
  د. ا د 
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  و احا  مص  انو ار 

  د. ا د 

 رار  

  

:ا   

 ع و ش، وال وم ن ا   ا  رةا ال اا   

  ا ،رأ ون أ ة ا ا و  ا  ا  ى إذارة أح، وا  را

 أة اا  فا  ا ما ا ،  وأ ،   أ  ،  

َوَم ،ا لا وأ ،  يا  ُ         ر رأ أ

ا ا، وا ل  أن  ء  ا ا  از إر ا  اواج و أ رأ وإ

 ا ا وت ا ا اي م ،  أ اأة     ه،

ة وو ر.ا ،  

     ا ا ا  إ  م:  

 ، ازه ا ن أد ن� أي و  ةا و از    و أن 

  ا واة. 

 أ م ا أةأي ا و  ءوا  ي را ت و وذ ، وا ا د  ا

 ا .  

   ذ  أو أو م    اء ق ا  ء أي  فز ا  ،ا 

.و و م   وإم 

 ب او  اص ال ا  رعا أة واا م واجا  أةان اا  ا

.ا 

ا م  م    دن  ادات وا ا اة  ا و،  اء إن إاه

 و] :ًْ َءَا اَُ ْنأ ْ َِ  اَُآ َِا َأ َ.[  

 ا   ا ،   ا ق ا  اروا ا   واجا  اةر اإن إ

ة درء ا وإ ،ر .ا   أو  

  

  

  

  

  

  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

   

  ا  واة وا  رل ا، و آ و و واه.  

زوا إمح ا ا ا دون  ا أ  ن اظ  ا ا وأال اء ى أن   

  م واا  ا ا  مص أ رأ، أو  از إر   ر  ، أن

 ،   أ   ، وأ وأ، أة ا ا ع  ا ا  ،   أن

ا لاَوَم ، ،  يا  ُ  ،ا        ر رأ أ

 اوإ رأ أ واج وا  ر ااز إ  ا ا  ء  أن  ل او  

م ،  أ اأة  ر   ا ا وت ا ا اي ه،

 أن أ ا أ ،ل وا دوا ة ا     ركو ،ة وو

 ا اع وى ام  مص ارع وادئ ا ، و ا  واأة 

  ، . ت  

  و  .ا و ا ط ا أن أ   و  

 ط و ، ءا ا نع وا  ل  ي   :ولا ا أ

  ون:

  أ اط ل  اع 

  ءا ا ن :ولا ةواا و  

ا ر اإ  ءا ا ن :ما وا  

ا ا وم  : أر غ، ووا وا  را    

  ا اول: ار رض  ا واغ 

  ف  ا ا  ا ام: إر ا ا  أ  ا

 ا    ا ود ،ا  أةر اإ :ا ا  

   و  ظ رإ :اا ا  

ا ا و :ن ح، وا ِو ص اا  را و ى ام   :

  ل: و ار وام  اب وا ا او

  ا ام: و ار وامِ   اح.

   

 

  

  

  

  

 



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٢٧                                                                        )٢٠١٧ 

ط  

  و   و اوأم ا   ا ءأن ا ا  را ١(و( ا ووا ،

ن ى  ه ارا و  أن ا  ا اي ه ا، و إ ذ  ا وار. 

   ا و ا اا   ،   زواج    أةر اا و

.و دض ا   

 ا  : أن ار  أن  ُ امن أن  أو ل   ه و، إذ  ا مل و  

 .اَ بوا ،اِ ُا  أن و ،راا ا  ز أن   ا ن  

إ ا  ،ل: أ م إ  اح: أ  ا: أ ، وأ أ م  ء   

٢( ا(  

    و  ا ه، ور  و   و ا  : را  ادن ا و

)٣(.  

ا  ر دون ء اإم  اد ا "ادا ء "وا   أط و . 

."ا " ه ا  و  

  و أن م  م  أن م و  إ أال اء  و ار. 

  

  

  

  

                                                   
)١(  :ا   ءوا  ه ا    ءا ا  

 ا ا ح اإم  و  يب او" :وامل ا ، ب وو ه ا ت إ ا ول: ذا ا ،

اا اوام  ر ا أ ز اوام: . ذم و ر"إن   ا، وإن  ورت م  ار  إ

 ي ازاوي اا ب ا   ٦/ ٢أ.  

ا ام: ذ ا إ أن ه ا   واب وا وإن  ،ل ا  ا: "وب و ار 

 و) و(إذم  ةاوة ظ و    إن م أو  ة ة أو ا ا  ج إا  .

 ا ج: اظ اأ م٤/٢٤٦.  

ا  ا  بت ا  ب وو  را أن و إ ا ذ :ا ر اا و  و ،

ب، ء  روض ا ح زاد ا "ا ام ر  ، إن أه أ    إ ا اه، 

ن ا ،    إذا ،ا   و ة واوا ما ح وإا  ه أو وأ و حا  ب وو

 م ا ل  ة دون خ واوا  ءوا  وج و ر إذما   دون  إذم  مو

 و  أو  ، و وج   اب وو  اح ة إ ا  و وج  اب وو  ة  ا أو

"ذم إ     . :ا) ا ا م  ر :ح زاد ا وض ا١٠٥١ا :و (

  . ٥١٣/ ١ ا ا  وت ا اي، 
)٢(     دة  ا  حا  ١/٧٨  
  . ٢١أ ر  ص  . و   :   ا ا   اح  )٣(



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٢٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  و اة ا اول:

 أن ع إر ا   ة و اة إذ ا أزوا إر ا اا از    

ا   إرة  وة إ  ال  –   ا أ وار -  و اة 

 .ر اع إ  

ا و  ءا ا:ا   ر  

ذ ر اء  ا وا و ا إ أن ب و أوده ار ذرا ما أو ا اول: 

٤(إم(.  

  :أ د ذ  اوا  

  : ]َُْْاْر نإ ِِْم  ِْ َِا  َِ  ََِْ  َِوا ََِْ ْ َِوا  ُْأ ََ ُُِ[)ا:  )٥

 ، وزوا وج و ةأن ا  ل ذ ،أ    ة ا  ه ا

وا ت و  ل ذ ،إذم   إذ ،و  زوا  و و يوا  .  

   و ،  و  ا ر  ا  أ و اا و  ا أ  روي 

 : أم  ا ر) ِْ  ُْ ِ  م ِ ََ وأ َو  َِِ ِ ُِْ  م ََوَِ ا  ا  و وأ

َِِ()٦(.  

  م  ا   ا   با  ه ا تإ   را ا )٧(.  

 :ما ا .ة دون اا و  ه ا ت ي إا  ا ذ  

   و  ج ازو ا  ة أن أا و  :و ،و  ا  ا  ة

  ، أن م  و  ا     ،و  ا  ل ا  رون وأم

إ أن  م م ص . أ ا  و    و و    اة� ن 

   سا  اأ  أم و ، س آ ا ا رض  ن  سن ا و ،

 ا  إذ ، إذا مف ا ذ  وأم ،أ و  ه و     إذا أن ا

  .)٨(، إ و ار أو و اب

  

  

  

                                                   
)٤   ا  (٤٢١/ ٤  .ا أ :ما ا  ح  ويا   ويي اوي  ٢/٤٤ اا

  . ٤٢/ ٧ا ا ا  ٥٢/ ٩وردي 
  ٤ اق :  )٥(
)، و   ٣٦٨١) ب و ا  ا  و ، ر ا (١٤١٤/ص٣أ اري   (ج )٦(

 ).   ١٤٢٢) ب و اب ا اة، ر ا (١٠٣٩/ص٢(ج
)٧(  اا :را ١/١٩٣   وردي  ٤٢٥/ ٤وا وي٥٢/ ٩وا اا ا   ازي  ،بق اإ أ

٤٣٠/ ٢  ا ا ٧/٤٣وا . 
  و  . ٣٨/  ٩ اي ا ا ر،   )٨(



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٢٩                                                                        )٢٠١٧ 

 :ا ةاأو ا ا و   و  أم إ ا  وأ ُ ا ٩(ذ(.  

  وا ت و ة و   و ،ه ا  ا  ت ا أن :و

   وا ،ا ة وء ا  ح طد ا ن ،حا إ    م �

  دة  حا  إن  ،دا أ ،ذ  أن  ن  ،غا  أ و

.  ا ،غدون ا و  و  ا  زواج ا  

   َح[وا اُ َ ا  َذ إ  َ[)١٠( ة ا   غا  وز ا )١١(.  

