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 م�ا����

 
ا��"  > ا�Dي أن36 ���7� ��6"' ا�ی"�ن، وا�A?ة وا��?م 

 :�I7 س� ن� م�"  و�F�) I7 وFG�2، وم/ تE� F6Gح��ن، و�6 
�ODN أر�6' ���ث �4(ن�' أ4 مN� �� آ��ب واح  �L!�ة ا�*�اء 
  4 Pت"�ات ون وات �7"�'، آ�Qم R��4ن-�ه� �� و TG6  أن س�

�"Qت"�ات، وآ�ن أول هOD أ� دتN� �7"-�رآ' �N� �� تU7 ا
V�� ث إ� ادا��Gی3 ��  ا���رس�، : ا���وج�O إ��ز ا�*�(ن ا�

ا�"* م إ�I ا�"Qت"� ا�6��"� ا�G� V��Z یR ا�Yم�ن س�6  ا���رس�، 
ت ی  ا���� ا�س?م� �� ا�*�ن ا�6-�ی/، : و���ان ا�"Qت"�

و� یR ا�Yم�ن س�6  ا���رس� ا�Dي �* تF مQس�' ا�Z*��' وا��76م 
م، و4  س6 ت ح�/ 26/9/1995 -24�س��ن�Gل !?ل ا�" ة م/ �

��رآP �� هDا ا�"Qت"� �����6ف �I7 � د م/ ا:!�ة م/ 
ت?م�D ا�م�م ا���رس� وم/ م�F�G وس���� `�ی*F �� ا�2?ح 
وا� ��ة، وح�و�P �� هDا ا�V�G ت� ی  وج�O إ��ز ا�*�(ن 

 F� مYم� ج P��� �"ی3 آ"� ی�اه� ا���رس�، آ��م/ وج�O ا�
F� أو ان��د O �� a4أو ت� F� مY .ا���ز، وم� �3 ی

�N� ب�����7م ا�*�(ن وا������ : أم� ا�V�G ا�Z�ن� �� هDا ا�
�� رس��� ا���ر، و4  4 م�F �� ا��7*' ا� راس�' �/ � یR ا�Yم�ن 

�N"�c��� ا��� 4�م ،Fود��ت O��ا�"N6  ا�6��"� : س�6  ا���رس� �
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 d��ا:ردن، وم�آY ���ث رس��� ا���ر �� ��7�� ا�س?م�، م
هـ 7/2/1418ت�آ��، وا��� �* ت �� �"�ن ��2"' ا:ردن ی�م 

 Tا���رس� �� : م، وآ�ن أح  م��وره�12/6/1997ا�"�ا� hNم�
ا��6�م� مR ا�*�(ن ا���ی3، و4  آ�P أث��ء �4اءت� �� رس��� 
ا���ر أa4 م�kمً? �� �G�رات ا���رس� ا��ا�6' وه� ی�� ث �/ 

�*�(ن، ویF�?l �� m�6، و�� رح��F وأ����F، وآ�P أ��  �4اءة ا
�o6 ا�G6�رات م�ارًا :تDوق ح?وتN� وج"��N� وأت-�ب 
م�6�ه�، وأرت�ي م/ �N��p�، �7"� وجPN �� ا� ��ة �7"-�رآ' 
�� هOD ا��7*' ا�76"�'، س�ر�P إ�I اrس���' �q��G ا���ور 

7*' ��76م ا�*�(ن و�3�c ا��Gs'، وأت""P ج"R ا�"�دة ا�"�6
V�Gا ا�Dن ه�� .وا������ �� رس��� ا���ر، �

Fو���ان V��Zا� V�Gی3 : وأم� ا���ح�"' ا����ار �� ا�*�(ن ا�
م/ !?ل رس��� ا���ر، �*  ��رآF� P �� ا�"Qت"� ا�6��"� 

ن�� �3N : ا��ا�R �/ � یR ا�Yم�ن، وا�Dي �*  ت�P ���ان
جً�، وا�Dي �* ت�A� Fي �7*�(ن ا���ی3 رس��� ا���ر أن"�ذ

-20مQس�' ا�Z*��' وا��76م ��س��ن�Gل ���آ�� �� ا����ة 
م، وP���  4 �� هDا ا�V�G ت�6یa ا����ار، 22/9/1998

 '"�وت�F�� P6G ح یV ا���رس� �/ ا����ار �� رس��F7 و�/ ا��
م/ وج�دO �� ا�*�(ن، آ"� ���P ا���"' م/ ا����ار �� � د م/ 

O ا���رس� �� أم�آ/ � ی ة م/ اuی�ت ا���ی"' و�T م� ذآ�
F7��رس. 
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F��6ان� Rا��ا� V�Gی3 : أم� ا���ا���ز ا����� �� ا�*�(ن ا�
 �� F� Pرآ��ز، و4  �مO��6 وأد��F وم�ـF��Y ��/ أوجF ا��

V��Zت"� ا�76"� ا�Q"ا� : Fي �* تDی3، وا���ا���ز �� ا�*�(ن ا�
��ً�، �� Ysة آ�7' ا�����' ا����م�' س��*ً�، ج�م6' ا:IA4 ح�

م، و���F�� P أن �p�7��15-17/5/2000/ �� ا����ة م/ 
ا���رس� آ�ن �F إ�"�ح�ت وإ��رات إ�I ا���ز ا����� �� 
"��N� س�ا م/ "� ��رس��F7، وأنF آ�ن ی�اO أح  ث?ث' أس5 ت-
أس�ار ا���ز ا�"��6ی'، آ"� ���F�� P مI�6 ا���ز ا�����، 

وردت � دًا م/ ا���ادث ا��� ت ل وأد��F م/ ا����ب وا���' وأ
�3�c� I7 تkث�� ا�*�(ن ا���ی3 �� ن��س 4�ر��F وس�مF�6، ث3 

 .���P م�ـ�Y' ا���ز ا����� وم�F64 ��/ وج�O ا���ز
 I7� /�"��*ا:!�ة ا� Iإ� ��-��� Fا�"* م' أت�ج ODو�� !��م ه
م�آY رس��� ا���ر �I7 جN ه3 ا�d�p �� ن-� ��� ا�م�م 

وت�اثF و�F"7، وأ!D��� wآ� م�3N ا:س��ذ إح��ن ا���رس� 
 O Nا����6' وت�ج ج Iي ت�ج3 رس��� ا���ر إ�Dا� ����A4�س3 ا�

 .�"���6' إ!�اجN� �� ث�ب T�r وم7 ات زاه�'
وا> تI��6 أسkل أن ی��*�� �"� ی�d م/ ا�6"� ا�y��A ا����  

 .وأن ی�*F7G م�� إنF ه� ا��"�R ا�3�76
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Oوج� ا���ی3 ا�*�(ن�ز  إ�
	
� ا��ر� 

 
 ا��ح�3 ا��ح"/ ا> ��3

 م�"  س� ن� �I7 وا��?م وا�A?ة ���*37 �37 ا�Dي > ا��" 
F�)و FG�2و�6  و . 

 ا�}��2k� z�ف �ءم7 زا!�، ��� ا�3�c6 ا�*�(ن �Eن
 م/ ��Nl U و��FZ دراس�F �� تP*"6 آ7"� وانU وا��اه�،

F���p� O3 م� وأس�ار� /� �q��G وr أ!Dت �"� �*�نR و��P ت376 ت
 .وج ت م� s�ی'

 وت6 دت ا���ی3 ا�*�(ن ح�ل ا�"��A�ت آ�Zت ه�� وم/
ا�76"�ء ا�G�ح�Z/ ��  م/ وآ�ن. مN���Q� وأس���NZ�� d� م�rت
 ووF�4 جO N م/ ��غأ ا�Dي ا���رس� س�6  ا�Yم�ن � یR :ا�*�(ن
��Z� �� ی� ��و تI��6 ا> آ��ب (ی�ت �� ی�kم� وه� ا����Z ا�

�Nم6�ن�، d7*وی �cا�� �� Oز وج�� وی���G{ ا���ی3، ا�*�(ن إ�
 م/ �F ی�Nc م� وی�Aغ ،ا�ر��دات و�3�c ا�"6�ن� �a�p م/

 ا���N وأسF��7 ،ا� �4*' ا�6"�*' و�G�راتF ا����ل، �*F"7 آ��ز
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،R��""ا� Pن�� ویYداد ا�����ون �F ی�N ي ن�رًا )ا���ر رس���( �
F� ن�رًا ا�"�*�ن I7� ،ن�ر OاY ذ�U وج�6 ا�Yاء !�� ��� ا> �

 .وأج�ًا وذ!�ًا �F ن�رًا
 ��  ا�*�(نوج�O إ��ز  �/ ا�����' �Y� I7مP �� م� وإن�
 ا�376 أ�?م م/ و�37 ،��م� `�د أم�م اa4 وج ت�� ا���رس�
 واr`?ع �  وا���6 وا�V�G ا��-"�� م/ �r  وآ�ن راس�،
T"6� �7� Fرا�) Fوأ�4ا� �� ��yت ح�I م�ارًا مN�6��p� اروت
 ت* مP ا�Dي ا�V�G هDا ذ�U ث"�ة وآ�ن م�N�، م�ادO وی�Nc ت"�مً�

F� Iت"� إ�Q"ا�6��"� ا� /� Rم�ن � یYي ا���رس�، س�6  ا�Dوا� 
 .وا��76م ا�Z*��' مQس�' : ور��ی' ���3�c اس��ن�Gل م ی�' �� �* 

V�7 ی� �"Nا:ول م� PAA! ،/�Z�Gم �� V�Gا� P76و4  ج 
�/ وج�O ا���ز ا��� جYم �N� ا���رس�، و!PAA ا�Z�ن� 
��7 یV �/ وج�O ا���ز ا��� ت�N�� a4� ا���رس� أو ان��د 

�N�. 
 م�Y"7� Fی  ی��*�� وان ا�y��2 �"6 م�� ی�*�G أن اسkل وا>

 .ا�����T و�� وا> ،أ�"��� وس��� ا���رس� إم�م�� ی�ح3 وان
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 ا�ول ا�����

�نا�� إ���ز و���� ��� ا��ر
	 ب$� �#م ا�!	 ا� 
  م���4' آ����ت ا���رس� س�6  ا�م�م م��Q�ت��  ا�*�رئ ی
: رس��' �� ا���ز �/ ح یFZ أن إr ا�*�(ن،  إ��ز ح�ل

 وأوضy آ�Zأ " ا���ز��راتإ"و ،"ا�*�(ن�' ا�"6Yات"
 .رس��F7 م/ ��sه"� م/ �"�أو

 م/ �6 د جYم 4  نFأ ا���رس� رس��� �� ا�*�رئ ی  آ"�
Oز وج��  �G�راتF ��/ و���"N�، R� أو �N�6G� �3 یYمو ،ا��

 جYم ا��� ا���ز وج�O ت� ی  ی"�/ ،ا���ز ح�ل ا�"���4'
،�N� ت3 وا��� w�Aا ت�Dه V�G"ا� �Nن��G�. 

rا�*�رئ أن إ R*ح�/ ����' ح��ة �� ی V�Gد ت� ی  �� ی � 
Oز وج�� ا�"�اضR م/ � د �� ری*� ی Oإذ  ا���رس� ��  ا��
�Nأر��6ن أن ،�ًNآ� وجDوی �� Rأ!�ى م�اض �N6' أنGأ س،Fوج 
�"��� �Aا�6 د ی Iم��� إ� Fم��ت أو وج Oا��ج� �� o6� 

  ه� وه� ،ا:� اد �ODN ا���رس� م�اد ه� �"� ا�G6�رات،
 ی�ى آ�ن انF أو ،ا���ز وج�O � د ت� ی  �� م�F اض�pاب

 `�ی*' �F أن أو O��s، إ�F�� I � ل ث3 ا����T �� م��6ً� � دا
 P"4 ا����ل هDا و���. ا:� اد هOD ��/ ا�"N� R� ی"�/ م��6'
RG��� رات�G6آ�ْتُذ ا��� ا� �N�� ODا:� اد ه، Vح� /� ����kم� ی"
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�N�� ا���وج ' ، أوrًا�G6�رات هOD إی�اد رأیP و4  واض�'، ����
3���  6� Uا����2 ذ� Iإ� �N"N� /��6ا���رس� م�اد وت ODN� 

 -:ا:� اد
 إ��زO ا�"A ق ی��ـYا�� إذ(: ا���ز إ��رات" �� 4�ل -

'6G��  Fًا �-� ث?ث' ��أوج�A� Oد��ا /�� �N1 )...��ه�ن  
 و�Yه3.... (: "ا�*�(ن�' ا�"6Yات" رس��' ذی� �� و4�ل -

 وج�O ��/ م/ - ا��s?G ا��جF وه� - واح  وجF أم�م ت�مً� �Yًا
  2) ..�7*�(ن ا���Gى �6G'ا�ا���ز 

 ا��7"' س�"� وr ا���ر رس��� وض�P و�* (: ��F و4�ل -
 إ��ز ذی��N� مR "ا�*�(ن�' ا�"6Yات" وا�6-�ون ا���م�'
 إ��رات" ت���� وآU�D وج�هN�، م/ وجNً� أر��6/ �� ا�*�(ن

 را�6� ���نً� ی�G/ ا�Dي ا����6' ����7' "ا�ی�ز مc�ن ��ا���ز 
 3) ....ا���ی"' اuی�ت ��/ ا��3c وجF ح�V م/ (نا�*�إ��ز 

 أح  ه� ا�Dي ا���G!��� �G�ر(: ا����6' ا�7"6' �� و4�ل -
 وr تr  6 وآ��Zة آ��Zة إ��زی' �"6�ت �F ا�*�(ن إ��ز أن�اع

،IAا ت�D� ن�� �Aه� أه� ح�cا� U7راتا� ت�G! '�Gا��� �� 

                                                 
 ط" وت�ج"�F*�*��� F ا��س��� س��� وآDا "ا�A���� 4�س3 إح��ن: ���*�T ،إ��رات ا���ز  1

I81 ص ، 1989 /هـ 1409  �� اد - ا:و�. 

 .522 ص / ا�*�ه�ة - س�ز�� دار م 1992 / هـ1412 ا�Z�ن�' ا�6Gp' ا��7"�ت،  2

 .531 ص ا��7"�ت،  3
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 l�ه�ي �cن م/ ن��z ه� إن"� �*{ (ی' !"��/ أو أر��6/
��pی��� م� ه��ك ا��*�*' �� ���"� س I7� a�:ا �N4  �� م� 
 �G�s(.4' إ!G�ر !"�' أو أر�6' �*{ واح ة (ی' �� ت��ن
 ا�*�3 هDا آ�d �* (: وا�6-�ی/ ا���سR ا�"���ب �� و4�ل -

 م� �ن*�ذ �� ت�N�Gً� و����ن ا�*�(ن، ! م' �� إ!�ان� rس�-�رة
Pن�' م/ أح"� آ� '"Nآ ح�ل م'��� a�Aم aی�� �Ncی F�� 
m*زي ن� ا�*�(ن إ��ز أ�4�م م/ 3�4 م��� م/ 3�4 وه� إ�

 5.)..ا���ی3
 ا�"�"�ة وا�6-�ی/ ا���م�' ا��7"' �� اثF��:  ) *� PG و4�ل -

 ا�*�(ن إ��ز أن�اع أن ا�*�`�G��� '6اه�/ ا�*�(ن�' ���"6Yات
 ح�I م�Aً? أن�ا�o6� F ��/ و4  ن��ً� أر��6/  تq7G ا���ی3
 6.)م"�A� '7رة أ!�ى أن�اع P7l ���"� ا�"6�ن ی/، إزاء
 ا�6��4� ا���"' تU7 س� ت�ضy أن �6  واuن( : ��F و4�ل -

 ا�Gp*' ت3N� U7 و������ ،ا:و�I ه� آ�ن تO��!k ��ن آ�م7' �4��'
?ً�N3  وت�N� و�4اD��� ز ن�ع� م��Aً� اس����G� �7*�(ن، ا��

7.)����ز ا:ر��6/ ا��ج�O م/ ا��جF ذ�U ی�G/ ��ی�ً� 
 م/ م6Yة ا�3c إن(:  �-� ا���سR ا�"���ب �� و4�ل

                                                 
 .49 ص ���*�ه�ة، س�ز�� دار ط ا�7"6�ت،  4

 .522 ص ���*�ه�ة، س�ز�� دار ط ا�"�����ت،  5

 .522 ص ا�"�����ت،  6

 .523 ص ا�"�����ت،  7
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 م��ت ی�3 ا�Dي ا���ی3 ا�*�(ن ه� ρ ا:آ�م ا��س�ل م6Yات
��rة، د�Gو4  ا�� PGث Oز� ا��7"' �� آ"� وجk� �ًNر��6/ إ�

 8.)....وا�6-�ی/ ا���م�'
 اوجF، س6G' م/ م6Yًا O �� ρ ا�Dي ا�*�(ن آ�ن(: ��F و4�ل -
Uدر ا:م� ذ��Aم/ ا� U��ن م�� اآ�Z ویF� F4 A ی�37 ا�Dي ا�
 ا��7"' آ�نP و�"� ��A، آ� �� ا�G-� م/ م��7ن م�' ث?ث م/

 �"5 وه� ا�*�(ن�' ا�"6Yات رس��' أي وا�6-�ون ا���م�'
 م6Y ا���ی3 ا�*�(ن هDا أن �4ی' � ��r أثP�G 4  ا���ر رس���

  9).... ا�6��"�/ رب مآ? وانF وجNً� أر��6/ م/
 أن ن  ا���ر، رس��� م/ ا�G6�رات هI7� OD اr`?ع �6 
wي ا��Dآ� ا�Dزی' �"6�ت ی� ت�IA وr تr  6 آ��Zة إ�
yأن ی�ض ODا�7"6�ت ه �N7ت� رج آ Pأن�اع م/ واح  ن�ع ت� 
 .ا����G ا�!G�ر: وه� ا�*�(نإ��ز 

�Ncم/ وی wي ا��Dآ� ا�Dی �N3�4 م��� أن �Nأ�4�م أن '���� 
 .ا�6�م' ا�*�(نإ��ز  أوجF ض"/ م/

I*G6  ت� Uص ذ��Aآ� ا��� ا��Dت �N6' أنGس Fأوج �Nوأن 
 �� ت���أنN�  ن  ا�G6�رات هOD �� و����kم� ، وجNً� أر��6ن

 ��N� ت3 ا��� ا�*�(ن�' ا�"6Yات رس��' إ�I ا:ر��6/ ا:وجF ���ن

                                                 
 .238 ص ا�"�����ت،  8

 .281 ص ا�"�����ت،  9
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 ا��س��' هI7� OD یR7p �"/ وی�N ./�G�وت�7�A ا:وجF هOD ذآ�
 یF��G ثE� 3ج"�ل ا�*�(نإ��ز  أوجF أح  یDآ� آ�ن ا���رس� أن
 م�اد أن ��� ی��G/ و�DNا. ت��F ا�"� رج' ا���Y�ت !?ل م/

�ز ا��6G' ��:وجF ا���رس���� :Fا������'، أو ا�6�م' ا:وج 
O�7': ا:ر��6/ و����ج��Aا�"� رج' ا�����' أو ا� �4*' ا��� Pت� 

Fا�6�م' ا:وج. 
 ا�*�(ن، إ��ز وج�O � د �� ا���رس� م�اد ی��G/ و�DNا
 أو ا���Gى ا��6G' ا��ج�O ت� ی  �"��و�' ا�"V�G هDا �� وس�4kم
���N�  ح�V -ا���رس� ی�اه� آ"� - ا���ی3 ا�*�(ن ���ز ا�6�م'
 م?حc' مN��� R�، وا����ار 10ا�� ا!� إزا�' م��و�' �E�،  6ج"�ل

 �� ه�  ا���زوج�O م/ نFأ �I7 ا���رس� ذآ�O م"� � دًا أن
 وسkتRG ،ا���ز وج�O م/ ت*�ی�O سTG �"� وث"�ة ن��' ا��*�*'

 ول ا�"V�G هDا� /�Gی Oز وج��: رس��' �� ا�"Dآ�رة ا��
 ."ا�*�(ن�' ا�"6Yات"

1- ��ن ن)� ا��جF ه� ا�*�(ن� ا��3c أن ا���رس� ی�ى: ا��
 و���نF و�Nl�رO. ا���ی3 �(نا�* إ��ز وج�O م/ وا:�Nl ا:ول
Rوض F���رات": ا�*�"' رس��ز إ� اuی�ت ������ 4�م ح�V "ا��
 ا�*�(ن إ��ز م/ ا��جF هDا ی�Nc �"� ������ه� ت�6ض ا���
F وآ�نNم� F�� :ء Gم' ا� *"� �N76 أو اuی' ������ م !ً? ی

                                                 
 .880، ص ا��7"�ت 10
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 م� مR اuی' ن3c ا������ �6  ی�G/ ث3 ح��نً�،أ ی��آN� و4  اuی�ت
�N7G4 �3 ث3 �6 ه� ومcن �" ا��7"�ت ن3c ث3 اuی' �� ا�

 هDا إ�I ا����ب هDا ث��ی� �� أ��ر آ"� ا�"7'، �� وا���وف
Fم�ارًا، ا��ج /"� Uذ� F��4 :)ن� إن A*م/ م ODرات ه��ا� 
 نF"c م/ ی�I7 ا���ز rن ا�*�(ن ن3c رم�ز م/ ج"7' ت����

 أس�س أن ا�37(: و11 F��4).�3cا� ن*m إrّ ا�Yاه� ا���ز وم�
 �I7 ا��3c و�?s' نs?� ،F"c' �� ا���ی3 ا�*�(نإ��ز 
 وج�O وأدق(: و12F��4 ) ..آ���7' و3�4 آ����7'، 3�4: �4"�/

 ا� آ��ر 4�ل و�Dا. 13)نs?� F"c' �� م� ا���ی3 ا�*�(نإ��ز 
 ��:س��ذ وآkن� ( ا���رات ����ب ت* ی"F �� ا��"�  �G  م��/
 أن ��Nl F ث3 م�*�'، دراس' هOD ا��3c ن�cی' درس �ا���رس

 �3 ا���6د وأ�I زياوا�� آ��Yم�-�ي سO�*G ا�Dی/ ا�"���ی/
 ت�ت�d ت-"� م���م7' م��cم' ه� ح�V م/ تN*�Gp� ی��و��ا
 و��cً� (ی' �6  و(ی' س�رة، �6  س�رة ،وا:���ظ واuی�ت ا���ر

 6� ،��� �N7�2���� ،'7م�� ا�"���ی/ �rQNء ی*� ي أن �kراد ا�
 ت��7�Aً� ت�Gp*ً� ا��3c ن�cی' ��F یTGp ت����ًا ��a�Q ا�c6�م
 ا���7ی' ا�"6�رف ح�V وم/ وا�"6�ن�، ا�"G�ن� ح�V م/ ��مً?

 �� �N�7� ا��"  وا��� وا���Y'، م�N� ا���7' وا�Dو�4'، وا�6*�7'
                                                 

 .29 ص ،إ��رات ا���ز  11

 .141 ص ،إ��رات ا���ز  12

 .226 ص ،إ��رات ا���ز  13



 17

a-� ،ا���ز یN� �Nc� ا��� ا�*�(ن�' ا�"��cم' ت����2 �/ ا�
a-� !���P ا��� ا�*�(ن� ا:س�7ب !w��A دT��4 وت�
w��A! ��G6ا����6 ا�� q�7Gا� ،F7G4 �7�ء، ح��ت وا���Gا� 
Pء، وأ!�س��Aا�� T��� 3N�7� ا��� ي Y ی�م إ�I ا�"6

 14.)ا�*��م'
،Tن و��E� '��ز" رس� إثG�ت �� Z�� �ً"�4ً� ت6  "إ��رات ا��

 �I7 ت�Gp*�' أم7Z' !?ل م/ ا�*�(ن إ��ز وج�O م/ ا��جF هDا
 هOD آ�d ا���رس� أن م?حc' مR اuی�ت م/ ��s ��74 � د

 م6�رك �� م-�رآ�F أث��ء 4�س�'، �l 'G62وف �l �� ا��س��'
 أسN��7� �� م"�Yة رس��' ���نP ،ا:و�I ا�6��"�' ا���ب

�NNوف وم��lو �N���kت . 

 م/ ا�Z�ن� ا��جF ه� ا�ی�ز أن ا���رس� ی�ى: ا+���ز -2
Oز  ا�وج�� م/ اآ�Z �� ذ�U ذآ� و4  ا��3c �6  ا�*�(ن��

،Rم�ض �Nم� ?ًZم F��4 :)ز �� أس�س أه3 إن� ا�"�G/ ا�*�(ن إ�
�ز أس�س أه3 ���ی�ز ا����*'، �?F�s �6  ا�ی�ز ه��� 

 آ��Z ا���ی3 ا�*�(ن �� ا�"6Y ا�ی�ز �DNا �4اOأو ا�*�(ن
a�pج ًا و� �� P4ا�� Fن�� V��� �NGأم ی�Fا�376 أه� �م 
T�4 7' � ة أورد ث3 15.)وا��Zز م/ أم� م/ � د �� ا�ی

                                                 
 .5 ص ،إ��رات ا���ز  14

 .407 ص ا�"�����ت،  15
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 16.اuی�ت

�ن أ��1ظ /.�ح� -3�� ا���� ا���رس� ذآ� :و��م34!$� ا� 
 ا�*�(ن ��� �� ا��م�6' ذآ� آ"� م�ضR م/ اآ�Z �� ا��A�ح'
Fوم6�ن� Fو��7م FZح�Gوم F��7و4  ،وأس P""م�6' ض� �� ا�

 و���7رس� وت*�رب، ت ا!� م/ ���N"� �"� ا��A�ح'، إ�I ا���7
 !?ل م/ ا���ز م/ ا��جF اهN�� D� ی�G/ م�6 دة �G�رات
 ت���� ح�I �� ح�ف ��� �� آ7"' ��� وان أ���A� Fl�ح'

 18.ا:م7Z' م/ � دًا �U�D وذآ� 17.ج ًا آ��Zة وج�هً� ح��نً�أ

 ا���ر4' ا�G ا�' أن إ�I ا���رس� أ��ر :ا����9 ا�
8�ب -4
 أس���d ( �ـ. إ��زO وج�O أح  ت6  ا���ی3 ا�*�(ن بأس�7 ��

 ح ًاأ ی*7  �3 وم*�6'، ��G' ه� آ"� و� ی�s '6یG' ا���ی3 ا�*�(ن
}4 rو R�pأن أح  ی�� O 7*ال وم� ح��� �7*  یYی I7� اوة�` 

FG���أس F����G�و Fا���s7"� وZم Y19.)م�ة أول لنـ 

 `G*�ت م�اتI7 dأ� �� ا���ی3 ا�*�(ن ��G�ن: ا���3ن ب�ا�� -5
 م/ � د �I7 "ا�*�(ن�' ا�"6Yات" رس��' ا��"P7 و4  ا��p�ب،

'7Zا��� ا:م /�Gا تDه F20.ا��ج 
ذآ� ا���رس� هDا ا��جF م/ وج�O  :ا��4< ب=>� -6

                                                 
 .465 – 460 ص ، ا��7"�ت ان�c و 409 و 408 ص ا�"�����ت،  16

 .451 ص ا��7"�ت،  17

 .456 – 452 و 437 ص ا��7"�ت،  18

 .431 ص ا��7"�ت،  19

 .457 و 439 ص ا��7"�ت،  20
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 F� FمYی��  ج �"� F7��ز �� أم�آ/ � ی ة م/ رس� انI7� Fا��
 21.ا���ز وج�O أح 

 ا��جF هDا ت�P ی� رج: /D3 ا��Cآ�رة وا���4رف ا�84�م -7
 �I7 اح��اؤO ا���ی3 ا�*�(ن إ��ز وج�O �"/ ،ا:م�ر م/ � د

 وت�Nc ت��-a زا�P م� �T��*�� ،'�"7 ت�T76 م"7' إ��رات
 .ا�G-�ي ا��* م !?ل م/

 ا:ن�G�ء م6Yات أن إ�I ا:نc�ر ا���رس� ا:س��ذ ��P و4 
 إ��رات م�N� تD!Q أن ی"�/ ا���ی3 ا�*�(ن �� ا�"Dآ�رة ا����*�/
yت-�ق وم��ت� �-G3 ا�N6 إ�I ��2�7ل ا�I7� �"6 وت-
�Nه�G�ن( ،أkا�*�(ن آ U7�� wA*ا� Rی� F6G2إ I7� ط�pا�� 

 �� ��4��7 ا�G-� م���� نN�ی�ت ن���h ونc��� ا:س�س�'
 م�(ة ه� ا�Dي ا�"�ض� مQس��ت �I7 یI�G ا�Dي اrس�*G�ل
،�G*��"ن ا�kا�*�(ن وآ y�"ی �Nl �-Gا�  �� Tا��-�ی R� وا��-

?ً��4 F� :Rاس  Nا��� ا��س��� �� واج� U72ت� Iإ� o6� U7ت 
 22).ا���ارق

)?ًZ"� : )yَو�َه� َو7َ�ُ�ِْ�َ"�َن ا���ی ُsُ �ٌNْ�َ �ٌNْ�َ �Nََوَرَواُح ()kGس :

12(  ODی' هuی"' ا�� س�7"�ن س� ن� م6Yات م/ م6Yة ت�G/ ا�
F�7� ،ت���� وه� ا��?م yا��ی ،F� أي F4  ان Rp4 �� اء�Nم� ا� 

                                                 
21  �c7"�ت، ان� .457 و 439 ص ا�

 .302 ص ،إ��رات ا���ز  22
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Rp*ی/ �� ُی�N� �� ی' واح ، ی�مu�� ��-ت Iأن إ� Tی�pا� 
  أیN� ���. ا��Nاء �� ا�"���' هOD مRp*� �Z ا�G-� أم�م م���ح

 �'�ـYا�" هOD م/ �7 ن� واسR ا�"�تG'، هOD تq7G أن ح�ول ،ا�ن��ن
 �� �لی* وتI��6 س�G�نF ا> ��kن ،أم�مU م"N ًا ا��pیT دام م�

I�6م ODی' هuی"' ا�� ن��F، ه�ى ت�ك �G�دي م/ �G ًا إن :ا�
F�7"�� اء، م��ن ��ق�Nا� Pوأن �Nت إن ؛ا�ن��ن أیDGآ�� ن 
 �� ا��ری' س��� �4ان�/ م/ ج� ًا واس�� ت وت�آ�F، ا���5

 .23)ا��Nاء �N2ة ت"��p أن ی�ً�أ ی"��U ا���ن،
�Ncا �� ا���رس� آ?م !?ل م/ �7*�رئ ویDض�عا ه�"� 

F����4 'ا���م ،F� /"آ?م ض a�p� d�` 24، 3� TGُی� Fإ�� -  �"�� 
  .- �37أ

 ح�V ا����ب، �/ ا�*�(ن إ!G�ر: ا��جF هDا ت�P ی� رج وم"�
  �� ��5 ا��� ،'ا����G ا:م�ر م/ � د �/ ت��Gن� اuی�ت ن

: وم�N� ا�G-�ي، �N ه3 ومN���6� إ��N� ا���2ل ا�G-� م* ور
d�s ،و ا�"�ض�d�s �G*��"ا� - Fن�ا�k� ة��Z� وا���d-ا�

T76�"ا� T��*���� '�Nا�� T��*ن�' وا���� 25.ا:!�وی' وا:م�ر ا�
 �� ا���G!��� /� d�ر ی�T76 م� آ�Zة إ�I ا���رس� وی-��

 أن�اع أح  ه� ا�Dي ا���G!��� �G�ر(: F��4 �� ا�*�(ن�' اuی�ت
 وr تr  6 وآ��Zة آ��Zة إ��زی' �"6�ت �F ا�*�(نإ��ز 

                                                 
 .280 ص ، ا��7"�ت  23

24  �cز  :ان� .296 – 277 وا��7"�ت 304 - 301إ��رات ا��

25  �c7"�ت : ان� .471 – 468 ص ، ا�
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،IAا ت�D� ن�� �Aه� أه� ح�cا� U7ری� ت�G!تا� '�Gا��� �� 
 l�ه�ي ن�c م/ ن��z ه� إن"� �*{ (ی' !"��/ أو أر��6/
��pی��� م� ه��ك ا��*�*' �� ���"� س I7� a�:ا ،�N4  �� م� 
 . �G�s(26' إ!G�ر !"�' أو أر�6' �*{ واح ة (ی' �� ت��ن

 ت رج أن ی"�/ �ز��� أ!�ى وج�O �/ ا���رس� وت� ث
 ، أو ث"�ة �N�ا��ج�ODN� O ن��' ه� م� وم�N� ا��ج�O، هOD ض"/
/�Gول وی  رس��' �� ا�"Dآ�رة ا���ز وج�O ا����� ا�

 ."ا�*�(ن�' ا�"6Yات"
 

 
 ا��Eن	 ا�����

Dا+���ز او� 	م ب$� ا�!#�� ��	
   ا��ر

 ب$� ان1�د أو  ��ه�ت�FGأو 
 �3 یYم �N� ا���ا���ز جF  أو���ن إ�I ا�"V�G هDا یN ف
 ا!�a7 أو ا���ی3، ا�*�(ن إ��ز وج�O م/ � ه� �� ا���رس�

Fآ?م �N�� /م Rم�ض ،�!u ان��د أو ،�N� �"ی�7 و�� �Nن���: 
 أح  وه� - "ا���A'" �/ ��7 یV ا���رس� ت�6ض -1
Oز وج�� ا���ز وجF أو .ا�"���Q/ م/ ج"��' ��  ا�*�(ن إ�

                                                 
 م/ 49و40ص: ذآ�O ا�م�م ا���رس� �� م�اضR م���4' آ��Zة، ی�I7� �c س��G ا�"Z�ل  26

 .ا�7"6�ت
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 أث��ء "اrح" ی' ا�"6Yات" رس��' ��. 3N�6� -27 ��  ا��ح� 
Oرد I7�  ا:س�7' أح F��*� :"ن ه��ك�GهDز ���ن �� م� إ�

 :ا�*�(ن
)dهD"وه�: ا:ول ا� d��ا�� yوه� وا��اج dهDی' م�Zا:آ 
 ��ق ه� م6�ن�F ومYای� ا�*�(ن �?a��p� 's أن وه� ا�76"�ء م/

'4�` �-Gا�. 
 س�رة م6�رض' أن ��N ا�"�ج�ح وه�: ا�Z�ن� ا�"Dهd أم�
 م�N6� 4  س�G�نF ا> أن إrّ ا�G-� `�4' ض"/ ا�*�(ن م/ واح ة

/� T7ن ا���� هDا ی�ضy أن وی"�/. ρ ا��س�ل م6Yة ��
 اس�F���p، ونp�ق 4 رتF ض"/ و�64دO ا�ن��ن �4�م إن: �"Z�ل
 Nl�رًاإ ا�*��م م/ اس�r P6p: م� �-�w آ�ی3 ن�G 4�ل �Eن

 .ا�"6Yة وP64 �*  �6ً? ا�*��م م/ �-�wا ی��Rp و�3 �7"6Yة
T7pی I7� اDه dهD"ا�"�ج�ح ا� :dهDم ،'��Aا> أن أي ا� 
Fن��Gي ه� سD�2ف ا� / �I7 ا�* رة �/ وا�ن5 ا�

��ن ���"�Z ا�ت��ن �/ س�G�نF ا> ی3N��A �3 ��7 ا�"6�رض'� 
/ F7Z"�.(28 ا�ت��ن �"* وره3 وا�ن5 ا�
 ا�"Dهd ��د یYم �3 ا���رس� أن ی  ا��w هDا ی*�أ م/ إن
 �T7� F�7 آ"�. �*{ م�ج�حً� وج�O �ًNّ  ��  وإن��رO،ا�Z�ن�

                                                 
27  �cة: ان�� `ـ "ا��"�A ��3�6 ا���ض� ��Aن� ح�I ا���Gی' ا�Z6G' م�D ا�*�(ن إ��ز �

 .198 و 166 و 137 و 86 و 70 و 63 و 55 و 54 ص" ا��س��' س�'Qم

 .246 و 245 ص ا�"�����ت،  28
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 هDا و�T ی*���ن ا�Dی/ ���76"�ء وه�Dا": 4�ل ح�G6� V�رات
V�G"ا� " r /� آ?م ه� "واح ة ��7"' ح�I ا�*�(ن م6�رض' ی"

Tح r ؛ م�اءF�� :ا> ن Fن��G3 4  سN6م� /� Uًراإ ذ��Nl 
 و�� �7"6�رض'، ء�-� ی���ه�ا أن إذن ی���6�pن �? ،��ز��

 إرادة ��s م/ �F�7 ی* رون �? �7"6�رض' م� �ء� �4ل أرادوا
 وی�Nc م/ هOD ا�G6�رة ت��76 � م 4 رة ا��T7 29.)وم-���F ا>

Uذ� /� R�"��� ا�*�(ن �Z"� ا�ت��ن I7�.  
  وج�O م/ ا��جDN Fا� یYم �3 ا���رس� أن ن�ى و�DNا
  .ح�V �4ر أنF ی�اO مDهG� م�ج�حً� ،ا���ز

 ت��سT" ��4' إ�I م�ضR م/ اآ�Z �� ا���رس� أ��ر -2
 ،ا���ز وج�O أح  �F76 �3 یYمو ا���ی3، ا�*�(ن �� ا:���ظ

 ،ا���ز وج�O م/ �kنF وF� F����4، إ���F آ?مF م/ �Nl نإو
F76�6 و��ت ذآ�ه� ا��� ا:د�' آ��ی' �6 م �s��"ارت�ه� ا��� وا� 

 .�F 37 یYم�
 �� إ!�ان� rس�-�رة ا�*�3 هDا آ�d �*  (: ذ�U �6  و4�ل

 ن�' م/ ح"�أ آ�P م� ن��ذ� ��، ت�N�Gً� و����ن ا�*�(ن، ! م'
'"Nآ���' ح�ل م a�Aم aی�� �Ncی F�� m*زي ن� وه� ؛إ�
 �3N ��6ضP ا���ی3 ا�*�(ن إ��ز أ�4�م م/ 3�4 م��� م/ 3�4
U73 '�"��6 ا���' تNآ���' ح�ل (را� Uذ� a�A"ا� aي ا�-�یDا� 

                                                 
 .246 ص ا�"�����ت،  29
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/�Gی m*زي ا��� ا�"���ب ا�"I7� a�A  ا��r"�د مR ا��
 ��pل �4�س وح ة ا�" ای�' (ی' وات��ذ �Z"�ن ا����� ��{

'��Aل ا�!?ص وس�رة ا��p� �p30.)ا�� 
 �F وذآ� ا���ز وج�O م/ ا��جDN� Fا جYم 4  ذ��G4 U وآ�ن

'7Zأم، Uات" رس��' �� وذ�Y: 4�ل ح�V "اrح" ی' ا�"6
)�Aم"� ن� TGی3 ا�*�(ن أن: س�� م/ م��ومً� ح ًاأ ی ع r ا�

7�� ،إ��زO تDوق� '*G` /أر��6/ م '*G` /ت م�*Gpی�' ا��G�"ا� 
�زO، ا�*�(ن ی-�6ه3 أو  ا���زهDا م/ ح3N� 3Nc ��7�س�E� 
Iح� Fان /�Gم/ ن��ً� ی Oز� م/ ن3N� d�A ��5 ا�Dی/ :و��U إ�
 أو اrس�"�ع �I7 ا�* رة دون م/ ا��ؤی' س�ى ی"7��ن وr ا�376
3Nا�دراك أو ا�� ،�G7*ا� Uت� وذ�u�آ7"�ت إن: آ a�A"ا� 

 �o6، إ�N�6� I� وی��c ت�*��� "�Z"�ن ا�����" ��{ ا�"�Gpع
?ًZ"� : 3" آ7"' إنN3 وث�م�NG7س�رة �� ه� ا��� "آ aN� ا�
�l�آ7"' ت� :"��"p4" �7 ��`�، س�رة �� ه� ا���� PG*ث 

 ا�Z�ن�' ا��P��G�� '"7 ،ا:و�I ا��7"' م/ ا�� اًء ا���A�ت
 "م���ون" آ7"' وآDا ا��d7، اس3 و��3N ی��� ��ن��اف
 ،ا:!�ى ��ق إح اه"� ن�ى ، ی5 س�رة �� م�ت�/ ا�"��رة

 (!� �� ا��� "م���ی/"و ،"م���ون" آ7"' ی*��?ن وه"�
 !?ل م/ ��Ncت اه�إح  ث*PG م� �Eذا ا�A���ت، س�رة

                                                 
 .522 ص ا�"�����ت،  30
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 "مI�Z" آ7"' وآDا، ��74 ان��اف مR ن��N� ا��7"' ا���A�ت
 �� ه� ا��� ن��N� ا��7"' إ�I ت��c سkG س�رة (!� �� ه� ا���

�Nر ا�*�(ن ��� ��`�، س�رة م���� ث?ث "مI�Z" آ7"' ت�
 .6p4ً� ا�"A�د�' م�ضR ��5 م�N� /�اث�� وت���l م�ات،

 ��  ج ًا آ��Zة أم7Z' �*���وا� ا�����l م/ ا���ع و�DNا
a�A"ا� ،aا�-�ی I7"' أن ح�� ی*�ب م� �� ت���ر ا��اح ة ا�

 ا:!�ی�ت ���اءت �N��� d*Z� أوE� �2ذا م�اضR، سP م/
 .ی��� ��ن��اف
 F����2 آ� �� ا�"����lة ا�"� !Pp م��Aً� ��ه ت و�* 
 ام�رات ه� إن"� ا:وض�ع هOD : (نDاك �*P7 اح"�، ��{ ا�"�*��7'

 ا�*�(ن ج"� إ�I ان�c أ!Dت ذ�U �6  ث3 ، ا���زم/ ���ع
 ت���lًا ا���A�ت !?ل م/ ت����l م�N� آ��Zًا أن ��أیP ا���ی3

 .دT�4 مI�6 �/ ی�3
 ا��س�ل م/ �Eر��د ت����4ً� ا�"� اول ا�*�(ن ت�ت�d آ�ن و�"�

ρ،  4و Fp! ن�`�p! ،ن�"N7ن مE� �� F-*ن Rی Gو�� ا� Fp! 
��" هDا rن وذ�U ،ا���ز �?م�ت م/ ن�ع  إ�Iإ��رة ا�
Rا��ض r /� ،إن��ن ��� ن��ج م/ ً�ن��6 وr مA�د�' ��نی أن ی"

r�7� ر�A4 RGpا� P*��p� 7"�ت� .ت�م' مp��*' ا�"����lة ا�
 ت��ارًا وا�"��سp' ا�"��p' ا�" ن�' ا���ر �� أن ن�ى إن�� ث3
 ��k اد ی���ر ا�����N� �� d "ا>" ا�?�' ���7 م��*ً� � ی6ً�

 أو م�ات، ت�R أو ث"�ن أو سRG أو سP أو !"5 إم� م��6'،



 26

 ���p� I7' � دی' م��سG' ی�G/ انF �/ ��ً? م�ة، �-�ة إح ى
�Nور4' وج a�A"31).ا�"�*����7/ ا� 
 �F، وی"�Z ا��جF، هDا ا���رس� یQآ  ا�"�ضR هDا ���
�Ncل م/ وی?! FZح ی F�� F�� وج�O أح  �kنF وجYمF� F إ�
 مl��7�ت �F�7 ا��w هDا �� وردOأ م� أن إr ا�*�(ن،إ��ز 
 :م�N� � ی ة،

 م�اضR ث?ث' �� ی5 س�رة �� " م���ون" ��� ورد -أ
 .م�ضr �� /�6 "32،53،75 اuی�ت ��"

 ، 32 أ�4ال أر�I7� '6 ا��aN أه� آd7 اس3 �� ا!�a7 -ب
 .�F یYم �?. p4"�� : أح ه�
 ن�� �� ا��اردة ا���ی3 *�(نا� أ���ظ م/ � د إ�I رجP6 -ج
 س�' �� وردت� و4  "ا���Y"و ،"أی�ن" أ���ظ وه� م�اضR، س�'

