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 .دا اإ   

   ا اارد. ا 
د. أ ن اه  

                                    
                              

�����������������  
  . ا اد. أ.               د. ا أم.أ. 

ن ار  .د.                 ا  .دد . 
 . ار أد.                  ره.د.  رن أ. 
 ا  أشد. 



ا ر   4 

  س ات
ا ر ...................................................................................... 5  

د ا ب أداةما  
  6....................................................... ا   اي د. 

 ا ا  ا أ  
  33............................................................... إا ا ادد. 

 ا ا  ا  
 ا  .دا ا  ......................................................59  

وا را؟اا  أ أ ،   
  ...............................................................83دل  ا  د.

    اا  ظوأو إم  طق اال و
   .....................................................................92 رن اد. 

    أو اّ وآت  اق
ا ا   . 122............................................................ أ  

ا ا  تال ا   
    .........................................................184 اا . د

  و ىوا ا و  ا ن اما   
 "رم درا"  

...........  ا  ا  .217..............................................د  
مما ون ام ت اما و    

   ...............................................................257 ا ام. د
 ص م  رادث اا  ورا  

    .................................................................275 أ ر. د
ا ا  ااء إ نا   

  296............................................................. اة م اا. د   
  



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.  



 92  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    

��������������������������������������������
�������� �

ن ار  :راد: اإ.  
 ا  ر�  م  نما �  ما   

  

! " # $  
ا:  

   م ف اأ  ة واوا رب ا  ا
 أ و آ و  

: أ  
 ن إما  ة وا   ،ة وا ا لا ّ  

   وذ  رعا ا ا ،ءا و ا د  و ،
و إى  )M ® ¯ ° ± L )1ل ،  : ة امن

ت ان  ،امق ا  و  ره   وأ
  م ،ع طق ا ال و  ا  ارا

  و   وع ن   امن ل. ،وا وارة
   سا      ه ا دم   أن ا 

 ا ق وا    ل وا   ا
   ء، وأن اوع  و اوع،  أ ال  م

.مه ا  ون مو   ف اا    
 ون إ أم  دة وا ا ا مل وا،  وا

اى  ه اة، وأ ه ا  ر ا و م ه 

                                       
1. رة ا،  20ا. 



 93  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

أ و   ا،  ل اا م ا ،مإم و 
اأم  وت او،  ول واوا ا ط  وذ

و أ د  ،اي ا   أ ال  ارات وات
 ا و ، دون و ا ا ات وات واا  ا

إ وا أ   ا  ة وا ا اطال اأ
امك ااض و ا   ى ذ ا   ان إ، ح

اا وو ا، وم ء أو ا أن اّ   ا دء 
اوأ اوأ ا، ن ال  ل":  ا  ا 

و و د ا")1(.  

  ا    وو موأ  ا ا ّ 

    يا ا،    و،    و، 

 ل ال ر ،  م:"   حا   ")2(،  ل 

:و  ا  " وع أن    ")3( ا   أ ،

و  ا  لل ا  م يا ال اا":  

  ر أو   م ")4(، ٌ و ل ما ا  ز   و

ة ةز و  وو ،  ط ن ا ،و ا ن ز أن 

 م ط  إ  ل ز أ و ،ط إ ،   وأن ا

 ول    ا  ل  :" ذ  ا ل ال

أر : هأ  ه ، هأ   و، أ   و ا 

                                       
 .، ا ا و16�12 اوي  ح  .1

2.  ريا  ما   ريا  ح13�27 ،1ا  ،، 

2003. 

3. ري رواه أ وا ا  ي  ،داودا  3�420 دار  ،

ة ،ا2004 ،ا. 

4. . ا س ر ا  ،ا  اما أ 



 94  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

أم و،  و  ذا ")1(،    ل و م وا

ا: M ¸ ¹ º » ¼ ¾ ¿ Á Â Ã Ä ÅL )2(، 

و م ل او : M : ; < = > ? A B C D E F L )3(.  

   ا دوا ت اه ا آو  ذام 
وا    ل اه ا   ،  ن  نم   

  د اه أ امن.
إن ا و ال اي أب ء  أر   :أد وأل 

 ،وا ا و ،ال واا  ن  اأ   أ
طوا ا و.  

:  ل ، رل ا ؟،:  ،ا ا": و ل ال 
و ا و و 4( "و(، إ مي دا  ا او 

وذ ،  ا ا  وأّ إن ء ا   ا  ال
    :ل  إ  و و

ومة  ،ول   ال ي  أر :ا اول 
ل ا ا،  وق اوا، .إم وأو  

ما ا :   ي و و ق اا  ول
 ،ا  ل واب او ، واا ، ل وا ة ، وأا

.ا 
� �
� �
� �

                                       
1. ا أ. ا ر   ذ   

2. رة ا، تا 456. 

 .8889 ا، رة ااء .3

4.  ا   اد وا م أ  ا 1�59 ،1،  دار

 .1431 ،اادر



 95  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

���������������������������������� �
 ال.  : ا اول

   لا    ا أ  ،رهة ظ ر ،
 ت أموو :وا ا   ا  ء " ،لا  ا

 ،" ، أطُ     و ُ ان    ا وا
 اأ أ م م ،ا  با  لا   1(وأ(.  

