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  اء اا   -اد ان 

- ١٤٦٦  - 

  

   رض ذا  يا  م)١(ا  موا  ،  ي
ا)٢(ا  يًء م ءوا ،)٣(.  

ا ُِ ن ا و ، ابأ  ا م  ه.  

 زوا ،ا  لوا ،ا فأ  ا  لا ، م  ا و
ددت ا  ،و آ و ،ا زو  .  

و..  

 و أو  سا    نمة ا  ء وا وا ن ا .  

   ،وا د ،ودم اض دت وأ وراء ا  نمو
 ء، أوا  أو ،ا  زق، أوا  أو ،ا   ابا 

  ات، أووات أو اا  ر  اض د، أوة أو اوا
ارت ا أو ف   اان اى، أو و  ا، و ا 

 ج وع و.  

  أ   ،وا  ا  م او وا ا 
و دا   وأ ر  وو ،ا  .  

ار ا وا   ء ا «:ا انو  ا 
ل، و»ا أر  .  

  .   ا  ا واح: ا اول

  : و ن

ولاا  :ا  ا.  

ما ا :ة اظ را ح اا  ا .  

                                                             

)١(   سا:﴿َُ يِا َََ ُ ْرَضا ا َذُْ ِ َََِِ﴾ ]١٥:ا[  

)٢(   سا :﴿ ََِو َْما َُ ًَْو﴾]م١٤٢:ا.[  

)٣(    سٍت ﴿:اَََو َِْو ُْ وَنََُْ﴾]١٦:ا.[  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٦٧  - 

ما ا :ا  ا  .  

  و :  

  .ا  اد: ا اول

ما ا :ا  ا.  

ا ا : ر ا رضا  ا .  

ا ا :و ر اا .  

  و:  

  .  امر ا ا وا اد اى، وات  ذ: ا اول

ما ا : ا ر دام  .  

ا ا :رة، وار اازد ذ  ت .  

اا ا :و ر اا   

  : و ن

  . ا دات وت اب وات  ذ: ا اول

ما ا :ذ  توا ا وا اا  .  

ل اأ و   وا ب اط ا ا  أن   

ا  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٦٨  - 

  ا اول

   ا  ا واح

  :و ن

ول اا :ا  ١(ا(:  

 ا أم ي   وا  ، اب        ) س ي ح (ع إ دة 
     ، أو دة وا رضا  بأو ا ،ا  ورد رض، ون   ا م

ا ة أو  ،طق  ا  ا    م ار         
ااردة  ذ، و   ارة، ن ا  ا  اع  اات           

 ا   ط ،ات٢(وا(.  

ا    :ء واوا ل ا ،ء ارا  ل  ح  : ء، أ
 ل ا ،رضا )ؤه :(﴿اُِ  ِ  ْرضا  ََْرأ  ُْأ﴾] ٢:ا .[ ُْء  : واا

  ُْري، واا ري        : اء ا ط   و ،دة اا .
وا : يا سا  دوا وا  رضا  ن .أ.  

اب  : وا . اء ا اري  و ارض، و ح: واُْ: و ان
دة وا رضا  .أ.   

ة  اب  ارض د: أن  ورد  ان  ن ا: )٣(وذ  ج اوس
  و  ا  ا أن وا .    ْن واح واا وأ :  م
 دة أو ن اء ،رضا  با  .أ.  

                                                             

)١(: ا  )٣/١٢(بن او ،)٦/٤٥١(وسج او ،)٤/٩٨(ا وا ،)١/٤٦٩.(  

)٢(  :ات اا  ع اوا ،ا ا  بوط   ول  ،اتا    ا مز  

 ا  رواو   ة ا و ، ء او ،ا  ن أم  ،ات اوا
وع، و ض ف و  ،ن أم أ ل ا  ،ء  ا   ) ا ر( و ،

  . ازي إن ء » إ«أراد ا  ذ  ب 

)٣(   لا   وسج ا  ه«ذ «لض، ووا وا ،ا وج إ : ،  إم

 مه إذا وا إ : و  اس  :   ا ا  ا ا م لإن أ : ول
. ن ه  اار، وه م ، أي  : إ اه ا  ارف واه؛ و : ا ،ل

 ا وم ، با ض اواأراد ا  ا ، ا ل ا . وسج ا)١٩/١٠٥ (
  .»مه«دة 



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٦٩  - 

ا ا ١(و( :ا :   و وا ع وا ه، أو دا  ا
ا   إ  ط ه أو اع وا :         وا . ذ، وُ ح 

  .أ .: ا ا، و: واح

                                                             

)١(  ا ٤/١٦٩ا.  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٧٠  - 

ما ا   

ة اظ را ح اا  ا  

    ،د ا  ة اظ را ا  تدت ا»  
   ا   وأر و ،   م ت إراا 

ا١(وا( . ا  : تا إم–  مأي ا–   ة وا دا
 وا ،ا ط  ا أو دو إ ل زوار إو  ة ات اا 

ة إ الط ا   و ن إ ٢(»ا(.  

وا ا وا  اء م ادي، وا ا  اول وات       
 ادون ا وا   و ،ما ا ٣(ا(     ا  د ،

 وا   رو  ةا ا ي ما و١٩٦٣ا    ا   :  م
    ا   ي دا إ   ا دو  ور دو يا ا

٤(»وا(.  

   را ا  ا ام   م  ه درا  أر  إم و
ا ور ،ا أرى أم ا  و  أم    ع         ظة

  :ا اي أن ده

 اضأ     قمد وا  دأن إ وذ :  

  ا  و ا ار، و إد ا :         ض  إداري -
 ا دارفاا ا غ  . 

-  ض :ةا ا  ا ا و ا   . 

                                                             

)١(ا ا  وا ا)Bale & Smith,1988,p.4  :(  درا وا ا ا  م

  ا١٤١٧  . و، ا او    ح   ام   .، د
) ة) دار ا.  

)٢(ا  :أ . ،وا   ١٩٩٧د)٣٩ص (ا دار ا ، .  

)٣( :ا د: م .وا م)٢٠ص( ر ا ا  ،)ت.د.(  

)٤(و١٩٩٧: ا )٤١ص.(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٧١  - 

- ض إ :        ت و لد اإ ة وه ا  ف 
 .)١(ات

أو :ا :  

ة و  ،ض ين، و ي ا  ا .  

ح ا:  

):ا (      م  ف، أوا  ا     م  ج
دون  ا   ،ى  دة، واري ا أرى أم ا را ه؛     

     م اا ف ا ة ات اا  ، ا ن ا : ي ا
       ط  )  (  ،ل ه واا  ا 

   اءل ووا ا   ء ا ،ض آ أو أي  ون أو ، أو ا
    ا ا  اا ن ا ا  أ ،ا م  د أو ر    ي

 ود رج  و )٢(.  

ن:(و ي ( نا ذ أ إ  م ،ا   اا ا 
 ن ا إذا  وا إ ى ا او ،أ   دن ا م

ى ا ور ،ر ديا ما  إ  .  

ض:( و ي (      ى  ا دول ا   ، أو ،دا ن اء
          و ر إما أ  ذ ت ذو ، ا ا  ن

 .  

و ):ة و  (دا إ اج ا   اج او ، إ ن ا ؛
    إ و ،دا إ  م أ ا  لإن ط  ،وا ا  ء 

ا  ا  ا  ولا ا  ديا ما)   و  رةوا
 د ا  دا.(  

م : ا:  

                                                             

)١(  :ا م):ف) ٢١ص.  

)٢( ر اا .  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٧٢  - 

ا  وأ ا  دات اا  ا .  

ح ا :  

):اتا (       إ  ا ا وأ ا  كا   م
        ت  ،ر   و ،م    ،ا  ات وث،ونا

م وا ،وا ،دي، واا ...إ.  

و) :دا (ف دون اط  ر اا  ن .  