،R6' �� "زآ�ی�"و م�اضGس ،Rو م�اض"I6س " �� '�"! 
Rم�اض ، P7��4و /�� Rآ� م�اض �Nم� I7� ��Zن��' م 

a�A"ن ا�����" ن��' وه� ا���رس� ا��" ه� ا��� ا��"Z�" 
 ��/ إ��F أ��ر ا�Dي ا���ا�T /م ���ً� م�N� � د �� ��ج ت ،33

                                                 
 م/ ا:!�ى ا����' مR.." اث���ن وت���l "ج"7' راجP6  و4 ،242 - 240 ص ا�"�����ت،  31

 �I7 أو ا���تd م/ سF767� �N آU�D، ��ج تN� م���دة وا�"��Gp' ا:ح" ی' ا�"6Yات رس��'

 .ا:�a ا�"I�Z یY7م م/ ��'

32  �cا������ �37 �� ا�"��� زاد: ان /�r زي� .5/126" ا�س?م� ا�"��d `ـ "ا�

33  F� '"ت�ج �� mت م/ 522 ص ه�م����� .ا�"
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�N6ت، �� م�اض���Aد و�� ا� � �!) �Nم� r �Ncأي ی Tت�ا�. 
 !��ًاأ ذآ�O م� ج�أ م/ ا���A�ت م/ � د إ�I رجP6 آ"� -د
/� Tا���ا� �� ��� '�? ا�"��p' ا�" ن�' ا���ر �� ا�

،'pر م�ات و� دت وا�"��س�� ��2' آ� �� ا�?�' ��� ت
،�Nت و�� م����Aا�"�*��7'، ا� Pوآ�ن ' :آ������ ا����

� ا�.��1 ا�K�رةGر 
 L1� ات���د م

 ا��=��
� ا�.��1 Gر

 ا����ب�8
��د م�ات 
 �L1 ا��=��

 4 78 4 77 ا����ء
 6 80 5 79 ا����ء
 6 82 1 81 ا����ء
 6 84 7 83 ا����ء
 9 86 6 85 ا����ء
 6 88 10 87 ا����ء
 7 90 9 89 ا����ء
 8 92 11 91 ا����ء
 10 94 7 93 ا����ء
 4 508 7 507 م�" 
 10 510 6 509 م�" 

  
 ا��*�ة �� ذآ� م� مR ا��T��p � م هDا !?ل م/ ��ح� و4 
 .ا:!��ة
 هDا إثG�ت �� ا���رس� جYم � م م/ سTG م� �I7 و���ًء
،Fو�* رة ا��ج � �� �"F7Z ا�ت��ن �I7 وا�-�6اء وا�"���Q/ ��با�ُ

 اآ�Z و�� رس��F7، م/ � د �� ن��F �ا���رس مR ذ�U وح�Aل
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 "ا��c�7 ا����سk� "Tن ُی�r 37 34آ�تd م/ اآ�Z وم/. ��� م/
/� .ا���ی3 ا�*�(ن إ��ز وج�O م/ وجNً� ی6  أن ی"
 م/ � د ��/ "ا�6 دي ا����سT" ��4' إ�I ا���رس� أ��ر -3
 �/ ��7 یV ت��F�� �ً6 ا�� یV وج�6 ا���ی3، ا�*�(ن أ���ظ

Tا��7 ا����س�c يDی�ى آ�ن ا� F�� "�ً-*زی� ن� م/ وواح ًا "إ�
Oز ا:ر��6/ ا��ج����� ".35 
 ا����سT م/ أم7Z' وا�6-�ی/ ا���سR ا�"���ب �� ذآ� و4 
 ورد "ا>" ا�?�' ��� إن: ذآ� ح�V ا���ی3، ا�*�(ن �� ا�6 دي

 وورد م�ات، وسP م�' وث"�ن أ���/: ا���ی3 ا�*�(ن م"�ع ��
 م�ة، و!"��/ وت�6ً� م�' - ا��G"7' �� م� Rم "ا��ح"/" ���

 إح ى "ا����ر" و��� م�ة، و�-�ی/ م���/ "ا��ح�3" ��� وورد
 م�ة، وار��6/ وس�ً� م�' ث"�ن "ا��ب" ��� وورد م�ة، وس��/
 وس�ً� م�' "ا�3�76" و��� م�ة وث"�ن�/ س�ً� "ا����3" و���

 "ه�" و��� ، م�ة وث?ث�/ إح ى "ا�* ی�" و��� م�ة، و�-�ی/
�� "r Fا� r36.م�ة و�-�ی/ س�ً� "ه� إ 

 � د م"�ع إن: م�Z ا:ر4�م هI7� OD م��Gً' م�رًاأ ذآ� ث3
��� '�? � د مR "وا�3�76 وا��ح�3 ا��ح"/" أ���ظ � د مR ا�
 ، ای�ً� ا�*�(ن (ی�ت نaA ه� "ه� إr ا�r F" �� " ه�" ���

                                                 
34  �cت،: ان����� .494 – 488 ص ا�"

35  �cت، :ان����� .523 ص ا�"

36  �cت :ان����� .524 ص ، ا�"
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 37.أ� اد أر�6' وا���ق
 ��N� ا�?�' ��� و� د ���را �o6 (ی�ت ��/ �?4' وذآ�

�Zد إن": م � ��� '�? �6 د م��ٍو ا�G*�ة س�رة �� "ا>" ا�
�Nه�" م/ أ���ظ أر�6' وه��ك ،أ� اد أر�6' وا���ق (ی�ت" rً � 
 .ا���ا�T ی�3 و�N� "ه� إr ا�r F" �� "ا>" ��� �/

 مR م��ا�T �"�ان (ل س�رة �� "ا>" ا�?�' ��� � د وان
 (ی�ت وت�R م���/ �� ورد "ا>" ��� و��/ وی��ویN�، تN�(ی� � د
 ت�� وr (ی�ت، ت�R إذن �����ق (ی'، م��� ا���رة (ی�ت � د ���"�

 ا��s?G'، وا����ت ا��?م�' ا�"Yای� هOD م�Z �� ا����Aة ا���وق
 38....ا��*�ی�G' ا���ا�*�ت ت��� إذ

 ورد ح�V د��s ،'*�4 ا���Aص هOD �� ا�"Dآ�رة ا:ر4�م إن
 م�ات، وسP م�' وث"�ن أ���/ ت��ر ا�?�' ��� أن ه��

 � د ح��ب مR هDا م�ات، و�-� م�' وث"�ن أ���/: وا��Aاب
 � د ذآ� ��  ا���رس� أ��ر ح�V ا��G"7'، �� ورودO م�ات
 أن مR ا�6 د، �� ا��G"7' اد!� انF إ�I )ا��ح"/( ��� ورود م�ات

'7"�Gا���ر أوا�� �� ا� P��� /ا�*�(ن م rا���ت�' س�رة �� إ 
�N��� 39.!?ف 

                                                 
37  �cت،: ان����� .525 ص ا�"

38  �cت،: ان����� .525 ص ا�"

39  �cا�*�ل: ان Yب ��ا�2 �� ا��ج���� ص" ا�"��رة ا�" ی�': ط "ا�"�?rت� ��ض�ان ا�Y6یY ا�

161. 
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 ا��ح�3"و م�ة، وس��/ وت�6ً� م�' ورد �*  "ا��ح"/" ��� أم�
 "ا��ب"و م�ة، وت��6/ إح ى "ا����ر"و م�ات، وسRG م���/ "

R�6/ وإح ى م�' ت�G3"و م�ة، وس�� م�ة، وت��6/ س6Gً� "ا��
 ر��6/أو !"�ً� "ا�* ی�"و م�ة، وس��/ واث���/ م�' "ا�3�76"و
 .�y��A "ه�" ��� م�ات � د أم� �ة،م

 م���ن وه� ا�G*�ة س�رة �� ا�?�' ��� ورود م�ات � د أم�
 "ه� إr ا�r F" �� "ه�" ��� و��/ �y��A، وث"�ن�ن  واث����ن

 ا> �F م�ادًا "ه�" ��� وورد م�ت�/، إr ا�G*�ة س�رة �� ی�د �3
Fن��Gس �� Pأ!�ى م�ات س ، F�7آ�ر ���6 د و�D"ا� �� wا�� 

��s T�4د. 
 ا���ر (ى �  �I7 ���ًء ا�"�ات هOD � د ح��ب ت3 4  انF آ"�
Tم� و� dذه Fا�6 د �7"�ء إ�� ،/����� اuي � د إ�I ا���c و� م ا�
 40.ا�6 د �7"�ء �*�' �� 

 ��s '���2 ا��w هDا ��s �� ذآ�ت أ!�ى أر4�م وه��ك
 م�ة وس��ن ت�R "ا�*�(ن" ��� ورود م�ات � د أن م�N� ای�ً�،

 س�' ا���ی3 ا�*�(ن (ی�ت � د وان و!"��ن ث"�ن وا��Aاب 41
 وم���ن (rف س�': وا��Aاب ،42وس��ن وسP م�' وسr) Pف

                                                 
 164 ص ا��ج�Y، ا�*�ل : ��N� واr!�?ف ا�G*�ة س�رة (ی�ت � د �� :�cان  40
41  �cت ان����� 524 ص ، ا�"
42  �c7"�ت : ان�ح�d   ذ�U :ن � د اuی�ت ه��      . 524 ص ه�مm وا�"�����ت ،518 ص ، ا�

 ):س�' (rف وس�"��' وسP وس��ن: (م�"�ن اuی�ت  وه�
aٌأ� I��6ت F��*�3�ا ا�" (ی' أم�، آGةوأ=. " 
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Pا وث?ث�ن، وسDوه I7� dا�6 د ح� ���� �� ا�"�6"  وه� ا�
aح�A"ا� '��Gp"ی�ت � د أن آ"� ،ا�uا�6 د �7"�ء ��  ا 
 D".43آ�را� �67 د م-��Nً� وr �4یGً� ی*R �3 اu!�ی/
 هDا إثG�ت �� ا���رس� � م جYم م/ سTG م� �I7 ً و���ء

Fآ�رة ا:ر4�م د4' و� م ، ا��جD"ا� ،F�� و�� ��وق ووج�د 
 � د �� ح�A آ"� ا�G-�، آ?م �� أمF��Z وو�4ع ،���N� ی���ة

 أح  ی6  أن إ�I ی�r I4 ا:م� هDا �Eن 44ا���رس� رس��� م/
Oز وج�� ری وم"�. ا���ی3 ا�*�(ن إ� Oم/ � دًا أن ه�� ذآ� 

/�Zح�Gی6 ون ا� Tأح  يا�6 د ا����س Oز وج�� ی��7 وr 45 ا��

                                                                                                    
aٌوأ� I��6ت F��*آ ،�Nب�ا ا�#ن�" (ی' ن� ". وN ت�
aٌوأ� I��6ت F��*ز /�زًا �)��3" (ی' و� ، آ�/ ��/ D��
 ".وم R�9Q اP ور

 I��6ت F��*و�� ، آ aٌوأ�"� .اuی'" وم R��U! مTمً� م!��4ا /�#�ؤ� �$
 I��6ت F��*آ ،�G! aٌوأ�"� . اuی'"واذ �Gل اب�اه3� رب ا�U4 هCا ا���8 �م

Fا!�ت Rا��?م م F�7� aی�س 'A*آ ،wA4 aٌوأ� . 
 .وس�"��' ��N� أح��م م/ ح?ل وح�ام

 .وسP وس��ن ن�س� وم���خ
 Oا�/رواF��ی"' �� آ�Y!  "ا���س� وا�"���خ" .�cوان /��? ح���' ا�A�وي �I7 ت���� ا�
دار  �7��3ي ص ا� ی/ ا ت���� أ� ع ا��G�ن �"�R (ي ا�*�(ن �7-�� م�"  � ر وآU�D. 4ص

 .ا�"�اجR. 1992 ازم�� –ا���� 
   43�cان : Y104 -101ا�*�ل ا��ج�. 

44  �cت، : ان����� .224 و 223 ص وا�7"6�ت ،489 ص ا�"
45  �Zد م�"  : م����7' ر!  �� F���رس" �N�7� '6ت� �-� "،  Gن��� ا��زاق و� �� F��آ� 

 ا�*�(ن م6Yة "آ���F �� ا�U�G و2 �4 ، "ا���ی3 ا�*�(ن �� وا���3�4 ا:ر4�م م6Yة"
" ا�����h ت���c م* م�ت ا���ی3 ا�*�(ن �� 19 ا��34 إ��ز "آ���F �� ج�ار و���م ،"ا�6 دی'

 إ��ز �� ا��G�ن " آ���F �� ا:م� هDا �/ ا���� ي 2?ح. د ذآ�O م� وان�c و��sه3،
 .377 - 355 ص" ا�*�(ن
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��Zم"� آ Fآ�ونDت م/ ی�l��7م. 
 ��2�ت إح ى ه�مm �� م�جYة إ��رة ا���رس� أ��ر -4

 ��G آ"� أو ،ا���ز وج�O أح  إ�I اrح" ی' ا�"6Yات رس��'
F�� "ز أس�ار م/ س�� م/ س�ًا إن: �ل4 ح�V "ا�"��6ی' ا��

 ا� رج' ی�G/ ا�*�(ن أن: ه� ا�"��6ی' ا���ی3 ا�*�(ن إ��ز أس�ار
'"�c63 ا��س�ل ی"�ن� وا���`6' ا�c�:ا ρ يDا� �c�7 ح�� 

 م* س' آ��ر`' - ��pي �kس�7ب وی376 ی�G/ وآDا ،ا:�3c اrس3
 وا��اسR، ا�3�c6 ا��T �7 ی/ ا���م�' ا�"�تG' تU7 - م-�Nرة
/�G"�7* وا��T�� '6ة �6��3 ا�����!uا ا������'، و���3 اDوآ �Z"ی 
 �YتF ��7�ء �� وه� ا�6��"�/ رب !p�ب: ا���ی3 ا�*�(ن

F�"cو� F7*'، ور�����p"ًا أن �  �? ا���G6ا ��4�ن�ً� تDN� 
 �*�ل مF7Z تkت� أن ی"�/ r ا��"{ �DNا �4(ن�ً� و���نً� ،ا:س�7ب

�-Gا� 'G`�4 و�� P6"واح  �*� �� اج� ��Z" �م �G� ا�*�(ن 
َأن َیkُْت�ْا ِ�ِ"Zِْ� َهDَا  اِ�ن5ُ َواْ�ِ/� I7َ�َ اْجَ�َ"Pِ6َ �4ُ ��ِ�ِ/(: ا���ی3

 س�رة( )�Nِlَ oٍ6ْGَ�ِ 3ْNُ�ُ6ْ�ًَ�ا اْ�ُ*ْ�(ِن rَ َیkُْت�َن ِ�ِ"Fِ7ِZْ َوَ�ْ� َآ�َن

 ی*7  أن ا�Z?ث' ا:س5 هOD ح�V م/ ی"�/ r نF: )88 : ا�س�اء
 46.ا� ًا أحٌ  �"F7Z یkت� أن وr ا�*�(ن
 :وه� ا��w هDا �� ا���رس� ذآ�O ا�Dي ا�V��Z ا:س�س إن

 �YتF ��7�ء �� وه� ا�6��"�/ رب !p�ب ی"�Z ا���ی3 ا�*�(ن أن
F�"cو� F7*' ور�����p"ا�، Oا�76"�ء م/ � د ذآ� I7� Fأح  ان 

Oز وج�� ودراز ا�"�* م�/، م/ ا��p��� إ��F أ��ر و4  ا��

                                                 
 2 ه�مm ، 242 ص ا�"�����ت،  46
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 47.ا�"�k!�ی/ م/ و��sه3 وا�dp4 �`�G  وس�
 s�ی' �� آ�ن ا���ز م/ ا��جF هDا �/ ا���رس�  ح یV إن

 م/ س�ًا �""��N� ت-�� أس5 ث?ث' أح  نFأ و�I7 اA�!r�ر،
 وا��kم�، ��� راس' ح�ي وجF وه�. ا�"��6ی' ا���ز أس�ار

yوا���ض� /��Gوا�� Rوا���س �� Vا�� ی ،F�� <ا�37 وا. 
Rن! مXY� ا���� 
 ا���ز �7"�ء م/ آ�ن ا���رس� س�6  ا�Yم�ن � یR أن -1

 ا���ی3، ا�*�(ن إ��ز ���ن �� �G�` '"�c' ج�Nد و�F ا�""�Yی/،
 .�G�راتF وت�ت�d ،أ���رs��2 O' �� اح�/ و4 

 ا��6�ی' م/ �6  تT7 �3 ا���ز �� وأ�4ا�F ا���رس� (راء إن -2
 وا�"��Q�ت ا� راس�ت �� !�2' ت���T، م� وا� راس' واrه�"�م

 .ا����6' ا��7' �� ا���ز ح�ل
 ا���ز وج�O م/ نFأ �I7 ا���رس� أوردO م"� ��6ً� إن -3

 ی�� �3 آ"� آU�D، ی��ن أن إ�I ی�F� - r I4 یYم �3 نإو -
o6� �م Oز ح�ل أورد� .ت?��F ی"�/ آ�ن ت��ار م/ ا��

 .وا�37 أ�I7 تI��6 وا>
 
 
 

                                                 
47  �cة: ان�� ح�/ ���. د ا���ی3 ا�*�(ن وإ��ز ،429 ،343 ،64 ص ا�*�(ن، إ��ز �

 349 - 345 ص ، �G�س
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6Yاتم�p{ ا�" 
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 وا������ ا�*�(ن ��7م
	/ UY�
 ا��ر ر

  
 م�"  س� ن� �I7 وا��?م وا�A?ة ا�6��"�/، رب > ا��" 

 .و�6  أج"�6/، وF�) FG�2 و�I7 ا�"�س�7/، وس�  ا����G/ !�ت3
�7 3/� آ�ن �� ��دیً�، ��Aً� ا���رس� س�6  ا�Yم�ن � یR ی

 ��N أ���ظ، م/ �T7` F�7أ م� ج"�R ذاتF �� ت��  "م�"�Yًا، رجً?
 �� ��R ون�ر وت���'، جN�دًا زم�نF و� یR ومI�6، اس"ً� س�6 

 أن�ار إ�I ا���ج' �kم5 ه�  ح�Vس?م�'ا� ت�آ�' �lوف
F��7*� رة�G .48"ا�� ی ة وت�ج�N�تF ا�
 ا�6A�ب م/ �7���Z ح��تF �� ا���رس� ت�6ض و4 

a2ی�/ �37 ا�*�س�'، وا���ادث وا��6ا �N� �ًأ� ًا، ی7/ �3و رأس 
�� �*� �� R�"م�اح� ج Fم�ً� ح��ت��ث���ً�  �ً��"pم ...rأدل و 

I7� Uم/ ذ� F�4م�ا '���pGا� Fرات�Gل ا�*�ی' و��Zآ�ن ��: "أم �� 
aا�����' �� ت�ددُت �"� ن�5 أ� �N� �� ��Gو�� إی"�ن�، س 

                                                 
 .G�11  ا�"U7 ا��6 ي ��س��' م��آ"�ت �*�7'، ان�c �2*� ا�س?م، ص . م/ ت* ی3 د 48
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��Gرأس� �� م� �6 د ا��ؤوس م/ �� آ�ن �� "،49..."(!�ت� س 
 هDا أح�� �7/ ج� ي، �/ م�N� واح  ی�م آ� �و�A ا�-�6، م/

 ا�"T7p، وا���� ا�Yن 4' أم�م ا�*�(ن�' �T��*�7 نDرتF ا�Dي ا��أس
 ا���ری'، ا�ی"�ن�' ا�� م' هOD �/ ا:ح�ال م/ ���ل أت�I7 و�/
rا����7 ی���6 و �N��"50. 

 إ4�م' إ�I ح�ب وم/ ن��، إ�I س/ م/ ا> رح"F وان�*�
 أم O، `�ل وم�ض. ا��s�ل م��و�' إ�I م��آ"' وم/ ج�Gی'،

 ی���، �3 ه ای' م-�6 ا�*�س�' ا��cوف هOD ج"�R �� وه�
 أث�ه� ا�*�ی' ��س��F7 وآ�ن ی��a4، �3 ���ض �p�ء ومA ر

 ا�*�7ب أن�رت ن�ر رس��� ��T وآ�نP و�4ا�N�، أتF��G �� ا��6�ل
 تA ى ا�Dي ا�* ر رج� ��T ا���رس� وآ�ن وا:رواح،
 �/ وا�6G  ا�G4�� 37c' م/ ی�Dر ا�c��"�/ أم�م وو��p7� a4�ن،

 ��T ح�I ت�دد، وr وج� �? م وی' ا��T آ7"' وی76/ ا>، دی/
F��� �ًا��6/ �4ی� م�ض�ً�، راض�. 

 س�� O آ�نP �*  ا��ری'، ا���رس� ح��') ا���ر رس��� (أم�
 إ�I ی��ر��ن ت?م�OD وآ�ن ا�2?ح�'، د��تF ن-� �� ا:ی"/
�N�*7ون� ت�N� �N6وت�زی Rی6�ن�ن آ�ن�ا م� م �� ��Gس Uم/ ذ� 

�د ا��r*�ل ح  إ�I ت�A و��4د �*G�ت"� �N�4اءت �N651وت�زی، 
                                                 

 426ا�-6���ت، ص 49

 410ا�-6���ت، ص 50

 . و��sه�618-615 و607 و602و 600ا�-6���ت، ص 51
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 .�F م*� ی/ أس��ذه3 م/ م*� /��G���Y� ،�ًی"�3N م/ ذ�U یZ/ و�3
 م�F7، �� ا��س��� هI7� OD) ا���ر (اس3 إ`?ق وآ�ن

�Nض���ت�"� '"N7ی3 ا�*�(ن م/ م���� تI��6 ا> Fو�2 ا�Dي ا�
Fنk�) ن�ر (�� �Zی'، م/ أآ) �Nم� F��4 I��63ْ(: ت� ُن�ًرا َوَأنYَْ�َ�� ِإَ�ْ�ُ
��ً�Gِ52)م�. 

 ا���ی3 ا�*�(ن ��/ ا�7A' �/ ا���رس� ت� ث م� وآ��Zًا
 ا�*�(ن، ��� م/ �p4ات: ا���ر رس��� أن م��Gً� ا���ر، ورس���

 وح*��*F، أن�ارO م/ و�G4�ت �F، وت���� �"6�تF، م/ ور���ت
�زO، وإثG�ت�� /"� Uذ� F��4" :ه� ��ه�ن ا���ر رس��� إن�� 
 �"6�ت م/ ��ا4' �"6' وه� �F، 3�4 وت���� ا���ی3، �7*�(ن

Oز� م/ و�6�ع ا���G، ذ�U ر���ت م/ ور��' ا�"��6ي، إ�
U7وح*�*' ا�-"5، ت '"N7م/ م Yوت�ج"' ا��*�*'، �37 آ�ـ 

 .53"���ض�تF م/ ن��6' م��6ی'
 �����رس� ��ض�ح ا:م� هDا ا���ر رس��� �� ا�*�رئ وی��7

�� F7��ی��� 4  رس I�6ی' مuا Fأو ، وی�ض� T76ی I7� 'یuا 
�ً"N7م�� �Nر�ً� م��s /م ،�N��6م �ً�G�*آ� أو أن�اره�، م/ مDی 

 م�ض�ع و��/ ���N� 72' ��ج�د ا��س��' ا����ح �� اuی'
 ا��ا�6' ا��7"' ذی� '� ای �� ا��Y�Y' س�رة أثZ"� PGً? ا��س��'،

                                                 
 .174ا����ء، ای'  52

، وا�-6���ت، 476 و463، وا�"�����ت، ص832ا��7"�ت، ص: ، وان220�cا�"?حT ص 53

 .156، وا�"��Zي، ص684 و503 و470 و225 و214 و180 و95ص
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 ا:ی�م، تU7 �� ح ث ا�Dي ا�Y�Yال ا�Dی� م�ض�ع :ن �-�ة؛
dsأن ا���رس� ور T76ی I7� 54ا�� ث، yد رس��' وا����A�4rا 
F��*� I��6ت :)rََ�ُ��ْا َو�55)ُتْ�ِ�ُ��ْا وُآ�7ُْا َواْ، yوا��� V�G"ا� 
 أه� ی �� مV�G وه� وا�6-�ی/، ا�Z�ن� ا�"���ب م/ ا:ول

 ا:!�ة إ�I ا� ��ة ��N� (ی�ت �Z?ث وا�"�G' ا:!�ة إ�I ی"�نا�
'G�"56وا�. 
�Zا ومDا���ر رس��� �� ه ،��Zآ� و4  آDی' یuی�ت أو اuا �� 

 واuی' ا��س��' م�ض�ع ��/ 72' وج�د دون ا��س��' ا����ح
 ��ی'، ا���r�ح م/ ا��س��� �o6 ت��7 و4  أو�N�، �� ا�"Dآ�رة

 ��F ت� ث �"� N� '72� (ی�ت أو ��ی' ��F7رس ی��3 آ�ن أنF آ"�
 م/ ی�Zُ� آ�ن ا��� اuی�ت وم/ د��ء، �I7 ت���ي أو س��*ً�

�N��"6اس� �� yات�� F7��ی�ت رس�Nون�N F��4 I��6ت :) rَ Uََن��َGُْس 
َوِإن م�/ (: وF��4 ،57)ِإن�Uَ َأنPَ ا3ُ�7ِ6َ�ْ اْ�َ�ِ��3ُ �7�َْ"َ�َ�� 3َ7ْ�ِ َ�َ�� ِإ�r َم�

�َOِ َ"ْ�َ�ِ yُ�G�َُی �r58)ْ�ٍء ِإ. 
 

                                                 
 .195ا��7"�ت، ص 54

 .31: ، وس�رة ا:��اف اuی'211ا�7"6�ت، ص 55

 .339ا�"�����ت، ص 56

��  ) إ��رات ا���ز( ت����O ، وم/ ا�a�p7 أن ا���رس� آ�ن 4  ت�a4 ��32 ا�G*�ة، (ی' 57

  .� ای' هOD اuی'

 .44ا�س�اء، (ی'  58
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 ا�ول ا�����

�ن �8�م� ا��ر ر
�UY /	 ا��

 ُ ا�*�(ن ��7م مG�حV م/ � دًا ا���ر رس��� �� ا�*�رئ ی
 ا�N ای' �*A  ا���رس� أN��ّ� ا��� ا��س��� ث��ی� ��/ م���4'

 ه ف ی�/ �37 ا����س، �� ا�ی"�ن وإی*�ظ وا�ر��د وا��Dآ��
 آ�ن و���F ا������، أو ا�*�(ن ��7م ج��Y�ت �� V�Gا� ا��س���

 ی�7 و��"� م�N�، ذآ�O ا����ق ی�� �� أو ا�"*�م یY7م م� یDآ�
Vح�Gا��� ا�*�(ن ��7م م �Nا���ر رس��� �� وج ت: 
1-  F���ن ت4� �3 ���*�(ن ا���6یa ا���رس� أراد ح�/: ا��
 وذآ� ذ�U، �� م"�Yًا ات�هً� اتF� .�� F ا�-��R ا���6یa یDآ�

 ت�ض�y ا���رس� إرادة !?�F م/ ا�*�رئ ی�3N مrً�p، ت�6ی�ً�
'"Nا�*�(ن م F��Yوم�ـ ،'"�c6ا� Pر و���cا:ن Iإ� Fم���ی�ت 

،F���lوو Fرات�Gا �� و�Dه aی' ا���6ی�s �� '4 دة، ا�� وا�
 :4�ل �N�7�، ا��T�76 دون سkورده� و�Dا
 ا:� ي ج"�نوا��� ا������ت، �ODN ا:ز��' ا���ج"' ه�"

�N����: ی��'، �}ی�ت ا������ت�� ه� وآDا ا�6��3، آ��ب وم�ّ�� ا��
 ا��"�ات a���2 �� ا�"����ة ا:س"�ء آ��ز �"����ت آ-�ف

 س�pر �� ا�"���ة ا�-Qون ��*��T م���ح ه� وآDا وا:رض،
 ه� وآDا ا�-N�دة، ���3 �� ا���d ���ن ه� وآDا ا���دث�ت،

 ا:� ی' وا���r�ت�ت ا���G�ن�' 'ا:ز�� ا�"��`G�ت !Yی�'
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 ا�"��6ي ا�DN� 3��6ا و�"5 وه� س' أس�س ه� وآDا ا��ح"�ن�'،
 �4ل ه� وآDا ا:!�وي، �67��3 !�یp' ه� وآDا ا�س?م�،

 ا> �Dات س�`R وت�ج"�ن R`�4 و��ه�ن واضy وت���� ��رح
Fو�2�ت F��"وأس ،FونQ�ا وDا�ن��ن� �67��3 م�ب ه� وآ .
 وآDا ا�س?م�'، ه� ا��� ا���Gى ��ن��ن�' ���ءوآ�� وآ��"�ء

 م� إ�I ا�"N ي ا�"��  وه� ا�G-�، ���ع ا��*�*�' ا���"' ه�
T7!ُ �-Gا� ،F� اDآ"� ��ن��ن ه� وآ Fی6' آ��ب أن�� U�Dآ 
 أم� آ��ب ه� آU�D و��Gدی' د��ء آ��ب أنF وآ"� رح"'، آ��ب

 آ��ب أنF وآ"�  ���، آ��ب ه� آU�D ذآ� آ��ب أنF وآ"� ود��ة،
�/ واح � F�� dة آ���Zم*��7' �� آ R�"ا�ن��ن ح�ج�ت ج 

 وا��س���، �����d م-��ن م* س آ"�ـYل ه� آU�D ا�"��6ی'،
Iح� Fا�"���7'، ا�"-�رب أه� م/ واح  آ� �"-�ب أ��ز إن 

U7�"أه� م/ واح  آ� و� U���"ی�' ا��G�"ا:و���ء م/ ا� 
 ذ�D"� Uاق �r*' رس��' وا�"�**�/ ا���6�ء وم/ وا�A ی*�/،

 آkنF ح�I وت�Aی�O ا�"�U7 ذ�U و�"��ق وت��ی�O، ا�"-�ب
'��" .59"ا��س��� م

2-  UY�[/ ن�� �� ا�"�اضR م/ � د �� ا���رس� 4�رن: ا��
F7��ی3 ا�*�(ن ��/ رس�� �N ف �F، ا����*' ا��"�وی' وا���d ا�

                                                 
، وا��7"�ت، 22، وا��رات ا���ز، ص267، وا�"�����ت، ص70 و69ا�"��Zي، ص 59

�DNا : "ج"7'" ح�I آkنF م"��' ا��س���: " � ل ا�"7' ا:!��ة ه��422، و�� ص274ص
 ".��ن' �����dا����ب ا��"�وي أ�FG م� ی��ن �"��G' م* س' م-
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 واس�-N�7�  N�، ا����G و��F7 وت��F4 ا���� ة م6YتF إNl�ر
 ی��F و�ρ، 3 م�"  ا��س�ل �Z6G' تG-� م�N� م�6 دة ���Aص

 ا���ق ا���رس� ��/ آ"�.N��60� ا����ی�A�� aل ا��Dآ��
yن ا��اض�Gوا� Rی3، ا�*�(ن ��/ ا�-�س�� ا��?س�' ح�"' و��/ ا�

،3Nرات�Gی���ق ا�*�(ن وأن و� I7� R�"رات ج�G� ء�"� ا��
 أن أراد و���F أN��� ،?ً2"� �7"*�رن' م�ل r إنF �� وا��?س�'

R�*4�رئ ی F7��ي رسDن 4  ا��� وا��?س�' ا���"�ء ��?م م�kث�ًا ی
 م��6' �� ا��اسR وO��s ا�p��7' ا�*�(ن ث�وة "��/ ا�N��� �����ق

 �� ا�" R4 و�*�ه� ا����7' وإ�?س وا���"'، ا�376 م� ان �� ا>
 .61"ا���7 ا�A�نR �"��6' وا�376 ا��G6ة دروس
 أس�7ب ��/ ا���ق �/ ا���رس� ت� ث: وا���ن	 	ا��   -3

's?ی�ت و�uا '��: " 4��ً? م�F ا���"' و�/ ا�" ن�'، واuی�ت ا�"
 ا�s?G'، ح�V م/ ا�" ن�' �/ ا�"��' ا���ر ا!�?ف ح�"' أم�

 ��N� I7 وا�ج"�ل ا�����A ح�V وم/ ا���ز، جN' وم/
 :اuت� ا����
 آ�ن�ا م�' �� 6�رض�/وا�" ا�"��`�G/ م/ ا:ول ا�aA إن

 ا�3N� P��4�� 's?G، آ��ب r أم��ن وه3 �4یm، م-�آ�
 ا��P�GZ ی��Y7مF وت��ارًا م*�6ً�، م6Yًا وإج"�rً �4یً� ����ً� أس��7ً�

                                                 
 .463، وا�"��Zي، ص224-220، وا�"�����ت، ص148-146ا��7"�ت، ص 60
-456، وا�"��Zي 270-268، وا�"�����ت، ص150-141، وان�c ص151ا��7"�ت، ص 61

457. 
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 وم�اتd ا�ی"�ن أرآ�ن ا�"��' ا���ر أD� PZ�� d7sا ا:�N�م، ��
 s�ی' �� و�Eی�ز وا��76، ا�*�ة s�ی' �� �kس�7ب ا���ح� 

 آ��Zًا، واu!�ة وا�"6�د وا�"G أ ��> ا�ی"�ن وآ�رت ��ز،ا�
 أو (ی'، أو ���2' آ� �� ا�ی"�ن�' ا:رآ�ن ت�G� /� U7ت 4  ��
 ح�ف �� ���G� �Nت ر�"� �� واح ة، آ7"' أو واح ة، ج"7' ��

 وذآ�، حDف �� وت����، ت�6یa �� وتk!��، ت* ی3 �� واح ،
P�Gثk� ل �� ا�ی"�ن أرآ�ن�Zت أمU7 تr�ت ا�����Nوا� '�s?Gا� 
 أم�م م�NGری/ ح��رى ی*��ن وأ�"�N� ا�s?G' �7"�ء ج�6 إثG�تً�
 .ا�"6Y ا:س�7ب هDا

 م��`N�G� م/ ا:ول ���aA وس�ره�، ا�" ن�' اuی�ت أم�
�Nد م/ آ�ن�ا وم6�رض��Nرى ا���Aم��ن آ��ب أه� وه3 وا��Qم 

،<�� P��4��  �4ا� 's?Gا� d���وأس ��وأس5 دا�ر q�7Gأن ا�� 
�ء ح��3N، ��اR4 مp��*ً� ا����ب :ه� ا�"�جF ا��p�ب ی��ن� 

 - ا���Y�ت �� وت�ض�y ���ن مR س57، واضy سk� �Nس�7ب
 ه� ا���Y�ت تU7 :ن -) ا�ی"�ن�' (وا:رآ�ن ا:�2ل دون
k-م م��� �� اr!�?��ت وم ار ا���7'، وا�*�ان�/ ا�����' ا:ح

Rم ا�-�ا��� واض�' ا�" ن�' اuی�ت ن  م� ����D� �ًGا. ..وا:ح
 .62..."ا���ی3 ���*�(ن !�ص م6Y ���ن� �kس�7ب س�7'

                                                 
 .309 و308ا�-6���ت، ص 62
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 م/ آ� م�Yة و���ن ا:س���7/، ��/ م*�رن' ا��w هDا ���
 ��م7' م*�رن' إج�اء ا���رس� ی*A  و�3 وا�" ن�'، ا�"��' اuی�ت

/�� �� : �ه واح  أم� �I7 ا�A�4 إن"� اuی�ت، م/ وا�" ن� ا�"
 .ا�"*�رن' هOD �� أج�د و4  ، وا�s?G' ا:س�7ب

 أسG�ب ذآ� م/ ج ًا م*ّ� ا���رس�: ا�ـ#ول أ
��ب  -4
 رس��' �� واح  نـYول سdG إr رس��F7 �� یDآ� �3 �� ا��ـYول،

 �I7 ت ل ا���ادث م/ � دًا ذآ�O ��  ا:ح" ی'، ا�"6Yات
 ��سا� م/ �F وح�ρ، Fc ��س��F تI��6 ا> �A"' م6Yة
 ا���دث': "4�ل 63)َوا�Fُ7ّ َیUَ"ُAِ6ْ ِمَ/ ا����ِس( : تF��*� I��6 مA ا4ً�
 ا���ات�، م/ �4یG' م-�Nرة ��وای' ا�� یV أ�"' روى: ا��ا�6'
ِإن�� ( : ا���ی"' اuی' نـYول سdG أن ا������ �7"�ء أآ�Z وذآ�

َوَج7ْ6ََ��  .ِن 3Nُ�َ م�ْ*َ"ُ��َنNِ�ََ� ِإI�َ اَ:ْذ4َ� َأrً?َsْ َأْ�َ��3ْNِ4ِ َج7ْ6ََ�� ِ��
 rَ 3ْNُ�َ(64 ُیAِGُْ�وَن sْkَ�ََ-ْ�َ��ُه3ْ ِم/ َ�ْ�ِ/ َأْیِ ی3ْNِ َس �ا َوِمْ/ َ!3ْNِ�ِ7ْ َس �ا

 ا���Aة، �ODN :ض���F س�ج ًا م�" ًا أرى ��/ أ3�4 ج�N أ�� أن
Oء� ��p�� F�7� P4Y7حN� ی��cون و�4یm س�ج  وه� ���Aة �
O �� P�Gوی Oی ا Iإ� ،F*��  6ا��س�ل أت3 أن و� ρ F2?ت 

 rن���ء أو F��� � ρ إم� ج�N أ�� ی  وانP*7p ان�Aف،

                                                 
 .67ا�"�� ة، (ی'  63

 .9 و8ی5، (ی'  64
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 .65"ا���ج'
 �I7 ا��T�76 �� ا���رس� م�hN أن ذ�U �� ا��dG و��6
 ا���س أنc�ر و��P وا���ز، ا�N ای' وج�O واس��G�ط اuی�ت،

Iا�ی"�ن أه"�' إ� Fl�*3، �� وإیN3 ن��س� /� إ�I مF6 جی��� ی
 .أ�37 وا> . ا��ـYول أسG�ب إی�اد م/ ا�آZ�ر
5-  �����ن ت� ت�ج"' �/ ��7 یV ا���رس� ت�6ض: ا��

 هOD �� ی�G/ وآ�ن رس��F7، �� م�ضR م/ أآ�Z �� ا�*�(ن
Rن�' � م ا�"�اض�� �� وذآ� ح���'، ت�ج"' ا�*�(ن ت�ج"' إم

 ت�ج"�N� ی"�/ r ا��� ا���ی"' اuی�ت م/ � دًا ا�"�اضR أح 
 ��N: "و4�ل. درج�تN� أ�I7 ��  ا�s?G' وج�O م/ ��N� �"� ح���ً�
/� ح*�*�'، ت�ج"' ا���ی"' اuی�ت هOD أمZ�ل ت�ج"' -ت�ى ی�- ی"

r U� �Nأن ��s ،'�� م6�ن� ُتIp6 أن �Eم� � ، وr آ�ن �Eن م"
 �� م�N� ج"7' آ� ت���� یY7م أو ا���ی"'، �}ی' م���Aة إج"���'
 ا��ZG�ء أح  د��ة س"F6 إ�I ت��هI وح�/. 66"أس�p س�' ح�ا��
 ت� ث و4  ض?�F، وآ-F�7� a ��7د ان�Gى ا�*�(ن ���ج"'

: 4�ل ح�V �-� ا���دي ا�-6�ع !�ت"' �� ذ�U �/ ا���رس�

                                                 
ای' ����ق (!� رواO م�37  أ��ر ا�"�*T إ�I �2' ا��و218، و�� ص213ا�"�����ت، ص 65

 34�� F���2 ��)2797( ��r ا�/ اس��ق وأ�� ن3�6 �� ا� Oا ا����ق ��واDأم� ه ،

وا���دث' مDآ�رة �� آ�d ا������ ����ق : P74. هـ.وا��Gpان� وا�*�ض� ���ض �� ا�-��ء أ

 .7/161، وأ�� ا���6د 15/7، وا�*�`�G �410/152یd ان�c ا��Gpي 

 .439 وان�c ص،505ا�"�����ت، ص 66
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 ��y 4  ��� ًا، زن ی*ً� أن س�'، �-�ة اث��� �G4 س"�6 `�ق"
 ا���ی3، ا�*�(ن ت�ج"' �4E� I7 امO A4 F و!VG `�ی�F س�ء
 و��2ح ت�ج"�F، �"��و�' �kنF م/ ��N�7ی/ ره�p! 'G' ���ك
 ��s ت��اراتF ا���س ���ى أي �Nc�� ،F�"�4 ا�*�(ن ����ج3: 4��ً?

