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   ا اارد. ا 
د. أ ن اه  

                                    
                              

�����������������  
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ا ر   5 

������������������ �
ا ا ا   

 ي  اا   نما  ،  ،رضا   و و
،ا   ةو وو اام     *  و  آ

اا ر وأا ،  نو .ا  إ  
 أ:  

م    ا   ا ذن ا ركا ح اا ا
،  نما   ا   ولد ان او با  )

 (مموا ا ا  ا  ا أن ا و ،ا م 
  ث ا   ،وإدار ا   زا ا ،

  ،ا ت ا  ل ا  حا   ا ا
ا ط.  

اة،  أن ما  ا   وم  اة اا
أو ن  را  إ  ث ا ا  ا و

      .هو  ل ، دون  
    ن ا ن  رو   و  أ

ج إ حا  اما درا ث، ودة اا   ل 
 ا   و ،وم  تاء اوا إن و، 
.و و ا  ا ا   و  

ا  ر  ن أن وم و ،ت ادر او 
.ا ا روا  اورا ،  ثا   

   ا   دد واح ا ،  
و ا إ   ا.  



 ا ا  ا 33  أ 

  
�������������������������������� �

اد ادرإا ا اإ :  
.ا  ن اما  را    

  
ا ا ا   

.ا  إ  و و آ ا و م  ا و  
: أ  

و ض  :ن رت أن ا ا ن ا و ،
 :ما وا ،وة اء اأ و ع :ولا  ،ا ض
  ربا  ا  إ   اا أ   م

.اا در    
   ف  و ،وب إ    و ،وا    وا

اة. ا  
 وا ا  با م  ،ا أ إ ا  و

 ، أ  ،ن أما مم  و ج إا  
  أو ما م  م  اة، وء ا   

.ا  ا  
ب اه  ا رأ أن أو  ا و اع و

 ا    ما وا ،   ولا ا ،
:ا   و و ،  

.ا ول : أا ا  
. ا  : ولا ا  
.و د : ما ا  

  ء اا ا  ا.ا ا : أرا
 .   :اا ا  

.    :ا ا  



 ا ا  ا 34  أ 

.ب او و :دسا ا  
.ا أ  : ما ا  

  ا اول :  ا، و د؟
  ا ام  :  ا؟

ا ة.ااا وم اا ا :  
  ا اا: م ا واواب

.ا م : ا ا  
 .ا  

  
�������������������������������� �

  
.ا أ :  

  م  ا  ع  ا در إ  إن أول
  تا     و ،وا ا  ا 

ر وت   او ، م أو مه  ات 
  اءى وا ا  ى، وا ا وو وا
 م  ول   ت اه ا   وجأن ا  ،ا
  ءا  ون أن زو   أن    ،زو
   ن أن ا    ا  ،وا  تو
 دروا ذ وإ ت او    أ  ة ا

 رع دونا  ح ا ا    م ،ل، ا وى، ودون
 ن ؟ و ن ل اء ذوي ا ؟ و ن ل 

  اء ااء اء؟.
 ،مما ر  ا  أردت أن أ ا ا ل و
  تا  د ا ا وو ،ن وما  وا

او ،ا ق، اما و هو و ،ا  
    ا ا   امن أ  ن.



 ا ا  ا 35  أ 

����������� �
������������� �

.ا  : ولا ا  
1    إذا اا ل م ، باج واا  :ا  

راا وم .  أو ا وم ، إذا ا وم ، إذا 
ط  أة إذا1(ا(.  

ل م اا  ،ا   اق اي  اك   اح:2
و  إذا، ا ل ؛وك ا  ن، و:   ا 

 ا:  ل ، ا ر ا   ا  :ل  ،امق
ة وا2(وا(.  

  .))3ل ا  " : ا د ل اد دون ف" و
ة وو ط  ؤه   دا  درارا : 4(و(.  

.و د : ما ا  
 ا  د نأ  ا    ا أو    
  أ  س آأم  إ ه ا   و ،

  آن اا  ب او ود ،  ق إ ب
:) َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو ِْ َُْْ َُْ ِْ ُُِْأ 

                                       
1. .س اا ام  دي ، دار اوزاب ا   ا  

 ،ن ،وت ،1 �ا  ،1999.1� 4851196،و.  

2. ام ا ءأما  اوظ ات ا  ء ، ا    : ا

ا وي اما  أ  ،اد  :  ،ا دار ا : ا ،�1 ، 

2004  .1� 59.  

3. ن و اا أ  .ع، تا ا   ، ود ا ح ام 

 ،ن وت ب اري، دار ا�1ا ،1993 .1� 321 .  

4.  س اا اموا  ، ي أ: ا ،دار ا: ا،  د

– ر،  �2 ، 1988 ،1� 358.  