أ   اوا  :  ةا و  با  ءوا  

١ ،  وإن ، ل حا    و ،و     إن و 

     إر  اواج  و  ف  اواج و  ه 

  و؟ 

٢ ءل اا أ . : ]ََِْ ْ ِ َوا[    و ،  ةا  ادإن ا و

 ،اع أرام  ض أو إ ، و ا   ءك م ن � ة ا

إن ا  ، ط  ،ضو  دون أي     ءك مو   ء و 

  ة و ه ا ل غ، إذنا  ا ا    م ة�ا 

.د  

٣  ا    ن  ة و  و  ا  ا و ا ا .

 ر مأ إذ أ �و زوا   ا ر    تك إ أن  ا .  ن

 ة: "اا و از ا ا لا  ردا  ا ل او .  ل 

 :اب؟! اوأ  ا ر  ذنا  أن أ   ،    م إم  ،ذ 

 ا أن  ر ا   اذم أ  ، وا  ا  و    أه 

 ا))أ  َََْ ََََوز  َْما  ةََا ُ ُْْدنَ  ِْزَواِ إنْ   ْ ِا َأ ََِ ًاََ  َْأ َو   َْ(( 

)) و  ا  ا  لو  ا ر   أ  ول  ْنأ َِْ  اًْأ ِ ٌَِذا إم

َُ َمَ  يََأ نأ ََِ و ََِْي أََِْ  ََِِِِْْاَِِ اِمَ(( ل ُ : )) َأ  ل َا نإ

ََْا ََ إ ِْزَواِ ْ ا((  : ةَِاَر اَوا َُُوَر َا ُرأ م يََأ َُِْا أ يأ ِ")١٢( 

  او ،  !؟ ل  و  ا  ل اوج ا ة أن ول ذما   ه 

  ا  ل ار   إذا ام  :لم  ،د   !؟ ا د   ،ا

  !؟ ا أن  و  و ؟! و  يا ا ا م  لإذن م ،

   آن وا  د مو]ًْ َء َ ا اَُ ْنأ  ْ َِ  اَُ َِ آ ا َ  أ  َ[)١٤( )١٣(.  

                                                   
)٩(  ٤١٢/ ٤ا 

 ٦)  اء : ١٠(

)١١ ا  (٢١٢/ ٤  
 ).١٤٧٥ر ا ( ١١٠٣ص  ٢ ج ) و  ٤٥٠٧ر ا ( ١٧٩٦ص  ٤أ اري    ج  )١٢(

   ١٩ اء : ) ١٣(



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٣٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

" : ا ل ا   ف ا إ ح؟ وا  ة ة أي  ري  و  

  ف  م � إذن   ح، وا ادف اح وا  ف   ه؟

  و  ز  و � إذن   ،ري  م ذن  ري، أو ذن و و  حا

ل ال؟ مه ا  و  ا  ل ا ،ازا ))َذَنَُْ  ُِ ا  ُُْ  (()١٥(   هو

  أن  عء اا  ذ  .ذن  ،ان أ  ن يا ا   وم 

ا   ل او ،   ،و أن   ة اوج ا ز أن  :وء ا

  لا او ب أو  ه ا  ر لم و ،   ا   إن م ا�أ

"  و   وإذا    وج  باب، أن ا١٦(ا(   

م اة  ج إ اواج ل ، وإن زو  ز وج أن   : إذا و ذ مل  

 ،ر زوا  ي رأو     ِ ؟زوا   ا  ،غ   

 ره أي اء اا    أ و  ر  ن زوا   بوإن ا ، و 

  إ     ظ  ، ا واا أن ار زوج  دون أ رأ ر 

      ، ار ، وا  زوا إ   اغ.

  

 :ما اا ا ر اإ  

ا:ا ا  ا ا ر اإ  ء ا   

  

ذ  وا وا أ  وإق وأ  روا إ أن ب إر   ا ا  اواج  -١

  واا  : )١٧(ة

م ا� ن ا  ارة ون اب    ن  أن و ة ن  أن و ة إذا   -أ

    ءوأن  )١٨(ا    ذم إ  ا و أن    و    وأم

  .)١٩( و ة

)) ُِ ا س ر ا  أن ا  ا  و ل:  -ب ا َو  َ  َِو   َ ِ َ ِ  َأ  ُا

َ ُ َُ َ ُم ْذ إ َو  َ ِ َم   َُ أ  َ ُم ِذ َْ َ(()٢٠(  م  دل  ا وأ  ءا   :ا

و  انأن ا  ودل ،  أ ن و "ا" و .ا   

                                                                                                                                                               
)١٤(   حا ا  زاد ا :     ا ٥٦/ ١٢  
)١٥(: ا   إ وا ه اب وا   :ب  حب ا    ريا ٤٨٤٣أ     و

: ت ا وا  حا  ان اب : ا حب ا ١٤١٩ . 
)١٦(  ا ا  زاد ا  ح ا ٥٨/ ١٢ .  
  . ٤١/ ٧ا   ٩/٥٢ار اوي وردي )١٧(
 اوء و ل ر اء و ل ا  وا  ه ا ،  ن اف  ل ا   ب  )١٨(

.ا 
)١٩( ا ر ٤٠١/ ٥  .   



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٣١                                                                        )٢٠١٧ 

-  :ة واا   ا أوا))َْ َِِ ََ َاُر َإ  ََُْ ََُُْ  ََِ َوا ٌْأ  ِ٢١())ا( 

  .)٢٢(ا: دل ذ  أن  ا   ار و ا ذات اب

٢- وزاوا  أ ذ روا  وأ ر واا وا  ر وأ وأ   ري واوا 

 ا ر  و ور ذم إ و  ز واج وا  ا ر اب إ  أم ى إأ

ا  و ا وا )٢٣( .  

: د ذ  اوا  

َمَِ َوإْذُم ))ََُُ َ ا  و  -أ   َواَُْ َُِذنُ   ََِو  ََِِ  َأ ُ٢٤())ا(  ا: وا

    زوج  ا م أو  ،م   إت ا    ان.

َة أن روت  -ب  ءت  و  ا  ِل ار إ:  ِِأ   زو أ  َرَُل اِ ان 

َََُِ   َُْ، ))َْإ َْا َََ(( :  َرْدُتأ  َِْو  أ َََ  ُتَْأ  مأ   ُء ان َ ا َ َْ ن 

ِ  ْءَِءِ  ا َ(()ل  )٢٥  أو  أم  و  و  ا  ل ار   و

.   أن ا   

-  ل دونا و ،ذم إ ا ل ا  ء أ  ف أن  و  بإن ا  :لو

 أن   ا   بأن ذ و ر ؟؟ و ،إ ا أ   ا إ 

.ذ   نأ  

    و  ا     اا  وا و ا أد  ب اأ و)) َأ  ُا

ََْ  َُِوا  ََِو   ََِ َُِ أ  َُِ(()٢٦(   أ  د أن ا ،أ م ا  ر أم

-   ا  م   و ،م   و ،ا ا   ا ا ن

  و ا))َُ أ  َُِ َْ َ  ُِ ا ر   ه  ا ف ر� م إذ وب ا ))َو

  ا  ا ،و    أو ر  إ  ةا ذن، وأو ا ا ط

                                                                                                                                                               
)٢٠(  أ وا  حا  ان اب: ا حب ا    ت  : ١٤٢١ا   ن وا

 ، :ا ب : ا حب ا٤٠٨٨ .  
 وا    ٢١٠٠) ب:  ا، ا: ٢٣٣ص ٢داود   (ج وأ  ٣٠٨٧) ا: ٣٣٤ص ١ أ أ  ه (ج )٢١(

وا ن   ٥٣٧٤ف اظ ا  ا س   ا : ا) ب: اان ا  م  وذ ٢٨١ص ٣اى (ج 

وا  ا اى  ٦٧)  ب اح ا :٢٣٩ص ٣واار ا   (ج ٤٠٨٩) ب اح ا: ٣٩٩ص ٩ (ج

 ٦) وام   أ داود (ج٥٧١ص ٧.  ا ا  ار ا( ج ١٣٤٥٨ء  إمح ا ا:  ) ب: ١١٨ص ٧(ج

 ). ٣٣٢ص
)٢٢(  ويا  وردي٥٦/ ٩ .  
)٢٣(   ا ٦/٢٦   ا   ٣٧٩/ ٧و ا  ر٤٦٨/ ٥  و . 
)٢٤(   ج    ١٠٣٧ص  ٢أ  ا ت، ر وا  حا  ان اب ا١٤٢١ .   
  أ ا   اى  ب اح  ب: ا و أ  ٢٥٨٧) ا : ١٣٦ص ٦ أ أ  ه(ج )٢٥(

 : ا  ر ٥٣٩٠و  : ا  حب ا    ار اوا ء  ٤٦  :ب  حب ا  ىا   وا 

  ١٣٤٥٤ء ار  ا :  امح ا
)٢٦( .  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٣٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ط   ت اإ   وا ،ر  ا  و  ءا   انا

 ،  ا   أ  م أم ا و ، أن   أ    أ 

 ا ا د أأ أم  ،أ  أ وا  أ ل: ا م ،  وا

 إ و ،ف ا  ،ن    إت  ار ، و أن ا   إ م دة

  أن  و  ت  ،ره إب ا ح   و  أ ل أما

ط ٢٧(ر(.  