و):  ا  وأ ا (        أ  ، ا ا  ين ا ؛
ا ا  ا  ا  ا ا ؛ا .  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٧٣  - 

اما  

ا   ا   

ا ا ا  ء ا إن دة م ن  ا  إن ا :  

  ا  اد: ا اول

       رر، وا  ه ا س، ورا   ا  ا  إن ا
وا ا      انب ارض وإا  د ا م  ا   ،ق

و وى وا دون ذ .  

  و  ، ا ط  ده ه   ج اأ:»  م أن ا
ى ا ن  رأى  ح أر إذا ن او اإ     ح و ، ن

ري  أرى   : أي رب أرأ إن أء أاي وأ أم؟ ل  : أر ،    ل
 ن١(»ا(أ.  

       أن ا  ا  ،اإ    نى ا ن  أ ا
 د   ، و م ،ا     و ، ب و  ا ا  

     أو ا ،إ أ   ا   أم ،  أ  م رواه ا  ا
أ،   )٢(»ء، و   ا و ا      ا  ا:»  ار؟ ل

  ، أم أ ا   أ)ا ر (  وا  ل، وا ا ا 
  .  ارع واى

و ء ا ار  ا  ن ا  ،م اد   ا، ون  
   ل ار إ ء ر ،ا ا وا ،ا ا      و  ا     

 ل ا  ذم:»ا   دا أ  ٣(»إن(.  

                                                             

)١( ا )١١/٣٩.(  

)٢(  :إ )٣٤٠ص(ا  ،ا اء اوا ،)١/٢٨٧.(  

وأه ) ٢٣٩٨(،  ) ٢/٨٣(، و ا )٣/٥(، ب اد، ب  ا  ا)٢٤٨٦(أ داود )٣(

ض ار  ويل او ،أ أ  ا  ا ط   ،ا  داود : ا رواه أ
 د.  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٧٤  - 

ذن ا ء ا ا نو     و  ا      ، رضا   أن ،
       ،ورا   ة   نب ارض، وإا  ا  ا  و ن

ا رون ا  ن  رد  ده ،اتت وات وا)١(.  
 ن  ن        ا  و       رد رل ا  : »  أ وص ل

  أذن و ،٢(»ا(.  
 ا  ركا ت    )٣(وروى اذ أن ا   رة مأ ،  ل ار   

 و  ا   ،ل:»ف   وا ،ا   دا  ا ٤(»أ(.  

و   م اد  ا، و أت ا   ا ه ام ا؛ إ
: ل  اي رواه أ ة ا  ا  و     أدل  ذ  ل ال

      و  ا  :ل ؟و  ا   دل ا :»ه «)٥( ،
 ا ،:»  ل  ا «م:»دوا   أو  ، ذ ل: ل

                                                             

)١(  :دن ا)٧/١٦٤.(  

 ، و)٥٠٧٤، ٥٠٧٣: (ب اح، ب  ه  ا واء ر) ٣/٣٥٦: (أ اري )٢(

)٢/١٠٢٠ (م إ   حب اب ا ،حب ا ... ) :١٤٠٢( ارا و ،):٢/٥٧٠ (
 ر ا  ب ا ،حب ا) :ل) ٢٠٩٢ صو أ    : ين ا  ن أ  ن 
ل ار إ  ،ءك ا  ن   ا    و  ل: » ؟  أر ،م أو  ن إم 

إن   أن أ وأم، وأ وأط، وأم وأط ، ر :»  ،     رل ا ،ل: ل
  و ،   ن إن«« . ل : لر ن أ  ا  لأن ر  ،ا

ا     و  ا   أن     ن أ  إن«.  

)٣( ا ل ا :   ا رك، وا  ا و و  ا  دا  روي     ا و

زر ل أ ،ئن: ا  ا    لو  ،ن أ و رك واا اق : اا    
و ل ا ،اا    ئ أا رك واا ا   :د  ن اأ. و. ) ا أ

٢/٤٠٧.(  

ج (ان ا: اف. » أ اد«: د    أ داو) ١٧( ) ٢١ص(ب اد )٤(

  ).١٢/٢٩٦اوس 

ن، وا ر  ا ارة، »  م«، و « ه«ا    ا : ل اوي )٥(

ز و م   نف ا ،  و أ  ولوا). ح:١٣/١٨.(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٧٥  - 

ا    ، و ة،   ا    ا  ا ا ام ت 
 ا  «)١(.  

 و     و  ا    ذ   ك وة :»    أس ا أم  إن ،
 ده وذروةو« ، :ل ،ل ار  ده     «:أ وأ ، رأس ا أ

  .)٢(»روة  دة، وأ ذ

  ل:﴿ يََْ وَنُِا  َِ  َُِِْا  ُْ  ِوأ  رَونَ  اََُُِوا  ِ  َِ  ِا 
ِْاَِْ ِْْمَوأ َ ُا ََُِِا ِْاَِْ ِْْمَوأ َ ِِاَ ََدَر َو  َََو  ُا 
َُْا ََو ُا ََُِِا َ َِِا اًْأ ًَِ*ٍتََدَر ُِْ ةَََِْو َْنَ  َوَرَو 

ًُرا ا ًِء[﴾َر٩٥،٩٦:ا.[  

     ا   دوا     و  ا       مر   
ل. أ ،أ أ  ده ا  امروى ا :ل ال ر       و  ا 

:»       أ مور ،مر أ  وإن ،ا   دا أ و ، أ  إن
  .)٣(»ا  ر او

  : أو ،ل: أن ر ءه ل أ  أ  اري وروى ا
ل ار       و  ا  ل   :»  رأس م ،ى ا أو

                                                             

)١(  أ):٣/١٤٩٨ ( ا   دةا  ب رةب ا) :١٨٧٨ ( روا و ، وا

   ء ر إ رل ا: و) ٢٧٨٥(ب اد وا ،ب  اد وا ) ٢/٣٠٢:(ري
   و  ل ا :،دل ا   ل د :»هأ «ل ،:»  أن ج ا إذا  

إن س ا   ط : و  ذ؟ ل أ ة: ك  و ، و و ؟ ل
  .  ت

)٢( ا ):٢/٧٦ (    ذ دأ) :٥٦٠ (ورواه ا) :و) ٢/٤٤٧ ،ب ا  ، ا

 ةرة ا ) :ل)٣٥٤٨ب، ورواه : ، وا  ا  ا ووا ،ط  
  زاقا):١١/١٩٤ ( )٢٠٣٠٣ (ورواه أ ،)٣٠٩، ٣٠٠، ٥/٢٩٣ ( ر) :٢٢٠١١ ،

 : (، واي)٣٩٧٣( ان  ا   ، وا   ب ا ،ب)٢٢١١٨، ٢٢٠٦٣
، )٦/٤٢٨: (، وا  اى)٣٧٤٩(،  أاب ان، ب  ء   اة  )٧/٣٠٣: اذي

ا  ام١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٢، ١٠٣، ٢٠/٧٣: (وا ():٢٠ (ر) :٣٩٤/ ٢٩١/ ٢٠٠/ ١٣٧ /
: ا ع ط : ل  ب  ا وا  ارمؤو و، و) ٣٠٥/ ٣٠٤

)٢/١٣٤(  

)٣( واا   ل):٥/٢٧٨( ان و   و امأ.، رواه ا. .  

 :ركا ا  ا و ،داود ا أ  ولا      ا  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٧٦  - 

  رو م ،آنوة او ا  و ،ا مر م د ء، و
  .)١(»اء

 ا ز  ركا ج او  أم  سإ ا  ا  ،    ا 
   ل و:»و  ا   دا ه ا مور ،مر ا  ٢(»إن(.  

ا ا ل أ م دا  و و:»  م رىإن ا 
 و وأ ، ا   ل ا  أ  و ،مل اأ  ام ا

 ك ا  أذى أ و ،اذوا أ  راتوا اا  ن إ ن أم
 ،سا  ذىا د ما  ن ،ر  ن ذ ؛ط   د دا

   ،إذن ما  ذىا أ رى ا٣(»ا(.  