 ا ا  ا 36  أ 

 ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ َْ اِْم َْ ِتوأ  ْنَوإ
) ُُ6 أَُرُ َوأَُِوا َُِْ ََْْوٍف َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أَْى (

 ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو
  . )1( ) )7َمً إَ  آَََُْ ََ اًُْ ُْ ََْ ُا(

....... و رز «و ا ا  :ء   اداع 
........2(»و(.  

ي      »   إ  زو $  : ول ا
  . )«)3 ووك وف

 ل « $و   أن ء إ  «)4(.  
 و$ »   ن ذي ا  و  ا  ا

5(»و(.  
 و$ »  أ  ا 6( »م(.  

   ورد وا  أةا ز  أ ا   :  .
 ل $ا:»   و «  ا    ز مو .

  وأ، ا  :  لر   ا$ أن أم  يأ
 و ل أ ؟  ي :  ل ار أم  $  

                                       
  .6،7رة اق، ان  .1

2.     2�886أ ر  ،147 )1218   داود وأ ،(

2�122 ر  ،1907 .  

 �5، وا ،5049    ر5�2052 ء   أ اري  .3

378 ر  ،9191.  

، و ا  ارك  ،9176 ر 374 �5أ ا  ا اى  .4

4� 545 ر  ،8526.  

5. ا أ   46 �3ي ر  ،656 ىا ا  8�436، وا ،

 ر 2594.  

6.    ريا 4�1472أ ر  ،3784   ي4�344، وا ،

 ر 1965.  



 ا ا  ا 37  أ 

ت اأة  امر  اب $     إ ام
أي  أن أم  زو  $    ا   ، : ل
 :ل ؟: »  ل ،  ،   :و :وأ   ي

ل ،ز: مل ؟أي ا: ا  أةل ،ا:  وأ اا ان أأ  م
1(»ا(  

 و ،ده ا   ا  ا ا وا آن اوا
.ا    هأوردم   

.ا  ا اآراء ا :ا ا  
 أ ا ورد آراءو ،ا ا  ا اا ا ا

:  قف واا   
: ا : أو  و ،ووع او ول ا ن ا

  ا ا  ، وا ا  د ان اط
     دووا ،ا  ة  م وإن ،ا

 ،ه ا ض أو ا  رةا  ا ا ر وإن 
 واج، وا تا وأ ،وا ا   نما  
   د و ،  م   ولع ا إ   

 )2(.  
 : ل ا ود ) َر ََو ًمَْإ َِْاَُِه َوإ وا إَُُْ أ 

 َْو َََُْْ َو فأ َُ َْ  َُِ ْوأ ََُُأ ََِا كَِْ ََْ إ

                                       
1.    رين، اا 2�532أ ر  ،1397   و ،

5� 168 ر  ،1667.  

2.       ،ا   .وا ا  ا  ام

 ،ن وت ،ب اد، دار ا�1  ،1989.1�372) ر ،428 حوا .(

 586: 7�582ا.  



 ا ا  ا 38  أ 

) ً ْ َُ23َِ لَح اََ َُ َِْْوا (  ََُْاْر َرب َْو َِْا
   .)َ24(()1 َرَِمًَِ ا (

وإ   ،م: ل »أم و - $ - :»  ل رل او
  .))2 ا ارض  ر ا

 $ :  او ا ا   م    ذه 
 ،ي در :ء ر ل ،أ$   رل ا أن  « أ ة :

ي  :ل ،أم  زو: ل ،ي آ: ل ،أم  م: ل
ل ،آ: كو  ل ،أم: ي آ، ل: د  ل ،أم:  ي
ل ،آ: أ 3(»أم(.  

:ا : م   ا  ،اوع وإن ما و ل وإن
 وا ا  د ان اط  4(و(.  

 : ل ا ذ  ود)  َْْ َُدْوأ َُِْْ اُتَِاََوا
ُ َوَُِْ َُُِْوِف َِْ ِْ أَراَد أْن ُِ اََ َوَ اَِْد ُ رْز

ُُ  َمٌ إ ُوَُ  ََْر َواَِةََِِ  َوَْ ٌد َِِ ُِه َوَ اَارِث 
َ َحَُ  ُورَََو َُِْ اضََ َْ َِ َراَداْن أ َِذ ُِْ َُْرْدْن أَوإ َْ

 َا اوِف َواَُِْ َُْْآ َ َُْْ َذاإ َْْ َحَُ  َْدْوا أََُِْْ ْنأ
) ٌَِ َنََْ َِ َا نا أُْ5())233َوا(.  

