-١/١٨٤أ.  
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���

  )١(.ا��Rه� ا��ي دل ��8@ ا���ن )' �"	6 ا�!�

6 )' /��رة ل 8%��ان  : ا%�� ا�$��$���"# @��> :�mN��M��L���K��J��IO��������Q��P

W���V��U��T��S��RX���_��^��]��\��[��Z��Y`�����b��a

e��d��cf����ji��h��g)٢(..       ���8 رى وه��' #&.��7ث������A ��I��# ���!ا� Kه���

#.&��ج   ا�&�' :�.�A@  )' ا:��ر  �ت  إ�6 ���ورة ا��/�ل ��2 أ�Sر.[bوة أ�7
)���G@ �"&%�7ًا     - اz/&���رة A"�7   -إ�6 ���رة ، )�ذا ���b8 6��8 أ��� ��� ا:���ر     

K7و� a6�8 ا ..! aإن اw آ����  . ا�%&

�� ه�K ا�!�Z# '( ��;آ �Aل ا�> : @���ل #"��c�Q� 6-� ر/�!� �	&%� ،

z)�%� أ ��	%~����8@ و6�8 ا ،K�Bb� &�رآ���ا ،K��: ��"-&%�6�8 أ�&@، ا @-�> @A ن
@RZ� \�� ب�cُ�ْ\ �: وأ�َ� َ	ْ�ِ@ ِ���أي �َ)ِ-َ%� َرْ�َ%ٍ� ِ�َ� ا : z�� �	�� \�� ��"B ء'S أي

\�Aو �A aر�%� ا.  
�ل �َ)ِ-َ%� َرْ�َ%ٍ� ِ�َ� ا���ِ@ ِ�ْ	َ� َ�ُ�ْ\�: <�ل <&�دة�! :\�� �	� aا �� �%��-( .

، ١٥٥:ا�	
�ء( �َ)ِ-َ%� Gِ�ْ5َِ�ْ\ ِ��َ;�َ<ُ�ْ\�: ���، وا�"�ُب #]��� �A�%"�)� آ���@" ��"و
َ)ِ-َ%� �: وه�0ا، ه�ه	� <�ل) ٤٠:ا�%~�	�ن( �َ��� َ<ِ��ٍ$�: و�A�	�0ة آ���@) ١٣:ا�%��7ة

.%7 ه�ا gُ�ُDُ �: و<�ل ا�.
� ا�-]�ي. ��A%� �� اa: أي �َرْ�َ%ٍ� ِ�َ� ا���ِ@ ِ�ْ	َ� َ�ُ�ْ\

� @A aا @;"A .6��"# @���A ���-S �%!�0�ا�!� ا Kوه�:��m��~��}��|

��ª��©����¨��§��¦��¥��¤��£���¢��¡���l 
 )�A�  )٣().١٢٨:ا�&

�رة ا������رى: ا%�   � ا��ا'&   ����/ '���(:��m��n���m��l���k��j��i

                                                 
)(

�اء ا�-��ن )هـ١٣٩٣: ا�%&�)6(�.%7 ا:��� �A �.%7 ا�%Q&�ر �A 8-7 ا���در ا�0T	' ا��	���'  ١Lأ ،
ن، ����A ن، )م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، .ط. دار ا��0Z ���-��8 و ا�	�� و ا�&�ز!v، د: ��Aوت()' إ!�Gح ا���

 .٤١٣، ص ٣ج

  .١٥٩ا�!� : ل 8%�ان) ٢(
� ا�7Zاء إ/�A �%8 �A $�8�% آ;�� ا���S' ا��7��' ) ٣(A6 (أ(�
�� ا���ن ا�"�R\، )هـ٧٧٤: ا�%&Z# ،
، ٢، ج)م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٢دار �c-� ��	�� وا�&�ز!v، ط: ا��!�ض(/��' g�.% : ،���/ 7%.� �Aا�

 .١٤٨ص 
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���

��s��r��q��p��ol )١(     @����A ��%��
��2 ورد ا��0م �8 ا���رى ���A ا�%

6����"#:��������������������m p��o��n�l��   '��( �����D ���
�� \�	���A رى�وه���ا !����' I��Aن ا����

 $A ،\0.�م ا�R5و ��7و�ون ا~Sو �/��
�ر ا�%
��%��     ا��I�A g��"&! �� $0A ����S 'ه
       ����8�%&Bzد!� وا���[&>zوا ����/��
و�z���Tت �����#�\ ا��Zد!��� �	���� وا�T%�����8 وا�

إ�6 ا�!7%	�  �b5 ،�� <-$ ه�Tة ا�	-' و�v أن ه�K ا�!�ت ���0. وا�;��)�� و[�� ذ��
��' IAن وvL ا���رى ! �%� ،�Z[�ا K7 )��� ه�T5 �	5�( ،��A ����/Cا ��7و�و<��م ا
أg%8 )' ���ة ا�T� �� ����/Cد أن 0#�ن ���R5 /��/�� ��7و��، )�� vA�c أ/�/' 

�Z��A ��7و�6 ا��8 إ�%T�ب �� ا�
� إ���ازا  ��T%��8 آ���، !��م ��8@ أ��ه�، �\ !&
�8�%T�� ��"�-c)]��ة     . )٢�]��ة، )��' �;�$ ا�7 ا"A رى ذآ�ت�و�� ه	� 7T5 أن ا��


�\ أن %�� g.!"-�دات، و�ا 8-�دة �� ا��ن )5I0%� #�آ%�
S"��ة #"-7!� إذا #�آ�� ا�%
��%�
  .  )٣(!�7م رأ!@ ��%

�K إ���6 ���� د���8ه\ إ����@ ���� �m�k��j��i�l���،@��&8�c:<���ل ا�-����يA���Bأ����������������������������������������������

m �p��o��n���m��ll� ن��T"! z\ و��ورون )�%� !-7و ��&!�m���r��q

��sl.)٤(  

� ا�+*�( ا����) ] ٣[�  :ا���رى 
��	� �Z�&Q� 2!7 ه�ا )' أ��دT	( ،ي��رى )' ا�.7!2 ا�	-S �%أ�� ورود آ�:  

�0A 'A و8%� رL' <�ل : ��� أB�D@ ا��Cم أ�7% )' �
	K7 أن ا�	-'  )١(

                                                 
) (

  . ٣٨ا�!� : ا���رى١
)(

٢    'Aر�����ا ����
�<��v : �]��7ر ا�0&���ب (، ����ل ا�����ن،  )ه��ـ١٣٨٥: ا�%&���)w���> 7���/) 6 إ���Aاه�\ ��
7!7T�2 ا�;��7ار ا�C، ا������و�0&-� ا ،��/�Z&�٣١٦١-٣١٦٠ ، ص٥، ج)ا.  


@، ج) ٣(Z5 vB�%�٣١٦٥، ص ٧ا.  
�د ا�-��ي ) ٤("
� �A ��
� �.%7 ا�.Aأ ،�	
���@ : ، �"��\ ا�&	b!$، ا�%.�g)هـ٥١٠: ا�%&�)6 (�.�' ا�

دار �c-� : ا��!�ض(/��%�ن �
�\ ا�.�ش،  - 8;%�ن L �"%B%��!�  - و�Dج أ��د!;@ �.%7 8-7 اa ا�	%� 
 .١٩٧، ص ٧، ج)م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧، ٤��	�� وا�&�ز!v، ط
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���

�%�	8 a0%�«: ا&Z��D �� رة��� '( �%&"%&Bا ��«)١(.  

� ��0A و8%�� 8	�7 ا�	-�'      �A�57 أ�/ �����T�ا ��Q���إذا ه�ا !7ل 6�8 ��5�0 ا� 

  .و� 6�8	b�&�%� و)��G%� إذ ا#��Z 6�8 رأي �� ا�راء

 K7	
� '( $-	� �A 7%م أ���Cوا �	
ر ا�%
&��"و)' �7!2 �D رواK أ�.�ب ا�

�ن ا�%
&��� 0A&%�ن ا�%]�.� . أي أ��� ) �~#%�( )٢("�~#%�Q! أن @� '�-	! �(


7ةZ%�6�8 ا ��z7�وا .  
أي أن ا���Q ا��ي !��w �	@ ا��أي !	-�' أن !7�A '%� )�@ ا�%]�.�، وه' 
�� �Aب ا�	]�.� ��%
�%�� :ن ا�7!� �-	' 6�8 ا�	]�.�، و)' ا�].�` �8 #%�\ 

a و�A�&0@ و��/��@ «: <�	� �%�؟ <�ل» ا�7!� ا�	]�.� « : ل<� � 'ا�7اري أن ا�	-
�ب ا�-�Qري )' آ&�A@  )٣(.»و:�%� ا�%
�%�� و��8&�\A 7>-' و	�ل ا�: ��Aب <

» a �.�[	�7!� ا�ا  

                                                 
)١ (     g���.%�ا ،$��-	� ���A 7��%م أ�����C7 ا	��
w�"��S : ا�.��7!2 أ��B�D@ ا����Cم أ����A 7��%.� ���A 7��% �	-��$،  ا�%

، ر<���\ ٥١٧، ص ٢٩، ج)م١٩٩٩ -ه���ـ ١٤٢٠، �٢~/
���� ا��/������، ط : �����Aوت(ا:ر���5~وط و����Dون،  
١٧٩٩٤.  

