
 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٣٧                                                           )٢٠١٦ 

  

  اطريا   ا وف 

  ورأ   ا امن
  

 ان ل  وف

   

ا   

ا ا   

  

  

                                                    :ا  

          وأ آ و ،ا ّم  ة واوا ،م   ا ا م  ا

: أ .ا  ن إ  و  

ء اوا ،اء اأن ا ا  ب ارواء طو ،ا   ر ا اأو 

  و ،ا ا ا م ام ص او ،ع اديء ا  ا اوا

 د  اي مول  ورأ   اطري ء اء از ا  ا ا وف

.ا    رب  ا ا ل ا ،اوا ت ا   ل وا   

 .ء ا أو ،ا م اب أ اءإ   ،ا  

 و ،وع ا   ه ا ّ وا أ   تا  وا ،ا ّ  

: ر  د    ت اا  هو ،  

  

١-  : ،ا ا اا   ا  ا ّ  ،اتا ء إا  ةا

)٦٠٠ .(  

وات و ات،  اق إا  ا  إا امع اات اء اء  -٢

 ) : ،ادي اا ا ٦٠٧ا .( 

٣ -  ) : ا ،ا اما   ،با  باء ا٦٣٩إ .( 

٤-   د ،ات با اءة واء اا  تا .ا زء ا  ر 

  

  ا ،  اام   ن ءأن ا   لوا ا   ا درا و

 وا ،ا ا ه ا رأس ء، وات واا  ا  تل اإ  :ا ولا

ر ) .(ا   

  



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٣٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

وا ام :ا: ل اب ات  ا  اات واء، واان إ ذ  ر  

 ،اوا د آرا   لا  و .وا ء ا وأ ،وا ا  ءا

 وا وا، و  ا أم ن  إد و و ٍب  ا  ا

 ،ا   ،ات واه ا   ا ٌو ،ا دوا ،آمت اا 

ٌأ  ،د واا  إ و  أن ا  ا و ،ا َب  واوإن أ ،إن أ

.(ة واا ) م  مأ  ،انأ   

و   ّل درا ا  ل ا إّن ا ( ر ا ) ذ  ا ل اب 

ن ا     رّب  ال ه  أات ا، وأّ آراءه   ا واا، ول:

ا  ،ده ا، م  ل ا ا اا اء اء  رأي ا ا ا وآراء 

.ا  ه اء أإ  نما   ّ ا ه ا د ءا  ه  

   ا اول را ة ا وا ، وا ام و   ا إ

 .ا أد و ّا را  

  

  ا اول:

  اَطري  ة ا   ا وف

و  وا ودرا  ة ا  ا ا  ولات. م  

  

 :أو :م  

 ا ا ا وف ا ا ا  ،وا  دا ا ا وا ا ا 

،  ٥٨٩، ص١٩٨٣ م أ إ ال ا (  ا  و) ( ارس، اَطري ا در

  ).٣٢ص مَطري

  آ ا  ا   ن وأ أ ر وةط   ،ف.، ١ة ا  ع  ا  

  

:دو :م  

  ) : ا ا ا ١٣٢٧و – ه١٩٠٦م أ ) :  ( ٢ (ْنََدْر) :ء ٣) ا  

دو و ،ا  و ةأ  ما  وف ه اأ  ات ر يرطَ٤م  )

.(  ا أد  

                                              
١-  ط  ب ا  ء  ،ةف اة ا ا ى اإ  ف، أوة ا ة دا   (ا )

  ف  ن ردا  و ،وا   وا ن اردو ،ر و إ ما  و ،ا

  و ، و ،  : ) ان ،ي، طَز ي، ا ،روم ، ،ريَ ،د ،

ورَو ،، رةري ،م ،ي، َ ا ،رم ،وطَزي، زدان  ،روة، رؤ ، ، ،رادي، م

م :رد، صا  ،ونوآ ن أ ١٨٨. (د. أ.( )   ،يرطَم مَ يو وة ير

،رطَ٨ص م.( 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٣٩                                                           )٢٠١٦ 

:در ّا وا درا :  

  ارس اا  ب اط   ا ا  درا أ  ا ) : نرد١٣٣٤- 

١٩١٣ : رأ   دةا ا را  آن ااءة ا أ ،ات  ه ن  (

  . ٥( أّ مه )

دوف ا  (يدة، و أ أي) ب تا  را أ ٦  درس ذ  .

)ن وازي)  نطي ا ٧    را أ ه  ب ادة طو  ،(ا ر )

 :ب  فوا ا  إ ام  .زجب ا ي، وا ا و ،ما او ،ما

                                                                                                                                             
٢- م وف :ەأ ا  أم ،ما   ،نء در  ندر م    يرط١٣٣١( ت: ا /

  ( ر  و، و ار  ار ء ر، : ا ا  ا أ م ري وه، و اء١٩١٢

ا  رة ،  ) (ا اردي اوف). (د ا رؤوف١٩٠٥ /  ١٣٢٣إ ا  ا ( ت:   ا ما

  ).٢٣-٢٢ردن، ص: 
٣-  )    ةأن٧٦  ،ما  ن اء در  و   ما   (  ن ادر

 :  ا و ،ال وادي ا إ ِط  د       ا ه ١٩٦١    

 يوان ا م  انا  .ءا ي و  دةزور، وا   ء  هن ا ا  .د وع م أ

)  ض ا٥٠٠) ة وارا   (١٣٥) انا و ،(٥/٣  ):ا  ة اا  ء وا    (

١١٣٠٠٠  م يا ا ن او ،ا  ردوا را ا  إن در .وا  (  .ْوادي ظ   هل، ور

 ،اا ان واء ال، أ ن))١/١٢٨.(   
)، و ذ ا ا ١٩٤٦ /  ١٣٦٠ب  ،م  ر ، ار  ا  ا ( ت:  مطر: -٤

 ء ) .د  مطر ة ا   ا  ادا  ،ر  ارس أم  ج وأ از

  ).١٦٧ا  رة  ردن، ص ،ا رؤوف
٥- ي، وََا  ا  ٍ ( ا ر ) هأ  ره ان و ا  ء ا ي  اا اج ا

ا  ادي اي ( س ا أروا)، و   رة ا ء  ا  ام ، ا اد و

 ) : ودي اة درس ١٢٥٥  د ّ و ، ا ار واما    (   ءا  ،ُو ر ،آن اا

 ن، ورا ه إوا أر  ،ك ما ا ه إوا ه أرر  س، وا  اوا ا را  ا

   ه ج إ  ن  إ و  ،دة اا  راا   د ره ا و ،وأد د  ا ا

( ا ر ) هزه أ ،فزة وا ا ا و  ،دا   وا ،ه اة وا و ا  ،وا

 مو و أ  ه اأن وا إ و   رس وا ) .     ال    ة

  ).٤١٣ -٤١٠ا ، ؤم   ا وا، ص 
٦-  ا   ه او ،ا  ا  ا  أ ا   ا  وف ا  ا 

ا زا  ) : و ،اما   ١١٦٦ا(- )١٧٥٢) : و ،(١٢٥٤( -)١٨٣٨ل ا) .(  وف ا ،

.(دا 
 وم ر ، و  از و  ف   اي ار، أ  ا ( ١٢٩٤ - ١٢٠٩ /  ٦٩٤ - (٦٠٦: ي اازي -٧

اد و  او  ،  درا  ار ا اد، ون  ي ا ا  ادر ام، وا ء 

ا ،  وآدا،آن واي ،واا ن ااء ا ر    ،وا ذ  و، وأ، ه  وأ و ،م

(   ا،  ).نطو(  أة ا أ ارن ار  ار إ إ ادو وامري وا .: (ن)،

) ،ا اء ا ا١/١٣٨٨.( 



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٤٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ر: )أ َل اب: (  )٨ ك ودرس ،ما   ا درا و ،(ا ا 

اب  ّ ال إ  اارس ا اة   اى وان  ، وذ   ال 

:ا ا مز  ب ادة ط رس و ،وا ا     

١- .ا   رظب ا  

٢-    .فا    

٣- . ا   رةوا ب ا  

٤- .ا   ا  ا 

٥- .ا   ا د ود اإر 

٦- .ا    ا أ  طح ا 

٧- .ا   ا 

٨- .أ ا   ح ا 

٩- أ ا  دي ا. 

