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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.  
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������������������������ �
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ا ا   . أ   
ا  را    

:  
ا  رب ا، واة وا   اس ا، اب 
 ت، وا و ،ا  وف، و  ،راة واا 

وا ا و ،روه او  اآ ا  ا ل، ا
   وموه، واا ار اي أمل ، أو  ان.

و :ن ا ا    ا او  اق  رة 
  ذن ا  ، ا ا   هق وأع ا ل ث

ات اا  ، ا    ا ا   ا 
   قا أ  ت ، وا  قا  ل وآ

 .وأ ،ا، و ، ص ام  
  ،تظا   أ در   ج إا و

ار  ق، وع ا  .ت اول، وآا    
 وا ظت اا   ق وع ا  أن ا

  تووا وا ا و ا ا  ت ا
 أن م  ول ا ،وا ا ه ا   أ

ا   ه ى، وإا م وأ ،ا و ،
 .او  ،اوأ  ،ن ن و  

ه ا ا    أب  در  ، اد، 
 ،ا أ  ٍ  ،تا ق، ون ا ،د و

ا و .  
 اد اا  ف أن يف اوأ ، ادا  ّ 
ا اد، وال ا ، و   ا ا ا، واة 
ا، إ ار إ ا، ود  إََ  م أو ُم  ،ب 



 أو  قا  توآ 123  ا

   و  دا  ،و      رؤ
، و و، و اث »ان وان واف«وأ و مول 

 او ا    ءموا ،ا  ا  رة 
 .ا و  ةا   ا  ذ ر  ،لا  

أ أ م : د  
 .ا ا  أن  م  

واث  أن    أم اث،   وع، و ود؛ 
 أ ذا ا   ،  ا  و ،مز  نج زم م
 ت إت، وإذا مأ ما ت إذا م ،  وا ، 

وا   وإذا أم ، –لا ا و–  .ام  
 ا  د  ،ادثازل واا  د د واا و

 م ر؛ا دا أم  ،لوا ا دا  ،ا اوط–  و
 ط–  ،ك ة ، ا و ، ي أما  تو
 .  

 أ ي ات،–واو اداأ ،امت ووة، زراوأ  
  ا  اد ا–     ،ع ار وأ رة

  و ام  ،ر   را ا  ا  وا
  ه  اد. 

ا    وج ا و ،و    ءاّ   
 م مو و  اث اا ان، ووا   أراد
 إم، و ا  ظ وظ  ،  ق ال: إن اء 

م مز  ا   هور اذ اا  أواا، وأم   ا
 .   رب ي رأوا، وا  

 .وا  م  ،أو أ أ اا و  
  ه اؤ  أن ن  ر دا   ت: 

  م   ا ه، و  ت دىم  وا 
 وم ،    ا و  و ر، و  
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م، و ا ،  امد، و اق ارك اي ت، 
  ! و أه

ما ظا  وا ق واا    ا  أم
  ا  و وأ ت، دورووا  ، توآ ا

  ا  ،تووأط ر  ات، ووات وم   و
ا ار ا اذ،  ار و اا ،م  ن ا 
 ا  راو را  ا   يا ا  ا

 ذ وأ ،ة. ا  
ا   ، د  إ ا  ،ت وت، 
 ،و ة، اوا   ث  لُ ،ت  تو
 ، ّا   وا ،ا م نان، أ رات قط ّ

ن   ،ء إ د أة و ل، و ق أر  أن 
 . ولز ا و اا  يا ،ا م  

  يا  أدري دّره–و –  ه   ر–أنا و– 
  . )      !)1ات ؟

 أم  و :ل أ -مز ا أ-    
  !  اوا؟

 و  ،ا لا إ م  م  ،درة  ا  
  ري  يا– أن م  –   أم  ،اأ م و

  ،وا ا    ٌأ ة، وو و م ا إ

                                       
1. إ   .د و  ،ر ا ا  ا وى ا ام أ ا

    ،1،1425 -2004 . ا  وااث، د369 ،ز، ص

 أن ا    ة–وم و ي اُ–    ه  ر

     اه. 

 ، اار ام ، م417، ص2ام  ا ا ر ا وا، ج

1984 .،  
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ر ل ن و  إا ة  ار ال، ّ ن ور 
   اة، و اة.

  ن : و  أن ف إ ا واٌ، أو م ؟ 
  بن أ ل: و––  م ؟ و و ،ام إ

  ر ا ا ت ام وأمت اس، إ دة اأت أة، و؟ 
ت!! من وّ ؟ أة؟ وأّيأّي ا ...  

   ... ا. 
   أ؟ ُ  ري ا؟  واا ث م ، ؟

   ُّا إ ؟ أو ون؟  ّ  ما؟
 ا ظا ،د  ع واض ا   هو

أر    ن ؛ا ة ادا  عا   جأ أ
  وع ة  ارف،  ––  ع اق 

 ا   واب،  وت م  أم أن 
،ذ  اا ا ط ورات ا ا ا  درأ 
  ارا و ،ق واا  ا  ا  ى 
  ك    ،ا وأ ا ا  ا

 .ا ا  أن أ ا و  ت م ،  
:ا   

    و و.ا ا ا    ا إ
 أ   ظ   و ، أ  ا  ا أ

.  تظ ع وا  
   ولا  و :  إ    ا و

:   ق وا  
. ا  قا  : ولا ا  

ا ح .اا  قا  : م  
أ ا ام  ن  اق  ات ، وء 

:     
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.  قا  : ولا ا  
. ق واا : ما ا  

 . ق وق ا : ا ا  
 أ  تأو  أم . ا  

: ا ا  
  ا و  راءال واض ا   ي اا ا

    و ن ا  ظت وات.
...  و ،ا   ا   أن ا ا أر

 -  زق  م، أ  ات، وإن ء ّ  و، وأن 
 و  -  ةو ،  دة :   وأن ، 

َ َو، ( »ر ادة، ود اة « ، أو رة أرب اك: 
 .( ََِا َرب ،َُء اََ نأ ُءوَن إََ  

 ِوأ  رّب  
* * *  

������������������������� �
: ا  قا  : ولا ا  

 ا  ،واو   ؤهو ،و  ق ق ر قا  
  .) ،()1 ااو  ء  ا)اق

:  ا  اواب، ول  إ اأ ا ال ا رس: 
وأ  نما  قا ء؛ وا ق إ م ق؛ا و ،

  .))1م ق ، وق اب  ال

                                       
ا   ا وا  ا ا ا ، ط أ ااوي  .1

 ،ا  دو  

، وام اق اآم وأه  ا 1979- 1399، ا ا وت 424، ص2ج

 أ اى ، ر   ، م60 ا ا اي، ص

1429-2008 .  
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 : أ وو ودت و ، إذا 2(ا( .  
: ق ا  ب (ل و)   واق... ايو ح 

  م توو   ، إ   ة، أيق وا  
  ، ))3ر، واق مع اوح، ل: رأ م ق، أي ع  ات

  . ))4ج  ان قن اوح 
  

  :ال 

  (قا)  دم و       ودوم إ  

و  تض او أ    ا     دتو  

رد: ام وو ا و إذا ،  ابأ  ن 
 : أ  ودت، و وق « و  اق أ ء زو«)5( 

 ،   ذل و ا و  م ،  أي

                                                                                   = 
،  3 ا  ا أ  رس،  ا  رون، ج .1

  1399–1979 .، دار ا 117ص

2.  ، ض   ،يزا أ   ر  ا  ام

  ، 185، ص9ج

  1 ،2001 .دار إء ااث ا وت، 

3.   ،يد ا   "ح او ج ا" حا ام

   ،1990 . 4، دار ا ، وت، 185، ص5ز ، ج

  . 424، ص2ام ا   ا  ا، ج .4

5.  أ ، ا  ا إ  هأ  ه وق، و  : دون  ه

 »  م    ،وق     اق أ . «  

، 178، ص1ات اى  ا   ،    ادر ، ج

 ،ا 1410، 1دار ا -1990؛ وج1 230صإ  ،در دار  ، ،س ن

1 ،1968.  
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وإن ن درا ودمم؛ ن أ ااق  اب ا،  وق إ ااق
و مموا راا  ذ  ،ق ا 1(و(.  

 :اق ادو  و ،ا   ،و ا »  كرو
ار«)2( .  

 يوإ: « ا ق ا زا و ...م ق ا ،ا 
 وو ، ق ب، واا ا و ،ا ق إو
ا ، و ق ا أ ق، وإ ق ا وا 

   .)3(»ا  إ ا، و  ،   ده 
 ق ا إن :ا ا  ل ي وا وأ 

 ي)4( .  
 ا و :ا  ل ور ال أمأ     
ا وار واد، و  ورد   اق،  ا اول:

وق اوح  اع، أي إا  ا، و إر  اة 
  واة.

                                       
، 3ن اب     ر،  ا  ا وآ، ج .1

  ، دار ارف اة.2154ص

2.  .  نا أ  

، ب  ز  ،5797 ر 2278، ص5ام  اري "  إ" ج

 اءوا وا ا  وت ا  دار ا ،ا د  3 ،1407 -

1987.  

، 1811، ص4ورا    اج اي،   اد  ا ج

 ر 2323 ،  

 ا ب ر.وت اث اء ادار إ ،  

3. ا ر ا و  د ا  س اأ    ،ي

  ن اد، 

  1419 -1998.، 1، دار ا ا ،وت، 484، ص1ج

  ، دار اة.465ا ا ا  وأ ات و، ص .4
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  ر ل ا ) :  َو َِا َِ َََ وا إُ
اَ1()ُز( :  

اق أن  ا  آ  أ وز، وه اد، واق « 
) : ل ،مج واز  ِتْا َن إَُ َم ()2( .  

  . ) :«)3 وطد ،ل:  مق ق ا« وء  ادات: 
  ل   ل ا أن ق اا و  ا وو

 إ  قط  ،ةة و ا  وحج ا  أو ،(قا)
و ا ا  اق أو  و  ، ا  مع روح 

4(ا(   و  ،ا  ا وأ  َ و ،
 ) ،َ ا إ َواا َرْا َا َِ( اَُز ِا إ ُْ)5( ل ،

 ا ا–در ور  ا أ–  :ا   »   أط
ا إ ا  ول، واا  ا ط  قا  

                                       
1.  ر ا ،رة ا71.  

  رة امل.  6، وا 69، ص24ا وا  ا ا ر، ج .2

ادات   اآن ا ام ا  ،  ان  .3

، وام ا اآم ا1423-2002  ، 3، دار ا، د436 ،داوودي، ص

    ،1405  . اب، 280، ص8إ اري، ج

 زب أ أ وا أن روح ا ج  ء   ط  ااء .4

   اة ّ  ا، أ روح ا ق  ه   د 

  اه  ع اد  اف ال، واد د     ا ى.