)٢

&�5'، /	� أA' داود، )  T
� داود /��%�ن �A ا:S"2 ا�Aأ @B�Dوت(أ��A :د ،'A�"�0&�ب ا�ط. دار ا. ،
�8
6 ا�&���ي ا�
�%'، ٥١٣٠، ر<\ ٤٩٥، ص ٤، �Aب )' ا�%��رة، ج.)ت. د �A6 أ
�8 �A 7%.� ؛ و

g��.# ،&���ي�ا �	].�` /�ا v��T�ون، : ا�Dدار إ���ء ا�&�اث ا�"���A : ،'Aوت(أ��S 7%.� 7%آ� و
، ر<\ ١٢٥، ص ٥إن ا�%
&��ر �~#%�، ج ����٥٧، �Aب ، ا:��د!�0�IA ��!�� 2م ا:�-�5' 8.)ت. ، د.ط. د

ه�ا �7!2 �
�، و<7 روى [�� وا��S �8 7-�ن �A 8-7 ا���%� ا�	.�ي و �S-�ن : ؛ <�ل ا�&���ي٢٨٢٢
 �A ن��Z/ �8 "��ر�"�ء ا�ا �A ر�-T�8-7 ا �	و!� ��7�"� �A6 أ	.7!2 و!0�ا `�.� �ه� ���w آ&�ب وه

%8 �A ��%�<�ل <�ل 8-7 ا �	-�5'��8�ا: ����@ ��)� <�ل ا	.7!2 )%� ادع ��إ5' :�7ث ا �� :K���� `�.� .
g��.# ،@B�� �Aا �	'، /	و!b��ا a8-7ا �A7 أ!b! �A 7%.-�<'، : و��وت(�.%7 )~اد 8-7 ا��A : ،�0Z�دار ا

��، �Aب #"��g �.%7 )~اد 8-7 ا�-�<'، وا:��د!�0�IA ��!�� 2م ا:�-�v� ، :��8 '5 ا�0&�ب.)ت. ، د.ط. د
  .٢٢٣٦٠، ر<\ ٤٣، ص ٣٧؛ وأ�%7، ا�%
	7، ج٣٧٤٥، ر<\ ١٢٣٣، ص ٢ا�%
&��ر �~#%�،  ج

)٣ ( `�.� 6%
�ري، ا�v��T ا�].�` ا�%A�

�\ ا�����ي ا�	�� �A ج�T.�ا �A \�
� ��
� ا�.Aأ @B�Dأ
 ،\�
!� ا�	]�.�، ، �Aب ��Aن أن ا�7.)ت. ، د.ط. دار ا:)�ق ا�7T!7ة، د+ دار ا���A $�Tوت : ��Aوت(�

� 8-7 ا���%� ا�	
��'، ا�%T&-6 �� ا�
	�، #.��٢٠٥g، ر<\ ٥٣، ص ١جAأ w�"S �A 7%؛ وأ� :
� [7ة، ا:��د!�0�IA ��!�� 2م ا:�-�5' ����8، Aح أ�&Z�8-7ا)w�� :ط ،����/C�8ت ا�، w&0�٢ ا�%�-

 .٤١٩٧، ر<\ ١٥٦، ص ٧، �Aب ا�	]�.� ����م، ج)م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦
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���

  )١(.»و��/��@ و:�%� ا�%
�%�� و��8&�\
     $�"T! @.�.�� '�( ري��Q-�م ا��C7 أن اT5 �%�0�ا K��� 2!7.�ا w&ول آ�	&Aو

�A�A        ���5 ��\ ذآ�� أ���رًا�رى )' آ&�ب ا8z&]�م، ��7A 2أ ذ�� ��Aآ� ا�!��ت ا������
  .)٢(:�.�A@ �وأ��د!;ً� #7ل 6�8 ���ورة ا�	-' 

وآ��ن ا����اء !
&����ون أ��.�ب     : "و�%� ذآ�K ا�-��Qري )�' ه��ا ا�-��ب <��ل     
�رة �%8 ���  a7 آ&�ب ا	5ً� وآ�ن و<�)ً� 8�-S ا أو�!2 و)�' ��7  . )٣( �آ��zً آ�5
ه���ا . )٤("  ����� رأ!��� أ���7ًا أآ;��� �����رة ���� ر/���ل اa    : " <���ل �أ��A' ه�!���ة 

  .�ا�.7!2 !7ل ���G( 6�8 ا���رى و�5�0&�� 8	7 ا��/�ل 
  :أه,"� ا���رى

�%� �S z )�@ أن ا���رى �� ا�%-�دئ ا�&�' ��Bء ���A اC/��م وأ<�ه��، ���2       
      ��( '�( ���A $�%"! ��� م��/Cا $-> �Z��
رس و���5b�A وا�&�' 7T5    ��(�8 )' ا:�\ ا�

  g.��������������������������������������������������������������������������������������A \7ه������������������������������������������������������������������������������������	8  
 '��C٥(ا( .  

و���7 #	�و���� ه���K ا��0%��� و��Zدا#���� )�' ا�����ن ا����0!\ )��' /���رة ا�-����ة ول   
7�T5 $�A ذآ�� ���Z ه��K ا��0%�� وا��SCرة إ��6 ��7����� )�'           . 8%�ان و��!\ وا����رى 

�اب وآ&w ا�
	� ا�%�Z�&Q �آ;�� �� أ��د!2 ا�	-' ا��0!\ Aأ '(.  
�  �-�	� �.%7 إن ه7ي 5�( ،������D ه7ي، و��D @&�!�c ا���ق وأ<

������m��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ãا��7وة ا:/�ة  �� � �Â��Ál  @� ���
# @T�5 $;&ا� ��

ا�
-$، و#�
�ت �@ ا:��ر، وإن �� أR8\ أ)"��@ ا�&' رA�.� ����8 6A&@ <-$ <��م 
A ��5�>و ��A \���8 a6 ا	&' أ��7ه�، و ا"Aم و�/Cا ��وه' دو z"-�دات أ�ا \R8I

��m��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i:أ�� ا���رى )�7 <�ل
                                                 

)١ (A 7%.�g��.# ،�[&Q%�].�` ا�ا v��T�ا ،'Z"T�ري ا�Q-�ا a8-7 ا �Aد: � إ/%��8$ أ . w!6 دZ�[�
، ٣دار ا�A آ;�� ، ا��%���، ط: ��Aوت(��B"� د��g،  - ا�-�� أ/&�ذ ا�.7!2 و�8��@ )' آ��� ا���!"� 

 .٣٠، ص ١، ج)م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

)٢
   (�R5ج: ا ،�	
� داود،  ا�A�8' ٦٢٦، ص ٢أ �A 7%)"'،      ، و أ�����5' ا���
� ا��GZ$ ا�"�Aأ ��T� �A

 g����.# ،ري���Q-�ح ���.�` ا���S -���ري�)"'،   : )��&` ا�����5' ا����
� ا���GZ$ ا�"��Aأ ���T� ���A '���8 ���A 7��%أ�
  .١٩٧، ص ١٣، ج)هـ١٣٧٩، .ط. دار ا�%"�)�، د: ��Aوت(
  .ا�].�` �v )&` ا�-�ري ٦/١٤٩ا�-�Qري ) ٣(
  .٤/٢١٤م، ١٩٦٢ا�&���ي )' /		@،  c-"� ا�.�-' ) ٤(
)٥ ( �/��
��8 ا�/�  .٣/٤٩٨م، 8١٩٩٣-7 ا��ه�ب ا���0�'، �
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��	

��sl )رى�  )٣٨: ا��

aآ;�� ر�%@ ا �A78وا : "<�ل ا�
�ن أ��ًا �&6 !&��وروا )�@، ��&��-! z
 .)١("�Aرا��\

aآ�5' ر�%@ ا��ن، و! z	�Zدون : و<�ل ا���T"! zو،\�	�A �%�( ورون��&!
)٢(.�A��أي

 

�رة / a6 ا%/ Kأ�� \R8 @ )' آ$ ���،و����رى أ�� !.&�ج إ��\ إن أ�� ا��
 7%.� @�-5 aرى، و<7 أ�� ا����A�  ورة��%�7 ا"A مb"�ا $"Bو ،@A�.ور أ���أن !