                                       
  .23،24رة ااء، ان .1

2.    ا 481 �7أ ، ر 15531 الا   لا و ،

وال، ء ا  اي ،  د  اط، دار ا ا، وت 

 ،ن� 1  ،1998.16�244 ر ،45930.  

، 6�104، وأ  ه  ،9181 ر 5�375أ ا  ا اى  .3

ر  10086.  

  110، 4�109ام  ا  ح اج  .4

5.  ة، ارة ا233.  



 ا ا  ا 39  أ 

 : ل او) َو َوا اُُْي َواَِِو ًمَْإ َِْاََِو ًَْ ِِ اُْ 
 َِِْ َِِوا ُُِا رََوا َِْذي ا رََوا َََِوا ََََوا َْا

ُِ  َا نإ ُْمَْأ َْ ََو ِا َْوا َْ ًراُ َُْ َن)36(()1( .  
:ا :    لوإن م ا و وإن ا  ا و

 رذوو ا أ ، وا ا  د اا اا  ارثا ا
م  ض )2(.  
:ا :إذ را ض ا  اا أو  ا  ن

 إ د ان اط و ، را  أ  ن ا ،ا اا
ووع وال واا  )3(.  

  ا اا   :  ؟ 
 ،ة اا دوا    س وة ا    ا م

   ا وو وا ، ة ة، وت ا   
أ  ا ا ة؛ ب ؛ذ    ء  ا ا أن

  ول رز   ا و   ،سا   ل إا ا 
    اس  ذوي ر  أو ا     ر

ا ا ل ا  ء اى ا وم ذ :  ل ا 
) ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ

ا َََُْ ََآ َ إ ًا (َمًُْ ُْ ََْ ُ7(()4(.   
  
  

                                       
1.  ء، ارة ا36.  

2.  وتام دار ا ،ا ا  ح اا و ا    ، ن

ر  ،1992، 7 �582  :586.  

3.  دأ  روطا م ام  وت ،دار ا ،ما   ،را 

.رو ر   ،ن6� 327 :328.  

4.  ق، ارة ا7.  



 ا ا  ا 40  أ 

 :اا م : أو  
 درا نو ، م إذا أ و وجا  وا وا وم
  ب او    ا   و ،ا 

  . )1(اواج
   و وا م ا آنوا م :ا  

 : ل ا )  ُورَُ َو ُِْْو ِْ َُْْ َُْ ِْ ُُِْأ
َُِا َْ َوإْن  أوِت  َْْمِا  َُْ َََْ َ َْْن 

ُ َوأَُِوا َُِْ ََْْوٍف َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أْرُُ ْ ََْ أَُر
) ُِِْْ ُذو ََِِ ِْ ٍََ َوِ ََْر َِْ رْزِ ُِْْ ُ آَُه ا ُ 6أَْى (

َََُْ ََآ َ إ ًَم ُا ُُ ) اًُْ ُْ ََْ ُ2( ))7ا(.  
 : و)  َْ َ ََُْْ ُا َ َِ ِءَا َ َنُا ُلَا

َوا ُا َِ َِ َِِْ ٌتَِ ٌتَِم ُتَِ ِْاَْأ ِْ اْمأ ََِو ِ
  َْْطْن أ َُُْوا ََِا ِ ُوَُُْوا ُِ َُزَُن ُمََ

  . )َُْ34(()3ا َِ َْ إن ا ََن ًِ َِا (
    ا ا$  ن ال   و ا ا اة:

     ه اأ   اء او ، و ، أ  ه
. ل اأ  ة اوة وال واا  

ل   و ا      إ  زو أ ن
وف «:  $ ا كوو   ي«)4( .  

 او. اا   أو ط اج اب إو  ل  

                                       
  .2�810ام ااف  .1

  .6،7رة اق ان 00 .2

3.  ء، ارة ا34.  

،  378 �5، وا ،5049    ر 5�2052أ اري  .4

9191ر.  



 ا ا  ا 41  أ 

ا    $   ل وجا  وا داع أن اا  $ :
»  ا ا  ا ِ و وا ن ا أ َم ءا

 .م اًأ ُ ط  نأ  و  ذ  ن
   .)ُ َ «)1ح و  رز و وف

  م و م  وج إن أا   ب اوو
 .     ا ا  ة. و  

  م: م ارب:  
ا    ا  و ا و ه ا اا  ا 

 م و ا ا ا 2(ا( .  
  ذ ود: آن اا   
   ل ا)  نإ َْوإ ُُْزَْم َُْم قْإ ََْ َْدْوا أَُ َو

ِ َن ُْْ) اًِ ً31(()3( .  
:ا ا و  

 صا  و  ا   ^  ل ار  ل $  :» 
  .)«)4ل  ء إً أن   ُت

: :ا م  
، و م )1(وأ ارب  م اة  ذوي ا اة

 ا ،ل ا   ن رأ       

                                       
1.     2�886أ ر  ،147) 1218   داود وأ ، (

2�122 ر  ،1905.  

