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مد  

او اطرة  غ ا ار ل ارض، و ازل اذي رم اج  إن ر ارة

ا ر ا ارى، و اوذج وال وار وار، ودور اة، ودوان ارة 

ار، و  ال   ا ارا  أ اور وأز ،ث  أر ام  اة

.رت اف ا  

ذك ن ارة او ادة  ج اوول إ ء ان واران، وإ ا ال واة 

  ا ار  ..وء دات او ا وأواره وره.

د طرةا ورة اء اط إن را ل، ول ا دود  دد ر  رث ا أن إ

داد ون ر را    ، نرض وٍح اد. وش واا   

ب او و ،و ددة ر  مّ ،  وا  رةور اوا ،

  وّ ةن اد ل ذيا ٌو ،  ،رةوا وا رة وارد واا 

  وارأة واطل واب.

إن  ا د إ رة ر ام  اة وام  ذه اظر ا  ام أر 

اذن روا  أم  م   ا  وم  ابن أي وت ؛ و  ا او

.ا روا وة ال ا   

د ر ا  ا  وم  ًؤ  ًق ام و، ون اب  ذا ال 

  أدم ً، وأوام ، وأم ل دد..ر اب؛ م أر اس را، وأرم ا، و

 نذم ا ب وات ودبء ا وا ،قت و ن د أم  وررآن اا  م

ل و و ،(ىد مَِزدو مر واُآ ٌ مِإ) » ف، اورة ا13«.  
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 ر ادة ، وإذا وور و   اب ر ً ا  وم ظماوارول  

 م، ووماظ و  ام ب ر ودروس رة  ف أم طءو اطرة 

  وؤم دة ا. اد وارة او ا ورم ار ا، وم  م 

 درات اب  ذك، و  ارة  ظرًة ا ان أل ذا ءت ذه 

  ورام  ارة او ن ل رد ذج ن ب ا ر ا م.

  

م - أور ا رة  با ز  

د إن ا م با رة  وو ،ر لو ،را  ،د آن ووطة ا مو

 ن ونداوا ، كذطا ر  با ر ن ووا   م ،قدء اطوا طوا

وون  اء  ،اوطن ل ارب ون  ن وة  ود و  ون واء ادع ن

ف طوب  دات اور ودت اف  وذك درم  ا، وا  أء ام

وا وا ت اا ...روا وا  

م ن أن اذن آوا   دا ادوة ّ ، و ب ذك إذا  ا  ا ذك ام م

 و ن ان واذى ا وروا دو ووا  ل ذك وآووه وذادوا  اب دوه وروه 

.و   

 ذا وا او ب   م  ط ا   ، م دم وأرام، ون 

رم  ...(( )1(.  ظم ا  ظ وم  ظل إ ظ إم دل، وب   دة ا  ))ول 

 ط  زوم ط ا  اة ن ل رب وق  اد وارة؛ ر ذا ا اوي

رة،   ،  و ،وم وا ه أ، و  د ره، دل  ذك دث أس 

ْا  ونُو واُ ،اءرُْم ا ل ر ن ِرَْن ا بَ ن)) ل  ا ر ك ن ذا د

ب َأل اْد وا اْوا  ًَن اْدَ َدارون وون ،ب َأُوم َأم  اْد، وَأ

 واَطاو ءْا ن واذا ِا و  واُ إذا  مَأ  مَأ إ وهدَََ  ؤوا َطبْا ن

 دَ ََو ِر وم وا ً مو  ا  ا مَ مو  ا  ول ار ةر

(اةدَْا ةَ  ًو رَ َ مََ  مو  ا  2( )ا(..  