��َ��ِ��آ�ْ$ 6�َ8َ ا�ّ�ِ@ ِإن� ا�ّ�َ@ ُ!ِ.�w اْ�ُ%َ&َ�آَ&َ(َ �َ�ْbَ8َ ِوْرُهْ\ ِ)' اَ:ْ�ِ� َ)ِ�َذا�Sَ( �َول 
��' �� ا�
%�ء آ�ن آ;�� ا�%��ورة :�.�A@،  �و�v أ5@ ) ١٥٩: 8%�ان��A 7!~�

@	8 aا 'Lه�!�ة ر �Aل أ��! : aل ا� ��� رأ!� أآ;� ���رة :�.�A@ �� ر/
@A�.�:.  

و�� #�I$ )' ا���ن ا��0!\ أدرك أن اB a$ وB �8"$ ا���رى �Sط 
( 7	8 v�Lر $Z�A �&Q! 7ًاB ���� أ�� g��.&� ��A رى����@، وB"$ ا��

����mÍ��Ì��Ëا�bو w-/ ��B�	Z' ا�T	�ح �Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä l 
)�ن �و8	7 78م ا#�Zق ا�bو��B ا�%&�Zر<�� 6�8 أ�Bة إر�Lع ��Zc%�) ٢٣٣: ا�-��ة(

@	A: �"L�� �BI&
�6�8��mZ��Y��X ا:ب أن ! �W� �V[� ���]� �\
^_� �� �d� �c� �b��a�� � �`l )ق���٦: ا (Bوb�أن ا vو� \� ��>�&Z� ��

 �%�	�A ف�Q�ا w-
A $Z��ا v�G! z 6&� ؛�%�	�A ق�Z#Cرى وا�!�%$ اa أ�� ا��
�%�>�Z#و  '( @A ��I( ،��b	%�ا K��A aا @�"B �%� �ً	رى أ��ًا ه��و�� آ�ن أ�� ا��

K�
  .أR8\ ا:��ر و)' أ!
�\ !�.� ا/&��ر#@ ����Bل وا�	
�ء )' آ$ ��  �وإن ا�%&�I$ )' ه7ي ا�	-' 

�5 <�5' وه� ��0ن ����رى، )�7 ا/&��ر أول �� A"2 أم ا�%~�	��  @A لb	!

                                                 
� ا�7Zاء إ/�A �%8 �A $�8�% آ;�� ا���S' ا��7��' ) ١(A6 (أ(�
�� ا���ن ا�"�R\، )هـ٧٧٤: ا�%&Z# ،

 g�.%�7 /���، : ا%.� �A '��/)!�ض��ا : ،v!ز�، ص ٧، ج)م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠دار �c-� ��	�� وا�&
٢١١. 

)٢ (A '�8 �A 7%.� '5آ��، )&` ا��7!� ا���A v��T )	' ا��وا!� و ا�7را!� )هـ١٢٥٠: ا�%&�)6(� �.%7 ا��
 ،��
Z&�0&�ب (�� �8\ ا�2: �]7ر ا�;��7ار ا�Cا ������و�0&-� ا ،��/�Z&�ا v>� .٣٨٦، ص ٦، ج)�
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��


7�!�D �	A �T!7D  ) ��	8 6��"# aا 'L�0 و8%� )رA �Aر أ��7ر ا/&A و)' أ/�ى،
 ) �%�	8 6��"# aا 'L&�ل �� )ر���وج �Q�ا '( @A�.ر أ���م أ�7 ا/&�، و!

/"�A 7 8-�دة و/"�A 7 ( ا�
"7!�  ا�%7!	� أو ا�%20 )��� ، وا/&��ر !�م ا�Q	7ق 
)' �%�ر ا�%7!	� ، وا/&��ر أم /�%� )' ذي ا�.7!-�� ، و)' [�� ه�K ا�%�اvL )�"�ذ

  ).أ��Sوا �8' أ!�� ا�	�س( آ;�� ،آ%� آ�ن !��ل :�.�A@ آ%� 8	7 ا�-�Qري  
���8\ ، )5�0�ا !���ون �SI( @��8ر  aان ا�Lر �A�.[�7 ا	و<7 #��ر ه�ا 8

�ب �A ا�%	�ر )' ��<b] vوة 7Aر، وأ�Sر ��8@ /�%�ن ا��Zر/' )' ��Z ��8@ ا�.-
� �0A 8%�  ا�Q	7ق،Aأ $"T) ،zً�;&ا<&7اء وا� @T�5 6�8 @A�.( ودرج أ� aا 'Lر


&���K ) رL' ا�"# a�8 6	@ ( 8	8 K7	��B ��/ ��7 أ/��� ) #"��6 8	�%� ��
�رى، وآ�ن !��� �ً
�T� �%8 �/@، و أ�7ًا G8 ن�
&�� ا�A 8-�س )' ا:�� و!0

�v أ5@ ���� ا�
� وآ�ن !
&��� ا�]��ر  )١("[� [�اص: "إذا أه%@ و!��ل �@
 �%8 �	A �[Z� �ًG!ر أ��رى، وا/&�رL' ا8 a	� ) �%�����A\ 6�8 أ�� ا��

  .،)' <7ر �20 ا���زي )' ا�;�� و�-� أه�@ 8	@)
%�ء ا��ا/��Q وآ��5 ا���رى أ��ًا دار��A �ًB ا�].��A وا�&�A"�� وا�"�

�ا، وأ�� ا���رى ��� أ��ًا ه�	ً� T5ا وا�.�(I( , ة�-D w��� zر إ��&
! �( , zو


&��ر )' أ�� <v�> 7 ا�	� ا���8' أو اBC%�ع )�@!��m��F��E����D��C���������B��A

P��O��N��M���L��K��J��I��H��GQ����Y�����X��W����V��U��T��S��R

l )ابb�:٣٦: ا(  

S ر��ل وأ/�%�� و�� ا/&�L 7�( �ً[Q\ ��8@ إ���Q&��( ،@��8 6 أرB` ا�"�
وأ�0%��، و�� g-c أ�� ا���رى )' �"R\ أ��ا�@ )��ا د��$ 6�8 آ%�ل ��8@ و5-�@ 
 $A ، @!أ�A 'Z&0!z $>�"��( ، و78م ا/&���8 #]�ف �Z"L @5-", أ�ا �R! �%آz ،

 ��	8 6	�&
ذا ا�"�$ ا��اB` !&�\ ��8@ ، إذ ��آ�ن !
&�	' �8 ا���رى أ�7 �
 aا 'L8-�س  ر �A��8@ و/�\، )�7 روى ا a6 ا�� aل ا�وا���ل ا�]��w ر/

�� �� 5-' إz �@ وز!�ان �� أه$ ا�
%�ء ووز!�ان �� «: <�ل �#"��6 8	�%� أ5@ 
أه$ ا:رض )��I وز!�اي �� أه$ ا�
%�ء )T-�!$ و�����0$ وأ�� وز!�اي �� أه$ 

                                                 
)(


�م ا�7!� ا�%&�' ا��	7ي ا�-�ه�ن )�ري   ١� �A '�8 �!7�6 (�8ء ا(��ل )' ، آ	b ا�"%)هـ٩٧٥: ا�%&
 g�.%�ال وا:)"�ل، ا��ة ا�
��،  - �0Aي ���5' : /	� ا:<Z�)وت��A :، ط��/���ا �
/~�٥ ،

 .٣٧١٧٩، ر<\ ٤٥٥، ص ١٣، ج)م١٩٨١/هـ١٤٠١
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���

� �0A و�%8AIو )١(»ا:رض ) `A�A ��:ؤ!� ا����7 رأى )' ا	م 8�
إ�Aاه�\ ��8@ ا�

�����m��×��Ö��Õ:إA	@ ـ ورؤ!� ا:5-��ء �g ا/&��ر اA	@ )��ل � � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð

Ù��ØÚ��ß��Þ���Ý��Ü���Ûà����æ��å��ä��ã���â��ál )]�)�ت�١٠٢: ا.(  

وا�.g أن ا�	�� وا�G"  )�%� ا<&]� 6�8 رأ!@، و#�رك ا�%��رة ���#@ 

&%�K، و<�B 7ء )' ا:�� �8 أ�A �5 ���� رL' اa 8	@ <�لدا�%�، � @&cوور :

 aل ا��� �Dب �� ا/&�Qر وz 75م �� ا/&��ر وz �8ل �� ا<&]7 : "�<�ل ر/
")٢(  @�%�# �Aم ا�/Cا ��S وآ�ن–  aل -ر�%@ ا��!" : ،g��Q�ر ا�Q&/75م �� ا ��

�<��، و�-� )' أ���Q%�ور ا�S٣("و(  
0#�ن وا���رى آ% �G!أ '�( ،@[Q! ��IA ���&
� أ��5 0#�ن �ZA ���Dد !