 ح ا   اف. -١٠

 آداب   اظة. طي -١١

 .ح ا زام   اة -١٢

 ن  ا. طي -١٣

١٤ - .ا   ح ا 

١٥- .ل اأ  اا  

١٦- .ا   ب ا 

  ا   اة. - ١٧

١٨ -  ا  ري ا.وا 

 

:ا ارس اا  درس  أم    ا  درس ا ا درا ا و 

١ -    ا رم ه.أ  ) :   )٣.(  

٢ - ر  )أ ا  (َل٩ .ما    

                                              
٨- إ ا   ا  أ ا  :لا أ ا : ،مة ا  ن، و ا ا  ا  

)١٢٦٠ ودرس ،ا أ  دا   ا ا  ا  ،ه را أوا ، ه اوا  و ( 

ا أ  قا ا إ ى ووا  ء ال، اا أ ا  ر اا آ    ،وا 

) : ه ا أن إ ا ا ا ا  و ،وا ا و ،ا ظداء ا ١٣٥٠وا ا رسا) .(

 ).١٠٢- ،١٠١ؤم   ا وا، ص
٩-   ن    م  دةة اا : ،ما   ما    ا ا أ 

 أ ة او ل، و أ ا  إ ا   ر   وأول ،  ا ا نما م ل 

ما  ا ،  د. آراس   ردا ا إ  ،  ) .ا  ل  ه ا 

 ).٥٢وار ا، ص
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٤١                                                           )٢٠١٦ 

 ). ) َ ان ِ ١٠ار ا   أ ة - ٣

٤ -   ا را َون(  ١١ ا ر َو.( 

٥-   ا را ) .رطَم :   ٤( 

٦ -   ا را َو١٢. 

٧ -   ا ردَى اَ١٣م. 

٨ -   ( رة ر )رة ١٤. 

٩ -   ا  ا را ََ١٥.  

 

 :أ :را  

: م ر ء   ا ( ا ر )   

 . ١٦ أ ة -١

٢-   يَو١٧. 

                                              
١٠-  وأ ،زا   ر ا ذر  ءا  ا   ، لأ  ة   نى، وأ 

) ما     ه اأم ١٧٤٨-١٧٤٣ در ا ا : ،ءء أ  را   رو (

 ).١٩ص ا  رة  ردن، ،د ا رؤوف ). (١٨٨٢ - ١٨٢٥/ ١٣٠٠ -١٢٤٠اي ( 
١١- ) ة ن اا  ا  طت م ،مل اأ  ١٦ ا زء اا  د ا  و ،(

/ ١٢٨٣ا  د ا   ا إ     ا ، ا ن اج ا ا ( ت: 

١٨٦٦) .(رؤوف ا د، ،نرد  رة  ا ١١١- ١١٠ص.( 
/    ١٣٥٥رة  م وان  ء  ،م  ر   أوا ان ا ا ا ام (ت:  -١٢

١٩٣٦ ) ا  :ا  أ  ،(١٣٦٠-١٣٢٥ / ١٩٤١- ١٩٠٧) .و  او ر  و ،(رؤوف ا د،  ا

 ).٤٨ص رة  ردن، 
١٣- ِ   ف يا زا    ا  ر ء  ز و ،مل اأ  ار ء    ط

د ا ). (١٨٣٨ه/ ١٢٥٤)،  م إ ء  أ ا ا وف اد از ( ت: ١٧٦٢/ ١١٧٥( ت:  ةيزةرد

 ).١٦٩-١٦٨صا  رة  ردن،  ،رؤوف
١٤-  ر تا ما    ء  ،لر م   ارس زأ  ةوا  ا ،ا را

 ا  ا  ،ء ا ر ره ا  ج و ،أ  ن ة، وّرا ون ال ا ا 

) .ا م وا ،اق ارؤوفا ا د، رة  ا  ،نرد ٤٦ص.(  
١٥-  مو ، رو ا إم ء، اا  دا ةه ا  و ،ما    ء   ة 

)، اي ف ر ا. ١٩٦٠/ ١٣٨٠)، وا رف ا (ت: ١٩٠١/١٣١٩ر درس  ا ا ا (ت: 

 ).٤٥ -٤٤صا  رة  ردن،  ،د ا رؤوف(
١٦-  )  ود  ة، و أ  أ   ا ا ا ة ١٣٢٥أ  ا ا  رة، وا ا  (

،ا  أ ،ء  م  در اا م ر إ ام  دةا  ارسا  لى وا  ،تأ ا

  رو إ و  إ  ، زة اا ى وأا  ا  ة  ،واوار رطم    ب

 ) : ود١٣٥٠( ) :   أن إ ا أ ب وما ر ١٣٦٠وا ، ا رسا) . ا ر (

 ).٢٥٨ -٢٥٧ؤم   ا وا، ص
١٧- ) : ود  ا  و ،ا ا م ا ا م ا   ه ١٣٢٥أ  (  د  و ، و

،اا ا و ،آن اا و راا ا  زةا أ راا  ىأن ا و ، ارسا إ    ا



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٤٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٣- ا ري ام١٨. 

 .١٩مطري ا اب -٤

 . ٢٠ أ ة -٥

٦-  ة أ ا   ٢١. 

 .٢٢ا  ا ارس -٧

 .  ََ٢٣رف -٨

 

:ن اا  اوا ،زة اه اأ : 

 ا   رة ا ر  زة اا أ وا ا  ري زي ب درا ّأن أ 

ا ءا ك ا  رس٢٤ا    ء ا ا  و ،( ا ر) رة

                                                                                                                                             
(ارس ا ، ؤم   ا.  ) ١٣٩٥ أدى إ و وم ) :  ادا. و آ ه ا ض

  ).٢٤٦- ٢٤٥وا، ص
١٨- ا ري اما  ا ا أ ا ا ا ا ا وا ،ا ا  :ريما ا ا 

م   ا ا ري. وي اا ا) : ود  ر١٣٠٣  و ،راا  د ا   و ،(

آن اا   ك ودرس و    د ا  ا ام  ،هم أ  ر إم  ر، اما وا

  أن و ، ا ر  ر زة اا) :   أن ك إ ر ه وام أ ١٣٦١.( 

  ).٣٢٤-٣٢١(ارس ا ، ؤم   ا وا، ص
١٩- ا ا در ا ا ب اا  ،يرطَا ) : ١٣٣٠وم وأ ،رطَم  ارس  درس ( ه

إ ج، ور  ه و داا  ا  ا اة، وأ وأ  رطَم :     رو إ

)١٣٦٦) .(ص ،وا ا   ؤم ، ا رس٣٦٩ - ٣٦٨ا.( 
٢٠-  ،ر  ا  ا ا  :يا ) : ود  ة أ   ة ١٣٣٠وا  أو راا  ود ،(

أ  رو ،اوا دا ا أ  لر  ذ اا  رس ى ا إ أن و إ ا   ،ءا

ا    لر  ة او و) : ود   أن إ ر١٣٧٠.( ) ا   ؤم ، ا رسا

  ). ١٧٠ -١٦٩وا، ص
٢١- ) : ة. و أ  أ  در ا ا ا ا ا  آن ١٣٢٥ا  ،راا  عو ،ا م  (

ا وا ا ة، و ل أر  ا ه ووا  زةا ى أا ه، ووا  ا درا  د  ،اور ا

) :  ه اأن وا إ ،د اوار ا ر     زةه ااه.  ١٤٠١أ بوط ا ر () ا رسا

ص ،وا ا   ؤم ،٥٤١ -٥٤٠.( 
اط  ا ا   م  ( زي )  ا   ا ح ا ن ا  ا   ة -٢٢

) : دق، و ١٣٢٣ ا و آن اا و ،را أ  و ( بدة ط  ارسا  ل  ،ر اا

  ر  ،داا  ا  ا ،ا ا  زة اا  ى وأن ا و ،ا رطَم  

 مدر اا ا ر اأ وا ،مرة وا إ ام) :   أن اد إ٢٠٠٤ -٢٠٠٣. ا ر ( ) رسا

  ).٣٣٢ - ٣٢٤ا ، ؤم   ا وا، ص
٢٣-  ا رف ا ا  مَا ا  أةُو ، ٍءد، وذو ذ  نو ،ا ل، وو راا  د ،

   واد ا    ، و أن اى وأ ازة ا   أ ة وأا ا  ر  ن

)(ََ  ،ا  اوم ووا ،وإ ،ر ََ ) :١٣٨٠ا رساه. (ا بوط ا ر (  ،

  ).٢٦٢-٢٦١ؤم   ا وا، ص
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ازة    ،ت ه ا   ،  ة خ ووء ا ر 

  اه ا م و ،زة اا  ا  ا   ل  ،م  ة

  دفء، وا دب اأ  ا ا ا ر رة ول اا م م ا أ

  .٨/٩/١٩٣٩اا١٣٥٩-  ِ / ٢/٤ ازة : 

، وا   ا ا  ه ا م اك  ان ا وا   ام 

 : م م ا ا  ،ون اف واووزراة ا     

١-   َل ا٢٥.  