، واي  أن : وأ   اا   ر ه، أي«:ل ا اس
    ام وأن  ه أن ا ور ،د   ا ر  اا

 ف  اه وأ  ف ا  ا  ،ما ر     دهوط
  ود  در إ د ك  ا  ه و  ا ر أنا

ما ر «)أ.)٤..  
 ل :﴿ِمََْوَر َََُْا َ َََْ َْْ﴾]ن]٢٧:ا ا  و ،:  

                                                             

)١( رواه أ) :٣/١٠٢ () :١١٧٥٩(واا   ل ،) :٤/٢١٥ :( وأ رواه أ) :٢/٢٨٤  ( ر

)٢٧( ، . ا دار ا ول١٤١٢ا أم إ  :ا إ ء ر     و  ا  ل : ل ار 
ل. أو :م ى ا ه وزاد ه ،  ع  :   م   إ م نوا

 ل أو ، و  أ    ده أإ ت، و ل أن، ورورواه ): ١٠/٣٠١: (ا
 و  أ   و ا  اما .ر و  و و.  

 «:رواه أ  ، وأ إ أم ل) : ٥/٢٧٨: (، ول ا   اوا)٢١ص: (اد  ارك ب )٢(

م رم ورم ه ا اد، و ز ا و أ وه و أ زر وه، و ر رل 
 أ  ا  و ،ل» ١/٣١٧: (ا : ركا اري واق اإ رواه أ   أ 

ا   إ  و : ل أ .ه:  أم» ا إس« ن اري  ز ا  و  ة
ا ة أ      و  ا   .  

زر   :ل ؟أ إذا زا«:أ ركا وا     أ»د..  

)٣( دار ا إ اا ق، ورع ا اق إرع ا) :س)١/١٦٦ا  ، . ،ا دار ا

١٤١٠. ١.  

)٤( ر اا:  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٧٧  - 

  .)١( أم ا   أم: اول
ما : اوا وا إ أ  ٢( أن ا(.  

و أن ظ   ام  ا واام  ، اء إ أن ا أ ة 
ا ا ك ا  ا إ  ،رى اا م ا 

 ح، وك او ة وا توا      ا إ 
 و زادا   ةا  ج وأ ، ط إ وف و ن إ

 ا ا   ب وأم ط  ذ  ى أم و و   
ل ار  ة اا  و ا       و  ا   و ،

ل ال ر اوي وك ا     و  ا :» داءا   و  ن ا اووا
  .)٣( »،  داء وا اإ و  دواء

 ق و ة ا و     و  ا :» ا    
 ،ه   ا   ،راع وذرا ، : دا ل ار 

د وارى   أي و ا إ أو ، إن ا  ، )٤( »وارى؟ ل ؟
  .    ، م     و ان

أ  م ا ن ا ء   ل ا اد دة اب، 
و ت، وات واال ا   ت  مأذ تو 

                                                             

رأ زا، : ا رم  ،ل أي:  ،ر  ،ل اج) ورم(و  أن ن  )١(

 او).ط آنا  ١٧/٣٦٢:ا.(  

)٢(    وا أا    ن:﴿ََََو ِ ِب َُِه اَُا َرأ ََْوَر ِمََْوَر َََُْا َ 

َََْ َْْ﴾]٢٧:ا[ ، : آنا  ١٧/٢٦٣:(ا.(  

، ب  )٢٩٢: (ر ) ١١٠ص: (، وا أ اري  ادب اد)٣٣٩ص: ( إ ف )٣(

 ،ب  ء ، أاب ا)٦/١٥٩:  اذي: (، واي)٣٨٥٥: (ر ) ٤/٣: (ا إذا ا، وأ داود
 واء واا ) :٢١٠٩( وا ،) :٢/١١٣٧ (ر) :ن)٣٤٣٦ ا  ن ا  ، :

)١٣/٤٢٦( ر ب ا ،) :٦٠٦٤، ٦٠٦١(ب ا ،ركا ،: )٤/٤٤١ ( ر) :٨٢٠٦(وا ، :
)٩/٥٧٧ (اوي، را إ  ء  ب ،ب ا) :١٩٥٥٩ (  رواه أ وا ، .  

»    ن  :» ا  و     ب ا ، ب ) ٤/٣٦٨:(أ اري  )٤(

 ):٧٣٢٠(و ،) :٤/٢٠٥٤(  رىد واا  عب ا ،ب ا ،) :٢٦٦٩ (   ،
 ريأا .  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٧٨  - 

ات، وأ ا ، وو  ا ، ر  ا  ا أ ا
 ،م ل ،م   د ،  كو  ن:﴿َِوا َواُ 
  .]١٢:ًَْ ُْ﴾]ى َواُر اْمَ َُ َُ َوََن ََََُن

ا ا  ة إ ل و و ، وإ  ا   ذ  و .  
 ط  و ح إن اا  اتا  ك إ   مر  ،م

ل ال ر  ،ةو  داتا  ه واو   ا    و   
د ا ا ،ا:» ، وأ   إم وا ا؟ أا و  ا أم

    ر  ،ءوج اوأ ،وأر وأ ،وأ أ ١(»و(.  
  ل:﴿ َ َأ َِا اَُآ  اَُُ َِتط َ َأ ُا ْ وا َوََُْ نإ َا  ُِ 

ََُِْة[﴾ا٨٧:ا[م لو ،:﴿ ْ َْ ََ َز ِا َِج اَِْدِه أَِِ ِتََوا َِ 
ْزقا ْ َِ َِِ اَُآ ِ ِةََا اَْم ََِ ََْ ََِِا َِ ُِت ُمَا ِْ 

  ].٣٢ :ااف[﴾ََُْن
ن او     و  ا  طا  ٢(إذا(   ا -  ا ر - 

ا اءل ا ،٣(و(: ، س ما إذا أ وا   ذى ي  عوإن ا
ا  ،     و  ا )٤(.  

ه ا   ل ،اتا   د و:﴿ََِو َََْ أ َا َوُمَِ 
  ].١٤٣:اة[﴾ًَا َْْ اُُل َوََن اسََُ َ اَء

                                                             

) ٢/١٠٢٠:(وا ، و) ٥٠٦٣: (ب اح ب ا  اح  ) ٣/٣٥٤: (أ اري )١(

   وما    لوا ،وم وو إ م   حب اب ا ،حب ا :

)١٤٠١ (  رواه أم وا.  

)٢(  ا  ا ل ا) :٥/٢٠٤ :(وط :  »طا  نا «طر: اا  .اب : وا

و رة ورة إذا   ر أ : ول ا . اء اي  اس، أي : و . اب
 .ا  أ  ا ا  ا  و    و  ا   ب . وك اا   

ا   «: ، و)١٧٧٥: () ١/٢٥٧: (رواه أ» ان  اط«و. و  ق
طا« ٣/١٣٩٨: (، رواه ( د واب ا) :١٧٧٥(ا  س    و ،.  

)٣( ل اه رري، امرث اا  زب  اءرة ا أ      و  ا    وا  ر 

   ،د٧٢ ا أ  ،)٣٨٩ت )(١/٣٦٢(وا ،) :٦١٨ت(، )١/٤١١.(  

)٤(  أ) :٣/١٤٠١( ،  وة  ب ،د واب ا ، ) :١٧٧٦.(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٧٩  - 

 ا  أ ج اأ ،ا   دا مور -    ا ل  -ر :
ل ال ر     و  ا  :»   هو ا   ، ي ا  

     ي، وأ    رل واا و ،ر ظ  رز و ، 
  «)١(.  

       ذن ا ل و ا ،ا   ا م ت أي ذا او
أ  وا ، يا ا.  