 : را   ءح اا  أ"   د   ن 
  .)2(" اس وز  امع    ا وار

 : ا  ت كو"        
  .)3(" امع   ا اذون   ا وار

 وأ   مي" ل: -ر ا  - وأ ا  أ زة 
وأ ،دا   دا  ل اا   فازه واإ 

  .)4("و ار
:ما ا ا م  ل اا.  

ال اي اف ارع  اا   ، وح امع  
   ، أو  وأ ّ  ى ن، وو  و ،

ا اال واء ا إن  ن ذ    و ،
. ا  

                                       
ري  ا، ا   ا وا   ا ارك   ا .1

 وط ا  اويأا 4�373 ر ،ا ر اأم ا ،

  ن.

2.  ا ا  اديا ا  ر1�172 ،ن ،ا  ،

1394  1974  

  .1406ا، اض، ، دار 71 ات ر  ن ا، ص .3

4. أ  ا ا  ا وم ة، ص ا48ز ،ا دار ا ،

  اة.



 96  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  أو  سل ا  ء ا ه او، :وا "
إ  ل اس ، أو ل ا وا  ، و امع 

 ،  ون عمح ا ن    ، ن  سل ا
  انا  وإذا ،  ن س، وا   ن و ،

  وا ")1(.      ن يا  ل اوا
  اءا   ا  دأب    وا ،)2(.  

 ا ال ومب ا  ءو ":  زا ن  ل اا
وز امع    ار، وذ  ارات وات، 
وات  اف أما إ  ن . و ا   ز، 

 ولا . عمح ا  ن أو ماء، واا  ء، واا  ا 
  وا  ")3(ر ا ل او .  و :

  :)4(ال ع  أر
1  .رهاد  ن أن  
2  .   ن أن  
3    ن اول.أن  
4  .ارود ا ن أن  
5  . ن أن  

                                       
، ، دار ا 237ا  ا  ا    ص .1

   .1354 ،، ا ا7وات ا ا  إا ص 1951

  .1335 ،، ال2�518أ اآن   أ  اص  .2

3.  و ا را   ا ا  ا ال وما"رم درا" 

   رة163ص  ،اا ،ا 1987، ، دار ا.  

4.  ،ا ا  ،ر  ا  :  ا 

  .1420، اردن، ا، دار 337 ،1اوي، ص



 97  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  :   ا  لواM I J K LM N O P 

Q L)1(،  : لوM a b c d e f g hi 

j k l m n o  pL )2(:ونل ا . " أ  ال اا
     إم  ، وإم  ال اأ  إ ،ا

و     و إذن اع، وا    ه 
  ن    وإم ،وا وا ا  الا

  .)")3 أم م أا إ   ارث
ل، وه امع امن   ا م  ا و ال 

 ]M :و أ  ا  و أ ا  "ف  أ ل:

\L )4(آد ل ا :ل ،آد     ل: و ،  :   
 أ  إ ،   ؟! ،أو  5("أو(.  

ل  ا  ور ا، و  امن   وا 
ذا     و  ،رعأراد ا  وأم   إن و، 

  وإم   م  لج ا وإذا ،موا ا  ط 
 وه  ام واة،  ا ،م ن و    م

 M d e f gن، ل ا    :  انن ال و

i j k L )6( طة وظ ده م  أ و م وا ،

                                       
1. رة ا،  5ا.  

2.  رة، اا 7م.  

، دار ا ا ،وت، 29�450 ،1ا ا   ا اازي  .3

1421 انا ا وا ،طا ا 7�238 ة، وا ،دار ا ،

   اء اا  آن ا4�391ا . ،ا ء ادار أ ،  

4. رة ا، 1ا.  

5.   وا ب ا ،  ا و ا  مب ا ،18�2995 

 7343ر.  

6. رة ا،  6ا 7.  



 98  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 M Ç È É Ê Ëل   : امن. و    ان

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  ÔL )1(مك ا و ،  ن
ل، إ  د يا  ل ،ا رع أود ا  أن 
واه ، وا  ، ف ا،   ا   وق

  .)2(واه أ أن ز  ه، ور  ه
 اا  ل ول اا  أ: "  أن  إ م 

   م ،دوا  دةا دة، أ  ما  دة أو 
   ،دةا   ت، وا أ  ل، و إ إ
ا، وا وا وا، وورات ا ،ن ه ات إذا 

 و ن ا     و ، غ   إ
اة اض، وأا وءة، وووا ،ا :أ أر  س3("ا(.  

:أ  لت اآ أ  

أن  إ ا ،ن اات ، وا   :ا اول
ك دا ا ومازع  ل  اء وا، وال مع  ارة

  اة، وارب ار، ن  ااء أ   ااء.
:ما ه،  ا  ا  تا    لأن ا

  ور ، أم ذا ا ،ا إ ه او ،   و
 إ ا  ر اض ات، وا  لا 

    ن ،هدم أ   ،دق اا ق وب، واوا
  ت  إ اس.