  ، وآون. ٢٦وا  رل أ ة -٢

    ،دة ا  ، در  ُ ،ل ا  ن وز ا ع أنوا

  .ا  وا وا  ك اوف

  

: ت  :د 

ه)، و  ار  أ ازة واز امت ا  وا د  (أ م

 ة ث ات، و  أن وج  ه اة   ه، و   رف اواج، 

و ا اا  إ  ا وج  : (ط  ا أ ) ورز ا  ر أود 

 ، ،ل ،ط :و وو ، ،ا  .(  

:  ُ    ن ا لا ا و  

)   ا ت ازا و ،ا  ح ذات اوا ،وا وا ،روا ا

   ، و زور ).

  

   :ه:

  ون ك ا :ا  لا    م و    اوم ، وا

  ا ل، وا أ ا رؤوف، و  م، و  ام ، وآون ).

                                                                                                                                             
ا ، ا ن اج ا   ا ا  ار وات، وات ا ،ء ا  ا  اء -٢٤

 : ط   و ،١٢٨٠ا  ،ىوا ،وا اا   و ،   ،آن ااءة ا ة  د 

 ا و ،ا ا ذ  دار ا   ا ى ا إ و  ،وا ،دا ا  اول  أ  

) : ا   ه اوا و ،ه ا    ١٣٧٣ا ا   ؤم ، ا رسا) .(

  ).٤٠٥ -٤٠٤وا، ص
٢٥- ) : ل، و أ  ا ا   ا   ا  :ل  ١٩٠٤ا) : و ،ة ١٩٨٩ ت  ،(

 :١ - آن اا  .َل -٢ مر . ن) أ  و ،ت اا:  ر ،ل  ة ا ،ل

 ).١٣/٨/٢٠٠٨، ار:  ٢٠٦، اد: 
٢٦- ) : و ،زا داا  ا ا ا  أ ا  لر  ا ا ا ا ا ١٣٠٣  ( 

 ا ا  زة اا وأ ،ما  ا ذ اا  رادور ا  د ،ما  ن ا در

) :  ،رس١٣٦٦ا.( نري ذؤذطر ، ا رسا )٢٠٧، ص.( 



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٤٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

:ا طم :  

 ا –  رةا  -  طم    م ر دأ س وا   

 :ا  

   ء ، ور  أ مه. - ١

٢- .ا   رو  ء  

٣ - ارس اا  ار أرادوا أن ب ا هم أ   ر ء.  

٤-  أو رؤوس ا ا ر أأ  ن    رم   :درل ا  تطم

 اد اأ  وزرع ا ،د اأو   م و  ( ا ر ) ن س، وء اوو

  د  لو ،ق اا  ن  دة اإ  ونا س، وا  اا  

.ا     

  

:و :  

 ا  (ا ر ) ا أن وا إ و ،و ، ءأ     ا أ

 :  ١٩٩٣ا. )  ه ا   ا   ا  ( ا ر )  ا

.( ( ) ودرا  

  .  ا ادوس ا اه، واه ا  ا  ااء

  

ا  نما   ورأ ،ا و :ما ٢٧ا:  

   أ   وم ت ا  ا ا  ثرأٌي م م ،ا  نما  ل رأي

:ات اا  وذ ،راوا  ْ  

  

 : :أو  

  ا   (ا  ٌ نما ) ِ ا ا ّأ ا   ا  ك

 فّم ، ر  ا ا ُ.در نو  ا     

  

  ( امن   ٌا ):  - و  أ   ال ن:  - ١

 ا   ت اطا   ي و ( ا ر )  ا   أ  

   أت و ا   ا اره وا ىا ام  اء أتو ،

                                              
٢٧ -  ،ء وا  ا  أ ا  وا ة، واِّوا  ءا     ف أوا در اا 

ّل: و ل  أو ، ن اء   ا ء إل اإ ء، وا آ  ض}   ًَِو َْو   {و  }و  ا و

  او م{  :لو}   و{  أن  وذ}  و{  :و أ و ف ا ى إ } ََُْو{  ف ا او

وا  ، وا ط ا. و   و اب  و وا ت وا. }و}   ، وء  أد ة 

 لا  ل.اا  ضَِ با   ،ءا أ ا)وق ات واا    ) ،(تا)١٥٣٩/ ١.( 
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اطت ا  ان: (  امن   ٌا )   ا ( ر ا )  ت ان 

 ) :  او ١٩٧٨ا  فا   ا ا اا أ  ا   ث و ،(

ا  آناءة ا اب اءا )   ه ادة، و تت وا أّدى إ  ب ا

و ات    (ة ، أ  ة، وداء ام ا    ا  ه 

  ارت. 

 ، ةوا م  ي دةا طوا    ت   ١٨و١٢  ،

 .ووا   ( ا ر) ََُ د، وا ا  موأ أ     يو  

  

 .      أن (ا  ت وف اا )   و  

را   أء ا أل ا  أن   ان  ووًء     ود

.آ  

  

٢ -  :    

  آناءة ا ل آراء ا ول ذا ا   إ   ( ا ر )   

..اوا  آرا  و  

 د رأ ّوأ ( إ ا اءوإ  آناءة ا از  اوا دا :ما ا  وذ

 .وا ا  

   ء  أءا وأا ا ن  ا ام ه أي: م ال ل اءة 

 . آنا  

  

  ره  ا:د -٣

 ء واال اوأ ر و ب ا  ر   ا   ( ا ر ) ا ا

 .أ  ا  اع اا ا   ن   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٤٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٤-  :طا  ٌر  
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 ٨٤٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  رأي ا :م:ا  نما   

  أي  ع ن انم) :ه نما  اب لو  د رأ   ل ا

  ،٣٠، و أن  وع  ، و أن ع ٢٩ ، ن   و   أة٢٨ن

 : ل} ََْْ ًراَوَُْ ًَ ََُ َِْا  ََُْ َو ُُِ إ َْ كََ{٣١ .  :اء، آا ]

٢٩ .[  

 ن ا أن  ه و ،اء اب ع أن ٣٢و  و ،اب وا  ُو ،

   در ال.