 م أ   ا   يا ل اوا ا ر اء إوا  ه ب و ز   ا

و  وب اان ا  اواج، وأم  وج إ  إذم ور ،ت وردت أد ة 

 : و  ا  

ََُْذَن((  ا  و  -أ   ُِا ُُْ  (( َِل اَُر  ا: َْذُمإ َْ؟َو ))ََْ أنْ    .)٢٨())ل 

َ((و  -ب ُ َُ َ أ َُ َمَِ َوإْذُم  َِذُمََْ  ُِ٢٩( ))َوا(  و از و  ا  ا ر 

ا ام ل  أم  ز  أن وج ا دون اام ور و ق  ذ  اوء� 

  ن ار  ا. 

 أنَ رًِ َا أَْ ا  ا  وَ ((و ا س  َََ َر ََِو  َ َو َْت أن أََ َز

 ا((و  ا )٣٠(   إذا ،ن أ وجأن ا  ،واجا ا ر ام أةه ا  أن ا

 . إ ا و ب  ز  أم  

    ا وا  ا إن ور" : ل ا ،امب ا   ا ر ااز إ

 ا    م ،حا  أ   ا ا(( َذَن َْ ُ   ُِ ا ُْ ُ  ))     و

 اَُ أ  َ (َواََْ ُِِذُم )(()٣١( ا  ا ا م   ح ه وب وول ا او ، 

 ة إر م إذا   ف أن   بن ا وأ �ذم ب موأن ا �ى اا واا

  ن ا :؟! وأور ا    ف ز أن    أ و ذم

ا"ل ا  ا   رةا  ع، وأ )٣٢(.  

                                                   
)٢٧ :ا) ا  وفا اا اا    ل ا ،ا      (ج ٨٦١) وت ،دار ا ،(ص  ٣

٢٦٢.(  
)٢٨(     
)٢٩( .    
)٣٠(   : ا    و أ و ا  :ب  حب ا    داوود أ ٢٠٩٦أ     ١/٦٠٣وا 

 ا داود ( ١٨٧٥ر أ   ما  .٣٣٠/ ٦.(  
)٣١( .  
)٣٢(   وى اع ا٣٢/٢٣ . 



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٣٣                                                                        )٢٠١٧ 

  أ و ر ا ل او  وج إ ح، وا  ا ا  " :ا ل او

 ل ار  اا اه، و م و  ا ي مل اا او  واى اإ  وأ 

  .)٣٣( أ" ا  و وأه وم ، وا  و

    إذن  إذا زو ا ان أن اا دأ ظ" :دا  هذ  مل او

"٣٤(ا(.  

    ذ  أ إ  ،ازه  إ ذ  ،ا ر اإ   م   و

ا و از   و از م   ا  ا ل رو ، مأ  ة

 : ل "،ر]ًْ َء َ ا اَُ ْنأ  ْ َِ  اَُآ  َِا َأ  َ[ )٣٥(  ت ا إذا ا  ام

ا " ،   ا و أةا  :ة واا   ل(( َُ أ  َ ُم ِذ َْ َ  ُِ ا َو )) 

 :َذَنو َْ ُ   ُِ ا ُُْ  ))((  :ل أن إ  ة  انر ا  أن   ذا ل 

     أن   بن ا ذا :ا ؟ وأم   أن   ،ر  

وب ا  ا)٣٦( .  

م ر  ا    و    رض و ار  مص اا، 

   وا وِ اح وه. 

  

  

 :ما ا  و وا  رغاوا  

   اول: ار رض  ا واغا

      ولو ا ا    ،داء اا أ   نما  إذا

)٣٧( .وأم ذ  ذ  ق  . ةر  أة إذا    ،  

  ص ام   دون ر رأ  ء  ف أو أ  وإن ، ا

ار  �وا  ن إ ا  يا وا ، ا    أ  ن

  ل ،ب اء وأء دون اوا موا]َا اَْا ُْ َو ِْ ُْْ َم آ َُا احَ نْ  َ  إذا 

ُْ اْ أ  ْ ْ إ  أو ارع ا  ار و  ات ا و  .)٣٨(]ُرْا ْدُا 

 غ إا إ  ا و ، ر اأ  فا  و  ، أو 

ن  ر  ار  إ أا، أ إذا ا  ر م ،    أر  اغ

 : ل  ا   ا   ،اأ إ ] ُا َََ ِا ُاَْء أا اُُْ  َو

                                                   
)٣٣(  د ازاد ا  ٥/٨٨ا .  
)٣٤(  مر: اوطا م ٦/١٤٧ .  

 . ٧٢)  اء : ٣٥(
)٣٦(  : زاد ا  ح ا ٥٦/ ١٢ .  
  .   ١/١٣٠ أل ا و ر ا ، اب ف   )٣٧(

 ٦)  اء : ٣٨(



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٣٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وَُْ ْ ُْ  اَو  َُُْوا  ِ َُْواْرُز ِ  ْ[)٣٩(    إ ا  يا ا و

  ا، و  أن ف  ، و  أي ء  أره إ  )٤٠(ء ، أ   را

ن أو ا ر ،ذم٤١(أة(.و او ص ام   يا ا .  

   )٤٢(و أن ي ات ا دون ج ، أ ن ذ  ا  م أة إذا   

" إ   ء أي  ف أ  ةا ا إن ا" :ا ا ل ا)٤٣(.  

إذن    اأة اة و ا وا و و و ذ  ،ة  ار   

زو و   أوء إر  ذ، و  ا  إ ذم ور، وإن إر رض 

 ذا ، ةا  و ور   از  ن   ف ه أن ب و  

.ن أو   و م  فا  

   أن ا و اأ  ف أن  ،لل ا  ا و  واة اا ر ا "

ُا اَح[ ل : و  ، و و    ن، َ ذا  إ  َ َ ا ا َ ْ ا  ]َو

ْ[ول:  ْو َد أ   ِ  َُِ ٍَِو  ِ َْ  ِْ[  و  ا    وإن ا ... 

 ر وأ ،أة اا م أة ر ا  ل ،وجر اا  أ  ورد 

  و  ا  ل ا))َذَن َْ ُ   ُِا  ُُْ و َََْ ُ  ُا ُُْ  (()و )٤٤   

 :ا))  َذُن َْ ُ  َُِوا ََِو  ََِِ َأ ُاَ ُ َُ َ ُم ْذ إ َو  َ ِ أن و )٤٥())َم  ط ن ذ 

ا ر م اأة ا  أ  أم أ   إدارة وم وأم   اء 

٤٦("ا(.  

  

ا ا  فا  أ  ا ر اإ :ما ا  

   ا نما ا   مو   ا ا   واء،  ة ا اء

د  : ل ، وأ ا   ،دو  نم   رو ،إ ا 

]َآَد َِ  ْ  ْ ٤٧( ]َو( ا ا أن و  و   نما  ا وا وا 

.  أن  و ،    

                                                   
   ٥ اء : )٣٩(
)٤٠(   ا ط  اب واا ح وإا : ا  ا ، ف ا دا  ر  دة  :  : ا 

 ل واح ار ، وا  لح ا : ا    ذ و  ا  ا وا ،  

 ام  .ا  ا  ح٢٧٤/ ٢: ا  رواس  ،ءا   -   دق ٢١٢/ ٢٢    
 .و  ف  ٢/٣٥٦  أ  اآ ن اص  )٤١(

)٤٢ ا ا   ا   ا  ،ا  نمق ا  (٦٥/ ١ .  

)٤٣ ا  دزاد ا  (٨٩/ ٥ 
)٤٤( .   
)٤٥(   .  
)٤٦(   آل ا ا    .د : ا  ا  أةا م ديء اا ٢٦ .  
  . ٧٠ ااء : )٤٧(



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٣٥                                                                        )٢٠١٧ 

    ره اأ  فا  ا أو أمن ذإم   ن ا ا د ا أر 

 اء واوا وا ا   ن  ، ن إرادة وإم  أن وأ ، أو 

 ت اا   ف ،واجوا وا   وا ،ا و ا

ا اا ق، وس اأ  ٤٨(ا(.  