 ا:���ر م/ (!�O إ�I! م�rً � F ت�ج"�F و���I7! ا���وری'
 ا����ة، ت U7�P7 4  ا> ���� ا���ر  رس��� أن إr ا���م'،
P"*و� U7ت 'pا�� �N آ� �� ا��اسR و��ن�-�ره� �'،ا� ام ��
 ا���ی3 ا�*�(ن ت�ج"' 6p4ً� ی"�/ r أنF 4�`6ً� إثG�تً� �kثP�G م��ن،
 ��جYة ا��I�A ا����6' ا���s '�7 ��' أی' وإن ح*�*�'، ت�ج"'

 وإن ا���p7'، ا��s?G' ون��F ا���ی3 ا�*�(ن مYای� �I7 ا����ظ �/
 �kي- ت�� �/ �ا�N� -G� ی*�م ا��� ا���Y' ا�6�دی' ا���ج"�ت

 �� ا��� ا�*�(ن�' �7�7"�ت ا�"6Yة ا��م6' ا��6���� م�� -ح�ل
 ا:�a، إ�I ا�6-�ة م/ ت�A��  ح���ت ح�و�N� م/ ح�ف آ�
 .67 "م�rً � F ا���ج"' ت?وة م7p*ً� ی"�/ D� rا

 و��4ا ا�Dی/ ا�76"�ء �"�Nر م�ا�T ، هDا م�F�4 �� وا���رس�
 � م ی�ى 2�رمً� م��4ً� ح���' "'ت�ج ا�*�(ن ���ج"' ا�*�ل أم�م

 .68اuی�ت م6�ن� ت�ج"' إج�زت3N مR ذ�U، إم��ن�'
�ن إ���ز  -6� ا�*�(ن إ��ز �/ ��7 یV ا���رس� أ��د: ا��

                                                 
 .315ا�-6���ت، ص 67

68 �cر4�ن�، : انY3 ا��c6ا�  G�  "ة 2/114م��ه� ا���6�ن �� ��7م ا�*�(ن، م�Y وا�"6

 .591-588ا���Gى، م�"  ا�� زه�ة، ص
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)'"7� ا�*�(ن�'، ا�"6Yات رس��' وسّ"�ه�) وا�6-�ی/ ا���م�' ا�
 وج�6 رس����s '7�74 �� ،F7 م�اضR �� ا���ز �/ ت� ث آ"�

F��رات( ا�*�3 آ���ز إ� �7*�(ن ت����ًا) ا�ی�ز مc�ن �� ا��
 اuی�ت؛ �I7 �"�7ً� ت�Gp*ً� ا��3c ن�cی' !?�F م/ یTGp ا���ی3
Vح� /�G3 یcی' نuا �"� �N7G4 �3 ث3 �6 ه�، ومcن �" اuی'، �� ا�

 ت����O �� ت�a4 أنF إr ا�"7'، �� وا���وف ا��7"�ت ن3c ث3
 .ی�"F و�3 ا�G*�ة س�رة م/ وا�Z?ث�/ ا���دی' اuی' ��  هDا ا�*�3

 ا�*�(ن، إ��ز أوجF � د �� ا���رس� �G�رات ت��وتP و4 
 �� یDآ� ،�69-�ة أنN� ا�"�اضo6� R �� یDآ� ح�/ ���

Rأ!�ى م�اض �N6' أنGه� و�� ،70س��s �Nو�� 71أر��6ن أن 
Rأ!�ى م�اض �Nأن �Zم/ أآ Uم� و�6  ،72ذ�kا�� �� ODه 

 أو س6G' أنN� یDآ� ح�/ ا���رس� أن اس��?ص ی"�/ ا�G6�رات
 أر��6ن أنN� یDآ� وح�/ ا�����'، ا�6�م' ا��ج�O ی*A  �-�ة
 A*ی �N� O�7' ا��ج��Aا�"� رج' ا�����' أو ا� �4*' ا��� Pت� 

Oآ� ح�/ أم� ا�6�م'، ا��ج�Dی �Nم��ت أن Oأو ا��ج� r � 6ُت rو 
،IAُت�  A*ی' ����' أن�ا�ً� ی�s �� '4 ا� '��p7وا� /� أن ی"
 وج�O �/ ا���رس� ی�� ث وح�/ واح ، ن�ع ت�P ج"�6ً� ت� رج

                                                 
 .40ا�7"6�ت، ص 69

 .522، وا��7"�ت، ص64إ��رات ا���ز، ص 70

 .522، وا�"�����ت، ص531ا��7"�ت، ص 71

 .�522�ت، ص، وا�"���49ا�7"6�ت، ص 72
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 .73ا�G یR ا�*�(ن� ا��3c وأ�Nlه� أو�N� ی�6 ا���7' ا���ز
dا���رس� وذه Iإ�  ّ�) Tا����س �c�7د ��/) وا�6 دي ا� � 

 أوردO م� أن إr ،74إ��زO وج�O أح  ا���ی3 ا�*�(ن أ���ظ م/
 وا���RG وا�"��4-' ا���rاض م/ �37ی �3 ا:م� هDا �� ا���رس�

�"� PGZآ�رة ا:ر4�م د4' � م یD"ا� ،F�� اDن� و�E� أن أرى r � 6ُی 
Tا����س �c�7م/ وا�6 دي ا� Oز وج�� .ا�*�(ن إ�

 ��N ا����*�/ ا:ن�G�ء م6Yات �� �V�� a�p و���7رس�
 وا�"��-��ت ا�"�����ت واس�N7�م ��N�، ا��kم� إ�I ت �� ی�اه�
Nد �،م��Nج�rت��2 ا��� ا��س��� �� وا Iإ� �Nه�G�وم/ ،75أ 

Fآ?م �� yت�ض� ODة ه��َو7َ�ُ�ِْ�َ"�َن ا���یsُ yَُ و�َه� ( مF��4 ?ًZ ا��
�ٌNْ�َ �Nََوَرَواُح �ٌNْ�َ(76 ODی' هuی"' ا�� م/ م6Yة ت�G/ ا�

 أي �F؛ ا��یy ت���� وه� ا��?م، �F�7 س�7"�ن س� ن� م6Yات
F4  أن Rp4 �� اء�Nم� ا� Rp*ی/ �� ی�N� �� ی' واح ، ی�مu�� 

 ا�"���' هOD مRp*� �Z ا�G-� أم�م م���ح ا��pیT أن إ�I ت-��
 واسRَ ا�"�تG'، هOD تq7G أن ح�ول ا�ن��ن، أیN� ��� ا��Nاء، ��

 ا> ��kن أم�مU، م"N ًا ا��pیT دام م� ا�"�ـ�Y' هOD م/ �7 ن�
Fن��Gس I��6ی*�ل وت �� I�6م ODه uی"' ی'ا�� م/ �G ًا إن: ا�

                                                 
 .179 و113 و23، وإ��رات ا���ز، ص881ا��7"�ت، ص 73

74 �cت، ص: ان����� .527-522 و494 و489 و242-240ا�"

 .431 وا�-6���ت، ص238إ��رات ا���ز، ص 75

 .12سkG، (ی'  76
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 أیN� وأنP ا��Nاء، م��ن ��ق ��"F�7 ن��F ه�ى ت�ك �G�دي
 �4ان�/ م/ ج� ًا واس�� ت وت�آ�F، ا���5 آ�� نDGت إن ا�ن��ن،

 .ا��Nاء �N2ة ت"��p أن أی�ً� ی"��U ا���ن �� ا��ری' س���
?ًZَك َ�ُ*7َْ�� اْضِ�ب( : وم�Aَ6َ�� �َFُ�ْ اْثَ�َ�� َ��نَ�ََ�ْت ِم اْ�َ�َ

 س� ن� م6Yات م/ م6Yة ت�G/ ا���ی"' اuی' هOD 77)َ�ْ-َ�َة َ�ْ��ً�
Iم�س F�7� ،ت-�ُ� وه� ا��?م Iإ� Fأن /� م/ ا�س���دة ی"
 ی"�/ �� ���r�� ،'pت ا:رض ت�P ا�" ��ن' ا��ح"' !Yا�/
�� آ���� م��' 72 ة أرض م/ ا����ة، ی��Gع وه� ا�"�ء، ت�

�3: ا�"DN� I�6ا ا�G-�ی' ت��`d اuی' �A� ODN�، ��س�`'�� ی"
 ا��ح"' ���ض�ت م/ ��o أ�ap ه� ا�Dي ا�"�ء ت وا أن

'�Nس�`' ا���� ،�A� وا�"�7ا ��س�6ا  � Oو �� ،O��-� وت
<�� Fن��Gس d`�ا�ن��ن ی� I�6"��� يYا��م ODN� 'یuم�: "ا 
Pأس37 دم  ��  G�  "�6��7 ی� TZوی �� ،�A� /� ی�ّ� نأ �N� ی�"
 �4ان�/ �I7 ا��" ت إن ا�ن��ن أیk� �NنP ��ء، أی�"� ا�"�ء

 ن��cة أو ا� U7�� �A6�N�G' (�' ت���ع أن أی�ً� ی"��U رح"��،
،�N� ��N� Rَاس  �� U7ت '�u78..... "ا. 

 ا:آ"F إ��اء : ا����*�/ ا:ن�G�ء م6Yات م/ ذآ� آ"�
 م/ ا:���ء وإح��ر ا����س، وإذا�' ا�� ی  وت��7/ وا:��ص

                                                 
 .60ا�G*�ة، (ی'  77

 .280ا��7"�ت، ص 78
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 ن��6'، أم�ر �� وا�-��`�/ ا�/ وت���� ��6 ة، م����ت
 .79و��sه�
 ی��G/ ا���ر رس��� �� ا�*�(ن ��7م �"G�حV ا��6ض هDا و�6 

 اآ��I ح�V ا�*�(ن، ��7م مG�حV ج"�R یDآ� �3 ا���رس� أن ���
�Nه ف ی� م �"� م� ،F7��م�دة ت�� �� وم� رس F���ی�6ض أن آ� 
،F� اDا� أ`�ل و�Vز �� � ی� ��F ا�� یV �� و��A ا�*�(ن إ�
�N� أ�4ب Vح�Gا���ر، رس��� �"�ض�ع ا�*�(ن ��7م م /� وی"

F�pی/ إ�4�ع ��اس��Z�"�R و2?ح��F ا�*�(ن �c6"' ا�� 
�� أن ���ن �I7 ح�یAً� ا���رس� وآ�ن ا��A6ر،� '*G` /م 

 ا�*�(ن �I7 ی*�7Gا أن �7"�R ت�G�sً� ،80ا���ز م/ حNc� ا���س
 .��F �"� ا�6�م�7/ أهF7 م/ وی��ن�ا رای�F وی�"�7ا

 

                                                 
 .290-286ا��7"�ت، ص 79

 .240-238ا�"�����ت، ص 80
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 ا��Eن	 ا�����

�3K1!ا� 	/ UY�
 ا��ر ر

/� ������ ا���رس� ��N� ��ض ا��� ا�"�اضR ت*��3 ی"
 : �4"�/ إ�I ا���ی3 ا�*�(ن

 ��w��!  A4 �N، ت���� �I7 ت-�"� ا��� ا�"�اضR: ا:ول
 هOD �� ���ا��� �� آ?مF ی���{ و�3 (ی�ت، أو س�رة ت����

Rأ!�ى، م�ض���ت ا�"�اض ODوه Rرات آ��ب: ه� ا�"�اض��إ 
 .81ا���ت�' س�رة وت���� ا���ز،
 ی��ن و4  وO��s، ا������ �I7 ت-�"� ا��� ا�"�اضR: ا�Z�ن�
Oد�A*ا:ول م �� ODه Rا�"�اض V�Gا������، �� ا� rإ Fأن 
 و4 . م�N� ی���ًا جYءًا ا������ ت�6 أ!�ى أم�ر �Dآ� ی���pد

 ���3 (ی' تDآ� �kن ��رضً� ا�"�اضR هOD �� ا������ ی��ن
،�Nأن أو ت�ض��  N-ی�� I�6"� 'یuا I7� ة���. 

 ��ع 4  آ�ن وإن (ی'، (ی' ا�*�(ن ت���� ی*A  �3 وا���رس�
F�� �� رات��ز، إ� م/ ��74 � د ت���� �6  اتF أنF إr ا��

 ��F یY�7م �3 ت"�مً�، م��ی� أس�7ب إ�I وان�*� (!�، ات�هً� اuی�ت
 ت�ت�I7� d ������ أو آN7�، ا���ی3 ا�*�(ن أ���ظ ������

a�A"ا� �� FZی�ت، �/ ح یuا F�� �N� اrس�-N�د دا�3 آ�ن و�

                                                 
 .653-641ا�-6���ت، ص 81
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 آ�ن �*  و�Dا أ���ره�، وم�T7p ا���ر رس��� ج"�R م��ر وه�
 و�"6�ت، ر���ت، �kنN� رس����G� /� F7 ح�/ د�4*ً� ا���رس�

  .و���ض�تF ا���ی3 ا�*�(ن أن�ار م/ و�G4�ت و�6���ت،
 أآ  أو ا���رس� ��NZ� ا��� ا�*��ی� أه3ّ ا�����' ا��*�ط و��
�N�7� أو Iا��� �N� �� F7��م"� رس F� '4?� ������ ی�تuا: 
 `�ی*'" ا���ز إ��رات "آ���F �� ا���رس� ا��Yم -1
 اuی' ������ م !ً? یN76� �"* م' یG أ آ�ن �*  ا������ �� واح ة

 ی*��A و4  اuی'، مI�6 ی�G/ ث3 أح��نً�، ی��آN� و4  اuی�ت، أو
I7� I�6آ� و4  واح ، مDی rًأن دون م�6 دة أ�4ا �NGی�� Iإ� 

�N�7��4 rو yی�ج ،�N��� �"6ا���*7' أس�7ب واس� �� o6� 
،Rو4  ا�"�اض ��pی Vا�� ی �� Vح�Gم '�G�*ی' م/ مuأو ا �N� 

'72 ،�N� 3ث /�G3 یcی' نuا Rم� م �N7G4 �3 ث3 �6 ه�، ومcن �" ا�
 .ا�"7' �� وا���وف ا��7"�ت ن3c ث3 اuی'، ��

 وح' مQث� أ!�ذ وأس�7ب م��ا�p'، سG6� '�7�رات هDا آ�
 .دام�' �4ی'
2- V�� ا���رس� �� �Zم/ أآ Rی�ت !�ات�3 �� م�ضuا 

�' (وس"�ه��D� ی�ت�Nی�ت نuا ('"� ودN��rr� وج�ده�، م/ وا��
/�G� rًأن أو ODت ه���Dإم� "ا��?2�ت أو ا�� �Nت��"/ أن 

 ا�6*� إ�I �4�ی�ه� ت��� أنN� وإم� م�6�ه�، أو ا����I ا:س"�ء
FZوت� I7� ��� م/ آ�7' 4�� ة ت��"/ أو ��N�، وا�� �� ا���
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 .82"وتQآ ه� اuی' �Q�� �Nی  ا�*�(ن م*�2 
��ت هOD ت��ن �* �Dا�� �ًG�*6ت I7� 'ح�دث '��Y�6 ���'،� ج ت

 تG�*6ً� ت��ن و4  ،�83�م' آ�7' 4�� ة ا���Y' ا���دث' تU7 م/
I7� أ�6�ل T7ا��� ا�� r Tت��� rآ� ا�6*�ب إD� '"ت��7' ا��ح 

 .84وتkن��ً�
 هOD أه"�' �7*�رئ وت�G/ �4رO، م� تQآ  م�6 دة أم7Z' ذآ� ث3

��ت�Dودوره� ا�� ��G� . ا�"�اد ت�ض�y �� ا�
 :N�"� F��4� أمE� o6� ،F�7Zی�اد ه�� وسkآ���

 وا��� �����7، ا�"�6ض' ا�"�دی' ا���Y�ت یDآ� 4  ا�*�(ن إن"
 إ�I ت��یN7� :ج� ث3 وا:ح�ال، ا������ت م��a7 م��ط ت��ن
T��*ی*� ه� ث���' ح �N7" ن�ران�' ه� ا��� ا���N' ��:س"�ء وی
 ا����� إ�I ا�6*� ت��ق ��?2' یkت� أو وث���'، وآ�7'

�G��rروا . 
َ�َ�َض3ْNُ  (َدَم اَ:ْسَ"�ء ُآNَ�7� ُث�3 َو3َ�7�َ( ا:ول ا�"I�6 أم7Z' وم/

4َ�ُ��ْا  .ُآ�3ْ�ُ 2َ�ِدI7َ�َ /َ�4ِ اْ�َ"َ?ِ�َ�ِ' َ�َ*�َل َأنGُِ��ِن� kَ�ِْسَ"�ء َهrQُء ِإن
��3ُِإن�Uَ َأنPَ ا3ُ�7ِ6َ�ْ اْ�َ� �7�َْ"َ�َ�� ُسGَْ��َنrَ Uَ 3َ7ْ�ِ َ�َ�� ِإ�r َم�ِ(85 ODه 

                                                 
 .483ا��7"�ت، ص 82

 .462 و410 وان�c ا�"��Zي، ص309ا�-6���ت، ص 83

، و�� رس��' ا�"6Yات ا�*�(ن�' �-� إ��رات م/ إ��رات آ��Zة 462 و339ا�"��Zي، ص 84

 �N� �Zا���رس� وم �N�� ت أج�د���Dا�� ODN� 7"�ت، ص(ج ًا� ).500-483ان�c ا�

 .32 و31ا�G*�ة، (ی'  85
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 �� (دم ت���� سdG أن: ه� ج��Y' ح�دث' أوrً تDآ� اuی'
 ح�دث' تDآ� ذ�U �6  وم/ ا�376، ه� ا�"?��' �I7 ا��?�'
 ذ�U تd*6 ث3 ا�376، ��4' �� (دم س� ن� أم�م ا�"?��' م����7'
 ا����I ا:س"�ء م/ آ��7/ اس"�/ �Dآ� ا���دث��/ ه�ت�/ �Eج"�ل

��3َُأنPَ ا3ُ�7ِ6َ�ْ ا(ِ�َ�ْ( I�6"� أن '� رب ی� ا�3�76 أنP: ی*���ن ا�"?�
P"7ّ6� دم) ،��G7�� P3 وأن�� م?�3 ه� م� آ� ��"���� ا��

 .��س�6 اداتF ���7� وت��r F7س�6 ادن�،
 ن�ْ�ِ*�ُ�3 َوِإن� َ�ُ�3ْ ِ�� اَ:ْن6َ�ِم Gْ6ِ�ََ�ًة( : ا�Z�ن� ا�"I�6 أم7Z' وم/

 .��Aً�ِ�!َ ��ًGَ� َس�ِ�ً�� 7�ِ-��ِرِ��َ/ ِ/ َ�ْ�ٍث َوَدٍمم�"�� ِ�� �pُ�ُِنFِ ِم/ َ�ْ�
َت��Dُ�ِوَن ِمFُ�ْ َسَ�ً�ا َوِرْز4ً� َحَ�ً�� ِإن�  َواَ:ْ�َ��ِب ا���ِ��ِ� َوِم/ َثَ"َ�اِت

ِمَ/  َأِن ات�Dِ�ِي ا���ْ�ِ� َوَأْوَحI َر��Uَ ِإI�َ .َی6ِْ*�7َُن ِ�� َذu Uَ�َِیً' ��َ*ْ�ٍم
Gَُث�3 ُآ�7ِ ِم/ ُآ�� ا��Zَ"َ�اِت  .�ِل ُ�ُ��ًت� َوِمَ/ ا�-�َِ� َوِم"�� َی6ِْ�ُ��َناْ�ِ

Uَِر�� �َGُُس ��َأْ�َ�اُنFُ  َیْ�ُ�ُج ِم/ �pُ�ُِنNَ� َ�َ�اٌب م�aٌ7ِ�َ�ْ ُذُ�ً? َ��ْس7ُِ
 هOD ت�6ض  86)َیَ�َ���ُ�وَن Fِ��ِ ِ�َ��ء ��7�ِ�ِس ِإن� ِ�� َذu Uَ�َِیً' ��َ*ْ�ٍم

 وا���، وا�G*� وا�"Y6ى ا�-�ة ج�6 تI��6 ا> أن ا���ی"' اuی�ت
�N��Zا�"�4�7�ت، م/ وأم R���ی� 'A��! 'ة زآ�DیD� T� ت ،d�7ا�� 
 وج��نً� ا��6"' م/ أ`G�4ً� وأمN��Z"�، وا��"� ا�d�6 س�G�نF وج�6
'��p� ،ةDیD� �"ل م/ ج�6 آ�Zة ه� ا��� - ا���� أمY م/ م6

 �DتF ج�نd إ�I ��7�س ���ء ��F ا�Dي ا���6 - ةا�* ر م6Yات

                                                 
 .69-66ا����، (ی'  86
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،Fف !�ت"' و�� وح?وت�p"ا� Vی�ت ت�uا I7� �� ا���
 ی����ون �*�م uی' ذ�U �� إن �ـ ���s �N�7ه� و�4�س واG��r�ر،

"87. 
ِإن� ا�Fَ7ّ ( ،)ِإن� ا�I7َ�َ F�7 ُآ�� َ�ْ�ٍء 4َِ یٌ�( إ�I ��ن �c��P إن"و
���َوُهَ� اYِ6َ�ْیYُ ( ،)َوُهَ� اYِ6َ�ْیYُ اْ�َ�ِ��3ُ( ،)َ�ْ�ٍء 3ٌ�7ِ�َ ِ�ُ

 ��u!�ة، وتDّآ� ا���ح�  ت��  ا��� اuی�ت م/ وأمN��Z� ،88)ا���ِح�3ُ
 ��  ا���ی3 ا�*�(ن أن ت� ا���ی"'، اuی�ت أN� d7s� ت���N وا���
Fم ���ن�� ن�c ی��R ،اrج�"���' وا�*�ان�/ ا�����'، ا�-���' ا:ح

d`��"ا� Iل س�م�'، آ�7' �ق(� إ� G�� -ODN� �2ا����م�' ا���ا - 
Uا:س�7ب ذ� �Nا�� yر��6ً�، ����ً� أس��7ً� ا��57 ا��اض Fنkآ 
 أن ��PGZ. ا���ح�  درس إ�I ا�-�ی6' درس م/ ا�*�رئ ی�*�

 �*� ة آ��ب ه� آ"� وح�"'، وأح��م ��ی6' آ��ب ا�*�(ن
 ،ود��ة د��ء آ��ب ه� آ"� و��� ذآ� آ��ب وه� وإی"�ن،

"89.... 
 �� دT�4 وتkم� Ysی�، �I7� 37 ی ل هDا ا���رس� وآ?م
��ت، ��U7 اuی�ت تDی�� م/ ��7�"' ج��7 و�3N اuی�ت،�Dوه� ا�� 

 ت�ج  و4  إ��F، ی����7ا أن أو ا�"���ون إ��F ی��FG أن �4 أم�
 .و��sه"� وا:��س� آ��3N�6� ���*G ��  م�F إ��رات

                                                 
 .489ا��7"�ت، ص 87

88 �N6ة، (ی' : م/ م�اض�*G5، ا��وم، (ی' 4، ا��اه�3، (ی' 75، ا:ن��ل، (ی' 20ا�dا���ت� I7� . 

 .309ا�-6���ت، ص 89
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 وا����rت ا�-I7� FG َی�د� أن �I7 ا���رس� ح�ص  -3
 ا��?ف م�ه3 ��/ ا�����T و�I7 اuی�ت، �I7 تZ�ر ا���

o4�ی�ت، ��/ وا���uم��"' �4ی' ��دود ا '*�"� r �*Gت U7�� 
FG-أي ا���ه"�ت أو ا� ،'�*� �N67�*وره� م/ وتDوم/ ج FG-ا� 
 اuی�ت �� ا����ار أن ز�3: رّده� �I7 ا���رس� ح�ص ا���

 ا:م�ر �o6 ت��ار أن ردF�s /�ّG� �� O،�? �� ن*w ا�*�(ن�'
 م/ �3N�6 ی��ه"F 4  م� وأن. ��c"' و��ا�  ح�F� 3 ا�*�(ن ��

 وإ��U وم*�2 ه�، اuی�ت أح��م r!�?ف آU�D ��5 ت��ار
Fار �/ آ?م�� :ا�"�اضR أح  �� ا��
 وآ��ب د��ء، وآ��ب ذآ�، آ��ب :نF ا�*�(ن أن ،ا�37"

 F�l آ"� و��5 أ�Yم، �� �q7وأ أح�/ ت��ارO ی��ن د��ة،
 �� إذ ُتQآ ؛ وا� ��ة ُی�دد، وا� ��ء ُی��ر، ا�Dآ� إذ ا�*��2ون؛

 ا� ��ة ت��ار و�� ت*�ی�، ا� ��ء ت�دی  و�� ت��ی�، ا�Dآ� ت��ی�
 .تkآ� 

 ا�*�(ن ت"�م �4اءة وP4 آ� �� أح  ��� ی"�/ r أنF وا�37
 ا����3 جأدر �DN7ا وP4، آ� �� أح  ��� و���ء دواء ه� ا�Dي

 ا��pی7' س�"� r س�رO؛ أآ�Z �� ا�*�(ن�' ا�"*�2  أآ�Z ا��ح�3
،�Nم� I���2ًا، �4(نً� س�رة آ� 2�رت ح� �N�ّ� ��Gا�� ��� 
 م�سI وA4' وا��-� ا���ح�  ���ر أح ًا، ی��م أن دون أح ،
F�7� ا��?م. 

 آU�D ا:و4�ت، �� م���7' ا��"�ن�' ا���ج�ت أن آ"� أنF ا�37
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 I�E� 3�4 ا:و4�ت، �� م���7' أی�ً� ا�ن��ن�' ا�"��6ی' ا���ج�ت
 وإ�I -ا��Nاء إ�I ا��3 آ��ج' - ��7وح) ا> ه� (آـ (ن آ� ��
 اuی�ت ����ار �*5، وه�Dا) ا> ��3 (آـ س��' آ� �� 3�4

 � ة إ�I و����رة اrح���ج، ت��ار ��r 7� I7' إذن وا��7"�ت
 �I7 و��7-�یT ، وإی*�Fl ���جاrح ��ق و���F�G إ��N�، اrح���ج
 .ا�"��6ی' ا:Dsی' تU7 إ�I اrح���ج ا��N�ء و����یU اrح���ج،
 وأس�س�ت ا�"��/، ا�3�c6 ا� ی/ �DNا مQس5 ا�*�(ن أن ا�37

 وم���N� ا�r �-Gج�"����ت وم*d7 ا�س?م�، ا�DN� 3��6ا
،�N� Gرات وج�اب وم�� �G7-�ی' ا�"���7' ا�Gp*�ت أس�7' �"

'���k� وا:ح�ال، ا:�4ال rس5 �  وQ"7� /ی� م�� �P�GZ�7، ا��
 .وا��kی�  ��7*�ی� ا����ار وم/ �k�7آ� ، ا���دی  وم/

 إ�I ا�*�7ب وی �� ��c"' م���� �/ یV�G ا�*�(ن أن ا�37
 �? مN���6�، إ�I ا�6*�ل وی �� د�4*' ح*��T و�/ �N�، ا�ی"�ن

 �� ا����ار م/ �6�م'ا أ���ر �� وتN��GZ� ا�*�7ب �� ��*�ی�ه� �ّ 
 .م����' وأس���d م���7' �2ر

 A4' و��� ،90وم67pً� وح ًا و��Nl �ً�pًا (ی' ��� أن ا�37

                                                 
 أن هOD ا�G6�رة جYء م/ ت�"' ح یV 60، وا�"?حT، ص451ورد �� ه�مm ا��7"�ت، ص 90

�� ح�ف م��Nl �N و�p/، �: �� روای' ��  ا��Gpي ��w) أنYل ا�*�(ن �I7 س6G' أح�ف(

 R7pح  م ��ان�IN، و4  ح�A�!��1/209 .( 3�ر �/ آ-a ا����ء، (و��� ح�ف ح  و�

 ��ا�"� ث أح"  م�"  ��آ� �I7 روای' ا��Gpي �DNا ا�� یa6���� V، و�� ا��وای' �
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 و�� ��جF، م�ضD�� �� Rآ� وم*�2 ، و��ا�  وأح��مً� وج�هً�
 �I76 وه�Dا، u!�، أ!�ى و�� �"*A  س�رة و�� :!�ى، (!�
 .91"ا��Aرة �� إr ت��ار r هDا

 وح�ادث AA4ً� یDآ� ا�*�(ن أن �I7� 'NG ا���رس� ورّد
'��Yج �Zم 'A4 yة، ذ��*Gآ�ه� ا� ا�� �"� ا�D� د وه�� م
'A4 '"وح�دث' 4 ی ،'��Yم/ ه��' ض"/ ا�*�(ن �� ذآ�ت و4  ج 

 �I7 رّد أن و�6  ا�G*�ة، ��س3 ا���رة ت�"P ح�I ا:و2�ف
'NG� 'A4 ة�*Gات ا�D��� م' 4�� ة �4ر�� wA*7� ا��� ا:!�ى 
/� :ا�-NG' هI7� OD ا��د �� آ?مF ی�7 و��"� ت-NNG�، نأ ی"
 م/ جYء ه� إذ 4�ح7'؛ ج�داء م�A أراض� أن ا�"�76م م/"

 ا����، ن�G� �Nآ' و���ة م����2 تّ ر أنN� إr ا���Gى، ا���Aاء
Iت ح� s �Nنkر�' آYد م� وج�د �Eن �Dا ا�"����2، ����� ت
�Zم ODه '��d ا��ار�' ا�� U7اء ت��Aا� ا��� ��pن�رًا ت�� 
 ح�I م�A، أه� � ى ��N� م���s' وا��?ح' ا�Yرا�' ج�6

P7s3، �� ت�N6��G` �� Pأض� U7ت 'Gsرا�' �� ا�- ی ة ا��Yا� 
 واسI7� 'p 4 س�' � وره� أض�P آ"� وا�* س�'، ا��"� م/ ن��ً�

 ��- م�A أه� م�y أن ا:م� �q7 ح�I و�*�، ث�ر م/ ا�Yرا�'
Uذ� P44 س�' -ا�� I7� ا��*G ر�Zوا� Iدة، ح  إ��G6ت���ع و4  ا� 
 وا:ج�اء، ا���G' هOD أح��ن و��/ ا�"�p*' هOD �� إس�ا��� ���

                                                                                                    
ت���� ا��Gpي ���*�T م�"�د م�"  ��آ�، وت��یh اح"  م�"  : ر) (��� (ی'(ح�ف و��5 

 .)1/22��آ� 

 و 308-302، وا�-6���ت، ص265، وان�c ا��7"�ت، ص268 و267ا�"�����ت، ص 91

 .190 و70، وا�"��Zي، ص313
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" ا�6� "ح�دث' م/ ی�3N آ"� ح3N6��G` ،�ًc م/ �D!kوا
 س� ن� أن واح ة �*�ة �y�D ا���ی3 ا�*�(ن ی76"�� وه�Dا. ا�"�6و�'

Iم�س F�7� 4  ا��?م yذ� F���م ��س�Nدة م��G� *Gا�،� Uذ� 
 �� وت��مI ا:م'، تU7 ��وق �� س�ى ا�Dي ا�"��Nم

،3Nی3 ���*�(ن اس�6 ادات�� ���نً� ا���Y' ا���دث' �ODN ی�G/ إن"� ا�
 آ� ی���جF ا���"' �� ض�وریً� ودرسً� ، آ�7ً� دس��رًا م6Yًا،

 .وP4 آ� �� أح 
3N��� �ً�4�س I7� اDا���ادث أن ه '��Y ا�*�(ن �� ا�"Dآ�رة ا�

�� م/ وجYء `�ف ه� إن"� ،ت�ری��' ح�ادث �2رة �I7 ی3ا�
 .N��" ...92� ی�zG ��م7' آ�7' دس�ت��
 : �*��3N ا�"�7 ی/ �o6 أث�ره� �I7� 'NG ا���رس� رد آ"�

Iإ� Iم� Rوه� ون ��، أآ��� ن�� I7� ء آ���3 أي 4 ی�؟ Nأن 
��ن� ا�-NG' هI7� OD ا���رس� رّد آ�ن و4  تI��6 ا> �* رة ی-
 و�� ا���ن�' (ی�تF �� ا�� �� !?ل م/ تI��6 ا> �E� '"cثG�ت
F*7! �ًا��د م���� F��*� Fن��G3ْ (َی�ِتَ�� ِ�� اْ��َ��ِق َوِ�� ( سNَِسُ�ِ�ی

3ْNُ�َ /َ��Gَ�ََی I3ْ َح��Nِ�ِ�َُأَو3ْ�َ َأن �T�َ�ْا Fَُأن� aِ�I7َ�َ ُآ��  Uَ���َ�ِ َأن�Fُ َیْ
 ٌ�Nِ�َ ْ�ٍء�ًا ،94ا��د �� ��رس�ا� أ`�ل و4  ،93)َ�Ncم/ م F�?! 

                                                 
 .271-269ا��7"�ت، ص 92

 .P7A�53، ص 93

 ا��7"' ا�Z��Z' وا�Z?ث�ن، وه� ا�"���ب ا�V��Z وا�Z?ث�ن ای�ً�، 833-782ا��7"�ت، ص 94

س� �DNا ا��34 ت�Gآً� ��:ذآ�ر ا��� تkت� وت���ن م/ ث?ث وث?ث�/ ن��Dة، آ�ن ا!���ر ا���ر

 .�*d ا��7Aات ا��"5
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Tا����س ،��" وآ��ب ا�"��pر، ا> آ��ب ��/ ا���م وا���ا�T ا�
 .ا�"��cر ا>

 ا�"Dآ�رة ا�*"� ان-*�ق ���دث' ت� T76�I7� 'NG ا���رس� ورد
�� F��4 I��6ت :)Pِ�َ�َ�َ4ْاْ�َ*َ"ُ� ا �T-َإذ 95)ا����َ�ُ' َوان y�4م ج� Iإ� 

 ا�F��6� 3��6 �6ً? ح ث 4  اrن-*�ق آ�ن ��: �*��3N إن��ره�
Fآ�تDو� dا���ری� آ� �N7آ. 
 ی ع �3 ومG���ًا، �4یً� ا�-NG' هI7� OD ا���رس� ج�اب وآ�ن

F�� rً� ا�*"� إن-*�ق إن: "��F 4�ل �p��/، ح' وr �"�ت�ب م
 ا���Gة � ��ة س"�6ا ا�Dی/ أم�م وP64 ا���Gة، rثG�ت م6Yة

 (ن�ً�، وأ�Nlت ا���F�� ،'7 ت��د وP4 �� ��ً? وح ثP وأن��وه�،
 وأمN��Z� وا��"�م ا����ب ووج�د ا�"R��p ا!�?ف أن �/ ��ً?

 ا��2  أ�"�ل أن �7"ً� ا�*"�، رؤی' دون ت��ل ا�"�انR م/
 أن یY7م D� rا م��-�ة، ا��P4 ذ�U �� ت�/ �3 ا����رة ووس���

 ی !� أن ً�أی� یY7م وr م��ن، آ� �� ا���س، آ� اrن-*�ق ی�ى
dا���ری� آ�... 
 س"�ء ت��p ا��N س�d آ�نP: ا��P4 ذ�U �� إنF ث3

 �� وأم�ی�� أسG�ن��، �� ا���وب و�I7� U وا��P4 إن���7ا،
yر، وض�Nح ا���GAت��5 4  وا� �� /�Aو�� وا�����ن، ا� 
 هOD ت-�ه  �? ��7ؤی' أ!�ى م�انR ه��ك ا�7G ان م/ ��sه�

                                                 
 .1ا�*"�، (ی'  95
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: ی*�ل ا�Dي آ?م �� ��kم� هDا �P"7 ا�Eذ ��N�، ا��c6"' ا�"6Yة
 ا�7G ان م/ وأمN��Z� وأم�ی�� وا�����ن وا��A/ إن���7ا ت�ری� إن"
r آ�Dت OD3 إذن ا���دث'، ه� R*ر أي!" تDا هDه ..rأ �ًGی/ تD7� 

 أ!�ى ُ�I7� FٍGَ ا���رس� رد آ"�. 96"أورو�� ���ت �I7 ی*��ت�ن
 م/ ا��?ف م�ه3 ��/ ا�����T أم�. 97ا���ی3 ا�*�(ن ح�ل أث��ت

 رس��F7، م/ م� ودة م�اضR �� ا���رس� �F ��ض �*  اuی�ت،
 وF��4 ،98)َوَ�َ*ْ  َآ��ْمَ�� َ�ِ�� (َدَم( : تF��4 I��6 ��/ ت���*F ذ�U وم/

)�Nُ�7ًُم� َجlَ َآ�َن Fُِإن�rً(99، ن��G� ا!�?ف R��G` �-Gا� 
،3N3 واس�6 اداتN�"� /م I4ی� F��A�� ا��"� ة Iی ح�q7G 'Gم�ت 

 ��rف ا���ر ���E�ق ی�ضI م/ وم�3N وا�A ی*�/، ا:ن�G�ء
 ی�w م� آ� ج�ه� إن��ن وآ� ذات�'، م��6' س��G �� ا���س
 :نF) ج�Nل (��N ��ء آ� ت376 إ�I وم��p ویY7مN�، ا����ة
 .100...ا:���ء م/ ی  r م� إ�I م���ج
 م/ اuی' ت��"F7 م� �"�R ا�*�ل إ�I ی"�� ا���رس� آ�ن -4

 �kث��ء رس��F7، �� ا�"�اضR م/ � د �� واضy وهDا م6�ٍن،
FZح ی /� F��4 I��6ْ�َ�ْیِ/(: تGَ�َْ�ْ�َزٌخ .َی7َْ�ِ*َ��ِن َمَ�َج ا �"َNُ�َ�ْ�َr  

                                                 
 .273 و271 وا�"�����ت، ص 704 و702ا��7"�ت، ص 96

97 �c7"�ت، ص : ان�، وا�-6���ت، 407 و401، وا�"�����ت، ص 737 و728 و585 و293ا�

 .401، وا�"��Zي، ص223، وإ��رات ا���ز 294ص 

 .70اrس�اء، (ی'  98

 .72ا:حYاب، (ی'  99

 .216 و214، وان�c ا��7"�ت، ص427، 426ا�"�����ت، ص  100
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 م/ ا�� اًء : "م6�ن م/ ت��"F7 م� ج"�R ج�از �ّ�/ 101)َیGِْ�َ��ِن
 دا��ة �� ا��G6دی' و��� ا��ج�ب، دا��ة �� ا������' ���
 ���3 ���ي وإ�I واu!�ة، ا� ن�� ���ي إ�I وان�N�ًء م��ن،ا�

 وا���ب، ا�-�ق �� ا�"��p' ا��G�ر وإ�I ا���d، و���3 ا�-N�دة
 وا���G ��رس، و��� ا��وم ��� إ�I وا���ب، ا�-"�ل و��

o��:وا:س�د ا - Iوإ� T��"ا� �"N��� يDی��ج ا� Fم� U"ا�� 
I"�"ج�ن ا��"��� - Iوإ� ��Gا� o��:ا ��Gو�4�ة ا:ح"� وا� 

 ا�"��O ���ر وإ�I وا�"���'، ا��D6' ا�"��O ���ر وإ�I ا���ی5،
'��� ا:رض I7� �Nl ا��� ا�"���' وا��G�ر ا�"���4'، ا��D6' ا�
�A�"ا� �N�6� ،o6G� �وم I"ر ی���G��� ة���Aا� '�D6م/ ا� 
 ا��� ا�"���' وا��G�ر وا���ات، ودج7' آ����� ا����Gة ا:نN�ر

 .مN6� 7{ی��
 ا���ی"'، اuی' تU7 م6�ن� ض"/ م�ج�دة ا���Y�ت هOD آ�
R�"وج ODت ه���Y ��N وم*�Aدة، م�ادة ت��ن أن تyA ا�
 .102"م�زی' وم6�ن ا���ی"' �}ی' ح*�*�' م6�ن

 ا���ی3 ا�*�(ن ��) ا�A����ت (��� إ`?ق �� تkمF7 و�� 
 م*�AدO ا�`?ق هDا أن �F ت�G/ م�6/، �4ل أو �6"� ت*�� O دون
 ت�P ی� رج y��2 �"� آ� وأن م6�ن�F، أ�I7� 3 ا���7 ح"�

                                                 
 .20 و19ا��ح"/، (ی'  101

 .423 و422ا�"�����ت، ص 102



 63

 ��s y��2 أو k� y��2نF م� �"� �I7 ا���3 أن إr ا���7، هDا
 وا�Yم�ن ا�"��ن ت��� ��dG اr!�?ف ��F ی��A ن��G، أم�

'N ��مً? إ�p! �ً�N��ً� ا���ی3 ا�*�(ن آ�ن و�"� وا�a�A، وا�
R�" وا��cوف وا:ح�ال ا��A6ر، �و�� وا�ن5 ا�/ `G*�ت �
 �Eن ج ًا، آ��Z ا����G وا���� ا����G ا���/ نإ وح�V "آ��'،

 `�ی�، �`��ب �q�7 إی�ز) ا�A����ت (�� إذن ا�*�(ن إ`?ق
 .103"واسR آ?م ا�A����ت أن�اع ���ن �/ س��تF وإن

rا���رس� أن إ �A�4ا �� Rم/ م�اض F7��رس I7� I�6م 
 هDا :ن وذ�O��s U، یDآ� و�3 اuی' Fت��"7 أن ی"�/ م"� واح 

I�6"ي ه� ا�Dا� ،Fي وه� ی�ج�Dی��2 ا� Iإ� I�6"ي ا�Dا� 
،O أو ی�ی dس��ق ی��س ،Fل آ?م�Zم Uذ� Fم� ��/ 4�رن �� م� أن 
 �� ورد وم� ا���ام، ا��A��' �2' م/ ا���ی3 ا�*�(ن �� ورد

 �ـ تF��4 I��6 ت���� �� ا3N��2 �A�4 م/ وا�ن�� ا���راة
)Fُ6َیَ/ َمDِ104)َوا�� �Nت ل أن I7� أ�� ��� ،Tی Aو ا�) I7َ�َ اء� �َأِ

 �Z"�ن، �I7 ت ل )ُرَحَ"�ء 3ْNُ�َ�ْ�َ( �"�، �I7 ت ل )اْ�ُ����ِر
 ت�ت�d إ�I ت-�� ��uی' ��7، إ�I ت-�� ...)ُرآ�6ً� ُس�ً ا َتَ�اُه3ْ(و

 إ�I �ت-� آ"� و��تρ  6� ،F ا���G م*�م س����7ن ا�Dی/ ا���7�ء

                                                 
 .�2334*� ا�س?م، ص 103

 .29ا���y، (ی'  104
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3 ��� !�2' �2' أ��زNوا م"� م��N��ا F�105. 
 م� �I7 ا�A�4 �� ا�6"�م �I7 ا�"I�6 ی�"� �3 ه�� �����رس�

Oم�2ً? ی�ا Iا �� ی�ی  م� إ�Dه Rآ"�. ا�"�ض �A�4ت���� �� ا 
) �4ُrَأْجً�ا ِإ Fِ�ْ7َ�َ 3ْ�ُ�ُkََأْس rّI�َ�ْ*ُ�ْ106) اْ�َ"َ�د�َة ِ�� ا I7� �4ل 

 .ρ107 ا��P�� �G (ل م�rّ 'Gإ : ه� �*{ واح 
 وا��kآ�  أرجy ی�اO ا�Dي �I�6"7 ا���رس� ا!���ر أم7Z' وم/

F�7� دون ،Oس�ا F��4 �� ی' ت����u3ْ ِوْ�َ اٌن( اNِ�ْ7َ�َ ُف�pَُی 
 ا��7Gغ، �G4 ت���ا ا�Dی/ ا:`��ل ا��� ان هrQء �kن 108)م��7�َُ وَن

 ت��ض �3 ح�V- ن �ً� ا�-���' ا���ا�o یQدون ی��ن�ا و�3
3N�7�- �ی/ ا:`��ل أمDت���ا ا� �G4 �7غGا� Pأ�"�ره3 وآ�ن /�� 

 �� س���ن�ن ن �ً� ا���ا�o یQدون وآ�ن�ا وا��7Gغ، ا����6'
V��Zث�/ ا�?Zزوا ا�6"� م/ وا�� .�109�� ی/ ا�"Y�7م�/ آ���G�ر ��

 ا�u�ء ���O��s V دون ا�"I�6 هDا �I7 ا���رس� واA�4�ر
I7� ء����rا ����k�3N 3NG�sأداء �� وت� oدون وه3 ا���ا� 

                                                 
زاد ا�"���، ا�/ : ، وان�c �� ا:�4ال ا:!�ى �� مI�6 اuی'43 و42ا�7"6�ت، ص 105

 .446 و7/445ا��زي، 

 .�23رى، (ی' ا�- 106

زاد ا�"��� �r/ ا��زي :  وان�c �� ا:�4ال ا:!�ى �� مI�6 اuی'31ا�7"6�ت، ص  107

 .285 و 7/284

 .17ا��ا64'، (ی'  108

وان�c ا���رة إ�I هDا ا�*�ل �� ا��مR :ح��م ا�*�(ن، ا�*�`�G، . 347ا�"?حT، ص 109

17/203. 
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 س/ م/ ا�� اًء ا���ا�k� oداء اY��rام �I7 ا:���ء و��V ا��7Gغ،
 .�N� وا��"�U  ا�G6�دة وحd اY��rام �k-��� I7وا ا����6'

 ج"�7' وت�76*�ت اuی�ت، م/ ���p' اس��G�`�ت ���7رس� -5
،�N�7� وا!���رات �� I�6ی'، مuو!�ا`� ا '�A�� 6ت،وان�r� 

 رس��� �� وج ت و  4��T، وأس�7ب �G�رات ض"/ هDا آ�
 ا��*p'، هk�� ODآ�  �N� ا��"��Z ی"�/ آ��Zة م�اضR ا���ر

 �� ا���ر رس��� إ�I ا�ح��' مN��� R� م/ اr!���ر وسkح�ول
�N�4��. 
 ن3c �� ا���ر4' ا�Yا�' �/ ا���رس� ح یV ��    )أ

 وا��� ج"7' ��� ا�"�6�ن*' تا��7"� ن�G� 3c�ن مZ���/ أورد ا�*�(ن،
r y7Aی �Nن�� .وت��م� ����س��s Tه� م

َوَ�ِ�/ م���3ْNُ�ْ َنْ�َ�ٌ' م�ْ/ Dَ�َاِب ( : تF��4 I��6: ا�ول ا���Eل"
Uَ110)َر�� OD7' ه" �NlE�ر و��/ ا�D6اب، ه�ل �Nl�ر م��4' ا�

 ت��  ا��� ا�"7' ه���ت ج"�E� Rن و�DNا :F74، ا�- ی  ا��kث��
 ���7: ا��Nل ی�Nc آ� ���*�ة وت" O ا��*��7 هDا إ�I ت��c �*��7ا�
��U، ه� )��/(-�7� U�� ه�) م5 (و��� ا�*7'، ی�ح� وا��-

 7�74'، را��' م�دتF) ن��' (و��� أی�ً�، ا�*7' ی��  7�74'، إ2��'
 ���2ة، واح ة أي واح ة، �I7 ت ل F���2 أن آ"� ا�*7'، ���� 
 وت��ی/ ا�*7'، ����  -ا�"�ة  رمA- ا����A ا����G6 �� آ"�

                                                 
 .46ا:ن�G�ء، (ی'  110
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��� حّ  إ�I ���2 ��ء أنN7�7*�� I�6"� �N�، ه�) ن��' (�� ا���
r 376ی ،�� ا�*7'، ����  جYء، �"o�6G�7� I�6، ه�) م/ (و��� ���

 ا����ل إ�G����� I' ا�Yاء م/ !��a ن�ع ه�) �Dاب (و���
 ا�G�ر، ر،ا�*N� : م/ � rً) ر�U (و��� ا�*7'، إ�I ��-�� وا�6*�ب،
 وه�Dا. وا��ح"' ا�-�*' �Eح��سF وذ�U أی�ً�، ا�*7' ����  ا�"��*3،

 :أنF ا�"7' ت�� 
 ه�ل ی��ن ���a ا�*7'، هOD مR ومQث�ًا � ی ًا ا�D6اب آ�ن إذا
 ا���N�ت ت��وب آ�a ���ى ا�"k�� �� '7م� ا���N؟ ا�6*�ب

 هDا. ا���2' �F�N ا�"*A  ی"  ��� اu!�، آ� ���6/ ا����Aة،
 .وا�"*A  ا���7 ی��7 س*��O ا�Dي ا�"Z�ل

 ���N�ت 111)َوِم"�� َرَز4َْ��ُه3ْ ُی�ِ�ُ*�َن( : تF��4 I��6: ا��Eن	 ا���Eل
OD7' ه" .ا��G*� '4 Aل ��وط !"�' إ�I ت-�� ا�
 ��� �� ا�����6G') م/ (م/ ا�"����د: ا:ول ا�-�ط -

 إ�I ج����� ا��G{ آ� ی O ا�"�A ق یr }�G أن: أي) م"�(
'4 Aا�. 

 r أن: أي ؛)رز�4�ه3 (��� م/ ا�"����د : ا�Z�ن� ا�-�ط -
D!kق زی  م/ ی Aوی� I7� ،و�"� �� d م��F م/ ی��ن أن ی

I�6"� : �4ا A3 رزق ه� م"� ت��. 
 أن: أي) رز�4� (��) ن� (��� م/ ا�"����د: ا�V��Z ا�-�ط -

                                                 
 .3ا�G*�ة، (ی'  111
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r /"ی ،�Z��3،أرزk� 4ن� ا��A ق، �� ��3 م�' r أي ���� 
 .�G ي �I7 م��� م/ وت��*�ن

 م/ �I7 ی��T: أي) ی��*�ن (م/ ا�"����د: ا��ا�R ا�-�ط -
F6ی� �� Fا���وری' ح�ج�ت ،F�*ون� rن �? وإ�� ا�A 4' ت
'��G*م I7� /م �N��Aا����ه' �� ی. 
 ی��ن أي أی�ً�؛) رز�4�ه3 (م/ ا�"����د: ا���م5 ا�-�ط -

 .��س"� ت��*�O أن ��76�3 م���، ا�"�ل: أي ا>؛ ��س3 ا��A ق
Rوم ODق؛ �� ت6"�3 ه��ك ا�-�وط ه A4' أن آ"� إذ ا�� Aا� 
 آU�D، وا����A' وا���6 و���*�ل أی�ً�، ���376 ت��ن ���"�ل ت��ن

 �6"�م��N�،) م"� (�� ا���) م� (آ7"' ا:�4�م هOD إ�I وت-��
 ا�6"�م، ت��  م7p*' :نD��� �Nات، ا�"7' هOD �� إ��N� وت-��

 �*� إ�I -ا�A 4' ت��  ا���- ا��ج�Yة ا�"7' هOD ت��  ه�Dاو
 وت-�6ه� ا��اسR م� انN� ���ن مA7� R 4' ��وط !"�' ا�ن��ن
�Nت���N�"...112. 
َحGُ�َْ�� ا�Fُ7ّ َوِن3َ6ْ ( : تF��4 I��6 `36 ح?وة ا���رس� ذاق )ب

 وأن�اع ا����'، أ��ان م/ ��F ی6�ن� آ�ن وP4 �� 113)اْ�َ�ِآ�ُ�
 وإذا و�*�O، و�G7� OY*�ء ا���ا4' ن��F ��/ و�2اع ا�"�ض،

ODN� 'یuی"' ا�� یYی� �"� ا�*�"' وم�اتNG� أن�اره� م/ ت" O ا�
                                                 

، و�2*� ا�س?م، 53 و45، وان�c إ��رات ا���ز، ص428-426، صا��7"�ت 112

 .102ص

 .173(ل �"�ان، (ی'  113
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Fآ�� a-� وتG ل اuی' هOD �� تkم?تF �/ وآ�F"s d، وی
O�6ر� �NGG�� �ًج"�ً? آ?م dا�-6�ع اس��� R114ا��ا�. 
 َتُِ  ُآ�� َیْ�َم( : تa�p� I7� F��4 I��6 تT�76 ���7رس� )�ـ

Pْ7َ"ِ�َ �ِمْ/ َ!ْ�ٍ� م�ْ�َ�ً�ا َوَم Pْ7َ"ِ�َ �ِم/ ُسَ�ٍء َتَ�د� َ�ْ� َأن�  َن5ٍ�ْ م�
 Gَ6ِ�ْ��ِ(115�ِد ا�Fُ7ّ َنFُ�َ�ْ َوا�Fُ7ّ َرُؤوُف َوُی�D�َُرُآNَ�َ�ْ�َ 3ُ� َوFُ�َ�ْ�َ َأَمً ا �6ِ�ًَ ا

 w7اس�� وأتF��G إ!�انF م/ و�6 د �F حP7A وR��4 !?ل م/
،�Nم� Fأو ه� ان-�� آ7"� أن O��s '2��� Fم' وت�ك ن�� ! 
 أو رح�"' تkدیp� d"' �2رة �I7 ا>، م/ ت�Dی� أت�O ا�*�(ن
 أ!�ى، م�ة ا�*�(ن �� م' �  ����ع ، رؤو�' ���ب 6�2'
 ��:ول: "4�ل ����F � أ آ?مk�� Fی�  ا:م7Z' یDآ� أن أراد و�"�
3Nا ه� م�Dه /���7 س�6 ،.. ا�"���" P7�-ی�6د �"� ان  I2'إ��! 
�P أو �7*�(ن، �"�7 ی��� �"� ن���"Nا���2'، أم�ري �� ان 
P74ی� أت�ن� و�}!�ی/، �� م�: وDوج�ءت�� ا��� ،'"p7ا ا�D� P� 
I7� /�*أن م/ ی ODل �3 ا�6*��' هYت�ـ rإ ' و���ري إه"��� ن��
 يا�D ا�"*A  ��?ف ا�p7"' أتI*7 آ�P :ن�� ا�*�(ن، ! م' ��

 ا���ادث ن���R ا�"��A7/ ا:!�ة مR � أن� ث3 ا���7'، إ�I س���4
 �E!�ت� نـP�Y ا��� وا�6�A�ت ا����ن�'، ا���N�G�ت ون?ح�

 أن ��ج ن� م�N�، آً? وت*N�� ���A�، ا��k� �cم�6� اu!�ی/،

                                                 
 .101-68ا�-6���ت، ص  114

 .30(ل �"�ان، (ی'  115
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'"p73 4  ا�N�7 أت�Zم �"Zم� ��  وت7*�ه� �7*�(ن، ا�6"� أه"�7ا ح� 
 ا���ادث تk� U7ن ا���م' ا�*���' � ی�� P7Aح �Dا ی*A ونF، آ�ن�ا

 ث3 ،116 ... "ا�*�(ن ! م' آ�ام�ت م/ آ�ام' ه� إن"� وا�6*���ت
 �Lذى ی��6ض �3 وتF"�76 ا�*�(ن �� م' ان-�� آ7"� أنF ذآ�

 ����7 ت�6ض O��s إ��دة وت�ك ن��k� Fم� ��� وآ7"� وا�"?ح*'،
 أ2���� 7"�آ -��رr أي - ��N� وآ�P "وا�����T �7"�اG4' أو

 ن��� ���2' ا������ ���7 واس���I �7*�(ن، ا�6"� �� ا����ر
 وأح  �7ّ�، ی��7{ ا� ن�� أه� ث6���/ أح  آ�ن (!�ت�، وإ2?ح
 �N� ت�6ض م"�ث7' ح�ادث ذآ� ث3 117.."�� ی��6ض ا�"���*�/
Fو!�3. 118ا�*�(ن ! م' �� إ!�ان Fج��' آ?م��� I7� ت��ؤل 
 ا���اص إ!�انU تd�A ا��� ا�"d��A ت6 � إنU: "ی*�ل

 ا�*�(ن، ! م' �/ ����ره3 ���ب و�p"' ر��ن�ً� تkدیGً� وأ2 4�ءك
 ���Gح' �� ی�6-�ن وی6�دون�3 ا�*�(ن ! م' ی6�دون ا�Dی/ ���"�
 �p7"'، ا�*�(ن 2 یT ی��6ض 3َ7ِ�َ وأم�ن، س?م و�� ا�m�6، م/
rی��6ض و Oء؟ � و�-� 

) ی وم وا���� ی وم r ا�37c : (ا����3 ا�"�Z ی*�ل: ا��اب
 ا���G4 37c م/ ه� ا�*�(ن ! م' ��2ف �� ا�6�مp!k� /�7�ء

O� ����kدیd وی�زون �67*�ب ����' ی��6ض�ن �Dا ا�� م'، ت
                                                 

 .67ا�7"6�ت، ص  116

 .68ا�7"6�ت، ص  117

 .78-69ا�7"6�ت، ص  118
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 .�2ا�3N إ�I ی�ج�6ن وا��/ آ�ن�ا �Eن ا����ن�،
 ه� إن"� �� م�F؛ و� اءO ا�*�(ن �/ 2 ودE� Oن ا�6ّ و أم�
 �F ��6 س�اء - ا�*�(ن ! م' �I7 ت�وزO وإن ا��?�'، :ج�

 ا���� أن وح�V وا�Yن 4'، ا���� ��G4 م/ ه� إن"� -ی-�6 �3 أم
 یd4�6 آ"� إذ ا����'، �Dات ا�6�A�ت م3N"c6 ی�I*7 �? ی وم،

 ی��ق ���"� ا���ح�'، أو ا�*��ء �� `���' أ!p�ء ی�ت�d م/
�G� آU�D ا���Gى، ا�Yاء م��آ3 إ�I ا����Gة ا��ا�3 م�ت
 وأ2 4�ء ا�ی"�ن، أه� ی�ت�NG� ا��� وا���Nات ا����Aة ا:!p�ء
 ا� ن�� �� ����' ا�6*�ب م/ جYاًء إث�ه� �I7 ی�7*�ن ا�*�(ن،
��ّ��� /� 3Nوا س���ت�Npوی� ،�Nا��?�' أه� ج�ا�3 أم� م� �N� 
 �*��3N، ا�*��Aة ا� ن�� ا����ة هOD ت�r R ح  إ�I وج��"' آ��Gة

  ��*�w ا���Gى، ا�"��"' وإ�I �7د،وا�� ا�G*�ء ���3 إ��7N"�� Iن
3Nا�6 ا�' م� '�Nص ا���A*ا ا�6�دل، ا�D� r ی7*�ن �ًG��s 3N��*� 
�� ODا� ن�� ه. 

 119"ا����� وج�' ا�"Qم/ س/ ا� ن�� : "ا�-�یa ا�� یV و��
 ن��' ی��ل ا�"Qم/ أن أي ذآ�ن�ه�؛ ا��� ا��*�*' هODإ�I   إ��رٌة

Fات��A*م/ �4"ً� ت Fا�Yن ن��،ا�  �� ج���� F*�� �Nنkن آ�� م

                                                 
 ".4/2272 ���3�4 م�"  �Qاد �G  ا�G��4 2956رF"4 ) "2959ح یV ر34 (رواO م�37  119

" 4/562اح"  م�"  ��آ� ور��F4، : ط دار ا�� یV ���*�ه�ة، ت�*�T)"2324(وا���مDي 

، و�� y��2 س�/ ا�/ م�ج' �G�L�ن� ���4/428وت، /ط دار ا�"��6') "4113(وا�/ م�ج' 

 F"42/485(، واح"  "3321ر" ( F"4ر ���G  ا> :  ت�*�3/210T، 8296ط دار ا��

m��2' " ا� روی mم79آ"� �� ه�م Iی/ إض��' م����Aا�7"6�ت، وم� ��/ ا�*�س�/ ا� /. 
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 م/ �F ا> أ� G����� �"� O' ا� ن�� أن �/ ��ً? و�*�ب، جYاء
 ا���ر، �� م�7ّ ون �Lن3N ا����ر أم� و�Dاب، س/ اu!�ة ن3�6

 س���ت3N وُت"�N ا� ن��، �� ح���ت3N ث�اب م/ �4"ً� ی����ن
'"�c6ا�  Iة إ��!uن ا���� ة، ا�� ن3�6 ردا �G����� 3N' ا� ن�� ��

�"� Fاب م/ ی?�4نD� ،ة�!uا rم/ وإQ"���   ا��3�6 م/ ی
���Z أس�N�  6 إن��ن، أس6  ی���r F م� ا� ن�� هOD �� ا�"��6ي� 

 �"Z��' ا�"Qم/ إی"�ن وآkن ا��*�*'، ن�c زاوی' م/ ا����� م/
 �� ج��"ً� ی���6 ا����� وآ�� روحF، �� م��6ی' ج�'

F120"م�ه��. 
Pِ�َ�4َ ( �� ا���ء إثG�ت س�a�p �� dG تkم� ���7رس�  )د

 �� ح یFZ وآ�ن ،122)َو4َ�َل ِنْ�َ�ٌة (�� وحN�D� ،121)ْ�َ�اُب:ا
 ا��T أه� ا!�?ف ح�ل ت��ؤل �I7 إج���F ض"/ ذ�U ت��76
 اrت��ق أن مR وا��?�'، وا���7' ا� ن�� أه� ی��T ح�/ �� وا�376

 .*�قوا�- ا����ق :ه� م?زم وا��?ف ا����ق، أه� �kن م/
y"7وُی �� F���إج I7� اDال هQا�� F23 ح��c6ا� I7� وح ة 

 وی�ح وا �����3N، ی�"���ا أن إ��3N؛ ا���رة ود��تF ا��T، أه�
،3N�2 3، ه�ى وی��آ�اNًا وأج ن� ن��س�pه�� م� �*�� Fآ?م 
F��p� ?�� ديQی ���Aت F�� Iا�!?ل إ� ،F� م/ وا�ن*�ص 

                                                 
 .79 و 78ا�7"6�ت، ص 120

 .14ا���ات، (ی'  121

 .30ی�سa، (ی'  122
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 :4�ل �G�رتF، ج"��
 ض3N�6، م/ ن��6ً� ��5 ات��3N4 و� م ا�N ای' ه�أ ا!�?ف إن"
 �� �4ت3N، م/ ن��6ً� ��5 ا��?�' أه� ��/ ا�A�رم اrت��ق أن آ"�
 إ�I �����ج' ��6ره3 � م �/ ن�ج3 ا�N ای' أه� ات��ق � م إن

 ات��ق وإن �4ي، م�ت�Y م/ ا���م� إی"�نF� 3N ی" ه3 �"� ا�*�ة،
 ی ون r ح�V وا�6Y، ا��a6 �/ ن�ج3 وا��?�' ا���7' أه�
�� 3Nًا وج انY� ا���6�ء اح���ج ���7ط �4تF، إ�I ی��� ون م�ت
Iت��ق إ�rه3 ا  ا:�4ی�ء ��6ر و��a6 �4یً�، ات��4ً� ی��*�ن ت

 آ"�Z هDا �� م3N7Z ض��6ً�، ات��3N4 ی��ن اrت��ق إ�I �����ج'
 �mت6 ���اه� اrت��ق إ�I �����ج' ت-r �6 ا��� وا�d��6Z ا:س�د
 م/ !��ً� 6p4�نً� تm�6 ا��ح-� وا�"��Y ا���� ���"� ��ادى،
 �3N ا�""�Z ا�"��6ي وا�-�w ا���6�ء ج"�6' أن أي ا��D�ب
 �3N ا�""�Z ا�"��6ي وا�-�w ا:�4ی�ء ج"�6' أن آ"� �4ي،

a�6رة وه��ك ،123ض��إ '��p� Iا إ�Dا��� ه �� '�� �4(ن�' ن
 ج"��' إ�D" Iآ�ا� ���A' 4�ل ا���6 أس�  أنF وه� �lی�'،
َو4َ�َل (: تF��4 I��6 �� وذ�U م����'، مQنZ' آ�نN� مR ا�ن�ث

 F��4 �� ا�"QنP��4 '��A� V ا���6 ج�ء ���"� )ِنْ�َ�ٌة ِ�� اْ�َ"ِ یَ�ِ'

                                                 
إن م� یQی  د��ان� هOD ه� أن أ�4ى ا�"�c"�ت ا:ورو��' وأآ�Zه� تkث��ًا �� ا�"�"R وأ� ه�  123

d7 ��*�ق  �� ام�ی�� ا��� تp- وه/ ا��5 ا�a�p7– ه� م�c"�ت ا����ء -م/ ن�ح�'–

ا�"�(ة وح�ی�N�، وآU�D م�c"�ت ا:رم/ ا�Dی/ ه3 أ�74' وض�6�ء ��/ ا:م3 ���اه3 یG ون 

 ).ا���رس�(ا�"a�Q . ت���' و����' ���*'
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I��6ا(: ت Pِ�َ�4َ:آ�ر، م/ ج"��' وه3 )ْ�َ�اُبDت-�� م"� ا� 
 /ت���� ا���p7�ت ا����6�ت ا����ء ج"��' أن إ���p� I' إ��رة

 ��2' ا���ل ��P��4 ا��ج��'، م/ ن��ً� وت��d وت�*�ى
 ا��ج�ل أم� ا�"�ل، s�ی' و�� م��سGً�" 4�ل "��6 ��ء ، ا�"Dآ�
 ا�G وی�ن ا:��اب س�"� وr �4تI7� 3N ی�6" ون �Lن3N ا:�4ی�ء
3 ����نN���"ض��6'، ج �Nنkآ d�� ا:ن�ث' !��2' م/ ن��ً� ت

��2' ��ءت و��/، و�ap وحDر ت�ج5 م/ Vن�k�6�7 ا��� 
 .)ْ�َ�اُب:Pِ�َ�4َ ا(: تF��4 I��6 �� ج ًا م?�"'
 م6�ون' إ�I ا���ج' وجF ی�ون r ا��T ی�- ون ا�Dی/ إن ن36،
 ���  ی" ه3 �4ي؛ إی"�ن م/ 3N��74 �� ی�"�7ن �"� اu!�ی/

3�c� V6G3 ویN�� وا���3�7، ا���آ� Iاح��ج�ا �� ح� Iإ� 
 ه"3N، ا� ن�� ج�76ا ا�Dی/ أم� �ة،�* �3N ی�-�ZGن �? اu!�ی/
3N�7��7� /� ه3 اس���ده3 �4ةY� أن��3N �� ی ون ا��*�*� وم�ت
a6ا�� Y م�7' ���ج' ��-�6ون ا� ن��، أم�ر إن�ز �� وا�6

I3 ی"  م/ إ�N�  3 ����*�ن ا��6�ون، یN6ج�دًا ات��4ً� م r �7م/ ی� 
 .و� اء ت���'

 �� ا�����' ا��T �4ة ی* �رون r ا��T `?ب �Lن وه�Dا،
 تU7 و!�"'، ��`7' ن��' إ�I ی����4ن �N�، یG���ن وr اrت��ق،

- ی-�6ون �Lن3N وا��?�'؛ ا�G�`� أه� ���"� اr!�?ف، ه�
dG�� 3هY� 3N�6ت��ق �� �"� - وضr�4ة م/ ا ،'"�c�  *� 
 .اrت��ق ه� تU7 أه ا�3N، إ�I ت�3N72 وس�7' أم�I ن���ا
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Tة و`�ی� هDا م/ وا���w7 ا:��3، ا�G�`� ا��اR4 هDا /م ا��
 ات��ذ ه� ا��T؛ �kه� أ��3 ا�Dي اr!�?ف م�ض ا��ّ��ك، ا�"�ض

�Nا�� �Nی' �� ا��uی"' ا��َوrَ َتَ��َزُ��ْا َ�َ�ْ�َ-�7ُْا َوَتDَْهdَ ( ا�
3ْ�َوَت6َ�َوُن�ْا ( ا���ی"' اuی' �� ا����ن� ا:م� وات��ذ 124)ِریُ�ُ

��G�ْا I7َ�َج�"���'، ا����ة �� �67"� دس��ری/ 125) َوا���ْ*َ�ىrث3 ا 
 ا�س?م �� �q�7 ض�ر م/ اr!�?ف ی�FGG م� �" ى ا�376

 ���p�Gا ا��?�' أه� أم�م ا����G ی�ّ�� م� و�" ى وا�"�7"�/،
3Nأی ی I7� أه� ،Tق ث3 ا������rت�-  ا��� ا�ی"�ن �*��7' ا 
،Tن��اط ا��rوا �� �N���2 '����� ،و�-�6ر و� اء R��م/ ن 
Y م/ وا���ة ا�Dات، ن��ان مR وذ�U ت�م، وضa6 آ�م� �
 .126"ا�!?ص ��ف ن�� إ�I ا���2ل ا����ء ا��ی�ء
  

 م�hN �"6��3 ��ض� �� و�*P 4  أآ�ن أن �kرج� و�6 ،
هDا  �� �F���ّ م� !?ل م/ ا���ی3 ا�*�(ن مR ا��6�م� �� ا���رس�

V�Gا�، rأن� أد�� و Ppأح �� .��ء �
�Gأن� وح� P7Nا���ر، رس��� م�6/ م/ ن P��ه� م/ ور��� 

 .ا�NGّ�' و�"6�تN� �6���تN� م/ واP�G�4 ا����ض، ا���7
 �"�hN ا�"�76*' ا�����ة ا:م�ر �o6 ذآ� ت�آP و4 

                                                 
 .46ا:ن��ل،  124

 .2ا�"�� ة،  125

 .234 و233ا�7"6�ت، ص 126
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 �*��ی� و��N*7ّ6� 4 مP، �"� اآ���ًء اuی�ت ت���� �� ا���رس�
 ت-��� �? ا���ر، رس��� �� وروده� ت��ر �6 م أو د�4*'، ����'
 .��N� ��م' l�ه�ة

 ا:ن�G�ء !�تI7� 3 وا��?م وا�A?ة و(!�ًا، أوrً > وا��" 
 .أج"�6/ وأتF��G وFG�2 و(�F ا�"�س�7/، وس� 
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'"� ا���ی3 ا�*�(ن �� ا����ار ح
Rل م=^ UY�
 ا��ر ر

 
 م��م�

 م�" ، س� ن� �I7 وا��?م وا�A?ة ا�6��"�/، رب > ا��" 
I7و� F�) FG�2و�6  أج"�6/، و 
 ا���رس�، س�6  ا�Yم�ن � یR ا�" د ا�"y7A ا�م�م �Eن

dی  2�ح I��` ء�pو� Y�"ا ! م' �� مD3، ا� ی/ ه�c6ا� rو 
U7"س��ة ی*�أ م/ ی Fح��ت rأن إ  N-ی F� Fنk� ا��ج� Dا�� �� U7ت 

 ت���7 أن ���آ�� ُ!p{و ا�7c"�ت، ��P�` �N ا�G�A6' ا�"�ح7'
/� �Nدی� ،�Nوآ�ن وت�اث F�4ا�"� '"�c6ا� ،'���pGا� Fوآ7"�ت 

'A7�"أث��ء ا� Fم��آ"�ت '"��cأث� ا� ��Gآ I7� م/ آ� R"ی� 
F��p! أو �Aی Fآ�ن� ،127 إ��Dوت F�4م�ا ODه F��Zمk� /ا� ��ة م 

 ن�را آ7"�ت3N وآ�نP ا�37c، وجF �� و��4ا ا�Dی/ ا�-�م��/
 .�/ا�I7� "��c ون�را ��N"7 ی/

                                                 
127  �cان ?Z474-439/ا�س?م و�2*� ،426/ا�-6���ت: م" R�"ا��� ا���ر رس��� ج P6رج 

�Nا �� إ��Dه V�Gل، �� س�ز�� دار: إ2 ار م/ ا��Gت�ج"' اس��ن T�*4�س3 إح��ن: وت� 

،����Aط ا� ،I1995 ا:و�." 
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 وآ�Z ات����، ازدادت �� د��تF ت"P �3 ا���رس� و����ة
F��Gت�آ�� دا!� أت ،�Nوت���ت و!�رج �Gان�-�ر أم�م ا�� 

،Oر�� رس��� آ�7�ت" إ2 ار وت3 م���7'، ��7�ت رس��F7 ون-� أ�
 �� را�6' أن�*'، وسG�-4 '7�7' ح7' �� ا����6' ����7' "ا���ر

 ورس��F7 ا���رس� ح�ل آ�d آ"� م��Gه�، ه� آ"� م�Ncه�
O��F و�Nوم� Fة، ���ث ود��ت��Zم�6 دة، �7"�' ورس��� آ 

 ی-N  هDا آ� م��AA'، ومQت"�ات ���2'، وم*�rت
 .ا�""�Yة �'�ـYوا�" ا�"�م�4' ���"��ن' ���7رس�
 ت��3$

 ا�*�(ن م/ ن��R ت���� ا���ی3، �7*�(ن ت���� ا���ر رس��� إن "
�"' م��4' ض�وری' راتت��ا ��E� �Nن �Dا ����Gاه�/، م �3�� 

'�7Aارات وم�� ا���وری'، ا����"'، ا���p7'، ا�*�(ن�' آ���
 .أ� ا ا�*�رئ ت��r 3 وا���

 ت��ر ا��� ا���ح�  آ7"' د��r ه� ا���ر رس��� :ن وآDا
 ت��اراتE� �Nن سkم، دون و��ق ذوق �� ا:���' �I7 ��س�"�ار

 �N� ی���G وr ئا�*�ر ت�� وN�� r�، ن*A� تr  ّ6 ا���وری'
 128."ت�� أن

 و4  ا��a��k، �� م"�Yا م��I رس��F7 �� ا���رس� ا�م�م ن��
�Zآ�  م/ أآkا�� I7� أن ODم� وم/ �7*�(ن، ت���� ا��س��� هkی� 

                                                 
 .95/ا�-6���ت  128
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�N��   ا:���ر م/ آ��Z مR م� ا!? ث��ی�ه�، �� م�ZGث� ا������ ی
 أو '(ی م/ ا��س��� هOD ��2�ت م/ ��2' ت��7 و74"� واuراء،

 129.(ی�ت
 (ی' ا��س��� إح ى �� ح یFZ م���ح ا���رس�  ج�6 م� وآ��Zا

 ی��ن و4  ا��س��'، �ODN م��را ت��ن و4  تI��6، ا> آ��ب م/
 �N� ا���Gك �"�د ت��ن و4  م�N�، م*��G� ا��س��' م�ض�ع

 130.واrس����ح
 و��V اuی�ت، �I7 وا��T�76 ا������ م/ آ3ّ ا���ر رس��� ���

 �N� ا���I ا��� ا�"�ض���ت ��/ وم/ ا�*�(ن، ��7م م/ ج"7' ��
 ا�*�(ن �� ا����ار: م�ضR م/ أآN�� �� �Z� وت�37 ا���رس�
 ا����ار �/ ا���رس� آ?م ���RG هDا ��P"4 �� �Z و4  ا���ی3،

 :ه"� أم�ی/ �� ی���A ��ج تF ا�*�(ن، ��
- Vا�� ی /� '"� .ا���ی3 ا�*�(ن �� ا����ار وج�د م/ ا��
 �����ض�y م�6 دة م�اضR �� م��رة �4(ن�' أ���ظ ��ولت  -

/��Gوا��. 
 ا:م�ی/ هDی/ ت�ض�y �� ا�-�وع Y� �ّ7� �G4ام� وج ت و4 

 ��F، ا�76"�ء م/ � د (راء أ��ض وأن ا����ار، مI�6 أ��/ أن
     ؟ r أم ت��ار ا�*�(ن �� وه�

                                                 
129 �cان ?Z7"�ت: م� ،221و 220/وا�"?حT ،476و 463/وا�"�����ت ،832/ا�

 .156/وا�"��Zي 684و503و 470و 225و 214و 180/وا�-6���ت

130  �cان ?Z7: م� .362/وا�"��Zي ،339/وا�"�����ت ،299و 211/وا�7"6�ت ،195/"�تا�
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 ا�ول ا�����

> ا�! �ار م4

 ح��ت�� �� وت��ارا "�rاس�6 ا:���ظ أآ�Z م/ ا���7 هDا
 ��ء آ� �� ت�ج  ت��د ا��اسO��6"� R ا����ار وl�ه�ة ا���م�'،
 ی��Z آ"� ا���وف، ت���ر وج"�7� آ7"�ت�� م/ آ��Z ��� ح����،

 وت���ر ا:���'، �I7 وروده� �����ر م��6' أ���ظ اس�6"�ل
 ��V�G �7"���� إ�I ن�جR وح�/ م��، ام�ئ آ� �I7 م��6' م-�ه 

�� I�6ا مDا���7 ه   �6  م�ة ا�-�ء أ��د أو رّدد: آ�ر": ن
 ا�-�ء إ��دة ":زاد م/ وم�3N ،131 "آ��Zة م�ارا أو أ!�ى
 132."���� ة

 مA ر وا����ار ا����ی�،: آ�ر ��6�7 ا�*��س� وا�"A ر
 م/ وا�"G���' ا���F� ��Z ی�اد َت�6�ل وزن �I7 ���ء أو س"���،

 � د وم�ل ا��c�7/، ��/ ا�76"�ء م/ � د �ّ�ق و4  ،133 آّ� ا���6
�!) Iم إ� � Tا����ی �"N��� - ي وه�Dس�� ا�kس F�7� �� اDه 

V�Gن�ي 4�ل - ا��Nی� ":ا���� �A�� ا م�ة ا�-�ء ذآ� ه� ا��

                                                 
 م�" ، �/ ��7 ا�-�یa  ا��ج�ن�، و.آ�ر:م�دة ا��6ب، ���ن م��cر، ا�/ 131

 .آ�ر: م�دة ا�"��{، ا�*�م�س ا����وزأ��دي، و.41ا���6ی��ت،

132  ،�G�pن م�" ، �/ ح��/ ا���Gا�"6�ن� �37 �� ا�� Rی Gن، وا���G360 وا�. 

133  7!a ،ادات� مQت'، ج�م6' م�ج����، رس��' ا����ی'، ا���اآ�d �� ا����ی� l�ه�ة ا�

 .21 ا:ردن،
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 134."ا����ار وآDا أ!�ى، �6 
  م ��ل ت�س�R �� تG�ی�� ا�376 أه� آ?م �� یR��p م/ وی
 إ�I ی"�� آ�Zا: اrت�O إن ا�*�ل وی"�/ حO�A، أو ا����ار
Rار م ��ل ت�س��� أو ���� ة مO��6، أو ا���7 ت��ار ��F �� !� ا��
 ا�/ وهDا وا��w، وا�"7' ا���7 ت��ار ��F وی !� ��� ة، ����

T��ی� ی*�3 ر�� :أن�اع ث?ث' إ�I ا��
 .م��  ومFc�� O��6 ت��ر م� -
 .م��a7 ومFc�� O��6 ت��ر م� -
 م/ � د ا��*��3 هDا �� FوتFc��.135 6G دون مO��6 ت��ر م� -

 .136ا�76"�ء
dا�76"�ء م/ � د وذه Iار أن إ��� :ه� أن�اع س�' ا��

 مI7� I�6 ی ل وا�"I�6، ا���7 �� ی�ج  م��  ت��ار - 1
 .م���7�ن �sض�ن �F وا�"*�Aد واح ،
 مI7� I�6 ی ل وا�"I�6، ا���7 �� ی�ج  م��  ت��ار - 2

 .واح  �sض �F وا�"*�Aد واح ،
 مI7� /���6 ی ل ا���7، دون ا�"I�6 �� ی�ج  م��  ت��ار - 3

                                                 
 .3/1237 ا����ن، اp2?ح�ت آ-�ف ا��N�ن�ي،  134

 .2/72 ا�-�6، �2��' �� ا�6" ة ا�*��وان�، ر��T ا�/  135

 345و2/344 وا�-���، ا���تd أدب �� ا����� ا�"�Z ا:ث��، ا�/ ا� ی/ ض��ء  136

 .112و111 ا�*�(ن، ��7م إ�I ا�"-�ق ا���ا�  ا��زی'، 3�4 �/ا  

 .3/10 ا�*�(ن ��7م �� ا��Gه�ن ا�Yرآ-�،  

  I�pAز ا��ا��6، 2�دق م�  .193 ا���Gی'، وا�s?G' ا�*�(ن إ�
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 .م����7/
 مI7� I�6 ی ل ا���7، دون ا�"I�6 �� ی�ج  م��  ت��ار - 4
 .�*{ واح 
 .وا�"I�6 ا���7 �� ی�ج  م�� ، ��s ت��ار - 5
 137.ا���7 دون ا�"I�6 �� ی�ج  م�� ، ��s ت��ار - 6

/���ار،�7 ا�6�م أو ا��اسR ا�"I�6 ه� هDا إن ا�*�ل وی"� 
 وا���آ� ، وا�`��ب، وا��-��F، وا��"�ث�، ا���ادف،: وی-"�
F�7ار ی6  �? و��� وذآ� ��� ة، ���� آ�ن إذا إr مG�6� ا��

 إ��F، وا� وا�R وأسF��G ا����ار ��ا�  ا��أي هDا إ�I ا�Dاه�Gن
F��"م �����/ وأه?� 138.ا�"*�Aد وت�ض�y ا�
 وحO�A ا����ار Iم�6 ت���T إ�I ��"�� اu!� اrت�O أم�

 ا���7 ا�"6�د ی�/ �E� 3ذا واح ، س��ق �� ن��F ا���7 إ��دة ��
�� و��/ م�ة م/ أآ�Z ا���7 أ��  ن��F،أو� Rم�ض F4�ا���ص س� 

                                                 
 ا���ز، ح*��T و��7م ا�s?G' :س�ار ا�"��"/ ا��pاز ح"Yة، �/ ی��I ا��76ي، 137

2/177-190، '6Gpم ap�*"ا� ،�A"� 1914. 

 .40-  3/3 ا�����، ا�"�Z ا:ث��، ا�/  

 .36و 28-26 ا����ی�، �� ا��*�ی� ��� ی/، ا�/  

 ا:زه�ی' ا���7�ت ،م��G'10و 9 ا�*�(ن، ��' �� ا����ار أس�ار ����ن، ا���  م�"�د. د  

�A"�.   

 .33-3/11ا�*�(ن، ��7م �� ا��Gه�ن ا�Yرآ-�،  138

 .30-21ا�*�(ن، ��' �� ا����ار ارأس� ����ن، ا���  م�"�د. د  

 .1986 ،2 ط ا���d، ���3 ،197-117 وا��kث��، ا�"��Z ��/ ا����ی� ا��� ، ا� ی/ �Y. د  
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O��6ن �? ا���ص، وم�� ا����ار ی��ن و�F�7 139ت��ارا، ذ�U ی
 ت-��F وr ا���آ�  ��F ی !� وr م*�Gل، ��s مG�6� ا��?م ��

 ا����ار م/ �5�7 (!� س��ق �� ا���7 أ��  وإن �ثN7�،وت" ا:���ظ
 �DNا ا�76"�ء، م/ � د إ��F م�ل أو ا��أي �DNا 4�ل و4  ��ء، ��

 ":�*��F ا�"����6' أو ا�"�*�ر�' اuی�ت �� ا����ار ی��� ا��Gpي
��sء �� م�ج�د و��ورت�ن (ی��ن ا> آ��ب م/ � م��رت�ن م�
 مO��6 ی���a آ?م م/ ��r �A� ��"N واح ، ومI�6 واح  ���7

 مR ا��اح ة، ا���رة �� ��"��N� (ی' ����ی� یkت� وإن"� م�6�ه"�،
 اuی�ت مF� ���� I�6 ی��6ض وآ?م ذ�U، ��/ ت��A� �Aل

 �� ا����ار ن�� dp4 س�  وأّآ  140،"أ�����s �Nl أو ا�"��رات،
 ا�*wA �� ت��ارا ه���U أن أن�س وی��F��*�:" d ا�*�(ن

 ��I، �ر2 �� ��ضN� ی���ر 4  ا��اح ة ا�*A' ن: ا�*�(ن�،
/� A4' م/ ح7*' أو A4'، م/ م� أنF تQآ  ا���حA' ا���cة و�

 ��قت ا�Dي ا���ض ن�ح�' م/ واح ة، �2رة �� ت��رت 4 
F7م/ أج 'A*ا����ق، �� ا:داء و`�ی*' ،ا� Fوأن �"Zرت ح��� ت

                                                 
 م7' �� م�-�ر ،5 �����ز، وN�72� ا> آ��ب �� ا����ار G� '��4�س، ح�/ ���. د 139

 �� ا����ی� l�ه�ة ا��ادات، !a7: وان�c ،1987 ،7ا�6 د ا���یP، ج�م6' ا�-�ی6'، آ�7'

d71 ا����ی'، ا���اآ�. 

 مI�pA م6Gp' ،1/64 ا�*�(ن، (ي تkوی� �/ ا��G�ن ج�مR ج�ی�، �/ م�"  ا��Gpي،  140

���Gا� �G7ا�� ،�A"� 1968 ،3 ط. 
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 ��F6وت 141."ا����ار ح*�*' ی��� تQدیF، ج ی  ه���U آ�ن ح7*'
 ا�c�ه�ة ه� ا����ار r ا����یR إن ":�*�ل - �*�*dp4 - F م�" 

 ی�6ض أن ا����ب هDا إ��ز �"/ وإنF ا�*�(ن، �� ا��*�*�'
 �DNا وا���ج�F، وا�����' �D�7آ�� ذآ�ه� ی��ر ا��� ا�"�ض���ت

 أ� ا م�"�ث�7�ن �2رت�ن ت���ر V��� r ا����یR م/ ا�"6Y ا�* ر
 آ� ��N� ی�د ا��� ا�"�اض�Z Rةآ �I7 آF7، ا�*�(ن ��

 142."م�ض�ع
 �G�رات �� ا���c إ�I أن�*� ا��أی�/ هDی/ ��ض و�6 

 ی�جy آ�ن ا���رس� أن ی�Nc ح�V ا����ار، ح�ل ا���رس�
 أح  أنI7� F ا�*�(ن �� ا����ار �/ ی�� ث ��N ا:ول، ا�*�ل
Oوج� ،Oز� وا���d�s ا�6*� ة، (ی�ت �� م�ج�د وأنF 143إ�

،dوا� وا���ه�،wA* �"ن ت�6ض آ��G� '"� �� وج�دO م/ ا��
 ا����ار �/ ح یFZ �6  م�ة م/ أآT7ّ� �Z 4  آ�ن وإن ،144ا�*�(ن
F��*�:" I76� اDه r ار�� ���ء هDا ":وF��4 ،145"ا��Aرة �� إr ت
I7� 3�7ار ت��� إ�I ا���رس� م�� ا��Dی�� هDا وی�Nc ،146"ا��

                                                 
 .1971 ،7 ط ���Gوت، ا����6 ا���اث إح��ء دار ،1/64 ا�*�(ن، l?ل �� dp4، س�   141

 .1980 ،2 ط ا�-�وق، ارد ،261 �4(ن�'، دراس�ت dp4، م�"   142

 .305/وا�-6���ت ،528/ا��7"�ت  143

 .و��sه� ،268و 267/وا�"�����ت ،420و 119و 114/ا�7"6�ت  144

 .71/وا�"��Zي ،268/ا��7"�ت  145

 .39/ا���ز إ��رات  146
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 تkآ�  �� یF dAآ?م d��s أن إr أح��ن�، ا�Z�ن� ����أي ا�*�ل
F����4ا:ول، ���*�ل ا Fار وج�د ی�ى وأن�� و4  ا�*�(ن، �� ا��

/�ّ� �� �Zم/ أآ Rم�ض �� F7��رس '"� �� ا����ار م/ ا��
 .ا> �Eذن ا����� ا�"V�G �� ���نF س��3 م� وه� ا�*�(ن،

 
 ا��Eن	 ا�����

�ن /	 ا�! �ار ح ��� ا��
 ا�*�(ن �� ��ارا�� وج�د م/ ا���"' �� رأیF ا���رس� ذآ�
 أح��ن� �N�6� ویDآ� م�����'، ن*�ط � ة یDآ� أح��ن� وآ�ن ا���ی3،
 ا�"V�G هDا و�� ا�"�اضo6� ،R �� آ?مF ی� ا!� و4  ا!�ى،

kضس�� Fأی�� �� '"� أن رأیP و4  ا�*�(ن، �� ا����ار م/ ا��
RGآ� أت 'p*ن �Nم� yض������ T�76آ�  وا��kة، وا�����Gم Rم 

'c���"ا�  I7� F��"ت� �N� دي ،�147���*�ط�Nا!���ر �� واج� 
�Nوی����. 