،  ر 499، ص30و وآ، جام  ا أ   ارمؤ

18534 ا  ،زب  اءا  ،2 ،1420 -1999  ركا ورا ،

، 93، ص1ا  ا ا اري    ادر ، ج

 ر 107 ،وت ا ن، دار اب ا ،1 ،1411-1990.  

5.  73ا  .رة ا   
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 ا إ    رة اا   ا  ت، وا
 ا م   ا 1(»ا(.  

:ما ا  ، إذا ا و   ورد  و ،ا
  ءتأي  و ،   و ، ة، أيق وا
. ده   

 وا–أ وا–  أنا  ق، أّ  (روا ا) ولا
 و ،     ورود ذ  ل ،وق   ا

أ   أي ،م ق ا : ،  و و 
  ورد  ، ق   أن  وق؛ إذق اا ز  و

 أ  » : وق  اق أ ء زو «   ول أي
.او     ذل و  ، ع  

أورده ا    ل و ق ا  :  ي
  أ ق، ه  أ د  از أن   ه

:  ق ا، دون ا إ و اه، وإ أ اء 
.(أ)  دل   

 رةق  ا   ا    قا  أن إ
ان اا  اد و ،ا إ ق او ،ق ا زا  و ،

  ا  ق  اقن ا ن ،اقق ا   
را ه  ن وإن ، ل ز، وا    

    إط  «. از ق إ ا« اي: ف أن ل 
 : ما ح:اا  قا   

  اون   د  م ق،  اا ن أه 
   ا   د   وذ ،ا   وأ

 ف  يا ،د  داظ، اا م  ،اوأ 

                                       
  . 71، ص24ا وا، ج .1
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ادا      ب أ، و ح ٍف   ااد، 
 .ا س ودا وإزا  

  ا ا  وا  و–   ّم ر
  ان ام  ا  ر؛ إذ أد ّ ه "ا اي 

  ا  ،–   أ ّ  د اق  ا)1(ه"
 .ه ا  ل   ف ا لا   

و  ردم  الأ ا وا  .ذن ا م  ،نا ا   
 :ال اأ  

  ل  ر–ا ر– » :  ،  ا   إذا
  . )  «)2 و ه 
 ل او–ا ر–   ا حّ  أول و

  : )3(اق
 »  نو ،م  ف   ،م با  ا ط 

أن  أن ط ء   ظا ف  م اع م، و
 ا  اد اظ ه، وآ   ا ول و ،ا ا  اد

  ط   ا  ل ،صا و،   اد اظ و
 ا  ،هظ   اد أم   ف اص، وظا  د

                                       
،  62، ص1ام ا    إدر ا ، أ  ج .1

 ، ،ا  

1 ،1358  -1940 .  

ت، ، دار اب ا ،و292، ص2رواه أ م  ا، ام  اوء، ج .2

4 ،1405 ،  

، را  ا    ،  14، ص1وذه ا    ه، ج

 ،ا  

 ،ا 1419، 1دار ا .  

    أم أد   رّ ه "ا اي   ه".  .3
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   أول    ءئ اه، وأو آ أو و أول ا 
أو    آ  ءئ اه، وآ ،   ء و

 ، حدون ا   ف   ا ن  ، رة
  . )1(»أ   أ ، ماد أ   دون

  ر  ا و  ا اي اق ر
إ ام  ام – » :   ا ا واان–اوت، ل 

 ا  م  ق اا ط ون )2(»ا ا« ؛ وذ ع ا
 ا  أو ب إ «)3( ن؛ و » ان م  إ ا 

   ن  إ   أو ق ا  «)4( م  ، » 
     ف ا إ ه إ    ، ا 

د ل اظا   أو ، –– وآ و ،   ، 
 أ  ر  وى5(»ا( .  

 : قا أ  ا ء ان ا أ »  قا
إ  ات، و ات، و اات، و ذ ف 
  و  و ، م حق ا  و   ،لا

 ر ذ ق ا     ن  ،ذ م ق ا

                                       
  . 50، ص1ا ،ب ان، ج .1

2.  أ  "يا    آنآي ا و  نا " يا 

   ،1 ،1420 -2000 . ا480 ،، ص 2، ج

، و 14وام اق اآم وأه  ا ا  اح د، ص

ا و ا  رة  راهد ردن ر كا  1426آن، م -

2005 .  

، وام اق  ء ا وارس ا ا، 316، ص2 اي، ج .3

  .25، و  ر  اء ا، اد 55ر إا أن، ص

  .55ن ص، ورن  ار أ91، ص6 اي، ج .4

  ، ورن  أن ا ا. 91، ص9 ان، ج .5



 أو  قا  توآ 133  ا

، وب    : ( ُذْق إم )1(»وااًء و ف ال 
( ُا َُا َْمأ)2( ) :ن، وا أي: ا ،ِا َْم مإُِا ُ()3( ،

 .) )4 ذ  ق ن ادهإ اا أي: 
  ا ا  ث إو ا د ا ن أب 

 : قا  » ،  اد ا  اا م اق واا أ
ن ا ة إا ت وا ت، و«)5( ،و  ا 

اق واا د    ورود ا و،  اق واا 
 أ إ   ،  ورود ا  و ،ت ا 

: ةه ا  »   ا  ة م ةه ا «)6( .  
  ا و–ا ر–  قا ن أ  ا ،ذات ا 

  دون ات إ   د ، ل:  ،ودوره  إح ااد
 »   ،آند ا فو ، و ا   آن، وا  

ف ااد، وىا ج، وأاف واا  ادف او ،وا 
 ا اد     ه، ا  ا  ه د 

 ت ا      ،ا «)7( .  

                                       
، 159ا  ن أد ا ا  ا ، ران  ، ص .1

 ،وت ،ا 1407، 1دار ا-1987.  

2.  ر ن، ارة ا49.  

3.  ر د، ا رة87.  

  . 160ا، ص .4

5.  دج أو   ،ا د  ا  ،ة ا ح ا إ

   ،1 ،1976 . ا31 ،، ص2ط  و ااري، ج

  .32، ص2ار ا، ج .6

، 15ع اوى  ا أ ،   أمر از، و اار، ج .7

  1426 -2005 .، 3، دار اء، 94ص
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 و–ر أ  ا –    آ ط  ا ا
ع او   ما ا ا   ا ل)1( » : :موا

 وا اآن د  غ أن ه  ن  اط  اب 
 ... طأو ا ، لآن، وا ا إ م   ،

  ز أن و ،د ا اء را  ا،  إ م  
   .)2(» ا    وق

 :ا  ءا   ا  ر لو »  ن ا
 وا آن اا    و ،   ّ«)3( و ،

   
–ي اُ–  لوا  مم  ن دون أنا  

 ه    آ و  و، و ا » ده أن: 
 ب واا  ب  م   ا أ ،توا اا

   ل4(»وا( .  
 ا ه ا أ–ا ر– رة ا  ا  ،   را

ّو ّو ّ قن ا   ل ،– ر ا ق : « – أا
ا  إ  ،ادا  لا  و ،ا و ،

                                       
أ ا اول   اوا ن،  أرادوا  أظ اآن  ،اا  .1

  ا اي رأوه   م إ   أظ اآن  ا وان. 

  . 355، ص13ام ع اوى، ج

2. ا ،ر اا .م   

، ورن ق اآم وأه  ا، درا م   14، ص6ا، ج .3

، ر   رة م132 ل  ا  ا ا اي، ص

  ،ىا أ  ،ل اة وأا 2008 .  

  . 132، ورا ر اق اآم ي، ص18، ص6ع اوى، ج .4



 أو  قا  توآ 135  ا

 اا اا أ  و ،ع او ،ا و ،ا و
 ظ ه، وم   أ  ،اد ا «)1( .  

آن  ار اق واد   ن ا   ط ا
 : » ابف اُ رةو–اب ا أي–   م اد، إا و

 :   ،لا  ف، إو ظ إ إ  يا وا  :ل ،
ا م  ن ا إذا ن  ق، وأا  أو ، ل   

  . )«)2 ا ، و ط اآن 
   ذ    ا ن أ ا و

م3(ز(     نو ،ا   ن ا ا  
ا   يض اا  ،قا  وا 4(ا( .  

ن و  ، و ء ا  الذات ا 
اق  ،م را ق  دت اظ؛   ن 

دا ق  ون ا  رة وا ،    وا ،ا 
  ،    رة ا أ ، د و    

5(ا( .  

                                       
  ، دار اب ا ،وت. 9، ص4ا اا   أ    از، ج .1

، دار ا، 10، ص1ان  أ اآن،  ا   ، ا، ج .2

  وت، 

  . 69، 68ورن ق اآم ي، ص

3.   ا ر 490 .  

4.  ر را  ، أ  أ     ل اأ ام

  ، 179،180، ص1ا، ج

 ،وت ،1418، 1دار ا  -1997 .  

، وام  اار  أل  ا ادوي 249، ص1ام ار ا، ج .5

ج ،  د ا  ،ريا أ  ا 72، ص1ء ا و ،

 ،وت ،ا ه، دار ا1 ،1418-1997 ا ا  ق رنو ،

  . 25ا رة ط  ، و  ر  اء، اد 
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: )ََْا ُا ََوأ َا ََ1()َو(  و ا ّ ه ا
  ا  ،ا وإ ،  ا   وردا ،وا ا  

 ، ىّ) :ا ُْمِ َِذ َا ُِْ َُْا َمن )2()إ  و ،
  ر او ،ن ا  ظ ،ا م  ّم  ،ا

  . ))3 ا م وّ  ظا  اق
 ا  اف ا  ا اي ذم    ، و

    م ، و ّ  ا دّل   ا ن او
دان  اق،  أو د  أ، وام د  ،ن 

  ير اق–اا ر و– ا   )4( .  

                                       
1. ة، ارة ا ر 275 .  

2.  ر ة، ارة ا275 .  

، ورا 74، ص1، وام  اار، ج180، 179، ص1را أل ا، ج .3

 ل اأ   

، ورن  ارة 1392 -1972، 10، دار ا ،وت، 162 اب ف، ص

 ط  

  .  42، ص

4. ح ا     د  ا ر ا ا  

    ف  رة    رة، وإن د   م  ا 

ادوي وا، ا ن ا  د رة،  إرة،  أن  ن 

 دا  أو أ دا  أن    ،ق  أ  ناء أ ،رةا د

  اق م وه ظ، و  د ارة. 