 ل: ]ُ  َُْو َِْ ى إَُْ  َِِ َءَ ََْو ََِْأ َُْ ُ َََِِ َءَ ََْنُ [ ا) ،م

 :١٦٠آ .(  

  

:  هم ٌ عا و-  

  ات ا ى ب اا  ءا ا :و ا-  

  .ا اول:   إ ا ا ق

وا ا  ا اس  أن ا    ده  ا، و   م إ ، ن، 

.  ل واوا ،ء،  واا أ  أ ب ا اار( اوق أماع اأم  وقا ،

  ).٢٢١،ص٣ج

  

                                              
٢٨-  ،اتء، أو اا  ا  ه، أو أّده م ا  ىأ  ّأ ، ا د أّنل اأ  أو ا ما  

و ، اع أأم  وا ،ّ اأم   ِّإذ ُر ،ف ا  ، أو ،إ َُِو َِ ا غو ، ) ا

أ  ر ا " :  ( من أن ع  أي  ن" ا اي ر  إا . ( ظ  ، ا و

  ).١٨١ء اب وا، ص
. ( أو ال  ض  ا واوف  ،أو  ه  ال ،ل ا و    ا ا ع أي:  -٢٩

 ،ا ا ا ،ا ١٠/٦٥.( 
٣٠- أو ا    و ا اب. أا  َِي ُول اا  رة أو ،  ا و     ا أ ،

 -٨٣٥، ادة: (٩٦ مع  أماع ا ، ال اي ٍ ، أو  إ إا  ) .  ا ، ا ا، ص

٨٣٤.( 
٣١- ف أ   ا م أن س  ،ا ل ا ر، وإ و-َُْ ُا َِه. -َرك  وأ  ا    :َُُْْ َلو

 كم  ا   و ،ا   ر ت أو ري اا  ،ير ا أ) .) ،٧/٣٦ا.(  
٣٢-   ءوا ،ا  ةا ع: وأا  ويل ا ،ةاب ا  و ة، أو ا  ءز ا  ٌا ة

ر ن ز إن  ء وو ل وو  ما   ءا ع، وأآن واا   ،  ء س  وإ ،

 ه ا   ( ا ر )   لوا .ذ و ، ف  ء ،را ن     از  

 :  أو :ا  ر ءاءة وااب ا لو}  َِْْْا ُا ََِْ ْ ةَ ََِْ ُْ ََِْْْ ْنإ ُْ ََِْْْ  ْوأ ُْ

َِِا َْي اَِْ  َُوا َُِِوَر ِِ واُ ُْمِ َِذ ُْ {  :٨٠[ ا  :و ّ  موا .[} نأ َْو  ْرضا ِ َ اُظ َِِ

ََِِا ََْ اِبََِء اُ ِْ ِِ ْواََ ََُ َُِْو ًَِ{ :آ ،ع،  ]. ٤٧. [اوي، اا ا  )١٤٤/ ٥ .و ا  .(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=١٤١٦٥  
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  ،ى موأ ،أ ُ ا و ،را  ،ف  ا ا إ   :ما وا

.ا ا ء اود ،ا وا.ذ و ،ء ار، وع واا ر، ووا  

رد  ا (  ا  و )   أ ة : (( إذا ت امن وا  ذ  و

(  اج،  ،  وو    ))  ر، و  ، ام  إ  ث:

)٣/١٢٥٥ :ا ١٦٣١)، ر(.   

 ) ا  (  ا ر ) ة أ و  ا  در  ل: (( إن ا ( و  ا

.(( كر و :ل ا؟ ل: أم  ،    أ ا أ ) ،أ ا 

)١٦/٣٥٧ :ا ١٠٦١١)، ر.(  

َ) ُِل اَُل َر َل  (  ا ر ) ةََُْ ِأ َ و ََِِ ِْ َُِْا ََُ ِ نإ )) :(َََو َِْ ُا 

ََُ ًِ َِِْ ََْ َََُِِه ،َوَََوَم، ََُ ًَِ اًَوَو، ََُور َُُْه ،َوََ اًَِْ ْوأ،  ِا ِْ ًَْ ْوأ

ََُه، اُهَْا أًْْو َمأ، .((َِِْ َِْ ِْ ََُ َََِِو ِِِ ِ َِِ ِْ َََْأ ََ ْوأ    ا أ)

 ،وا  )  ا ١/٨٨ :ا ٢٤٢)، ر.(  

اء، وار، وا، وأداء اات  أ   ه) ( ر ا ) (أ٦٢٠ل ا ا ا ( ت: 

.(  ،ا  أ ا )) ،٥١٩/ ٣ا .(  

   ،مص ة  ول اب  ا إ ه وام  إذا ه  و اد ورود

 :ذ   

١- نأ)) (  ا ر )   : ا  َُِْا أ نإ (َََو َِْ ُا َ) ِل اَُِ َل َُر

ُا َ ِل اَُل َر ََْ ُقََأ ََْ ََْ ْ َموَإ ( ة  ) ََُمََ ََْم :َََو َِْ  َق

.((ََْ  ،ا  ا ،  ئ، أا))٦/٢٥٠ :ا ٣٦٤٩)، ر .( :ما ل ا ، 

.  دة وا  

  

٢-  ا ا : ورد  ََِ َْ ا-   ا ر-  َِل اَُر نأ-و  ا - َل» َ ْ

َُِو َُْ ََ ٌَِ ََِْت َوَ ،ا ا ،ا   ،ريا ا ٢/٦٩٠( ) ( أ ر ،(

 :١٨٥١ا . ،  ،جا   )٣/١٥٥ :ا ٢٧٤٨) ر.(  

أ َُُْْ َْرا ووَأ] :  ارثا  وا ) [ ٌَِ ٍءَْ ِ َا نإ ِِب اَِ ِ َِْ ْو

 :ل: آم٧٥ا .(  

َل اَُر َ :َل (و  ا ) ِا إ ٌَُء َرَ َل (  ا ر ) :سَ ْا َ وورد نإ ِ

ََْو ََْ َل: أ ؟ََْ ِِأ َْ َُْ َ » ََْ َُِ َْأ ٌَْد أ َ َن ْ .« َل .ََْل َم »

َُ ْنأ َأ ِا َُْ .« ،  ،جا  ) )٣/١٥٥ :ا ٢٧٥٠)، ر.(  

  

٣ -  ا ورد: ا   ا َل (ََُْ ُا ََِر) سَ ا:  َِ ََ َََْ ِْ ةأََْءْت اَ ))

ْن َََْي ََُِْ  َ أ اََداعَ ْ  َرَُل اِ إنَ  اَِ َ ِِدِه ِ اَ أْدَرْ أًِ ًَْ ِا



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٥٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

(( ََْل: َم ؟َُْ ُْن أأ َُْ َِ َْ ِِاا ،ا ا ،ا   ،ريا ا أ) .

)٢/٥٥١ :ا ١٤٤٢)، ر.(  

أَْا نأ )) :(ََُْ ُا ََِر) سَ ْا َْ ريا  و َِْ ُا َ) ِا َءْت إَ ََُْ ِْ ة

ُ ََْل: َم ؟ََْ ُأ ََْ َ َُ ْ َُ ْنَرْت أََم أ نإ :ْ (َََوََْ ،  َ َن ْ َِْرأأ

ْأ ٌَْد ِأ.(ِءَِ َأ ُ َا اُا َِ ِ  ،ا ا ،ا   ،ريا ا أ) 

)٤/٥٠٢ :ا ١٨٥٢)، ر(.  

ن اممت ا إذا ) :ا ا   اا   ا ه، وا ا   ا : ن 

  ( ث ..ا  إ )) ،داود أ  ،ما ا  ن داود ٣/٧٧أ :ا ر ،(

٢٨٨٢.(  :و  اب اا   ها ء اد    

و م هوا  ا  از   (َََو َِْ ُا َ) ّأن ا :أ   ،ذ إ أو ه، و

 ا   ا،   هو ا  ا ء ا ُ ( َََو َِْ ُا َ) ن ا

 .ا  ء وا ء م أ ،ا  ذ  

  

ََو َِْ ُا َ ) ا  ء  أم :ما َ ،ا    ،ا  از ا  لُ  ( َ

َل أٌخ َُُْ َْ .« ،ِ « اَ ْس أن اِ (  ا  و ) ََِ َرَ ُُل:  .َُُْ َْ َْل: 

أ داود ن َْ ُ .« )  َم »َُُْ َْ ُ ُ َِل  ،َل ». ؟ َْ َََْ َمِ« أْو  ،ِ ٌَل 

  ).١٨١٣) ر ا:٢/٩٧ا ام ، أ داود، ( 

  

٤-  ا اِا َ ))َل أم (  ا ر )   أم  ا    : ) َ

َََو َِْ ُا( .((َِِ َ ُْر َََوَو ََو َِه َوَِِ ََََُذ َْمَأ َْْأ َِْْ  ا أ)

 ،ا ا ،ا   ،ري٥/٢١١٤( ا :ا ٥٢٤٥)، ر.(  

ط  و  َْْ ىََْا َ َذان إ ( َََو َِْ ُا َ) أن ا (  ا ر ) را أ

ََِْ، َْمَأ، َْْأ، ََِِِ ََس أا َََو َ َذا، َِِِ َََُ ُهَُ ِ ٌِ ََُو َُِِْ،  ُ

ِِِْ  ََ ِْ ًَِ ِأ َْ اََ نإ ُُل (( اَ، غَِ ِ َََو، َِِِ ََُُْ َِ َُْ ُ، 

( أ ا أ   َوَُ َُ َوأًَِ ، .َُِْ ُْ اََََِوآلٍَُ )) ََ، َُُُِا ٍَُ َْ :َوَُل

 ،  ) ،أ ا ٤٥/١٦٨ :ا ٢٧١٩٠)، ر.(  

 أن ذ  ٍَ  و ، أ و ، أ  ( َََو َِْ ُا َ ) ا  و ا 

( ا ا ،   ،ع  ، و  ا، و        ة.