2.  ،ا ا ، داشي ا  ،  ىا وما ام

 ،ن  وت�1  ،1999 .3�978.  

3.  اء، ارة ا31.  

4. ا  أ 11�36أ ر  ،6495 ركا  2�50، وا ،

 ر 1515.  



 ا ا  ا 42  أ 

  ا ا أم   ان ار  ا  ر اا  و
  ا وا ر  ا   اءا و ،اء ا

.ل ا   
  ز روى ا ده:  أ  ا  ب رأىا   أن

 أمك إن أ ،  م  ا،  «ا ل اس ل: 
   وا ا  أن  إ  «)2(.   

 أ     أ ^   اب   وروى أ: أن 
  . )«)3 ا ا ، و  ه   «:ا ل

وأر ا    ا إ   اة ي  أرطة 
وام    أ ا  ،ت  و ، وو »   ل:

  ل ا     ،4(»ا(.   
 م و  ا ب -^- :" مأ  قا م ج إ 

 أةا، و: ا أ ، ُ إم : ؟م  :ل يُ ِ
ع ،زو زرع و    اع ،وا أ ََُْْ ف  ،ووأ

َ  إ وأمُ  ف  أء ارّي، مف ،  اأن 
ُِ   ظ ،  اَرِ ود ةُ  وو ووَد ط ُ

  ....")5(م  ل  :دي
  

                                                                                   = 
1.  ،ا رات دار ا ،ا    ، ا أ   ا :ام

 ،ن وت�3 ،2002 ،1� 299 .  

، ا  ا  ام اال   ز  ، ذ ض .2

 ،رو ر   ،ضا ،ث ات وارا1�167 ر  ،141 .  

   أ    اط   در. .3

  .179 ر  170: 169 �1ام اال  .4

5.  اما  ا ا اإ     : نا أ  ، 

  .1402.2�79 ا ،  - ا :  أ اى ،  :  ا إا اوي



 ا ا  ا 43  أ 

.    : ا ا  
      ا و ، ا ر  رآ   و

:ا ا  ورد  : ط  
أم  أم     ا ا : أم   اأة "

ا :  ،  ااء ؟ ل :  زو،  زو و   اء
 : ل ؟ زو    ن،   : ل ؟    ن : ا

1("ا(   
:ا     

 : م او   اوج إ إذا ن ا  ، أو 
او اة، و ا ا  او  زو إذا أ ،ن 

 .ل ا   ا  ،  وا    
 ءو ا ،آ  ء  :ربا م :م  ربوا ،أ

.ب ر با   
.ب او و : دسا ا  

   أن  و    ،  قما  أ  
:  أ ا  ض  

1 وا ن م وا إ ،  قم ا ن ا 
  م ة.و  

2 ا  ق. وم   ر ن ا 
 ا  وا ر ا)2( .  

3  ن م لا   إ ا  ا ا ن ط أن
.ا  رةا   و  وا  

                                       
1.  طا   2�538أ ر  ،593.  

2.    .ادي، تب اا  ،ا  ا  ما ام

 ارم  ا ،ا ،دض، اا ،ا  زا �1  ،2003 .

2�681.  



 ا ا  ا 44  أ 

4 ا  د اا اوا وا   إ  1(وا(.  
5   ه و ،اا ا   ا ن ا أن 

ا   اء ،   ى أم  مب اة، و  ى 
م   و  ورا ا     2(أم( .  

� �
������������� �

������������������� �
    ة  دا و ز واا  رت ا
 ف مو .م  ر اوا ت او ع واا  م
 ر و    ذ را ا أن ا  ا ا 

  ار  اة.
 ا.د و ،ا  :ولا  

 د دةا ا   ا  ا ا 
    نن وز    ،نو ز   دةف واا 
  ض   اإ   ض و .ن أو  

ر ا ،سا  ه. يا وز ل اا     
  رة واا  ،ن أ و ذ  آن اا م و
  ،ن آإم    مإم   إن  ،عا  ا
ا   رة  امن و   ا ،ل ا رك 

:و) ُِْ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُْزر َِْ َرِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ِْ
  . )ُُ7(()3 اُ َمً إَ  آَََُْ ََ اًُْ ُْ ََْ ُا (

                                       
1.  ا 1�299ام.  

2. ام  ،ر د ،دار ا ،ا و ،وأد ا 1997، 4ا.10� 

7428 :7429.  