  ا ا  فا  أ ا  و،   وا  أة، وأوا ر  ق و

اأة  اواج    ا  ذ  و اء،  ن امن  ، و ا ن إر

 ا  و ،ا  ا اوا دئ اا   يأ اا ا   و 

أ ا، و ن أة ا ا ا ا  ار زو و ، و  أن 

 ط ذ   إ إر  ا ا ا  رأ أ و روأن إ .دئ ا

  ر ا و ،  و و م  نأة، وا  ن ام ر اا

 و أ ا امن   ات وأد   وا  ،ز أن  أ  اواج 

 ل  !؟ذ   و ر دده واا  : ] َِ ُ ْا َ َ َ  ْ   ا ِ َه إا  

َا[)٤٩(  و  ا   ل   ذ    و]َ َسُه ا ُ َْم ا أُمَ 

َِِ ُْ[)ن )٥٠مق ا   دا  م و،   دا  نما ا ذا أ

 .ا   اش  ات ر   يا   أن ن

  

ة ا ا: إر    ا، ود ا    ا اأ

      و "ا    ة  "درء ا ا طل ار ا ا اا 

ذا   ة، و و  اء، ووا ا      ا ا اا 

ة إ مص  اب وا وا د ر ا، و ات أن ا را  اد، 

  و ا د ا  إذا" :ا ل ا ،  ا اا أ  ا ة رو

ا ا   ج  ده و  وإن ،وأ أ  ا ن، وإنا  اأو ا

دا أ  ا ن، وإنا  اأو ا ا ا و ،أدم   ل

أدم، و ا و أ ا ا د دا  ة  ل  و و ده 

إم إ، وه ا      ذوق  ا وارع   وورود   و

")٥١( .  

    ،ا   ة اا  ن ومة ا  ة اوا د اا  واجأن ا و

 ن و ا  ا  واجا   ةح او ،ة وا 

                                                   
)٤٨(    اا  :  ر  ١٣اد : اإ  ا و ا ا  ن ومق ا :ع

  ا ا ذ مأ  ،   ا ا  ٢٩١/ ١٣  .  
)٤٩(   : ة٢٥٦ا .  
)٥٠(   : م٩٩ .  
)٥١(   زا  دة اح دار ا٢/٢٢  .  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٣٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ، دة واد اوو ور ا س رأ  واج اا  واج ان ا ،و

و ، ت اا ع، واود ا  و وا وإط ، وا   اوا 

   اوج    اات وة زو وف.

ن ن إر اأة  اواج      زواج ا    و    دي إ ع    

 ،ذ   او و  دي إ إد اة وا ، وة ات واات  

 وا  دة واوا ه ا  يواج اا و ،ق ا   وا  اءوا

  وا    اتت واه ا  ن ذ إ اوة، ووا اب واا إ

  ا ا اواج، و ا ن ر ااوة  أ. اود  ا ن  اات 

   ا   واجا  ر أأن إ ر و ،وا وا ا  إ و و   واجإذ ا

و ،  اد، ودا    تو    ا  واجع ا  رعأن ا

 ا ا ا  وأم أ ا  قط  ن ، ا  يري اواج اا 

 ة واد وار اوام ،ا ا ورا .  

   را  ة  ء  م     واجا  عا ا أن رع  �وإذا أن ا

  أن  اق ا إ ا، و ن ا ا  ذا ا    و ء 

 ل، وت ا  ا  ب إ إ   ا م " :ا ر ا ل ا دا ا

  وا ا  ت واا  ، ة   وأ ط م ،إ  قوط

ق ووط و  با  ذا ، طوار  إ إ  و  م إ  

 ا راق واا   ا اءا  ء إذا أرادواطه، وا ب أن و   

 ت ادر أ   ا ا ه ا ا  ،ن إو    وإ ،إ

   .)٥٢(وا وال"؟!!

   إ و   ود ا  يوا اوا ا إذا أدى إ ذا  وع  يواج ا إذن

 .       ن ا ،عا   لا إ وذر ا  

  

 

ة ظ   و   ا اا: إر   اأ

     ق اا وأ  ا   م  و ا أن أ  واجا  أةر از إ 

 م وا إ و ،ءأو و وأ زو    م  ،ذ   و م

  ع ا  ،ا    إ  ورد إ ،م ور ، ا ا

، وأ ،ا   ا أ  ،مما  و    فا  

 إ  إذم ور إذا م رة. و  ر إن   ار زو   اق ا أ ارع 

                                                   

)٥٢  زا  ا ،رب ا  ا إ  (١٠٩/ ٣ . 



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٣٧                                                                        )٢٠١٧ 

 :  زوا  ط إذم و]ًْ َء َ ا اَُ ْنأ ْ َِ  اَُآ  َِا َأ  َ[ )ل و .)٥٣ 

و  ا  ا (( َذَن َْ ُ   ُِ ا ُْ ُ  )) )٥٤( .  

    ،قا   ةأ  م ا ت اظ  أة وأ ا ن ا

 ق ق وا أ  ا  و ا   إ  ةا ، أةا   ا 

 ...وا ا  اوم  

    ا و و ، و ود ا  اءا  رعار اإ  قا   أةا  ن ا

ُُ َََو[ و:  اي  وده   ل  ََْوََُم  َظ  ْ ِا  [ول  )٥٥(]دَ  ََ َ  َْ َو

ُِا ُُ ِو ِوَد ا ُُ[أن )٥٦(ن ر وإ  ،  اءأة اا أو أ ن أ اء ي ظ

ما اما  ا�   ظ رن إ و ،وا دة ا  م  رن إ

 و اوإ ا  وإ ،زو إط   أةن ا ،أ ا ا  

، و    ض اأة واج  ر وأ م   ن  و، و ا إ

  م إذن ،ن آ   زو   ا و ، و  و  زو،   

أ ا�  و  ا  ل ا   زو  أةا  هر   ن ا)) ة أ َْي ادَُ  

َ َ ََ َر ِْو َُديَ َ َز  (()٥٧(    ؟ ذا و ب اا  ِ  ن ا ذا .

   اوةر ام  ة؟ أا  ر  ؟ وما  ة ن     واجا

؟   ا   أب  ر؟  ، إذن ن و  ادة  ام وااب  اة

  ا  و ،ا  ةا ا دات واا  روث اءوا واج ظا  أةر اإ

 ن ا ،ا ا و دة واا  رهواج وآا   أن   ا

َوَر ]َْ: او  ل  ة دََ ََْْ  َََ٥٨(]َو(   أن  ، رعوأن ا ،اة واا 

  اواج   اه وار.

، و أ ن   ات وا اأة ظ  و ا أن ا ا، و ا ن إر    

 : ل  ده و  م  ا ا ]ِأ  َْ اِبَ  ِْ اُظ  َِِ ٌ ْ َ[)ذر  )٥٩ أ و

  ا ل: ر أم رك و ا  روي  و  ا  ا ))إم َِ   ُِْدي  َ

                                                   
 . ١٩ اء:  )٥٣(
)٥٤(    .  
  ١ اق :  )٥٥(
   ٢٢٩ اة :  )٥٦(
  ١٨٥٣  ) ب:  اوج  اأة، ا:٥٩٥ص   ١ وا    (ج١٩٤٢٢) ا : ٣٨١ص  ٤ أ أ  ه (ج )٥٧(

 :ا وا  :ب حب ا   ن ج ٤١٧٢وا) ا ا  ام٢٠٠ص ٥وا : ٥٠٨٤)  ا  وا

 ام  إرواء ا    ١٤٤٨٨) ب:  ء   ن  اوج  اأة، ا: ٢٩٢ص ٧ ا اى (ج

دج أ ) ر ا٥٦ص ٧. (  
)٥٨(  : وا ٢١ .  
 . ٦٥ زف: )٥٩(



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٣٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َُ  ًا َُ ََْْ  َََُُو  َِم  َت )٦٠())اظ م ا و  ا  ا وو .

))َِ ا  ل:  َ ِ ا  ٌتَ ظ ُ ٦١())ا(.  