                                                             

)١( ا  أ أ) :٧٠، ٢/٦٩(ر)٥١١٦، ٥١١٥(ا   ما و ،) :١/٥٤٥ ( :

)٢٨٣١.(  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٨٠  - 

 ما ا :ا  ا  

      ط ذ ات، وك اب ووا ا   ا ا  إن  
  ا    ال و ،  نما ا   ،ة وق ا -   

و- ل ،: ﴿ْأ  َُِْْ ْنا  أَُْ  َا  َو  َْ  ُا  َِوا  اََُ  ِْْ  َََْو 
َِان[﴾ا ١٤٢:آل[.  

    و ، دتوام م م ،ر   اتك ا  دو ح م 
          ا  ذروة  يد، ا اإ   ، م اإ  

 ا   ب أو و ،مور .    ل اة أن ر أ       ا 
   ل و:»ره ا ات، و را «)١(.  

  ، ا ر  ل اد  ر   ،دق ا   د يا وا
أ أ  ل :ل ار   :  ل ،ا  أد   د:»    
   م«أ و ، :أ أ ر     إ د و أا و  ل ، :  ن إذا

  .)٢(ر  دار دن ر،  اا  مل  مزل
ون ا اى ا  و  أم، م ت   ن  ،ل      

 َُِْوفِ  اُِونَ  اُِونَ  ااُِنَ  َناُِ اَُِوَن اَُِوَن اَُِن﴿: ذه
  ].١١٢:ا[﴾اَُِِْ َوَ اُُِ ِوِد َواََِن اَ ُْ َواَُن

                                                             

)١( أ أ):٤٣٩، ٤٩١، ٥٠٠، ٢/٣٤٣ ( ة ر أ  ) :٨٩١٩، ٧٥١٦ (و ا):٨٨٣٦ ،

٨٣٧٢ (  أ وأ ،)٣٦٠، ٣٢١، ٣/١٩٣ ( ر أم  )١٠١٤، ١٣٦٥٦، ١٢٥٤٣ (
) ٦٤٨٧: (ب اق، ب  ار ات  أ  ة  ) ٤/١٨٩: (ا، وأ اري 
 وأ ، ٤/٢١٧٤: (وا ( . ر   وأ م و ب ا ،ةا  دار ا

)٢٨٢٣، ٢٨٢٢ (   ويل ا ،ة وأ أم  ) :١/١٦٥ :(  ا رواه»« 
ا   ا و وا ا : ل اء. ، « «وو « «وو  اري 

أو     و  ا  إ ا   هو ،ا ا   ات، و رره واب ار
 ن    اب و إ اب  ب ا  اره، و ب ار 

: ب ا ،ب   ا وار  أ ة  ) ٤/٢٣٦: (رب اات، وأ أ داود
)٤٧٤٤(ي ، وأا) :٧/٢٣٦ (  ات را ره و ا  ء  ب ،ا  ابأ

 ا أم ) :٢٦٨٥.(  

)٢( أ أ):٣٣١، ٣٢١، ٣١٤، ٥/٣١٣ ( ) :ل )٢٢٢٧١، ٢٢٢١٦، ٢٢١٩١، ٢٢١٤٥، ٢٢١٣٦و ،

واا   ٣/١٨٢: (ا :(وا رواه أ ا وأ ،ل ار ل أور ا  ام
)طح ا :٤/٤٧٤ (   أ أ   ب أ    فا ب ذ ، ب ا

  ٢٢٢٢، ٢٢٢١، ٢٢٢٠، ٢٢١٩: (ا.(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٨١  - 

     ر ا أن  ، ا   د ت د أن اا   و
 ََِاٍت﴿:ان، و    : أي ﴾اَُِن﴿:إ أن    ذا

  ].٥:اََِ﴾]ٍت
إم  : و ا أن ا    ا ن اض، و      : ول اج

ن ا ا.  
 لو :وا ا ط ون إ ا )١(.  

 :  ل  )٢( ان، وأج ه      ﴾اَُِن﴿إن: ل ا و
ا     و  ا  ل ا :»نا «)٣( .أ.  

      و  ة أ  ه أن   «:وا  نا«   ذ  وأورد
 وا ا سا )٤( د وا)٥ (     و  ا   ا، و  

و ا  كوا و )٦(«.أ.  

                                                             

)١( م ،ا ) :٢/٤٠٨.(  

 ا  اة، و  .    د  ،) ١٤/٥٠٢:(اآن ان  و آي  )٢(

ا   و ،دة ا     و  ا   ت ،   ،ر ا  ه ةو ، 
 ا  .ر  ٤٣٨٥(ا .(  

)٣(    ل اه):٢/٤٠٧ :(رر اا  طه اال، وذا ا أو ،  ا) :٣/٥٠٣ (

  ،نا   وا ، ه، وا  دو ،ا إ ة وم أ  ،   ط 
  .أن ا     ه ا إ أ ة

)٤(  ا أ س:»نا  ،ا آن ذا  ا ذ  ، ف ا  »ذ«   

»ا ك» ذل ا  داب، وأا   رةآن : واا  ء )نا (
 د ا  ،نس. ا ا: وا س اا أ   ا ،ا  س  ا  

ل ار     و  ا  لا  ،ات ث ةا  ا  ون  و و   
   و  ل او إ:»ا  ا« أ  لو ،»وا و ا   ا« ن ، ل :

  ب، وا ٦٨  و ، ةا ٧٠  .ا أ ) :٣٠٣٧:ت) (٣/٢٩١(وا ، :
  ).٤٧٩٩:ت) (٤/١٢١(

)٥( واا   ا أ) :ل)٣٥، ٧/٣٤  ،د  ا  ، : و ،   و امرواه ا

آ و ، د وا ،ل ار ر ون ، و :   د  ا   ا  أ
ا زو ، وا را و ،ا و  أ ،ا     و  ا م  نو .

أ أ ،:  ،  ل ا« ان   أ ُْا أ  ا: ا  و     ل
٣٢ ، :ا ٣١٨٢ت()٣/٣٨١:(أ( وا،)٤٩٧٠:ت)(٤/١٩٨.(  

  .واف أ): ٢/٤٠٧:(، ل ا )١١/٣٧: ( ان )٦(



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٨٢  - 

  .)١(ات اات: وأج ا  ده  ز  أ ل

ا ل اد،     : و تو ،ا ط   تو ، ت او
ق  ووا إ موا و ا ذ  ا  أم  وا ،ا وا ت

ء ام م ا و ل، وا  ذ    و     ا 
   و  و دا  ت، و م   أزوا ط  ا ا 

       إ موا و  ا      وإ ، إدا و ، ط 
  .أ. )٢(وذه

     ل ا ن ن ر   إن   ،ا  ا ل او
 ةا وا آن اوا ،وأ أو   اح، وا ه أوأو ذ 

ل وا   ط ل ا  وم ارت ا، و ذ أن ن ا      
       وا ا   ة ا    ،يي اا  ج   ا

ا ل ا  د أم إ ،  ء ذ  )ا ر (   ا أ – 
 و، ا ل: ر ،د ءا   ل ار  :»     ل  د  م

 ،ةوا ٣(»ا(.  

 وا       ،اا ي ا    إذا ،دا  أن ج ا  ةوا
أة إ ا واة دا  ا اي ، و اب  إن  ا  :ل

أي ات، اء    ﴾ٍََِت﴿و ارض   اء، وا  ي ا ا ن
          ا  ة، وا ر اآ  عر، أو اطة، أو ا ن ا

  .)٤(    ، م  زوج أو

                                                             

  ).٢٨/١٦٥: ( ا  اي )١(

)٢( ا  ا ا):رواح ص). ٢/٣٨دي ا ٧٦، ٧٥و.(  

)٣( أ أ) :١٨٩، ١٨٨، ١٣٨، ٨٣، ٨٠، ٦/٧٩( ،) :٢٥٣٠٩، ٢٤٨٧٩، ٢٤٣٧٥، ٢٤٤١٤ ،

ب اء ) ٢/١٩(، و )١٥٢٠: (، ب ا ،ب  ا اور )١/٤٧٠: (، واري)٢٥٣٢٥
 ءا  ب ،١٨٦١: (ا(ب ا و ،  ءد ا ب ،د وا) :٢٨٧٦، ٢٨٧٥( ،

 ا ٢/٩٦٨: (أ( ءد ا ب ا ،ب ا ،) :٢٩٠١(ا وأ ،)٥/١٢١( ،
  ا  ب ،ب ا)٢٦٢٧.(  

)٤(  : وا ) :١٦/٢٢٥( ، .وت دار ا.  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٨٣  - 

         ا   ك ا أ ،ا   دةا أن ا  
 ا .  