�ن ��8@ �
7اد رأ!@ وإدراآ@ ، )� !&S gZ-�ب �Z&! �� ون���&
! �Z��c�8 و�%T�
 ,"A 7
�;ً� 6�8 أ�� 7Aون ���رة �� �@ )�%� !�!7ون D-�ة و�"�)�، )%� أ)

8%$ أ��  ا�%T&%"�ت إz اB&��دات أ�D¡ أ�.�A@ ا�]�اب، )�S gZ&! 7-�ب 6�8
 ��B ��--
A 7
Z&( ��B ن���@ )�7ان أ�� )�L$ و<7 !]�.[.A ن��ل !0GZ�
�ا�cه\ D �-T�� \وره���8 أن !�%B 6�8 ��أ�Dى ��D �	�� ، وآ��� !	-�' �%� أ�
را��\، وأن z !.&�� رأي أ�7 �	�\ وإن آ�ن ����ًا ، وإذا #-�� �@ أن  �� 7�Z&
و!

@ أ��ب، ��A ��\ ذ�� وأ<	"�\، )�ن ��I-/ �0 رأ!�\ !�Q�  ا�]�اب ، أو آ�ن رأ!

������ ���>:��m��²���±��°��¯��®��¬��«���ª��©��¨��§��¦l )$%	�ا :

                                                 
؛ <�ل ٣٦٨٠، ر<\ ٦١٦، ص ٥، ج١٧أB�D@ ا�&���ي، ا�
	�، �� �� 5-' إz �@ وز!�ان �Aب ) ١(

� ا�T.�ف ا/%@ د: ا�&���يAو أ w!�] �
8�ف و!�وى ��Z/ �8ن ا�;�ري ه�ا �2!7 � 'Aأ �A اود
'"�S �� ا�T.�ف وآ�ن ����L و �A 7��# /��%�ن !0	6 أ�A إدر!� و هAأ �	-�5'. ��7�ا: ����ل ا�> :

 �"L. 

)(
٢  g��.# ،u/ا:و \T"%�-�ا5'، ا��أ�%7 ا �A /\ /��%�ن���ا �Aأ @B�D7 : أ%.� �A aض ا�8 �A رق�c
, 
؛ <�ل ٣٦٥، ص ٦، ج)هـ١٤١٥، .ط. دار ا�.����، د: ا���ه�ة(�	'، 8-7 ا�%.
� �A إ�Aاه�\ ا�.

وه� !�-@  - رو�L ا�%.���7 : وا�R5". �\ !�وK �8 ا�.
� إz 8-7 ا��7وس #�Zد A@ و�K7 8	@: "ا��-�ا5'
��� : أن !0�ن #�Z!�� :��0م ا��)� ا�T� �A 6�8 ا:��د!A '( 2", آ&-@، �]7ر ا�0&�ب R	� ¢��5�A

5�ر اC/�م :A.�ث ا���ن وا�
	� C�A/0	7ر!�، و إ/	�د   - ا�%5�T'  - 7!;�� ا�&.����ت ا�. bإ5&�ج ��آ ��
 .ا�.7!2 وا7B Kا

� ا�"-�س أ��A 7% 8-7 ا�.��\ �A #�%�� ا�.�ا5' ) ٣(A7!� أ�6 (#�' ا(�، ا�%
&7رك 6�8 )هـ٧٢٨: ا�%&
 @&�Z5 6�8 @"-cور#-@ و @"%B ،م�/Cا ��S ع )&�وى�%T� :A 7%.� \/�> �A �%���6 (� 8-7 ا(�: ا�%&

� ��	7 ا�	7Tي ، ط: ، �]7ر ا�0&�ب )هـ١٤٢١Aأ ��"Lت وورد و�Z١١٣، ص ٣، ج)هـ ١٤١٨، ��١. 
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���

�ا)g ا�]�اب وأ����ا ا:�� إ����) ٣٢! z �%A ����8 روا�S%� أ�و��m�� �̧ �¶��µ��´

� �À��¿� �¾�� � � �½� �¼�� � �»��º� �¹l )$%	�أ��ًا <7 ) ٣٣: ا \�� �	�-� ���>

(�D ن�0!  \���8 ��m� �Ì���Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä�����ÃÍ� ���Î

��Ïl )$%	�ل) ٣٤: ا��( ��&���� aا g(وا ����و:�m�� �Ï��Îl )$%	�ا :

٣٤.(   

&��ر ا�"�<$ ا��-�w ا���Z ا��ي !.
� �� ا/&��� : و�5 ��4ت ا�,��12ر!


&��ر ! $A ،��	8 ل�Q! �� أو ��	
.! z �� ة�ا�7ا��8 )�@، )� !
&��ر )' ا�87
 zا و�/ �Z.! z �� ���Q�ر ا�
&��ر )' ا:�! zأي، و��7اد ا
A %"�وف�ا ��Z�ا
 7> �ً	
� �ًQ�S -�ب��ر ا�
&��ر )' أ�! z.�)�، و�ر ا:��� ا��&
! $A ،�-�8 �&
!

&��ر �� <�ب �	�\ وأدرك أ��ا�@ و#��"�#�\ ! $A ، �&Dن ��8@ وا��b�ا ���#

\�#���%cرة. و��ا/& $�I# و��  aل ا�:�.�A@ و7B أ5@ آ�ن !
&��� )'  �ر/
@	
وإن ا���Q ا��-�w ه� �� !"�ف �� !
&���، و!&��Q �� . آ$ أ�� �� !.

�ده�B�8 أ�G-�ا �� �B�&�ا ��Q&! �%س أ��<�\ آ�	�١(.ا(  
  :ا�*را��ت ا��2'��

      6&��S ���� K��ع و#	���و���L�و���� ا�%"�����!� ���� آ&-���ا وأ�����ا )��' ه���ا ا�%
� ا�� ��&� ا6� 	�"�    إ/%��8$ ا�-7وي )' آ&�A@  ا�%z�Tت ا�7آ&�ر � �!*أ ا�� �رى 

��&�Tا78 #�-���� و��  .G( �8 @�( \�0#$ ا���رى و<
   '�( aا $�G( ر ��7ي�� ا6� 	م      وا�7آ& �، آ�1' : ا�� �رى 9!"& � ا�+�آ," � 

�ل ا���رى وc-�"�� ��آ%�&��� ��/��م، وذآ�� ��� ه�\ أه�$        � �!�G> ول )�@ 78ة�	#
أ/��ب اD&��ره\، وه$ ا���رى �����b أم [��� �����b؟ أ��Bب ��8      وأ�Aن . ا���رى

  .ه�ا ا�
~ال و#�0\ �8 أد�� آ$ )�!g ���ا ا��أي
� ا�  *;�ة ا6�  	�"� وآ&���ب   ��"���57ن ���8' ر���L ا�	.���ي   �	�  > ا��  �رى 

��2 #�0\ �8 ���` ا���رى )' ا���ن وا�
�	� و<�ا7�8 وأ/�� �����رى و����`      
7 ا������Q أ��0A '�A و8%��، و#��0\ ��8 ا����رى        �����رى )�' 7��8 ا�	-��ة و)�' ��8      

v>ا�  . وا�

                                                 
)(

S-�0 : م، )' ا�%�<٢٢/١٠/٢٠٠٩v�%b!7 �� ا�G!Cح وا�-��ن راvB أه%�� ا���رى )' اC/�م،  ١
��	� .١=page&١٣٦٣٩٦=t?php.showthread/vb/info.hanein.www://http 
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���

و�%� آ&w أ!�G ا�7آ&�ر #�)�g ا���وي، ���R5 �8 \�0#  2!� ا���رى )�'  
ا���!"� وا���رى )' �]�در ا��Z@ وا�&��!v، و��!� ا���رى، و�0��� ا���رى، 

  .و�
&�-$ ا���رى، وا�	��G وا���رى
#�0\ و<��رن   رى = ا�*�,��ا9"�ا���و��7آ&�ر �578ن �8' ا�	.�ي آ&�ب �8 

@A�&آ @A \&Dآ;�!� وا:<���، و£� �A�A وأ)�د ��c7!%��ا�رى وا�  .)�@ ��A ا��
� ا6� 	م    و��7آ&�ر زآ�!� 8-�7 ا�%�	"\ ا�w���Q آ&��ب ��8       � #< �م ا�� �رى 
  .وR5\ ا�7!%��ا��c ا�%"���ة و�7ى #�-��R5 gم ا���رى

وا���رى '"5 ا�?<��� ��، ����� �.%7 /� ا���رىو�� آ&w ا�%"���!�، 
@"!
� ا6�	م�£/&�ذ <.��ن 8-7 ا���%�،  وا�1��£/�&�ذ أ��A��A 7�%'،     وا���رى 

�� AB #<�م ا�+�� ا6�	��وا�� �رى  ����� 8-7 ا���%� 8-7 ا���Q�g،   وا���رى 
� ا6� 	م   �       ،w��-� م��
� ا6� 	م    ��%
&���ر �
�	7 8-�7 ا� � C�� �1وا�� �رى وا� 

  '��� ا6�  	م ا����"�اوي، ������� �.7��% �&��  �����7آ&�ر �
��� ه�!��7ي،   وا��  �رى 
�   �£/��&�ذ ���Bل �.%��7 ا�%	���T، وآ&���ب     وا6�  	م وا��  �رى    �ا��  �رى وأ�Dه  � 