�Q��: ا�و�< ا��� وا�!�آ�3 ا�!�
 �I7 ی���ي ا�Dي ا����ب ه� ا���ی3 ا�*�(ن أن ا���رس� ی�ى

 ��Qآ  ت��ر أن إ�I ا:م�ر هOD وت���ج وا� ��ة، وا� ��ء ا�Dآ�
 د��ء وآ��ب ذآ� آ��ب :نF ا�*�(ن أن ا�37 ":4�ل وت*�ر،
 F�l آ"� و��5 أ�Yم، �� وأ�q7 أح�/ ت��ارO ی��ن ��ة،د وآ��ب

                                                 
 .70/ ا����6 ا���ريا�"��Zي 147
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 �� إذ تQّآ ، وا� ��ة ی�ّدد، وا� ��ء ی�ّ�ر، ا�Dآ� إذ ا�*��2ون،
 ا� ��ة ت��ار و�� ت*�ی�، ا� ��ء ت�دی  و�� ت��ی�، ا�Dآ� ت��ی�
 148."تkآ� 

 ح� F� 3��k� Iس���d ا�ی"�ن�' �7"���� ا����ی� إن ":و4�ل
 149."وا���*�T ��عوا�4 آ���*�ی� آ��Zة

 T*��� �AA4 وم�ددا ��*�ر، م��را ج�ء و4  ":و4�ل
 ُی�kم وr ذوF4َ، ��ُدO یYی� وr ت��ارO، ی"� r أنF مR وأح��م�،
،Oآ�ر آ7"� ت�داد T*م� �� و4ّ�ر، ح Fأن��س وت��ح ت��7 آ�رت 
 اس�6 تF وآ7"� - ی���ع آ�رتF م� ا�"�U إن - م�F ا��ح"/
،FتD7آ�ن إن اس� U� س3�7 قذو d7*� ��s ،3�*وا��� س F�� Fأن 

 ی"� r وا�*�ت �Lرواح، و���ء و�4ة �7*�7ب، Dsاء و �4ت
،Oار�� ت دD� �� ،OتF ا�Dي ا����F !?ف وأ�D، (نF���k"� 5 ت
Fوس�م� �� Oر�� 150."ت
 ��7*�ی� وا����ی� �P�GZ�7، ا���داد أی�� ا��� هDا وم/ ":و4�ل

 151."ا����3 ا�*�(ن ��
ODرا ه�G6ا�"�6 دة تا� /�Gا��*�ی� أن ی�ى ا���رس� أن ت 
 ا���ی3، ا�*�(ن �� ا����ار ح�3 م/ ا:و�I ا���"' ه� وا��kآ� 

 ا�"��  أن وا�37 ":��� ی/ ا�/ 4�ل آ��Zون، ذ�U إ�I ذهd و4 

                                                 
 .70/وا�"��Zي ،267/وا�"�����ت ،265/ا��7"�ت  148

 .42/ا�7"6�ت  149

 .230/ا�"��Zي 150

 .322/ا�"��Zي  151



 87

 وإن"� أم�O، م/ وت-�� ا �F تkآ� ا ا��?م �� یkت� ا����ی� م/
 ��F آ�رت يا�D ���-�ء ا��6�ی' ��r 7� I7' ذ�U ی��6

Uی� إن �74� و4  ":و4�ل ،152"آ?م�� م/ أه3ّ �"� یkت� إن"� ا��
 153."وی�*�ر یPGZ   إ��F ا��6�ی' ��Aف ا�Dي ا:م�

 وجI7� F ا����ار: �-� ا��ا�R ا�*�3 ":ا�Yرآ-� و4�ل
 r أن�l F� ا��A�ح' أس���d م/ آ�نF أن�� م/ 7s{ و4  …ا��kآ� 
 تT76 إذا س�"� وN� r�،م��س م/ ه� �� آU�D و��F� 5، ��� ة

F�6� ،o6G� Uا��6ب ��دة أن وذ� �� �Nت���p! إذ P"Nأ� 
 �F�7، ا� ��ء A4 ت أو وF��4، و�4ب ���*�*F إرادة �-�ء
F154."ت�آ� ا آ�رت 

 ن  ا������ آ�d و�� ،155آ��Zة هDا �� ا�76"�ء و�G�رات
 ) �ً�ا�Fَ7ّ َ�ْ� َیُ���وْا َ�/( :تF��4 I��6 ت���� ��� م-��G� ،'N�رات

 ُأو3ْNِ�ْ7َ�َ Uَ�ِ�َ( :ت���� �� و4�ل ،k�7�"156آ�  آ�ر ":ا�*�`�G 4�ل
 ا���7 ا!�a7 �"� ا��ح"' وآ�ر ":)َوَرْحَ"ٌ' م�/ ر���3ْNِ 7َ2ََ�اٌت

 :تF��4 I��6 ت���� �� ح��ن أ�� و4�ل ،I�6"7�"157 وإ�G��� تkآ� ا
)3ْ� ��c�ن وا�"�N�ج -��'وا� ":)َوِمNَ�ْ�ًج� ِ�ْ�َ�ً' ِ�ُ��£ َج7ْ6ََ�� ِم�ُ

                                                 
 .28و 27 ا����ی�، �� ا��*�ی� ا����، أ�� م�"  ��� ی/، ا�/  152

 .33 ا����ی�، �� ا��*�ی� ��� ی/، ا�/  153

 .9و 3/8 ا�*�(ن، ��7م �� ا��Gه�ن ا�Yرآ-�،  154

 .88-63 ا����ی'، ا���اآ�d �� ا����ی� l�ه�ة: �� ا��ادات !a7: م�N� آ��Zا أورد  155

156  ،�G`�*ا ا�Rم� .�"�ان (ل/177اuی' م/ ا�"���ة وا�"7' ،4/286 ا�*�(ن، :ح��م �

157  ،�G`�*ا� Rم� .ا�G*�ة/157 اuی' م/ ا�"���ة وا�"7' ،2/177ا�*�(ن، :ح��م ا�
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I�6"�  وه� : ا�-��� 4�ل آ"� ���7آ�  وآ�ر `�ی*�، أي واح Iأت 
 158."وا�6G  ا��kي دونN� م/

ODN� 'p*ا�� Iد ا:و��� 4ّ مN� و�Dا إج"�ع، م�ضR ت��ن ت
 .�DNا ی-N  ا�76"�ء ا���دة وآ?م وا��اRُ4 ا���رس�،

�Q�3�: ا��Eن�3 ا�K3!8< ا�� 	Yر�G ن�� ا��
 ا�*�(ن ت"�م �4اءة وP4 آ� �� أح  ��� ی"�/ r أنF وا�37 "
 ا����3 أدرج �DN7ا وP4، آ� �� أح  ��� و���ء دواء ه� ا�Dي

 ا��pی7' س�"� r ا���ر، أآ�Z �� ا�*�(ن�' ا�"*�2  أآ�Z ا��ح�3
،�Nم� I���2ا، �4(ن� س�رة آ� 2�رت ح� �N�� ��Gا�� ��� 
 م�سI وA4' �وا��- ا���ح�  ���ر أح ا، ی��م أن دون أح 
F�7� 159."ا��?م 

��ن ا�*�(ن، آ� �4اءة ی���6�pن r آ��Zی/ :ن ":و4�ل�� �� 
o6� ��4 �/ ی��� م� ی*�أون م�Gا� Oار����".160 
 إذ G��4' ا�/ م�3N ا�76"�ء، م/ � د ا���"' هOD إ�I أ��ر و4 

 ��س?م، ρ ا> رس�ل �I7 ت�د ا��6ب و��د آ�نP ":4�ل
3N��*�� ا�"�7"�ن ����ن ا�*�(ن، م/ ���� U3، آ���� ذ�N� وآ�ن 
V6Gی Iإ� ���G*3 ��7 ا�"���7'، �����ر ا�"���4' ا�� /� ا:نG�ء ت

wA*ة وا���Zرة م�� وA4' �4م، إ�I م�سP64�� 'A4 I وم
                                                 

 .ا�"�� ة/48 اuی' م/ ا�"���ة وا�"7' ،3/502 ا�"��{، ا���G ا:ن ���، ح��ن أ��  158

 " أح  ��� ا���N�� ��G " ح�I 70/ا�"��Zي ��و ،268/وا�"�����ت ،265/ا��7"�ت  159

 .313/وا�-6���ت ،536/ا��7"�ت  160
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I��� I�4م، إ� 'A4ن�ح و I�4م، إ� 'A4ط و�� Iراد �4م، إ�k� 
 ا:رض، أ`�اف �� ا�*wA هOD ی-�N أن ورح"�F�p7� F ا>

�N�*7آ� �� وی ،R"س �N�GZآ� �� وی d74…".161 
Rی3 ا�*�(ن (ی�ت م/ آ�ر م� أن وم�� ی�/ �3 وم�ض���تF ا�
 - �*��' ت��G/ أو ج ی ة إض��' م�ة آ� و�� ن��N�، ��:���ظ
 r ا�*�(ن 4�ر�� ��م' أن إr - هDا �� ا���رس� آ?م وس�kت�
3N��6ت ODت ه�� ا�"��2k� '�k ا��"�م ���3NG آ��Zا، وا� T��4 ا��

 دراس' �� �3N آ�ن و�Dا ا�"�ض�ع، �/ ی���ة ���ة وت��ی/
o6� ی3 ا�*�(ن س�ر�� ی��م�ا �37 ح�ج�3N، وی�  ی���3N م� ا�

 .ا�����' وم�ض���تF ا�6�م'، ا�*�(ن م*�3N�  2 م/
 �"� �F�7 ی��6ض �*  "���2ا �4(ن� " ِ�ـ ا���رس� ت��G6 أم�
 ���2ة، �kنN� ���رةا وa2 آ�اه' م/ ا��o6� a7 �/ روي
 ":���2ة �kنN� س�رة یaA س"F6 ��ج� 4�ل أنF ا�6���' أ�� �6/
Pأ��2 أن ،�Nا�*�(ن وأم� م� F7�� 3�c�"162،  4ورد و /� 

3N�6� a2ا���رة و �Nنk� ،و �6/ ���2ة�"� /� d�6� /� 
Fأ�� /� O م/ م� ":ج �A�"���2ة س�رة ا� rة و��Gآ rو4  إ 

                                                 
 .181 2*�، أح"  ا���  ���*�T ا�*�(ن، م-�� تkوی� م�37، �/ ا> �G��4  G'، ا�/  161

 

162  ،�G`�*آ�ر ا�Dا:ذآ�ر، أ��� �� ا�� T�*م�"  ث�وت: ت� ،R��ا���ح� ، دار ،121 ن 

�G`�*وا� F7*ی� /� �� .م
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P6"ا> رس�ل س ρ مQسا� ی�� �N� �� ة?Aا� '���� وr ،163"ا�"
Iد أن ی���A*ا ا���رس� مDN� ��G6ا�� dرة ت*�ی�A7*�رئ، ا�� 

��Z"ی3 ا�*�(ن س�ر وت�� م*�م ت*�م واح ة آ� �kن ا��pال ا�
 .م*�O 2 أآr �G��s I7� �Zح��ا�N� آF7 ا�*�(ن

�Q� ا�����ت ت �ر م�ا��ة: ا��E��E ا�
 ا:و4�ت، �� م���7' �ن�'ا��" ا���ج�ت أن آ"� أنF ا�37 "
U�Dا:و4�ت، م���7' أی�� ا�ن��ن�' ا�"��6ی' ا���ج�ت آ I�E� 
 -ا��Nاء إ�I ا��3 آ��ج' -��7وح "ا> ه�،" آـ (ن آ� �� 3�4
Iا "ا> ��3" آـ س��' آ� �� 3�4 وإ�D� .�*5 وه

 اrح���ج، ت��ر ��r 7� I7' إذن وا��7"�ت اuی�ت ����ار
 وإی*�Fl اrح���ج ��ق و���F�G إ��N�، اrح���ج � ة إ�I و����رة
Tو��7-�ی I7� ،ح���جrا Uء و����ی�N��ح���ج اrا Iإ� U7ت 
 164."ا�"��6ی' ا:Dsی'
 �*��س � أ ح�/ ا��*p' هOD إ�I ا� !�ل �� ا���رس� أج�د
 ا��"�'، ح�ج�تF ت��ع �I7 ت���N� �� ا�"��6ی' ا�ن��ن ح�ج�ت
 إ��F وح�ج�N� ا>، ذآ� �� Dsاؤه�و ا��Dاء، إ�I ت���ج ����وح

 ا�ن��ن ارت*I ا> �Dآ� ��7وح ا��Dاء م* ار زاد وآ7"� ج ا، �4ی'

                                                 
163  Oة، آ��ب �� داود أ�� روا?Aرأى م/ ��ب ا� aا����� ،�N�� 34ر Vو ،814 ا�� ی Oروا 

 .ا����7 ح" ي: ت�*�T ،12/365 ،13359 ا�� یV ر34 �"�، ا�/ �/ ا����G �� ا��Gpان�

 .230و 71/ا�"��Zي وان�c ،265/وا��7"�ت ،268/ا�"�����ت  164
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،Rا وان��Dی3 ا�*�(ن �� وج  و��� تI��6 ا> اس3 ذآ� ت��ار ا�
Fو�2�ت. 

 �I7 وا�ج��' أم�ره3 ت��G/ إ�I ا���س ح�ج�ت ت��ر وی��Y7م
،3N�7ر أس��� ا�ن��ن ن���ن ���ی* آ"� وا���ض�y، ا�ر��د ت

 إ��N�، نO�c یP�7 وأن دا�"� �N� یDآ� أن وا�"N"�ت �Lس�س��ت
 وت��G/ دم�ر، م/ �7��ن س�� ث �"� ا���Aی� ت��ی� آ�ن و�Dا

 FG�s و�3�c ا���ن، هDا �I7 وس��pتF ا> �c"' مc�ه�
I7� /ی���� ی��I وا����ار ا��Dآ�� هDا ومR ،165وا�c��"�/ ا�
��Zأم� ا���س م/ آ uوی�آ��ن !�ة،ا Iج' ا� ن��، إ������ Iإ� 

) ِم/ ُآ�� َمZٍَ� ِ�� َهDَا اْ�ُ*ْ�(ِن ��7�ِ�ِس ��2َْ�َ�� َوَ�َ*ْ ( :4��"' ا��Dآ��
)aN� )54:ا�

�Q� ا�
a ت3�E`: ا��اب�4 ا�
 وأس�س�ت ا�"��/، ا�3�c6 ا� ی/ �DNا مQس5 ا�*�(ن أن ا�37 "
 وم���N� ا�r �-Gج�"����ت وم*d7 ا�س?م�، ا�DN� 3��6ا

،�N� Gرات وج�اب وم�� �G7-�ی' ا�"���7' ا�Gp*�ت أس�7' �"
'���k� وا:ح�ال ا:�4ال… rس5 �  وQ"7� /ی� م�� �P�GZ�7، ا��
 166."وا��kی�  ��7*�ی� ا����ار وم/ �k�7آ� ، ا���دی  وم/

/� تE� P�GZن ا:و�I، ا��*p' �/ ���� ا��*p' هOD ج�6 ی"

                                                 
165  �c7"�ت: ی�� .312و 306/وا�-6���ت ،535و 534و 529/ا�

 .71/وا�"��Zي ،265/وا��7"�ت ،268/ا�"�����ت  166
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 �� رds ا���رس� أن إr وا��kآ� ، �ا��*�ی ض"/ ی� رج ا:س5
Oإ��اد 'p*�� '2�!  آ�k�7� I7� '�"ء ا:س5 أه����rوا �N� 

�Nوح�ج� Iر أن إ��� أن ا��*p' هOD �� و�ّ�/ ا����س، �� ��PGZ ت
 �67��3 أس�س أنF هDا وی��6 ا� ی/، هDا أس�س ه� ا���ی3 ا�*�(ن

F �*� تF ی��"  ا�Dي ا�س?م�،Nو ا�*�(ن، م/ وم�Or�� �"� 
 rج�"����ت م*d7 ه� لنـYأ م�D ا���ی3 ا�*�(ن أن آ"� آ�ن،

،�-G�74ب م/ ت���ت وآ3 ا� P6  ��م�� �N��"آ?م م/ (ی�ت س 
 وا��N ا���� 7l"�ت �� s�ر4' آ�نP م�"6�ت ان*PG7 وآ3 ا>،
Iای' ا�ی"�ن ن�ر إ� Nوا� dG�� ث��kا (ی�ت تDب ه��� ا�3�c6 ا�

،�N�� ا س�سأ ا�*�(ن و:نDا� ی/ ه F�� '��ا�ج I7� R�"أس�7' ج 
�-Gا�����ی/ ا� /�N��ی/ ا��Dوم/ ؟ 7*��ُ! �"�ذا: ی���ء��ن ا� 

 ��sه� وآ��Z ا:س�7' هOD ا�"�ت؟ �6  وم�ذا مN"���؟ وم� 7*��؟َ!
Iا�ج��' ا�*�(ن ت�� �N�� ��A��� 'ی' �� وإ��ن�s ،ا ا��ض�حDو� 
 ا��� وا:سF�� 5، �ا�� ا��c6"' ا�"6�ن� ت��ر أن ج�م �?

 .�N�7� اح��ى

�Q� ا�
��d3 ت�ع: ا��bم�K ا�
 إ�I ا�*�7ب وی �� ��c"' م���� �� یV�G ا�*�(ن أن ا�37"

 �? مN���6�، إ�I ا�6*�ل وی �� د�4*' ح*��T و�/ �N�، ا�ی"�ن
 �� ا����ار م/ ا�6�م' أ���ر �� وتN��GZ� ا�*�7ب �� ��*�ی�ه� �ّ 
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 167."����'م وأس���d م���7' �2ر
 ت� رج أن ی"�/ آ��Zة أم�را ا����ار ��ا�  م/ ا�76"�ء ذآ�
 وا��N ی ، وا����  وا���Nی�، ا��3�c6: م�Z ا��*p' هOD ض"/

Fدة، وا����ی��وا� Tن�5، وا��-�یkوا������ وا�� ،d وا��6
3�Nزدراء، وا��r3، وا�����3 وا�c6وا�� '���G"وا� o168وا����ی، 
�N7وآ d���م�ت م����' أس� Iم، ت���/ إ�?� ی�"�Y آ"� ا�

 �DNا ی"�Z أن وی"�/ ا��6ض، �� ������ع ا���ی3 ا�*�(ن أس�7ب
wA*��� ،ی�ت ا�*�(ن�uا���م �/ ت�� ث ا��� وا �!uا ،Fت�Gوإث 

 �� وتN��GZ� ت*�ی�ه� إ�I ا�*�(ن ی �� ا��� ا:م�ر م/ وه�
 م����'، و�2ر م�6 دة �kس���d ��ضN� آ�ن و�Dا ا�*�7ب،

 .ا����س �� ا�3�c6 أث�O ا����یDN� Rا ��ن��

�Q��ن م��ص� ت�4د: ا��Kد
� ا�� و/�ا��Y ا��
 A4' و��� ،169وم67p� وح ا و��Nl ��pا (ی' ��� أن ا�37 "

 و�� ��جF، م�ضD�� �� Rآ� وم*�2 ، و��ا�  أح��م� و وج�ه�
                                                 

 .71/وا�"��Zي ،268/وا�"�����ت ،265/ا��7"�ت  167

 .18و 3/17 ا�*�(ن، ��7م �� ا��Gه�ن ا�Yرآ-�،  168

 .31-21 ا�*�(ن، ��' �� ا����ار أس�ار ����ن، ا���  م�"�د. د  

 .132-121 وا��kث��، ا�"��Z ��/ ا����ی� ا��� ، ا� ی/ �Y. د  

 أنـYل:" ح یV م/ جYء ا�G6�رة هOD ان: 60/وا�"?حT ،451/ا��7"�ت ه�مm �� ورد  169

  ��  روای' �� " أح�ف سI7� '6G ا�*�(ن

 �/ ��!�A�ر" مR7p ح  و��� ح ، ح�ف و��� و��Nl ،/p م�N� ح�ف ���:" ��w ا��Gpان�  

a-هـ.أ1/209ا����ء آ. 
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 وه�Dا، u!�، أ!�ى و�� �"*A ، س�رة و�� :!�ى، (!�
I76� اDه r ار�� 170." ا��Aرة �� rإ ت

OD7' ه" �� ورد م� أن ت�ضy ا���رس� آ?م م/ ا�*�"' ا�
 إن"� ا�"�اضR أآ�Z �� وwA4 م�ض���ت م/ ا���ی3 ا�*�(ن

 ی�-��F أن ی"�/ وr اu!�، ا�"�ضR س��ق م/ �4یd ����ق ه�
 ا:م7Z'، م/ ��DN� ��Zا ی"�Z أن وی"�/ ت�م�، ت-��N� ا�"�ض6�ن

�Nی�ت م�uا��� ا /�Gا���م أح اث ت ،�!uا �NنE� Rم� ات��د م 
 م���7'، وأ���ظ م��ی� �kس�7ب م�ة آ� ت�6ضF�� F، ت�� ث
7G�ل س���A م� ت�G/ ا��� ��uی�ت� �� Uت*�ل ا���م ذ�: 

 ْرُض َواْ�ِGَ�ُل َوَآ�َنPِ:َیْ�َم َتْ�ُجaُ ا( ، )َآ�Nْ6ِ�ِْ/ اْ�ِGَ�ُل َوَتُ��ُن(
 َوَیkَ�ُْ��َنUَ َ�ِ/( ،) ُنPْ�َ�ِ اْ�ِGَ�ُل َوِإَذا( ، )َآGً�Zِ� م�7ً�Nِ� اْ�ِGَ�ُل
 َوَتِ��ُ�( ، )اْ�ِGَ�َل َوَیْ�َم ُنَ���ُ�( ، )َر��� َنْ�ً�� َ�ُ*ْ� َی�Nَ�ُ�ِ� اْ�ِGَ�ِل
 َواْ�ِGَ�ُل َوُحِ"Pِ7َ اkَ�ْْرُض( ، )َ���� اْ�ِGَ�ُل َوPِ���ُ( ، )َسْ�ً�ا اْ�ِGَ�ُل
 َوِإَذا( ، )َ�َ��َنPْ َسَ�اً�� اْ�ِGَ�ُل َوُس��َ�ِت( ، ) َواِحَ ًةَدآ�ً' َ�ُ آ�َ��

 َوَتَ�ى ، َآ�Nْ6ِ�ِْ/ اْ�َ"�ُ��ِش اْ�ِGَ�ُل َوَتُ��ُن( ،) ُس��َ�ْت اْ�ِGَ�ُل

                                                                                                    
  P74 :�� 3 ،10/130 ،10107 ر34 ح یV" و��Nl /p م�N� (ی' و���:"��Gp7ان� ا����G ا�"6

 ��آ� م�"  أح"  ا�"� ث وضa6ّ ،1/433 ،777ا�� یV ر34 مF7Z، ا:وس{ ا�"63 و��

 ".1/22 ا��G�ن ج�مR ا��Gpي، ت���� "ا�� یDN� Vا ا��Gpي روای'

 .71/وا�"��Zي ،268/وا�"�����ت ،266و 265/ا��7"�ت  170
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 اuی�ت �ODN ،171)َتُ"�� َم�� ا���َ��ِب َتNَGُ�َ�ْ� َج�ِمَ ًة َوِهَ� اْ�ِGَ�َل
 آ� وت�G/ زاوی'، م/ أآ�Z م/ ��F ت�� ث ا��اح  ا�"�ض�ع ذات

"R ا��Aرة وت���م� ا���م، ذ�U أح اث م/ جYءا م�N� واح ة��� 
،�N��� P��7� أي �Nارا م��� :ا��ازي 4�ل ��sه�، �/ ت
 هOD أح�ال آ���F م/ م�اضR �� ذآ� تI��6 ا> أن ا�37 "

 ا�Dي ا��جN��� I7� F� ا�"R وی"�/ م���7'، وج�I7� O ا�G�ل
،F��*أول أن ه�و ن �Nن آ�ك أح�ا�rن�' وا����' … ا�Zا� �N� أن 
��Aت /N6��وا����' … ا�"���ش آ 'Z��Zأن ا� ��Aء، ت�GN��آ 
Uأن وذ� Rp*د ت� Gأن �6  وت� Pآ�ن /N6��أن ا��ا�6' وا����'…آ 
aت�� �N4�رة ا�"�* م' ا:ح�ال �� :ن �� �N6وا:رض م�اض 
�Nت�� ��s رزة�� a���� رس�لE� ا��ی�ح �N�7�… '��وا�� 

 �� ���p�� ���6ه� ا:رض وجF �/ ت��N6� ا��ی�ح أن ا���م�'
 أج��م� ����ث�N� ح�NG� �6  م/ إ��N� نGs /"� �c�ر، آkنN� ا��Nاء
 ا��ی�ح م�ور ��dG م�وره� أن إr م�رة ا��*�*' �� وه� ج�م ة

�N� �ة ��2ه � �/� ث3 ،) ا���َ��ِب َتُ"�� َم��( :F��4 وه� م����'، م�
 اْ�ِGَ�َل َوَیْ�َم ُنَ���ُ�( :�*�ل وت����O�N*� O حP7A ا���آ' تU7 أن

 I�6"� r س�ا�� ت��A أن ا���دس' ا����' ) َ��ِرَزًة ْرَض:َوَتَ�ى ا
 ی�ى م/ أن آ"� ����، ��N� ی  �3 م�اضN6� إ�I ن�c �"/ ��ء،

                                                 
171  Rی�ت م�اضuی"' ا�� ،F`/105 ،10/ا�"�س?ت ،14/ا�"Yم� ،9/ا�"6�رج: ���ا��ا �I7 ا�

aN� .88/ا��"� ،5/ا�*�ر�' ،3/ا����ی� ،20/ا��kG ،14/ا���4' ،5/ا��ا64' ،10/ا��pر ،47/ا�
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 ���� ی F�� 3� O ی�اO آ�ن ا�Dي ا�"�ضR ج�ء إذا �6  م/ ا���اب
".172 

 ) "ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� (( :(ی' ا��*p' هOD �� ی� رج وم"�
�NنE� ت6 دت، وإن �� تI��6 ا> وإن F7G4، �"� م�T76 م�N� واح  �

d`�! �N� /�7*Zم/ ا� / ا��� ن3N�7� F"6 و� د وا�ن5، ا�
�N*7! ،3N� �"7� إ�4ارهd7` 3 ا���A� 36ل م/ �A? ذآ� �

��ا� وا��4�ه3- ،F�7� و�2ر م���7' أن�اع وه� I�� "173، 
�Nی�ت وم�) ،wA*ت� ا�kوس� ��Aت� Vا�� ی �"N�� �� V�G"ا� 
 .ا> �Eذن ا�����

 ��جF، م�ضD�� �� Rآ� ": ا���رس� �G�رة �� م� وی?ح�
 م/ " u!� أ!�ى و�� �"*A ، س�رة و�� :!�ى، (!� و��

's?� �� ز� .���*�A ا�ی
 
 ا����E ا�����

 /3$� ا�! �ار ح �� ا��ر
	 Rب3ّ ا�!	 اض9ا���

 م/ ا���ی3 ا�*�(ن �� ا����ار ح�3 �/ ا���رس� ت� ث أن �6 
7��Y�ت ��F ی��6ض �3 ��م وآ?م م�6 دة، ن*�ط !?ل� ����� م

 م�F ت*��� r رس��6�G` F7' أن !�2' ا�*�� ة، �Eرس�ء

                                                 
 .12و 31/11 ا����G، ا������ ا��ازي، ا����  172

 .3/18 ا�*�(ن، ��7م �� ا��Gه�ن ا�Yرآ-�،  173
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 ن�E و�Dا ا>، آ��ب �� ت��رت ا��� وا�"� اuی�ت اس�*A�ء
Rا���رس� /�ّ� ا��� ا�"�اض �N�� '"� م��Aرة 7�74'، ا����ار ح

�� FZح ی /� '"� ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� (( و(ی' ا��G"7'، ت��ار م/ ا��
��Dِ��َ/ َوْیٌ�( و(ی' )ُتَ��Dَ��ِنَ"ُ7ْ�� Dٍ�َِوِإن�(و(ی' ،) َیْ�َم Uََر��  YُیYِ6َ�ْا �َNُ�َ
 .ا:ن�G�ء وwA4 ) ا���ِح�3ُ

 �G4أن�*� أن و Iإ� ��Aت� Vا�� ی �N�� Pأن رأی PGه�� أث 
 و�� اuی�ت هOD �� ا����ار ح�ل ���7رس� �G� '��p�رة

،wA*4�ل ا� : 
 �� ا�*�(ن ا�"�جY ا�"6Y أ���ء م��رة إن:  P74إن(

وی� (و..  ا��)�kGي (rء(ت��ارًا آ��Zًا �� ا�c�ه� آ���G"7' و
Dا��)ی�م�  .. ،�N��Zوأم Iم�س 'A4و Rار ُیِ"�� أنم�� ا��

's?Gوی���� ا� . 
U� ��4 :"ُیْ�ِ�ُق :ُLْ�ََم� ُآ�� َم� َی" r ،��"ِار 4  ُی�� ��ن ا��

�ً*7pم. مkاء . �� 4  ُی����/ و4  ُی�Ds �� أن �"َ�  م�ا�ن��ن�
 F� ت��ر إنه� �4ُت آ7"� ت��ر ح? وآ�ن (ن5، وم� ه� ت�ّ

� ا��?م م� ه� ح*�*' و�4ت ن ت د ُاسDّ7ِ�ُ، آU�D �إُم�� و
��رو4ّ�ة �L� اءDsرواح وL� 5نQآ7"� اس��6  ُاس���/ واس� 

ه� م/ ��G4 ا�Yی�' وا����F،  و��F م�. �"F���k آ���ء ا�-"5
Fس�G� وت7ّ�ن Fد �2رِت ّ . �DُتF �� ت

 ا�*�(ن �""��F �4ٌت أنانF آ"� !  ���P هDا ���37إذا
r ر  و4ّ�ة �7*�7ب�Zا�آ I7� I7ار �� ُی�����ُیَ"�� �I7 ا��
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ه� روح �U�D ا�*�ت آ7"� ت��ر  م�F، آU�D �� ا�*�(ن م�
، و�� ذ�U أ`�ا�F ا��T وا��*�*' م/ أ�6'تL: و��رت 

  �ا�o6G م�ه� أّس ا:س�س وا�6* ة ا����ت�' وا���ر ا�"�
 ��ور ��� هDا). �3ِ�ْ ا> ا���ْحَ"/ ا���ِح3�ْ(��ٍ  س�م ي آـ 

 U4اDاقإنمDذا م Pآ�  ..! 
�ز إهDا ���ء �I7 ت�3�7 ا����ار، و�� rّأن 'A4 ن�� ت

 Oم/ ا��ج� dم��س Fٍآ�رة �� آ� م*�ٍم ��جDم ?Zم Iم�س
�N�7� ا�"-�"7' ه� . Tأج ى م/ ت��ری Iم�س 'A4 ن��

 �A6174ا� ،�ًGذه �N�s�A� 'ً�� ء���Gا� O �� ه� ا�*�(نDَ!أ 
  175."ج ی/ ����F�s?Gت س��ُة ا��G�ن س�

 :اuی�ت هOD �� ا����ار �/ آ?مF ت���A ی�7 و��"�
1 - �8�Kا�� :TGس �� 'p*ا�� 'Z��Zا� ��Z"7' ا���رس� ت"�G��� 
 و�� اuی�ت، ����ار ا�"��Y7م ا���ج�ت ت��ر �/ ح یFZ أث��ء

'7" إ�I ی�جR ت��اره� أن ت�G��� /�G"7' ت�G� T76�رة ا����*' ا�
�Nآ�ن �Z"وا���ر ا����ت�' وا�6* ة :س�سا أس "ت  ��  ا�"�� 

: N� �� F��4� ت�ض�k� '7�74 yس�p ا�G6�رة هOD و�6  ،"س�م ي
 �� وا�"�ض���' وا���Gك اrس�6�ن' م/ جN�ت ا��G"7' �� وآDا"

 ��N� وأی�� …ا�*�(ن �� ا:س�س�' ��7*{ وا���Nس��' ا���ی��'
                                                 

م"R اrمZ�ل (ب ��"/ ن�F6 أ�3ّ م/ ن�O��s R  انU !�� م/ ت��ریT ا�A6�، م�Z ی�� 174

I7"� ان�.( 

 .39/ا���ز إ��رات  175
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 وم*�م ا��Z�ء، موم*� یF،�ـYا�� وم*�م ا���ح� ، آ"*�م: م*�م�ت
 أح��م ��N� وأی�� …و��sه� ا�ح��ن، وم*�م وا�"�ل، ا�?ل
 أ��� وا�6 ل، وا��-� وا���Gة ا���ح�  إ�I آ����رة: ض"��'

 ی��ن ا���ر أآ�Z �� أن مR ا�"-�Nرة، ا:ر�6' ا�"*�2 
 أن ی�ز r �37 اس��pادی�، وا�G��4 م�N� واح ا ���Dات ا�"*�Aد

 ��وح م�2�A' م��سG' م�N� م*�م أو ح�3 أو �N' ی��ن
 تG���� U7�ر إج"���' ��Nس�' �� �7"*�م م�ض��� وت��ن ا���رة،
 176."وا�"*�م�ت ا�N�ت
 ا> ��3" ج"7' إن ":ا��G"7' �/ 4�ل (!� م�ضR و��
 �� م�ة ة�-� وأر�R م�' ت���ر واح ة (ی' ه� "ا��ح�3 ا��ح"/
 وض��ء ن�را ا���ن ت"L آ�Gى ح*�*' :نN� وذ�U ا���ی3، ا�*�(ن
 ا��ا�6' ا�7"6' �� ����ه� آ"� - وث�T ����ط ����6ش ا���ش وت- 
 ا��*�*' هOD إ�I م���' ���ج' وه� إr أح  م/ �"� - �-�ة

I"c6م� �����ج' ا�"�ات م?ی�/ ا� P�4' 4��"' زا��� r ،ت�ت�ي 
 وا����ء آ���Nاء أی�� ه� �� آ���YG، ی�م�' ح�ج' ه� ���P إذ

 177." د�4*' آ� وی-��ق إ��F ی��p ا�Dي
�Ncم/ ی ODرات ه�G67' ی�ى ا���رس� أن ا�"�Gج"7' ا� 
'"�c� ،ی�ة ا�"���ىYs ،ا�"6�ن� /� اس��G�ط ��k�"7� �Nم� ی"

                                                 
 .40و 39/ا���ز إ��رات  176

 .529/ا��7"�ت  177
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 مN"� و4��"' م�س' إ��N� �����ج' آ��Zة، وم*�2  وأح��م م*�م�ت
 مI�6 س�رة آ� � ای' �� ��G7"7' إن: ی*�ل أن ی"�/ آ"� ت��رت،

wی� ODا���رة ه ،�Nا وم�ض��Dم وه?� F��4 ا�Dي ا�a�p7 ا�
 �EنF*�Gp�� �"N، ج�ه�ي و`�p�وي ا�G*��� م/ آ� 4�م ا���رس�

�G4 7' ی���ان ا���رة ت���� �� ا�-�وع"�Gی?�3 �"� ا� U7ت 
 ا�نDار م*�Aده� ":ا�G*��� 4�ل ا� !�ن س�رة أول ��� ا���رة،

7�' م/N3 �"/ ا�� �G*آ� �� م� یDی3 ا��� ا���� م/ ا����3 ا�
 دل ذ�U و�I7 م-��آ' !F*7 ��م' ��/ جN76� رح"' وا��Gآ'،

�N"إذا ا� !�ن اس P7مQت ،Fح (ی�ت�Aم� وإ� �N�� ،Fرات��3" وإ�� 
  ا��Dارة ��6"' �3ّ ا�Dي "ا��ح"/" ا�*N�ر ا��اح  ا�G�ر ا�"U7 "ا>
 �� و4�ل ،178" ا�G-�رة ��ح"' ودادO أه� !w ا�Dي "ا��ح�3"

 ا�"U7 "ا>" ا�* رة ا���م ا��37 ا��اسF` :" "3��" R ةس�ر أول
3c�:ي "ا��ح"/" اDأ�2 �� اس��ى ا� F�"6ن R�"ج F*7! 

 وی��� ،179" و�F�p ت���*F أه� �I7 ا��6"' أت3 ا�Dي "ا��ح�3"
 م�ض��N� ی��سd �"� س�رة آ� �� ا��G"7' ج�ه�ي `�p�وي

 ن��مواr ا��?ؤم ی�Nc و�DNا ،��2180�ت ذ�U �� ی��p و4 

                                                 
178  ،���*G3 �"�، �/ إ��اه�3 ا�cا� رر ن �� dی�ت ت��سuدار ،7/62 وا���ر، ا d�� ا�

 .���وت ا�76"�'،

179  ،���*G3 ا�c5/4 ا� رر، ن. 

-25/3 ،150-18/144 ،9-17/4 ا���ی3، ا�*�(ن ت���� �� ا��اه� ج�ه�ي، `�p�وي  180

6، 'G�� .�"�A ا�س?م�' ا�"
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 ا���ی3 ا�*�(ن س�ر �I7 وت�Gp*�تF ه��، ا�6�م ا���رس� آ?م ��/
 س��s U7ه"� و��6 ج�ه�ي، و`�p�وي ا�G*��� ��  ا�"�6 دة

 .أی�� ا�"�U7 هDا
 س�ى ا���ر أوا�� �� ا��G"7' أن ه�� إ��F ا���F�G ی���G وم"�
 ا���ر، ��/ ��A�7 وإثG�تN� ا��اجI7� ،y م�N� (ی' ���P ا���ت�'

 ا�6 د ح�d م�N� ا:و�I اuی' ه� ����G"7' ا���ت�' س�رة أم�
���� ��  - ا���ر س��� �� آ"� - م�N� (ی' و���P وا�"��، ا�

 �� 30 اuی' �o6 أنN� �� !?ف وr ،181ا�6 د �7"�ء �*�'
 آ�Gى أه"�' �F ا���ر أوا�� �� ا��G"7' ��ج�د ا��"�، س�رة

 وج�ده� ����G�ر ه�ت��ار �/ وا�� یV ا���ر، ���� اء ���?م
�� a�A"ا�. 

2 - F��4 I��6َوِإن� (:ت Uَا���ِح�3ُ َر�� YُیYِ6َ�ْا �َNُ�َ(182 

 ت���ر "Nُ�ََ� اYِ6َ�ْیYُ ا���ِح�3ُ َر��Uَ  َوِإن�"ا���ی"' اuی' وإن "
��ار ا�-�6اء، س�رة �� م�ات ث"�ن��� ODی' هuا '"�c6ا��� ا� 

 �3N�7 ا:ن�G�ء ن�ة Dآ�ت س�رة �� ا��*��T أ��ف �I7 ت��pي
 :��G�ن ه� إن"� أ�4ام3N، و�Dاب ا��?م
 �c"' إ�I وت��6ض ا��T7، م/ ا���ی' ت"5 أ�4ام3N مc��3 أن

 ا:�4ام تD� U7اب ا����ن�' ا�Y6ة ��*��� ا�"7p*'، ا������'
                                                 

 ،139و 57-50 ا��" ، 4 وري s�ن3. د ت�*�T ا�*�(ن، (ي �ّ  �� ا��G�ن ا� ان�، �"�و أ��  181

Yت م�آ�`�p�"ا� T��وا��ث ،Pی�� .1994 ،1 ط ���

 .191و 175و 159و 140و 122و 104و 68و 9/ا�-�6اء  182
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،'"��c7"� ا�Zا��ح"' ت*��� م '�Nة ا��� ا��?م، �3N�7 ا:ن�G�ء ن
 وا�-�ق ا���ج' ان*�P �"� ا�"�ات أ��ف اuی' هOD ت��رت ��7

،�Nار إ���� 183."وإی�ز أ��ز ذات راs?� '�4' ه�� ����
 أن مR اuی' هI7� OD ح یFZ �� ا�A�4 ا���رس� أن ی?ح�

)  م�Qِْمِ��َ/ َیً' َوَم� َآ�َن َأْآZَُ�ُهu3ِإن� ِ�� َذN7G4)  Uَ�ِ� ا��� اuی'
 أه"�' �I7 ا���رس� آ ویQ ا�Z"�ن�'، م�اضN6� �� مN6� ت��رت

 ا:ن�G�ء wA4 م/ A4' آ� �I7 تG�*6� ا�"7' هOD إ��دة
 و��6 أ�4ام3N، م/ ا���Dیd ��6 �-���' ا���رة، �� ا�"Dآ�رة

 ا:�4ام أو��F76� U م� ����' إ�I أ!�ى إ��رة ا�-�6اء س�رة ��
 مR 184ا�"�س�7/ ت�Dیd م�3N �4م آ� إ�I تI��6 ا> ن�d ح�/
3Nإن"� أن ��Dّ3، اآNرس�� �N�� ا��� ا��c6"' ا�-��6' ا��76' و�

 .ا�"�س�7/ ج"�R ت�Dیd إ��3N ی��d أن مN6� اس��*�ا
 � د ا�-�6اء س�رة �*wA ا��Dی�� هDا أه"�' إ�I أ��ر و4 

 ی��ـYآ� م�A4 �N' آ� ":4�ل إذ آ��Yم�-�ي ا�"���ی/ م/
،Fأس�� �Nر م/ و���G��rا �Zه�، �� م� م��s Pن�� واح ة آ� �

 ت���3 وأن 2�حF� ،�N�G ا����P �"� ت���y أن �� ��T ت �� N�م�
�"� P"��!ا ،F� ی� �� و:ن�� ا:ن�5 �� �7"6�ن� ت*�ی�ا ا��

���GZوت �N� �� ور Aو:ن … ا� ODه wA*ا� P4�` �N� ذان) 
                                                 

 .307/وا�-6���ت ،529/ا��7"�ت  183

 ،141و ،123 اuی�ت وت��c ،105 اuی' "ا�"�س�7/ ن�ح �4م آP�D":تF��4 I��6 �� آ"�  184

 .176و ،160و
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��ث�ت ت ��a7s /� ،O و�74ب �T�7، ا�نA�ت �/ و�4� 
 أذن� ی��y ذ�U ��6 وا����ی� �����دی  وروجP6 وا��Dآ��، ������

 N�  4"� ی�7 أو ���O N� ،�*A `�ل �*? یA*� أو ذه�� ی��T أو
Ips F�7� 3أ ت�اآ Aر ا�/ و4�ل ،185"ا���آ� !�3 ":�� 

 ه� واح  ��Dی�� ا�"���D/ ا�"-�آ�/ �F� I7 �ءج اس� rل
F��4:"إن 	/ hذ� ��i.." ?� ا��ح ان�' (ی�ت �kن �3N�7 ت�

 أآ�Z و��/ ا��T، ی�d7p �"/ آ���' � ی ة ا��س� و2 ق
 �3N ل�ـYی أن �I7 4�در �YیY ا> وأن یQم��ن، r ا�"-�آ�/
 186."أ� ا�I7� 3N ����2ه3 ��سF7 رح�3 وأنF ا�D6اب،

3- F��4 I��6ي� (( :تkَGِ�َr�"َ� 187.)ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ
4- F��4 I��6َوْیٌ�( :ت /َ��ِ�D�َ"ُ7ْ�� Dٍ�ِ188.) َیْ�َم 

 :�*�ل م6�، اuی��/ ه�ت�/ �/ ا���رس� ت� ث
" U�Dی' وآuی"' ا�� ��  ا�"��رة)ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� ((: ا�

��Dِ��َ/ َوْیٌ�( :ا���ی"' واuی' ا��ح"/، س�رةَ"ُ7ْ�� Dٍ�ِرة ) َیْ�َم�� ا�"
 G`�4' ا��A6ر وجF �� م�N"� آ� ت�Aخ ا�"�س?ت س�رة ��

 آ�� أن وا:رض ا��"�وات رأp4� �� �2ی�� إ�?ن� وت76/
/ ی��Z ا�-��6'، وم3N"��c ا���N'، ����36 وج��ده3 وا�ن5 ا�

                                                 
 .3/126  ا��-�ف، ا�Yم�-�ي،  185

 .19/90 وا����ی�، ا����ی� ����ر، ا�/  186

 .م�ة وث?ث�/ إح ى ا��ح"/ س�رة �� اuی' هOD وردت  187

 .م�ات 10 ا�"�س?ت س�رة �� اuی' ODه وردت  188
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d�s ،ت����� و��s ح�T �� وا��"�وات ا:رض وی�6 ا�
3N�7� … وی�� '"��� T7! 3��6ا�  A*وا� ،Fوز م�� ح*�ق وی�

 ا:��ه�' �c6"' وی���N�7� ..a� وی�6 ى آ��' ا�"�4�7�ت
 هOD أمZ�ل م/ ���kف ت�تpG�ن اuی��ن �ن�N�ت �Dا وی���ه�،
،T��*ا�� �"Nا�"���� :��ف م� ا:ه"�' م/ و� ،�Nرت� �� و�4ت�� ت

��نP وا�ن5 ا�/ إ�I م�جF ��م !p�ب �� ا�"�ات أ��ف� 
 ���4'، م�ج�دة زا�P م� إ��N� وا���ج' �6 ، 4��"' ا���ورة
 189."ج"�7' وم6Yة ج7�7'، م�جYة �?s' ه�� ������ار
 ا�37 ":�*�ل (!� م�ضR �� م�N"� ا:و�I اuی' �/  ثوت�

 اuی�ت م*�`R  ��)ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� (( :(ی' ت��ار أن
 س�رة �� ا�"���7' ا����ی��' اuی�ت إ�I ا�"-��ة ی�7'�ـYا��

 `���نN"� وأ�  وا�ن5 ا�/ ��A�ن أآ�Z أن �I7 ی ل ا��ح"/
3cوأ� �"Nوا���7' ا��6"'، �� ا�ن6�م رؤی' � م م/ ی���  آ��ان 

 ی��Aا ح�I وا��A�د��ت، ا:سG�ب إ�I ا��36 وإس��د ا�"�36، �/
/��D� ن6"' آ� � ء ی�G"� أن م/ �Q"7م/ �  �? ا>، ��rء م
 ا��س��{، ����ب r و�����F، ��س"D!) Fه� أن� م�F أنN� 4�2 ا

F7� �� 190."وا�"�' ا�-
Y�"��4 ��رود ا��ح"/ س�رة ت�F I��6ي� (( :تkَGِ�َr�"َ� ء َر��ُ
 (ی��/ �6  أو ،13 اuی' م/ � ءا (ی�تN� م/ (ی' آ�  �6 )ُتَ��Dَ��ِن

                                                 
 .307/وا�-6���ت ،530و 529/ا��7"�ت  189

 .189/ ا����6ا�"��Zي  190
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 ،"15و14": اuی�ت وه� م�6�ه"�، rتA�ل
 �6  اuی' هOD ورود و ،"44و43"و ،"27و26"،و"20و19"و

 ��/ آ"� واضy، تF7�76 �� ا���رس� وآ?م l�ه�، ا��36 (ی�ت
 و�6 د ا��N ی ، أو ا�D6اب (ی�ت �6  وروده� م/ "'ا��� ا���رس�

 هOD وآ�ر ":ی*�ل ا�DN� ���*Gا أ!�ى، �G�رات ا�"���ی/ م/
 �� ت* م �"� (!�ه� إ�I (ی' آ� �6  ه�� م/ ا���رة هOD �� اuی'
 �� ا:آG�د أح�ق ���V ج ا إن��رO ت��ر إذا ا�"��� أن م/ ا�*"�

 م�F ���د ذآ� وآF�7� �"7، أن��O م� س�د ح�/ ����6�د، ا�"�ه�ة
��4 F� :3� ؟O�� �I7 اس�"� أو ا��*�ی�، ح�ل �F أ�4 س�اء ت�

��ار ا��6�د،���� Dی��  ح��� aن ا���6یk� Oر�� ا�� ، ت�وز إن
 �N�7� ا���a�4 ت��ی� ح�/ وا!�?�N� وت6 ده� ا��36 و����ی�
 ��N� ��:م� ن6"' آ�نE� Pن ج?��I7� ،�N ت�N�G� واح ة واح ة

 N� ".191� ا�ی*�ع تk!�� أو د�N6� ����6"' ن*"' آ�نP وإن ضy،وا
 َسَ�ْ�ُ�ُغ َ�ُ�3ْ َأی�F��4: )�Nَ ی��ن آ�E� ��4 aن:" ا�*�س"� و4�ل

*َ�Zِن?ا�(  ن6"'؟ F��4و: ) ِ�ُم�َن ِ�ِ��َ"�ُه3ْ ن6"'؟) ُی6َْ�ُف اْ�ُ"ْ
U�Dوآ F��4: )�Nَ�ِ ُب�D� :وF��4) ِ�ُم�َناْ�ُ"ْ َهOِDِ َج3ُ��Nَ ا��ِ�� ُیَ

 :وF��4 )  َت�Aِ�ََ�اِن?َ� 7َ�َْ�ُ�َ"� ُ�َ�اٌظ م�/ ن��ٍر َوُنَ��ٌس ُیْ�َسُ�(
 :ن ج��م ن36 آN7� هOD: �74� 192؟ )Nَ�َ�ْ�َ� َوَ�ْ�َ/ َحِ"�3ٍ (ٍن َی�pُُ��َن(

 ا���� حY�ّ م/ ����ج�ا �3N اس�A?ح� �N� ا�G6�د ه د ا>

                                                 
191  ،���*G3 ا�c7/378 ا� رر، ن. 