وا أن ااد  ا  ات  واة،        : ول ا ا ي
ذ رب وا و ،ا د وط١(وا( .أ.  

إن ا  و دا :   أن ر ا ذوا أن ا  ا ،ن و
  .أن ا  ج إ : أ :ا ال

                                                             

)١( نا    ا ا ):٢/٢٩٠ ( ،ما  ،ي١٤٠٨.  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٨٤  - 

ا ا  

  ا  ا  ارض ر

   ا ا    :﴿َنُِا﴾   ،د، وا ت
   ى أم ،أن ا إ ،ذ و ،َن﴿واُِا﴾  ه ا 

و ،ا :    ،را  فا  ،را  ناون اا
، و م وار و  اا، وأن أظ اآن    ظا
إن ا ازي  : ا، ا    م ، و م   إرادة ا ول

  .أ. )١(ز إراد إ   ا   ا دون ازي

 :   ا َن﴿:إن اُِا﴾  م  ،اد        و  ا   أن
ا اد   ا، وا د  ا اي، و  اب  و ارض  
        اردةر اا  و ،إراد  ل  ورد  زيا ا ء، وأا  

، وا ل        و ا  ا ا  و     ال
 ل  ه و ،وا ا  )٢(      ا   ل ذ  و ،

   م  ،م أ   ا و أن  ذ  إ ،ا    ا 
   و  ا م ىأ   دا  ة أن ا.  

  ا   ا  ا ا ي نَ ﴿:وُِل ﴾ا :»  ون أوا
ا ون أو طن أو ا٣(ا(«.  

  .واد، واة، وط ا أاد  ا   ارض

  : ،  ذ)٤(ا و ء ا   ارض  اط ة  اآن

                                                             

)١( وا ) :١٦/٢٢٥( ،١٣٩٨، ٢، دار ا.  

)٢(  ،ر ر  ل  :را ) :٨/٢٨٩( ،ت. ، د٢، دار ا.  

)٣(  ا   ا ) :٢/٥٣ ( دار ا ، ،١٤١٦، ١.  

)٤(  ا   وردت)وا  :(١ - م٢، ١١: ا- ت -٣، ٦٩:ا٤، ٢٠: ا - و٤٢،٥: ا- 

:١٨ ووردت ، )ا أر  ،وا ١: أ-  :٢، ١٠٩- ٣، ٤٦: ا-  :٤، ٨٢ -  :
١٠  وا(،  ووردت (  :١-  انآل :٢، ١٣٧- ٣٦: ا.  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٨٥  - 

١-  :﴿ ْ واُِ ِ ْرضا ُ واُاْم َْ َن ََِ َُِا﴾]م١١:ا.[ 

٢-  :﴿ْ واُِ ِ ْرضوا اُْم َْ أََ ََا ُ  ُا  ُُِْ  ةْا  ةَِا نإ 
َا َ  ٍءَْ ٌِ﴾]ت٢٠:ا.[ 

٣-  :﴿ْوا أَُِ ِ ْرضوا اَُْ َْ َن ََِ َِا ِْ ِْْ ََد ُا َْْ 
ََِِو ََْأ﴾]:١٠.[ 

 :    ﴾اْمُوا  ُ  ﴿:، و ﴾ ْمُوا ﴿:  أي ق: ن  :ل اي
   ا   وا  ﴿:اُْم ﴾    م :       وا و ،ا  وا

 وأ ،وا﴿:اُِ ِ ْرضوا اُْم﴾  رة و رضا  ا ه إ 
ر اآ  ب اوإ ،ب. ا ذ  وم﴿ ُ ﴾   حوا اا    ، .

١(أ(  ،ويل ا و)٢(.  

و ز أن م وا و وت   : ول ا زاده    ا اوي
و ،      ،اا    إ    ا  ل أنا ا

   وا  أن  ءب ا ب اوإن و ،د   بإ  ه و
ا د ه ه  ح.٣( أ(.  

   ما  ه  ر ر  ل او:﴿ ْ واُِ ِ ْراض﴾ :  إم
   وي اي واا  وإن ب او   ل ...  إن م

      ا ق ا  ا  ضوإن ا ،ا  ه ا  با

                                                             

  .١٤٠٧ا . ، دار ان اث، )٢/٨:(اف )١(

 أ ا م ا ا     اوي ا، : ، اوي)٢/١٥٤: ( زادة  اوي )٢(

ا  ج وا  ،وا وا وا ا  إ   ،ل٦٨٥  :رات ا :
)٧/٦٨٥(ا و ،) :٦/٩٧.(  

   ا   اي   اء ا ، : ، وزادة٢/١٥٤ زاده  اوي  )٣(

  ،ا  ح اوي، و ار اأم  ٩٥١  و ،ذ . : 
١٢/٣٢:(ا(وا ،) :٧/٩٩.(  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٨٦  - 

    و    وا ا   ب ا    طة   اا 
 جوا و صا دون ا ا  ...١( أ(.  

 :     رضا   ن ا لا  ويي واا إ   إ  إم
 ، أب إ ااب  ال ب، وإن او أن ف ا إ اب       

:  

١-   رإموا  رضا      ل أم أ  أ   . 

٢-  ق ا  ا  ضوأن ا ،ا   ه ا  بإن ا
    ،   وا ا   ب ا    طا  ا

ا  م  م ر ر  .       ب إا  ف ا ف  و
وا ا وب إ إذا ن   ار ر  :       ل اط. اب

 . )٢(ا وأ ار 

وا زاده  ه ء واة،  ض م   أن ن  اوت     -٣
    وا س ا  إن أراد ،ارق؛  : اا  س م ،  

ون ا»  م  د ا أن اء    اة و  ا؛  
  ا ن أن و ،ل وا ن أن « )٣( .        نموا

 ا   ن أ  م روا ه ا   ا وا  ت إذا م .
 ا  ب ا  وإذا ،ا ا ا –  ن أي ا–  

و د ن أ  وا ،ا ة ا با   . 
  :ا  ارض ر  مو

ا  ارض  أ ا  آر ا، و ن  أ م     : اع اول
و   و ،ور ء ام .  

                                                             

  ر   ر   ا ا  ، ار،  : ، و ر)٨/٢٩٠: ( ار )١(

   ،وا ردب واوا  ءب، ا١٣٥٤ا . :٦/١٢٦:(ا .(  

)٢( آناا  ) :٦/٣٩٥( ،٢طوا ، : رري امح ا   أ  أ   ا أ 

   ،ةوا ال ا ةآن، واا  ا ا  ،ثا ا ا ،ط٦٧١ا ،
 :رات ا) :٧/٥٨٤(ا و ،) :٨/٣٣٩.(  

)٣(  :ا  يا ) :٣/١٣( ، ١٤٠٩، دار ط.  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٨٧  - 

م  ذ و ،م  آن اا أ  عا او :  

١-  ل:﴿ َْووا أَُِ ِ ْرضوا اَُْ َْ َن ََِ َِا ِْ ِْْ اُم َأ ُِْْ 
ة ُرواَْرَض َوأا َوَََُو ََأ ِ َوََُ َُْْءََو ُُِْت ُرََِ َ َن ُا  ََُِِْ 