 ،وى ور)٣١٣-٢/٣١٢.( (  

٥ -  :ء ا   أن وم ،  ا َُ ىء أك أ  

درت آ، وزدة أ ة ا ة اد، و ة اد ر درت ار  ا إ  -أ

 َ ) أن ا أ  دة أ      ،ا د أ وا وا ، ه 

ا َُْ َ َرأَُ إ اَِء َل: ((اُُ أَِ ََِء َذا َوَن : ًَِل ،اَِْ ُ َوََ )  َرَ َرأَُ إ اَِء
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َُُ َ َءَا َأ ُُا ََْوَن ،َذَُُ َ َِْأ َأ ََُْذا َذ َِِْ ََأ َمَوأ، ِِ ََأ َِْوَأ، 

  (  اج،  ،  )). َذا َذََْ أَِْ أَ أَُُ َ ِوَن

 )٧/١٨٣ :ا ٦٦٢٩)، ر.(  

: ( َََو َِْ ُا َ ) ل ال ر :ل (  ا ر ) ريا  أ  أ و-  » َ َِ

ََز سا ا ) ِِب اَْأ ِْ اًَأ ِْ وَنَُِ َْ واَُن: اْمَ َُْا ُُِْ َُُْ ٌن (و 

ْى أَرأ َْ ِْ َْ :َنَ ،ِما َُْا َُُْ ُ ،ِِ ُْ َُُ ُُا َُُ  ا ) َِب اَ

َْ ىَرأ َْ ِْ ْوَنََ َْ واُُل: اْمُ ُِا َُْا َُُْ ُ ،ِِ ُْ َُُ ،(و  ) َِب اَْى أَرأ

ُوا ََ َْْوَن ِْ أًَا َرأى َْ َرأى أًَا َرأى أََْب اِ ا  وَ ُ ،(ُن اَُْ ااُ ُُِل: اْم

ِِ ُْ َُُ ،ُُا َُُ (و  ا ).«  ،  ،جا  ))٧/١٨٤ ر ،(

:٦٦٣١ا.(  

  

اءة ا :  لأ :ا ا.ا  قوا ا  آن  

: الأ   أن م دة، وم الأ  ا و    ه  

ن إاء اب اءة اآن   اال اول: ل ا  ال اا، وا  ال ار: 

 ا  م  و ، وإن ذ ، وأم)    ن راا  ،)ل ٥/١٣١و .(

 ٍَ وأَي ) :ا  إ، .( ذ م ا  ا و)    جا أ ا 

ا ا ،ح اا ، )٢/٤٢٥.(  

ول ا: (و ٍَ ُ ا و ا، أو  ، وه، ، أو اّ  ،، أو  

.(و  ا ) ل ا  ، ابل ا ذ وم ز ذ    ر ا )

 ).٤/٤٣١( م ،ف اع، 

 اردةص ا ،ا  ء  إ  ا ) :ا  ل أن ،وو    ن ا

.(ن إ ،م     ونءون، وو ،  ،عف ا ،م  ر ا ) )

٤/٤٣١.(  

  

وا ا أ  :مل اا  ر إل اا  لو   وأن ذ ، آناءة ا

 .إ  و ،  

  

ا إ ا   أم ،ا   ر آناءة ا وي: " وأل ا) .   ز أ

 ،  ح جوي، اف ا٩٠/ ١( ا.(  

ا ل ات)  ٧٧٤ :  ه  ( ا ر ) (} ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  ،ا)

 :٣٩آ  م ،ا إ ا   اءةأن ا ا و ( ا ر ) ا ا ه ا و" :(

) أ، و  ، و أر)   ا  و رل ا  ، و ، وا  ب إ

إ  و إء، و  ذ  أ  ا ( ر ا  ) و ن ا م إ، وب 



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٥٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ء واا  راء�وا اع ام  ف ص، وا    تا   اك 

 ،آن اا  ،    اء اا أ ) ." رعا  صو ،٤/٢٧٦( و .(  

   ل ،إ و   آناءة ا ن :ا ا  و ،ا  أن ا و

 ":ال ا :اَأ ََ ُتَُا:  

١-  ْ نَ َِِْْ َُم ُْ ََْْ َْو ِِاََ ِ ِدِهَِ َ ََ ُا َََ ٌِْ َُ َََ ْنأ ٌََراَد أأ 

ْ ُُدوَم َا ََُِْ َُمَإ َِا   ِْء اَ ََ اِبَا َِ أ ًَ َ َا َ إْن َْ ،َِذ ُ َْ

ًِْة أا ِ ُعَْا ََِو ،ِْإ ََِ.  

٢- َ َم ِ ِذَنأ ََ َا نأ َ ُسا َا ٌَِْوَِ َُِت اَُا ََُو َِِ ِِاَ، َِْوا.   

٣ - َُا ََُو  ْأ ٌَْ ِِ َْ ِِ َُِْا ٌَِْو، ََوا،  َِْ َِِ َِذ ِْ ٌءَْ َُُْ  آنْا اَءةََِو

  ."اِِ َرَِ اٍَََُِْ ُ َو

َ اُُُل إ ا ََْن َوَِِه اَْ َوإْن َمِ ََِْ َِ َُْ ْْمَن أْن َ َُِْ  ا ُ َل:" 

ََْو ،َ ََُ ٌرُِه أَِ َِّْ ُ ِ ُفِي  اِا ُِْا ََِو ، ْأ َِ َُ َْ َِوا ْأ ِ َُ َإم

ََ ِا ْ َ َِذ ِ ََََُْو ََُْ ْنأ ََِْ ََْا َُمََْ سا َدةَ ) ."  ،أ  

 ) ،  ح ٣/١٧٦ا .(  

  

 م   ت إذاا  أن ، ا  ي دلا " : ُا  با   وم

 ،أ    ز  أ ) ."م ب، ( اا ٢/٣١.( 

ز   اره ون  أ ا". ( ز ا  ا و ُم   ا: "أن ال ا

  ).٣/٢٥٨ ا ح ة ا ت ا، ( اري، 

 اءة وا ج: " وا م  لو–  ا ا  و–  ، ه د  ا ل

.أ  ون رهه واأم  اب أو ّا : ا ح: و ل ا ....–   أي–  

 أ   ا ) ."أو   ،ا   ءا إذا م م ن�  ح  اد وإنا

  ).١٩/٣٤١م اج إ ح اج، ( اس، 

  

 و :ل اا  آناءة ا اب يه، أو أ آنئ ا إذا أن ا" :وا ا   ُم

"ا    م ن او ،ر ابن ا.)    ا جا أ ا 

 ،ح اا ،٢/٤٢٦( ا .( ،أ    ا  ) ،  ٣/١٧٧ح .(  

 .    اءةه ا  و ، اءاب ا لو   لا ا د و  

(و ل    اب،  -ا و  ا  أوه  اأي  وا ا  ل:

 )) : و اب إا  ثو  إ  ن اممت ا إذا: ر ،   و، 

    ي، ووا  ،   ي٦٦٠ /٣()). (ا ،( :ا ١٣٧٦ر.   ل أ

   ا  .(  



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٥٣                                                           )٢٠١٦ 

 :  و}ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  :آ ،٣٩[ ا   ،لر اد  زا .[

   ام  و ،  ل: ام م ،  د   إذ ا ،ن د ٌط

ر اد  زم ه، وا :  يل، وا}ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  :آ ،٣٩[ ا  .[