 ا  ا  ح ا ام » امد ا  ا  ا

،  وج آ 242، ص1، ج»وا وأ ا ر ا  ا  د 

  وأد ا ز ات، 

، وأل ا ا ر 107، ص1دار ا ا ،وت، ورن  اار، ج

، اار ا  وا ،وت، و ارة ط  489  ، ص

  . 42، ص
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  ا أ  د   قن ا ولل اا  
ا  ا وظه، و ال ام ن اق   اّق 

   در    ،ا   –وا ا–  ،
 إ ن ا و ،ا    و ،ا  أ  

رة ودا د  قّا  ا  دا    ،رةا 
  و أ د  د  أو ق أا  دا ن رة، وإ

  . ))1 ا وا، رة
ا ا  و ا–ا ق  –را   – ر

–     ،ا ا   اعأم  ع اا
ا ام    ن ا ا   ا  ب 

  ت ت اإ س، وا    ب اهرع، ما
  م م   وإ ،ا  اا    ل ا

):ِذ ا إَِْْا  ََْن  )2() َوَذُروا ا  ا و   و
 :   ا »وا ،ا أو م  ن ،م ا 

   ا رق او ،ا ام   ،م م «)1(  ،
 را و  قا أ  : ا  » ا؟ فُ و : ن

                                       
1. ا  ن لا  ن     ا و ،ا    

 ،و مدر ا   ظت اد إ رة راا رة ودا د  ا

 .وا ا  ا   ا ن يق اا إ   

 وا   ن ا أ أو ، أ  ال ام ق ق  ا

 ا  ف  ،ؤهأو ام ا د أو   رةا رة ودا د و

  قرة"، وارة واا" ا  دا ا    أن  ى إذ ،ذ 

ا  ا  -   ر ا   - .  

2.  ر ا  ،رة ا9 .  

ء ا  ن ا وا و ا   اا ، ار  .1

  ، 50أ ا، ص

 ،اد ،درا 1 ،1390 -1970 .  
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و : ا إ ا د اب، وا  ا أ د؟ 
  رى   ق ا  ذ  :« ،ر ق  وا 

  اق رة   ، اق؟ و« ه،  ا ده: 
: ا ّ، أن ه ا  رة ا إ « و « : ا ا؟ 

م و ، و ن ا ل َ ) : أَ اَِ آَُا إَذا 
ِا ِذ ا إَْْ َُِا َْ ِ ِةِ ِدَيُم ََوَذُروا ا ٌَْ َِْذ َْ

(ْ)1( تا ن أ ا م و ،، ، و   
ا إ    ض  ا ا ق  و ا 
  إ ده، و   إذا  ضا  وإ ، دا

  إ   م م  اا،  ون  د، 
وا ن ا داتا  ا و ن ،ا  ا  

 اأ ن ذ ،تا  ن و ا ا ا و
  رى   «)2( .  

 اأن ا  و–ا ر–   ق، ر ا  
 ح    ل،    د ة اال، وإ ا

 أم وإن إاق  ا وأ  ات ا  رى  ،ف 
 اق  ن ا ، م أو ق    ر 

 و ،اءاا و ال اأ  هذ  )3( .  
 اأن ا إ ر ا و–ا أو  –ر ق ا ا 

   أد وا ،ا ا  ا م ،ا اا
ا دة اإ إ   ان و ،   وري ا

   اا ا ب اأر أد  ض رده  ل ،ب
  م ك؛ا  ا  ن ن أن    اا 

                                       
1.  ر ا ،رة ا9 .  

  . 51،52ء ا، ص .2

  . 43ام  ارة ط   "اق  ا"، ص .3
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  اع  م ن ، أو  إ و ، إ  و 
ف دان ا ، ا ذ   ل  با و  ل

  ااق أ ؟ 
  وإن ن   ،    د  ا؟ 

 : م  اا ر ل »  اقا  اض أنا
 ،ا  ترات وز وإال ورأ ا   وري 

و  اتو روأ ،   ، اه، وو د  
    ا ا   ،  و ،  
 ل: ا إذا ا   ن، وا و ،ِا وو ِا

 اا  و ،اء واأو ا ،ا  أم ،  ،ا
م إذا ل  اة: ت اء،  أم  اء اب ارد، دون ار 

ا ن د و ،ا ) :   ، ٌَِ ٍءَْ ِ َُ1()َو( ،
)َْزر ِا َ إ ْرضا ِ ٍَدا ِ َ2() َو(  صو ، ) : ُا

، إذ    ذا و، و )3() َوٌِ َوَْ  َ ٍَُء َْ  ٍَُِء
 : ةظ اا  اب ا ا ة، وأ ،

،وأم ذ ،و  ،و   أي و ا وم 
ا، و در  أا   اب وو  اه، و ورة م

      : اده، أ وري     ال
  ،   أن  م و وأ دو وأ ا 

و رأ و ،و و و    ه أد  ،
   انا   ور «)1( ا اا أ   ،

                                       
1.  ر ة.  29ارة ا   

2.  ر د  6ا رة  .  

3.  ر ا ،رة ا62 .  

، دار 228، 227، ص1ا  اا   ،ا ا، ج .1

ا ا ،1 ،1413  -1993 .  
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 ن او ا  ا    :ال م  » ا  
؟ وا  ه  إن ب واظ اأ  ف  لا  

––   ا    ؟  ا1(»ا( .  
 ه  ––أ ا  » ض ااب:  –ر ا–ل 

 ال اأ ا––  ا نا رة، وا دو ،او
  وأ ،ا او ،زور ،راوإ ،ال اأ–

– وا  ا   ن  وريا ا     ،
ا  س ا  ب ه،  حا   وإن رآه

   اه ن ظا  لا   2(»، ود( .  
ا ا ا اد ا–  ه اهذ ا– وا ا ،ت

 ا  " ا ال، وا ا " ،ل أو ،   
 ا و ،م  ا ل، وطا ط ق ا ه لا

ا ،–  و      ا –  
   و ،ات وو و روإ أن ا  ،هو د

 .ا د     
 إ ا م  ظ   اا  اا   و

 :  
1- .ا  ق ا  م   ل وا ا   
2-   ال وأ ا ة و،       

دي إ ل ا اوري، و   ا  ي  م أن
 .ا د  ل ال، وأ  ا  

 اأن ا   وا–ا ر–  ا   
اظ ا   اا ا  ، إ دا  ا اال، 

                                       
  . 228ا، ص .1

2. .م ا ،ا  



 أو  قا  توآ 141  ا

–ا ا    د ا، وم  وم  ا، أو 
ا دة  –ررة ووإ   م ال اال أا ا 

و ، أال اب، أي  ا  وع اب، دون أن ن 
   .ة  اِط

ار اا  ا و : ٍ أ    
1-  .م   ل و ا  
2- ٌاو  .م ال اأ   
3-  .ا   و   ىأ ا و  

 ا ا   أن ا –ا ذ –ر اا   
  ارهو ا  ا د أ .اأ  ر  هظ، و  

  ن –ا ة:  –را   ا  هّ 
  ،ردب اا  أم   يء، ات ا    ن ؛ 
، و أم  ا      ا، وإ م  ال

 ،ةا .  اده   ا ا    
 ا ادا  ل زأ ا اا ن م و

وا و   ا   ا  ، رت وا
 .   و  

   ذو أ و اه اذ أ إ ا  ده، ذ 
 م  ق ، واا  ال اوا اا  ا 
أن ل  اد ا د ول  ال و ال، اي دة 
 ال ا ا   ،ا  دا ا م   

   م  اب.
 طن ا و  ق   ا و–ر ا أ– 

    ،نرا  اءا  ء أ رط  و
   

–ا أ   أن   ق  –و ا    
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 ز ره ،م  ءن وا ه  ّي   ل، إذ 
 ،  ل  أن   ؟رب ا  ظ  

 اب  اطق – » :    ا  و ا–ل 
ا د  قا  را ى إ ءة، أو  ر وإ ،

ن أ : ى ة مو ،ن ا د، أوا  ر، أو أو 
     ده ا ا  ،ا    و ،ا

  . )«)1ل،  ظ  ا ور؟ 
 و–ا ات  –ر   ّدا   ره م  

  ،ا ) : َِْذي ا رَ2() َوا(  ) ،ا م رََوا  
 ُِ3()ا ( ) ،َِِْ ِِع  )4() َواا  يا   

، ل  أن  أن ا  ارح ا   )5()َواْ اِ و( 
  ب وا   و ،و  ،    ر

 :و  ،ا   م   »  ل د  أ و
 م ،ق ا   ا ا   د  رج، إذ  و ،

 «)6( .  
 طوا–ا ر–  ،ق اا     ه 

 ،وآ ا ط رةأول ا إ    ،و ا 
 ا واص، و   ا و ،ل   ا و

 ) :  اَُآ َِا ُْا ُُ ِْوأ ِ َُمَا إَُِ َْو  َُو

                                       
1.   ا   ،طا اق إإ  ل اأ  تاا

  ، دار إء ا ا. 91، 90، ص 3ف، ج

2.  ر ء.  36ارة ا   

3.  ر ء 36ارة ا .  

4.  ر ء. 36ارة ا   

5.  ر ء. 36ارة ا   

  .241،242، ص3اات، ج .6
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  : )َُْ()1وَن
ن ق ا ل  أن ااد  أماع اك  اص، ن « 

 ا اك و ارة  أو إ آ رة ا ا، ود
اإ  ا   يوا ، ––  ا د   

 اا   أظ) : ذ    نو ،وا وا و ْ
َِِِ َب ْوأ ِ ِا َ ىََا ِ ُظ2() أ( ّ  أظ أ  أم 

ا  ار، ا أم رة  وظ  ما  إ ،
وا ا    د  يا  وإ ،«)3( و ،

 طا   آن ،را  دون ا ط رة  ا
 ،آ   دل  ء   و ، إ  د ،ق وا
   وا ،ا   مب ا ،  د و

 ل وا ،   –ا ر–  :ن ذ  »  ما
   ا و ،ا  ا   ن أن  را
 ،  وإ ،ا     ،   موا ،

ا   ا  مب اا  أن ذ  أن وا  ،
 اء، وذا ذ  دل ،    وا   ا
    أو ،  أو ،  أو ، ن ن إ

      أو ،«)4( .  
 :    » ءت م ،ا ا أ   وأول

 اإ    أ  ق، وا ر –– ، و
 و ،ل اوأ ا ا  م م ،مرة ا جّ 

 ل ار    ... ا ا  ءا––   ن ا إ

                                       
1.  ر ا ،مرة ا82.  

2.  ر ا ،مرة ا21.  