                                       
1. رة ا،  12ا.  

2.  اا  ا  ء3�230إ.  ،  

3.  ر ا3�231ا.  



 99  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

:ا أن  ا و ،أ    يع اا ال، وح اإ
ا ذ  نما   و ا ذ   ان )1( رأ و ،

 :  ا إ آن ااM [ \ ^ _ ` L )2(.  
  ا ا: ا  أ  ط ال. 

 ر ا م ؛ا   ده و م ا أ زق ا
 : ل ،ةوا ما  اء ذ  ن، ورمة ا M 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ?@ A BL)3( ،: لو 
M 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F L )4( : لو .M ° ± ² ³ ́ µ ¶¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL )5(  لو .
إن ا  م واة، وف  ا ل "   ار:

 ،أ   ا وأن ا ، ةوا مي ا وأن ،ا
ون ا  و  وما   ،ن 

 وم، وذ   ا و ا ا ن أ
")6(.  

  وأ ا اة:وأ ا اة:
 اا   ا ر  و  ا  ل ار  :ل " أ 

ن   ا، وإن م ا داود أ ط  ا  أن    ه
  .)    ")7ه

                                       
1.  ر م3�231ا.  

2.  ا ،رة ا12.  

3.  ا ،رة ا15.  

4. رة ا،  10ا.  

  .105ا  ،رة  .5

6. ا  ر11�33.  

  .1966، ر3�7 ب  ا و ه  ، اري، ب اع .7



100  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  و  ل ال ر :  : "  ا أ  إن أط
  ا وإن و ، ")1(.  

 ا  و    رهوا    ا أ و
  ا   ،ةا  ا  :ل "  ا اا

  .)2(" أا   ا واة
  ا أم ا  و  ،لب اوا ن ا ا 

 ، إ د    و ،ن إ س واب واوا ا
س وال اأ ف إ  ،  ق يا 3(و( وا ،

 ةت ا  ي ما،  وا راا  فا و
.ة واد واا   د ا ل اوا وا  

  و ،ومرض وا   اج و  وا
أ ط د اوة  ار وار، واا اان، وال 

ات وا، و ا ا   ات، وا  ا وا  ا
 M K L M، ول أM : ; < = > ?@ L )4( :ده ل: 

N O  Q PL )5(ر ا ا ذ و ،   ا  
ا  لا     يان، أي اا   ةت ا

  ء   ل ا جإم  ء   ه ل

                                       
1.  ا  ب ا ،عب ا ،ا 7�276 4461، ر ،1 دار ا ،

  .1411ا ،وت، 

2. م  ا  ،ا و ع أ ر ا دوسل  از

1�84 363، ر ،1وت ،ا 1406 ،، دار ا 1986.  

3.   اوي واا ا  و    وىع ا10�751 ،

1  ة، واا ، در  : ، 20�134  135 ،2  ،

 ،ط.  

4. ا ،م ،رة 22.  

5.  ا ،رة ا18.  



101  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

،  ل ه  و ،  جموا ا  درن ا و
أ   نو ،ا ا ا     الب ا

 ا  أا  ازي  اال  ا، و  ا ر
  .)1(أل ا  : ارض وا ورأس ال

 ن وما   ل دونا  ، ،اث أو ا   و
ا إ  لن ا ،ارثوا   إذ ،رث أو اة او  

  اثل اج د  ا ،    ،و  ن إ
 ا،    اارث إ ل ، و ا  ج إ ل

  .)2(ه وإرادرد، و ااث    اارث ا    ار
وءت ا    ا واب اد وات  

: رة أ وذ ز و      رو  
1    ،    دأو ا اا ا  أن 

. دد و وأ  ا  ن  
2      أو ا   فا ّ لا  ن أن

 ه ا   ؛ وا   اءا و ،ا را
 آ  ر      أن   و ،اأ  فا

  ا وا.ور ، و ا     اار 
3 ا ه، ودون ر  ع أ : " ق ظ ")3(.  
   ء  و ،دا أ أدا  وا  ا   ذا

د أو ا  ، و   ا ا)4(ا واء ق
  ا ب واا ن، ومد ا    ا 

                                       
1.  ا ا 350، ص.  

2. ا    ا ا  رةا   رة38�39ص ،ا ،

  .، دار إء ااث ا ،وت319، صو ا ون

3. ف ا ب ،طا ل ا دا 41�387 ، 45372ر.  

4. ا ا ، 350�351ص.  



102  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ا  بن، وامن، واووا ،اإ   ا ا م
ذ ه )1(وان ومة ا ة  ا أن ا  ا و .

 M p q r s t u v w:  و ل، ل

x y z { | } ~ �¡ ¢ 

£ ¤ ¥¦ § ̈ © ª L )2(ر ل ا  ، :أ" 
   لا  ا ،  ا    وا

،         دره  ل   سا 
: ل   

أ:  و  ا  إ  فا    ، ة 
  اة.

م:   ور  ز ا     ت 
راو را ءوم ر ر3(" ا(.  