 در  ق أزام    م ،اب در إ    ا   در أم  أن ا  اا

 :   ل ذا}َن أُِْ َِا ََُ ٍُُْ  ِ َََِ ََْ ََْْمأ ٍَ ََ ِا َِ ِ ُْاَْ

ٌَِ ٌَِوا ُُء َواََ َِْ َُُِ َُوا ٍَ َِ{  :ة، آ٢٦١[ ا    در أم  أن  الا .[

 وأز ،در    ن ف أن إ ا إ  ؟، وا  ه ا و ،ء ا 

 :أن آ ل ا  ، رل، ود رد}ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  :آ ،٣٩[ ا زم .[

 :ل، وآر اد }ُِْ َِا ََُ ٍُُْ  ِ َََِ ََْ ََْْمأ ٍَ ََ ِا َِ ِ ُْاََْن أ

ٌَِ ٌَِوا ُُء َواََ َِْ َُُِ َُوا ٍَ َِ {  :ة، آ٢٦١[ ا .ر اد  زم .[  

ر اد  ار اوا)) :( و  ا  ) ا  ورد  : ا ة  ٍَأ ِْ َ

 َا ََُ ُُِْ .« َل َِل اَُر َ َْمأ َو َِ »ٍََِْ َر ِمََََ ْنأ إ َمأ َو((.  ،جا  )

 ، )٨/١٤٠ :ا ٧٢٩١)، ر.  

 َ وا ،  آن ل ا  ر اد  ،أ ٍّ  ُن   ز دة م

 ( و  ا  ) ٍ م روح ة إه ا اِب و ،ه ا اِب  ا  ) :

ا  أرواح ب: ( إي وإل ات )، ووا ا  أرواح وإ ،اء واوا ،ء وام

   و ّ ،  ُوأر ، ُأ وأم ، ور ،وأو ،أ  ّ ي

و ، اب ا  وا  ة، و و ،  َِ :لو  يا  ،ة اب

 ، راّد و ،ُ  لُ  ل أموا ، ا   ِا  أن م يا و ،!ّر ذ

 أ اب؟ وا    و م أن ا  ُد  ؟ و  ا ُُ  :ل يا و

 ،ِ  اا ُ يا و ،د  ا إأ و ،  ء أموا ا  ٌو ا أ

.(ِا  ٌُ و  

:ا د   لب ال أا ا و  

 أ إى ة ة  ّ  ( ر ا  ): (( ر  رواه اا   اي  - ١

أ ا ، اتد ا ا  ات أه اأ و ) .((  ،اا   إ ما

  )، ول م ع).١/٢١٩. اي   ط ،ة ات، (٢٦٣٠)، ر ا: ٢/٢٨٢اء، (

٢-     :( و  ا  ) ل ال ر :ل أم :(  ا ر )  » َ () ُءواَا

ََْْ« ،ما ا  ن) .) ،داود أ ١٦٠(/٣ :ا ٣١٢٣)، ر.( م مل ا ،  

ن  ا، وا د ٌ أن ااءة ، وإ و اآ ––   أ ( ا  و ) اءة  

  ).١٣٢/ ٥( ح  ا  ، اة. (ار ن  –  –  ، ن  ا  اءة 

اا  أ  اي ( ر ا  ) ل:  أ  (ر ا  )   ل:  - ٣

وا أه، ل  ( ر ا  ): ( أ  أن ا ( ا  و ) ل: (( إن ا ب ُء 

  ).١٢٩٠)، ر ا: ٣/٢٣١( ا، ا)). (أ ا اري،   ا، ا



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٥٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ) .ا  و ،إ ا   أن  ُأ وا ،ُ اءة ه ءن ا ذا

 ،ا ا جا أ ا) ،ا  ح ا٤٦٢/ ٢ا.(  

٤- از ذ  ع ا اا إ ا ونآن وؤون ان و و    م ،

 ،ا ا جا أ ا ) .أ  م   ) ،ا  ح ا٤٦٢/ ٢ا.(  

 ٥- ا إ  ءه ا ءوا ،وا ا  آناءة ا س ا أا  ) .ع

 ،ا ا جا أ ا) ،ا  ح ا٤٦٢/ ٢ا.(  

٦-    ،  ا امإ  ام    ور  وط ،م ن ا :او

ل ا ن  ،ة    اة  ، ن ا      ا

 ،ن  وا   ٍ إٍ  و  ر ه   اة،  ه ن 

 ،د ا ا  ةإن ا :   ،ا دة أ  ُ أن  ،هدة أ 

 اا و ) ل ا ى، ووا ا  ونوا ،ا  وف، وا وا ،د، واا 

 :(و  ا  »ًَْ َُُْ َُ نَُْ ُِِْ ُُِْا.«  ،ا   ،ريا ا أ)

 ،ا ١/٤٩١( اا ر ،( :٤٨١.(  

 أ  ا   ا   ل ا ،مر ا  أو ر ا ا أن ٌو

 ا ) .ورا   ة اود ، و   أ إ ا   ل مو  با

 ،ا  ، أ   ٢/٥٣١( ا .(  

  

) ( ر ا ): " إذا أت اآن أو  : ا ا اب ١٤٠٢ول ا ا   ( ت:  -٧

 أ ن  ا ااب إ ا اي ذ إن  ا اء، وا أظ  اء، و ل 

ر) أ وا ، أ ا م ن ا  وا ا  ٌ رهوا ،( ا 

 ا ا :  ،ا ق أ   ءء، واد ا  او ،ا ء إا  و

 أ  اب ا ا : إذا و ، م ن ا ي، اا ،ءد ا  م ، م

 وا ،ا   ءا وأ ،ا ه او  َره اَو ،ا أ أ إ ي ذا  او

  ).١٥٩أ ) .ا ،  وى، 

  

:إ و مأي ا ض ا  ا ر ل ا -  )و ُُ  م ا  

 : رن ا  زم  اوا ، و  اء اب إ  ر، وا ء ود ا} 

ُ ُا ََِْ ْ ةَ ََِْ ُْ ََِْْْ ْنإ ُْ ََِْْْ  ْوأ ُْ َِْْْا َُوا َُِِوَر ِِ واُ ُْمِ َِذ ْ

َِِا َْي اَِْ  {  :٨٠[ ا  :و .[}  وْاََ ََُ َُِْو ًَِ ْرضا ِ َ اُظ َِِ نأ َْو

ِا ََْ اِبََِء اُ ِْ ََِِِ{ :آ ،اء  ٤٧. [اأ ر، ون ا  تزت اأن ا     .[

 ، ٌ  ن ،  أن ر ََأْن أ  و ،ء اأو و ا  ،  ا

 : ل ،ا   را   أم اّ  و}ََُِِِْو ََُِِِو ةِا َِِو{  :ن: آ٨[ا  .[



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٥٥                                                           )٢٠١٦ 

 ( و  ا ) ا  ل: ((وورد أمَِ َُِ ْوأ ٌ م َْما ِ ْ ،ريا ا أ) ((

 ،ا ا ،ا  )٥/٢٣٥٨ا ر ،( :٦٠٥٣.(  

 :(  ا ر ) با   لو)ر ا أى اأ إ   ءإ ،   اا ) .(

 ،٣/٦٤(ا.(  

وأيَ  أ َ ا ، و ا  ع  ا، وا  ا، وامك  اات  

 . م و  

.(اء ا  و ، وا ا   ذم إم ا  

  

  د ا : و  أن ام  ا  اا

١-  : } ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  :آ ،٣٩(ا : و ،(}  َ ْوَن إَُْ َنَوََْ ُْْ { 

 :آ ، )٥٤ :وآ .(} َََْا َ َََْو ََْ َ َ{  :ة، آا )٢٨٦ .(  

 ) ل ار ب إ  او ، و    ات اءةأن ا ) : ته ا  ا وو

    اء اا ء). ( أإ و  إ أر و ،  و ،أ ( و  ا 

 ،آن اا  ، )٤٦٥/ ٧.(  

٢- ا :( و  ا  )  ا أ:ث  إ  ن اممت ا إذا ))  و ،ر 

.((   وو،   ،  ،جا  ) )٣/١٢٥٥ :ا ١٦٣١) ر.(  

٣ -  ا  (  ا ر ) ة رواه أ  ُا َ)  ََِِ ِْ َُِْا ََُ ِ نإ )) :(َََو َِْ

َ اًَِْ ْوأ ََُور ََُْو ََُ ًَِ ًاُه َوَوَََوَم ََُ ًِ َِِْ ََْ َََِِْو َوُه أََ ِا ِْ ًَْ ْوُه أَ

ًَْم.((َِِْ َِْ ِْ ََُ َََِِو ِِِ ِ َِِ ِْ َََْأ ََ ْواُه أَْا أ     ا أ)

 ،وا )  ا ١/٨٨ :ا ٢٤٢)، ر ر أم ا  م م  إ  م  وورد .