  .157،158، 3اات، ج .3

  . 244،245، ص3ا، ج .4
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 ا ة، ورة ا  لم  أولى اا ا رتّ ا  
    وإن ، ل اأ أ   م ،مرة ا
 ، دات ا  ا ا، وادات  أ ال 

وب ووا توا ، دار و مع واا  توا ،
أ  وا وا ا و ، ا  ن ، ء وا 

  را  ج و ،  لوا را   ،ا 
 ا  ،   ن  ام  ا ا  ام

    ا و  إ  ار  ، وإذا 
  م ،ا ا با  ظا    ،ة ةو ا 
 ر  ا    ا  و ،ا  ارأ

م«)1( .  
 طا  و–در ا ر–  و و   قر ا

       ا إ   ، ل   
 ،    دح اإ م– ،ولب ا ر

،   ذ  –و، ول اط ود، وظوف ال
أن   د إل   –ر ا  – اق، ل 

ْمإ ) :   ندا وا ا  ِا ُدون ِ وَنَُُْ ََو
( َََ ََُ)2( » :  ي يأوا ه أمب ظأن ا  

وا ون ا ام و  ر ،ون ا ام وإ ،
) : َْ َوَنَوُُ  ا    ،ون ام ا ا   (

ذ  ا  ق، و   رضاض ان ا ،
، وأ   ، ول  أن  ى ار ا «)1( ات 

وإ»  : أدة  اة  اول، ز  ن ا ، أ ار

                                       
  . 245، ص3ا، ج .1

2.  ء، امرة ا98 .  

  . 185، ص3اات، ج .1



 أو  قا  توآ 145  ا

ا ا  ءأ –  آنن ا   أ إ  رةإ
وا–   ولا  ر ان ا و ،   ن 

 ب واا  «)1( .  
   قل ا  ا ر طوا  مذ را  

إ  اا واال، ود اط ل اول أو ارود،  وز ا
  ،دا و ،د ا رك  يا ذ ،ق اا  
  ارن  ارع وا، و اي  اوت 

 إذا  »   و ،  ، إدرا، و    ا
إدراك م ا مه، وا  ام ، زال   و  ال، 

  . )2(»وا  ا ا  ال 
 : طا  ت ا  

 ل   ل  أظ ا  ا اادي، أي اى اول:
 .و أ  ا   

:مى اا   ا ا ا  ا  ل 
ن أا وإن ،إ  اف ذ  ا  ،–اا – 
 ه ا ت اال، و  ارن  و

  اب. 
 ل  ارة  ال ا و  ا:اى 

  ارع 
–اا – رك و ا  أي ،ق اا د  ط

 ات ارع و ه، و ر  ا ا وأار 
  ا، و    ارن  اع. 

 : راتا  ا و  

                                       
  . 246، ص3ا، ج .1

  . 157، ص3ا، ج .2
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  ا  ف  ادي: وأإ .ا   
 .ق اا ا ف  ي: و وا  

 .ق ال ا  ف  و : وا  
 ه ا  لووا    ،ظ وات اا 

–  ارات،   ب ا  ام ،ل اط  ا
ا ر– » :  ،رةا  ا   بد ا أن   

   ب  ا ، ادا و ، ا  1(»ا(   و ،
 اضاد ا ارك ه اده     ا  ده أن ا

اظ و إ ا  ام   إمره؟  ااب  ن 
 ،اد ا م   يا اا  إ ذ  وجا  ا

       بن ا ،   اد، أو  أم  أو
  و ،ه ا   )2( .  

  و طال ار أا    إ  د  او
 .  و ،او ا  رات اا إ وإ ،ط  

  :ال اأ  

 ،  ا و أ ر قا ا  فّ
  :م ف دوده، وو وو ا  :م ا ا

 ن ا :م ا  ف دّ  ،ه و   ةا ا 
  ،  إ ،وا ا     ا  أو ا

 1(ا( .  

                                       
  . 248، 247، ص3اات، ج .1

  . 248، ص3ا، ج .2

1.  ، ا  ل   م درا ا  وأ آمق اا د

  ، 62ص

    إ    ض. و د ا  
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 ف او وام ما  :م آمق اد ا حا
  اظ اآم  ، ا  ن ا اد دون 

  . )1(امع أو امل
 أو ا ن ا :م قا ي دا  ف أ 

  . ) )2اآم     و
 ، ا  يض اا :م قف ا يا  ا أ
   ا، أو ، أو أال ا، أو ا م، أو 

3(ا( .  
 وا ا اا   قي أن اح ار مى او

  . )  )4ل  ا، وام  و  اا   ا
 را   هوأ آمق اا ر  رها   و  

1(ا(   أ  رو دا ا     قن ا
اض اي   ،  أو  ، أو ل اِط واط، و

 لي ما وا ،)2( .  

                                       
  . 14اق اآم وأه  ا ا، ص .1

2.  ،  درا ،ا  ناء اأ   آمق اا د

  ، 14ص

  ردما ا إ  رة  ا   ر 2007و .  

3.  د    ا ا   ق وأا- - م درا ،

  ، 27، ص

  ىا أ  ل اة وأا  إ   ر 1426و   - 

2005 .  

م   اق  اء ر   79أ اق  ا اي ص .4

صا 5 ،  

 وت اا   ا أ   ر  و»مما .«  

1.  .اما    را  

  وا ر دراه   م  أ اى.  22ص .2
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 ر طوا ا  را   هار  ا   و
ا و ب  ارس ا  اط، وإن ن أول 
   ري اا مف ا  ،لا    وآ ا

 .ا  
 :ر ال ا »ء ،ق أدق  إ  أن و  

        يض اا  قن ا ، ذ
 وا ا ا1(»ا( .  

 م قا  طا   :ا ا را أ
    ةم و ب ات ا  ،ي ر 

    ع  ا «)2( .  
اق   ، أو « و ط ا ذ ن: 

 ا  يا ا  ،هو ات ا و ذا 
ا   ا را ا و  موف ال، أي ا

  ا ا  و ،واا ا  يا  ،موا
 ط1(»ا( .  

  ه إإ  ، قا  ا ا  رو
 : ل، و ل، و » ا ا    ي ا

                                       
1. ا ر   م درا ،ا  آمق اا ة، صأوا 19 ،

و ر دراه     ا   د ض، و اق 

   اء 

  . 5ر ا ار إ ، ص

، رات وزارة اوف ا235  ، ارس ا  ا اط، ص .2

1422-2001 .  

1.  ات، رظوات وم  ، دابا  رات ،ما 6ا ،

  . 4، م   ار ا ، اق  اء، ص301ص
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ب، ال ات ا دةا را ورع، واا  درة
 ب اا  دا ا     1(»وا( .  

  :و   
 :ص اا  وا ال ا ضا ا   

:غ  أو ا  ور اء ا أن  م    
–طا  –      ، ر ءت ق، و

 :و إ   ذ اب، وا  أ  
1-  ا ن وإن ،  اا   عة ا

 ا إ أر  ،ا   ا –– – – و 
 اا ا ––  د ،ا وا ،  ر  

 .  ،ه  ا ،نا  ،نراء واا  
2-  ة، و    إ اف اوام وا  

أ   د     ،   ،ه وو  و
 ّ ء  ،   ،ا ا ا اا وا  
   ء  ، و ،   ب  
أ ، ا ااء،    اب،  ت 

م ،ازلوا ه، ا  وا ف ا  او  ا
    ؛ إذ أو ه، و      
 دات واما ر، ودل وا ا  ٍ و  

   اّت. 
 طا ل ا–ا أ: « –ر      ل ا

   ؛ذ  م ن  أو ، أوآداب ، وع  
 .ر ل اأ  

                                       
، و  86ا وادة  اب ا ر إ ا، ص .1

  ر  اء، 

  . 25اد 
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 ا م إ ا إ    ا ا أن ذ  يوا
، و   ا أن ن   ام  ع    أل 

دى ذ إ أن ن  ا  أل ا؛  ا، ا، وإ أ
 ،وا ،د، وان، واوا ،موا ،ق، واوا ،وا
 ،   و ،ا    ا ا  ذ و

أ   ا إ     ؛ و  أن زا وإ ،
  ج ا و ،   ،    ا ف إ أ
أل ا   ا ا   اون وأد ؛ 

ا و ،اء اا )1 .(  

 ض ،     و ) :  لو   ض
 ل  ام د ، وأ :  ا و اارح، 

 .( ب     
م رأ ارع ض     وا  ذ ااء ا؛

 ) آن اا  ؛  َِاََ َِ ْ ِِا َ َمْ سِ ُ
ا ( َ ااب    ا؛ إا  ه ا  اال َو

  ،را     ، د أول ا  و  " :لا 
  د إ  او؟". 

ر ( ًَء  وَْ   اِ ِن َُا اَُُت ِ ظَُو ل: ( 
ول أن ا  م  ا ا؛ ن   ااب أن ا اال 

  . ))1 ا إن ت  ظر، وا إ  اى
  أم ؛ إ   ل اأ   ل : ( و أن إ

ا  فا    دا  ؛وع ا  ع  ف

                                       
  18، ص  1ت جاا .1

  )  رة اة 189وا ( 19، ص  1ا ج .1



 أو  قا  توآ 151  ا

 اا  ا  ف ،أ ر أو إ اا  
(ا)1(.  

 ه اي ذا ا نو–ا ر– ،ون اأذ  ا ن 
 ا، رأا ودوم    ،داوا– –  ن فا

 ر وظوإظ ،ا درا  ن أ إ  ،قا  
 اد ا  ا  و ،او  قه، وطو– 

و–  ، ا  ر، وزا  و ،ا     و
 ش، ومازل ، وأاث أو ار  ااد  ، ر  ا ا

  ف اا ذ  ء     ،سا و ما 
 اأ م  ، س، واة ا ام م  ،اا

   ا م دة، ظة  اذن و ار. 
و، واؤ     اد     ن -3

 دراك، وا  نح وال ا  ،و    ا
  ه ف، وا    ،ل م رة، أو عام

 ت وا  ه، و–ف واما–   أي 
  د، و اب.  إ  و ا

   أن إ ،ر أ أم  ء  إرادة  أم وا
،ور واوا وا وا ن ا  أن وإ ،طا ط 

 أ و ،أو  ا بوأ أم ا م و–  ا
ل ا–    أدر  ،و وا  ا 

 ط  ا ،ل  ا ،ف و    أى
إذا  م  اا   اد ق « : ار 

  را و  ،يم  ه ا  ن ، 
    ف أو ،طل ا  ما ع اا ذ

                                       
1. م ا ا  



 أو  قا  توآ 152  ا

 و  ق دا   ىأ  ىأ م  و
  فا  ف ا  أ ،ا ا ا   ا

 ا   ن دورهه، و ق وا «)1(. 
 ن و  د   ر   وزان   غ وا

 د اا    إ ا طا– طف ا– دأو ا ،
 –وال ا–،  ا و اف –ف أ ا–اص 

  رفا  ن ا ذا ،رفا  ف  د داا
  ب وإطإط إ    ، ب إ ُ  نأذ 

.  
  ا  ، و ا اى ن اد  اوق   اء 

– ي و–  ة واموا ا  ت ،وف  أ
 ن  ،فة واة واوا ، رة   ا 

اوا ا  ذ  م )2(.  
 وا م ،مال ات وأم    ا وا ن وإذا
  ا  تا   ،رفوا ا   

ا  ،الا در إ ارا او  ذا ، وا أم 
 أ  ،ةا  ا ا ا م ا أمي ظا ا 

                                       
،   ا 28ا ا  ا ر    ص  .1

 ،ة1991، 1ا ما  ا  دح ا   قا أ وام ،

  ص ،44ا ،  

  ة  إ   ر 1432و-2011.  