ِْا َوُم َُْْمَن أَُِ ﴾]و٩:ا.[ 

٢-  ل:﴿ْوا أَُِ ِ ْرضوا اَُْ َْ َن ََِ َِا ِْ ِْْ اُم ََأ  ُِْْ 
ََوأ ة ًراََوآ ِ ْرضا َ َأ َُْْ َ اُم َنَُِ﴾]:٨٢.[ 

٣-  ل:﴿ْوا أَُِ ِ ْرضوا اَُْ َْ َن ََِ َِا ِْ ِْْ  ََد  ُا  َْْ 
ََِِو ََْأ﴾]:١٠[ 

مع اا :  فا أ  رضا  س  ا ،ء ا و  ا 
 ل ،وا  ةة اا :﴿ْ واُِ ِ ْرضوا اُْم َْ أََ ََا ُ ُا ُُِْ 

ةْا ةَِا نإ َا َ  ٍءَْ ٌِ﴾]ت٢٠:ا.[  

أي وا  ارض ا ر، و    ر         :   ا. ل د
  ل ،ررض وا    نم ، :﴿ َ َُُْْْأ ََ 

 ى   و أه ا   ]... ٥١:ا[﴾ أْمََ ِْ َو َواْرض اََواِت
      رآ    و  ا و ،أ   ذ  رض وا  أ 

  .  ء ا  ... ار

       ل   ا ا إ  إذا رض إا  ء ا  م و
 ر ...م ا وا        دةا  ا و ،ا ح إ

   ،ت اة، وآا دة، واا ت،ووا ، ا د، وإا
 وا،وا،ا وا ،وا ...   ا ا إ م ذ 

ا و ء ا إ رض ا )١(.أ.  

   ا  و ،ز اا   مو ،ا   ء ا   إن ا
        ه ا فا  و  ا  ، ول اا  و ،ا 

                                                             

)١(  ، دار اا ، ا ا  ر ،آن اا  مت ارا ما ا .

 ١٤٠٧ا،)٣٣٠ص(    أ ف، و  و ، ر أم و ، ف  تو  إ
 د ا   ا  ،وا ا ا  اا .  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٨٨  - 

 َْ َ َْ َوَِِْ َْ َ َْ ٍََ ََْ﴿ا؛  ا  اس   
ٍََ﴾]لم٤٢:ا[ م لو ،:﴿         أم    أم ق وا  آ 

ا﴾]:ا  ].  ٥٣  ،و  ا  د  نمر ا أن أ و
 أ زدة ان و  اس، واة إ     ا  ة ن   اء،

ا ا و ر، وإوا  رضا  ءا وا أ ،و  ا .  

،   اال ا  ن  ا   و م ا ا  ا
ا .  

١- ر: اآ   وردت ا      و  ا     ل وا ،
ا ا  . 

 ، و  ا اي     ا  و      ورد   أ أ : اد  -٢
ء  «:وا   رضا و  با« .  ل ا١(و(:     ا ا أ  

   ان ؛ ا  روي            ،ا   دا
      د   ة      ،ل ا    ،ة، واا و ،

 . وا   ا، أو ر

٣- ا ط  ا . 

  .ا   ات -٤

 . اة -٥

 . ا  ارض ر -٦

٧- ا دوا :  ا    ا م   إن.   

                                                             

)١(  :وا ) :٨/٣٢٥.(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٨٩  - 

ا ا  

و ر اا  

  و:  

  ا اول

ذ  تى واا دا وا ا ر اام  

 ن     و  ا   ،أ م  ل ، أ و:﴿ََو َْ َْ ِْ  ِِْ 
ِْ ٍبَِ َو َُُ  َِِِ ًذانَ   إَُِْب اَْر﴾] ت٤٨:ا[  ، و      ا 

   و  ل ،أ أ :﴿َ يِا َُ   ََُْو َِِآ َْْ َْ ُِْْ َُر َا ِ ََ
ُِ لَ ِ ُْ ِْ اُم ْنَوإ ََِب َواَِا ََُُُُو﴾]ل]٢:او ،    ا 

   و:» ا ، و م  أ أ ة   إمو و  ة  ،اا و
« )١(.  

  ا   لم  ن أولو:﴿أَ ِْ ي َرِا  ََ )١ ( ََ  َنَْما  ِْ 
َ )٢ (أَا َوَر َُا )٣ (يِا ََ ِ )٤ (ََ َنَْما  َ  ْ  َْْ﴾] ٥-١:ا[ ،

ن مول ه ات إام ا  ا واى وار، اي اءت  ا ء 
أ  إ.  

وق ء ا     «و ش ا ود  ارض، ام ا ار،       
 ،   ا ،ر اه   اوأذا  وا اأ   وا

 اب  ن    اا، وم  ا   اس، و   ء 
 ا ا  رة ر ا  ،وروا ه واآن وا و ،

 وى اوا ا ا اث    واأ  ض ت، و    .
أن ا م و  لا  م  ف ،أ    تام   ا

ت ووا وا  ا  اا ا ا ٢( أ(.  

                                                             

)١(  ا   ،ريا أ- ا ر - )٢/٢٣ (ل ا ب ،ب ا      و  ا» 

 و م« ١٩١٣: (ر.(  

)٢( ا وا وا ا ا ر):د)١/٤٠٤ . ،وت ،دار ا ، اإ ١٣ ،

١٤١١.  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٩٠  - 

 ا أ ا ا وا– ا ر  -    و  ا ر اا 
  .  وت ء ا، و  ، و   ا اوت ن

  . ، أو ر ا»أ اأي«: اول

ما : »ا ز»أ ا ر ١( ، أو(.  

إ ا ر ر وام         ، وأ ،ا و ، وا ، أ ا 
 ا إ ا ر ر ٢( وام(.  

ا  ارض   ط ا ا و  ،ا  وح   ء 
  ل أ ،ركا:» رك أطا ن از     وإ ا إ ؛ ر

ة واوا ا وإ ... )٣(.أ .ا  هو.  

  ،ا ط  هو ،ا   ا ح م ذ و       ل  ا
  ر     :﴿ َل ُ َُ َْ ُِأ َ ْنأ ََُ ِ َُْ 

  .، ون   ن، و رة  اآن وا]٦٦:ا[﴾ُرًْا

  ء ا ،دا ا ت او ز ت إ  ا مز و
  مأوط ا إا و ؛د اا  ا ا   راوا   ا

ا ا  أ، مل ا أن   ه ا   ، إ أف أف 
ه اد او  ، ا و ااء   ب وب، و ل و ة  

 إ.  

    ا أن ا   م ،دا  و      أ  ى ا
    او أم رض؛ ذا    إ  د   رضا  و

     ا ،نمد، وس، وو ،و و ،رآ  وا  إ
 أا او؛ وا      ا ا، ون ء ا ن أم اء إ  

ا ا امم، و  ء اب وا   ن،  اما     

                                                             

  .١٤١٩، ٢٦،  ا ،)٢٢٥ص: (ر ا ا ،ع ان )١(

)٢(  ا را  ،ا) :٨٧، ٨٦ص( ،١٤١٢، ٣، دار ا.  

)٣(  ا ط  ا) :ادي)٩١صا  ،.  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٩١  - 

 ا وار، وإ د ا  ا  و     ات    
 ١( ا(.  

ا ة  ا، و دك ام            و  اب  أي ء   
٦١٢       اءأ   توم ،ا ا إ ا ا  م  
أورو ...    ا   إ ا اا   ا وإوإ م ت و

ورى ا٢( ا(.  

وا      ت أ  دا ا ار ب؛ا إ  دورة  نا  
 ،از  وأورو ءا   ك؛ ارسك اة و  ا ط  ا

  ا ا و ،د ا    ه ا ن د اا  ا  
 وأر ،د  ء، و   إو  .  

  

أ  وا  

   

                                                             

)١(  :ا  وا رة اا روا) :د)٢٦، ٢٥، ٢٤ص ، . ،ا  ،عا ا   

١/١٤١٨.  