وإن رأى  ا  وم   ده رك ض اوال أ    ؛ ن 

إ  ده ن اص  ،ؤه    ن د ذك ا ل   اوب، م أرده 

 ا ر ر نا  كذ د، ورا    رن ا)) ول   نو  

 تَ مو  ا  ول ار  َ ؤَأى رم إذا رو  ا  ول ار ة  لرا

 َ َُ تْو ل ،مو  ا  ا  َُأ ؤى رأن َأر د  دْا  مََأ تْو ،ز

  ذا ِرا إ  ذَ اذِن َأَ نَ ِموا  تَأرَ مو  ا  ول اِر رْا َط ٌْطِو

َ  ِر وإذاْا َرَ ِنَرَ  وإذا وذِر َأن ا  وذِر َأن ا  وذَأ ولَُأ تَْ مْر د س

   ن اِر، لَ ََ ك ل  م رع ُْ ََ َْ  ََ ، رول ا

                                                           
ب ل إء .  م، ب ازة، 629، حب ن س  اد ظر اة ول اد اري، ب اذان،  )1(

د1031، حا .  
  .21/126د ام أد ن ل،  )2(
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ا  ا  وم م ارل د ا و ن  ن اِل، ل مَ ن د  ا  وم ل

((ًَ ِل إن ا مَ َ كذ د ا )3(.  

 م ال، ار، م و إ  رك ن  ل  ا  ا  وم    ن

وذا ا ن  ويال ءد ا ر نول ا  دراو وا وإراد روا ا ط و

ا ط .مو  ا  د ار ل ،  

م واراف م، ون  ارول  ا  وم ب  ن م  ن ادر و

 كذ  دلن و  ا ك ر ما وط  ء  ول اأن ر  ا دي رد ا ن ل

 طأن أ  ذنأ)) م ل خره ا نم و  نو  رب راب م ُأو  ا 

 وا  مل ا ءؤ  مَو  ا َ َا ولر ََ لَ ،ادأ كْ َ رُأو  ول ار 

((هد )4( ر م .م  او  ا بذا ا  ما  ر ذيا   رفل ا  ر

 ن مو  ا   ، د   نو ، رو أ ن راب إم اد  ره

ان، إ أل ذه ا د  وو أو ر ادق (ر ا ). ر ام أن رب د رول 

  ا  ا  وم طه ارول  ا  وم رب.

 - د ار وو–ل ا  ا  وم ن ارور وط او أف إ ذك  ن م  رو

 ت وذ أ مو  ا  ا  )) ل  ا ر د ا ن رر بك اروي ذ 

((...و  م إ رآ)5(.  

 قو   ولر ب ا مو  ا  د رذه ا ص ق م ن ا

ك  اذ  دلم. ورأ ب وط  م إوم و ط ن ل  مو  ا 

 دواذي أا ب اا    ء ل ( ا ر) ك ن سك أروي ذ  ،دةا 

 ط إُأر  (مو  ا ) دة ا ن ون مو  ا  وت أزواج ا م روا

 أ مدل أ ،ر و ن ذ دم   ر د (مو  ا ) ن ا ن نوأ وا ،و

 أطر. ول آر أ أزل اء  أزوج أدا. ء أ  أ ال أدا. ول آر أ أوم ادر و

  موأ  م إ وا ذا أذا و م نذم اأ)) ل مإ (مو  ا ) ول ار

(( س  ن بن ر ءزوج اد وأوأر طر وأوم وأأ  )6(.   

 ل ا مدة؛ مع اطم ا مو  ا   دب وا  مدذا وا مد ن

  ن أن ت درام  واب اة ارى وزم ن ال.

 ا مرام ودرا مو  ا  ارازب إ م وو  ا   نو

آرا إذ إ كذ  م ن م و دواو دة ا  مو  ا  ن ا 

                                                           
ب ن ل د ا ن .  م، ب ل ا ر ا م، 1070، حب ل م ال اري، ب اد،  )3(

 ا ر ر2479، ح .  
ب اب إدارة .  م، ب ار، 2319، حب إذا أذن  أو أ، وم ن م و اري، ب اظم واب،  )4(

  .2030، حاء وان وو ن ن ادئ
ب ن ل رر ن د  ر ا م، .  م، ب ل ا5739، حب ام واك اري، ب ادب،  )5(

 ا ر 2475، حا.  
ب اب اح ن ت  إ، وود .  م، ب اح، 4776، حب ارب  اح اري، ب اح،  )6(

  . 1401، حؤ، وال ن ز ن اؤن وم
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 ول ن دا ،ورن ا م رض  مرو ،ا واول ا مرم وأرا 