 .44 ،35 ،43 ،41 ،31: ا���ت�I7� d ا��ح"/ س�رة �� اuی�ت أر4�م  192
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 وا�ی"�ن ا�p��' حY�ّ إ�I وا��A6�ن، وا����ق وا���p�ن
 ��N� م� و�ّ�/ ا��دى، `�ق م/ حDر م/ �Eن وا�ذ��ن، واrن*��د

 ا�"��Z' إ�I ا�"�72' ا��?م' `�ق �I7 وحV ا:ذى، م/
 s�ی' وم���� ا�ن6�م، s�ی' �F�7 م�6"� آ�ن وا���ام'،
 193."ا�ح��ن
dا:��س� وذه Iی' آ� ت���� إ�) �Nم� �"� dم� ی��س ،�N7G4 

 6G�:)ي� (. اْ�َ"ْ�ِ�َ�ْ�ِ/ ب� اْ�َ"ْ-4َ�ِْ�ِ/ َوَرب�َرkَGِ�َr�"َ� )ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ
 وا!�?ف ا��Nاء آ��� ال ت�r IA ��ا�  م/ ذ�U �� م"� ":4�ل

 ":و�6  ،"و�A� �� F�4 آ� ی��سd م� وح وث ا���Aل،
)�Nَ3ْ َأی�� م/ ا��� ":4�ل) َ��Dَ��ِنُت ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� (.ِن?ا��Zَ* َسَ�ْ�ُ�ُغ َ�ُ

�N�7"ج F�Gا��� I7� �م Fی� ا�*��م' ی�م س�7*�نD��7� �"� ديQس� 
Iَذا( :و�6  ،"ا����ب س�ء إ�Eِ�َ Pِ�*-ََوْرَدًة ان Pَْن�� ا���َ"�ء َ�َ

 م� ���� ا�!G�ر �Eن":4�ل 194)ُتَ��Dَ��ِن ء َر��ُ�َ"�kَGِ�َrي� ( .َآ�� �َه�ِن
 أي ونap� '"6، أي ��N� ap -�ا� �/ یYج� م"� ذآ�
 195."ن6"'

 4�ل اuی'، هOD ورود م�ات � د  م/ ا���"' وح�ل
 ذآ�ت م�N� ث"�ن�' م�ة، وث?ث�/ إح ى اuی' آ�ر ":ا���م�ن�

                                                 
 .1/160 ا��kوی�، م��س/ ا� ی/، ج"�ل م�"  ا�*�س"�،  193

 .38و37 / 32و31 / 18و17 ا���ت�I7� d وأر4�مN� ا��ح"/ س�رة م/ اuی�ت  194

 .114و 112 و27/105 ا�"6�ن�، روح ا:��س�،  195



 107

d�*� ی�ت) �N�� ت6 اد d��� T7! <ا Rو� ا� ،F6�2 أ Gوم 
T76' ث3 وم6�ده3، ا��Gس �Nم� d�*� ی�ت) �N�� ا���ر ذآ� 

 :ن �*�NG� اruء ذآ� وح�/ ج3�N، أ��اب � د 7�I و� ا� ه�
�� �N��2 �N6آ�رة، ا��36 ت�ازي ن6"� ود�D"أو ا� �Nن: P7ح 

 �� ث"�ن�' ا��6G' هOD و�6  ا��6"�ء، أآ�G ی6  وذ�U ��:� اء،
a2ن و�� أ!�ى وث"�ن�' ا��'، أ��اب � د �I7 وأهN7� ا�
 و�"� ا:و�I ن�'ا�Z"� ا��*  �"/ دونN"�، ا���7/ �7���/ �6 ه�

�NGج�"� Tن���/ آ�7� اس���"Zا>، م/ ا� O�46' ووGا����*'، ا�� 
 196."أ�37 تI��6 وا>

��Dِ��َ/ َوْیٌ�( :تF��4 I��6 أم�َ"ُ7ْ�� Dٍ�ِا�"�س?ت س�رة �� )َیْ�َم 
�kنd*� ،'A4 F م�ة آ� یkت� آ�ن �* � Fن��Gوی�: 4�ل س 

/��D�"7� ODN� ،'A*وآ� ا� 'A4 '���م� �،�N�Gح�A PGثk� ا��ی� 
 N�.197� آDب �"/

 ا���� 4�ل ا�"�*�/، جYاء ذآ� �6  اuی' هOD ورود و����76
 ا����ر تN ی  أن�اع م/ ا�Z�م/ ا���ع ه� هDا أن ا�37 ":ا��ازي

،3NGیD6وت Uم' :ن وذ��Aوا����ة ا�- ی ة، ا�� '"�c6ا� Pآ�ن 
 ���V ���ةا� تA� U7�رت وا�"Qم��/، ا����ر ��/ 4��"' ا� ن�� ��

                                                 
 �G : ت�*�T ا��Gه�ن، ��س3 و`RG ا�*�(ن، �� ا����ار أس�ار ح"Yة، �/ م�"�د ا���م�ن�،  196

 وذآ� م�F، �4یd 4/214 ا����� ت���� و�� اA��r�م، دار ،p� 198�، أح"  ا�*�در

 .اrس���� �d�p�7 ا���ـYی� ودرة ،Y7� 3/19رآ-� ا��Gه�ن ان�c أ!�ى وج�ه� "���sه

 .3/226 ا�ت*�ن، وا����`�، ،3/19 ا��Gه�ن، ا�Yرآ-�،  197
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 و�4ة، دو�' �Q"7م/ ی�ى أن م/ ا����� �I7 أس�N آ�ن ا�"�ت أن
 وا��Yي ا�D6اب أن�اع اج�"�ع ا���رة �� تI��6 ا> ��/ �7"�

 ا��6�دة أن�اع اج�"�ع اuی' هOD �� ��/ ا����ر، �I7 وا����ل
 �� ن��F ی�ى م� ح�ل ا����� إن ح�I ا�"Qم/، حT �� وا���ام'

 نN�ی' �� !F"A وی�ى وا����ان، وا��Yي وا��Nان ا�Dل s�ی'
Y6ام' ا��� وت�Yای  ح��تF ت����a وا�"�*G'، وا���6' وا�

Fم�"s ،Fا وه"�مDاب ج�5 م/ أی�� وهD6ا ا��وح�ن�، ا�DN7� 
��Dِ��َ/ َوْیٌ�( :اuی' هOD �� 4�لَ"ُ7ْ�� Dٍ�ِ198.")َیْ�َم 

 و�3N ود4'، رو�' م/ ا���رس� �G�رات �� م� ی�Nc و�DNا
�"�T T�4د ODN� ی�تuی"'، ا�� اuی��/ ه�ت�/ ت��ار �Eن ا�

 �37l ،3�c م/ ا> ��36 وا���Dیd ا���� �� م� ی76/ ا���ی"��/
 �/ ا��T7 م3c6 ی�6ض وا����G/ ا��Dآ�� هDا ومq��� R، وج��د
،Tا�� rآ�ون وD3، ا> ن36 ی�N�7� �"� 3أح�اه  ������ I7� اDه 
 .م�ة �6  م�ة ����ی�
5 - n.G ا���رس� ت� ث: ا�ن��3ء /� '"� ت��ار م/ ا��

wA4 ء��Gز ا:ن� :4�ل ح�E� Vی
 ا��?م، �3N�7 - ا:ن�G�ء wA4 - ا�*�(ن�' ا�"��رات وم/ "

'"� م/ �N� ا��� - مZ? - ا��?م �F�7 م�سA4 I' ت��ار �� ����
3� wA4 ت��ار �� ا���"' وآDا م�سA6� ،I� م� وا���ا�  ا��

 ن�Gة �NlE�ر وذ�U ا:ح" ی'، ا��س��' �ثG�ت ه� إن"� ا:ن�G�ء

                                                 
 .30/248 ا����G، ا������ ا��ازي، ا����  198
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 وN4 2�، ا:ح" ی' ا��س��' أح*�' �I7 ح' ج"�3N6 ا:ن�G�ء
Vح� r /� إذن �Dآ�ه� ج"�6�، ن�Gت3N ی��� م/ إr ی���ه� أن ی"
 .ا��س��' �I7 د���
 إ�I ی��*�ن وr ح�/ آ� ی���6�pن r ا���س م/ آ��Zا إن ث3
 ه�� وم/ م�3N� ،F ت��� �"� ی����ن �� آF7، ا���ی3 ا�*�(ن ت?وة
 �"Z��' وم��سp' م��p' س�رة آ� ج�6 �� واض�' ا���"' تG و
 أرآ�ن ت��ار �"N�� �Z� ا�*wA ت��ار ث3 وم/ م��A، �4(ن

 م*��I ه� ا�*wA هOD ت��ار إن أي ا���وری'، ا�ی"�ن
،'s?Gو��5 ا� F�� زد 4{، إس�اف I7� Uن ذ�E� F�� �"�76ن تk� 

 �G7-�ی'، ح�دث' أ�3c وسF�7� 37 ا> I72 م�"  ر�Nl ح�دث'
 199."ا���ن م���� م/ م��k' وأج�

��ی� ح�"��/ ه�� ا���رس� ذآ��� wA4 ء��Gا:ن: 
Iت:ا:و��Gة إث�Gم�"  ن ρ، Fم :نY7ت م/ ی�G3 إثNت�Gت ن�Gإث 

،Fت�Gن Fرد و�� I7� د�Nرى ا���Aی/ وا��Dن ا���GZة ی�G3 نN���Gأن 
 إ!�انF ن�Gة ن�� ن��G� ن�Gة ن�� م/ یY7م آ"� �،رس��� ن�Gة وی���ن

 ن�Gة ��/ وا��?زم ا����ب، أه� �I7 (!� رد وه� ا����*�/،
 هDا و��kآ�  واح ة، د��ة أ�2�ب �l 3N�ه�، ج"�6� ا:ن�G�ء
I�6"ار آ�ن ا��� .ا�*�(ن �� 3NAA4 ت

 �"/ آF7، ا�*�(ن �4اءة ی"��r 3N ا���س م/ آ��Zا ان: ا�Z�ن�'

                                                 
 .313/وا�-6���ت ،536و 535/ا��7"�ت  199
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R7`7 ا�I F�6�  ا �� وجDه o6Gا� ����م/  wA4 ،ء��Gا:ن 
 م/ ا���"' �/ ا���رس� ح یV ض"/ ا��*p' هOD ذآ� سTG و4 

 F��4 م"� �4یd وه� G��4' ا�/ آ?م إثG�ت سTG آ"� ا����ار،
 .ه�� ا���رس�

��ار أ!�ى ح�"� ا�76"�ء ذآ� و4  هDا�� wA*ا�*�(ن �� ا� 
�Nم�: 
 ��N� یDآ� م�ضR، م/ أآ�Z �� تDآ� ح�/ ا�*A' ان - 1
 آ� و�� ��� ة، م�ة آ� ��� ا:و�I، ا�"�ة �� یDآ� �3 ��ء

Rا زی�دة، م�ضDه� وه�l ،ج ا /� wA4 �� ی�kم� �"/ وی"
 ا��اح ة، ا�*A' م�اضR ��/ واض�� اr!�?ف ی�ى أن ا:ن�G�ء

ODN� 'A4 دم) F�7� و��5 ،200م�6 دة س�ر �� ذآ�ت ا��?م /�� 
ODه Rا�"�اض �N7ارت أي آ�� آU�D وی"�/ وت-��F، ت��م� �� 

 وه�د، ا:��اف، س�رة �� ا��?م �F�7 ن�ح A4' ��/ ا�"*�رن'
 ���Nc وا�A���ت وا�*"�، وا��6��Gت، ون�ح، وا�"Qم��ن،

 أآ�Z وه� -  ا��?م �F�7 م�سA4 I' أم� ���N�، ا���ق ��ض�ح
wA4 ء��Gی3 ا�*�(ن �� ورودا ا:ن�� أي ��/ ی�ج  �? - ا�

 �� ا����یR ه� إن"� ت��ار أي ذآ�ه� م�اضR م/ م�ض�6/
 N��.201� تDآ� ا��� ا���رة ج� ی��سd �"� ��ضN� `�ی*'

                                                 
 .وص ،و`F وا��aN، وا�س�اء، وا���، وا:��اف، ا�G*�ة،: ه�  200

201  �cان �� wA*ا�*�(ن� ا� Rوا����ی F��: 

 .44 ا����ی�، �� ا��*�ی� ��� ی/، ا�/    
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 .ρ ا���G ت��7' - 2
 م���7' وأس���d آ��Zة ���ن �� ا��اح  ا��?م إ��از إن - 3
F�� �م r Iح' م/ ی���Aا��. 

4- r ا� وا�� ت��ا�� I7� �*ن wA*آ����ه� ا� I7� �*ن 
 .ا:ح��م دون ا�*wA آ�رت D7ا� ا:ح��م،

 نk� 3cي ا�*�(ن، �"�Z ا�ت��ن �/ ی/ا�"�� � �6Y ا��?م - 5
 م�G أ �"F7Z ا�ت��ن �/ �Yوا �*  ��Gوا، �G�رة و�kي ج�ؤوا،
 .وم��را

6 - R"� ا�*A' س�د م/ ا����*' ا���d ی�ا�T م� ا�*�(ن �� ��
�N7آ �� Rواح ، م�ض -Uوذ� �� 'A4 aی�� وم� -ی�س�N�� /م 

Tت��ی 'A*ا� �� Rم�6 دة م�اض. 
7- R� � �4  م F��*3 ��4 م/ یN� "ت�اp/ رة�Kب D8Eأن 202"م 

 د�6� ا�*wA وت��ر ت6 اد ���ن مF7Z، ���رة أن�3 ا���ا: ی*���ا
3N�  203.وجF آ� م/ ��

                                                                                                    
 .1980 ،2 ا�-�وق،ط دار ،256-248 �4(ن�'، دراس�ت dp4، م�"     

 ،1 ط �"�A، ا:نA�ر دار ا�*�(ن� ، ا�*wA �� ا����ار �4�ی� ز�{، م�"�د ا�*�GA. د    

1978. 

 ،1 ط ��:ردن، ا���4�ن دار ،27-22 ون���تF، إی��ؤO ا�*�(ن� wAا�* �G�س، ح�/ ���. د    

1987. 

 .38/ی�ن5  202

203 �cرآ-�،: انYه�ن، ا��G28-3/25 ا�. 

 .231و 3/230 ا�ت*�ن، ا����`�،   
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 وا��"  > أوrً و(!�ًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 .78-75 ا�*�(ن، ��' �� ا����ار أس�ار ����ن، ا���  م�"�د. د   
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 ا���ز ا�����
 زم4�� وأد�!D وم�D4G بR3 و��� ا+���

 :ا����م�
ا��"  > رب ا�6��"�/، وا�A?ة وا��?م �I7 ن��G� م�"  

 : و�F�) I7 وFG�2 أج"�6/، و�6 
 ،3���Eن ا�*�(ن ا���ی3 آ?م ا>، وحF7G ا�"��/، وا�Dآ� ا��
وا���ر ا�"r ،/�G تYیF� q ا:ه�اء، وr تF� 5G�7 ا:���'، 

"� مR آ�Zة وr ی-RG م�F ا�76"�ء، وr ت�*�� ���FG، وr ُی
 ،�ًZ4 ی"ً� وح ی Fم� �� '"�c� د�Nج P�D�  4ار، و��ا��
وت6 دت ا��76م ا�"�F� '7A، وم�N� ا�V�G �� إ��زO، وم� 
نYال ن�ى م/ �7"���� و��ح��Z� أ���رًا و(راء وم��Q�ت ح�ل 
ا���ز، وم�N� هDا ا�"Qت"� ا�Dي ت*�"F آ�7' ا�����' 

7�7' هOD ا��Nد ا����م�' �� Ysة، وی6 � ح7*' ض"/ س
 ،a��kا�� I7� ة زا� ةYت"�ات م�Q"أن �� ا� rا�"��ا��'، إ
ح�V ی�-a ا�7*�ء ��/ ا�G�ح�Z/ وا����ور ��"� ���3N �/ ن*�ط 
Yی� ا�-�� ��!�ة � ،O م� وحk�"7� �Ncت r  4 وأم�ر
 ،Fض���"� Y�"�"ت"� ا�76"� ا�Q"ا ا�Dأم� ه I7� /�"��*ا�
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��ط وا�N�د، أرض ا���Gة و�"��ن ان6*�دO �� أرض ا��
 . وا:ن�G�ء، وا�376 وا�76"�ء، وا�"�ه ی/ وا�-N اء

 
 ا����� ا�ول

	K1  م4< ا+���ز ا�
��V �� هDا ا��جF م/ وج�O إ��ز ا�*�(ن ا���ی3 
آ��Zون، وا!�G� P�7�رات3N �� ت�"��F ا!�?�ً� واض�ً�، و4  

:ح��ن ی��ن مQدى آ?م3N م�*�ر�ً� أو م�� ًا، و�� �o6 ا
م�G�� ًا، و���ًء �I7 هDا اr!�?ف ���3N، آ�نP ا���ج' م�7' 
�"��و�' ت� ی  مI�6 هDا ا��جF، �6  ج"R آ?م ا�76"�ء 
ا:��ض� وا�"*�رن' ��/ �G�رات3N ا�"���ث�ة �� آ�d ا���ز 

 .و��sه�
 ���pت� �� ا�"* م' ا�م�م ا��kهـ388ت (وی ( �N�

وج�O ا���ز �2اح'  م/ أ��ر إ�I هDا ا��جF م/ 204أول
F��4�ل: �� آ� Vز ا�*�(ن ح���� إ��ز ا�*�(ن : " ���ن إ�

                                                 
'، آ���ح� وا��م�ن� وآ�تd ا�"��آ�  ��V �� إ��ز ا�*�(ن ا���ی�G4 3 ا��p��� ج"��- 204

وا��Gpي وأ�� ا���/ ا:��6ي و��sه3، و�3 ی�Nc �� آ?م أي م�3N ا���رة إ�I هDا 

ا��جF أو ذآ� �F، و�rQNء و��sه3 م��Q�ت م�*�دة �� ا���ز �3 ت�7A�، وr ن��R�p ا�Yم 

 ا�*�ل �DNا ا��جF ���7ه� م/ ذآ� هDا ا��جF �� ا���ز، و�F�7 ت3 ا��"�د ن�G' أو��'

�Zواح  م ��s F�� ���pأو��' ا�� PGو4  أث ،���p�7� :ز ا�*�(ن . د���� ح�/ �G�س، إ�

!��7' . ، ود2350?ح ا���� ي، ا��G�ن �� إ��ز ا�*�(ن، ص . ، ود345ا���ی3، ص 

 .34ح��/ ا��6�ل، م/ وج�O ا���ز �� ا�*�(ن ا���ی3، ص 
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وجF (!� ذهF�� d ا���س �? ی��د یF��6 إr ا�-�ذ م/ 
 r UنE� ،ا����س �� Oث��k�7ب وت*��� F6��2 Uح�ده3، وذ�)
 R"رًا، إذا �4ع ا���Zم� rمً� و�cا�*�(ن م� ��s �ًآ?م R"ت�

ا�D7ة وا��?وة �� ح�ل، وم/ ا��و�' !F� w7 إ�I ا�*d7 م/ 
وا�"N��' �� أ!�ى م� ی�w7 م�F إ��F، ت��F� �-G ا����س، 
وت�-�ح �F ا�A ور، ح�I إذا أ!Dت حNc� م�F ��دت 

] م/[ وا�*T7، وت�-�ه� 205ا��ج�d] م/[م�ت��' 4  ��اه� 
ت*-�6 م�F ا��7د وت�ـF� h�Y ] م� [206ا���ف وا�َ�َ�ق

"�اتN� و�*�� ه� ا��اس�' ��N�، ا�*�7ب، ی��ل ��/ ا���5 وض
�3 م/ � و ��7س�ل �ρ �7اG4أ �Nم/ رج�ل ا��6ب و�ّ��آ 

ی�ی ون اF����s وF7�4، ��"�6ا (ی�ت م/ ا�*�(ن �37 ی�ZG7ا ح�/ 
وP64 �� م��م3N6 أن ی�����ا �/ رأی3N ا:ول، وأن ی�آ��ا 
إ�I م���"�F وی !�7ا �� دی�F، و2�رت � اوت3N م�اrة، 

 ث3 ذآ� ا��p��� � دًا م/ ا���ادث م/ 207"ً�وآ��ه3 إی"�ن
ا����ة وم/ اuی�ت ا��� ت�G/ تkث�� ا�*�(ن �� ا����س، 

                                                 
ا��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"6T�!) 3 واض�pب ورجa :  وجd ا�*d7 وج�Gً� ووجG�نً�- 205

 ،d2/1023ا��س�{، م�دة وج.( 

إ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"63 ا��س�{، م�دة ��ق، (ا�Yع و� ة ا���ف :  ا�َ�َ�ق- 206

2/692.( 

، م/ G�70  ا> ا�A یT، وص :   ت�*�93،92T ا��p���، ���ن إ��ز ا�*�(ن، ص -207

T�*أح": ت� < a7!  "ودم�   . /�� F�Gن�' م� أث�Z�7ل س?م، و4  س*{ م/ ا����' ا�sم�"  ز

 .ح��2ت�/
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وی?ح� أن ا��p��� �3 ی�3 هDا ا��جF م/ ا���ز، إr أن 
�G�راتF ا�"�7' �� ت�Aی�O وت*�یd مO��6 واض�' ت"�مً� 

 .وم�G6ة �/ ا�"*�Aد
إذ ) هـ544ت (وم/ ا�76"�ء ا�"�* م�/ ا�*�ض� ���ض 

وم�N� ا��و�' ا��� تT�7 : "4�ل وه� ی6 د وج�O ا���ز
  �� 3Nا��� ت��6ی 'G�Nوا� ،F��"3 ��  سN��"وأس F�6س�م

 !O�p، وه� �I7 ا�"�F� /��D 208ت?وتF �*�ة ح��F، وإن��'
أ�3c ح�I آ�ن�ا ����Z*�7ن س"��F ویYی ه3 ن��رًا آ"� 4�ل 

F� 3Nاه���� F��p*وی�دون ان ،I��6209..."ت  
 �Nه�G�وا�*�ض� ���ض وأ ���pرات م/ ا���G6ا� ODه
 3� 3Nأن rا�?ح*�ن، إ F�7� I�� �ًأس�س Pه"�، آ�ن��s  ��
 Oم/ وج� Fا ا��جDN� yان م� د أو اس3 �2ی��� I7� ی��*�ا
 F� wAی� rم�ورًا ����ًا، و F� �"3 یN"c6ز، وم�ا��

�?م �/ وج��� F�� م?��O ���انً� م� دًا، و4  ی��7{ ا�
 .أ!�ى ����ز

                                                 
 208-a��"وا� aا���  :O��s I7�  ا�Y3 ا��س�{، م�دة ن�ف، . (ا�إ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"6

2/973.( 

209 - ،I�pA"ح*�ق ا� a1/241 ا�*�ض� ���ض، ا�-�� ���6یT�*ا��"�  : ، ت�  G� /ح��

 .ن��
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وذآ�I7� O أنF أح  وج�O ا���ز ا�*��7' �7"��4-' ا�/ 
وأورد ا���rاض �F�7 ��ج�د آ?م مQث� ) هـ751ت (ا�*�3 

 .o6�  ��210 ا�G-� أی�ً�
 ��Zا�/ آ Fر إ����هـ774ت (وأ ( Oوج� /� FZأث��ء ح ی

 .211ا���ز �� ت����u Oی�ت ا��� ي
EنF �3 یDآ�O ض"/ �) هـ794ت (أم� ا�م�م ا�Yرآ-� 

وج�O ا���ز اrث�� �-� ا��� ذآ�ه�، إr أنF أتN6G� ��6 اد 
�ز � أه� �ـ ��� O�74ب "� ة وج� �� F� ا��و�' ا���

ا���م�6/ وأس"��3N، س�اء ا�"*���/ وا��ح ی/، ث3 إن 
 F��"رو�' �� أول س F7!ی ا F� �ًم�Qإن آ�ن م F6س�م

 إ��F وم�F� 'G، 212�'و!-�'، ثr 3 یYال ی  �� FG74 ه-�
وإن آ�ن ج�ح ًا وج  ��F مR تU7 ا��هG' ن��رًا وِ�ّ�ً� rن*p�ع 

F6"س /��� F213..."م�دت. 
ح�V ن*� آ?م ا�*�ض� ) هـ911ت (وتF6G ا����`� 
 .214رو��F وه�F�G: ���ض ت�P ���ان

                                                 
 .250 ا���ا�  ا�"-�ق،  ا�/ ا�*�3،- 210

211 - ،3�c6ت���� ا�*�(ن ا� ،��Z1/109 ا�/ آ. 

212 - F� ر وا���ور Aأي ان-�اح ا� ) ،m-3 ا��س�{، م�دة هإ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"6

2/996.( 

م�"  : ، ت�*�2/106T ا�Yرآ-�، � ر ا� ی/ م�"  �/ �G  ا>، ا��Gه�ن �� ��7م ا�*�(ن، - 213

 .أ�� ا���� إ��اه�3

�وي: ، ت�*�1/243T ا����`�، م��6ك ا:�4ان �� إ��ز ا�*�(ن، - 214G�7 م�"  ا��. 
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ت�P ) م1948/هـ 1367ت (آ"� ت� ث ��F ا�Yر4�ن� 
أدرآF وr یYال : "تkث�� ا�*�(ن ون�حF، وأنF أم�: ���ان

ی رآF آ� م/ �4أ ا�*�(ن �� ت �� وإم6�ن ون�A'، ح�ذ4ً� 
 .215...":س���FG ا����6'

�I7 ) م1954/هـ 1373ت (وأ`T7 م�"  ��ی  وج ي 
 .216ا��وح�ن�' ا�6���': هDا ا���ع م/ ا���ز اس3

إن : "�� F��4) م1960/هـ1379ت (و�"y إ��F ا���رس� 
 ا���ی3 ا�"��6ی' ه� أن ا�*�(ن س�ًا م/ أس�ار إ��ز ا�*�(ن

 3c�:وا���`6' �ی"�ن ا��س�ل ا '"�c6ا� رج' ا� /�Gیρ 
�7 اrس3 ا:�3c، وآDا ی�G/ وُیk� 376س�7ب �� �cي حDا�

 تU7 ا�"�تG' ا���م�' – آ��ر`' م* س' م-�Nرة –��pي 
�7 ی/ ا��T ا�3�c6 وا��اسR وا�"T��*�7� /�G ا����6' �6��3 

!p�ب : ����'، وآDا ی"�Z ا�*�(ن ا���ی3اu!�ة و���3 ا��
 Fور����� F�"cو� FتY� رب ا�6��"�/ وه� �� ��7�ء
ا�"7p*'، �? �  أن ت��G6ًا ��4�ن�ً� �DNا ا:س�7ب، و���نً� �4(ن�ً� 

                                                 
وس�kت� �G�رتF . 2/303 ا�Yر4�ن�، م�"  �G  ا�3�c6، م��ه� ا���6�ن �� ��7م ا�*�(ن، - 215

V��Zا� V�G"ا� �� �Nم�"��. 

�ي ا�6-�ی/ ا�"�?دي، - 216Nا� �-� Rم�"  ��ی  وج ي، دا��ة م6�رف ا�*�ن ا��ا� 

7/678. 



 119

�DNا ا��"{ r ی"�/ أن تkت� مF7Z �*�ل ا�G`�4 �-G' و�� 
 .217..."اج�"P6 �� �*� واح 

 ا���رس� وت�ض��F و4  ت��I ت���A هDا ا�ی�ز م/
 �� ،�`�Gا� آ��ر م�"  س�6  رم��ن ا� Fت��� T�"6وت

Y�""ا� F��آ� : F�� Vا�� ی �� Rا�*�(ن، �*  ت�س Rم/ روا�
م�Nc : وت*�ی�G6� O�رات ج"�7' مQث�ة، وذ�U ت�P ���ان

، مF�� �ً��G أث� ا�*�(ن ا�q��G �� 4�رئ 218ج?ل ا������'
?ل �/ ن��F اuی�ت ا��� ی�� ث ��N� رب ا�Y6ة وا�

 F� Tpه�' أن ی���L� أي م ع R�pی�� r �"� ،F"7و� Fو4 رت
و��*3 أي ����ن م/ ا���ا��' ا�"��N�k/ أو ا�"��Gی/، ث3 "

�ب أن ی��Z"� Tp هDا ا��?م ا�Dي ی��ـYل م/ ��ش ��
ا������'، وی�"� ا���5 ����هG' وا�?ل، �Eن ���نF س� ور 

7�k��� 3ت� ��?م ی�-��s I7� F"� �� a ه ى، وإذا ت
�F�� ،�ً�6� F�6 م��و�' ا��"��Z، و���F�6�2 F�� P، إذ ه� 

 ��Z"�� rو R�A�� F�� ی�57 ا�*��د r �"219..."م 
ی�ى ����ز ) م1966/هـ1385ت (وآ�ن أم�/ ا����� 

وR4 ا�*�(ن �� ا���5، : ا����� � دًا م/ ا�"6�ن�، أح ه�
�N6' : وم��G` /� F"7� ی' اس�� ام ا�*�(ن�-Gا���5 ا�

                                                 
 .إح��ن 4�س3 ا�A����:  ت�ج"'242 � یR ا�Yم�ن س�6  ا���رس�، ا�"�����ت، ص - 217

 .161-156 ا� آ��ر م�"  س�6  رم��ن ا��G`�، م/ روا�R ا�*�(ن، ص - 218

 .159 ا��G`�، م/ روا�R ا�*�(ن، ص - 219
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ومF���6 �-��نN� ا�"���7' ون�ام��N� ا��� ت��k�� �N� Rی�  
F� .220د��تF وح

وذهd � د م/ ا�76"�ء وا�G�ح�Z/ إ�I ت�"�' هDا ا��جF م/ 
 dp4  ا س�DN� ،س"�ء أ!�ىk� ز�ت (ا��

�� أآ�Z م/ آ��ب م/ آ�FG ی ور �� �U7 ) م1966/هـ1386
E� F�� زي وی�� ث�سN�ب وإ�G�ع، وی�"�F هDا ا��جF ا��

ا���Aی� ا����، وه� �� ج"�R م� : س�� ا�*�(ن، أو: أح��نً�
آ�d �/ تkث�� ا�*�(ن �� ا����س وم� ی !N7� م�F م/ رو�' 
 �ً��GZز ا����� ج?ًء ووض�حً� وت�وتkث� إن"� یYی  ���ة ا��
 /���Q"وم/ ا� ،Fت���Qس3 �� مrا اDآ� ًا، وإن �3 ی��6"� هkوت

 .221م�س�*I ا�*�(ن: مy7pAم/ اس�� م 
 d�pی3 ا����ت�P ) م1985/هـ1406ت (وذآ�G� O  ا�

روح ی5G7 ج�  : "رو�' ا�*�(ن وس�pتF و4�ل إنF: ���ان
�6 م/ ا�G6�رة ا��اح ة �� ،�N3 ح�و�c7"�ت، وی���ا�
 I7� �N�4اه� وج�ارح ��س��2ً� 4��"ً'، ت6"� م���ن ة �

7�Z"ج�ه�ه�، وت �� dA��"ا� I�6"6�ع ا��م��ح إ I7� F

                                                 
220 -F�� F7*ن  :�� �A"ز ا�*�(ن، ص : ن3�6 ا����339��ة إ�. 

�G  : ، ت�*�184T و�6�183، إ��ز ا�*�(ن وا�s?G' ا���Gی'، ص  مI�pA 2�دق ا��ا- 221

م�� ا� ی/ رم��ن، . ، ود96-86ا> ا�"�-�وي، وس�  dp4، ا���Aی� ا���� �� ا�*�(ن، 

2?ح ا���� ي، ن�cی' ا���Aی� . ود. 22وج�O م/ ا���ز ا�"�س�*� �� ا�*�(ن، ص 

 .166ا���� ��  س�  dp4، ص 
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ا����ة، ون*F7 إ�I م�ا`/ ا��4�ع م/ ا�6*�، وإ�I م�ى 
 .222"ا��kث�� �� ا��ج ان

و4�م � د م/ ا�"�k!�ی/ ���V�G �� م ��ل ا���ز 
ا�����، وت� ی  م�rتF، وم"/ ��V �� ذ�U م�"  م���� 

وه� ی�ى أن ا���ز ) م1998/هـ1419ت (ا�-�6اوي 
 .223ح�اجd�s Y ا���5ا����� ی�"�Z �� ت"YیT ا�*�(ن 

وی�ى ا� آ��ر 2?ح ا���� ي أن ����ز ا����� 
/�Gا:ول: "ج�ن : Fا�*�(ن �/ ا���5 ا�ن��ن�' و���ن Vح ی

: ��A�تN�، وت�N� F7�7�، وآ-�G�� F�ی�ه� و!��ی�ه�، ا�Z�ن�
تkث�� ا�*�(ن �� ا���5 ا�ن��ن�' س�اء آ�نP مQم�' أو آ���ة، 

 .224"ا���5 م/ ن���h وث"�اتوم� ی��h �/ هDا ا��kث�� �� 
وذهd ا� آ��ر ��� ح�/ �G�س إ�I أن ح یV ا�*�(ن 
 �Nدوج' :نY"ا� �N�6�G` Vا���5 ا�ن��ن�'، س�اء م/ ح� /�
م�دة وروح، أم م/ ح�V اس�6 اده� ا�"Yدوج ����7 وا�-�، 
وم� ی���ع ��F، ��5 م/ ا���ز ا����� �� �z، إن"� ه� 

 ��N� ت�Aی� وت�Dی�، وحV م�76م�ت �/ ا���5 ا�ن��ن�'،
، وی�ى أن ا���ز ا����� I7�"225 ا����، وت���� م/ ا�-�

                                                 
222 -pی3 ا���� .d�185، إ��ز ا�*�(ن، ص  �G  ا�

 .1/108 م�"  م���� ا�-�6اوي، ا�"6Yة ا�*�(ن�'، - 223

 .2334?ح ا���� ي، ا��G�ن �� إ��ز ا�*�(ن، ص .  د- 224

 .344و ���343 ح�/ �G�س، إ��ز ا�*�(ن ا���ی3، ص .  د- 225
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م� نF�"7 �� تU7 اuی�ت وه� ت�� ث �/ أ�2�ف : "ه�
ا���س وم�ا3N�4 وم-���ه3، وم� ی��ح3N وم� ی�Yن3N، م� 
ن O م/ ���ن �"���ن�ت ا���5 و!��ی�ه�، ودوا�N6� �� (ي 

�� Uن ذ��� ا�*A' ا�*�(ن�'، و4  ی��ن ا�*�(ن ا���ی3، 4  ی
 �� Uن ذ���ذ�U �� ا�� یV �/ أ� اء ا�"�7"�/، و4  ی
ا� ن��، و4  ی��ن �� اu!�ة آE� ،U�DنU ��*�أ اuی' م/ 
ا�*�(ن ا���ی3، وإذ �N� ت�Aر ن���' أو��U ا�Dی/ ت�� ث 
 ،'��Yج �"Nت r ،O���3N �2رة  واض�' ا�"6��3، ���' اrت

� تkث�� ا�*�(ن ا�3�c6 �� ا����س ، أم226"وr ت��I م-N ًا
Fى أن��� 'Gوره 'Gsوح?وة ور 'Gم/ ه� �N�7� F�Gوم� ی� :

 .227ا���ز ا��وح�
ی��G/ ��� �6  هOD ا���' ��/ ن�Aص � د م/ ا���دة 
ا�76"�ء، أن م�3N م/ اآ��I ���� یV �/ هDا ا��7ن م/ 
  �� Uوذ� ،O��6أو �� م F��"ت� �� V�Gز، دون ا��ا��

 م�/ G��sً�، وا!�P�7 ا:س"�ء ا�"3N�4��  �� F�7� '*7p ا�"�*
رو�' ا�*�(ن وه�F�G وتkث��O وس��O، ون��ه� م/ : ��/

 /���Q"ًة ��/ ا��N�و rًا:س"�ء ت او ODه �Zأن أآ rا:س"�ء، إ

                                                 
 .���344 ح�/ �G�س، إ��ز ا�*�(ن ا���ی3، ص .  د- 226

 .345 ا�*�(ن ا���ی3، ص ��� ح�/ �G�س، إ��ز.  د- 227
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، 228ا���ز ا�����: وا�G�ح�Z/ وا�"���ی/ وا�6�م'، ه�
3N"c6م  �� F� ي : وا�"�ادD3 ا��c6ث�� ا�kا�*�(ن ا�� Fی� ث

 �� 3N�6� a��! وإن ،F�6وس�م Fی3 �� ن��س 4�ر����ا�
اس"F، أو زاد �G�رات تYی O وض�حً� أو ت� ی ًا، أو أد!� �� 
 �N�� �Aح Fم� 'Gأ!�ى �4ی dز ج�ان�هDا ا���ع م/ ا��
�Zم ،r ز ا����� أو�: نYاع ه� ت���ي ت�P اس3 ا��

�/ إدراجF ض"/ ح یV ا�*�(ن �/ ا���5 ا�ن��ن�'، ا�Dي ی"
 .وجF (!� م/ وج�O ا���ز

�ز ا����� ی��6���� : �Zم م?�Y ا�����ی/ أن یkت�ا ��
 F3 �� ن��س 4�ر���c6ا� Oث��kو�� ت ،Fو���ن F�s?� �� ا�*�(ن
وس�مF�6، و�DNا ی�Nc ��� أن تkث�� ا�*�(ن ا���ی3 �� ا����س 

�ء ی�ت*� وی���ق وی�"�Y �/ تkث�� O��s م/ آ?م ا:د�
وا���A�ء وا�-�6اء و��sهk� ،3ي آ?م (!� r ی"�/ أن 
 U73 تc6ث�� ا�*�(ن، ومkدرج' ت Iإ� Oث��kدرج' ت �Aت
ا��kث��ات س�G7' تQدي إ�I ا��*�ط وا��Nي واrن� ار، 
��?ف تkث�� ا�*�(ن إی��ً� ور4ّ�ً�، آ"� أن تkث�� تU7 ا:�"�ل 

� ا�*�(ن ���c س���ن م� ت�"�� وتYول (ث�رO، ��?ف تkث�
Oی3 ا�""�  أث��� .ا�

                                                 
228 -?ًZم �cات �� ا�*�(ن، ص :  ُی��cا��، نYود. 120م�"  ا�� . O��7' ا��6�ل، م/  وج�!