 :اا لاق اإم أو.  
 ّ  و م درا  لا  لا  دأو ،ر 

  ن أن ل إق اوإم ،و  ا    دق اموا
 ت، وذ ث و ا   و ،ا  ن أن وإ ،ا

 وإ ،   ن أن إ م أن وإ ، را ن أن
 ،اا  :موا ،ا  :وا  .و  ن

.ر اا و ،ال واا  :وا  
   ته ا أ   ي يا آن اا  و و

   ت تآ  و   ذي   
: ل M . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                       
1.  و اا   ا  ا ، 3ص ھ1377 ،، م.  

2.  ان، ا رة آل14.  

3.  ا ا 344.  



103  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

: L )1(ّ ه ا  ،   و م ا ق ومت ا
   ت: ث

ا او  : ا وا ، ّ م  ل  أداء 
  .: و اء  اس

أ   با وز ا افوا ا  :ما ا.   
ا  ال واا   :ا ا آ   ،افوا 

 :  و ، ىأM É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó L )2( ت ا  دةز ه ا  ،
:  و ،ا ص اا و ل  وا  اوا

  .)3(واال

  ..ققو اي اي  امو اي اي  ام
   رواه أم   ا  :ل"  م ر، وا  ب 

ا  ل ر، وا ")4(.  
  و ه  و  أ  ل :ل : " اا و

 اف وإ   ا5(" وا(.  
 ذ و  وأ  ا وااف  ءت آت ة 

 ا  انف، واا دي إ م ،ك ا   أم و 
و : ل ،M À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ë 

Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó ÔL )6( ، را 
ل  ،م إان اط، وو ان م ر . وأ ار ر

                                       
  .29رة ااء ا ص .1

2.  ن، ارة ا67 .  

3.   ا  4�124ا .  

4.  ر ا دوس4�74ا.  

5.  ا  لب ا ،ةب ا ،ا 5�83 2558، ر.  

6.  اء، ارة ا2627.  



104  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 :M Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

ÎL)1( هو ،ك واا   وا ،  فا  ،
  ا .ده   

  : ل وا ا أ و م ا ذ M « ¬ 

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ 

º » ¼L )2( لو ،M ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×L )3( ،
ه ات  ا  وأن ،ت اا  وا أن ا  ل

و وأم    ا، وّ ارع  ااول،  از 
ال، وا و : ل ،بء ااب و ا M A 

B C D E F G H I J K L 
M N O PQ R S T U V W 

X Y Z [ \ ]L )4( د  يا  زل اوا ،
ء ا ق 5(ز(.  

: ا وأ: ا وأ  
  ءوا ا ذ  ة دوردت أ      ا 
و: "   رم   أ إ دي ز     

 ى  ه و  ، ا  ده   ن اره 

                                       
1.  اء، ارة ا16.  

  .37ا،  رة اء .2

3. رة ا،  9ا.  

4. رة ا،  34ا.  

5.   ر فا ي ار 2�187اوطا وم ، ،ا  ط ،

 ما   4�133.وت ،دار ا ،  



105  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 إ ، ى  ، أ را إ وإ ا ال )1("إا  ،
  ور لا و ، د   ر، وا 

   ن ار، وّو آ  ء إذان ا ح؛ء واا 
 ل وا   ،ةا  اء اا و ا و ا

 و     )2(.  
 وارب ا  م  ا ا أ ا  ا 

أول،  اا ام اة  ر  أرن ا ود ي  ء 
  د، وا   ا ل، وا  و ،ا ا
ا ا أ ا ا ا   ال؛ ة طة ل، 

 M j k l mل :  را ، وإم ،وة ، و

n o p q rs t u v wx y z { L )3( و ،
 ا  ة، ووردتب ا وم آنت اآ   ةوردت ا
 ،  ا  :  و ،اإ   ة دأ

.   ا ا   دت واا ور  
 وأ ا   ر  أرن ا ن ا ء  

ارواح واان، ذا ن وب اة ور ة امن او ،ة 
أ ووا دا  ور )4(.  

 ا   ل ا لرف ا ن آ و: "  ا وأو
  الا   ورة  و ،ا   د 

                                       
1. ط   ء  ة  وردب ا ،روطا ب 4�131م  وورد أ ،

   ا   ال2�327ازت اا ط ،.  

2.  ،ا  ا ا ، ا  502ص ،3  دار ا ،

   اة واار ادام ب .

3.  ا رة ا103.  

4. ا  ا 534ص ،ا.  



106  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ا، وذ  اة وارات واورات، ومب إ ات، 
  .)1(" وا، واا، وا، واوف، وات

1. دال واا    

  أ  ت  ال  ا ا واد، اء  
 : ل ،زعا  أ ق إل ا وذ ،د M " 

# $ % & ' ( ) * + , - . /0 

1 2 3 4 5 6 7 89 : ; < = >? @ A B 

C D E G F H I L )2(  ءو ، : "  ل ا
ا  ا ن    دة3(" ا( : لو ،M¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç 

È É ÊË Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø 

Ù Ú Û ÜÝ Þ ß  àL )4( ن ذ  دوا ،
ا   ر، ودما إ   .  