2.  :د ل ا » ا  دا   و ،د    قا د

 وإم د إ  ظوا ،ذو إ  ظ ،   ل »وطو ،

ا را :ا د ل ا   ا ذ  ا  » ه ا–

ام إ ا  ». وة ا و اا   ، د  –أي د اق

، ورن  اق وأ   ا اي 187، ص2ة ا  د، ج

  ، و  ر   ات او6. ا، صر ا
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  ل، اا ا ت اا  ض، وا
 ،ا و ،ا  ارا     ا ا

 قو1(ا(.  
:م  ت  ا : إ ام أم  

  أ  اق، وم  ال دون ال،  
  وا ظ  ت ا وا واي.

و ا اي  اق  ال وال، و ا 
اي واام وا وط ا و    ،ت 

 ام و .ا  طوا اا  ا وا ها ا أن
 ا د ولا  (ا  هوأ آمق اا) ر 

 د    ق ا   ، أ، –ا–ال 
. وا ا ا   ق، وا    

 ، ا اق، وا  يل ا  وا
  .)2(و  د اق ود ال أو ا اال

  ر اا  ه ا  ءا  قأن إط ل ا
اق  ق ال إ   ب إطق اء  ا، إذ  أن 

 ء ر أم ،قا م قا     1(م(.  
 ا ا  ل اا  إذا أم ما   يوا

 ا و   إذا  ،ق ا ف  م 
  ا أن و ،ال إا او ق ا إ  ن  رأ
  ،وا ت ال وآا  اءة دةإ   وا

مر اا ا  ا  ول.اا  ،  

                                       
  .28ا ا، ص  .1

  . 71- 66اق اآم وأه  ا، ص .2

  . 3 اق  اء ر ا، ص .1



 أو  قا  توآ 154  ا

و د ق ا : اا ا  اب اء 
    م، أو وف مو، أو ل اط  اب.

  ،طد اول وب اوأ ع ا قا  
    قا  وا طا    دب، واا 

 إ ا  دا إ  دون ،ا و طا 
  زاة  ن اب ر و اد.

  ، اء اة اا ه ق ع   أ
     ،ا  ه و ،ا  ا  

ا  ، ةو   ا   و ،ع ا
  ت ة  اا ادة.

  ا ا  قا    ة إ ارة أا 
  ه، إذ   ا  اص ا  در  دة 

... إ) وا ع وا    ،اة (ب، ، أال 
   ص اا  ه ر    ،ا اء اأ

 .  
� �

���������������������������������������������� �
ك ت د ا  ت ا  اق،  ن 

 أو ،أ   ،ت أرا  زأ و ،  و
  ا اد ا  و  اق.

 :ق واا  ول :اا ا 
   ء ا وال:  أ)

  اا  ،لوا ء ا  ورة ا  ظا
 ا  مو وم ارة م ،قوا ا  

 وإ ، إ ، يا   ا ن رةو ،(اد) وا
  إرة،  اي  د اة.



 أو  قا  توآ 155  ا

 را ا–ا ر–  :ا م ة اا أ  ل »
ا م   ا أ  وإن ،  يا ا ة ما 

 ا   يا  فا  ى از، وت ا ،يا
  .)«)1ا  ن ه وح 

 :أ  ه رو  
أن ن ده  ا ط  ا و و  اول:

 .را  
و ا ا–غ ا ط ن ا–  رات  إ 

 :ا   يا  ،ا » ا م  ا وأ  
 ق )2(»ووا ا  ي ذدي اد اا أ وا ،
 ا   ، و )1(»وه ق ا ا و» ل: 

  .)2(»وق ا ا و ظ « اق  ا   ل: 

                                       
1. ا أ   ،را ر ا ا  آنا   نا 

  ، 317ص1إا، ج،

 ،ا ا  ا ء ا1376، 1دار إ –1957 ق وأا  رنو ،

  . 25 ا ا     ا، ص

،     : ( و ط   516، ص 6 اي   ج .2

ا أ ان . 73،  72ب ) ا رة آل   

 4إرد ا ا إ ا اب ا   ، أ اد ادي، ج .1

،    155، ص7 )، وجا َ ُِْْ ِ ط    ،: ( 36ص

 ) :َُ َُْْرأأ ْ ُدون ِ َنَُْ َِا َُءوت.ا اث اء ادار إ ،( ِ  

2.  ،د ا ب ا ،ما وا آن اا   مروح ا

ْ َِ أَرأَُ َُْْءُ ا    ،: ( 374، ص  11اري ، ج

 ُدون ِ َنَُْا ،وت ،ا دار ا ،( ِ1 ،1415  هوأ آمق اا وام ،

  .16ا ا  اح، ص



 أو  قا  توآ 156  ا

:ماز  ا و ،ا   يض اا ا  ده ن أن
 ا   ولا ن ا إذ ،ا  د ا

  1(و(.  
ن او ض ا  –ز    –     

إ  ء  را  ،ا ا  أراد  ق ا ل 
 :إم  »  ي يا 2(»أ( ا ط  بأن ا و ،
 ،م–أي ا–و ،م ق ا أن ر دى ،   ا ا

   و ،   ا م  ا ا ررة ا ا 
 ،  يا   ا ا أن م   ،  ا

 ا     يف اا   دهه ا– أي
 ن يض اا–  ا.وح ه ن   

 طا و–ا ر–   ا  و و ن أ
و اة ا ا » ث    ا ا ل: 

 ا   يض اوا ، ة اازي، و1(»وا(.  
اق  اض اي ن    رة اط  ا، و

.ا  

                                       
ن ام  ا أوا وان، م اول  ااض، وام ال  .1

  ولا م   ا    ول وا م ،اما ما

  أن ا   و اما موا ،ون وا إ  ظ واا ظ

.آ  إ ا ذ     ا   

، ورن  اق وأ  330، ص1ا ا   ان ا، ج .2

  . 26 ا، ص

، دار 488ص 2ان   اآن، ل ا اط  ، اوب، ج .1

 ،ا  

1416- 1996ي، صا  قا  رنو ،26.  
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 طا   و– ا ق  –أا ر  رها 
 ا    قا   ،ا ا  هوأ آما
 ما ا     ا أ ،وا ا م ما

.ظ  
 ا  ا أ ، ا   ق1(أي أن ا( .  

 ا  ل م ا ض ق واا  هي ذا او
 ا   وا ، ا   قن ا ذا ،

 ا    ،؟ ا    
:ا  .ب  

ا ان را م اب ا ا  ه  ، وء 
    زا ز، إذ أن اع ا ل درا  ذ

 ل ا ،ا  م  آمز اا–ا ر–   و
م  أواة ا إ –    آن از اأن إ ا إ

 :م »  ر  يا ا ٌق م أم  ل يل اا  
  .)«)2 اد 

ول ا ا  ر ن إز اآن،    أرن 
 :ا »،  و ،   ظم  1(»ور( .  

 : إ ذ ء « و م ؛ا ر آن إأن ا وا
 ما أ  ،ا م أ  ظا «)2(.  

                                       
  . 17اق اآم وأه  ا ا، ص .1

2.  ان، جا  ر إأ آن، وا ه م د ب3 86ص رو ،

  ،  ا رون دار ا وت.131ص 3ه ذ  اان ج

،    ا27 ن إز اآن  ن    ا، ص .1

 ، رفدار ا ، لز 3و موا ما ر  ع بوا ،

  ان ث ر  إز اآن.

2. .م ا ر اا  
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 :  ذ  و »   ظ اا  عم  و
ي إذا أل م ه ء : إ ل ا  ا ا ، ا

  ن يا ومب اذ وإ ،د ا  ن يا ل ا
ا «)1( .  

  أن  ا ا ا  ا ا  و » 
  ن أن  ا  و ، ط   إ  ا

 و ،ول ا ا ا ن أن ه ا  ز و ، 
  ن و،    ياب ا ن.«  

 » ، أو ،ا   أن إ م ؛را ا ه ا و
ا     ،   را ا  و ، أو   ر

 ، ما   ن  م ؛ إ  ت إذا اما
 و و اإ  2(»و(.  

   ا ره –و و ما ا  ى ا 
  ا–  : »    و ،  ا 

 «)1( و   يا ا  ؟ وا ذ    ،
  اظ   ا ا  ه ا؟

  زا د  ذ  –و ا – » : أن ا
  و ،ا   يا ا   أن إ ا 

                                       
  .29ار ا، ص .1

2. ر اا  ل وااب اأ  ا  أ  ،دي اآ

   ،1 ،1960. دار ا205 ،، ص16ا، ج

،  55د از  ا ام  ،د  ، ص .1

  ام ة، 

1413– 1992ص ،ي را  ا   ق رنو ،92.  
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وأ ام ا ا و ،   م ا  فو ،
  ء   ، 1(»ر(.  

   ن أن ا  رى ا  و ا ا  او
 : ما » اا   ا ،ا ما  تء اإم

وا وا ا «)2(  ا تء اة: إم رة أي
  اق.

 :أ   ا  ق ا   أ  
:أو  أم–ا ر–   ت ا م   ا

إ اق،  ا، وا، وا، وا، وا، واق، 
.وا  

:م  ا ا وظ    يا ا  قأن ا
 وا » ا و ،ا  «  قا ر  ه 

.ا   
   ا  م ا ء  – ا– ا اول 

 ما   ،مر اآ  ،ا  ما و ا 
   م   ،ء وا  ءا ء إا   ا 
  ،ءوا وا وا  م  ،   ل ا
   و   ن  ،   اءر اا 

 م1(ك(.  
وه ا ا  م ك ا  ن  اق ذا؛ ن 

  ا اة  ال.

                                       
  .  81ا ص  .1

ورن ق  ،5 ،1427–2006 ، ا188 ،ا ا  و، ص .2

  . 95 ا ، ص

  .49د از  ، ص .1



 أو  قا  توآ 160  ا

 ا  ضا –مى ا – » :  ظأ ا أن
 م و ،د  أن  ،1(»ا(.  