3. ق ارة ا7.  
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 من وا    ض ا  ر ا، و  ر
: ل ق ط)  َ َََْو ََْ َ َ ََُْو إ ًَم ُا ُُ 

َََ1()...... ا(.  
    ا ن وإن ،   وج اا  

 ن ا ،م     ا   ا  آما
 أ  ار ر و  ، ار او رة واا  رة

.ا   
و او ا اط ، و، وش، واء اء، وار 

   و ،ذ دة ا م إن ،2(ا(.  
 ج إ   ا د  أ   ط إ و  

 و ، اا أن در    اا إ   ، وا 
 دات أ ا  و  أو   أم و ،ا   

ا   إ ن ام و ، ا رة ووا 3(ا(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
1.  ة، ارة ا286.  

2.  ،ح ا ا ام ، ا  ا  و ا ا 

 ، ن وت ،ا رات دار ا ،  درا   �1  ،1998 .

2�609.  

دار  وآون، ب ا أ  إدر اا   ، ام اة، .3

ب اا ،1994ن ،وت ،. 4�470.  
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  ؟ا ا   :ما  
:ت اا  وا  ا و  

1   ج وا ،م  زو   أة اا و .ا 
    م  م إذا ه؛ إور ون إذن زو وا

  1(ا(.  
2 ج ا ة: وا   .ا إ ا   
3 . ا     م  و :ا   
 ا: و     أو   ا أو 4

. م  نما   
5.    ة وا   
6.م   إذا ا :ا   
7ا .وا اما   عما   ة ا  
8.ا ا  دا   
9 ووج. أي أن اا ا اا   إذا ا وا 

   ا   م  ل زو إن ن  ون ا اوج.
   وج وا إذا أ ا و   أن وو ،

م وزو   اص، و أن د    أ، و أن 
  .))2 ا ر  امق  إن م ة

 : ل ا ا  َر  ( ودِ ََْو ََِِ ِْ ٍََ ُذو ُِِْْ
ْزر َِْ ََْ ُا َََُْ ََآ َ إ ًَم ُا ُُ  ُُه اَآ ِ ُِْْ ُ

  . )ًُْ ُْ7(()1ا (

                                       
، وام 2�807ام ااف   اف  اب اادي  .1

، وا ح اط  ا ا   ،ادر أ ، رات 2�783

 ،ن  وت ،ا 1999، �1دار ا .4�126 :128.  

اط، دار ا ا ،وت،  ط  ،  اام ا  اآن  .2

�  ،1996ا  .3�155.  
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 إ أ ر  وا  ا  وج وا وإن أ
: ل ا ذ ود ،ا  ا ) ِْأ َُْْ َُْ ِْ ُُ

 َْ اِْم َْ ِتوأ  ْنَوإ َْ اَُِ ُورَُ َو ُِْْو ِْ
َِ ََْْ واََُِوأ َُرُأ ُُ ْ ََْْرْن أ َُْ َََْ َ وٍفُْ

  .)2())6َوإْن ُ َُُِْ َََُْْ أَْى (
: ل او)  َو ًْ َءَا اَُ ْنأ ْ َِ  اَُآ َِا َأ َ

ِِ ََِ ْنأ إ َُُُْآ َ َِْ اََُِْ َُُْ ُوََُِو ٍََُ ٍَ
ََََْو ًَْ اََُ ْنأ ََ ُُُْ ْن وِفَُِْ  اًَْ ِِ ُا

  . )ًِ)19(()3ا
  أو و وج اا  أن  وف ةوا

  ن.
 : رك و ل ا و)  َُأ ََْ َءَا َُُذا طَوإ

 َْوا َوََُِْ اًراَِ ُُِْ وٍف َوَُِْ َُُ ْووٍف أَُِْ ُِْ
ا ِمََْ اََْ َْْ ِ َذْ ِ ظَ َمَُ َوَُِ وا آَِت اُُ ًِوا َواْذُو

 ِ َا نا أَُْوا َا اَوا ِِ َِْ َِِِب َواَِا َِ َْْ َلَْمأ ََو
) ٌَِ ٍءَْ231(()4( أن ا: ا ا ل:  $. و»     إذا

 أا  ا  ق«)5(  
 وف أو ا ك   هأ   م  وا
ن، وأي وف أ أة  ا ، و ت اة 

، أن  ا و ، أ  أن  وج ذا   ذا

                                                                                   = 
1.  ق، ارة ا7.  

2. ق، ارة ا6.  

3. ء، ارة ا19.  

4. ة، ارة ا231.  