)٢( رة اا رواا  وا ) :٢٨ص.(  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٩٢  - 

ما ا  

 ا ر دام  

   ا أن  ،رضا   ا ر دب امأ  ر  ا      ا 
   و  و ،مز أ إ   ،بة ا أ أن أ   ،ةش واج ا

  ن ن أن  د ا   ارض؟

م ل ، س  ا ور:﴿ََو كََْرأ إ  سِ اًَِ اًَِوَم  َِو 
َأَ سا  َنَُْ﴾]:ل  ]٢٨ ا س إا  و  ا  و ،

م:﴿ََْو ََْ َْ ْا ًِد ْ ََُ ُِْ ََُو  ِ  ِةَِا  َِ  ََِان [﴾ا آل :
٨٥[ا ن    ن ا و  ، م رون س وا م ؛﴿ اَهَإ ِ 

ة[﴾ات   ] ٢٥٦:اوام،وا ا و ،وس واوش ا 
  ره ،  وموم ل ا  رأوا  ،سا   ا د وام ،ت اا

ا ما.  

 ار أم ن  ارض    اا ، وم وا  ارض 
ن  ا ا ،ن   ذ ا وا واق واة  اى، 
 ن ا ،رضه ا  دو و  ، ف    ،ون و

  ن؟    ه ام اء وااء؛ و  اس د، و
وا  ا  ن إ  اار دي  ا  ، اء ه 

؟ا  

  ن اا أ ا  جأ  س؟ ا ن ا ،رضا  ن   ؟
؛  اوة ا أ ارة اد اة  ان،      من ا إ

 م  ن أنا ا و و  أن ا أم ،د    ا 
وأ  إم ،   : ا م  أ أ س، و ه ا  أر     

 َُِْوفِ  َُُونَ  ِس  أَْْ  أُْْ ََْ  ٍ﴿:م  ا ،ل موف، و
ن    ، أ أن ج ا   ]١١٠:آل ان [﴾ِِ َوَُُِْن اَ ُْ َوَََْْن
د ا ، ب أون ا ة ،وا      ا ام ا وا  او

؟ م أ ا ا اج  ء  دة اد إ دة رب اد،   اء، 
د ا  ا   ارو .  

أ وا  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٩٣  - 

ا ا  

ذ  ترة، وار اازد  

 و  ا ا  ا   ، ط رض، ول ا زاق وا
م:﴿َُ يِا َََ ُ ْرَضا ا َذُْ ِ َََِِ اَو ِْ ِِْزر َِْوإ 
ددوا  أ،  أي وا    أر، و ، :ل ا  ]١٥:ا[﴾اُُر

  . أ. )١( ...وأر  أماع ا وارات

ا  اإ  ل ، ا  أن و  ا ْن﴿:وذَوأ ِ سا 
َِ كَُ َر ََو  َِ ََِ ِْ   َِ *َِْواَُ َََِ ُْ﴾]ا :

٢٧،٢٨[ ل ا ، :س ل ا :ةوا ما  .ان ا ةا  أ ،
  .أ.)٢( وأ  ام  ن   ان وا وارات

 ، و   آ وو  ا ا  و   ن أط  ع 
م ل ،ا ء إا  و ،ا إ ا   رة ِف﴿:اِ 

َْ)١(ِْإ ِْء رَا َِْوا)٢(واَُُْ ا َربََ َِْا)ي )٣ِا ََُْطأ ِْ عُ 
َََُْوآ ِْ ٍَفْ﴾]:٤-١[.  

ل اح ر و     و  ا    رة ا  ا إ ا  -  ر
  ا– ر   م   ء٣( و(.  

و ارة  زم   اوا، ا ما ن  ا وال 
 ،وا ،ا ة ة   ا  ن را  تاا ر و

  ن سر ا ،و راوا ،ت اا  ة ت نو
 ، مب ار أرة، وت ازد ءا  ا و ،ا  ءا

 ون ارعوا  سا   رو ،و و ،و ق ا  اأ 
ذ م ا  ر .  

                                                             

)١(  ا ) :٤/٤٢٤.(  

)٢(  ا ) :٣/٢٢٦.(  

)٣(   ةا) :١/١٣٦( ا ١٤٢٠، ١، دار ا.  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٩٤  - 

أ ا،  وا    إ اء  ا ا ،ن ا أن د ارة
 رزدا وم   ، إم ار، وا ا   ة» ات 

  ا  ٥٣٢ا   رر دو١٩٩٨  اءدرات ا ق ا او ،
، )١( »ن  ٦٥٧ ١٩٩٩ر ، وأن د اح   ٤٤٣ا، وا  وز 

»  ١٩٨٦ود ا رو ،ادات اإ  ا ا ازداد د  
  دا ،      ٣,٥ا ن أ  ن

 ٥٠  لر ر«)٢(.  

 ،زق واا ر و ،رضا  ا   رع اأن ا و
    ،هع وأو ا  ج وط  ح و   أم إ ،ا د 

 ول    ا  :» ، ا  و      ا  ء  ال
أر  ل  : ا أ   ه، وأ  ه ه، وأ  ه 

 و  ذا  و ،٣( »و(ا ر ، وازد دي إ  ن ا 
 ،وا ،ت ا دت اا   رازد دي إ  ، رةا

ت ووا.  

 وا أ  

   

                                                             

)١(  ا ن، رردس واد اا ،ا ١٤٢٢ )  .(  

)٢(  :ا ا.  

،  أ )٢٥٣٢: (أاب  ا ،ب  ء  ن اب واص ر)٧/٨٥: ا(أ اي )٣(

 ) ٥٤٣: (ا ،ب  ه اة وا ر) ١/١٤٢: ( ، واار وا : زة، ول
  ذ . ا    وى وا.  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٩٥  - 

اا ا  

و ر اا  

  :و ن

  ا اول

 ت  ذا دات وت اب وا

  ا ا  ،رى  اد واا  ،ة و 
 ا  و     وا ،ه ، و ا ، و ، ل

:»    « )١(.  

ل ار   و     و  ا   ،ب واا أ  ،ة أو
ذ  .  

ا ا، ووا ا وأا «:ا ء ا ،  ،ل -١
 .)٢(»اارب

إن اد وارى  ن «:ا  ا  اد وارى، ل -٢
« )٣(. 

٣-   ة لا ،د  ،فل واا:»  ن  م ،دا ا
 و ٤( »م(. 

                                                             

)١(  أ ١٢٤، ٨٩، ٢/٦٨أ  رداودد . ٥٦٦١/١٢١٣، ٦٦٨/ ٥١١٦، ٥١١٥/٦٦٧ ب  ٤/٤٣وأ

  ةس ا ب ،س٤٠٣١ا . ا  ، وا ا داود وأ ، رواه أ.  

)٢(  ا   ريا أ-   ا ر– )٤/٧٣ ( ،سب ا ، ر ظا  ب):٥٨٩٢.(  

  

  ).٣٤٦٢(،  ب أد امء، ب  ذ   إا )٢/٤٩٣:(أ اري   أ ة  )٣(

  ).٦٥٢(، ب اة  ا ر )١/١٧٣: (أ أ داود  اد  أوس )٤(



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٩٦  - 

 ا    و  اد ا ،   أن اد   ال
   و   :ا   و ،ا  أةا  ا إذام ت أم

  ا ا أن ع  أم  إ ، : ا»اا  ء إ اح«:ل
 « )١(.  

  ،ا     وأن ،  ص ا ا ه ا و
ا   ،او داو   ،با    ات   

 ى، وات اوا اا  هو ا   ر و ،ا
 رأ إ ذ :  

١-  تاع واء اوم د  ا  ا  . 

٢- ،اأ ة، ون ازا  دا  ا  ا   ،و ا أ
 وم ا اما و ،ا  ،ا  ة   اوو

 . اد

  ،ا وا ،دا ا  ت، وااع وا ا و ا  وم
ون إ و دا م ، أ  ا  أرض ا ،ر ان 

إن اب  أا : ب، ون ، ووم   ء  ،ل ا ون
و أا واه، وا  ذ أن ا أا  ، ره وز و ،اء

  ل ه إ ،دت إوام ،   لا   أو ،   و
ل ا  إ ،ط   دأن ام   ...« ٢(أ(  م  او ،

ا ا.  