    :  ا ا وذ ا إ  اق
:أن  أو  ،ء واا      دا

 ،ا رة، وا م    يس اد اا  قا
   فوا ة ا طو م ؛   اأ ور

. ا  
:م  ر  ب    ى س    

 ا  ازمل ا  أم  ،قو – ا ط–  و
  وا ا  و ،دة ا ى  ا  قا

.  
ا ظ قا    ول، أا ا  ا  ا  

–ا –  م–قأي ا–  ،ا وا  ا 
  ل ، ي مق اا   ار  ظ إا 
ذ أن ا ااة   ف   اق اي وردت 

  ا   ن  ،      او ،
 و  ا    ا2(ا( .  
 :م بآن اا أ ا او » ،ا ارة، و رة ه

وآ آ  ،وا  ا   م، و  م، أو ى أن 
ى وأ ، ووا ا ،ً ال،  أ ك، أو أ أو أ

 ،  م  ع  ،وإ موإ ،وا ر، ما وأ
  أن  ا  ، ط  ءا   و

  .)1(»ول، و او   أن ل 

                                       
  . 93،94ار ا ا م، ورن ق   ا ، ص .1

  . 96، وام اق   ا، ص46د از  ، ص .2

  . 39د از  ، ص .1



 أو  قا  توآ 161  ا

   ن ا لا    أو  و ، ا 
  رل ا  وذ، ا  ا ن، وز واا
  ت اأو ا ،ا   يا وا ت، أو اا

  ااب.
  ر ،الت ا  ا ،دا   ا ن م ذا

 ا أ  أن إ ،  ن ا ،وا ا  
   ب أو ذ  ز، وا و زل او ا

. أو ،وه ا ا  
 : و   

 ،ء ال ووا ا رات أ  الا ا  
 :ا   

 :أو  
  أن رة ا أ ا وأدق  ن  ا؛ 
ذ م ا   ، وأدوه  واح وا  ،ر 

  اءا ا نرا  م  ما ا–ا ر– ،
 ه ا ام  ،  ة مأذ  وا ر 

   ا  ،ا دة وا ءت ، ر 
   أي ض، و   أي اس.

  ،    ءت وا رة ا أ
  وا ا  ا وا . ارك   اة، 

و د ذ إ أن ا   ا  ا وء 
 ا ا    ا ق ا   ء ل إا
   ا  أن ا  ،آما ا درا   

ا   رس    اه،    درا ا ون
.ا  لا  

  ف إ ا   ارة إ    ء ا وال 
– ا –  ض، دون اا ة، وا    إ



 أو  قا  توآ 162  ا

  دا  ،داتظ واا د      دن ا
.ت وا     ،نح و  

 :م  
  ال اا   وا ما   رل وا 
  اأ و و ا  :  دن ا ذ 

 ا ،   ق، وأن إت اال، وت ا
  ماء أ ،با  ورد ا اء اق ا دا
 م   ا وا، أ م   اب، أء 

.طا إ  ا  
ن اق   أ ا  ا (ا واق)،  ال

 غ ذ وأدا ا و  ن ا ، ن ا يض اا
  ن ا ،  أو  ح أو ق قن ا ذا ،ضا

.  و ،رة إو ا ح ذ داةا  ص و  
  قن ا لا  أ روا اا اع ا  

–وا ا–    ا  ن ا ،ا   ةا
. د   ن  

 و ،ا   قل ا  م ؛ د ق
ن ا ،ىأ  و ،  ا أو رداء دة ا ى  ق

 ا  ؛ إذ أنت اا  دا  دا– و
رة إا –  د يق اا  ،آ إ م  )1( .  

                                       
1.  ا ،( ْوَنََ  َ َرىأ مإ ) :   ؤا   ل ذ49  

  قن ا  ، و   ؤأن ا  يا  ق ،لمرة ا

:  حل ا  ،وفا م د يا  

   أم ا أة ا  آل

  
 دنا ا م  وإن  

  .ط أو م و ،ا   (إن) أن   ق ا ل  

  .20،23ام اق وأه  ا ر ا، ص 



 أو  قا  توآ 163  ا

ل ا ام   د ا ا  ا اي 
إذا        م ا« وا ا  اق: 

، وإذا ا ا واف، ا ذ  ذا و اماد، دون 
 ا  ،ا   ورةا اأ   ل ذ  ن ا أن

 اأ   أو اأ  إ مل، وا «)1(.  
 اا د ا، و  « ول ار  ن: 

    م إ و رج اق، أ إذا  ا   اق، 
 ،وا وا ا اده ا اوا  إ   ن ا
  لد وا زا  ظا ا  لا  دا او

 أ ا 2(»ا(. د قن ا  ا ،  
أ  ا ن ا د ق؛ ن  ق    رة ل 
  يا ل ا    إ ا وذ ،  وم ،

.ن او ،وا ا   
ج  ل اة إ ل ا، و و   أداة اق 

 و    رة  ا ،روز واا ر إن واا
  ص،  ت ذ اق.

 :اما  ر طل ا » ،  قا ا  ا
 تم ص ،ق  ت واوا ،  ت ا

  ص اا ا دا  و و  ي
  ا  بن وا1(»ا(.  

                                       
، وام أ اق   ح اد  48د از  ، ص .1

، و ر    ا ا  66  ا، صا  ام

   1432-2011 .رة  إ ا ا ة 

  .165ا ا  و، ص .2

  .49، ص26اق: ا، ا، ا ، اء، اد  .1



 أو  قا  توآ 164  ا

 : قا  ل ي ار ال او »    إن
 دا ا  يا  ق ،ق وادي، اا ا  ه 

    أن  م  ،ة واا ط  وذ
 ط  اء اأ  ور ا  قوا ،دا  تاا

. رق اا ط  أو ا ا  
 ا   ،ةة وأ  ق ا و ا و ،

  ن أن  اءه ا ن ، و اأ  ا 
 وظ ا  و ،ق ا    ا ا ،وا 
 ا ا ي أن  و ا   ااث اإ   ا

ا    ا   قا ا    وإذا ،
 طأ ا وف اا را ع  فا    ة
  ا وا اا ا    وا ،إم  
 ان ا ا    ن إذا أ ،و ا   ا

  ا  1(»ا(.  
  را  رات   إذا م  يا ا  و
    د  و م ر اا ي وق ا

   ،ا– ّوأ ه اأ–  :م » دةا ا  ط
ا و ،ا دا دا ه ا ى، وا ا  

   وا   « ، أو رة أى « : ا اطر
 ا  أا، وا ا ا  ات  ، ون 

  ع اا  ات واه ا«)1(.  

                                       
  .42اق وأه  ا، ص .1

  . 13ار ا، ص .1
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ا اوا  ا   رم و  إذا  –ا ر– 
 ا   إدراك  ا د  ال، وذا    ن

.ا در  د رب   
: ن اق  ع – ء  از –و ا  ال 

ا  ا أ ،ع.اا ذ    
:ق واا: ما ا  

 ا إرادة ا    ا ا :م ف اّ
ا   )1(.  

    رة ا  دا   ا او
 –     اا وه –اق و ا ، اد 

م أن    ا  ا ال واال،   أ  أن 
 :    ن ا   ،هق وا  ا ن

 ، وا  ا، و ن إ  د)2(آُا ََ ََْ َُِدِه )َو( 
  ا، أو إ ف، أو دة  أو ه،    ب.

  ق  ،صوا ق اوا ا   ا و
 م ؛   ق–وأي ا–   ،اا  )1( و ،

                                       
دار او  واز، اة،  22 أل ا  رن ، ص  .1

1 ،  

1418-1998 .  

2.  ر ا ،مرة ا141 .  

1.  : ق واا  ا  ا  قا د ر    

أ  أ  ا أ   ،اا   قأن ا و ا  إ م

 .ا  

وا أن ا ء  اق، و ا   ا؛ إذ رون أن 

   ،وا ا اا    و   ع   ا

 ا– ير اى ا–   

و ،ا  قا د –قأي ا–  ت اا   ره  أ

 



 أو  قا  توآ 166  ا

 اا –ا ر–     اا  و   ه
)1(.حا   ا ،  

 قا  ب: )2(أأ   ا    
 ة  دل  اق، و  ورد   ا  اول:

 ) :   كااَُآ َِ َوِ َُمَا إَُِ ْ  ُُ ِْوأ
ُْ1()ا(إ ) : ن آ  و ،ءت ا  ،ٌَِ ٌ كْا 2()ن( ،

                                                                                   = 
      ا  و ،أو د  أو  أو  

 ...وا وم  

ا    ا  قا 69ي، صام :در ا ذ و ،  

،  14، ص6ع اوى    و ا ا، ج -1

1418-1998. 

2-  ،ا ار إ ،يوا رس اا   ا  زر اإم

 1419-1999.، 1، دار ااج او175 ،ص

3-  نن، ص ا  آنا ب 163رواا  ة1413ا.  

 ر  ر اق اآم وأه – ال ن اق ص ل  .1

ا -  ا اال، أي اا ا ال اا ا ا دن ا

ا  ا وا إ  ،  اد ا ف  ق، وا

اا ار  ا (ا ال وا اال)  د ا ود ااء 

 ا دن ا ،لل واا   قن ا لا ة، وا ود

   ، ا و   .  رج 

2.  ا ا  أ و ول اا  ى    دا

   دا  روا وا ا  إ أ  ن  ض  ،صا

.اا  

1.  ر ا ،مرة ا82.  