  .��7آ&�ر 8-7 ا�.%�7 إ/%��8$ ا:5]�ري ا�*�,��ا9"�
و[��ه� �� آ&w ا�%"���!� )�' ه��ا ا�%��Tل، )��7 آ&-��ا 8	��� آ;���ًا و<&���         

�ا ا�%�Tل �&6 5
&7�Z �� درا/�#�\ و5
�\ A%�� )&.�@ اA   a.;ً� وأ�--	� أن D75$ )' ه
�ع، و/I#	�ول )' ور<&' ه�K 5%�ذج �� و<���B vءت )' /��ة L���8	� )' ه�ا ا�%

�ر#�� �	��  �ا�	-' � v��>�وأ�;�� !
&����A 7 )' ا���رى، و<7 اD&�ت �� ه�K ا�
��#���� <���!�، :���.�A@ )��' � �ا:و���6 )��' �����ورة ا�	-��'  واE&  � '  *ر ا��!  �ى)��' 

� ا�,�CE ا�Hي اF&' :"�; :��1E أ�+�':�وه�ا أ!�G آ�ن )' وا<"� 7Aر  وا�$�#"� 
� I  Jن �&�آ  � '  *ر    ���  �ورة ا�?!  � ا�0-���ى، وا�]���رة ا�;��;��� ه��'    �أ�  +�': 

�     �ا���1رة ا�?!� وا�]�رة ا��اA"� ه' . ا��!�ى ���2"*ة أم ا�, �K?"5 أم � �,� 
�رى أ/�!�، وه�K �	� أن 5
%����> ا�+*�!"�S � . '( ��ذ v-&# 7ي�B ��2 ��و��

آ&��w ا�
���� وا�%����زي وا�%����\، ���v �.�و���� �&.����$ ه���K ا��<����v ودرا/��&�� �&��6  
�م ه�K اz/&��رات�Z� 6�5]$ إ.  

      6���"# aا '�L7 أم /��%� ر��
)Z' ��` ا�.7!-�� أ�Sرت ��8@ أم ا�%�~�	�� ا�
     z.��ل، وه�' د�ره�� ا�&Dا ��%	�� @�A $%"( ��IA ��	8     ،£ه�$ وا:/��ة�رة ���&/zا ���

���� آ&����A  ��%�� )���غ ر/��ل اa   : (وآ��ن رأ!���� راB.�� )�%��� رأت، <��ل ا���A ا:�����   
@A�.�: ]�` <�ل�ارا          : ا��� ���ا، )%�� <��م أ��7 �&�6 <��ل ذ��ا )�5.�وا ��\ ا������>

        zج و��Dا a!�� 5-�' ا ���، )�����ذ ����6�8 أم /�%� )��آ�  $D\ د�	أ�7 � \�! \� �%�(
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���

�\ أ�7ا �	�\ �&# 6	�57�A ��. و#.��g رأ/�� )Z"�$، )�%�� رأوا ذ��� <����ا )	.��وا          0#
�%] �G"A $&�! \�G"A ا �&6 آ�د�  .)١()و���

: أ�� اz/&��رة )' ��<b] vوة 7Aر ا�0-�ى، )��B 7ء 8	7 ا�A ا:��� )' آ���@
" aل ا�ور/\ !-�در <�!� إ�6 ا�%�ء �&�B 6ء أد65 ��ء �� 7Aر b5��D�  ،@ج ر/

�ح%T�ا �Aر ا�	%�ا �A ب�-Q�ل ا��(� :aل ا�أه� �	bل أb5��0@ اa ���� �	��    ! !� ر/
!�� ر/��ل اa )��ن ه��ا     : أن 5&��7@ أو K�DI&5 أم ه�� ا���أي وا�.��ب وا�%7��0ة؟ )���ل     

�ر ���  "# \� @�b	( م���� %A	bل ��، ا�A ,�5�	�س �&I5 6#' أد65 ��ء /�اK �� ا��
  @����8 '��	-# \��� w�����ا ���� Kن ���\     وراء�A����! zب ����ء و����	ء )���� K£��%#و ���L��

 aل ا�  .ذ�� �Z( ،\��#��5"$ ر/
ا<&��اح و��8$    �و��رة ا���رى أن ه�ا ا�].�A' ا���T$ ا<&�ح 6�8 ا�	-' 

             v�>��ن ا��&��ل و��%�	Z� $���T�ا 'A�.�[�أي، وه��ا !�7ل 6��8 �"�)�� ه��ا ا���ه��ا ا @�
�  "L �%� w/�	%�%�0ن ا�ر ا�&D2 ا�� 'T�#ا�&/z'ا�&���"7و ا�ا bآ�� �.  

 �أ�Sت �A��أي )	�, ر/��ل اa   �)��ل ر/�ل اa : "... و)' روا!� ا�A إ/.�ق

و����� �"���@ ����� ا�	����س )
����ر �&���6 إذا أ#���6 أد6���5 �����ء ����� ا������م )	b����@، ����\ أ�����  

w�����A)رت)٢�6 ���L 6�8 ا����w ا��ي b5ل ��8@ )%�¡ ��ء �\ <�)�ا )�@ . )٣()"	Aو

ا��أي �� «: )��ل �b5ل 6�8 ا�	-'  �أن /�B �57-�!$ : ا�.�-'و<7 ذآ� . )٤(ا���5

  .)٥(»أ�Sر إ��@ ا�Q-�ب

ه�K 5%�ذج  و<-
�ت و��ر �� ا/&��رة /�7 ا�%�/��� ��6 اa ���8@ و/��\    

                                                 
�]��7ر (b��8 ا���7!� أ��A' ا�.
��� ���8' ا�����-�5' ا�%"���وف �A���A ا:����� ا�b��Tري، ا�����0$ )��' ا�&���ر!�،   ) ١(

  . ٣١٤، ص ١، ج)��<v ا��راق، و�0&-� ا������ ا7�Cار ا�;��2: ا�0&�ب
)(

٢ w����ر،: ا�Aا� w��> وا�7ه�.  
  .�A�"�� ا�%�%�� أي د<2: #"�ر) ٣(
� ا���/\ 8-�7 ا����%�  ) ٤(Aأ  '����
�<�v اC/��م،   : �]�7ر ا�0&��ب  (ا���وض ا:�5 ،    ا�%���0' ا�	.��ي،   ا��

�S%� ا����A 7�%.� �!7 أ���A 7�% 8;%��ن        : ؛ وا��R5 أ!��Gً  ٦٢، ص ٣، ج)و�0&-� ا������، ا7��Cار ا�;���2  
دار : ���Aوت (8%�� 8-�7 ا�
��م #���7ي،     . د: �%���ه�� وا:��8م، #.���g   ا��ه-'، #��ر!� اC/��م وو)���ت ا   

  .٢١٧، ص١، ج)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ا�0&�ب ا�"�A'، ط
)(

، ا�
���ة ا�.�-��� )�' /���ة ا:����      ١٠٤٤/�	� ا��)��ة   / �A �A '�8٩٧٥ه�ن ا�7!� ا�.�-'، /	� ا���zدة   ٥
�ن،  �I%�وت(ا��A :%"�)� ، د�٣٩٣ص ، ٢، ج)هـ ١٤٠٠، .ط. دار ا  .  
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���

@A�.�:.  
�� ا�,"*ان ا�2"���  -:ا���رى 

أ�� )' ا�%�7ان ا�"
��0ي أو ا�
��/�' )	7�T أن ا����رى /�%� ��Aرزة )��@ و<�7         
��Tه��7ا )��' /��-�$ اu���Q! a و!-	��'   �ذ���� آ&��w ا�
����ة، )���7 آ���ن ا�	-��'  أ���Aزت 

6��"# aد )' /-�$ ا��T��0ام 6�8 ا�ا @A�.و!., أ�.  