. 5    زاقا 7�96أ ر ،12358   اروا. 3�297 ،

 ر 193.  
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 ا  ة وجا    وإن ،ذ إن أ ت ا ء
  وج أن ،ر ط ا  ة، ط ورا ا 
زو إ  إذا أ   ا أ  امء اة، وإن 
 ام اة رت اأة أة م  أن  إ زو اول أو ر
ه، وا  ا    زو إذا م   و ذات 

ذ  د م واج، وذا  ه)1( .  
   زو  ة ن ر وا إ ق راا وط

. ط    ل   
 م  ر أن ا  ا ى او ، ق  زو

 ن إن ل ا   ن وم م 2(وإ( .  
 ب  ودا  - ^ -     ا  

ا،   ل: »  ن ،ة اد وا ، ا   ا
 رب ا وأد ، ة ادوإ ،يورب ا  ا وم

ف، وم ا ن ، م إن    إ  وزرع، وإن 
   إن ورب ا رب ا ا أ  ل ، 

 إم ،ا رق، واوا ا   أ ء وا  أ  أم رأ
 ا، وأا   ن أم  ظ، إم د ا  و

  ى أل اا  ه ى موا ،ا    ا 
  .)   «)3د ا

  أن  ةا  مم    وا  ا  دم و
اى  ا و ار إ أن  او اق   إ ا

  ن ا نم ر    ا  ، ا  را

                                       
.1 .وا ا  ا  363، 1�362ام ) ر 414، 413.ا.(  

.2  وا ا  28�332ام.  

3.    ريا 4�71أ ر  ،3059 طا  2�1003، و ،

 ر 1822.  
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   و وا ا   أ  ةا 
 .ة ا ت اا  

ا ة.ااا وم اا ا :  
م رب إا  ا    وا    أ

 فة وماا م و ،وب إ  موا ،وا  ذ
:ا  ل  ا  

: اا (أ)ا :   إ   
وا ول : ما ا: ا و وجا وا م )1(:  

1.ا   ن زو أن   
2.   ء وإن  ن أن   
 أن ن  أ  م زو. وإن    إذا د ل 3

  و ا ر أو ه.
4وا     ن  أن  م وج. إنا ون ر 

.  قما   م ن    
5وا ا    ا  )2(.  

 .ا اا ا  ما ا  
.  ء و وا د ومو وا م و   

  (أ)ا اا  اود:
ود : ل ا دوا  ب او )  َُِْْ اُتَِاََوا

 ُْزر ُ ِدَْا ََو ََا ُِ ْنَراَد أأ َِْ ِْ َْْ َُدْوأ
ََُْو إ ٌَم ُُ  وِفَُِْ ٌَُُِْد َوَْ َو ََِِ ةََِوا رَُ  

  ُورَََو َُِْ اضََ َْ َِ َراَداْن أ َِذ ُِْ ِثارَا َِه َوَِِ ُ

                                       
1. ح ا  ا 2�609 ام .  

2.  ما 677 � 2ام وا ا  ا 1�367، ور  ،)421.(  
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َ َحَُ  َْدْوا أََُِْْ ْنأ َُْرْدْن أَوإ ََْ َحَُ َ َُْْ َذاإ ْْ
) ٌَِ َنََْ َِ َا نا أَُْوا َا اوِف َواَُِْ َُْْ1()) 233آ(.  

 م  ، غا  إ ا   دا  وا و
:  ذ وم ا م و ا  

ا : د: أووا    
 :  إ و  

  ) م  ار:1( 
و وا إ اغ و ه، و  ا   اغ إن  

 ،ا   ى     أو م أو  ن ا
ن  إ أن ا و   ل، و وا  اب أو   إن 

 ا ا وا ،ا  ن ا ؛م  ذ  ،ا
   م و أ  ل ا : لو

ا َِِ ِّ و َْ أو  َِِ غُا ََ  
 َِت اْم أْو َِ أوْ أْو ََِْظ  ََْ  ِِةَْ ن)2(  

و ا اد و  ذ اء ار ذوي ا واض 
 ن م ،      ن واوا ا :

ا درا دا  با  ء وا)3(.   
  ) ا  ات:2( 

وا و  ،وج ا أن إ  ن إن   ب أوا  
.زو  وا 4(م(.  

                                       
1. ة،ارة ا233 .  

2.  ،ن وت ،دار ا ،رة ا  ،رد اوا ر اا :�1ام ،

1998 .1�22.  

3.  ا 299ام.  

4. ا  ام وا ا  1�368) ر  ،423.(  
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وإذا  ا    ر أو ا أو  ذ ،ن 
 ن د وإن ،أ  م  م  ا ا  ن د

  أ م    ا 1(م(.  
  م: ا  اء.

 در م و ،  م إذا ب وا ا  وا و
    و ، قما  د اا  و ، ا 

  إذا اا. 
ذ ود   ل ا) أ َر ََو َِْاَُِه َوإ وا إَُُْ 

 َََُْْ َو فأ َُ َْ  َُِ ْوأ ََُُأ ََِا كَِْ ََْ إ ًمَْإ
) ً ْ َُ ْ2())23َو(  .  