  ا وأ  د ود ق، وا  و  م
  )5(.اد

 ا  و  اءّ ا ن  ر ط ا   
  اءل ا ،ا و  ا : "ر    أ ل أ

و  ا  ا: جوأ ، : :ل ،؟ "  اءّى اا  ا
   ذة  ل ار  ا أو أ  ىا   داء و 

                                       
1.   ما   ا اأ    ا 1�207ا، 1 دار ،

ا ،1421ن ا.  

2.  ء ارة ا135.  

، دار ا5�206  ان   اآن      اي  .3

و  ،ن ،وت ،وا ، 1399 1980.  

  .6ا،  رة اء .4

5.    الرف واة ا ص 152ا ،1دار ،  ،د ،1999ا . 



107  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ا   و ":ح ا  ء . " ض  داء: أي 
ق، وا :ا ،ا  أو ق دمأ  : ا ")1(.  

2. ا    

   وا ،ء ا    نء ان ا أن 
اق ، وأن   ء د، وا وع ب 

  وا واع. 
 +* ( ) ' & % $ # "  M أ اب: 

, - . / 0 1 2 3 4 5 67 8 9 :; 

< = > ? @A B C D E L )2(.  

:ا وأ:ا وأ  
  ةا رو   ا ر ": أن او  ا   ىا

أ إ دي ط  در 3(" ور(.  

  وأ اع :وأ اع :
 از ا  نا أ )4( لا    ا .

  ا  و م ا م ذ  و ،ق إموع وطا
  . ا إن ء ا  و    ا اوع

                                       
 أ   وه، ب اع، ب  ء ،    اي .1

 و5�220ا  وت. ،1219ر ،اث اء ادار أ  

  .283ا،  رة اة .2

3.  در ر  ب ،ب ا ،ريا 2�8872374 ، ر.  

4.  ا  أ  ا 4�362ا  ا وت، و ،ا  ،

، دار اب، وت، 3�484ح ا  ام ا  ا  آل رك،

1407.  



108  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

����������������������������������������������
������������ �

.ا  :ولا ا  
 أ  ا ا  اول اال  أي اس  أن  

 دا   تن او ،اون واا د ا ءا
 وا ا   م ، ا ا   ،روا
  ّل، وا   وا اأ اا و ،اب ا 

  ا ا  و ،ج اا: M ! " # $ 

% & ' ( ) * + , -. / 0 1 2 3 4 

56 7 8 9 : ;< = > ? @ A B C D E F 

G HI J K L M NO P Q R T U V W 

XY Z [ \ ] ^ _ a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s u 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª «¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ  ¶L )1( ،
 ا ان ذا  ا    ك ا ا   ا و

   ا اوع.
  ر  و ،ر اا    ُّ  ،و  وا
ا ما و ، ولا  ،ا إ ذر م  وا ،

 2(و( .  
و ر ا     أا، و ،  ا  ارع  

  ،آ و  :ل "ل ار    و و ا آ
  .)  ")1اء: و، ول 

                                       
  . 279إ275  ت  ا ،رة اة .1

2. ا ا  ا ا وي، صم ا ز ا 131 ا  ،

  ا ن واداب.



109  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    فا  ء، وا     ا و
 أو  أو ب رو     وآذن ، ء و ،

 ا   ،ا أ  ن او ،ا  ة  ا ا 
 : ل ،قا  ا ،ا  اM T U V W 

XY Z [ \ ] ^ _ L )2( :م لو ،M | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

 ´L )3(.  
  ل او: "   ء وأ إ     إن ا

  ن ا ،اءا  يا ا اء، وا  إ  
 :   اا و  ا  او ،ا  اM T U V 

W XY L )4(  ال، وا ة أرة ا آ  ا وذ ،
 ،ا :وا ،ل: ا .وظ ،ل، و :فأ ،ا :وا

 إ اوا ح اأ ، و اا وذ ،ا وذ ح ا
 5(أ(.  

أن اا   " ول  ب ا  أ اآن: 
 أن ا م  ،لدة از   إ ا مل، ودة از

ا  دةن، واء دون ما  ء، وأن ان دون ا
ارا  وا ر ا نم ن إ6(" وا(.  

                                                                                   = 
1.  و ا آ  ب ،ةب ا ، 1219 �3رواه 1598، ر.  

  .276ا،  رة اة .2

3. ورة ا،  39ا.  

  .276ا،  رة اة .4

5.    وىع ا1�100.  

،  اة 134 ،1ا  أ اآن  ا  اش، ص .6

ا،ا1996 ، ط.  