  ظ    ا؟! م  اب وإذا  أن إر اأة و  وااء     

!!أة ا سب اأ  ة اوا  

  

  

ا اِرع وص ام  را و ى ام ::ن ح وا   

ب واا  ر واما ول: وا ا  

      را و :"هر  و   و ا " .  ه ا از وإ

 ذُ  و و ،ه ا   و     فا  ا ء را

   ب واا إ م  أو ه ا ؟ أ م    

    راوإ    و ب واا  م  ا   اإذ ا  ا

  و ،  ذةا ا اا.ا    ص  ، وا إ وإذا ر

 : ل  ا ر  ء داء اإ  صا  ه  أن  دا ذ  ورد ا

]ِط َ ِ  َْْ َ  ْا َْ أ َا    اَُآ  َِا َ َ[)ف    . )٦٢س واال اأ أ  رعا  إ 

ُ    و  ا  ا ر إأ و �ا  ))اضََ ْ َ ُْ َ ا َم ٦٣())إ(. 

وا د  أن ر ا  أ  و امد ا و  ا ا  أس ااه 

 ا  ل ا ر، وواو : )) اُُْا نَ وََْوا  َا ِأ  ََوزََ َا ن٦٤())إ( .

، دون ر  ل و أ أ   ذا  أة اا دون ر ا  ح وا  

   أ ط ا؟!

إ اص ااردة  ع اح   ما  أن    اح  إر أو   

  .   

                                                   
)٦٠(  : ا  ا  : ب  دابوا وا ب ا     أ ٢٥٧٧ .  
)٦١(  : ا  ا  تظ ب: ا  ب ا    ريا أ ٢٥٧٩     و وا ب ا

 : ا ا  :ب داب٢٥٧٩وا . 
  . ٢٣  اء :  )٦٢(
)٦٣(  : ر اا  :ب ،راتا  ا ا أ  ج ٢١٨٥)   ن ٣٤٠ص  ١١وا :٤٩٦٧) ا   وا 

ص  ١ ام   ا ا وزدا (ج  ١٠٨٥٨ا :ء   ا و اه  ) ب: ١٧ص  ٦ (ج

٤٦٠( . 
)٦٤(   :ب قب: ا ىا   ا ه أق اط  ء٣٥٧/ ٧   : ج  ١٤٨٧٣ا)    ص  ١وا

٦٥٩ :ا ه واق اب: ط (ج ٢٠٤٥)   ن ه  ٢٠٢ص  ١٦ وا   ا و  را ب: ذ (

،ا  :ج  ٧٢١٩ا) وا ا  ام١٦١ص  ٨وا :(ج   ٨٢٧٣) ا   ار ا١٧٠ص  ٤وا  ور اب ا (

  ا و ه " ووا  ول : "   ٢٨٠١) ا : ٢١٦ص ٢وا  ارك  ا (ج  ٣٣:

            . ا  



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٣٩                                                                        )٢٠١٧ 

   ل دت وأك آ اا ح را   ا،  دك أ   م و  أةا

 ،ا ر   ،أةا    إ ا ا أن    و ء و ا إن ر

  ،ء آ دون ر   قطا  صا    ، ر ااز إ   ل 

  ل   از ار، و  اص: 

١ :  ]   َُأ  ََْ  َءَا ُُ َذا طإ َُِْ َُْْوِفَو َ اَْاََ َِْ أْزَواَُ إَذا  َْ ْنأ َُُْ[)٦٥( 

و   ط  ،ا  ،ه ا  اف  ا ا ر ا  مح اأة

  اا اط]َُُْ   [ ر ل ا:ا   أةا   أن  آنا   ا أو"

 م ، "وف  أن إذا ر  أن ا  ٦٦(وأن(.  

   اا وا و ا و اطا  ا وا: ]َِْْ َ ْ [ :و ]أنْ  ْ َ َح ُ 

 ََ ِوِفَُِْ    ِ ْم أ  ِ[)٦٧(  أ ا ن ا ح�ا   د او  " ا 

و ا واض     ا ا  )٦٨(ا إ ،ل  أم  اة "

   وم  ادم ، وو ا   أم  اوء  ا وم    اواج.

   : ور ر وا إ ف اأ ذ و]َِْ  ََُْْ ََاَْا  َذا  وِفإُ[  أم  ا دو

 إ ذ  زوا  ة  أةا  إن  ،ة ا  أةا ا  و ،  

 ا    ،ذ  رإ و ر زوا    أم  ل  ءا  

أن ا و م : ذم ا[رَْاََ ا  َذ إ[  وا  ر  واجا      وإذا

 .أظ ما  ا  ،ةوا ن ا واج� ض  إذا  ز أن  أم  

  أم ل: ل  وأ اد اا  وب ر ا  زواج اأة   أ دة  أ٢

 و  ا  ل ار))ّ َِِ  ا حَ  ِم (()٦٩(  و  ا  ل اأن ر   وة و

ِط ٌْن ))ََل:  َ َُ َِذ ْ َ حِم  ِْ َن ََو لَْ ْيَََِو  َِِ  َح إِم  ْ َ َِو َُوا ُن 

ُ  َِو  (()٧٠(.  

                                                   

 .  ٢٣٢)  اة : ٦٥(
)٦٦(  أ ،ا    ا إدر   ٥/١٣ا  . 

   ٢٣٤)  اة : ٦٧(
)٦٨(   ا ٥/١١  
 ٢١٨٢) ب: ا  اح  و ، ا :١٨٤ص ٢واار   (ج   ١٩٥٣٦) ا :٣٩٤ص ٤ أ أ  ه (ج )٦٩(

ج وأ)   ٢٢٩ص ٢داود :ا ،ا  :ب (ج ٢٠٨٥)    ٦٠٥ص ١وا : ا ، ح إم  :ب (١٨٨٠ 

) ب: ذ ان ن ٣٨٩ص  ٩ (ج وا ن    ١١٠١) ب:  ء  مح إ ، ا : ٤٠٧ص ٣واي   (ج

 : ء ، اء دون او  ح إما  ج ٤٠٧٧ا ) ا ا  ام٣٤٠ص ١١وا : ١١٩٤٤)  ا   اروا

 ا  ١٣٣٩٣، ا ( :ب:  مح إ١٠٨ ص ٧وا  ا اى (ج ٤) ب اح، ا :٢١٩ص ٣ (ج

  ) .      ٢٣٥ص ٦ ارم     أ، وام  إرواء ا (ج 
 واار  ٤٠٧٥) ب: ذ م إزة  اح  و وي ل ا: ٣٨٦ص ٩  أ ا ن   ( ج )٧٠(

 ١٣٤٩٥) ب:  مح إ   ا: ١٢٤ص ٧وا  ا اى (ج  ٢٣ح، ا : ) ب ا٢٢٦ص   ٣ ( ج

 ).١٩٨ص ٦ ام  ات ان   ا ن (ج 



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٤٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     ا  ر اا  ل إم  ، رإ   أن  ل    وأ

ون إذن و واجا  أةا ح وا ن ر ذ ا إ أ و ،.  

   : ة و را  أةء اواج وإا  اهر واا   اردةص اا أ  

١-  : ]ًْ َءَا اَُ أنْ   ْ َِ  اَُآ َِا َأ  َ[)س )٧١ ا  روي و   ا ر

ت ا  ا ن أوؤه أ أ إن ء  و وإن ؤوا زو وإن أم ل: "إذا 

"ذ  ه ا  أ   أ  و  ؤوا)ء )٧٢اه اإ  ا م  .

  فوا  أم رو ،   ا   أن ؤوا، وأ 

 ر  ء إا إ    وأم ،ا   دات اا: ]ًْ َء َ ا اَُ ْنأي  ]أ

أم إذا أ ذ   إر ، ااه  ا، وا ل  أم إذا ر  س 

 إذن ،ر  ف .  

و   ت وردت أد ة  و رل ا  ا  و ل  ذ ح،  

 : و  ان اب او  

 و  ا  ))َذَنَُْ   ُِا ُُْ  (()٧٣(.  

 و)) ُِ ا ََو ُ َُ َ ُم ْذ إ َو  َ ِ َم   َُ أ  َ ُم ِذ َْ َ(()٧٤(.  

   وج ا أن  ز  أم  ل ام ا و از و  ا  ا ر 

  دون اام ور و ق  ذ  اوء،  ن ار  ا. 

ا ا" : ذا   أن  ر اان  ة  ...  إذا ن اب   و ل 

وب ا  ا ؟ م   أن   ،ر       ٧٥(أن(.   

ا " وأج  ده  ء   ن اري  "    ز مح اهو  

 :رما))َُِم  دَ و  ا  َِل اَُر َْ  ذ َْ ٌَ ََْو  َََزو ََأ  ن٧٦())أ( .  

   ت أن أ و  ا  ا ا أ ر أن  ا س ر ا  ه جوأ

 ر و زو))و  ا  ا َََ(()٧٧(.  