أ  وى ار: اوا ا و  ^   ءه  ر
إ:      ل   ، إن أ  أن  :   ل

،  ل ل ار :  ل ال ر  أ- $ - :»  أم
 ل »و: م ا   ا ،وإ ر  ارض)3(.  
و   ا و ^ :ل   ل ار  $  :ل 

  .) « )4ء إ أن   ل«
 و ، ا ا ا ا  وا أن ا ا مو

  م ، ودر  ا، و    إذا أا.
   م  ذوي اا اة:(ب) اع ام م ااة و 

                                       
1.  ،ب ارس، دار ا ة أ  ،مس اا  ،وقة ا ام

 ،ن  وت�1  ،1990 .1�331.  

2. اء، ارة ا23.  

3.    ا 481 �7أ ر  ،15531ا 45927ل ، و.  

، وا  ارك  ،9176 ر 5�374أ ا  ا اى  .4

7�81 ر  ،8526.  
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  لا  ا و ،  م  ا  اا$  
   ة واا   و ،رأ   ن ، ا

 ،ا  ط أ   دة  ل ة وا : ا»  أدري أم 
   و أ ّ1(.»أ(    ى  اى  $وو ،ر 

  ا  ر، و ال واوة ا ى.
ا   « $و م ااة   ا  ،ل ال 

 ذ ،ا  يو  و  ن 2(»ا(  
ة ا   أ ا و ذ  باب واا  

 :ا ال ال ر $ »    اار ا  ناا
 ،ا   ا  و و ا ،ارض    اء

ا   3(»و(   
:  ل او) َََو َُْ ِْ اَُآ ََِوا ِو ََْ واََُوا َوُ

نإ ِِب اَِ ِ َِْ ْوأ َُُْْ َْرا وَوأ ِْْ  ٍءَْ ِ َا
ٌَِ)75(( )4( .  
 ن ذا   ا  ذوي  )5(وا  اا م اة 

اء وا  ه.ا     
   وا$  أ  اءوا اذوي ا  ا     و

   يأورد ا   : ء إ  :   ان  

                                       
1. ن  امروح ا ، ا ما    إ : ا

ا  دار ا� اث اء ا2�343، دار إ .  

2.   يا أ 3�123 ر  ،660.  

3.    يا 323 �4أ ر  ،1924.  

4.  ل، امرة ا75.  

  .331ام ة اوق  .5
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 ل $ا :»  أو ا    وا را  ا
 ر وا  ي1(»ا(.  

و ن ا  ران ا   ن  ا  ذوي 
اا  ا وامر، ورد   ا : أن أمل ا اآن 

 ا   ا أ  ةا #  رة  تا ا 
        أن ^   أ أ ا  ار،

  ا أ  ةا# :     ل ام )  وأ ََ َو
 ِا َِ ِ َََُِوا ََََِوا َْا ِوا أُُْ ْنأ ََِوا ِْْ ْا

  . )2())22أُِ َن أْن ََِْ اْ ُ َوا ٌُر َرٌِ (َوَْا َوَُْا 
 ل أ ^ :   م  أ  ، ا  أن أ إم 

ان أا  )3(.اا أ    نو ،  
  أن    ا د    ا ر ه  ن

. ه اأ  ا امإ  و ،وف وا  
وم ااة   ا اآم، ر ا     اء  

  اإ   و ،ا ب ومة ا ويوب ا 
 ل ا  ؛إ^   أن أ  :.  

   رب أوا    ع    ء إن و
 ون م مت ا  ن و ،ز و  ن  ،ا
 و   ل ا    ف أن   ،د 

.ا  و ز  
ت ا   و:  

                                       
1.    يا 4�344أ ر  ،1969.  

2.  ر، ارة ا22.  

3.    رين ، اا 4�1774أ ر ،4473و ،   

4�2129 ر  ،2770.  
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1 ا  و  ا    ا   اء اا 
.  ع  ةا  

2.ا   ا ا   
3 .ا   ا   
4.د ا  ن ا ا أ   

  ب.ا اا: م ا واوا
 و ،را أو را أو ام راا ذم اء ا   ا 
  ن إن واب أو را  ن، و  إ ا  ن
    ،  ب ك ا و ، ا    ذ

 ،  أو ا ،ق أو اما ز ذ  ذ  واب و
1(و أ( .  