وظة ا  ا ا   ام  ، إ ال  او اي، 
  ا  ،ا  ي اب اح ا إذا  ، م إن ل ا

 ا–  أ  ا–  أظ  با ح أ إذا  ؟ أوو 
  ا؟ 

                                                             

)١( أم   أ) :١/٢٤٦( ،ب ا ، ر و رأس زو ا  از ب) :٣٠٢.(  

  .ا ا واون، دار ا) ١٤٧ص: ( ا ون )٢(



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٩٧  - 

  ،با ي أ ب ا اءار  هم  ، ا    ذجو
 تو ،ول اا أ  ات ا عو ، رات ،ا 

ا  ات را  ح .  

  ،تو ، تر، وج و ،ج ث و ء  وأ
    ت، و     و  ا :»  را أ  ن

أر ...ا ا  ت رؤو ت تر ت ءوم   ،
  .)١( »ا و ن ر، وإن ر   ة ا وا

 اءا ا سأم        و  ا   واوأ ، أ  وا
ا  بدات ات، و ي او ،ذ ب ووا وا أ   

  . ما ن

 ل ا :ي اا  ر٢( إن ا(  د إ ،ا  و  رث
ن ا ب أ ا  ، م،  ا ،  اق وال، وا أ س

ع اممإ ... )٣(.أ.  

 أ و     و  ا     را ،  با أ  ف أن أ
« . :  اون  ،ا ، وذرا راع   ا   أ:»ل

  .)٤( »و اس إ أو«:ا رس واو؟ لرل 

ول أ:»   اد   ،راع وذرا ، ا ، ن   
« ، :ل رى؟د واا ل ار :»« )٥(.  

                                                             

، ب اس وا ،ب اء ات ارت ات ات، )٣/١٦٨٠: (أ   أ ة )١(

)٢١٢٨.(  

)٢( ي اا :   ،وا ت اك واا أ  ،  و ،ن ومك ا  

 وا ،ة اا رو ،ا  س، واوا ،ب، واوا  .طي اا أ : 
 اء اا    ) ل أو  . اا وادات وار و:   رك اس

١/٧٩: (ا.(  

)٣( ا اء اا) :١/٧٩ (ا .  

:»  ا  و     ب ا ب وا ،ب ) ٤/٣٦٧:(أ اري  أ ة)٤(

 ن  «٧٣١٩: (ر.(  

)٥(  .  



  اء اا   -اد ان 

- ١٤٩٨  - 

ل ا ا أن ا      و  ا   اا و– ا ر- 

  و لأن ا ،     و  ا ل  :»   
 «.  

 ل ا :  أن ا  ،طا  ةاو ،دة و عرث م ا  إن ا
م إذا إن ا  ،وا ا   ا أو ،ا  رث ا طا 

     م وإن ، ف أدة، واا   ن ، دار  ا  وا
 ا ع وم ،ا  اكن ا وذاك ، م أو ،ر م  

ا   ... )١( .أ.  

و و ،      دة ل أن  ،ا  اءء واة ا 
:﴿ َُِ ًْ َنُُِْ ِِ ََْوا ِوَن اادَُ َْ دَ َا َُُوَر ْا َوُم َُْءَْو آأ 

َُْءَْْو أأ ُْاَمَْْو إأ َََُِْ ِوأ ََ ِ ُِ َنَا ََُْوأ وحُِ ُِْ َُُِْْو 
 إن أ اِْ ُِب أوَُْ ِ َوَرُا َُْْ اُ َرََِِ َِ َِ اْمَُر َْ ِْ ََِْي ٍَت
  ].٢٢:اد[﴾اَُُِن ُُ اِْ َِب

 َََُْ َوَْ َْ أْوَُِء َُُْْ أْوََِء َواََرى اََُد َُِوا  آَُا اَِ أَ َ﴿:ول
ِْْ ُم ُِْْ نإ َا  يَِْ َْا َِِة[﴾ا٥١:ا[.  

ل ا  و أن   ن  ،)٢(اء   أ«:وا ول  اة
ل ار     و  ا   ا   نوأن  م ،«.  

أ  وا  

   

  

  

  

                                                             

)١(  ا اء اا)١/٤٨٨.(  

  .  ا د) ٦١٦٩: (  ا  و، ر ، :ب ادب، ب)٤/١٢٣:(أ اري  )٢(



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٤٩٩  - 

ما ا  

ذ  توا ا وا اا  

د ا   اد  د ا  ، ا إن ا  د اب، و ا
ا   رة ا  رء، اا    ،د  ا ،ا

را ا  ،ي  أ د، أ ان ان  ارة 
 ز  ، اا ا   تذ ور ر إ ، ه إ.  

 و  أن ا ل، ما   ،ة رأ  ن ا وا ا 
أ  ا   ا واأة،  أي  ف ف ا مه  اء 

ات ات     ،، و  اات، ات ، ارت، 
  ح اء، إن    ، ن ا ،   اود ه 

 مأذ   ف ا ،ا ظن ا ،ذ   وا  إن ،ا رب إ
 َوُدَ َمًرا َوأِْْ أْم َْا آَُا اَِ أ:﴿َ َاة  ن ام ، ل 

 َ َوَََن أَ ََُْ اَُْ ََن َِ اٌد ِظََْ َِ  َواََِرة اُس
  لأ  رع و   :»  ا  و   ، ول ]٦:اَُُْ﴾]وَن

ر  أ  راع وا ،ر  ل س راع وا  يا ا  ،
 و ،  ه ووو زو  أ  أة راوا ،ر  ل و

 راع و  أ ، ل ه و ل  راع ا ر  ل«)١(.  

 ،ا  اء، ووا ا أ   ء، واا إ ة ا دي و
إ  ا ،د ا ا ا ا، و ى  ورا ،دي  إ ا واذ 

 .  

ا    تا   و  ب اا دوا رؤ  ا ،
 ،دي ا ا وره إ أن   ت ان، ك اب  رج 

  . ، وم دة و دة

 ،ت ا  ل، اا ا  ا   ،ث ا ك او و
ا ا ل ال ر و ،ا  ار ة    و  ا :» ...

                                                             

)١(   ا  ريا أ)٤/٣٢٨ ( ل ا ب ،ب ا:﴿ اُِطأ َا اُِطَوأ َلاُ ِوَوأ ْا 

ِْْ﴾ .  



  اء اا   -اد ان 

- ١٥٠٠  - 

ا  ار ة    ،ا وا   ن ١(»و(  رب او ،
 إ  ض دي إ   ،ا   ات إا    ات أا

  . ،  ذ    ا   اباذى

د اا إ ا ا إذا ذ إ مء ا إذا أ ، ة اا ،د ا
 ون زواج، و  أ  ن و ، أو زو  ء  ، ف

 ن ، ذ  ون  ت اوط  ن، وا  ف  ذ
ا    ا أن دي ذ ا، ا م  ان، و اازع 

 كإوا وا ،ا   .  

ء، وا  وإذا  ا  ا واب     اء واا
ا  وم  ا   .  

أ  وا  

   

                                                             

  : ،  ء  دل ا، ول: أاب اان واداب، ب) ٨/٦٩ا (أ اي )١(

 ٤/٣٢٠(وا( دب، رب ا،)٧٧٧٩/١٠١)(  (ل او ، : ا ووا ،  
ا )با .(  



 ار ا وا     ء ا ا    : ل . د

- ١٥٠١  - 

ا  

ا    ،ا ده ا  ة وو ،و  ا .  

و و آ و  ا  ...؛و  

  اا   » وا ر اا ا ء ا « ل وأ

  .ا  و أن  ، وأن ن    أن  اء

ا و  وا  

ا  

  