   وأن ا  أة اا و و  ا  ا  او ،ن أ جا  ى ا  

َوَُ (( أن رل ا  ا  و وا  روي  ا س  َُُ أ  َُ َ ْم أ  ٍََو  َ َح ِم  َرد

نََر(()٧٨(.  

                                                   
  ١٩ اء :  )٧١(
)٧٢(  :ا ب: ا ب ا  ريا أ ٤٣٠٣   
)٧٣( .  
)٧٤( .    
)٧٥(  : زاد ا  ح ا ٥٦/ ١٢ .  
)٧٦(  : ا  هح از م  : ب  اهب ا  ريا أ ٦٥٤٦  
)٧٧(   .   



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٤١                                                                        )٢٠١٧ 

   ا ب ار ان إ و  و ،أ إط    و  ا  ل ا 

ِ  دون أن ،ذ  با و رد م ر م   ذ    ذ   ؟أ 

 .    وا اوإ رإ  ا ا     م ؟ أ  

     ءت  و :   د ة اا  َُْ ِِأ  زو ان أ َِل اَُر 

 ،َََُِ(( َ ْ إ  َْ ا َ ََ))  َِ ِءَِ  ُء انَا ََْ َرْدُت أنأ َِْو أ َََ  ُتَْأ  م :

و  و  أم  أو  ل  أن  و   رل ا  ا  )٧٩(ا ْء))

.  ا  

   ود إ أ  و  ا  ن ا ر�ا    أن ا  ا أ  و

  زإ  ف وإن ا ،ا  ر  ا  أةأن ا  اأةا :  تأ "

  .  واي"

    و  ا  ء ا  ه؟ أا أي م ؟ و ا ير اا د  إذن

 ا ط ا  !؟ أةر اإ  حم  نر وا    

   أ ا ا  ل  ا إ ا ل ا  ء أ  ف أن  و  بإن ا 

  بأن ذ  !؟  و    ا إ  أن   ،ل دون اا و ،ذم

.ذ   نأ   

    ا دد او  ر لأن م   إذن   ا ر ا ل ا !ان؟ب او 

اا " :أة دون را و از ا  ورده دا  ده  - از  لأي ا

رإ-  :أ و  او ه وموأ و  ا  ل ار   

 .را ا   م  ا أ  

ََُْذُن((وأ ا ه م ل:    ُِا((  ا أو�   ا   الا ا  ورد م

وو ب.  ،و ن أن و  ا   هأوا  وا  

 و  ا    ا َذَن((أ َْ ُ   ُِ ا  ُُْ  ((  او  و وم 

  إت   اق. 

  إ   ء أ  ف أ  ةا ا ا ن ا  ا ا أ،  و

ون ر  اج اإ  ،  .ر    جو  ز أن   

    حا  له وره و  و  ا    ا  ا أ

 و   ذ  ل٨٠(و( .  

  

  

                                                                                                                                                               
)٧٨(  :ح اب ا   ار اا أ ج ٥٣) ىا ا  ب: ١١٧ص ٧وا ( ،رء اح اإم  ء

 :ل. ١٣٤٤٩ار  ارا وأ  
)٧٩(  .  
)٨٠(  ا د، ازاد ا ٨٩/ ٥  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٤٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   احوامِ   ا ام: و ار

 أن  أن إر اأة  اواج    مص ارع وأواه وما ن م ى ام ه   

ِ  ه.اح وا   

 ، و ، و، ِ   أن اح  ات اا ا  ا  من  

ِه اة، و وِ ح ءا ذ  ،را    حا  نما إ  ا  

   ،و    ار ا ، ن ام  إر اأة ،   مة، 

   أم  أة، اا دون ر  حم و ِا  و:  

١:وار ا ا   

  وا ا  ده     إن ا، و و ا و ا ا  

 أن   ،ا اطوا اا   ا   ع ا إ  ا ،  ع ا

ط     واجا . : ل اا   و وار  واجا "

]َُِْ ْزواأ  ِْْمأ ِْ ْ ََ ْنأ  ِِآ  َِْو ِْ ٍت  ِذ ِ نإ  ََْوَر  ة دََ َْْ َ  َ َََو ْا إ

وَن ََُ[)٨١(   :مل ا] ْ إ ُا  َْ ِ[ "ا إا و" :٨٢(أي( .   وا ا  

  ا؟!

   ن سا" :ا ر   ل ا  و أ و ا ه ا 

ا ،  أة، ووا ا  توا ا ا ا   طك مو  و

وا اطه ا م وأود أزوا أم    ا ا  ون ،   و 

وا  ورا وا   ش، ،اة وا اراوا رواح وا وأم،  مواط

  .)٨٣( واأة  ااء"

ذا ن ا   ام إذن م    إع او  ا ا ، إ ن   

 وا ي أا ا او ،اوا اطب واوح واوا    إذا و  

 و دة ور وا  ن إذا ن إ  مه ا ن ا ،را     ا و

      وا      و   نما   إذن ،

 أ  و  ؟ون ذ ةا  ؟ وورو م أي را   و 

 اح وأ ة،  ن امن ا   او إذا م   ذ، و  أن 

  حا   �أ  را ذ   م "ا"   را  ا  م

ا .آن اا ر إي أا  

  

  

  

                                                   
)٨١(  : وا ٢١ . 

)٨٢ ما ،ا   (٢٥٣/ ٤ .  

)٨٣   ،آنل اظ   (٢٧٦٣/ ٥ .  



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٤٣                                                                        )٢٠١٧ 

٢:وا  دة واة ا م   

 ا ازواج   وا   ا وام وا واام وا وام وادة  

ل : . و )٨٤( إ ذ  و إ : ا ،ن ا إ ا  وأد ، و

]ََْوَر  ة دََ َْْ َ  َََأي: )٨٥(]َو :مل ا      حا    اودا و"

، "دة ور   ، ذ   ن أن  )٨٦(.   

      واجن ا إذا  إ أن ذ  واج، وا   إ وا  اد واا او

،ور  إذا أ ، وا ا  وا  ل و    أ  ن زوا

اس اأ ،  وا ا إ ذ    ةاه واا    ا نو

  أةت ا إذا  واجن ا ر ، إذنا  ن اا دة واا   

    .   ذ،  اح

٣  ق  اوا:ا  

  د ا  ج و      ، واج ورا إ اا و ،   

 ، اضأ  وود ،إ  ط    ور ل اا ي و إ و م

 وا اة واة واوا ا  م  و ط و اأ  وأ 

٨٧(وا(.  

ُْ َِ َوا[ م  :ح ا ا ا اف ط   وو  ا  ،ل   

ََِ  ُْ ُْم ُُْمْأ َْ َ أْزواِْ أوْ   َ َن إِ ِْوُِ[)واج  )٨٨أن ا ر ق وا أ 

ق اط  نما  ا  و ق اط   واج إذ ،اد واق اأ  ل ،د

 :و  ا  رض ((اا  َْ ِ ْ َ ا ََ  إ وُُه  َ َُُو َُنَ ِدََْْ    ْْإ ََ إذا

ٌ َ ٌدَ ٨٩())َو(  و   وا  أن  ق، وا ف وا ط  واج إذن

مر ا، و اوج  أن  زو و    ا إ طق ا، زو  ا

 : ا و  مو]ُ  ٌسِ ُْْمَوأ ْ ٌسِ ُ[)٩٠(.  ن ومب ا سا   أي

م    ا وه، أ إذا    وأ أ  ض   ، او  أن 

ا وا،   و، اا   م ور  ا إ   ع ،و و 

                                                   

)٨٤  ( نء ا  واجا  ويا  أ : ا  آم٢٢ا .  