2. ن، ا رة ر 13 .  
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و ا––  دأن ا  ،ق ا  دل  ة ءت
 .) )1 ا  اك

:ما ق، وا         ل ا
َرَُُِ اُُ ِ ِر  مَُِ اِ َون ات  اء: ( 

َْْ َحَُ  ِ َُا َدُمَ ْ ن ِ َُ2() َد( ا  ء  .
  أ :ط ا  ، لا  أن و ،

  ،را   أن ء، ور واا ا  دد  موا
  رُُ ِ ) ما  وم ا  هُره ذا  ل

 اره  إ  ل و ،( ِ ََُد ِا َُِم  ما ا
 : و ،( َْْ َحَُ  ِ َُا َدُمَ ْ ن ) :ل ؛ إذا آ  »

  ح  ر  ّ و  ا دم  ن« ا  ،
   أن اد  إء ا، و أن ن إ ك ذه ء

 ءت ا ،ذاك  ا   قا  و ،أول ا  رة إا
 ا ا  ر ىأ أد ول، إذا دا   را
 ، لا  ،  وا  وط ا  أن  و

   را  م أن ذ  ج وُّ وإ ،طا  دا
 أو  مت، ور أزواج ا   أن إذ ا ،ج ا
إ  ا ، أم  ن ا  أ أن   ار 

.  ، ن أن  ر ،تا أ 

:ا  دل  ر ) : ل ا ق، وا  ذَا َوإ
 ََُِ نأ ُِْ ْنِة إا َِ واَُُ نٌح أَُ َْْ َْ ْرضا ِ ََُْْ

                                       
1.  طا ل ا ا ا  –ا ق  –ر دل  مو ،ذ 

.ا   ، كا   دأن ا  مرة ا  تا  

2.  ر ء، ارة ا23 .  
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ُ َِ1(ا )وا(  ةا  از  ل إ ق ا أن ٌ ،
 ،ا  ف   ق ا  وردت  ، الا 

 ،ا  ل  ف اظ  ةا  أداء  فو
 ا– ما اب ول ا  از  –أي ف ا ا

   ا و  ،   ّ ا–  –  ةا  
إ ل ا : ( أن َُُوا َِ اِة إْن ُِْ أن ََُِ ) و أ : »  ا

، ء ااب أن ذ ر  ،  ة ل اف و »اس 
  ، »  ا ،  ق ا «)2(. 

  ر  ءت ا   إ   و ،ق ا  دل
 ا  اا   ا   ده أم ،إ ا و أ
 ،  ل د   قا   أن ق؛ إذ اا 

. أو د او   يوا ا  
ق ا : ا ا:ق و  

 ا ) ا   قا أ  ا أ  د
 –ر ا–وا (د اق واق، و  ل أ اد 

 :راا  ق ا  »و ا ق ا ه1(»و( و ،
 :ه اذ  »ا ق او ظ و «)2(  ا  و ،

 إ    ورد  ،قا  ا  ت  ء

                                       
1.  ء ارة ا101.  

2.     ج أ ،ا 1478، ص ر  ،686 ة ب ،

، وأ داود  ،3034 ر 242، ص5ا و، واي    ، ج

،  357، ص ،2ب ة ا؛ وا، ج ،1199 ر 384، ص 1 ج

 ج1904ر ، وا ،ا  ةا  ب ،2 ،173ص ر  ،1065 ب ،

  إ اة.

1. ) ر  ،ا ا 32ام .(  

2.) ر  32ام .ا ا  (  
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 :ي ار اا   ذ  ،وا ا » 
 وام  و اا... اا   ا  ل  ا

 « :امر اا و »   أ  ...ا    
 إ ...   أو   «  دا ؟ وق ا  ادا 

  ؟
  أ. اد  اق: 

:ا  قن:  ا  دةه ا(س،ب،ق) و   
1 - :وا ا ا ن ر  ن ،ه أو   ن

ا  رح1(ا( ر  ا  أي ا ّ ل)2(. 

  ، )  «)3 اء –ة–واق « ل اي:   اء:  - 2
  و ا ، )4(»ا   اي و  ء « و ج اوس: 

، أي   إ  ق ا )5(»و  أو م  إ   أ« 
وا و   و ال و ا؛ ن ه ار ة  ل 

أي  اس إ، وّق ت: »    ا ا « او، و از 
 :وا ا ح خل ا ،ت ا  أي  

  ا و ة    قّ وا ٍ ِت قّ  
  

                                       
1.  ،ت وا وأ  ا ا ة.1415، 1ادار ا ،  

  اا. ، دار432، ص25ج اوس  ا اس   اي، ج .2

، 508ات ب   اي،  من درو و اي، ص .3

   ا ،وت. 

  .430، ص25ج .4

،  ر 453، ص12، و أ ج ،2374 ر 34،ص2 أ داوود ج .5

7842  
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 ) ا َبَووَا ََْا   وا   ،راهوا إ  أي (
  1(أن(.   

ق    ا   ال أو  أ  اح:
2(ا(أو ا ا) اع ا  أو ،أول ا  ا3() ا(.  

   ب.  اق:
ا  قا :ا  (ل،ح،ق) را م  :  

  ، )4(»أ   أط ا » أدر، و ا:ادراك:  - 1
 أي  . )5(»إن ا ر  « و دء ات 

                                       
    ، .رة   ا25، وا ر 431، ص25ج اوس، ج .1

  . 46د اق دة ا ا، ص .2

  .100د اق  ا  اي، ص .3

–، ب   ز أ ا ،2452  ر 1907، ص 4، ج .4

– .  

5.   ،يا    ،را  ل ار  ا ر وا 

،  ام، اة، وح م ار  ،603 ر 355، ص1د  ، ج

،  1 أ   اوي،   زي ار و  د ا، ج

 ،1 ،1994 ،ب ات  ة ا و ، ا ،1475 ، ر 249ص

 ن ءج وا ، درا    ،اما 238، ص1أ ر  ،

750 ،وت ،ا 1413، 1، دار ا  ،ا   ىا ا و ،

،  ،3ب دء ات، دار ا ا ،وت،  ،3144 ر 299، ص 2، ج

1424-2003 ح او ، ؤورما   ،د  ا  ي أ

، ب اء  ات، ا ا، د وت، 131،ص 3و ز او، ج

3 ،1403 -1983.  



 أو  قا  توآ 171  ا

ا  ء  » وس: ل  ج ا  ول:  - 2
  يا ا  ول، وا« :حا و ، » ول، وا   

    أي ب واا  « :ل ا  

ا  ل وأ   
  

 
  ل إنك ا  

  
3 - :ا  ر إذاا  لال اأ و، )1(. 

ق    ا  ط ال أو أ  اح: 
 ا وا ا اع ا  أو ،2(ا(.  

  ا  اق واق واق:  

  ا اق واق  اد ق م، أي أن 
ا و ،و ن أو      : ق)3( ا و ،

  . ))4ق و اق  ر اق و ن

)5( »: ل  ر د اق اآم   أاء ان
وا ،م ادا آما ا   و ،ا ذ آ  

: « )1(، ول  ر د اق  ا  «ق 
  ».ا ا وا ب  ا  اق 

.ق ما  ،قا    قق واا ا    

                                       
  .349،353، ص 26 ذ ج اوس، ج .1

ا »  رة  ، و ذ100   د اق  ا، ص .2

 ا «  ن ؛د   » ا آ «. ء ه ن أ  

  .  40 ارة ط  ، ص .3

  . 15د اق اآم   أاء ان، ص .4

  . 17ص  .5

  . 101ص  .1



 أو  قا  توآ 172  ا

  برع اق ا  : ق–ا  ن  أي–  ،
  ءو    ،ب  ا ا قق واا أ

.راإ  
 :امر ال ا » قا  ،قق واا  قّ  ك

  ا  أ و(اق)   ا، و ا ن اق إ أن 
و  صم  اد  و أو ، با  أو ،م اد 

  ، ا     رةن ا  ا ا 
«)1(.  

وك اه  ى أن اد ق   ا أو ا دون 
ا و(د (و ر ا) :   ،  (قق وا

 ( م )2(و(.   
وا ال   ورة إ  ذ ؛ ن اة  ر 
  ق دن ا أن   قق واا  أو ،و ا
ا؛ إذ ز أن ن اة ن اق   ا اي ق 

 ، آ ا، وا ا  اب  ر ،  اب
 ا إ ا را ن ،و د واا أ   

 .أ  ،ا من او ،ما  
  

 :او أ    
) :    ء  ه  دل أو  أ  َو ََِل ا

َآ ََِ ْوأ ُا َُُ ْ َنَُْ  ()1( : ،ا  ا  .

                                       
  .48اق ا، ا، ا، ص .1

  . 41را  ارة ط   ص .2

1.  ر ة، ارة ا118 .  
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ارى، و: اد، و : اب، ور اي أم ارى ء 
 تا     اءا ن ذ ق؛ا د )1(.  

و  ا ا  أ ج اا  أ– ا أ
دوس اا–  :   عا   اأن ا  »  ا

   د  « ع؛ إذاز ا  ل ا :ل ا  ،
أ : أ  ،   ء ا  : ل اه »   

   ء، ا2(»ا(. ن  ء  او ،  
 ط رةا ا  و ،ق ا أ ا ا 

 :   ق؛ ا  »  ق– ر إأ 
أ ة وا –اا    :ر ا   »   

  ، وا ا  ز   م.)3(»اء 
 ا ه اذ  ن ا  ا  جا ا و

 ) :   دا ْذ َوإ َْا ةََِ َْم ِا َِْا َ َُْْا
َ( ِْا ِ وَنُْ)4( ال أ دأن ا  ا  ا  ،

أ  ؤه ذ ا : « –ر ا–ا ، ا م ،ل 
  ا اة،  ل: إذ ون  ا، دل أم إ أراد 

 د ن  ن ا ؛ا أ و  و ا  وان 
  .)«)1ه

                                       
  . 101د اق  ا، ص .1

، ب  ا وا، و ،6574  ر 2558، ص6 اري، ج .2

  و ، ب  اع  ا وا  ا إ ،1622 1240، ص3، ج

.  ه وإن  

  . 41ام  ارة ط  ، ص .3

4.  ر اف، ارة ا163 .  

1.    يا ب ا  أ  ،ا إدر   ا

  .40، وام  ارة ط  ، ص62، ص1ه ج
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أ اج  (ا وا)  ن ا   ذه  
  ا–ا ر–  ) :  دا َو ن يِذ َ َضَْأ َْ

( َ ََِ ُ)1( أم  آن؟ أوا   ،    دأو ا ،ا
     أذر، ل ا :ن ا، وا ؟

 ر –ا ل  –ر ،وا   ،ولا ا– أ
ر آن : « –اا  : ل ه؟ُِذ ––  ن ،ا  أم  أو

 رة رر، وا ا ذ : ذا ،لا رة إو ،ا ف إ
 و ، وا ،ن ا :ل ا  ،   ن ،ما  ا
 ، و ، ه  ن ،ولا   وإذا ،أ وا ،ا إ إ

 ) :  ادا  اَووِذ َ َضَْأ َْ  ) :ذ  ل م ي )؛
َِ  اَيَُ ََا َ ىًُ  ََِ َو َ( ْ)2( أم   او ،

 ) :ذ  لو ،ا َْأ َََِْ َِ َل َرب َو اَِ ُ ْ َل
ََُآ َْأ َِ( َََِ )3( او ا ا امر اا  و ،

 ) :   ادأن ا  دإََن اُرَُ َِاُء اََ ََو مَُُر 
 ، ا، ااد  ا و4( (َََْْن ِ اْرضَ دا أن ُا... )َو

 ت ان ا ؛اا  ءا  ف   ،با أ  
  نا    إذ ،  ر و  ا  تذ

ور ا  بن اإ   ؟!)1(وا  
   و  تذ ا اوا ن ا ا ل و دا 

  ه دارت – ح اإ  اوا اا ن أ دتوإن أ
  ةوا–   و ،ا ا  ا   م

                                       
1. ر ا ،رة ط 124.  