��7 ا�G ري، ح*��T وأ��`�� ح�ل إ��ز ا�*�(ن، . ، ود34ا���ز �� ا�*�(ن ا���ی3، ص 

 .155ص 
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 ا����� ا��Eن	

	K1 أد�� ا+���ز ا�
 Fا ا��جDN� آ ةQ"ص ا��Aإی�اد ا�� V�G"ا ا�Dد ه�A*م
م/ وج�O ا���ز، وا��� ت�"� �� `��تN� إ��رات مG���ة، 

/�G7pم Iإ� V�G"ا ا�Dأو ت7"���ت ی���ة، و4  ت3 ت*��3 ه: 
ا����� م/ اuی�ت �� إی�اد أد�' ا���ز : ا�"d7p ا:ول

 �N�7� T�76ا�� Rی' ا�-�ی�'، م�Gا�� Vی"' وا:ح�دی��ا�
�Eی�ز، و�"� ی�Nc م� ��N� م/ إ��رة إ�I ا���ز ا����� أو 

V�G"ا ا�Dا:ه3 �� ه d7p"وه� ا� ،Fإ�� y�"7ت. 
�� إی�اد � د م/ ا���ادث ا��� ت ل �I7 : ا�"d7p ا�Z�ن�

F�6ی3 �� س�م�� و4�ر��F، وم�N� ح�ادث �3�c تkث�� ا�*�(ن ا�
إس?م � د م/ ا��A��' ا���ام و��sه3، وهOD ا���ادث 
���P أد�'، و���N� ��اه  �I7 ا���ز ا�����، وح�ادث 

F� آ ةQم. 
 : ا��d8Q ا�ول

ورد �� � د م/ اuی�ت ���ن �3�c تkث�� ا�*�(ن ا���ی3 
 ��I��6ت F��4 ی�تuا ODا����س، وم/ ه) :Dَه ��َ�ْYَا َ�ْ� أْن

 Uَ7ِْمْ/ َ!ْ-َ�ِ' اِ> َوِت ��ً� Aَ�َ6ً� ُم�ِ�!َ Fُ�ََ�َ�أْی �ٍGََج I7َ�َ اْ�ُ*ْ�(َن
 م/ س�رة 21 اuی' )اَ:ْمZَ�ُل َنNَ�ُ�ِ�ْ� ��7�ِ�ِس 3ْNُ�76َ�َ َیَ�َ���ُ�وَن

ت�G/ هOD اuی' أن ا�*�(ن �� !�`F� PG ا�G�ل مR . ا��-�
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، وه� P**-��229ت�آ�d ا�r �N�� �*6ن*�دت �"�ا�Fc و
د��ة م�جN' :�2�ب ا�6*�ل وا�*�7ب أن ی�kث�وا م�Z هDا 

 .ا��kث�
Fن��Gس F��4 و�� (ی' أ!�ى) : Fِ� َوَ�ْ� أن� 4ُْ�(نً� ُس��َ�ْت

اْ�ِGَ�ُل أْو Fِ� Pْ6َ�p4ُ اَ:ْرُض أْو ُآFِ� 3َ�7 اْ�َ"ْ�َتI َ�ْ� ِ> اَ:ْمُ� 
 م� یF6�A ا�*�(ن �� هDا.  م/ س�رة ا��� 31اuی' ) َجِ"�6ً�

و�*  R�2 هDا ا�*�(ن �� ا����س ا��� تF�*7 "هOD ا�"�4�7�ت، 
وت���F� P أآ�Z م/ ت���� ا�G�ل وت*R�p ا:رض وإح��ء 
ا�"�تR�2  *� ،I �� هOD ا����س و�ODN ا����س !�ارق 
 ��أض�3، وأ�6  (ث�رًا �� أ4 ار ا����ة، �� أ�6  أث�ًا �� �

�s 3ّ�� ا� ،Fا:رض، ا:رض ذات Fس?م وا�"�7"�ن م/ وج�
إ�I ج�نd م� sّ��وا م/ وجF ا���ری�، وإن `6�G' هDا ا�*�(ن 
 Fم�ض�� �� F�6�G` ،O��G6و�� ت Fد��ت �� F�6�G` ،�Nذات
و�� أدا�F�6�G` ،F �� ح*�*�F و�� تkث��O، إن `6�G' هDا 
ا�*�(ن �����ي �I7 �4ة !�ر4' ن��Dة، ی��N� آ� م/ �F ذوق 

ك �7�?م، واس�6 اد �دراك م� ی�جF إ��F و��A وإدرا
F� 230..."وی�ح�  

                                                 
229 -�cم ا�*�(ن، :  ُی��� .18/44ا�*�`�G، ا��مR :ح

230 -�� ،dp4  ل ا�*�(ن،  س�?l 5/96. 
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I��6ت F��4 ی�تuِآَ���ً� : (وم/ ا Vَِل أْحَ�َ/ اْ�َ�ِ ی�Yاُ> َن
ُمَ�َ-��Nً� َمZ�ِنَ� َتْ*َ-��6ِ ِمFُ�ْ ُج�7ُُد ا��Dِیَ/ َیْ�َ-ْ�َن َر��3ْNُ ُث�3 َت�7ُِ/ 

.  م/ س�رة ا�Yم�23اuی' ) ُج�7ُُدُه3ْ َو3ْNُ�ُ�7ُ4ُ إI�َ ِذْآِ� اِ>
F��43ْ َوإذا : (وNُ�ُ�7ُ4ُ Pْ7َیَ/ إذا ُذِآَ� اُ> َوِجDِِمُ��َن ا��Qْ"ُ�ْإن�َ"� ا

3ْNِ�ْ7َ�َ Pْ�َ7ِ3ْ َیَ�َ�آ��7َُن ُتNَِر�� I7َ�َ3ْ إیَ"�نً� َوNَُزاَدْت Fُی' ) (ی�ُتu2ا 
 ا���ْحَ"ِ/ إذا ُت3ْNِ�ْ7َ�َ I7َ�ْ (َی�ُت: (وF��4. م/ س�رة ا:ن��ل
����إن� : (وF��4.  م/ س�رة م�ی583اuی' ) َ!��وا ُس�ً ا َوُ�

ا��Dِیَ/ أوُت�ا ا3َ7ْ6ِ�ْ ِمْ/ Fِ7ِGْ4َ إذا ُی3ْNِ�ْ7َ�َ I7َ�ْ َیِ���وَن Lَ�ِْذ4َ�ِن 
 . َوَیُ*�ُ��َن ُسGَْ��َن َر��َ�� إْن َآ�َن َوْ�ُ  َر��َ�� َ�َ"rً�6ُ�ْ .ُسْ �ا 
��َن َوَیYیُ ُه3ْ ُ!ُ-��ً�َوَیِ���ُGْْذ4َ�ِن َیLَ�ِ ی�ت )وَنu109-107 ا 

ت-�� هOD اuی�ت ا���ی"�ت إ�I أن تkث�� . م/ س�رة ا�س�اء
ا�*�(ن ا���ی3 �� ا�"Qم��/ یQدي إ�I أن ت*-�6 ج�7ده3 
وه� ح�آ' ��s إرادی' ت ل �3�c� I7 ا��kث�، ث3 ت�7/ 

Dِ�ِ rَْآِ� اِ> َتpَْ"ِ�/� أ(ج�7ده3 و3N��74 وتD� /�"pآ� ا> 
آ"� تQدي إ�I أن ی��وا .  م/ س�رة ا��� 28 اuی' )اْ�ُ*�7ُُب

 Iإ� F��6وان� d7*ث� ا�k�� '6��ًا وه� ح�آ' إرادی'، ت س
�ّ! I�6د، وم�س*{ س*�`ً� : "درج' ح"� ا��  �I7 ا��

 yت ا�"�ء وا��ی�A� �2ت !�ی�، وا���ی� ی*�ل Fم� R"ی�
ی�*{ م/ �7ّ�، ��س�6"�ل ا��� ��7�د ت�F�G و��s ذ�U م"� 

ا��*�ط، وح�Aل ا��Aت م�I7� : 3N اج�"�ع أم�ی/
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y�G�����"231/� 'وا���ف : " وه� آ��ی Fی' ا����s
 .232"وا��-�'

I��6ت F��4 ی�تuوم/ ا :) Iََل إ�Yَِوإذا َسِ"�6ُا َم� ُأْن
َ�ُ��ا ِمَ/ ا�T�َ�ْ ا���ُس�ِل َتَ�ى أ3ْNُ�َ�ُ�ْ َتoُ��ِ ِمَ/ ا� �ْمRِ ِم"�� َ�

 م/ س�رة 83 اuی' )َیُ*�ُ��َن َر��َ�� (َم��� َ��ْآGْ�َُ�� َمRَ ا�-��ِهِ یَ/
ورد أنN� نP�Y �� ن�� م/ نA�رى ا��G-' 4 م�ا . ا�"�� ة

 �7"� س"�6ا ا�*�(ن أس7"�ا، و��4 نI7�ρ �� P�Y رس�ل ا> 
F6أس7"�ا م F� وأ�2�ب ���، و��o ا��6/ م/ 233ا��

ام�?ؤه� م�F ث3 س�?نF م�N� آ��o ا���N م/ ا�"�ء، : Rا� م
 3Nدم�� o��� ،F�?ة ام� �م/  Fا�ن�ء وه� س�?ن oو��
 I7� F�Yي أنD3 م/ آ��ب ا> ا�N�7� I7ي ی�Dن ا�k� 3N���6"�

Tح F234رس�� F� ث�kآ?م ا> رج�ء أن ی� ����، وإس"�ع ا�
(ن ی"�/ ویQم/ أم� م�7pب م/ ا�"Qم��/، �"�د س"�ع ا�*�

َوإْن أحٌ  ِمَ/ (: أن ی�*� ا�"�ء م/ ا�-�ك إ�I ا�ی"�ن

                                                 
 .144 ا��اds ا:NG2�ن�، ا�"��دات �� �sیd ا�*�(ن، م�دة !�ر، ص - 231

232 - ،��G�إ��اه�3 (� ة ا���ع، وا��Yن، وا����ة : ، وا���21/58F ا���� ا��ازي، ا������ ا�

 ،F3 ا��س�{، م�دة و� ).2/1069مI�pA ور��F4، ا�"6

، وا�/ ه-�م، ا����ة 7/1/ تkوی� (ي ا�*�(ن،  ا��Gpي، م�"  �/ ج�ی�، ج�مR ا��G�ن �- 233

 .م ي ���� ا��� : ، ت�*�1/489Tا���Gی'، 

234 -�cن، :  ُی���Gا� Rي، ج�م�Gp7/5ا�. 
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 Fُ�ْ7ِ�َْآَ?َم اِ> ُث�3 أ Rَ"َ�َْی Iَح�� Oُ�ِْجkَ�َ َرَك�اْ�ُ"ْ-ِ�ِآ�َ/ اْسَ�َ
Fُ�ََمkْی' ) َمuم/ س�رة ا����'6ا  . 

I��6ت F��4 ی�تuَتْ�َ"�6ُا : (وم/ ا rَ یَ/ َآَ�ُ�واDَِو4َ�َل ا��
�3ْ َت�Gُ7ِ�َْنDNَ�ِا ُ�76َ�َ Fِ��ِ ی' ) اْ�ُ*ْ�(ِن َواْ�َ�ْ�اuم/ س�رة 26ا 

P7A� . Iم س"�ع ا�*�(ن إ� � I7� 3Nا ا���ص م�Dوه
: درج' أن ی�U�D� �ً�6� 3N�6� �2 و�kن ی��7ا ��F أي

��ء : ار��6ا أ�2ات�3 ���-�ش ا�*�رئ �F، أو""��� F�� ا���ا
?�م ح�I ی��A ���ًا، وا��A ی' وا��T��A وا����7{ �� ا�

، وهDا د��� �3�c� I7 تkث�� اuی�ت 235"�6ُ4َا ��F و��O�G: أو
َوإذا َذَآْ�َت َر��Uَ (: ا���ی"' ��3N، و4  ی��ن ذ�U إ�I درج'

 م/ 46اuی' ) ِ�� اْ�ُ*ْ�(ِن َوْحَ Oُ َو��ْ�ا I7�َ أْدَ��ِره3ْ ُنُ��رًا
 �I7 وآ�ن �?س�"�ع �}ی�ت ا���ی"' تkث��. س�رة ا�س�اء

 /) َ�َ*�ُ��ا إن�� َسِ"6َْ�� 4ُْ�(نً� َ�َGً� َیNِْ ي إI�َ ا���ْ�ِ  َ��َم��� �Fِ(ا�
و�3N� q7 أن اج�"�6ا �?س�"�ع .  م/ س�رة ا�/2،1اuی��ن 

 اuی' )َآ�ُدوا َیُ��ُن�َن Gَ�ِ Fِ�ْ7َ�َ ًا(ح�ρ  Iإ�I ت?وة رس�ل ا> 
19/ م/ ا��Yاح3 أي م�?o6G� 3N�6� �ً*2.  م/ س�رة ا�

 .F�7�236 إ���ً� �"� ت? م/ ا�*�(ن

                                                 
ا�-�آ�ن�، م�"  �/ �y�� ،�7 ا�* ی� ا��مR ��/ ��� ا��وای' وا� رای' م/ �37 ا������، - 235

4/514. 

236 -�cی�  :G� ن�، ا�"��دات، م�دة�NG2:ا ds446 ، ص ا��ا ��Gوأ�� ح��ن ا:ن ���، ا� ،

 .8/353ا�"��{، 
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I��6ت F��4 و��) : I7�َْب ُی��َ�أَو3ْ�َ َیْ�3ْNِ�ِ أن�� أْنUَ�ْ7َ�َ ��َ�ْYَ اْ�ِ
 م/ 51اuی' ) 3ْNِ�ْ7َ�َ ِإن� ِ�� َذUَ�ِ َ�َ�ْحَ"ً' َوِذْآَ�ى ِ�َ*ْ�ٍم ُیQِْمُ��َن

ی'، وه� دI7� '�r أن ا�*�(ن (ی' ��ق ا����. س�رة ا��6��Gت
T7ا�� ��4ُْ� َ�ِ�ِ/ اْجَ�َ"Pِ6َ اِ�ْن5ُ : (ا�"6Yة ا�G��4' ا�6�م' �

َواْ�ِ/� I7َ�َ أْن َیkُْت�ا ِ�ِ"Zِْ� َهDا اْ�ُ*ْ�(ِن rَ َیkُْت�َن ِ�ِ"Fِ7ِZْ َوَ�ْ� َآ�َن 
 . م/ س�رة ا�س�اء88اuی' ) ��Nِlَ oٍ6ْGَ�ِ 3ْNُ�ُ6ْ�ًَا

ی�ه� �"� r ی*�G م�ODN� r اuی�ت ا���ی"' ت�"� �� ث��
 ،F7آ T73 �� ا���c6ث�� ا�*�(ن ا�kت ت�Gأو ا���دد إث U-7�
ح�I ا�"�دات م/ أرض وجG�ل، ��? �/ ا�"���7/ م/ 

 .ج/ وإن5، مQم��/ وآ���ی/
 F�� <م� ورد �/ ا�/ م��6د رض� ا Vوم/ ا:ح�دی

ی� رس�ل ا>، (�4أ : ا�4أ �4ρ :P74 ،�ّ7�ل �� ا���G : 4�ل
U�7ل؟ 4�ل�Yأن U�7و�  : Iن36، �*�أت س�رة ا����ء، ح�

 Iإ� Pی'أت�uا ODَوِجْ�َ�� : (ه  ٍ�Nِ-َ� 'ٍإذا ِجْ�َ�� ِمْ/ ُآ�� أم� aَ�ْ�َ�َ
: 4�ل.  م/ س�رة ا����ء41اuی' ) I7َ�َ Uَ�ِ َهrَQُِء َ��Nِ ًا

، �DNا رس�ل 237ح�UG اuن، �����P إ��E� Fذا ����O تDر��ن
kث� ��  س"��F (ی�ت ا�*�(ن ا���ی3 إ�I أن یF� �A ا�� ρا> 

 ا���7 م�ة ��ی' �*� ی�دده� ρتDرف ����O ا�-�ی���ن، و4�م 

                                                 
، وم�اضR أ!�ى، ���3�4 4306، ر34 ا�� یV 88رواO ا��G�ري �� آ��ب ا������، ��ب - 237

 .مI�pA دیd ا��G�، ورواO ا���مDي وا������ وأح" . وا����ء د
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I��6ت F��4 وه� ،yG2أ Iم� �� م�6�ه� ح�kوی� �N�� ��: وی��
) YُیYِ6َ�ْا Pَأْن Uَن�Eِ�َ 3ْNُ�َ �ْ�ِ�ُْدَك َوِإْن َت�Gَ�ِ 3ْNُن�Eِ�َ 3ْNُ�ْ�D6َإْن ُت

3ُ�� .238 س�رة ا�"�� ة م/118ی' اu) اْ�َ�ِ
���"� ه� ی*�أ م/ : �/ أس�  �/ ح��� رض� ا> ��F 4�ل

 P��إذ ج ،O �� م���ط Fة، و��س�*Gا���7 س�رة ا�
�P وس��P ا���س، ث3 �4أ ���P ا���س 239ا���س�� ،

 �"7� ،FG�Aأن ت T��k� �Nم� �ًG�4ی Iی�� Fف، وآ�ن ا���Aن��
O�ّذا ه240اج�E� ا��"�ء Iإ� Fرأس Rر�  �N�� '7cا� �Z"� �

أمZ�ل ا�"y���A ��جP إ�I ا��"�ء ح�I م� ی�اه�، �7"� 
 �Gحّ ث ا�� yG2أρل�*� ،U�D�  :ی� : أت ري م� ذاك؟ 4�ل r

تU7 ا�"?��' دن�A� PتU، و�� �4أت : رس�ل ا>، 4�ل
3Nت��ارى م� r �Nا���س إ�� �cی� P�G2:241 أي أن ،

ءة أس�  ا����' ا�"?��' rس���اr�� �N4س�"�ع إ�I �4ا
 �N��ح I7� P�*G� ح�GAا� Iی�ت �� �*� ی*�أ إ�u�� �ث�هkوت

                                                 
      238 . رواO ا�/ م�جF وأح"  وا���آ3- 

مI�pA ا��G� . م/ ه�مy��2 m ا��G�ري، وضF6 د( أي اضP��p اض�pا�� � ی ًا - 239

4/1916.( 

240 - F�� ي آ�نDن ا��� ).ا�"�جR ا����T( أي أ!�O وأ�O 6 �/ ا�"

 رواO ا��G�ري �� آ��ب ����� ا�*�(ن، ��ب نYول ا�����' وا�"?��' ��  �4اءة ا�*�(ن، - 241

 Vول ا4730ر34 ا�� یYم�37 �� آ��ب 2?ة ا�"����ی/، ��ب ن Oاءة ، وروا�*� '�����

 .!��7 مkم�ن ����:  م/ ��ح ا���وي، ���*�6/322Tا�*�(ن، 
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O��sا�*�رئ و �G4 /م F�� أن ت�ى /�، و��F تkآ�  242ا�Dي ی"
 .ح�Aل ا��kث� ��rس�"�ع إ�I اuی�ت

 : ا��d8Q ا��Eن	
و��F إی�اد � د م/ ا���ادث ا� ا�' �3�c� I7 ا��kث� ��  

Nس�"�ع إ��rی�ت أو اuس?م ت?وة ا� �GGآ�ن س Uوأن ذ� ،�
� د م/ ا��A��' ا���ام وم/ �6 ه3، وأن ا��kث� ��uی�ت �3 
ی�/ !�2� ����6ب، أو م/ ی�*/ ا��7' ا����6'، و���F ت6 اه3 
إ���s Iه3 م"/ r ی�6ف ���ً� م/ ��' ا��6ب، �� ت6 ى 

 .ا�ن��ن إ�O��s I م/ س��� ا�"�4�7�ت
 �"� �/ ا��p�ب وم/ أ��N هOD ا���ادث ح�دث' إس?م

رض� ا> ��F، و4  أورد ا�/ ه-�م �� سdG إس?م �"� 
، و�� آN��7"� ی�6د سdG إس?مF إ�I تkث�O ا�q��G 243روای��/

�*�اءة (ی�ت، وه� ��اتy س�رF` O، أو ��rس�"�ع إ�I ت?وة 
 uی�ت م/ س�رة ا���4'، و4�ل ا�/ إس��ق مρ �ً*76رس�ل ا> 

 244"��> أ�37 أي ذ�U آ�ن: "و��s م�جy ��/ ا��وای��/
 rأو R"ن �"� اس�k� �"N��� ب �� ا����ة���وج"o6� R ا�

 �Gت?وة ا�� Iإ�ρ 3ث ،FG74 �� ا�س?م R4�� '4�رة ا����� 

                                                 
 .9/64 ا�/ ح� ا��6*?ن�، ��y ا�G�ري �-�ح y��2 ا��G�ري، - 242

ح�/، : ، و4�ل م�**F �/ ح یV ا��وای' ا:و�1/431I ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 243

 .��107 ا�"�� ، ��34 م�س�، و4  روى ا���دث' ا�Z�ن�' ا�م�م أح"  : وا�Z�ن�'

 .1/437 ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 244
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 �N� ث�k�� F` م/ أول س�رة Fح�دث' �4اءت F6م P7Aح
، وآ�ن �"� �6  إس?مF � ی  ا��kث� ���*�(ن، وم"� 245وأس37

Aا� I72 Fأن Uی�وى �� ذ� I�G� aأ س�رة ی�س�*� yG
ح�I س��P دم��I7� F ت��4تF، وُس"R �2ت ����F م/ 

إن� D�َاَب (: ، وروي أنF س"R 4�ر�ً� ی*�أ246وراء ا���Aف
 Rٌ4َِ�َ�ا Uَ�َّر *Rٍ�ِِمْ/ َدا Fُ�َ �ی��ن ) َمu8-7اpر م/ س�رة ا�� .

 .F�7� �-sk�247 وح"� إ�I أهF7 و�3 یYل م�ی�ً� ��Nًا
�pوح�دث' إس?م ا� F�� <و ا� وس� رض� ا�"� /� ��

 ρح�/ 4 م م�' وأF6�4 آ�Gاء �4یk� mن r ی�"R ��س�ل ا> 
 �Gت?وة ا�� o6� R"س 'G6� ��F6G إ�ρ F��� Iو���F ��  ا�

�? وا> م� س"rً�4 P6 4{ أح�/ : "وس"R م�F ا�"Yی ، و4�ل
P"7سk� ،Fأم�ًا أ� ل م� rو F248"م�. 

                                                 
 .121و 120 ��2 ا��ح"/ ا�"G�رآ��ري، ا��ح�T ا�"���م، ص - 245

 .43 ا���وي، ا���G�ن �� (داب ح"7' ا�*�(ن، ص - 246

ث�وت م�"  ن��R، : ، ت�*�133T أوردO ا�*�`�G �� ا��Dآ�ر �� أ��� ا:ذآ�ر، ص - 247

 �� ��Zا�/ آ Oي وأورد G6ن*ً? �/ ا�/ أ�� ا� ن�� �/ ج��6 �/ زی  ا� Oت����)�cی� :

 ).3/389م���A ت���� ا�/ آA7� ��Z���ن�، 

248 -�cی'، :  ی��G1/478ا�/ ه-�م، ا����ة ا�� Tم/ `�ی Oوروا ،a�6ض Fنk� F**م� T7ّو� ،

و�� م�"  رواس F674 ج�، : ، ت�*�311Tأ�� ن3�6 ا:NG2�ن�، د��r ا���Gة، ص : ا�/ ه-�م

F-ی'، وا�/ س6  ���  : ه�م�Nوا�/ ا:ث�� �� ا�� w��Aوا����`� �� ا�� �*N�Gا� Oأورد

�!). 
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 36pم /� ��Gوح�دث' إس?م جF��4 �Nو�� F�� <رض� ا :
" �Gا�� P6"سρ ODه q7� �"7� ،ر�p��� ی*�أ �� ا�"��ب 

 أْم َ!7َُ*�ا .أْم ُ!7ُِ*�ا ِمْ/ sَْ�ِ� َ�ْ�ٍء أْم ُه3ُ اْ�َ��ِ�ُ*�َن (: اuی'
أْم ِ�ْ�َ ُهYَ!َ 3ْاِ�ُ/ َر��Uَ أْم .ا���َ"�َواِت َواَ:ْرَض َ�� rَ ُی�4ُِ��َن

آ�د �G74 .  م/ س�رة ا��pر37-35 اuی�ت )ُه3ُ اْ�ُ"pِ�ْAَُ�وَن
وذ�U أول م� د!� ا�ی"�ن : "، و�� روای'249" ی��pأن

�G74"250. 
وح�دث' إس?م أ�� ذر رض� ا> ��F، و��N� أن أ!�O أن��ً� 

F� ی*���ن، : "4�ل ،F73 أن ا> أرس�Yی '��*�P رجً? �"
 �*  – وآ�ن أن�5 أح  ا�-�6اء -����، آ�ه/، س�ح�، 

�4 P6"س I7� F��4 P63، و�*  وضN��*� ه� �"� '�N�ل ا�
 F�6، وا> إن� Fن أح  �6 ي أن��� I7� 3��7أ�4اء ا�-�6 �"� ی

3 ���ذ��نNدق وإن�A�" م/ رس�ل R"وس '�، �kتI أ�� ذر م
 .251 وأسρ37ا> 

وح�دث' إس?م أس�  �/ ح��� وس6  �/ م6�ذ رض� ا> 
> ��N�� F"�، ح�V �4أ �N�7"� مd6A �/ �"�� رض� ا

                                                 
249 - Vري، �� آ��ب ا������، ر34 ا�� ی��Gا� O4573 روا. 

 .1/243 ا����`�، م��6ك ا:�4ان، - 250

، و4�ل ا���وي 6309 رواO م�37 �� آ��ب ����� ا��A��'، ��ب ����� أ�� ذر، ��34 - 251

�N��6-أ�4اء ا� /� F-م :F4�`و Fأن�ا�. 
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م� أح�/ هDا ا��?م وأج"F7، : م���دی/ ا�*�(ن، وآ�ن� ی*�rن
 .252وأس7"�

وح�دث' إس?م س�ی  �/ ا�A�مP رض� ا> ��F وآ�ن 
 O 7َ����ًا �G�Gً� م/ س��ن ی�Zب، ی�"�F �4مF ا���م�، �

 ،FGون� F���و O�6�و" O�� � ،ح�جً� أو م�6"�ًا '�ج�ء م
 ��6 ا�Dي مU6 م�Z ا�Dي : إ�I ا�س?م، �*�لρرس�ل ا> 

ح�"' :  وم� ا�Dي مU6؟ 4�لρم�6؟ �*�ل �F رس�ل ا> 
: ρا��ضN� �7ّ�، ��6ضN�، �*�ل �F رس�ل ا> : �*"�ن، 4�ل

 F�Yا، �4(ن أنDي م�6 أ��� م/ هDم ح�/، وا�?�إن هDا ا�
 ρا> تI��6 �7ّ�، ه� ه ى ون�ر، ��? �F�7 رس�ل ا> 

إن هDا �*�ل :  �kس37، و4�لا�*�(ن، ود��O إ�I ا�س?م
 .253"ح�/

وح�دث' إس?م إی�س �/ م6�ذ رض� ا> ��F وآ�ن s?مً� 
 3Nو�  م/ ا:وس، ج57 إ�� �� '�م/ س��ن ی�Zب، 4 م م

 �Gا��ρ3 ا�*�(ن، �*�ل إی�سN�7� ?وا> : " وت ODأي �4م ه
F� 3م"� ج�� ��! ..." U73 أن هNإی�س �6  رج�� VG7و�3 ی

                                                 
 .إس��دO م�س�: ، 4�ل م�**54F-2/52 ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 252

 .155 ا�"G�رآ��ري، ا��ح�T ا�"���م، ص - 253
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�G� وی�"  وی�yG ��  م�تF �? ی-��ن أنF وآ�ن ی�7N وی
 .254م�ت م�7"ً�

وح�دث' إس?م أول س�' م/ ا��Yرج، ح�V ح ث3N ا��س�ل 
ρس7"�اk� 3 ا�*�(نN�7� ?255 وت. 

وت��G� a�4  �/ ر��6' رض� ا> ��F �/ ن3c ا�-�6 �6  
م� آ�P :�4ل : "أن أذهc� F7"' ا�*�(ن و�?F�s، وآ�ن ی*�ل

 .256" س�رة ا�G*�ةا�-�6 �6  أن �7"�� ا>
و�� ا�"��ورة ا��� حP7A ��/ ا����� وج��6 �/ أ�� 
`��d رض� ا> ��d7` ،F ا����� م/ ج��6 أن ی*�أ 
 Iح� ����I ا��G� ،3أ 2 رًا م/ س�رة م�ی�*� ،F�7�

F���� P7�!3 257اNح��Aا!��7ا م Iح� F��4�أس I�، و�
3N�7� ?258ح�/ س"�6ا م� ت. 

 م ى ا��kث� ا�Dي آ�ن ی��A و�� � د م/ ا��وای�ت ���ن
 3N�6G� Uذ� �Aی�ت، ویuا I7"-�آ�/، وه3 ی��"�6ن إ��

                                                 
 ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، و4�ل م�**F، ح یV ح�/، وا�"G�رآ��ري، ا��ح�T ا�"���م، - 254

 .155ص 

، 3/148، وإس��دO م�س�، وا�/ آ��Z، ا�G ای' وا��N�ی'، 2/45 ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 255

T�*د: ت� .F4�أح"  أ�� م3�7 ور�. 

 .43م�"  ح�/ ه���، ا�"6Yة ا�*�(ن�'، ص .  د- 256

257 - �N�7� Rول ا� مYة ن�Zم/ آ P7س��ة ا�/ ه-�م ���7( أي ا�� T*م� aم/ ت�6ی.( 

 . ح یV ح�/:، و4�ل م�**1/424F ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 258
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إ�I درج' ا�*��م م/ ا�"57 مR ت��� ا��جF، وإ�I إ!?ف 
Uی�ت م�ة أ!�ى، وم/ ذ�uا���  �6 م س"�ع ا: 

أرسF7 ا�"L م/ �4یm إ�I "ح�دث' ��G' �/ ر��6' ح�/ 
 �Gا��ρا�"�ل وا����دة وا� F�7� وا�6?ج إن آ�ن  ���6ض U7"

Fی���ج ... �Gا�� F�7� �4أ ،F� إذا ��غ م"� ج�ء Iح�ρ /م 
 O�Nl a7! Fی ی I*4  أ� PAم� 'Gو�� ،P7A� أول س�رة

 إ�ρ Iم�6" ًا �N�7"� ی�"R م�F، ح�I ان�IN رس�ل ا> 
4  س"P6 ی� أ�� ا����  م� : "�� ، ث3 4�ل] 37اuی' [ا�� ة 

إ�I أF���2 �*�ل �3N�6 �*�م ��G' " س"k� P6نP وذاك
o6G� : يDا� Fج�ءآ3 أ�� ا����  ���� ا��ج  *� <�� a7ن�

: م� وراءك ی� أ�� ا���� ؟ 4�ل: ذهF� d، �7"� ج57 إ��3N 4���ا
ورا�� أن� س"r�4 P6 وا> م� س"P6 مF7Z 4{، وا> م� ه� 

�N�ن'��� rو ،������ rس��ك وا> ی� : 4���ا.... ���-�6، و
�� م� �q7 �� ا��?وة  ρ، و�� روای' أن ا���G �259 أ�� ا���

I��6ت F��4) : 'ِ*َ�ِ�2َ �Zَ3ْ 2َ�ِ�َ*ً' ِم�Eِ�َْن أْ�َ�ُض�ا َ�ُ*ْ� أنDَْرُتُ
4�م ��k� 'Gم�P7A�  . U م/ س�رة13اuی' ) َ��ٍد َوَثُ"�َد

 O3 وج وNإ�� R7"� رج� ،F�� a��F�� I7 ون�� O ا��ح3 أن ی
وO�G! 3N�7� w4، وم� . �I م�" kG2  4 إ: م����ًا �*���ا

                                                 
ا�� یV ح�/، وأ!�جF ا�N�G*�، �� : ، و4�ل م�**1/370F ا�/ ه-�م، ا����ة ا���Gی'، - 259

674�، وا��ج�ن�، �� ا��س��' ا�-���'، ص . ، تT�76 د2/201د��r ا���Gة  �p6"ا�  G�

124. 
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F��4 �"م/ ا�*�اءة، وم FG74 �� dم/ ا��� R44  �7"�3 أن : و
 .260"م�" ًا إذا 4�ل ���ً� �3 ی�Dب ���P أن ی�Yل ��3 ا�D6اب

 ،mن�� م/ �4ی Fإ�� R"ح�دث' ا����  �/ ا�"���ة ح�/ اج�
 �Gرأي  واح  �� ا�� I7� �6ا" ح�ρ r Iوأرادوا أن ُی

�N�ن' أو ی�3N�D ا���س��� F�7� 3� ��F، وت�ددوا �� ا��
������ أو �����ن أو �kنF ����، وآ�ن رأي ا����  أن آ?م 

وا> إن �*��r " : F ی-FG ���ً� م/ ذ�U، و4�ل �ρ3Nم�"  
� ،F7م� ق أس� O?أ� �"Z"� Fوة، وإن?p� F�7� وة، وإن?�

F3 م� ت��p��� Fوإن ،I76ی r�76 و�� Fو�� روای261"وإن ، '
 �G�7� أن ا����  4�لρF�7� ُمُ� : ( ا�4أ �7ّ�، �*�أkْإن� اَ> َی

��6َ�ْْ ِل َواِ�ْحَ��ِن َوإیَ��ِء ِذي اْ�ُ*I�َ�ْ َوَیINَ�ْ َ�ِ/ اْ�َ�ْ�َ-�ِء 
�3ْ َتDآ�ُ�وَنُ3ْ �76َ�َ�ُcُ6َِی �ِ�ْGَ�َْوا �ِ� م/ س�رة 90اuی' ) َواْ�ُ"ْ�َ

وا> إن �F ��?وة، : "*�ل �ρ أ� ، ��k�د ا���G: 4�ل. ا����
وإن �p� F�7?وة، وإن أ�?Z"� O"�، وإن أس�F7 �"� ق، وم� 

 .262"ی*�ل هDا �-�

                                                 
 آ��Z ، وأوردO ا�/300، وأ�� ن3�6، د��r ا���Gة، ص 2/203 رواO ا�N�G*�، د��r ا���Gة - 260

 .1/243، وأوردO ا����`� �� م��6ك ا:�4ان، ��3/61 ا�G ای' وا��N�ی'، 

أs ق : آ��Z، ی*�ل: ا���/ وا��ونT، وم� ق: ، وا�p?وة3/95 ا�/ آ��Z، ا�G ای' وا��N�ی'، - 261

�p"ا:رض: ا� P4 sوأ ،O�p4 �Zآ : PGA!3 ا��س�{، (أإ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"6

 ).652 و2/570

262-N�Gة،  ا��Gا�� ��rج�ن�، ا��س��' ا�-���'، ص 2/199*�، د� .123، وا�
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ح�دث' أ�� س���ن وأ�� ج�N وا:!�5 �/ ��یT ح�/ 
 �G�4اءة ا�� Iإ� R"���� 3 م���دًاNج آ� م��!ρ �7Aوه� ی 

 r وآ� F�� R"�7ً� ی����ً? �� ���D!k� ،F آ� رج� م�3N م
��ن 2�حG� ،FG�ت�ا ی��"�6ن �F، وا��*�ا وه3 ی376"� 

��� ون، ��6�ه وا أن r ی�6دوا، إr أن3N ��دوا ��7' ث�ن�' 
 .263....وث��Z'، ث3 ت6�ه وا ج�زم�/ أن r ی�6دوا

ح�دث' م�R ا�"-�آ�/ أ�� ��� ا�A یT رض� ا> ��F م/ 
 F���ا�A?ة وا��?وة �� ا�"�  ا���ام �"� آ�ن ��?وتF و�

 �� F� ًا ا�A?ة م/ ا��kث�� ا��ذب إ�I ا�س?م، ��ت�D م�
����ء دارT�p� ،O ا����ء وا:وrد ا������ن ی���7ن م/ آ� 
ح ب إ�r ?ً�� F��� Iس�"�ع ا�*�(ن، ��O�N ا�"-�آ�ن 

Oج�رk� '�s ا�/ ا� F�*7� ،ة�Nا� Iإ� OوQ�6�د ی*�أ �� . وأ�
 ��F، و!��O ا�/ دارO، و��I م� ًا ����ء دارO ی�7A وی*�أ

 '�s ا�– mم/ �4ی }��� – ،Oوج�ار Fإ!��ء ت?وت /�� 
���ار : "�*�ل أ�� �� Iج�ارك، وأرض Uن� َأُرد� إ��E�

��ء وا���ث� 264"ا>G��� F�� <رض� ا ��، و4  ا��N�ُ أ�� �
 �Gا�� I2ت?وة ا�*�(ن، وح�/ أو  ��ρ أن Fم�ض �� 

                                                 
263-�cی'، :  ُی��G1/397ا�/ ه-�م، ا����ة ا��F**4�ل م� ، : O و��� ،Oع إس��د�p*نr a�6ض

 ��r ا� �� �*N�Gا� Oی' 2/206روا�Nای' وا�� Gا� �� ��Z3/62، وا�/ آ. 

، وا�/ ه-�م �� 3692 ر34 ا�� یV ،74 رواO ا��G�ري �� آ��ب ����� ا��A��'، ��ب - 264

 .3/91، وا�/ آ��Z �� ا�G ای' وا��N�ی'، 2/471، وا�N�G*� �� ا� ��r، 1/466ا����ة ا���Gی' 
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'-��� F� P��4 ،س����� ��إن أ�� ��� رج� ": ی�7A أ�� �
��ءGا� FG7s إذا �4أ ا�*�(ن aو�� روای'" أس�" : ��إن أ�� �

��ءGا���س م/ ا� R"3 ی�� U265"إذا 4�م م*�م. 
أم� ا���ادث ا��ا�A�  6� '64 ا���Gة ��N م/ ا���Zة 
��ن، و4  ح�Pc ��� آ�d ا���ز و����� ا�*�(ن "�

 م"��' م/ ا���ادث ا��� ت�G/ م ى ا��kث� 266و��sه�
�q��G واrن�6�ل ا���6ي � ى ت?وة اuی�ت أو اrس�"�ع إ��N�، ا

ا�"R ��/ : و��"� ی�7 م"��' م�N�، رو�� �� ا!���ره�
ا�* ی3 وا�� یV، وإی�اد ح�ادث ت�T76 ���� ا�"�7"�/، و�"/ 
أس37 ��"�ع ا�*�(ن أو ت?وتF، و�"/ �Yم �I7 م6�رض' 

آ"� رو�� ا�*�(ن، ث3 � ل �/ ذ�dG�� U تkث�u�� Oی�ت، 
'���Gم �N�� م ذآ� ا���ادث ا��� �: 

                                                 
265 - Vر34 ا�� ی ،'��" رواO ا��G�ري �� آ��ب ا�"��'، ��ب حo ا�"�یo أن ی-N  ا�

633Vة، ��ب اس��?ف ا�م�م، ر34 ا�� ی?Aم�37 �� آ��ب ا� O940 ، ورواaأي : ، وأس�

��ء Gا� Rس�ی d7*ا� T�4ري(ر��Gا� mم/ ه�م.( 

266 -�cن �� (داب ح"7' ا�*�(ن، ص :  ُی���Gآ�ر، ص 45-41ا���وي، ا��Dا�� ،�G`�*وا� ،

-83، و�G  ا> س�اج ا� ی/، ت?وة ا�*�(ن ا�"�  ����N7� (دا�NA��A! �N�، ص 124-135

 .254-203، وح� ر �4'، مR ا�*�(ن ا���ی3، ص 87
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 F�� <رض� ا Tی Aا� ��4 م و�  م/ ن�ان �I7 أ�� �
��ا G� 3Nم� م/ ی*�أ ا�*�(ن ����تk� ،3م/ أم�ره z� ��

�� .267"ه�Dا آ�� ح�P�4 I ا�*�7ب: "���ًء � ی ًا، �*�ل أ�� �
I��6ت F��4 أ��ا�� R"َمُ� َوأْ�ِ�ضْ: (سQْ2َْ ْع �َ"� ُت��َ /ِ�َ 

 س ت: "��  و4�ل.  م/ س�رة ا���94اuی' ) اْ�ُ"ْ-ِ�آ�َ/
Fح��A��"268. 

F� ��*� ،��Gی a4�� ان�ً�  مّ� �*�رئ�Aم3ّ : روي أن ن
3: "���P؟ �*�لcوا�� �-7�"269. 

�N� م/ ج�ری'، �*�ل �ً��A� �ًا:2"�6 آ?م R"س : U74�ت
: أَو �F��4  6 تA� I��6�ح': "أ�P��*� ،U�Aا> م� 

أْوَحْ�َ�� إI�َ أم� ُم�َسI أْن أْرِضE�َ Fِ�6ذَا ِ!Fِ�*ِ�ْkَ�َ Fِ�ْ7َ�َ Pِ�ْ ِ�� َو(
ا�3�َ�ْ َوrَ َتَ��ِ�� َوrَ َتYَ�ِْن� إن�� َراد�وOُ إUِ�ْ�َ َوَج�Oُ�7ُ�ِ ِمَ/ 

"R �� (ی' واح ة .  ا�*wA م/ س�رة7اuی' ) اْ�ُ"ْ�َس�7َِ/�
 .270"��/ أم�ی/ ون��N/ و!�Gی/ و�-�رت�/

                                                 
267 - ،/��Gن وا����Gح�، ا��، 43، ت�*�G� T  ا��?م ه�رون، وا���وي، ا���G�ن، ص 3/151 ا�

 .46!��7' ا��6�ل، م/ وج�O ا���ز �� ا�*�(ن ا���ی3، ص . وأوردO د

 .56!��7' ا��6�ل، م/ وج�O ا���ز �� ا�*�(ن ا���ی3، ص .  أوردO د- 268

ا��pب : ، وا�-�1/242، م��6ك ا:�4ان، ، وا����`�1/241ا�*�ض� ���ض، ا�-��،  269

و4  ت��ف ) 1/476إ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"63 ا��س�{، (وتh��N ا��Yن وا�-�ق 

Iا���7 �� م��6ك ا:�4ان إ� :'��-7�. 