���ه\ ��%	"��ا       : )��B 7ء )' ا��وض ا:5  �� !��' %A �!��> ��8 ��-Q�أ#�6 ا

� �0A ا�]�g!7  ���8ه\، )�/&��ر ا�	-'Aه\ �8 <�!�، )��م أ�-Dس وأ�	�ل   �ا���(
 ،�
)��ل وأ�
�، ��\ <��م ا�%��7اد ��A 8%��و )���ل !��         ��\ <�م �A �%8 ا���Qبوأ�

 6/��5�ل �� آ%� <ـ��� A	ـ� إ/�ا��$ �% z aل ا���m��N��M��L���K:ر/

��P���O�������������������������������Ql )ن، و    )١�و����0 اذه��w أ���5 ور���A )����#� إ���%0"� ���5 �����#�

 �A 6�إ �	A ت�/ �� g.��A �;"A ي��%��د ا���5 �"�� أو آ%�� <��ل     )٢(�ك ا��
��\ <��ل   ... �
 aل ا�، وإ5%�� !�!�7 ا:5]��ر، وذ��� :��5\ 7�8د       »أ��Sوا �8' أ!��� ا�	��س  «: �ر/

�ا !� ر/�ل اa إ�A �5اء ��� د����� �&�6 #]�$     ��> ،�-�"��A K�"!�A ��� \�5س، وأ�	�ا
       @�	� v�	%5 ��%� ��"	%5 ،��	&��5 )�' ذ�I( �	��6 د!�ر�5، )�ذا و��� إ�إ    ،�	���
أA	��	�� و5

  aل ا��0#�ن ا:5]��ر #��ى �����8 ا�	]��ة إz �%�� ده%�@          �)�0ن ر/� zف أ��Q&!
   ��A�%7!	� �� 78وK، وأن ��� ���8\ أن !
�� �A\ إ�6 78و �� �Aده\، )�%� <��م ر/�

 aذ �ا�"� �A 7"/ ؟ <��ل : "<�لaل ا��	��   : <��ل . أ�B$ : وا�5I0( a #�!�57 !� ر/ 7�>
و�57���S أن ���� ��A ���¥B@ ه��� ا�.��g، وأ��8	���ك 6���8 ذ���� �8�د���A       ���5 و���7<	�ك  

    ��	� $�Q# ��� ،�"� �.	( %� أردت�ل �و��ا���	� 6�8 ا�
%v وا����8، )��, !� ر/
ر�B$ وا��7، و���� K��05 أن A 6���#	��� 7�8و�5 [�7ا، إ���5 �]�-� )�' ا�.���ب، ��7ق )��'          


� A	� �A 6�8آ� اaا���( ،�	�8 @A ��# �� �	� �!�! a"$ ا�ء، � .  aل ا�
� ر/�(� 
�ل /"7 و5���@ ذ��� ��\ <��ل    �A :»        6 <�7 و57�8' إ��7ى���"# aوا )��ن ا���Aوا وأ���/

  .)٣(»ا����Z&��، وا a�5I0' ا�ن أ�R5 إ�6 �]�رع ا���م

                                                 
)١

�رة ا�%��7ة ٢٤ا�!� )  / ��.  
)٢

  (��-.��A �	!7� %�د��ك ا�A.  
 (

٣
، وا�.�-�'، )��'  ١٢٠، ص ٢، وا���A ا:���� )�' ا�&��ر!�  ج    ٩٥، ص ٥ا�
����'، ا���وض ا:�5 ، ج     (

دار ا�w&0 ا�"�%��،  :��Aوت( �A�%	` ا�%.%7!� ا�%�اهw ا����57 ا��
��5'،  ،  و٣٨٧-٣٨٦، ص ٢/��ة ج
  .٣٥١ ، ص١، ج.)هـ١٤١٦، ١ط
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���

�رة ���� ا�����رى �����D ����2 ���8\ ا�	-��'   ��� K����(�  !���> ����8 ����
%A ،�
            g!7�[���0 اA ��A6 /���57 أ��ب ���2 أد��رة ا����رى ه	�� #"��ض �	�� ا:/��[(� 

�A$ ��8�\ ا:5
��ب ا������      ��Aأ!@ وه� أول �� أ/�\ وه� أآ;� ا�	��س �.-�� ��	-�'    
�ر ا�"����$، ا�%������ر  �وذو ا�Q-����ة وا�7را!����، ����\ ����0#\ /�����57 ����%8  ���(�وه���� ا�%

   ،������\ #���0\ ا�%���7اد ���A 8%���و  �A�����8�T، ا�]���!` )��' ا�.��g،ذو ا�&���A�T ا�%]���
�!�B��%�و���&�\ �� ا� . @����8\ ا:5]��ر   ) أ��Sوا ��8' أ!��� ا�	��س   : (�و8	7 <


&	�, ا��%\، وه� درس �� ا�7روس  �أن ا�	-' ! vب را��!�!7 ا�.�ب وه� أ/�
  .ا�&' !wT ��8	� أن �Z� '"5دا#@

�رة وه  �إذن ا�	-' �%��A أي��رة )&�7م أه$ ا��ن  w�c ا��أي وا�%��(�"! \
  .ا�%
~و���

 '( ��#�&D&' ا�ر ا�و)' ��Tل ا�
��/� ا/&���رة   ا���رى ا�+�'"�و�� ا�]
  .أ�.�A@ )' أ/�ى 7Aر �ا�	-' 

  @��Q!ه-' )��' #�ر����%���   : <���ل ا�	8 aا '��L8-���س ر ���Aأ/���وا  : "<���ل ا ���%�(

� �0A �ا:/�رى <�ل ا�	-' Aء؟ )��ل أz~ة : ���ذا #�ون )' ه���"�"\ وا�ا �	A �ه

7!� )&0�ن �	� <�ة 6�8 ا��Z0ر، )"
6 اa أن !�7!�\ إ�6 اC/�م أرى( \�	� �DI# أن .

 aل ا�z واa !� ر/�ل اa أرى �� رأى : �� #�ى !� ا�A ا���Qب؟ <��: �)��ل ر/

� �0A، و��0 أرى أن 0%#	� (	�Gب أ8	��G�( $��8 �� ���8 �0%&( \�>ب 8	��@،  Aأ

 )١(ب 8	���@، )���ن ه��~zء أ�%��� ا����Z0 و���	�د!7ه� )���LI -�"%��� -و#%0		��' ���� )��� ن

٢()��ى (  aل ا�� �0A �ر/Aأ @��> ��� .��> �� �)�%� آ�ن ��� ا���B 7¥��    . و�\ !�

 aل ا�� ���0A <�7��8!� !-����0ن، <���� �)���ذا ر/����Aوأ :aل ا�أD-���5' ���� أي ! !��� ر/��

���ل ر/��ل   S'ء #-��0ن؟ )�ن و7Bت �0Aء ��0A وإن �\ أ�0A 7Bء #-�آ�� �-��%0��0، ) 

                                                 
)١

  .!"	' ا:�Sاف وا��ا�7 �	7!7: ا�]	�د!7)  
)٢

�ى)  �( :�
  .أي أ�w وا/&.
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���

 aا�) : \�A7 �8ض 6�8 �8ا��7اء، Z�ه\ ا�Dأ �� �A�.ي �8ض 6�8 أ����0' Aأ

���@ #"����TS�-   6ة <�!-� �� ا�	-' -أد65 �� ه�K ا���Tة > aل اb5وأ:��m�����������¬��«
¶��µ��´��³��²��±���°��¯���®¸��¾��½��¼���»��º��¹¿����À

��Â��Ál )١(   6�����"# @�������mÑ�����Ð��Ï��Ó��ÒÔ��Ö��Õ×����Ù���Ø:إ����6 <
��Û��Úl  .  

        ��D5' ���2 أ��A��¢ ا�	%��ل ا��%B 6��8 <��%� وه' #�7ل �	رى ه�و7T5 أن ا��

  .��Aأي /��57 أA' ا�]g!7  �ا��/�ل 
)-�در ��G( �� �8�%Bء ا�]�.��A   : و)' ا��وا!� ا�&' ذآ�ه� ا�A آ;�� ا�#' 

��Gوا وا<"�� 7�Aر    �%� )�#@ ا���Qوج ا��SCرة ��A��Qوج إ���\،���2 ه�~zء ��\ !.      �
�ا ���   �-�c �!��ء اz~ه ��D%~ر�ا ,"A "7و، و<7 78د�ء ا���ا ��ا ا����دة وأ�--��(

/\ ا��Qوج إ���\، )%	�\ �%bة �A 8-7 ا�%��w، و���� �A /	�ن، وا�	"%�ن  �ا�	-' 
��8 �A وأوس ،���� �A٢ �A�.[�ء اz~�( ،�  '( ت��ن ���ء ا�"7و اA&��ء ا�%-.!

6��"# aا $�-/.  
�A�.��[�-", ���� ا���@ ����\ إن ا���ن �����إن أردت أن #%2��0 )��' ا�7%!	��� : "!�

$"(�( " aل ا�6�8 ا��Qوج �����ء ا�"�7و، و���0     �أي آ�#ً%�، ورأوا أ�5\ أB-�وا ر/
أي A"���7 ا#����Qذ ا�����ار ا:�����D، وه����ا ا������ار ا8&-���� )����@   )٣(":�&���@����-� "A"��7 أن  

ا أ��� ��� ا:���ر ا�&�' !	-��' ����\      ا�%]��.� A"�7 أن ا/�&%v ��¦راء ا�%��Z�&Q، إذا ه��      
0#�ن ه	� ر<� )' ا#�Qذ ا����ار )��~دي    z 6&� ،أي���A �Dوره\ وأ�S 7 أن"A @8�-#ا
ذ�� إ��0Z# 6 ا�]  واb�5ام ا�T%��8، )�ن ا����7 إذا أ�7ر <�ارا !	-�' ا#-�8@ )��@  

                                                 
) (

١
�رة ا:��Z5ل    ٦٩-٦٧ا�!��   �/ ��� . ��R5وا :    @�Q!ه-' )�' #�ر������57، ص   ١/٧٨ا��ا wاه��، ٣٢٥، وا�%