110  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

واظ  ى ااد واول  ه ا  ى ااب  
 وار اي  ا   إس اك اى وامر ات
  يا رة، وا دور ،وت ا دو ،ا ا
    ول اد اا وأ ،ماد د  ولا 
 ،ى ا  اء واد ا زاد  ى ا عوار

  ب ار ا  ءا ا و   ، ا  ا
  ا ،و   حأدراج ا ا اأ وذ ،ا

 :   قو اM T U V W XY Z [ 

\ ] ^ _ L )1( ،ل ، ل وا     وا  : "
 إ   ن  وإن 2(" ا( ذ و ، ل ام ا  ة

  ا  ام واة.
.ا و  ال اا  يا  :ما ا  

  ا ا د ارع  ى  أال اس من: 
: ت   ،رق واا  اى  ال  او
.و  
ام:  ا وا ا  : ة اعأم دة، و 

  ال، ور و  د  ه ا ا   ،وا
   .))3 ان  ا اب اة

و  ا  وه اي  أال اس وأ ط ل  
: M k l m n o p q r s t u 

v w x y z { L )4(، لو :"   ئ إل ا  

                                       
  . 276ا،  رة اة .1

2. ا   ا  ورد،  ا 4�104  9758ر.  

    ل. 2�139 ا ا  أ اوف ه و ا اي  .3

  .188ا،  رة اة .4



 111  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

...  1("م(  دوم  وإذا ،  عا  نم ع أوا .
، وا ع )  ")2 دون : "   ا  و ، ل

اأو ا  الا  ا  ت3(ا( أ ا  و ،
ّب م ال إا ء ز أ و ، إ  و ، إ 

)4(.  

   ارق: .1

  ب وا  ع، واا  ا   ا 
  واع:

  MM  //  00  11  22  33  44ل ا : ل ا :   أ اب:أ اب:

55  66  77  8899  ::  ;;  <<  LL  )5((  و م أن ا ا د و ،  و م أن ا ا د و ،

   إ ن ا و ، وا   يا  ر   إ ن ا و ، وا   يا  ر

..  

وأوأ  :ا ا:ا ا  
    ،و  ا  أ ا   ا ر 
    ا ، وأ ا ")6(  ا  ر در ا "ل:

وا 7(و(.  

                                       
  .20�554و ا  2�37رواه ا  ارك  .1

، دار ا 2480، ر 601اري، ب ا وا ،ب   دون  ص .2

.د ،  

3.  ،ا أ   ا  راداتا  ا ا  ا :

5�145 1 ،وت ،ا  ،1944.  

4.  ا ا1�20.  

  .38ا،  رة اة .5

6.  :  ب ،ودب ا ،ريا رق چوا ر6�2491 چ وا ر ،

6406.  

7.  إذا ر ا  ا ا ب ،ر ان ا6�2491 6406، ر.  



112  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

  وأ اع:وأ اع:
 ا  رقا  بو  نا أ )1( وو ،

 م ؛ا  ا ا  از و وطو مء أرا
 ، وقو ، وقرق، وو ،   :ن  

 وق2(و(.  
  ما  إ   ال اا   زا ا و

ّ و ،رب ا إ  بو ،وق واا ءه إع اض ا
 ه را  ض إّ  ،را  سا   ا  

  : ن ،را  ا وأو و ا  ن د  
 ل أ  ة درا ر أود  رد   : ،!؟ ا ر

 ا ا       ا وإ ،أ  ا 
 و ،   ة اال ا   ب ام  عا

ا)3(  ة ذ و ،ب اا  اء اال اأ 
 ا  ع ا اء. و   رقا  دإ    ر  إ 

  .))4م زاا   اال
   ورة  ا ا أ و  رق  ه ا

ّ ا ا  ا  م م  واةوا ا  
  ،ودا ُ أن  ا  ز ال ،    

ز  ":ا ل: أ و   ،!؟ود ا    أ س، إ
 ق ا ه، وإذا ا  ق ا إذام أم  ن  

     ط أن  ا وأ ،ا  اأ ")5(.  

                                       
1.  ع  ،8�240ا22�154وا.  

2.  ا  آنا 2�603أ.  

3. .ا  :ا  

4.  ا ا1� 163.  

5. وا ا  ودا ب إ ،ودب ا ،ري1680ص  ،ا 6787ر.  



113  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

    و م  ،ا      ا و
ال اا   ة  ن ا ذ  ا و ،اا  

. ب او  اا ا  
   صا     ن أم :ا ا  ب  ءو

 اا  ار م ه ا ،ا  وا ،ما  وا ،ا
ء واما   وا ،و1(ا(.  

2. :اا   

   روح  و ،ا د أ ى اا اا  ا
اوأ د  س ذىا   ،عف واا اوأ  وا
 :  ربب ا بوو اا  M K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ̂ _ ` a bc d e f g 

hi j k l m n L )2(  قع او راء او ،
  ،ا ا  وردََ  و ، لا وأََ  لا  و ،

َ ل وا أ و و ف اأ ف، و  ه ور  
َم   و  س ا  ح ا ارض وا    

 3(روي(.  
 أ ه ا  و أن  أن  وا ا   

 ن داو ،ة ا  وأ ق أا   ة اا
ا ط  ا رق أا   4(وأ(.  

                                       
1.  ا ا 2�146.  

2. رة اة،  33ا.  

،  ات از ،، 2�295، وا ا  ر 2�296أ اآن .3

  .62، وا ام وردي، ص7�161وم اوطر

4.  ا ا 2�150.  