رم را وووح، و أدل  ذك ن ظر م أن روا وروا ن أ .)7(((أروا  أ اس))

ارم  زوة در وأد وادق ور، وا م  ارام  وز ام  ان 

   د دد؛ ارا رذا ا ون جما  ة  ،راءدل اورى وا  ما

  ...وراة اف

  

- م ارا ب ودى ا ا   

 ء ا  دوام ان أ إن وازاِرئ  وس، وا و ا حا ول ار د رة

ظ أ د ل    اب م، د م طء اب ار ن   ا  وم

ورام وإم   م، و إرادم مزدة إ ،  أدى ام وام اظماؤوت 

  .م

كذ ن أو  

 -  ا ر ر ن ب ا   م أولو  ا   دا  مر ا

رم ن دا  أن  ار  -ر ا -اورة ون دذ  رن . ود اطع ب 

 ررة ازدن ا من أ و دت او  ورةا دا  سن ا . صد وإ ل ل دو

ل ان أ.م اا ر مس، وإا  ر  

   لب د وب و مو  ا  رها م وو  ا ب  لو

ن ان ر ردا وط و ؤ م ر  - اة وام -، د آس م ودرام ووام

 وة إددة، اد   ا.درا ذو  وة وردا  را   

 -  ا ل ر ن ذ  رةوادث ان ام وو  ا  ا   دل ا

 دث  مدراب ورات ا  ا ل ر ن ذ با  مو  ا  ن أر

 ب َْأ لَ ((؟ءََ كَ ضر اِإذ ْ ف))  مو  ا  ن ا ،نا  ً

ا  وِل ار َ لَ ((؟ا ب  د مَ نَِ)) لَ .ا    د مَ نَِ)) لَ  مو 

دره وَل  روِل ا، و  ب ا؟)) َل َأد رْأ و آُو، ََرب رول ا  ا  وم

 وِل ار ولر قى وذا  دْا))((ا ولر ر  )8(.  

 وازل ن ر  دا  دراذ و بوا م وو  ا  ن ا  ذا

  ودات.

 م، و م ن دزق وم ا و أن  ن با  لا  ويوب اذا ا إن

  اؤو، وم  ال د وإص. دم س

 - ا ر ر ت أ ءر،  أ ن أ د ا ن رأ و  ا  ا را

 مو  ركداث أ را ورة ااءو ط  ،ءوذ  ن تأو  ل  مط

                                                           
)7(  ظر،م نرة ا  ،ريري اوب ان أ م ن كد اقد رءوفد ا ط  ،دةا ا طا ر ،2/188 .  
)8(  ،ب ا ،داود ن أءا  رأيد اب ا3592، ح.  
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  رعراب، ووا  رةا  رع أ  ولل اا  لدو ن ان  ئ

ّ لل ا د م أن أ و .رو.وور  مرو   ب وم ا ر  ويا ا إ

  درام وطم ووام.

 - رة ورا  د  ا ول رز رذ "أو مو  ا  د-اوم أ-  ن رة

 ن دب، ورارَة س ا و ،ر  أ إن  د ،ول ار   ل ،د رد نو ،

ول ار زه. ورد .رع را رة ن ،ول ار   ل ز راأ  .زه .راٍم ًرا  ا 

َم أو  ن دزم، وُأز ن روزب، و ن راءت، وا ن دب، وزطن ا ر ن د اد ، و

س ءم أدق ووم ا مزم أ ،ر ن رَة ")9(. .  

درات وط ن مد   ،مو  ا  م ازم أّ دا مرات.رت و  

 -  ا ر   مو  ا  ل ر ومو»ب ا ر ران اط  و ،وور

ا ...وور « ا  ، إ راا ودد )10(.  ولراش ر  م ذيا دان ا رةوم او

  ، ورض  ل و رش. ودً ورن ذ ا  ا  وم، ون ره و

وا ارزة (و و زة، وان  دة ن ارث)، ل   أدر ون  أد ا اذن د

درا وذر أ  ن ر. و ادق، و اذي رز ش ا رو ن ود اري، . ون رو د د

س دا ل  د رأ  زمر  !!. ووزر وان ا ما  نر ور و أ

  .))11ك ر" " و ر ا  وان.. وط ل ر

 -  ا وام رن ا رزا  مو  ا  ول اواري ر دقا و  ا  ل

 موم«ور ا  ن« م ،ل ل ا م ،مر ء رس  بذ ،"أ" رزل ا ؟

 مو  ا  ل ا ،ا»واري  لوارير ، وز12(»ا(  درة   تو .