ا م :ا ا  
  و ،أو  و وا و ا  ء ا
 ة وة ا زو  ى أو ا م  ط ط 

ا    ربا وأ ، ة     ام ن
   ص أ     وإن ، ت ا  

ا  م )2( .  
    او  أ اوج.1

    ة إندار وا  وجا أ  ا   أن و
  ن ،واجا   ذ .د  ا    ذ  

   ن أ  ا ا    وإن  الا  و
 ،  و ،ر  عطا    ص ن  ا

                                       
1.   وت ،ا ا ،ا ا  ،ي  ا اما ام

 ،ن�1  ،2000.1� 249 299 �1. وا ح ا 611 �2. وا.  

2.  وأد ا ا 7391: 10�7390ام  
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أ      أن و ،ا ء1(وأ( ط ا وأ .
 وا ا   و  ى أو 2(م(.  

 2.ا و  وا أ    
  ء اأو أ ا  مو د ا وا أ  إذا
   لا  أو د اام  إ   وإن ،   أن

   و ،    و     أن م 
)3(.  

������ �
  و م رعا  و ا ا  ا إن أ
  ر ا اد اأ أ   أن     

ا  ،و اأ   نإم  أن  و ،م   
.     إذا ،أ  أ  

 و وا  ،ة  تا  ا ا وأ
ور  اود   ا ا وت   و، وء وات 

  ااء.
  و وا   ةاا م رب وأ    

ااء،  ، و     أو   ،  ل 
 ا وأ ا  ءوا اء واا   ا

.ة واا  ا  ء ا مموا اا  ه .  
  و ا و ان.وا ان 

� �
� �

                                       
1. ن واا ام ،ب اون، دار اوي وآا ت. أ ،ر  ،

 ،ن وت�2   ،1988 .5�450.  

  .621 �2. وا ح ا 3�759ام اوم اى .2

3.  ن واا 5�450.و4�349ام.  
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��������������� �
1. .   وا آن اا  

2.  ا  ض، ا ذ   ،ز   الا
.رو ر   ،ضا ،ث ات وارا   

3. ا  اوظ ات ا  ءا ءأم ،  : ا
ا : ، ت : أ   ازاق ا ،  ا  أ  امي

  ، � 1  ،1406.ة –دار اء 

4.  ا  ا  و ا ا  ،ح ا ا
  وت ،ا رات دار ا ، درا    ،

 ،ن�1  ،1998.  

ان وا ، ر، ت. أ اوي وآون، دار اب  .5
 ،ن  وت ،�2ا   ،1988.  

 ا : إ    ام ، روح ان .6
ا ا  دار ا� اث اء ادار إ.  

7. ا  اا   ،ط آن  دار ا ،طا
 ،ن  وت ،�5ا  ،1996 .  

  ار ا وارد ا  ،رة ا، دار ا ،وت .8
 ،ن�1 ، 1998.  

 ب ا أ  إدر اا   ، اة، .9
  ، ،1994.وت، ندار اب ا وآون،

10 . .ع، تا ا   ، ود ا ح  نا أ
 ،ن وت ب اري، دار اا �1وا ،1993. 
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 اس ام، ت. ة أ رس، دار اب  ة اوق، .11
 ،ن  وت ،�1ا ، 1990. 

12. ا  ا ا اإ     : ا أ 
 - ا : أ اى ،  : ا إا اوي ،ن

 ،ا 1402. 

13.  د ،دار ا ،ا و ،وأد ا ا  ،ر4 ،
1997. 

14.  س ااوا  س اي، ا: ا أ ، 
:ا  د .دار ا– ر،  �2 ، 1988. 

15. .س ادي، دار  اوزاب ا   ا  
 ،ن  وت ،ا 1 �ا  ،1999. 

16.  ا  ،ي  ا اما ،ا ا ،ا
 ،ن  وت�1  ،2000. 

17.  رات دار ا ،ا     ،ا أ   ا
 ،ن  وت ،�3ا ،2002. 

ا  اي،  د   ال   اال وال، ء .18
دار ا ،طا  ،ن  وت ،ا � 1  ،1998. 

19.  ا ، داشي ا  ،  ىا وما
 ،ن  وت ،�1ا  ،1999. 

20.   .ادي، تب اا  ،ا  ا  ما
 زا  ارم  ا ،ا    ضا  ا

 ،د�1ا  ،2003. 
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21.      ،ا   .وا ا  ا 
 ،ن وت ،ب اد ، دار ا �1  ،1989. 

  ن، ا و اح ا  ا ا، دار ا وت  .22
ر  ، 1992. 

23.  ، در أا   ،ا ا  طح ا ا
 ،ن  وت ،ا رات دار ا�1  ،1999. 

ودار اة، ال    ا، ا ا وو، دار ن، .24
 ،�2 ،1413 .1992. 

25. أ  روطا م ،دار ا ،ما   ،را  د
.رو ر   ،ن  وت  