  .٢/١٣٦وا�A ا:��� )' ا�$��0 
)٢


�	K7 ج )  � '( $-	� �A 7%م أ���Cا @B�D"�5'،         ٣٥١، ص ٣أ	]��ه%��م ا ��A زاق�����0 8-�7 اA ��Aوأ ،
g��.# ،زاق��8-7 ا  	[� : ،'%R8:%� ا���ا w�-�)وت��A : ـ ط����/Cا w&0%�٥، ج)ه�ـ ١٤٠٣، ٢ا ،

  .٩٧٣٥ر<\  ٣٦٣ص 
)٣

  .ا�7رع: :�&@)  
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���

)١(.  
� ��E&� أ�*�  :ا���رى 

   '#I�! ��� ���:آ;�� )' ه�ا ا �Aء )' ا�B 7�( :&/ا   aل ا�أ��.�A@   ����ر ر/�
)��' وا<"��� أ���7 أ!���Qج إ�����\ أم !%2��0 )��' ا�%7!	���؟ )-���در ���G( ���� ���8�%Bء        �

�A�.[�ا ���8@    �ا� ��%� )�#@ ا��Qوج !�م 7Aر إ�6 ا�SCرة �A��Qوج إ���\، وأ�.�
 ,"A ��6�8 ذ @"A�#، و�	%7!�م )' ا��%��A ل��/ �A 'Aأ �A aر 8-7 ا�S، وأ��ذ '(

)��	�, ود�A $��D&��@ و���-� :�&��@ و���Dج   ��¥��� 6���8 ر/���ل اa أ���.�I��( ،@A�` أو
!��� ر/���ل اa إن أ�--��� أن #%2��0 )��' : �����8\ و<��7 ا5;	��6 ��8�م A"��, أو�¥��� )������ا 

  ).�� !	-�' �	-' إذا �-� :�&@ أن !G"�� �&6 !��#$: ا�%7!	� )�)"$، )��ل
 6Z�[%�أن ا �	7 هT	(�   �A�.�[�%�<��ة     �<7 �8ض 6�8 ا�وج ��Q�أ��� ا

"7و �Dرج ا�%7!	� وا/&��ره\ )' ذ��، و<7 ذآ� ��\ #�� ا��ؤ!� ا�&' ره�، ورؤ!��  ا�
   ،���D7ا��A ����#��%�وا ���	7!%��A -����ء�6 ا���إ �����ؤ!��� #��م، وا����"� �ا:5-����ء ���g آ%��� ه��

 aل ا�رأ!� «: <�ل �و#���Z$ ا��ؤ!� آ%� )' ��A�B 2!7 رL' اa 8	�%� أن ر/
	.��، )Iو��� أن ا��7رع ا�.]��	� ا�%7!	��، وأن      آ5I' )' درع �]�	� ورأ!�� ���Aا !  

��D aوا �Z5 ��-�ا «@A�.�: \،    : ")��ل�	)���� <��#� ��	ا �8��D)�ن د �	7!%��A �	%>أ ��
aل ا�و8	7 ا�A إ/.�ق !�رد ه��K ا��]��   . واa �� دD$ ��8	� أ�7 )���: )����ا !� ر/

�ل ��v رأي ر   "... و�	�� ��/ ��A 'Aأ �A aى رأ!�@ )�'     وآ�ن رأي 8-7 ا��! aل ا��/
 aل ا�!K�0 ا��Qوج )��ل ر��Bل ��� ا�%
��%��     �ذ��، وأ�Q! zج إ���\، وآ�ن ر/

    ��	A ج��Dا aل ا��%� أآ���\ ا�A a����دة !�م أ�7 و[��K �%� آ�ن )�#@ 7Aر !� ر/�
�ل ���/ ���A '��Aأ ���A aل 8-��7 ا����( ،�	Z"��L\ و�	��8 ���	-B ���5ون أ���! z �	6 أ7��8ا����إ : ���!

aل ا�، أ<\ )' ا�!7%	� �Q# zج إ���\، )�اB�D �� a	� �	�� إ��6 7�8و �	�� <�u إz     ر/
      ����A ا�أ����ب �	���، و���� د�����D ��8	��� إz أ���-	� �	��@، )���87\ !��� ر/���ل، )���ن أ<����
�ه�\ ور���ه\ ا�	
��ء وا�]�-��ن �A���T.رة     Bل )' و�B��ا <�#��\ ا��Dوإن د ،�-.�

�ا ���D-�� آ%�� ��Bءو      �"Bا ر��"Bوإن ر ،\�>��ل اa     . ا�� )��/�A س��	�ل اb�! \��(� 
 aل ا�  .)�z �-�( @&�A)٢&@  �ا��ي آ�ن �� أ��ه\ ��� ���ء ا�"7و �&6 دD$ ر/

���@ أ!��G     �وه	� �5ى )' ه�K ا��وا!�� رأي أ��7 ا�%	��)���، )���	-'     �� v%&�/ا
   ���Aو�%� !"��ف درو ���	آ�/ �� �وه� !�آ� �� آ�ن ��8@ أه$ ا�%7!	� �� <-$، وه

 ،���Dل و�7ا�8	���7 رأى آ;��ة ا�راء #�7ور     �، و��0 ا�	-' �وه�ا ه� رأي ا��/
                                                 

)١
  .�578٢٠٥ن �8' ا�	.�ي، ���` ا���رى )' ا�87�ة اC/����، ص )  
)٢

  .٣، ص ٣، وا�A ا/.�ق )' ا�
��ة،  ج٧٥، ص ١ج � ا�A آ;�� )' /��ة ا��/�ل)  
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��	

�ل ا��Qوج ����ء ا�"7و �Dرج ا�%7!	�، وا)��\ 6�8 ذ��، �\ د�A $D&@ وا/&"7 ����ء �
���Aأي  �إذا أ���D ا�	-��' . ا:7��8اء، وذ���� I��Aن ار#��7ى �-
��@ ا�.���A' وز!��@ ا�"
���0ي

، وه� ا��أي ا����$ ��A��Qوج، و��\   و#�ك  ا��أي ا��A �D��[\ �� أ5@ آ�ن !%�$ إ��@
ذ���� و���\ !���آ� /��--� :����A K���Dا ا����أي أي ا����Qوج، و���0	�\ 8	����7    �!"���$ ا�	-��' 

�ا ��8@ ورأوا أ�5\ ا/&�0ه�ا، <�ل ��\ L�&8أن      : (�ا @�&�z ���� -�' إذا	�آ��ن  ���
��"G!()١( . @A�.أ� �� v%/أي و��ا �D7 أن أ"A رى�  .�إذن #%� ا��

!�� ا����رى، <��ل /��w��> 7        " وا<"�� أ��7  "ا������ة   وA"7 ه�K ا��ا<"� ���b5

K��
Z# '( 6��"# aر�%@ ا:��m_��^��] l)٢(  ¢��&5 w�8 �!ا� Kه� ��b5 7��

أ�.�A@، ورأى ا��-", ����Aء ا�"�7و     �ا���رى )' وا<"� أ��S 2�� 7ور ا��/�ل 
       !7%��A ا��ا، و���ا ا#-"��ا ذ��� )�' [�bوة ا:��bاب )-���b�( �	!7%�رج ا�D   ا�	�� وأ<���

�ا ��"7و �"&-�!� �A�7رس ا��ي #���K )' أ�7، و<7 آ���5 ��	-�'   B�Q! \�7ق و	Q�ا� 
إره���ت �� #�� ا��ؤ!� ا�&' ره� ���I�# 2ول ا��ؤ!�� <&���6 ��� أه��@، و<&��6 ���         

��� ��A�#£�� و�ه�ا #"��\  '(، و�	در�8 �]� �	%7!�ول اI#و ،@A�.أ�)٣(.  
�ع ا�����رى  !���%$ آ�)��� أ ��L��ر ا�%
���%�� ا�
��/���� واz<&]���د!�  إذن ����

وا���Tد!� واBz&%���8 وا�&"��%�� وا�Z	�� وا���5���5 وآ%� !"�\، )�ن �	�/-� ا�!� ه' 
ا�����Tد )��' /��-�$ اa ����2 وا<"��� أ���7، وا�%����ورة ��0#�ن ��%
���%��، أي أ���.�ب     

� �0A و�%8  A�57 أ�
�%��   و[��ه\) رL' اa 8	�%� ( ا��أي وا�Q-�ة وا�7را!�، آ
  .وأ�A �Dأ!�\ �ا/&��ره\ ا�	-' 

  -:ا�*روس ا�,�412دة �5 ا���رى
�ن ا�.��ب      �K��A 'Z&05 ا��<��v آ�I;�� ��� �%��ورة ا�	-�'  ¥�S '�( @A�.أ��

�اw�5     �وا�
��/�، و��0 #�w5�TA 7B ذ�� ���ورات أ�Dى ��	-�'  B '�( @A�.��:
�، )�	-���' ��8	��� أن 78!��7ة، )���u اآ&�Z	��� ���A ���� K����Aب ا�%;���ل، و���5ى أ����5 أ�;���� ����

           2��� 6���"# a6 ا��إ ���A رى 8-��دة !&���ب�5
&7�Z �� ه�K ا��7روس وI�A \��"5ن ا���
aر )' ه�ا ا:��، وه' ر�%��� ا��&

&7�Z ا�%
&��� وا�%!.  