ون، ون ظم   ن  أرروك وا، ون  اراق وف ارن وم ن ووم ا

. إن اوم اوي اذي و رول ا  ا  وم  ق اص ن ال  ر. ِنارو 

.وط را ن فو درا  رزا  

-  ا د رن أ ب د وا  ظما  رطر اا ، رة ز ول ار

ار روج  ، واو و  ال، ون د ن ن د    ا  وم

ر اد او ،ؤو دارة مو  ا   نا  ن ن  نرد واواوز ا م

                                                           
دار ، د ان د اس، اري ار ،ق إرام د رنأو ا د ن  ،ون ار  ون ازي وال وار )9(

  .1414/1993 ،2/12 1، طروت –ام 
  .1807، حب زوة ذي رد ور م، ب اد وار،   )10(
1 1412 ، طدار ال، روت، د اوي ، ق أو ر وف ن د ا ن د ارط، اب  ر اب )11(

  .3/1103، م1992/
  .3887، حب زوة ادق و ازاب اري، ب ازي،   )12(
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 ، ب) ود) اون أراأ  را رهوأ  د ا   رو أول أس و  أن

.  

ون   ا  وم درات اب اد ورام  ل اؤو ا ر    -

ث ا زوا ض  ورةا دا دو  بن ا زوة       ف   ا دة ر ن د

 زوة    اد ر ا     ن د أ. واط"ون ن ظون ر ا   زوة ". و"ء"اوا

ا"َرزوة ". و"ة   ا ر ر ن دز"وو در ا ."رو"ا    ا وم ر ن أم رو

و "أد" و"راء اد" و" ار" و" رظ"، و ن أ طب " زوة    ارى" زوة "در 

 وك"، وأ  اري " زوة  ع" ورم ر.

 -  ا د رن ز أ ة ا رأوا   مو  ا  ،رومل ا نا 

  موراءط وأذاك. ر ارزة آت ارب واوخ ار ون وارل اش ورا  

ود  واء وو دون ارن  ر ا  أ ن زد  ا  وم د اد ارولو

ا ش. وارة اإ ودة وم او  ا   نو او ر .  ِن ا د ن"

َطَ ،دز ن َُأ مَ رَأو ، مو َ ا  ا ث لَ ر لََ ،رِإ  ِسا ض ن

ُوا  ِإرََ دْ م ْطُون  ِإرة َأ نَ ل، وام ا ِإن ن ا  اَ  وم َأن ْط

 هد َِس ِإا بَأ نَ اذ ِإنو ،َِس ِإا بَأ نَ ن ِإنو ،ةر ًَ")13(.  

ن ام، دل   ظ م د أ   ٌل أ ر ور ون وٌ ،إن  ر أ

  .ن ذك وم ن دة اور ن وون ورام ووب  ال ءات اب ورم

 ول اة رد و ب رج تو  (دن ز أ) ث ذإ  دةرت اد أ  ا 

ك  ن ادال وارج، و اظرة وارداد ر ن ارب ن ام، واددات وم 

ا.ور ا دا ا را ا وم إا وأ با ر ط  را وإ و.  

 د وأ   نذب ا ،مم وء و بر ا سرط اأن ا م ارا

 و  ا  ءة ون وا دوا  ب اا ُ ن ،دق اوا ا

ا   م ر واوا اد  مط م ورام ودرا  م مو 

  وم.