114  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

   اة: .3

  ،ط سال اأ أ  عم م ة؛ا رع اا 
   ،  س دون وال اأ أ  ا وا
 اة  ان اا وم ق  اع، م  أ اة
ر اء وا  اس ر   أ ا  أو 
 ا و   ،ن ظ و ،ا  ن أ   ،ا

.  
  :  ا ا وM k l m n o p 

q r s t u v w x y z {L)1( و ،
   :وع، واا  وا اا طا  :ط

وا ا : ،   ل  نوأ ،وا وا 
ار، واة، و، أي  ا أا إ ا   اة 

  ا  ا   أا و  ، أوا أو
إا   إ  ل أو ط  إ) 

(ا  ة وا  ،ا  وا ،ا  و ، 
 ا   ومووا  وا  )2(.  

 ّ ةا ءت ا و ،دا    ةا  
 " ، و روا ")3(: ا  اا وا  ا  : "ل 
ل ار    يا  ،اوا وا ا4("ا(.  

 ا   وا د ده اوور ا  ن ة؛ 
   ا  ، ا   وردت وه، وإ ح أو  د 

                                       
  .188ا،  رة اة .1

، دار 1�128�129 ،1آ  م اآن ر إا  ا إره و .2

 زي ،طا 2001 ،ا.  

  .9�139م اوطر، ب م ا  اة  .3

4.  ر ا   6689رواه أ.  



115  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ض م ا ا م ؛ء ا     و ،ا
.   ةوا ا ر  د  

 ا م  ءووا أ   رل: وط أم ا أ أ" 
ا   ةا وإذا أ ،ا أ  ا إذا أ 1(" ا( ،

و  ه إن ا اة؛ م     ، أو 
 M Q R S T U VW:  أم     أمل ا ل

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a 

b c d e f g hi j k l m 

n o p q rs t u v w x y z { 

|L)2(.  

ا  تا:  

    ا وات ا:و
  أا   ز اأ      إذا ا

: ا أ وذ  
. إ ا د  ا    

 ة ا د   وا ،  ا  .  
أو أ ار ا   أن  إذا  را   )3(.  

  ب ز اوأ  ه اوأن  و ،ا  ا زا
  .)4(ذ وع  إذا رأى  ذ ورة 

  

                                       
  رواه ا أ  د . 278 �8م اوطر .1

  .44ا،  رة اة .2

3.  ا ا1�100101.  

4.   وفا ا را  أ   ا  أ  ق اا

 ،زا : ا  ، وت. 266ص ،ا ف، دار ا  



116  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ا أ  وا ال اأ  ا :ا 
 .ط  

  س وا  ودرء ا ا د ا  أ 
 ء؟! واا  اله ا م إذا  ،ال وا 

ّ  ،ءا  إ   دة ا ال د اأ  ي  
 : ل ،اM ! " # $ % & ' ( ) * +,L)1( ،

 M @ A BC D E F GH I J K L MNأ:  ول

O P Q R L )2( ،ا  دون و ءوا آ ا  وا ،
  امن  ت أه، ذ  ا، و اماد، وااد 

أ ا  إ    وا   ا 
ء (وووا ء او بوا ،وا  و ،( ا ا

 ا ن وإن ا ار  ُّو ،اا و ا ا
رد .ا   اآن   و ال، وُّ ط  وإن ن

 وم وإ ر  الا  ر  ا  ا
 اض   ، وو ا    واب أ ل 

 :M T U V W X Y Z [ \ ] ^_ 

` a L )3( ل ال رو ،": تا ا اا ،ا: 
 ل ار، ؟ و،  إ ا  ا ا و ،وا ، كل: ا

 وأ ، تف او ،ا  وا ،ل ا وأ ،ا
  . )4(" ات ات

  وأ ل ار$  وا   وأن ا  
  ا، و  ا اي  إ ا  ا ،َل 

                                       
1. مرة ا،  152ا.  

  .2ا،  رة اء .2

  .10ا،  رة اء .3

4. ري وة. رواه ا أ   



117  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ُِل اَُر$: "  ،َا َذا اإ َِا ِ ََْ ََُو َمِه، أَِْ ْوأ ُ َِا ُِ
َِ َرَ1(َوأ( َُْوا َِِ ")2(م  ره ا ا  ادوا ، 

.ذ و ة وو  
 ا ار ا إوأو ،   او ،ا رؤووا

ل  م  نوا ا   :M % & '( ) * 

+ ,- . / 01 2 3 4 5 67L )3(،  رو
 )M f g h  iL )4ل : ا  د ا وه، وظ وزه، 

و  ق ا وإذا إ  ذ ع إا   و إ  
 .  

ا  
 ورت اة و  ي إمن  واب  . ال 1

   يل ال ال؟ ا أي و ، وا ن اما
.وق ا نما  

. ال اي اف ارع  اا    وح امع 2
  ى ن، وو  و ،   ، أو  وأ ّ

.ا ال واا 
3    و ا   لا ن و ا  .