.( دهل: إ  

 ، أ   ا ا) .    اب، وإ     ا ذ  أن  ل او

 ) ،ا  :را زا ا ا  ل اا ٥٢٥/ ٢.(  

٤- ا   لوا ،ز  ن إ اوا ،ا اءا: ا ،موإ ا  د اب وإ

 م  و ،ِ    ه، وإنء أ إن  ،ا    يا د ا  ا  

   ٍ  ُ ٍ ،اؤه، وإ   ا و ، ق أن    ا ا

 ) .  ،أ  ) ،  ح ا ٣/١٧٧.(  

٥ -  أ   ا ا) .م دة   ن ،لا   ةا  اءةس ا ا أا

 ، ) ،ا  :را زا ا ا  ل اا ٥٢٥/ ٢.(  

ب ااب وه، و ار ب،  ار  ااب اي  ، ذا ه  ا ار -٦

  ار  ، أو وأى.



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٥٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

و ه ا أ ( ر ا ) و ُ  ا   ا اول و أه  ، ل: 

أ ُ ر أن ،  .ا  ه ، أ   ا ا) ا ا  ل اا 

 ) ،ا  :را ز٥٢٥/ ٢ا.(  

( أ ااء اا: ن ب ات    اص، و ف  ماع ا واراء.  -٧

ا  ،    ا ،آن ا )٧/٤٦٥.(  

  ا: ن اب ااءة  ا، و  ر ا أن    أن  ه. -٨

ا:  غ ااء إ ا غ م ااب وااء إ اّ، وأ  غ ذ غ إاء م ااب،  - ٩

. اِو ،ُور  

١٠- ات، ا  اءةاب ا ونُ ام أم (  ا ر ) ا  أ    م :ا أ

  اءةا ان م  .إ م ا ن و.ُا اه  ،ُ ى  

١١-  دن ا ،لا   ٌءٌن  واإ ا: إن ا  ل  ،ر اا ا ا 

ا ا ه، و ب ه  ذ، إذ اد ط  م ود، و ن  اء ه 

  و ، أو ا ن أ     - م-    هو ، إ   أم

 ،نوا ،واء، واب اُ  ُه  ب  ن ا ،ه وأ     ،و  

  واري،  ب  ه  ا واب، واس.

   و ،أ  أ إ ا   او ،   ه  م و :ا أو ،

 ال (ا ا   أ ، ذا ن رأس ادات   إاء ا  ،و؟. 

 ) ،ا  :را زا ا ا  ٥٢٦/ ٢ا.(  

  

١٢-   )) :ل و  ا  ) أن ا (  ا ر ) س إ  ويا  ا أا

 ،أم   ا أ ) .((أ  ٌأ  و ،أ  أ)٣٠٣/ ١ :ا ٤٣)، ر.(  

وا ، :ل ا   اعك أما: و ا  ءه ا ،آن، وااءة اة، و

  اه، و ،   أم  ل اة   أ ٌ أ، و ب    ه. 

 ، أ   ا ا)) ،ا  :را زا ا ا  ل اا ٢/٥٢٦.(  

  

) :ا د هض ذ  ل ا  د  ءآن وااب ا لو  نل اا

:ا  

١- ( و  ا  )  ))وو   و ر  ث  إ  ن اممت ا ٣٣إذا 

   ،   يي، ج)). ( اا ٦٦٠، ص٣ :ا ا ١٣٧٦، ر : ل أ .

.(    

                                              
٣٣-  وا ،موا ا  ا  ا ،(    أو و ) : م ل ا ،ا و    :و} 

 ِْدْوأ ِ ُا ُُِ{ :ءد: ١١[اوا ّ  ،[}  ََْما َ ُِْ ِ{ :ءث.١١[امر واد اوا  ،[   ا :إذا

ن و  ،ا   ء ا ا: او ، ان   أو �ة أ ادا ن: ا  ا  ل



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٥٧                                                           )٢٠١٦ 

 ،ل أأ   إذن  ،ا ط  وم  أ  إ    ا وا

  ه، إ إذا ن ا درا      وإ أن ل و    أن ا  ب 

   ا    ،اب ة ه   اء إ ،ن اة دة، واف  ادة 

 ا  ةاب ا لو   وا ،ورو م ء أداأ و ا  ا إ

 :ر.  -١ا ا   

٢- .و ا  دةا  فدة وا ةإن ا  

أ ا   د  ه، م ل: ( ام   )، و  ام   ه، أي اب 

 بب ا ُ ،ا آ  ه .أ  وا ،ا ا  ا   

وأ ا ام: و : ن اة دة واف   ا و     ه، 

ٌء ن ا   اة، ن    ا ارة ء، و ان اْ ان، ا

 و ، و  ا إ ا  ةاب ا لو  وا . ا   أو ،ا  ا َو

. أ  ة وداء ا  م ، ا    و   

إ    ا و : أ إ ا  اب لو  وا وم  أ  

 أ ُب رور ، و  ط ُب رن ر ،  ل أأ   إذن  ،ا ط 

 أ  ا ا دي، وا ا  ا ن دح، وأو دهأو  ري

َوإْن َََاك {ا، و ن أوا آ  أوا ، ون أوا   ا  اارس

وَُْ َْما ِ َََُِْو َُُِْ  ٌِ ِِ  َْ َ ِ كُْ ْنأ َ {  :ا ن، ر رة )١٥ .(  

   اء   ت اء.  وا ة  أن

 : ل} َِ ِمَُْْوا َُْر ََِْ ْ ِْ ُِاَْإ َ َِِآ َْ َْمأ ٌَِراَل أ{  :آ ، :رة )٤٦  .(

 : لو}  ُمإ ِْأ ِْ َْ ُمُح إُم َ َلَِ ُْ ٌََ {  :د، آ :رة )٤٦.(  

  :و  لو} ََِا َِ َْم َُأَْا إ{  :اف٨٣(ا  .(} ََِْ ِدَمَِ ِْ ََْْ ََْ ََم{  )

 :آ .رة: ا١٠.(  

إن ا    إا  ار  آزر، أو  آزر (ف اد ). ود م مح 

).  ذ  ٤٦(رة: د، آ:  } إم أِ أْن ََن َِ ا} ََِِ دء ا  اد، ول: 

 م أن  .ةف ا أ  ٍء اب او   م او اا م اح، وم

وف ا م او ،  دا دوأو و أن  ٣٤ا  .اما  

                                                                                                                                             
 ع أن مو ، ءه من د  ي    وإ ،ول واا  ( و) : و ، ٌء م  ا

، : (و )  ن اب واو، و   وإن  مف أ، وأم أن م � ن ة ازة إ  دء

.ا   ؤكل دا أ و ،   ع أن ،ا ) :   ، اغ ا ح : ر

ا ا     ب : دروسا http://www.islamweb.( 
ون أاه مام ،ه إ  ،ا ا ار، و  ا    ا أ ظ وف  وز، و اوزان -٣٤

ٌ  : ل دبن ا ، و د ذ  ا  ،اا   :وف ل ،  نو . ب  

أ إ ور ،ا      أ إم  ، ا ء أي د  إ   :ن اهأ   :  ،بدق ا

أي د  :  ،وف :ل ب.اهأ  ،ا  :ل   :نه و ن اد ة، وأا  را نو



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٥٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ف اة وة اة ق  ، و  ا ا  اارث  اار  ا

  وا ، ا   ت اء.