 د و ب؛واب ا لت واوزع ا مو  ا  ن ا د كن ذ و

 ود نرآن، واض وارا داز ء، وأو ذاو   ..دةد وا داوى، ووا 

 كذ  درة وط ن  رآه  رت واا دا إز و دز لَ» َِا َِإ  بذ-  َا َ

مَو َ-  ن مُ اذ ،َا ولر  واََُ ، بَُ  َةرْ ْ ،كَ َا لزَْأ   ِرَا

 َا كذ بََ ،ًةور- مَو َ َا َ- لَو ،» َ ود نآ  َاو َِ ،ود ب  مَ ،دز 

«َ ،َ ُأرَْأ تْو ْذ  ًََ َةرْ س  تر  ،م (َ) تََ دز وا ل اِإذ م 

                                                           
. د ام 2524، حب ب زد ن ر و ا  ا  وم اري، ب أب ا  ا  وم،  )13(

  .10/129أد، 
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ب اِإذ ْ بُأو ،َ14(»ِإ(.(دأ رأ) ،  ور رد أ-  مو  ا -  ءذداع واا 

د زد ن ت، ن ل ظ ان وٍر ن ارآن ارم، واط اددة وارة ا اوّد 

  .، وذك ون زد د ز ن أ ن ل و  وم  اودّ  َم 

 لا  ب مو  ا   دم  ل ف إأ ر أن ا س أن رن أ

 م  -او  ا -   طو ، س س  ل ،" ء؟ ك  أ " ل ،

 ول ار ذ ،  ه "  ا "  ل ، ءن ا  رب بم  -وو  ا -  ده

 ري ن "  لل ، و ،  ن أور " م ؟در  دز ن "  ل ، مدر ذآ أ لل ر . " ن ؟ذ

 د را "  لري ، وا ط ، ندرذ ا ، هإ ط ، ندر ذآ أ  لر

 ه ،   ، دو ر رك ، واأ ذه إ ، ط  ول ار  د ،-  مو  ا 

-  ، طب و لرب اذ " و ر  كأر و ، طب ، و ، باذ "  ل م ، ده ودا

 ول ال ر ، ط و و  رى ، مرة درا بد أءه ، و-  مو  ا 

ن أن ء ا   وك وم ا ، إن ا   إ  ذي ر د"  ،ذا ر ك -

 " و ذي دم أو ،ظ رم ذي 15(أو( .  

ا  ا  وم أن  ا  َوس أوك اب و درام ورام،  اطعذا 

ؤوون ا م ،ٍصل وإو ر و مت ا لا  ن  ر را  را

  .روع ارض ام 

دة اوش  ر ن  د ا  ا  وم داظر  ارة او  ون م ن

ارة ادد،   ا  وم رى ود ون  اوم ن ر ان وأب ، ان إ اب

ً  رًة   ور   ل ،لا ور ر ا  روم  ،نا 

 س ر و  ارون أن ا ا ف، وِر ، ووى ودظم دو ذات ن

 ل موإ  زو و.  

  ن نوا إو ب را  لوا واب اأ  ثد ذجذه ا موأ

ر ا- روي أس اب  اب، ودم ارون إ از وال. اذإ ال وم، ودوم 

-  ول ان ر- ا مو -  ل أ» َ َأن عَطا نَِ ،ٌََ مدَأ دو ُا تَ ِإن

لَْْ ِرْ  ومُ «)16(.  

  إ رب  ال وا  آر ر ن اة و أرج اظت.

                                                           
  .35/490د ام أد ن ل،  )14(
  .1641، حب  وز  ان أ داود، ب ازة،  )15(
  .20/296د أد ن ل،  )16(
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ل، ور اب ارس    ا  وم ا اذي أس  اط ون م ن 

  ت د مو  ا  طا  ا ا ط إ ذا ا 

ا ط ذه ا  رن او ، رةا  ره اوأ رم ج ادرا ب ورم ا

ذه ا  ل زن   ول  ،د دم ا اوي، ون وظف ط وارا وارو

  (اب).اذي د  وود ا وط  ون أس ادم واح

 مك ا  

 إن ا  إ نو ؤددح وو ز  ل ند و ن   بولد اا  ح 

  رات.ر وٍل  ، ود  ل ٍل رضوإر وازام ق وام، ، واوك ادن

و رن رم، م م اة، وم   ح ل ا ح ،ذك ن 

  ات وارات..

دء واا   درام.واا و م وآر ا د د  مة وام وا  

 