)٨٥: وا  (٢١ . 
)٨٦(  م ا  ٢٥٣/ ٤ .  
)٨٧(   واجا ٢٥ . 
 .  ٦ ٥ ان :  )٨٨(
)٨٩(  ا أ   ج)  ٦٣٢ص ١ :ء اب: ا (ج ١٩٦٧)   ي٣٩٤ص ٣وا ء أ ء إذا  :ب (

 : ه، او و ن د ج ١٠٨٤ ) وا ا  ام١٤٢ص ١وا :ى   ٤٤٦) اا ا  وا 

ول:  ٢٦٩٥) ا: ١٧٩ص ٢وا  ارك (ج ١٣٢٥٩ا وا ا ا: ) ب: ا  او  ذي ٨٢ص  ٧(ج

ا  د " وا  " ا. ج) داوز ا ا   مل ا١١٢ص ١و" " : (.  
  . ١٨٧ اة :  )٩٠(



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٤٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ر اوا ا  وا     ا وا ما  عوا ،اق اط ،  و

ل ا وا ،دة وال ا ر، إذ  �اذى واا  ا      دة هن ا

       ادة وا واا، و ا   ه ارع  اح، و ا 

 إ إن ذ  ،ه ا هح و  س أوا   ،  ن  

ه ا، ُ ن ، ا ن ا وإّ  ون  ا او أن  ء 

 نو، ذ  ور ر ا دون أن، ه و   وجو،   م  

ا   .اا  و و ، و د  زو و ،ا  

ء اة٤ د ووا  :   

  و  ل  ،واج ط رضا  ممع اار اا و م ا  :] ََْأ ِي  ا

 ََ َأََو ُ َ ٍءَْ   َ ٍء  ِْ ٍُ ِْ  َُْم  َََ ُ ِط  ِْ نْمرة  )٩١(]ا  يا وا

 ا   هاوده وو  حح، واا   حا   يا ا  رضا

،و ممع اار ا ا ا  )٩٢(  ل: ] ًَوا أْز  ِْ ْم أ  ْ ِ ْ َ ََ ُا َو

َََوة َ ََو  ََِ  َِْوا أْز  ْ ِ ْ َ[)٩٣( ا أ  بما ا  وا ا  ظن ا .

أ  حع ا ء  ،ال واا   عر  ط و ما ة وء ا رعا وأ

ا  ا ل اة اا ن إة وا ر  د ووا  أ  ،ح  

 و دأو ت رء واا  ا أو  ، اا ب وا و ا� 

 أن  ، ا  ة واا  اا  ب ، ا مأ م اا   

وا ت ا أم� و  ا  ل ا ،دو وةا م: )) ُ ُ إ َْ  دٍ 

ِِم َ َُ و  أ  ِِم ا ََُ و أ  َِداِمَُ اُهََ ِةَِا (()٩٤( ا  اتت واأن ا  و و ا

 ا أ اإ   وا  اا ا  إن  ،دوا    

،اا  دإ   ارعا ة إا  وبا دي إ ور ،  أي  ،  دي إو

 زادت  ،ن ا واا  او  أ و  اودم  ات ا إ، إذن 

 ن ار ُ ا وا واا وا وا  او ر ن   اود، ذا

  م وا  اوا ا�  ن راوا   إذا م أ  و  

   ن  اود وء اة.  وما    اة

  

  

                                                   
  .  ٨ ٧ اة :  )٩١(

)٩٢ ظ  واجا  ( ا ا   ا  ،١/٢٢ا . 

)٩٣ : ا  (٧٢  .  
)  ب: إذا أ ا ت    و ض  ا ا ا : ٩٤ص ٢ أ اري   (ج )٩٤(

أطل ار وأطل ا، ا (  :ب:   د   اة و ت٢٠٤٧ص ٤. و   (ج ١٣٥٨

٢٦٥٨ .  



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٤٥                                                                        )٢٠١٧ 

٥ ورب اأ   رب واا   

   ا ذ  إذ ،ورب اأ  ربا  ،  را  ح  رعإن ا

وذوي ار  أرب  ،   م وا ن  أ أو  ان  ارب

  واجا ذ  ار اوا ن ا و ،     واجن ا إذن ،

إ  أ  وا  وا  نوا    ،و  ن م رب ا

 ،روز  ا و اوا رب زوأ اإ  وجا    ن ا و ،اا

، زو  ء  ن و ،إ و رب زوأ  أن  وا أن  و و

   هو زو   إ وا  ل ذ ا و ،روأ ه وا تاا 

 ا   ر� ن را ن إذامن ا  ض  إذا أ ،  ن أ  

   و موط را  ا و   نوادة واوا ا اا  ن ا

ب أو  ن رب�  ءو  أن ا ؟! وأ        ن

    ةا،   ربوا ول او ،أ أ  ءاوة واا دي إ  

 وا ا رب إن ا إذا  ،ء اأ    اوةا واج إا ا   و ،

 أ  وا د ا و ،ا ا ي زوا أن       واجا

 ن  ،ن ذ  أ  ن  اواج،   اواج ا  أس ااه 

  ا ط ن زوا ،أ ا او رب  ،رال ا  و

  ا ا  رن ا ح. إذاا    واج و  رعأراد ا ا وا

ا ل   اا ، و  اا ا وا   أ  اح.

  اة  اح. وا أ اب.    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٤٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 

     . اا وأ آ و  ل ار  ة واوا  ا  

     ا ا ا  إ  م:  

١.   و أن  ، ازه ا ن أد ن� أي و  ةا و از 

   ا واة. 

٢.  أ م ا أةأي ا و  ءوا  ي را ت و وذ ،  ا د

وا   اا .  

٣.     ذ  أو أو م    اء ق ا  ء أي  فز ا 

.و و م   وإم ،ا 

٤.  ب او  اص ال ا  رعا أة واا م واجا  أةان اا ا

.ا  

   دن  ادات وا ا اة  ا و ،ا م   اء إن إاه .٥

 و م :]ًْ َء َ ا اَُ ْنأ  ْ َِ  اَُ َِ آ ا َ  أ  َ.[  

٦. وا ا   واجا  اةر اإن إ   ا ،   ا ق ا  ار

 .ا   أو ة درء ا وإ ،ر ا 

اء ذا إ أن اح وب، وأن ا اارد  اص إ   ار ا أن ر   .٧

ب    ار اي  ظ و؟!  ب  اب. ذا ن  اح  ا

   ز  أن   أ  و     أ؟!

  

    و و آ و  م  ا ورب ا  أن ا امد وآ ،.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٤٧                                                                        )٢٠١٧ 

ادر واا  

١.  اث اء ادار إ : دار ا ،  ص أازي اا   آن، أا وت  -أ- ١٤٠٥ 

  .،  :  ادق و 

٢.  : ا) ما ا م  ،ر ا دأ   ١٤٢٠إرواء ا(  

أ     ا   ا اي اط ، دار  ار ا ا ء ار، .٣

 ا دار ا : وت  -ا- ٢٠٠٠   :  ، وا : ا ، -  

 .ض

 ا ا :ا ،وا اف: زإ–  ما :وت، ا١٤٠٥  - ١٩٨٥. 

٤. ا إ زا  ا ا    بأ   أ   ،رب ا  

 :٧٥١(ا ا دار ا ،اإ ا   : (–  ،وا :وت، ا١٤١١ - 

١٩٩١  . 

٥.  :ا) ا إدر   ا أ ،٢٠٤ا دار ا (–  ،ون ط :وت، ا

 :ا ١٤١٠/١٩٩٠.   

٦.   ،ظ  ذهو ،   ن و ا   نت اا

ات ان: أ  ا  م ا ، اج مح    آد، ادري 

 :ا) م١٤٢٠اا ( ة ،زوا  وز  دار :-  :ا دا ا ا

 ،و١٤٢٤ا  - ٢٠٠٣ . 

٧.   ،  دار ا : دار ا ، ري اا ا أ إ   ،ا ا ا

 وت  -ا- ١٩٨٧ - ١٤٠٧  .د :  ، ا : ا ،ا د . 

ا ا  اي،    أ  اي ا ، دار ا : دار إء ااث  .٨

 ون -اوآ   أ :  ،وت. 

  اوي  ح  ا ام: أ ا  ، أ   اي اوي  .٩

١١٨٩: (ا دار ا ،ا  ا  :ا (–  :ون ط :وت، ا١٤١٤ - 

١٩٩٤ . 

اوي ا    ا ا و ح  ام     ، اوردي  .١٠

 ا دار ا :ي اوت  -ا-  ن- ١٤١٩  -١٩٩٩  ا :  ، وا : ا ، 

 .ا دل أ  اد -  ض 

١١.   ن اوزارة ا ،ا ا   ا   ا  ،ا  نمق ا

 . ١٤١٩ا ا اد، ا: او،  -واوف واة وارد 

١٢.  :ا) ا ا م  ر :ح زاد ا وض ا١٠٥١ا  :و (

 .ا ا  وت ا اي

١٣.  ا  : دار ا ، ا  أ رب اأ  أ   ،دا  ي  دزاد ا- 

 ر اا -  وت-  ١٩٨٦ - ١٤٠٧ -ا   :  ،  اا : ا ،



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٤٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ؤورما- ؤورمدر اا . 

١٤.  ،ا :ا ،ا ،ار اا ،ا ا   ا  ،ا ظ  واج١٤٠٨ا 

 - ١٩٨٨   . 

١٥.  ا أ    ، ا  دار ا : دار ا ، ووت  -ا-  -   :  ،

ا  اد. 

١٦.  دار ا : زدي ، دار اا مداود ا أ ا  ن ،داود أ -  -   :  ،

ا  ا . 