 وا ا  اله ا    ع، واإذن ا و 
.وا 

                                       
1. .راوي ا   

2. وا را ن إب ا ،وا ب ا ، وا ، 

  .2983ر  1239ص

  .220ا،  رة اة .3

4.  ا ،رة ا9 .  



118  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

4و ،ّا ور  ا  لا .   نما 
   و و  ،رعأراد ا  وأم   إن و 

.موا ا  ط   ذا  
5 ،ر  دّ  لا  لا  و م د اّ .

ل إق اوإم ،و  ا    دق اموا  ن أن 
 ت، وذ ث و ا   و ،ا  ن أن وإ ،ا
م إ أن ن   ، وإ أن ن را ، وإ أن 
 ،اا  :موا ،ا  :وا  ،  ن

 ا، و ار ا.وا : اال و
6 ا ا  م  رب اوا ا  ا أ .

  يده او ن اأر  ر  ةا ما اا  ، أول
 ء ا ا، و  ال، و ا   اد.

  ر   ا وأ   ء ن ا ن اأر
ارواح واان، ذا ن وب اة ور ة امن او ،ة 

. أ ووا دن امة ا ور   
7  اء ، دوا ا ا  لا  ت  .

 وذ ،د  أو  و  ،زعا  أ ق إل ا
  اق، و د ، ود  اد .

8  سي اأ  الاول ا  ا ا  أ  .
أن د ا اون واا، ون ات   دا اء 

 ،رواوا ا   م ، ا ا   
 وأ ة واوا اوا ا ا   ،اب ا 

ال اأ   دتو ،ط سال اأ أ دى إ  و
 و. ت  و   ى  أال اس ون 

    هو ا  أ   وأ إ ا و  ا
  م  و  ا و ،وا اا وأ ا  مأو

.أ وأ وآ .اء ا دي إا وا  



119  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ادر واا :  
-  وا آن اا.    
  .1335 ،ال ،  أ  اص أ اآن -
- .  ،اا  ا  ءإ  
-   ا ، در  : ،2 ،ط  ،. 
-   ا   الا.زت اا ط ، 
 . ا ا    ا ارة   ارة -
-  و ا را   ا ا  ا ال وما" درا

رم"    رة ،اا ،ا 1987، دار ا.  
-  ،زت اا  ،ر  ا ا.  
- ا   ا  ما  ح ا رك آل  

وت،  ،ا ،ب1407دار ا. 
 ،اة ،  اي،  دار ا ،ا وا ري -

2004. 
ء ا ا، إ ، دار  إ اآن ا  ااء  -

.  
-  ا ا   ،ازيا وت، 1ا ،ا دار ا ،

1421.  
-  ،ا  ي، طا ر ا فا  . 
  ار،  ر ر  ،زي، اة. -
-   نا و  ي، دار اا      آنا

 ،وت ،وا و  ،1399 ،ن 1980. 
-  ،ا   اد وا م أ  ا 1،  دار

 .1431 ،اادر
- ا  ةآاا ،دار ا ،طا  ا  ن.  
  ل. ،   ا ا  أ اوف ه و ا اي -



120  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

 ا ،اثء اإ أ   وه، دار  ، اي -
 وت.

-  ،ا 1 ،وت ،ا 1411، دار ا. 
 . 1999ا، د،  ، دار  1ا  ،ة ارف واال -
-   ري، دار اا.د ، 
-   ح ويا.و ا ا ، 
اق ا  أ  ا   أ  ار ا اوف  -

 ،زا  : .وت ،ا دار ا ،ا    
-  ريا  ،ما   ريا  ح1ا  ،، 

2003. 
-  م  ا  ،ا و ع أ ر ا دوسا

 1986. 1406 ،، دار ا ا ،وت1، زل
  1406. ات ر  ن ا، دار ا، اض،  -
-  و اا   ا  ا  ھ1377 ،، م. 
-  ما   ا ا أا ا   ،1دار ا ، ن

 ،1421ا. 
-  اوي واا ا  و    وىع ا، 

1ةا ،.  
-    ا  ا  ا ،دار ا  ،

1951. 
- وت ا ،ا  ،ا  أ  ا. 
-  ،ر  ا   ،ا ا :  ا 

 ،ويدار 1ا ،ردن، ا1420، ا. 
- ،ا  ا ر ا  ،ا  3 دار ،

ار اة، واا ،ب.ا دام  
 .، دار إء ااث ا ،وت ا ون -



121  ا ا  ظوأو إم  طق اال و

ا  ا ا ر  ا ادي،  ا ،ن،  -
1394 1974.  

- أ  ا ا  ا وم ا ،ا ة، دار از 
  اة.

 ا   أ ا ،: ا  ا  ارادات  -
ا، 1 ،وت ،ا  ،1944.  

-  ا  ،وي ا ز ا ا ا  ا ا م
  ا ن واداب.

-    ركا ا   وا ا   ا ،ا 
 ،ا ر اأم اوي، اا أ وط ا  

  ر، ن.
 م اوطر    ام، دار ا ،وت. -

-  ،شا  ا  آنا أ  1اة اا  ، ،
،ا1996 ط.  