2.  ر ا ،رة ط123 .  

3.  ا ،رة ط126،125 .  

4.  ر ة، ارة ا33 .  

  ).53اق (ا ا ص .1
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 ا ار ل  اق  و، و أ  و ذا 
ذا اء أن ا وا  اق م، أو أ    ده؛ إ

: اء    ن () و ا    ا م  
 :أو  .و ا   اوا اا أ  

:مرة. وا إ   ،رةا  ز ت  
 ر ا أ  قا م  وا ا   و 

ا ه ا وه  ا ،ن اق    ه، 
 ،ا  ق ،ره وداإط  ج أو ، ا  أن  

    ا ر ا ارح.
 :ا  

ا ا   و قل ا  وا ا  ل ال
: ا ا  

: ا  قا  : أو  
اظ  ه  ا   اق  أم داة ل 

:   
  ا اول : ا وار واد .

. ا : ما ا  
ا  : م: حا  ق  

: ا ا ل      
  م   غ ا  وأن ا : وا ظا

. ا   ه وأن أ إ    ، قا  
  ا ق أا   ت او م : ما

: ا  رتو ،  
  اه اول :  ا  اق، وه  ال دون ال .

اه ام :  وا   ا ، ه  ال 
  وال .

   : ا  اق و ات :
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: ا     
1 –  ا   ء ا  ،ق واا  

ا وان وء ا  ا  ، رة ا ءت 
  جا و ،  رة  ن ا  ا وأدق أ
ا اال  ا  ا و أن اق  اض اي 

. ضا غ ذ ا  ا أ ،  ن ا  
 د   أن   ا  ا إ ا  

   ، وذ اة رأي ا  ل اق .
2-   ، و   ن  قا   

و  ق. حا   ا ،    
 ،  ق ، أوا  دل  ة إ  ، ا   أ

. ر أو  
3 –  ا  رأى  ،و  ق ا   

أن اق واق  ر اق ، و ن ، و  اق 
     اق ،  اق م. واق

  ور ،ا دك ا  ك، وو ا م
.رب ا  أن ا امد ت، وآو  

ا    و آل   او ، و   وآل 
ا ا   وآل   و ، ا    إ 

ا، و   و آل   م ،ة   دون 
   ا ،  أم ، و  أ اك.
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  در ا:  

 أو� آن اا  

م�  :ا  

ان   اآن ل ا اط  ، ار، دار  )1
 ،1416ا-1996 .  
2(  ا  ،ة ا ح ا إ»ا د ا«   ،

 ،ا  ،اريا و  ط دج أ1976، 1و .  
3(  أ    ،آن اا ا إ ا د اإر

  اد ادي، دار إء ااث ا ،وت. 
4( س اأ  ،يا ر ا و  د ا  ،

 ،وت ،ا د، دار ان ا  1 ،1419 -1998 .  
5(   ، أ  أ     ،ل اأ

،ا ر را  ،وت ،1418، 1دار ا -1997.  
6(  ،ا ل اأ ار اا ،   ر

   وا ،وت. 
7(   انر  ،ا  ا ،ا ن أد  ا

 ،وت ،ا دار ا ،1 ،1407-1987.  
8(   ،   ر ،ا  ا ا

 ،ا  ،ة1991، 1ا .  
9(  ،ب ادار ا ،زا    أ   اا ا
  وت.

10(   ،را ر ا ا  ،آنا   نا
 ،ا  ،ا ء ادار إ ،اإ ا أ 1 ،

1376-1957 .  
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 ن    ا  ،ن إز اآن،  )11
 ، رفدار ا ، لز و  3  ع بوا ،

  ر ام وام ،ان ث ر  إز اآن. 
ج اوس  ا اس،    اي، دار  )12
 .اا  
،  ا   ، ا، دار ان  أ اآن )13

  ا ،وت. 
14(  ، مار ار، ا ا ا  ،وا ا
 ،م1984 .  
15(   ا  »آن اا  « اءا أ د ا

ا دار ا ،ا   أ  ، ا إ ،1 ،
1419  .  

، «    ان  و آي اآن «  اي  )16
 ،ا  ،  أ  ،ي1420، 11ا-2000 .  

17(    ،را  ل ار  ا ر وا 
،ما  ،  د  ،يا   .ةا  

18(    ،يزا أ   ر  ،ا 
 ،وت ،اث اء ادار إ ، ض1 ،2001 .  

19(  ا ي«اا « أ  ،   ،
   ، دار إء ااث ا ،وت. 

م أ  ا ام  وطت اء   اوء، )20
 ،وت ،ب ا1405، 4دار ا .  

اء، ن  أ اام   ،ادر ، دار  )21
 ،وت ،ا 1413، 1ا .  

22(   ،  د  ،ما ا  زا د
  .  1413–1992 ام ة 

23(  ، ىا أ  ردة ا  دة ا قا ه.  1424 �1د 
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24(   ، أ  ،ا إدر    ،ا
 ، 1358 �1ا-1940 .  

25(  ب ا ،ما وا آن اا   مروح ا
 ،د ا ،وت ،ا دار ا ، ريا  1 ،

1415 .  
26(  ا  ،وا    ا   ا 

 . طا أ  ، د  
27(   ا    ا  ن ،داوود أ 

 .دار ا ،ا  
28(   ،ىا ا»  ا  در »أا   ،

 ،  
 ،وت ،ا 1424، 3دار ا–2003 .  

29(   ،ا   أ ا  ،ىا ا
 ،ا  ، ا 1 ،1421 .  

30(  ،ا  ا  ح ا»  د  ا 
اما« ،ا ات، دار ا ز ا دج أو  ،
  وت. 
،   »أ ا   د« ح ا ي  )31

 ،وت ،د ،ا وش، اا ز و ؤورم3ا ،
1403–1983 .  

32( ا   أ   ،را م ح  ،وي
 ،ا  ،د ا  ر، وا ز 1 ،1414–1994 .  

33(    ،ا و وا ن ا  ء ا
 ،اد ،درا  ،ا ر أا  ،ا1390، 1ا-

1970.  
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  د ، «ج ا وح ا « اح  )34
 ،وت ، دار ا ، ز   ،يا4ا  ،

1990 .  
 اري،   إ  ، د ا، دار  )35

 ،وت ،ا ، 1407، 3ا –1987 .  
ر    اج اي،   اد ا، دا )36

  إء ااث ا ،وت. 
37(  ،وت ،ف، دار ا با  ،ل اأ 10 ،

1392-1972 .  
38(   .د و  ،ر ا ا  ا وى ا

 ،اث، دوا  ا   ،ز أ اإ 1،1425-
2004. 

39(  ،ا ا ،ن اا  1 ،1417 .  
40(  ا ء ا ،دويا ا  لأ  ارا 

 أ اري،  ا د  ، دار ا ا ،وت، 
1 ،1418-1997 .  

41(  و ،ن دروم  ،يا   ب ،تا
وت. ا ،ا  ،ي  

42(     ،بن ا » ر ا«  ا  ،
  ا وآ، دار ارف، اة. 

43(  ،ا  ،ن  ،و  ا 1427، 5ا-
2006 .  

و ع اوى،  ا أ ،   أمر از،  )44
 ،ءار، دار ا1426، 3ا-2005.  

ارك  ا   ،ا ا اري،  )45
 ،ا دار ا ، درا  1 ،1411-1990 .  
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46(  ا   ،اا  ،لا   ا
ا دار ا ،ا ،1 ،1413 -1993.  

47(  ،وآ ؤورما   ،  أ ا 
 ،ا 2 ،1420 .  

48(  ،زوا  ودار ا ، نر  ،ل اأ 
 ،ة1418، 1ا-1998 .  
ا ا ،ا  وأ ات و، دار  )49
   اة.

50(  ا  ،رس  أ ا  ،ا  
 ،رون، دار ا1399–1979.  

ا  أاب ال وا  ار اآدي  )51
 ،دار ا  ،ا أ  ،1960، 1ا.   

52( ا ما ا ،آنا   داتا ،  
 ،د ،ان داوودي، دار ا 3 ،1423–2002 .  

53(  .  و ،  ا   
 ارس ا  ا اط ،رات وزارة اوف  )54

  ،1422ا-2001 .  
55( ا اق إإ  ،ل اأ  تاا  ،ط

 .ا ء اف، دار إ   ا  
56(    ،ريا إ  ا ،آما ا
  . 1405اب، 
57(  ط  ،ا ا ا  ،وا ا   ا

 1399–1979 .ااوي ود ا، ا ا ،وت، 

�  :ا ا  

58(  ر   م درا ،ا  آمق اا أ
    راهد ر ،ا  ر ،ةوا ا

   ا   د ض. 
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59( ،ما  ا  دح ا   قا أ 
  ة  إ   ر ،ا  1432 -

2011 . 
60(  درا ،ا  ناء اأ   آمق اا د

  ا   ي، را   ، 
  ردما ا إ  رة2007. 

61( د   م درا ،ا  وأ آمق اا 
  إ    ،ا ا ، ا  ل

    د ا ض. 
62(    ،يا    ا  قا د

  1428 .ر،  إ  أ اى 
63    ا ا   ق وأا د (--

  إ   ي، ري ا   ، م درا ،
  ىا أ  ل اة وأ1426ا-2005 .  

64ا  ا ا  هوأ آمق اد، ) ا ح
ر دراه  رة  ا و اآن، م  اك 

  1426-2005.ردن 
65  ل   م درا ،ا  هوأ آمق اا (

  رة، م   ي، را ا ا  ا
  . 2008وأل ا  أ اى،  اة 
66 ا  هوأ آمق اا (–أ ي  –درار ا

 .م   ا   ر   ،ا  
67  ،"ذ  ا ف وا" ا   قا (

   ،ي را.  إ  ر    

را�  وا ا  أو  تدور  رة ث»مما :«  

68 ا ،ر يا ا   ق وأا د (
 .وت اا   ر  ،ا  



 أو  قا  توآ 183  ا

69ارس اوا ء ا  قا ( ار إ ،ا 
  . 25أن،  ر  اء ا، اد 

70 ، ط رة ا ا ا  قا (
  .  25ر  اء، اد 

71  ،اما  ر ط ،ا ،ا ،ق: اا (
د ا26ء، ا .  

72  ر  ،ا  ر ،ءا  قا  (
 .ا أ   

73،ا ر إ ب اا  دةوا ا (  
 .  25ر  اء، اد 