:��.�A@ )�' أ/��ى 7�Aر ���2       �5
&7�Z �� ا/&��رة ا�	-�'  : ا�*رس اOول 
� ��0A و��%8      �Aر /���57 أ���&
���%��    )  	�%��  ر�L' اa 8 (آ�ن ا�%�A �5%�� أ��8ف:

                                                 
)١

  .٤٢٢، ص ٥ا�
���'، ا��وض ا:5  ج)   
)(

٢
١٥٩ل 8%�ان    .  
)٣

  .٣١٦٥، ص ٥/�w�> 7، )' ��ل ا���ن، ج)  
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��


\�� `�[! �%A ة�-D �;وأآ.  
�آ���5  ) ر�L' اa #"���6 8	�@    ( وا/&��رة ا�Q-��ب ��A ا�%	��ر   : ا�*رس ا�$�#

ا/&����رة ����%�8 87��#� إ���6 /��~ال أه��$ ا�&%.���� إذا دل 6���8 ذ���� �"�)&��@ A���~ون 
��T�#ا�&/zا v>ا�  .ا�.�ب وا�%

7ر ا�0-���ى آ5I%�� ��5ى )�����   وا����رى )��' ا���Qوج ���bوة �A    : ا� *رس ا�$�� (  
و!	�R رأ!�\ ���2   �ا�-�"� ا�"� 7����D ���£ �� ا:5]�ر ا��!� آ�ن !�ى ا�	-' 

  .     آ�ن !Q�6 78م  \�#�[5��A @��Qوج �"@ �Dرج ا�%7!	� ��&�ل ا:78اء
C'-' : ا�*رس ا��ا	�رة ا��7ة أم /�%�، �و)' ا/&�
رL' ( و<-��@ ��أي ا�

 ��	8 a7 ��)  ا��&
ذ�� ا���رى ا:/�!� وا:�A �Dأي ا�%�أة، إذ دل 5  6�8
  .ر���B ����8 وو<�ر ��%�8

وذهw ا�.0%�ء  #���Q ا�.g �� ا�&%�zت ا�راء: و�� أه\ )�ا�7 ا�%��رة

�س إ�6 ��اهS w&6 ، <�لZ	�ى و#%;��@ )' اb�%�ه�ا ا �!�8-7  �� ا:د�Aء )' #]

  :ا�ّ�@ ا�Q��ب

�!��� :"� ��1��� وإن آ?W ذا رأي U�; �"�V ا�S+T        إذا ;5ّ أ�� 

              24# AXYV 5"&ا� Wرأ� �#Z�� ��\�X       C ـــ� Aّ� *E �� رك*Vو

SX١(.ا��( 

�D  : و<�ل 
  اE   �ن '�أ�   c رأي b"   �ك وا��1   �   

  

   5"    ?D=ا U    �; U    4�� = @+��    �

                                                 
)١ (g��.# ،ل�
�� ا�"���'،  ا�0�0� �A 7%.� �!7�ء ا��A ����%�ي، : ا	��0!\ ا�وت(�.%7 8-7 ا��A : دار

�ت ا�.%�ي، �"T\ ا:د�Aء، : وا�R5. ٢٥٩، ص ١، ج)م١٩٩٨- هـ ١٤١٨، ١طا�w&0 ا�"�%��، >�!
: ا�%&�)6 (�.%7 ر�A 7�S �8' ر�L : وا�R5 أ!Gً�. ٤٩٦، ص ١، ج)��<v ا��راق: �]7ر ا�0&�ب(

ور<\ . ، ر<\ ا�bTء ، ه� ر<\ ا�%7�T�(7�Tا ٣٥آ���� (و [��K �� آ&�ب ا�%��T�  ،��T ا�%	�ر ) هـ١٣٥٤
؛  و8-7 ا�"�A b!b ١٢٠، ر<\ ١٣�]Z.� ا�&' !-7أ 8	7ه� ا�%��ل )' ا�%7�T ا�%�-�ع، جا�]Z.�، ه' ا

�ارد ا�R%�ن �7روس ا���bن، w�D و�0\ وأ��0م )هـ١٤٢٢: ا�%&�)�A 7%.�)6 8-7 ا�%.
� ا�
�%�ن، � ،
اه�\ إ�A: و<�ا78 و��ا�8 وداب وأ�Dق �
�ن، B ��Z5 6�8 v-c%��8 �� ا�%.-�� ����Q ، ا�%�آ$ 8	�\ 

� : �A �8' ا�"�دة ، bBاه\ اa آ��\ ��Dا، �]7ر ا�0&�بG8 ،7يT	�7 ا	�� �Aا:خ أ ��"Lت وورد و�Z��
������� K78.7!2، أ�! ، ط: )' ��&�6 أه$ ا���ي ا�، ص ٣، ج)هـ ١٤٢٤، �٣٠�<v �0&-� ا�%
7T ا�	-

٥٦٥. 
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���

�ى C     ,Y' h�     4E ـ     ـ�T     !�ح و� X:ــــــ��ِ: وeــ��ة Vــــــ�ء �ـــــوا�,
��                                                               �5"V  

 

�D  : و<�ل 
  ا�      �أي آ���"      A �2      �دا �eا#!      :   

  

T� �,    \����eل ــ    ـ�'"> �راء ا�ـــ    ـ
Uإ� 

 ?� = A"ــــوا��T,' =إ ��Yحـــ�!  
�T      !�ح رأ�      i      V cدد \      �ء 

)١(.�T                                                      !�ح
  

 

 

�ا�7 ا���رى ا/&��ع أ)�0ر ا���Bل، و�"�)� ���د!�ه�؛ )Iن ا��أي !%;$ �� ( ��
S رة�  .Q]@ إذا ا/&�-����8$ ���-@ آ%� #%;$ �� ا�%�ة �

@	8 aا 'L!� : و<�ل 8%� ر��ور )' أ��ك ا��( a6 ا�Q! �� zأ��� إ z
 aن ا��Q!.  

  
  :<�ل ا����8

 5&1���  '�أي #T"> أو #T"+� ��زم         إذا '�j ا��أي ا�,��رة 
�Dو<�ل ا�:  

    �       !l�# c      1��# اك إذا�      �ور �      J      
&���� د#    � ــ    ـ� �"X    � �ــ    ـ"T!V 5ـ    ـ
  Iىـــو#

 

   A       5 أه       � W       ?وإن آ �       ���
�X إ= ــ  ـو= V  �ى #24 ا�,�  �رات

)٢(��تــــ                                                   ـ',
  

 
  

  .!� A	v��# z ' أ��ا �&7S�� ��I# 6ا )�ذا )"�� )� #.bن : و<�ل /��%�ن �A داود 
�[� 6�8 Kzو �%� '"Q	�ا �&S: @	8 aا 'Lم �8' ر��Cو)' آ&�ب ا : $D7# zو

$GZ��8 ا �A 7ل"! ��QA �#ر�و!"7ك ا���Z و�Z"G! �5�-B z �8 ا:��ر  )' ��
 6&Sو bا��] �-T�.�ص وا�وا $Q-�ر )�ن ا�T��A ���ا �� �!b! �[!�� zو

 a�A �R�ء ا�/ �"%T! . '( رآ���S ل�B��ور ا�S أ!@ ه�� و���A 7-&/@ �� ا	و8

                                                 
)١ (�R5"%$، �]: ا�ء وا�&Azا '&	/ ��A ��:"�%�ء، ا��8 �� ا�%T0&�ب��م، و�0&-� : 7ر ا�/Cا v>��

وه�ا ا�%�<��A vا ا��اuA،  . ١١٢، ص ١، ج)ا������، ا7�Cار ا�;��2
zR٧٤CCxM١ixzz#html.١٢٣٩٢٦t/com.saudistocks.forums://http 

�7روس ا���bن، w�D و�0\ وأ��0م و<�ا78 و��ا�8 وداب وأ�Dق �
�ن، ا�
�%�ن، ��ارد ا�R%�ن ) ٢(
 .٥٦٥، ص ٣ج
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���

�����8.)١(  
�-T�وا ، @��%A د�T�� ى��ا $�Q-�ورة ا��م 6�8  ���-@ �� ���Cى ��2 ��ر ا��ن ا


@ دون !�Qف ا�	�س و�Q! zف اa #"��6 وا�.�!� ا��ى !.�ص �8Z5 �.�[� 6
�!�Dا�8ة ا����T��اد وا�T��0!\   ا�ورة ا��%A K7 ، أذن أو���Z&
ع ا�%��ار  )�

  .�� ���ور#@ 
  
  

                                                 

حة )١( صف ع ال سه، م ع نف ج  .املر