 زی�دة �� ت����2 56!��7' ا��6�ل ص . ، و��  د1/229 ا�*�ض� ���ض، ا�-��، - 270

 .ا���دث'
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ح�� أن ا�/ ا�"*�R، وآ�ن م/ أ�yA أه� وF�4 أراد 
َو�4َِ� َی� : (ا�*�(ن و��ع ���GA� �ّ"� ،F ی*�أم6�رض' 

أرُض ا�6ِ7َ�ْ َم�َءِك َو َی� َسَ"�ُء أ�6ِ7ِ4ْ َوoَ�sِ اْ�َ"�ُء َو4ُِ�َ� 
/َ�"�ِ��cِدي� َو�4َِ� 6ْ�ُ ًا 7ْ�َِ*ْ�ِم ا��' اuی) اَ:ْمُ� َواْسَ�َ�ْت I7َ�َ اْ�ُ

أ�N  أن هDا : " �"� و4�ل��جR �"�� م�.  م/ س�رة ه�د44
�-Gی6�رض، وم� ه� م/ آ?م ا� r"271 'َGن� o�َو4  ر ،

�`�Gا��ا��6 وا� R�*"ا�/ ا� Iا���دث' إ� OD272ه. 
 Fا:ن �5 �� زم� q�7� الYّ3 ا���أراد ی��I �/ ح
 I7� وD��� س�رة ا�!?ص �� �c�� ،م6�رض' ا�*�(ن

Y� hوی�� ،�N��Z4�لم ،�Nم��ا� I7� F"�" : '�-! ت�������
 .273"ور4' ح"I7� ���7 ا����' وا�ن��'

F� ي 4���ا ��أیN� : "ح�I ا��*�ش أن أ�2�ب ا�����7ف ا�
ن36 أ�"� م�Z : ا����3، ا�"� ��� م�Z هDا ا�*�(ن، �*�ل
وا> م� أ4 ر وF�6� : r، ��ح�d أی�مً� آ��Zة ث3 !�ج �*�ل

 P��� ا أح ، إن�Dه T�pس�رة ا�"�� ة، ی Pج��� a�A"ا�
���cت �Eذا ه� 4  نTp ������ء ونIN �/ ا���V وح�7ّ 

                                                 
 .1/242 ا�*�ض� ���ض، ا�-��، - 271

، 133-131، وا��G`�، م/ روا�R ا�*�(ن، ص 155و154 ا��ا��6، إ��ز ا�*�(ن، ص - 272

 ،�N� مYون*� ن3�6 ا��"�A أ�4اrً �� ن�G' م6�رض' ا�*�(ن إ�I � د م/ ا:���ص و�3 ی

F��آ� �cز ا�*�(ن، ص : ُی�� .68 و67 و�58��ة إ�

  .1/242 ا�*�ض� ���ض، ا�-��، - 273
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 F4 رت /� �G!ء، ث3 أ��Z6  اس�� I�Zت��7ً? ��مً� ث3 اس�
 .275"، وr ی* ر أح  أن یkت� �DNا274وح�"�F �� س�pی/

 ��s /أد��ء ا��6ب م o6� /� �رض  ��روى م�"  ر
� o6� �� ن�GهD3 آ�ن�ا یNا�"�7"�/ أن Iرم��ن إ� ����

 3N43 م/ ا�"�7"�/ ���"�6ا ا�*�(ن وی"��6ا ذوNت م6�ر����
 .276ا����6 و��6ره3 ا��وح�ن� ا:د�� ��"�ع (ی�تF ا�"6Yة

أورد س�  dp4 �� ت���� س�رة ا��3 اس�-��F�َ ح�دثَ' 
 �G3 ا��N�7� د ا�"-�آ�/ �"� �4أ� س�رة ا��3 وس  ρس

N� ��76�، �� یV �� (!�ه� وس وا مF6، و��FZَ �/ ت
�*  : "، 4�ل277ا���ان���s T م*�R وr م*�Gل س� ًا وr م��ً�

 �� �pد، وی���*�P ���ة أ��V �/ ا��dG ا�""�/ �DNا ا��
اح�"�ل أنF �3 ی*R، وإن"� ه� روای' ذآ�ت ����76 ��دة 
ا�"N�ج�ی/ م/ ا��G-' �6  ن�� ��Nی/ أو ث?ث'، وه� أم� 

آU�D وP64 �� تU7 ا����' ی���ج إ�I ت��76، و���"� أن� 

                                                 
 .و�I م/ س�رة ا�"�� ة ی*A  اuی' ا:- 274

 .2/4 ا�-�آ�ن�، ��y ا�* ی�، - 275

276 - 3�� .1/169) ا�"��ر( م�"  ر��  رض�، ت���� ا�*�(ن ا��

277 -Tا���ان� Vذان :  ح ی) �� I*ن أ��p�-أن ا� �N�4ال ��6 ة م�k� /د ا�"-�آ����F ت��76 س

"��7ة �� وا، وه� ا�"-�آ�/ �G�رًة ��N� م ح 3N�N�u،وه3  ی��cنN� م/ ج"7' اuی�ت ا�

?ًZم �cون، ُی���Zآ Oرد ،y��2 ��s �`�� Vزي، زاد ا�"���، وا�-�آ�ن�، : ح ی�ا�/ ا�

ج"�s Rن�ق وه� `��� م��� أ��o `�ی� ا���ق ج"�� : ، وا���ان�y��3/462T ا�* ی�، 

 �c�"ا�) ،Tن�s 3 ا��س�{، م�دة ). 2/657إ��اه�3 مI�pA ور��F4، ا�"6
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آ�P ��/ ر�*' ن�"� ح��"� `�ق ... ا�-�6ری' ا���2' 
 ،3أس"���� �2ت 4�رئ �7*�(ن م/ �4یd، ی��7 س�رة ا��
��ن*Rp ����� ا�� یR"���� V ون�PA �7*�(ن ا���ی3، وآ�ن 
�2ت ا�*�رئ مQث�ًا وه� ی�ت� ا�*�(ن ت�ت�ً? ح��ً�، و���ً� 

وارتa آ��ن� ت�P وP-� �ً��-�،O ... R4 مF6 ��"� ی��7
�7"� ... م/ ا���رةا�7"��ت ا�"����6' �� ا�"*Rp ا:!�� 

 P6"وا(س ُGُ�ْوا ِ> َوا ُ س�ت م/ آ�نP ا��ج�' 4 ) َ��ْسُ
�G74 ح*ً� إ�I أو2���، واس����P رج�' ���7' م�دی' ذات 
 rو ،h7ی�� F7ج�"� آ �c� ،Fم*�وم� U7م�دي، �3 أم �Ncم

�Gأن أث U��"أت U7أم r ،'دم��ً� ه�ت� a�F، وr أن أآ�
اح�G�سN� مR ا�N  وا�"��و�'، وأدرآP �� هOD ا�c�7' أن 
 Uآ�م/ �� ذ� Fإن ،d�4ی F7�76وأن ت ،y��2 د�ح�دث ا��
 �� '�Y�Y"ا�ی*���ت ا� ODNا ا�*�(ن، و�DN� d�ا��p7�ن ا�6

 .278..."س��ق هOD ا���رة
F�7 ا���Gی' وذآ� س�  dp4 ح�دث' حP7A مF6 أث��ء رح

 '6"إ�I ا��rی�ت ا�"�� ة ا:م�ی��'، ح�V 4�م ��Gp' ا�
وأداء ا�A?ة �I7 م�/ ا�����' مR � د م/ رآ��N�، وآ�ن 

س� ة م/ هDا ا��- ، "م-N ًا ��P ان�O�G اu!�ی/، إr أن 

                                                 
278 -?l �� ،dp4  ه�ت�'637 و 7/636ل ا�*�(ن،  س� I�6م����6' : ، وم) I�pAإ��اه�3 م

 ).2/980ور��F4، ا�"63 ا��س�{، م�دة ه�/، 
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����� ��"� �6  أنN� ی��s?��' ه�ر�' م/ ج��3 ت��� 
ل، ت��o ����ه� و������F، آ�نP � ی ة ا��kث� واrن�6�

��� مR وr ت�"��U م-���ه�، ج�ءت ت-  �I7 أی ی�� ���ارة، 
 إنr �N ت"U7 ن��N� م/ ا��kث� – �� إنY�7ی' ض��6' –وت*�ل 

ث3 ... ا�A� T�"6?ت�� هOD وم� ��N� م/ !-�ع ونc�م وروح،
إن ا�"�ض�ع ا�Dي :.... آ�نP ا�"��جkة ا��*�*�' ��� وه� ت*�ل

 �ODN –م�م آ�نP ت�د �� أث��ء آ?مP�� F ح��، ه� أن ا�
 �*�ات م/ ن�ع (!� ��s �*�' آ?مF، ن�ع –ا��7' ا�"�س�*�' 

 Pا��*�ات ا���2' آ�ن ODإی*��ً�، ه T"م�س�*�' وأ� �Zأآ
ُت� ث ��� ر�-' و4-�6ی�ة، إنN� ��ء (!�، آ"� �� آ�ن 

 ح�d ت��G6ه� ا�"��"  -ا�م�م م"�7ءًا م/ ا��وح ا�* س، 
Nی�ت –� م/ م�����uت��6 ا �Nن� �74ً?، ث3 أدرآ�� أن�� وت�

ا�*�(ن�' ا��� وردت �� أث��ء !Gp' ا�"6'، و�� أث��ء 
 Pة، وآ�ن?Aا�– Uذ� Rا� ه-'، – م Iة ��� ت �� إ�kم��ج 

 ،P74 �"4�� ة آ ODه Pً�، و������3 م"� ن*�ل Nت� r م/ س� ة
�� Oم"� ذآ� �N��Zا���دث'، وو�4ع أم ODو�4ع ه /� ��s و�

 o6� Fp*�7ا ا�*�(ن س�ًا (!� تDأن �� ه I7� '�rواح  ذو د
Fد ت?وت� .279..."ا�*�7ب �"

                                                 
  .423-4/421 س�  l �� ،dp4?ل ا�*�(ن، - 279
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 Pآ�ن �Nأن ،Pرس�!�G� '���6وذآ�ت ر���' 3�4 ا��7' ا�
�� ا�Yا�� ���376 ا��7' ا����6'، و2�د�N� وه� ه��ك أن 
 ،�ًc��4 �ً��2 �Aاء، وآ�ن ا����Aا� 'N�4ی' ج �� Pآ�ن

وا��D�ب م��-�ا یp/، یYی  �� ض�T ا���س، وا��Nاء س�آ�ً�، 
وآ�ن ا��P4 أ�2ً?، و4  ارت�R �2ت ا�"Dی�ع ��?وة أح  
ا�"*���/ ��G4 س��' م/ م��  ا��p�ر، و�3 یVG7 �6  أن 
اس�*� �N� ا�"��ن أن زایN7� ض�*N� وإح��س�D��� �N�ب 
 Iإ� �N��"اس� ��s U�D� ?ً�76ت  و���p*5، وذآ�ت أنN� �3 ت

"*�ئ، وr  4حPc ذ�U أی�ً� �I7 ا���س، ح�I �2ت ا�
ا���3 وا�"��Y ا��� ان�-�ت أم�م ا�"��زل وا����م �*  

�� .280....اس���نP ه� أی�ً� ت
 '�N*س��' ا���"��� Vح�Gا� aوذآ� ا:س��ذ م�"  ح��
 ،�N�  ��یP أنF ذهd إ�I �� ن ��*�ء م��ض�ة �� م����

�(ن �� م��G ��ضR ا�"���7ن ���N"�c� ��یpً� م/ ا�*
 Iا���س ح� F6"ا���س، وم� أن �4ئ ا�*�(ن وس R"ا��Aت �
ت�ا�  �I7 ا�"�  ج"���s R ج��7ا ی��"�6ن ا�*�(ن آkن 
�د أن أT7s م��G ا��Aت "� /��I7 رؤوس3N ا���p، و�
اس�6 ادًا �G ء ا�"��ض�ة أ!D ا���س ی����Aن، �6PG م/ 

                                                 
، و4  ذآ� أنF 24م�� ا� ی/ رم��ن، وج�O م/ ا���ز ا�"�س�*� �� ا�*�(ن، ص .  د- 280

 .مN6�س"R هDا ا��?م م�N� �� �*�ء أآ�دی"� 
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 ODه /�  : ا�c�ه�ة، �*�لذ�U، و�6  ا���اغ سP�k إم�م ا�"�
م� ن��د ن��y م��G ا��Aت �� أي وI7� P4 ا�*�(ن ا���ی3 "

 3N3 أنs�6/ ر���7ن !�ح�I ی��ا�  ا���س �I7 ا�"�  وی
 Fc�� 'ورو� O���� 3هD!kی F��r ی�*�Nن ا�*�(ن، و�

 .281"وم�س�*�E� ،Oذا ان�PN ا��?وة 4�م�ا آ"� ج�ءوا
�4أت : "ن ��Fأم� ا:دیd ن*�r ح�� �*�ل �/ تkث�� ا�*�(

ا�*�(ن �kذه��7، وتF� P*"6 ������، ث3 أ� ت ا�*�اءة 
P282..."��م��N"ة اس �A4 Fو�  : /��Gم/ وح� ا�*�(ن، �� ت

 .�c"' إ��زO وت��I7� F4 س��� ا�"6Yات
 Rم '�A�-3 ا�Nر��وت�37 � د م/ ا�"��-��4/ �/ ت

إن : "ا�*�(ن، وم ى تkث�هF� 3، وم/ ذ�U م� ��7s�� F���4ي
 ا����ب ا�Dي ی�I7 آ� ی�م �� `�ل ا�6��3 ا�س?م� هDا

 I7� ،�7"��� 5م/ أي حQ"ن�5 ا� �� R4ی� r Fو��ض
 Iإ� Fن�� dGورة ی���ا�6�5، إنF م/ `�یT ا��?وة ا�"
ا�"Qم��/ أآk� �Zآ�Z، ی�مً� �6  ی�م، إنF ی�R4 �� ن�5 م/ 

 .283..."ی�O�7 أو ی��A إ��F ح�ً� �"�*ً� م/ ا�"N��' وا��-�'

                                                 
  .55!��7' ح��/ ا��6�ل، م/ وج�O ا���ز �� ا�*�(ن ا���ی3، ص .  د- 281

  .202ن�ر ا� ی/ ���، ��7م ا�*�(ن ا���ی3، ص .  د- 282

إ��رات ا���ز : ، م�Gpع �Dی� آ��ب�275"�د ا� ی/ !��7، 4���ا �/ ا�*�(ن، ص .  د- 283

 P7*ی/ نD��� Yم�ج aت�6ی Fز ���7رس�، و��� .�G�رات��3N مc�ن ا�ی
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ا��اR4 :ن ج"� ا�*�(ن و� یR أسP��4" : ،F��7 آ���� و
أم� r ی��F� R�p ا�*37 و�2ً� وr ت�6ی�ً�، وم/ ا�"*�ر أن 
 I*م/ م�س� F� 36وم� ی� ،Fورو�� F��"تDهd ا���ج"' �

d�� P�� '�c��"...284 ت ه� �� O��s م/ ا�
و��/ ح�I أ��� ت�ج"' م"��' �7*�(ن : "...و4�ل rن و

r ت��R�p أن ت���� �Eی*�ع ا���ر �� ��� م���ب 
ا�"�س�*� اuس� �I7 ا��جF ا�Dي ی�تF� �N7 ا�"�37، و��5 
ی��R�p ا����� أن ی رك ���ً� م/ رو�' آ7"�ت ا�*�(ن 

 .285"و�4تN� إr �� م� ی�"R م*�`R م�F م�تF��7� '7 ا:�72'
�/ أس�R�p مN"� ح�و�P أن أa2 ا:ث� : "وP��4 ه�ن�

�G74، �37 أآ  أن��N م/ �4اءة ا���رة ا�Dي ت�آF ا�*�(ن �� 
ا�Z��Z' م/ ا�*�(ن ح�I وج ت�� س�ج ة ����T هDا ا���ن، 

286"���نP هOD أول 2?ة �� �� ا�س?م. 
و4  ثPG تkث�� اuی�ت �I7 ا�6*� ا�G-�ي ��س�6"�ل 
 ��� '�s�ز ی*�5 ا�"�ج�ت ا� م�Nج �Nوم� ،'Zة ا�� یYNا:ج

�' م� دة، ��� ح��' د4'، وه� أر�R م�ج�ت ��� م�N� س�
 م�ج' �� ا�Z�ن�'، و�� 25-13ا��*c' ی���ك ا�"� ����' 

ح��' ا�N وء ا����� وا������ ا�T�"6 وا�� اع، ی���ك 
                                                 

  .281 ا�"�جR ن��F، ص - 284

  .284 ا�"�جR ن��F، ص - 285

  .287 ا�"�جR ن��F، ص - 286



 148

 '����8-12 T�"6وء ا� Nن�'، و�� ح��' ا��Zم�ج' �� ا� 
وا���7د إ�I ا���م ی���ك ����' م�ج' واح ة �� ا�Z�ن�'، 

 م�ج' �� 3-�2/1' و�� ح��' ا���م ا�T�"6 ی���ك ���
ا�Z�ن�'، رأى هDا ا�N�ز ا� آ��ر ن�d ا������ �� أح  
 Fواس�� م ،'��مQت"�ات ا��3�76 �� ا��rی�ت ا�"�� ة ا:م�ی
 I7�  ه��س�، و����ضR ا�*I7� '6G رأسF، و�4أ (ی' ا�

 م�ج' �� 25���' ا��"��Gت� ان�*�ل ا�"Q�� م/ س��' 
وا������ ا�T�"6 وا��اح' ا�Z�ن�' إ�I م� ی*�رب م�p*' ا��kم� 

 م�ج' �� ا�Z�ن�'، واس���ب 2�حd ا�N�ز 12-8ا�����' 
 I7� أن ی*�أ '��م/ هOD ا����'، �d7p م�F 2�حd ا��
��ة، و�4أ �F�7 (ی' ���� dي رّحDأح  رواد ا�"�6ض ا�
 Fم�ج�ت Pان��� Vه7' ح�Dم 'ا���س�، وآ�نP ا����

 '*pم� Iإ� Rس�ی ��-� '�s�ن�'،  م�ج12-8ا� م�Zا� �� '
�3 أ�3N م�N� ���ً� و���N� ذات : "و4�ل �6  ان�N�ء ا�*�اءة

 3� dی�s م?�� �G74 I7� ا���ور P7!ن�"�ت م�ی�'، �*  أد
yح��� واح ًا، آ?م ج"�� وم�ی F3 م�N287"أ�. 

هOD ا�G6�رات وا���ادث وآ��s ��Zه�، ت ل د�r' واض�' 
�ر�T�"� I7� �N ا:ث� ا�Dي ت��آF اuی�ت �� ن�5 4

                                                 
أث� ا�*�(ن �I7 �74ب ا:م�ی��ن، �� م7' ا�"�"R : ن�G� d  ا> ا������، م*��'.  د- 287

 .م2/7/1996هـ ��2/1417/ 16، 1206ا���ی��'، ا�6 د 
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وس�مN6�، وأنF أم� ی"�/ حF��A مR ا�"�37 و��s ا�"�37، 
�� 4  ی��ن سGG� �س?مF واه� ا�F، وأن �� ا�*�(ن س�ًا 

 Yی-F� �6 آ� م/ "��c"ً� ی ل �I7 أنF آ?م ا> ا�"6
ی�اجF نF2�A ا�� اًء، �G4 أن یV�G �/ م�اضR ا���ز 

(ن، ی-N�� �6�، إنF ی-p7�� �6�ن !�ص �� �G�رات هDا ا�*�
أن ه��ك ���ً� م� وراء ا�"6�ن� ا��� ی رآN� ا�6*� م/ 
ا����G6، وأن ه��ك ���Aًا م� ی���d �� ا��5 �"�د 
 Fا���س واض�ً�، وی رآ o6� Fا ا�*�(ن، ی رآDN� س�"�عrا
�o6 ا���س s�م�ً�، ���I7� F آ� ح�ل م�ج�د، هDا 

Oر Aت� ی  م d6Aا��5 ی �� d�أه� : ا��A�6 ا�Dي ی��
G6�رة ذاتN�؟ أه� ا�"I�6 ا���م/ ��N�؟ أه� ا��Aر وا�c?ل ا�

ا��� ت-N6�؟ أه� ا�ی*�ع ا���ص ا�"�"�Y م/ إی*�ع س��� 
ا�*�ل ا�"�Aغ م/ ا��7'؟ أه� هOD ا��6��2 آN7� م�"6'؟ أم 
إنN� ه�، و���s zه� ��s م� ود، ذ�U س� م�دع �� آ� 

 .288"نw �4(ن� ی-F� �6 آ� م/ ی�اجF هDا ا�*�(ن ا�� اًء
 

                                                 
 .6/3399 س�  l �� ،dp4?ل ا�*�(ن، - 288
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���Eا����� ا� 

 م�9G ا+���ز ا�K1	 بR3 و��� ا+���ز
ا�Dی/ ذآ�وا هDا ا��جF م/ وج�O ا���ز آ�ن�ا م���وت�/ 

�"�3N م/ � O . �� ت� ی  م�F64 ��/ وج�O ا���ز ا:!�ى
 Oم��*ً? م/ وج� �ًNوج O � /3 مNز ا:ول، وم��وجF ا��

O ا���ز ا:!�ى ا���ز، وم�3N م/ ر(O ت��6ً� :ح  وج�
أو م�"�ً� ��F، و��"� ی�7 ذآ� وت��G/ هOD اuراء، ث3 م��و�' 

�Nر م����!rأو ا �N��� yا���ج�. 
أن ا���ز ا����� ه� ا:ول ��/ وج�O : ا��أي ا�ول

ت  (�2ح �U�D م�"  ��ی  وج ي ا���ز،
�6  أن رد ا�*�ل �kن وجF ا���ز �� ) م1954/هـ1373

F��*� ،'s?Gا���ی'  ":ا� q7�  4 وإن�� وإن آ�� ن�6*  أن ا�*�(ن
م/ هOD ا��جN' إr أن�� ن�ى أنP��� �N ه� ا�N' ا��ح� ة 
 I7� �ًن�p7س Oز��زO، �� وr ه� أآ�Z جN�ت إ���
 r م� ودًا �ًp7ا�-�6ر ا�ن��ن� ت� I7� 's?G7� نE� ،5ا���
 ی�6 ى ح  ا���ب ����?م وا�G4�ل �F�7، ث3 یD!k هDا
 ،F��"ار س���� �ً��-� �ً��� a6ل �� ا���G4ب وا��ا��
 �� Fم� آ�ن ی� ث �N�� ا���5 �? ی�6د ی� ث F� 5نkت�� Iح�
مG أ ت�اردN�7� O�، و��5 هDا �kن ا�*�(ن �EنF 4  ثPG أن 
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 �I7 ا���5 وا�" ارك، ً�ت�p7وت��ار ت?وتF تYی O تkث��ًا، 
Fوج /� V�Gأن ی Uذ� �� �l�ا�� I7� dج�� �� Oز� إ�

م�ل (!� ی��� ����76 ذ�U ا��p7�ن ا��6G  ا�" ى ا�Dي آ�ن 
F� /یD!uل ا�*� I7� 289"�7*�(ن Fض رأی�� Iث3 ان�*� إ� ،

F��*�" : F� Pآ�ن ا�*�(ن روحً� م/ أم� ا>، �? ج�م آ�ن �"�
 �� �Gا:آ dGوا�� ،Oز�روح�ن�' !�2'، ه� �� ن� جN' إ�

 أ�A4 س�رة م/ س�رO، ان*p�ع ا�ن5 وا�/ �/ م��آ�ة
 Uون�ه� ،F��"ة ��  س���Gوارت6�د ��ا�w ا��A�دی  وا�
��وح�ن�' ا��?م ا���N، ن36 إن جN' إ��ز هDا ا����ب 
 ��� PG74 ا��وح�ن�' ا�6���' ا��� U7ا:4 س ه� ت �Nا��
 ،Fا�*7�7' ا�6 د !?�' ا> �� أرض '���pا� U7ت PGا�6��3 وأآ�

G���ة وا�*��ورة، وو`kت �3N وأر3N� P"s م6�`5 ا�
��وش ا:آ�س�ة وا�*���2ة ح�I 2�روا م�7ك ا�"�7ك 

ا�"?��'، �� م ة r یd6A �  س��I7� �N ا:R��2 وإ!�ان 
)Oِِد�Gَ�ِ /ْمْ/ َیَ-�ُء ِم I7َ�َ Oِ�ِی' ) ُی7ِْ*� ا���وَح ِمْ/ أْمuم/ 15ا 

���s م-�ح'. س�رة r 4  أ!�س y�A� أن ا�*�(ن �� 
Fح��A�� وس�دات ا�*�ا�� '��pو4�دة ا�� 's?Gس�ن ا��� 

وم�7ك ا��G�ن، وه� ح���N� 3 س"�س�ة ا���"' وا����7'، 
وأدهm أس�`�/ ا�*�ن�ن وا�-�ی6'، وح�� أراآ�/ ا��c�م 

                                                 
  .7/677 م�"  ��ی  وج ي، دا��ة م6�رف ا�*�ن ا�6-�ی/، - 289
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 Vودل آ� ��ح ،'وا� س��ر، وه� حT أ�Yم آ� s�ل ا��
�I7 ا�"�'، و�3 ی��در ���2ة وr آ��Gة إr أحA�ه�، 

 ون�ر و���ء �"� �� ا�A ور، آ� هOD وه� ه ى ورح"'
�2�ت ج7�7' تQث� �I7 ا�6*� وا�-�6ر وا��6ا`a وا�"��ل، 
�N� 3� ت��3 ا�"U7 �� م7�F، و���F ��ق ذ�U آF7 روح ����
 Fإ�� �Aت r Vح� Iم/ روح ا�ن��ن إ� �Aم/ أم� ا> ت
أ�6' ا�s?G' وا��G�ن، وr س��rت ا���"' وا���6�ن، 

�� وr وت��ي م/ 2"�3 م6� Fی��م ح�� r Vح� Iإ� O��
 .290..."!�`�، وr ی���F7 !��ل ����

وr ی��I م� �� هDا ا��?م م/ ت�a7، و� rً م/ ا��"� 
�I7 ا�*��k� /�7ن وجF ا���ز �� �?s' ا�*�(ن، ون�� 

'�c�7ا�*�(ن ا� 's?� I291وج�د (ی�ت ت-�� إ� F���، آ�ن ی
 ا�*�(ن ��dG ا�s?G' ا�����T ��/ ا:م�ی/، وت��G/ أن تkث��

ا����*' ا��� ��F، أو أنN"� وجN�ن ����� ا:ه"�' �� إNl�ر 
Oی�د rو �!uا I7� �"أح ه I�pز، �? ی� .ا��

 dp4  س� Vم1966/هـ1386ت (وآ�ن ح ی ( /�
ا���ز ا����� آ��Zًا، وإن �3 یF�7� T7p هDا اrس3، 

*��م' �� ا���Aی� ا����، وم-�ه  ا�: �G6�راتF ا�Dا�' ��

                                                 
  .678 و 677 ا�"�جR ن��F، ص - 290

291 - �� U7/680 ذآ� ذ�.  
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 �Aث�� ا�*�(ن �� ا����س، تk3 ت�c� ل، ح�ل?cا�*�(ن، وا�
أن ا�*�(ن ا���ی3 : �� م"��N� إ�I ن��' واح ة، وه�

 Iح� ،F�6وس�م Fث�� �� ن��س 4�ر��kی' ا���s ث�Qم Yا�"6
 F6��وی� FG4ل ا�� ث، ی�?! �� Fنk�6 ا�*�رئ آ�� Fإن

�ز ه� ا:ول ویm�6 مF6، وه� ی�ى أن هDا ا��جF م/ ا��
�N���292 Fز ا:!�ى، �� إن�، وr ی��� س�  dp4 وج�O ا��

یQآ ه� �� م�اضR م�6 دة، ویPGZ أن هDا ا���Aی� ا�"G ع 
�� اuی�ت م� ه� إr ث"�ة نF"c وأسF��7 وأ���G� ،Fl�ج�"�ع 
 Oوج� /� Fو�� آ?م ،F� ث��kا�� �Aا:م�ر ی� ODه

�ض، وه� ی�ى ا���ز ت ی  �� ا�G6�رات وأس�7ب ا�6
 �N� ، واح Rم�ض �� �N�� وإن �3 ی�� ث ،Fس�' أوج �Nأن

 .293م�ZGث' �� م�اضR � ة م/ ا�c?ل
أن ا���ز ا����� وجF م��*� م/ وج�O : ا��أي ا��Eن	

و�I7 هDا ا��أي أآ�Z ا�76"�ء ا�Dی/ ذآ�وا  ا���ز،
 ���p3 ا��Nز ا�����، و�� م* م��ا�Dي ) هـ 388ت (ا��

�ًNوج O�"هـ544ت (، وا�*�ض� ���ض س ( Fا��ج F76ي جDا�
ح�/ تF���k وا����م آF"7 : ا���دس م/ وج�O ا���ز، �6 

 /� Oر�G!وإ ،dا���ی F��7وأس d�و�A�ح�F، ونF"c ا�6
                                                 

، ون3�6 ا��"�A، 2289?ح ا���� ي، ن�cی' ا���Aی� ا���� ��  س�  dp4، ص .  د- 292

�348��ة إ��ز ا�*�(ن، ص . 

 . dp4 285-317، ص 2?ح ا���� ي، ن�cی' ا���Aی� ا���� ��  س� .  د- 293
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 Fة، وت� ی ��Gا�*�ون ا�����' وا:م3 ا� /� Oر�G!ت، وإ�G��"ا�
�� �4�ی� وإ�?م3N أنr 3N ی��76نN�، وذآ� �O 6 وج�هً� 

�*�ؤI7� O ا�Yم/، وأنr F ی"� مR ا����ار : !�ى، م�N�أ
وا���دی ، وج"F6 ��76م وم6�رف �3 ی�/ یN��6� ا��6ب م/ 

�G4294. 
�EنF �6  أن ذآ� ����ز اث�� ) هـ794ت (أم� ا�Yرآ-� 

�-� وجNً�، أتN6G� ��ج�O أ!�ى، وج�6 أو�N� ا��و�' ا��� 
وا��ح ی/، �F �� �74ب ا���م�6/ وأس"��3N، س�اء ا�"*�ی/ 

وإن آ�ن 4  ن*� �G4 ذ�U آ?م ا��p��� �� تkث�� ا�*�(ن 
 .295ض"/ ا��جF ا���دي �-�

ا��جF ا�6-�ی/ م/ وج�O ) هـ911ت (وجF76 ا����`� 
�ًNز ا��� ذآ�ه�، و� ده� !"�' وث?ث�ن وج� .296ا��

أنF أح  ) م1935/هـ1354ت (وذآ� م�"  ر��  رض� 
وا إ��o6� F ح�"�ء أن�اع ا���ز، وأن م/ ا�Dی/ اه� 

 .297أورو��

                                                 
 . 247-1/227 ا�*�ض� ���ض، ا�-��، - 294

 .2/106 ا�Yرآ-�، ا��Gه�ن �� ��7م ا�*�(ن ، - 295

 .1/242 ا����`�، م��6ك ا:�4ان، - 296

، وأ��ر إ�I أن ا�"*�Aد �DNا ا��?م أح  �?س�' 1/169 م�"  ر��  رض�، ا�"��ر، - 297

F��ر100ا��ح� ا�"�" ي، ص : ��ن��، �� آ��Gر4�ن� ، و�Yة ا�����7ف ا���ن�� ذآ�ه� ا�

 .��2/307 م��ه� ا���6�ن، 
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ا��جF ا��ا�R �-� ) م1948/هـ1367ت (و� O ا�Yر4�ن� 
 T7ا��� ذآ�ه�، و� Oز، وآ�ن (!� ا��ج��م/ وج�O ا��

F��*� F�7�" : يDه� ا��Gح ا��هDا ا��kث�� ا���رق أو ا��
ن�� ث ��F، أدرآF وr یYال ی رآF آ� م/ �4أ ا�*�(ن �� 

 :س���FG ا����6'، م�c� �ً"7و�F ت �� وإم6�ن ون�A'، ح�ذ4ً�
وأسG�ب نYو�F، أم� ا�Dی/ �3 ی��4Dا ��' ا��6ب و�3 ی���pا 
�ODN ا��cوف وا:سG�ب ا���2'، �����3N أن ی���kا ا���ری� 
�"� ح"� هDا ا����ب م/ �4ة م���' ��sت �2رة ا�6��3، 
ون*P7 ح ود ا�""��U �/ `�یT اس��?�I7� �N �74ب 

م�ة اس��?ًء أ��N*��� FG وم� ه� ���*�N، ا�"��`F� /�G :ول 
 Oر�Aأن Uوأ��6 م/ ا���� وم� ه� ������، س�اء �� ذ�
وأ� اؤO، وم�����O وم�����O، وم� ذاك إr :ن3N ذا�4ا 
��?م' ��pت3N ا�F�s?� '���6، و�"��ا ���س�3N ا��G�ن�' 
إ��زO، ��ج  ت��رO ا����N��� م�ض6ً� �� ن��س3N �-�ارة 

 .�pN� "298ل FZ�s، وانG?ج أن�ارOن�رO، أو
�`�Gو�  ا� آ��ر ا� : Fج?ل ا������'، ا��ج �Ncم

 ��s '*ی�p�  ز، وأآ�ا��ا�R وا:!�� م/ وج�O ا��

                                                 
  .2/303 ا�Yر4�ن�، م��ه� ا���6�ن، - 298
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مG���ة أن م/ ی�ا�� هDا ا:م� ویP��7 إ��F �? �  ح�"ً� أن 
 .299ی�kث� ��uی�ت وی��ن �N� �� ن��F وR4 وأث�

Fا� آ��ر 2?ح ا���� ي ا��ج O وا:!�� م/ و� Rا��ا� 
وج�O ا���ز، و��/ أن �F ج�ن�G/، و��V �� س� تkث�� 

 .300ا�*�(ن �� ا����س
وجG� F76  ا�"�36 درویm ا��جF ا�Z�م/ وا�6-�ی/ ��/ 

�ًN301واح  وث?ث�/ وج. 
وذآ� � د م/ ا�"-�رآ�/ �� ا�"Qت"� ا:ول ����ز 
 Oآ�D� ،ز�ا�*�(ن�، هDا ا��جI7� F أنF أح  وج�O ا��

، وجF76 ا� آ��ر �G  ا����ر 302ا� آ��ر �G  ا��زاق اس�� ر
، وج�ء �� 303ح�م  ا��جF ا�V��Z م/ وج�O ا���ز

إن ا���ز ا�*�(ن� r ی� O ح  م� ود : "ت��2�ت ا�"Qت"�
أو م�Nc م�6/ أو زم/ م�N� ،/�6 م6Y �� نF"c، و�� 
ت�ت�d ح�و�F، وإی*�ع آ7"�تF �"� ی��Z م/ إح��س ی?�3 

 I�6"دا��A*"304..."ا�. 
                                                 

 .160 و 156م�"  س�6  رم��ن ا��G`�، م/ روا�R ا�*�(ن، .  د- 299

 .351-2331?ح ا���� ي، ا��G�ن �� إ��ز ا�*�(ن، ص .  د-  300

 .207 ا���I7� F�G إ��ز ا�*�(ن، ص  �G  ا�"�36 ��ج درویm، ا�Q�Q7 وا�"�ج�ن ��- 301

ا���ز ا�*�(ن�، ���ث ا�"Qت"� ا:ول ����ز ا�*�(ن�، ا�"6*�د �" ی�' ا��?م :  آ��ب- 302

 .313م، ص 1990هـ ��1410 اد، �� 

  .327 و 326 ا�"�جR ا����T ن��F، ص - 303

 .696ا�"�جR ا����T ن��F، ص - 304
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���Eأي ا��أن ا���ز ا����� ت��R :ح  وج�O :ا�
ا���ز وr ی6  وجN� م��*ً? �DاتF، و4  ذآ� ذ�U � د م/ 

/���Q"ا�. 
ح�V أورد ) م1937/هـ1356ت (�"/ هrQء ا��ا��6 

 Fز �� ث��ی� آ?م�إ��رات م�6 دة ح�ل هDا ا���ع م/ ا��
� ،F�s?و� F"cآ� و�3 �/ م��دات ا�*�(ن ونD��� O37 ی��د

Y�ّ"��6ان م� FA305ی�. 
) م1958/هـ1377ت (وآU�D �� آ?م م�"  �G ا> دراز 

 .G�306�رات م���4' وإ��رات �/ تkث�� ا�*�(ن �� ا���5
�37 ) م1960/هـ1379ت (أم� � یR ا�Yم�ن س�6  ا���رس� 

 F76رة ����ة، وج��إ Fر إ����وأ ،U�Dم��*? آ �ًNوج O 6ی
"��N� س�ًا م/ أس�ار ا���ز أح  ث?ث' أس5 "� ��ت-

، آ"� أ��ر إ��F �� ذی� رس��' ا�"6Yات 307ا�"��6ی'

                                                 
 134 و97 و91 و23ا�s?G' ا���Gی'، ص  مI�pA 2�دق ا��ا��6، إ��ز ا�*�(ن و- 305

 .228 و184 و181و

 .116-113 و102 م�"  �G ا> درز، ا��kG ا�3�c6، ص - 306

، وم/ ا�a�p7 أن� آ�P 4  2، ه�م242m � یR ا�Yم�ن س�6  ا���رس�، ا�"�����ت، ص - 307

 �� أ� دت ��Zً� �/ وج�O ا���ز ��  ا���رس� ��رآF� P �� ا�"Qت"� ا�6��"� ا�Dي �* 

م، وض"��G� F�رة ا���رس� ا��� أ��ر ��N� إ�I ا���ز ا�����، و�P*7 1995اس��ن�Gل ��م 

V�Gم� �� ا� �!) Pرة وآ�ن�G6� �N�7�" : ز آ�ن�إن ح یV ا���رس� �/ هDا ا��جF م/ ا��

"��N� س�ًا م/ أس�ار ا���ز "� ���� s�ی' اA�!r�ر، و�I7 أنF أح  ث?ث' أس5 ت-

:  م/ آ��ب308ص " [� وجF ح�ي ��� راس' وا��kم� وا���سR �� ا�� یF�� Vا�"��6ی'، وه
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F��*� ،'ج�"���' : "ا�*�(ن�rی3 4  � ل ا����ة ا��إن ا�*�(ن ا�
تG ی? ه��ً? نّ�ر ا�u�ق ومLه� ����6�دة وا��*��T، وأح ث 

3N��74 و�� �-Gن��س ا� �� �ً"�c� �ً�?*308..."ان. 
G� وت� ث d�pی3 ا�����/ ) م1985/هـ1406ت (  ا�

رو�' ا�*�(ن وس�pتI7� ،F أنF أح  ا:م�ر ا�c�ه�ة ج ًا 
ا�A ق ا�"F�� : ،T7p، وه� ی�ى أن وج�O ا���ز أر�6'

و��7 ا�N' ا�"�Yل م�N� ا�*�(ن، وح�/ ا:داء، وروح�ن�' 
 Fن�p7ث�� ا�*�(ن �� ا����س وسkی�ى أن ت r �N� ،ا�*�(ن

ح  وج�O ا���ز، وإن آ�ن م��Nمً� م/ آ?مI7� F ا�*�7ب أ
�Nا��� Pت� F��!ود ،�N�"ض F309ان راج. 

 /� �NZث��ی� ح ی �� Fرة إ����ا� z`�-ا� P�� P�"وض
 .310ا���ز ا��G�ن�

وأ��د ا� آ��ر ��� ح�/ �G�س ����ز ا����� 
 �"N��� ز ا��وح� ���انً�، وه� ی��ق� – آ"� سTG –وا��

�� R��ت Fأن yورجF��4 �� ن���Gز ا��ن�/ r ن��� تkث�� : "�
                                                                                                    

وه� أن� أ��د إ��F ��� ارس' وا���سR �� ا�� یV ] ا�"Qت"� ا�G� �"��6 یR ا�Yم�ن ا���رس�

F��. 

 .إح��ن 4�س3 ا�A����: ، ت�ج"'167 ا���رس�، ا�"6Yات ا�*�(ن�'، ص - 308

، وح یV ا��d�p �/ روح�ن�' 246-185 ص  �G  ا���ی3 ا��d�p، إ��ز ا�*�(ن،- 309

F�� م�"  ��ی  وج ي Vا�*�(ن ��5 آ� ی. 

 ���-' �G  ا��ح"/ ��P ا�-�`z، ا���ز ا��G�ن� �7*�(ن وم���� ن��R �/ ا:زرق، ص - 310

46 . 
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 F-4�ي ن�Dا� /�ا�*�(ن �I7 ا����س، ��U7 ��4' � ه�'، و�
 F�s?ن ا�*�(ن و���� /� ?ًAم�� �ًNوج Fا ا��جDه�� أن ن6  ه
و� یR نF"c، وإذن ���/ ن��� أن ن6  هDا ا��جF ا:ول م/ 

��*�Gل وج�O ا���ز ��ق �?F�s و���نF، وا�Dي ن�اO ج ی�ًا �
 Rو� ی ،Fنk� �7ا�*�(ن و� 's?� /� z��ن Fا ا��جDأن ه

F"c311..."ن. 
 Fز ا����� ا��ج�وج�6 ا� آ��ر !��7' ا��6�ل ا��
 F���?*م اس� � I7� wن Fأن rز، إ�ا���م5 م/ وج�O ا��

F��*�" : ث��يkا����� ا�� Fا ا��جDآ� أن هD��� وم"� ه� ج ی�
 �Dاتr �� ،F �  وأن ی��ن م/ وج�O ا���ز r ی*R م��*ً?

م�O���� ?ًA م/ وج�O ا���ز ا:!�ى، آ"� أنr F !?ف 
�� ا��اR4 ��/ ا�*��DN� /�7ا ا��جF و��/ ��sه3 م/ أ�2�ب 
ا��ج�O ا:!�ى ����ز، �Eن تDوق ا���ز r ی"�R م/ 

، و4�ل �� !�ت"' 312"���ن ا��ج�O ا��� �ّ�ت هDا ا��Dوق
F��ث�� ا: "آ�k7*�(ن ی���ول س��� ا�"�4�7�ت، إن ا��� �����

آ"� أنr F ی*R م��*ً? �DاتF �/ وج�O ا���ز ا:!�ى :ن 
ا��ج�O آN7� تDو�4' ت��ك ا�"-��� وا��ج ان وتQث� �� 

 .313"ا:س"�ع
                                                 

 . ���348 ح�/ �G�س، إ��ز ا�*�(ن ا���ی3، ص .  د- 311

 .36*�(ن ا���ی3، ص !��7' ح��/ ا��6�ل، م/ وج�O ا���ز �� ا�.  د- 312

 . 62 ا�"�جR ا����T ن��F، ص - 313
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وم/ ا�76"�ء ا�Dی/ ت�6ض�ا �Dآ� ا���ز ا����� َم/ �3 
 Fن آ?م���/ ی6/ ��6 اد وج�O ا���ز أو ت*��"N�، و4  ی

 /� FZأم� (!�، أو أث��ء ح ی /� Fز ض"/ آ?م�ا��
 ،'4 � F�� Fت� ی  رأی /�ا�*�(ن ��Aرة ��م'، �? ی"
ویd6A ت�RG م�Z هDا ا:�4ال ��-��N� وت��N4� �� ا�6 ی  م/ 
ا���d م���7' ا�"�ض���ت وا���AA�ت، و��6 �� م� ت3 

O��s I7� '�r ی' وا���� .إی�ادO ا�
ء ا�Z?ث' �� م�R4 ا���ز ا����� و�6  ��ض هOD اuرا

��/ وج�O ا���ز، یkت� دور م��و�' ا�����T وا�"R أو 
 Oوج� /��Gت ��  N�ا���ج�N��� y�، �6  ت*�ی� أن آ� م
ا���ز مkج�ر �Eذن ا>، وs�ی' ا�"�R إNl�ر �c"' هDا 
ا����ب ا�"6Y، وم��و�' ت�7' م� ��F م/ روا�R و� ا�R، و4  

ء م�7��ن �� � د وج�O ا���ز، �"�3N م/ ذهd آ�ن �767"�
: إ�I ا�*�ل ���A � د وج�O ا���ز �� وج�N/ أو ث?ث'

ا���ز ا��G�ن�، أي �"�R م� ی�T76 ���7 ا�*�(ن ونF"c م/ 
مG�حV، وا���ز ا�76"�، أي �"�R م� ��F م/ ��7م، 
 /�وأ!G�ر �/ ا����*�/، وأم�ر م��*�7G'، وح*��T �7"�' �3 ت

، و4  أ��دO � د م/ ا�76"�ء 314ا��-�یR: �6و�'، وم�Fم

                                                 
 .92م�"  أ�� زه�ة، ا�"6Yة ا���Gى ا�*�(ن، ص :  م"/ جF76 ت��6ً� ����ز ا�76"�- 314
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V��Zا� Fا��ج O�76، وم�3N م/ م�ل إ�I ا���D���315 ��Aآ� �
�G`�*ز، آ"� ��6 ا��، 316وت6 اد وج�O آ��Zة ���
، 317وا�Yرآ-� وا����`�، وا�Yر4�ن�، وأح"  !a7 ا>

 .  وم/ ت3183N6Gوا���رس�
/� V3 م/ ت�6ض ��7 یc6"� �6Gت Vح�Gوی�ى ا� 
 Fز، وأن�ا���ز ا����� أنF وجF م��*� م/ وج�O ا��
ی*R �� م�R4 م�"�Y ��/ وج�O ا���ز، :نF أم� ی�6�م� 
مF6 ا�"�R، وی��6ض �F وuث�رO آ� ت�ل وس�مR، و�� �� 
 w�!ز ا��� ا����ة أو م�ة، ��?ف �o6 وج�O ا��
����6�م� �N� � د م� ود، وr ی��د ی-N� �6� آ��Z م/ 

                                                 
، وم��ع ا�*p�ن، 79م�"  �G  ا> دراز، ا��kG ا�3�c6، ص :  م"/ جF76 وجNً� م��*ً?- 315

، 150س، إ��ز ا�*�(ن، ص ��� ح�/ �G�. ، ود262مG�حV �� ��7م ا�*�(ن، ص 

 .ج�م6' ا�* س ا�"���ح'

 . 75-1/73 ا�*�`�G، ا��مR :ح��م ا�*�(ن، - 316

 أض�ف أح"  !a7 ا> إ�I وج�O ا���ز ا��"�' وا�Z?ث�/ ا��� ذآ�ه� ا����`�، - 317

F��أ!�ى، �� آ� �ًNا����ر م�"�د : أر��6/ وج  G� ا� آ��ر Uا�*�(ن ی�� ى، ذآ� ذ�

:  م/ آ��ب350إ��ز ا�*�(ن �� ��� � یR ا�Yم�ن ا���رس�، ص : � ��FZمI�pA ج��6 �

 .ا�"Qت"� ا�G� �"��6 یR ا�Yم�ن ا���رس�

 ت6 دت �G�رات ا���رس� �� � د وج�O ا���ز ��/ س6G' أوجF، أو أر��6/ وجNً�، أو - 318

�Z�� �� P���  4و ،�Zوأآ Fز: "م��� وج�أن م�اد " (راء ا���رس� �� وج�O ا��

ا� �4*' أو : ا�6�م' أو ا�����'، و����ج�O ا:ر��6/ أو ا�"���/: ���رس� ��:وجF ا��6G'ا

 �N�"ا�6�م' وض Fا:وج Pم/ آ��ب302ص (ا�����' ا�"� رج' ت�  : Rی G� �"��6ت"� ا�Q"ا�

 ).ا�Yم�ن ا���رس�
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7' �����ز ا��G�ن�، ا�"�6Aا� Tوث� Fم�7/ ���*�(ن، وأن�
 .وث"�ة م/ ث"�اتF ا����Zة

 
 مR ن!�XY ا����

1- F� ز ا����� 4 ی3، �*  ت�6ض� إن ا�V�G �� ا��
أوا�� م/ أa�ّ �� ا���ز أو آ�F�� d، آ���p��� وا�*�ض� 

 .���ض
 ا!�G� P�7�رات ا�G�ح�Z/ �� ا����G6 �/ ا���ز -2

تkث�� ا�*�(ن، ورو��F، وه�F�G، وس�� ا�*�(ن، : ا����� ��/
وا���ز ا��وح�، و��sه� م/ ا�G6�رات ذات ا�" ��ل 

 .ا�"�*�رب
ح یV :  أد!� �o6 ا�G�ح�Z/ ض"/ ا���ز ا�����-3

 I7� 3N�6� �A�4ا�*�(ن �/ ا���5 ا�ن��ن�' و!��ی�ه�، وا
3 ا��kث�� ا�3�c6 �7*�(ن �� ن��س س�مF�6 و4�ر��F، وه� م� ت

V�Gا� �� Fت�ج��. 
 أد�' إثG�ت ا���ز ا����� آ��Zة وم����'، وه� -4

 /�� Y��"وت ،T�76وت a��Aوت RGوت� R"ج Iج' إ����
a�6وا�� y��Aا�. 

5- '7Aا� Tز، وه� وث�� ا���ز ا����� أح  وج�O ا��
�ز ا��G�ن�����. 
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وا> تI��6 أ�I7 وأ�37، و�F ا��"  أوrً و(!�ًا، وا�A?ة 
 .��?م �I7 ن��G� م�"  و(�F وFG�2 أج"�6/وا

                                                    ت3 ��"  ا> 
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