١٧.  أ     ا  ى، أا ا  زدار ا  : دار ا ، ا - 

 ا - ١٩٩٤ - ١٤١٤  درا   :  ،. 

١٨.  دار ا : ادي ، دار اا ارا ا أ    ،ارا -  وت- ١٣٨٦ - 

١٩٦٦ ما م  ا  ا :  ،. 

١٩.  اا  ا دار ا : دار ا ، ا ا  أ   ى، أ-  وت- ١٤١١ - 

١٩٩١  وي  ، ارين ا را .د :  ، وا : ا ،. 

٢٠.  :ا) ا      ،زاد ا  ح ا١٤٢١ادار ا ( دار ا :

 ،وا :زي، ا١٤٢٨ - ١٤٢٢ا . 

٢١.  :ا) راي اد ا  إ م أ ،ح او ج ا ح٣٩٣ا (

  ر، دار ا را  أ :–  اا :وت، ا١٤٠٧   - ١٩٨٧ .  

٢٢.   ن ا  : دار ا ، ا ا  أ أ  ن   ،ن ا

 ا -  وت- ١٩٩٣ - ١٤١٤ ورما  :  ، ما : ا ،. 

أ  ا  م ا ، اج مح    آد، ادري ام،   أ داود .٢٣

 :١٤٢٠(ا ،وا :ا ،ا ،زوا  اس  (١٤٢٣  - ٢٠٠٢ . 

 -ا  ،   اج أ ا اي اري ، دار ا : دار إء ااث  .٢٤

.ا  اد  :  ، وت 

٢٥.  :ف (ا با  ،ا ر و ل اأ ١٣٧٥ ما  :ا (

  دا ا. 

٢٦.   :ا) ا  وفا اا اا    ل ا ،ا دار٨٦١ ،(  ،ا

 .وت

٢٧.  :ا) ا ما ا        ،ا دار ١٢٥٠ ، دار ا (

 ا ا-  وا :وت، ا ،١٤١٤ -د  . 

 .ااا اوام  ر ا أ ز اوام: أ   ب ا ااوي ازي  .٢٨

٢٩.  :ا) را  اإ   ،آنل اظ وق ١٣٨٥دار ا (- وت-  ،ةا

  ا :١٤١٢ -ا  . 

٣٠.  س ، دار اا أ اما   ا  أ ، ا ا  وىو ور 



  د. ا د 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٤٩                                                                        )٢٠١٧ 

ا ،  ا  : يا ا     ا  :  ، ما :. 

ر ا   اد وار اا  اح ا ،اج ا أ      ا .٣١

 زوا  ةدار ا : دار ا ، ا  وفا ري اما ض -أا-ا د- 

١٤٢٥-ل٢٠٠٤  ن و  ا و ا أ  :  ،وا :ا ، . 

 ا  اي،    أ  اي ا ، دار ا : دار إء ااث ا .٣٢

 ون -اوآ   أ :  ، وت. 

 - ا، إا     اازي أ إق ، دار ا : دار ا ب   اا  .٣٣

 .وت 

 .ا م اأة  ا  ا : د.    ا آل ا  ئدا  .٣٤

 . اواج  ء ان اآم  ا : أ  اوي .٣٥

٣٦. اا  ، دار ا : دار ا ، ا - وت. 

٣٧.  :ي (اا طا ما     أ    ر،  أ ٤٥٦ا (

 وت –دار ا. 

٣٨.  دار ا : ري ، دار اا ا ا أ ا   ،ا  ركا

ا -  وت- ١٤١١ - ١٩٩٠ درا   :  ، وا : ا ، . 

٣٩.  ط  : دار ا ، ما ا أ   أ ،  أ ا - . 

٤٠.  دار ا : دار ا ، اما أ  ن ا أ ،وا ة  -ا١٤١٥ -ا   ،

،   ض ا  رقط :  ا اإ  ا . 

 ١٤٠٤ -ا-   ا ،ن  أ  أب أ ا اام ، دار ا :  ااء  .٤١

- ١٩٨٣ ا ا  ي :  ، ما :ا ،. 

٤٢.   رواس  ،ءا  -  ،زوا وا  دار ا ، دق 

 ،ما :١٤٠٨ا  - ١٩٨٨   . 

٤٣. ا ا  ،جظ اأ م  ج إا  دار ا : دار ا ، – وت 

٤٤.   دار ا ،  أ ا ا  أ  ا  ،ما   أ ا   ا

 وت  -: دار ا- ١٤٠٥ وا : ا ،. 

  ا ا    أ   أب  ، ح دار ادة ور و ا وارادة .٤٥

 :ا) ز٧٥١ا ا دار ا (– وت. 

٤٦.   ن اف واووزارة ا : در ،ا ا ا–  ) :ا ،١٤٠٤ا - 

١٤٢٧  دار ا ،ما ا :(– ا. 

٤٧.        :روطا م :ا) ا ما ا ١٢٥٠ ا  : (

 ،وا :ا ، ،دار ا :١٤١٣ا - ١٩٩٣   

٤٨.     دار ا ، ما اما ا    أ   ا ي، أا ا ح اا

ا ا :.  



  و احا  مص  انو ار 
 

  

 ٤٥٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٤٩.   ر  ا د. أ  ا    .د : رم و درا :  و  حا

ا ا   دابا   ر ذي  . 
  

  

  : وه ى توژينه پوخته

مۆ جگــاي  زانســتي فيقھــي ئيســالمي ئــه  جگيــر كــراون لــه  تي كــه ســيه كاني بــاري كه تــه بابه شـكي زۆر له به

  ي بـه كـه كردني كچه ماره رشـت لـه رپه تي سه سـته تي: ( ده ناويانـدا بابـه  كرت، له ر ده سه يان له مشتومن و قسه

قـي قورئـاني و  كي ده ڵ كۆمـه گـه له  ناكؤكـه  مـه تـدا ئه ڕه لـه بنه  ). كـه كـه نـدي خـودي كچه زامه گرتنـي ڕه بـ وه

كاني ئـايني پـرۆزي ئيسـالم،  كيه ره ما سـه ڵ بنـه گه له  ك ناكۆكه ر وه ھهري ئيسالم (د.خ)  مبه ني پغه كه رمووده فه

  يشتم: گه  نجامانه رئه م ده به  كه وه ي توژينه ، له ماوه وه بتۆژمه  ته بابه ر ئه سه پويستم زاني له  به  بۆيه

  شوو بدرت.  ي به كچكه  كچ به  ك دروست نيه يه م: به ھيچ شوه كه يه

  بـه  ودايـه رشـتي ئه رپه ژـر سه  ي لـه سـه و كه ي يـان ئـه كـه كچه  رشـت نيـه رپه ك مافي سه يه ھيچ شوهم: به  دووه

  شووي بدات. زۆري به

  يشتوو بكرت. سي پگه كاني كه مافه  به  تاك اليانه  ه مامه  ك دروست نيه يه ھيچ شوه  م: به سيه

رگيري  ي ھاوسـه كـاتي پۆسـه  گرتنـي راي ژن لـه وه  وت كـه ركـه هكاني قورئـان بۆمـان د قـه ي ده ميانه  م: له چواره

  . تيه ڕه زكي بنه ڕگه

[َی�ا   ڕگـري لكـردوه  وره خـوداي گـه  ، بۆيـه وتوه الني دواكـه ريتي گـه داب و نه  شوداني ژن له م: زۆر به پنجه

َساَء  َھا الَِّذیَن آَمنُوا َال َیِحلُّ لَُكْم أَْن َتِرثُوا النِّ   َكْرًھا].أَیُّ
  رنين نه  ميشه زۆر ھه  گيري به ي ھاوسه كاني پۆسه وته لكهم:  شه شه

 
 

Summary 
       Most of the personal issues that were confirmed in the Islamic understanding (Fiqah) are 
deserved to discuss today, for instant (Keeper’s authority in marriage contract without 
concerning daughter’s agreement). Basically it’s against some texts of Qur’an, prophet’s 
messages (peace be upon him) and even Islamic basic principles, due to this contradiction I 
wanted to research this subject and during the process could get these results:  
First: Marriage by exchange is abnormal process ever. 
Second: Daughter’s keeper has no right to marry her forcibly. 
In conclusion, I believe that women are the main characters in the view of Islam religion and 
they have the same rights as men in the community. All about women right’s ignoring in 
Islamic civilization refers to the Muslim’s misunderstanding not Islam itself and it’s against 
the main aims of Islam religion. Having no deep understanding for the different subjects is 
the reason to wrong explanation for many issues that will affect community negatively.  

 

 