  : ل} اًُِْ َِو ُ ََِ ْ ُِْْ ََْو َُِْا َُ ُا َِْ َْ {  :ا ر :رة: ا )ف ١٧ .(

 و و ،مدار ا  و  ة اا   و ،أو   م ،ةدار ا

م، إذ   ا د ا ، و  م    اة  و  ، آداء ا 

َِِ ِ َِ ِ ََْْ  آَُا َرَ إم َرُءوٌف َرَ اَ ِْ َوَِْاِمَ اََ ََِمَِ ن َو {ا ومل: 

ٌَِر {  :آ ،رة: ا)١٠ ادمأ  ٍد و ،ادأ  ٍد و ، ِْ َ أدوا أم  .(

ا اء  أول  إ امء  آد  ْ ا اء ا ء ا، و و ن  ات 

.(ا  ن و ،ا   نر م ،قا    ،فا آ   

  

آراؤ  و  ءا ا  ، اأي ار اوا دا   عا وا 

  رة ة:

  :أو:و ب اأ  لا ا دد اّ ب اأ  

١-    ل أن   ،ا  ع، أو م :ال وا ا  اردةا دا ام

   ُ ا ا  ، ال: 

 ( و  ا  ) ا  روي  ن :ا   ةّ  ىأ إ ، ّ  )) :ل أم 

 ،ا م   ،مات)). (اد ا ا  ات أه اأ و  أ ا ا

 ) ،٢٨٩/ ٣ا :ا ١٢٩٠)، ر .( . ُ  ٌ ٌ  

 (  ) ا   ،ا، (ام  ، م ا   ،ا أن ا اي  اءة

 ) ،إرواء ا ١٣٨/ ١ :ا ٦٨٨)، ر.(   

   . آناءة ا اءاز إ   ات اوا دا  ا ا  دُأن َم    

٢-   ب اأ  لا  ام ا ه، و  وا ،ا   آناءة ا س

 ا  ٌدٌل و ن ا � ه اءة  وا ط   ء أُ ب دا ن ا

 .ا إ  و ،ا  إ  أن  

 س، و  ا  :ا .ا آن إاءة ا اب لو    د مو  سز ا

 ا ،ا   ،ريا ا أ) .((ُّو    ت و  )) :  أ

 ،٢/٦٩٠( ا :ا ١٨٥١)، ر.(    

  

  

  

                                                                                                                                             
). ٢٦٩/ ٧). ( ا  ا، ا (٢٣١/ ٥. (أ اس أ  ، وت ان، (٨١٥ -    : ٢٠٠وف ق ب.

  أ   ء (ام أ  ،ن٣٣٩/ ٩.(  



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٥٩                                                           )٢٠١٦ 

   -ا  وه: 

ط: ((   أ  أ )). ل: و أ   ٌم  ف . (أ      -أ

 ،طا ،أم   ا ) ،٣٠٣/ ١ :ا ٦٦٩)، ر.(  

 إن ا س ( ر ا  )  اي روى  ا  ا، و روي  ا أم ل: (( -ب 

أ  أ ، أ  أ  و، ا   ن   و     أ ا) .((

 ،ا  ا ،١٧٥/ ٢( ا :ا ٢٩١٨)، ر.(  

  

أُ ُ ا ا اِ أ ََُ َ  إاَ أ اس إم  أ واب  اده. ( -ج

ا ،) ، ب   أ  ٣/ ٥ا.(  

  ).٣٩(ا، آ:  }َوأْن ِ َْْمَن إََ َ  {إم رض  اآن      : -د

  

 -  (  ا ر )  ا  م   أ  ا    رض إم  ) ا

    ت و  )) :أو .((  نر  ت و  )) :(و  ا 

  ).٧١٨)، ر ا: ٣/٩٦ اي، (    )). ( اي     رة، 

أم رض س ا  اة وا، وا ن أا    أ. ( ا ا از   -و

  ).١٢٥(   أ ، اوح، 

  

: ب اأ  لا ا دا ب اورَد أ :م -  

١-  :  ا أ}  َْ ْنَوأََ َ إ نَْمِ {  :آ ،ل:٣٩(ا دوه (  

  ااد من  ا، وأ ا  ُ  و ،  د ا ذم  . -أ

 ،ما  ه  اء إ ا    :أي ،  ع: "أمف ا  ل ةا   و

  ).٤٣٢-٤/٤٣١(  م". ( ا ر  م ،ف اع، 

) ٌص  ا  ، ٣٩(ا، آ:  } َوأْن ِ َْْمَن إ} ََ َ ل اط: و أن :  -ب

 ل ار  ( ا ر ) ة أ    :ل (و  ا  ) » ذَاإ ََو َ َُل ا

َََ ُ ََُْ َََْ َْو ٍَََِ ىَِْ َ، ٍِْ ََِِِْ ٍت إَََ ََْ ََُْ ََِ ْن،  ٍََِ َ َذاَوإ

ْ َََْ َْو َِْ َُْأ، ةََِوا ََ ََُْ ََِ ْن.«  ،  ،جا  )) )١٢٨/ ١ ر ،(

 :١١٧ا.(  

  

: ااد من ُ أ ، و  ، وو  اة. (( ا ا   أ ،   -ج

 ،٢/٥٢٨( ا .(  

  

ل أ  اّراق: "إ  " أي: "إ  مى" . ( اط أ ا   أ، ا   -د

  ).١١٥/ ٧( اآن، 



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٦٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 و  ا  )  م :( ))َنَُُْ (سأي: ا) ِِْم َ  ا أ )) .((ا  :أي )

  ).١٩٠١)، ر ا: ٥٧٤/ ٤( ،   ا، ا ا، اري

  

-  :  إن ( ا ر ) س ا  م} ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  :آ ،٣٩(ا (

 :  ٌخ}  ََُْْا َواَُآ ٍَِءَواَْ ِْ ََِْ ِْ َُْْأ ََو َُُْذر ِْ ََأ نَِ ُُُْذر{ 

 :ر، آ٢١( ا  ،ا  ،اا   ل ا ) .( )١٣٣/ ٦ .( ،سا أ   ا )

  .)٣٤٠/ ١٩م اج إ ح اج، ( 

  

 ط: ا إٌر ع  َْ، و دل   أم    و ،  ل  (ر  -و

) ."ا   ، ف    ا" :( ا  ،اا   ل ا

 ،١٣٣/ ٦( ا .( ،  ن راا   ،ا  ح )١٣٢/ ٥ .(  ر ا )

  ). ١٥١٣)، ر ا: ٥٩٠/ ٣وا ا رواه اري، (  ).٤/٤٣١( م ،ف اع، 

  

).  ٧آ:  ،(ااء } َوإْن أ} َ َُْ: ا : () أي: و  امن إ  ،  :  -ز

 : و ، :أي} َْا ُُ {  :آ ،٢٥( ا  . :أي ()  ،اا   ل ا

 ،١٣٣/ ٦( ا.(  

  

  : إ ، و   ن ة أ ، اان، و ان،  ر   -ح

  .ا ) ،ا  ،اا   ل ا )١٣٣/ ٦ .( ،  ن را 

ا  ،ا  ح )١٣٢/ ٥.(  

  

ط-  . ه   ا ط  و ،   ل إا ط  نم  :) ل ا

 ،ا  ،اا   )١٣٣/ ٦ .( ،  ن راا   ،ا  ح )٥ /

م اج إ ( ا   أ اس،  ).٤/٤٣١( ( ا ر  م ،ف اع، ). ١٣٢

  ).٣٤٠/ ١ح اج، ( 

  

)  و : ٣٩(ا، آ:  }َوأْن ِ َْْمَن إ} ََ َ ء ا :    راُ  ا -ك

}نَِ ُُُْذر ََُْْا َواَُآ ََِوا{   :ر، آل:  ٢١( ا  ،ا ء ا و .(} َْ ْنَوأ

نَْمِ ََ َ إ{  م ه ا ض و ،    إ اأ   نمأن ا  ل

 : ن ت�ا و  ه } ََ َ إ نَْمِ َْ ْنَوأ {  و ،  أم   ا د 

 و ،     ا  ا) .  و ،    عما  ض

  ). ٥٣/ ٨أاء ان، ( ار، 



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٦١                                                           )٢٠١٦ 

  ام م  ل و ،  نما  م  د إ ( ا آ  ) ا :ل أو

، و ا }َوأْن ِ َْْمَن إ} ََ َ من إ  )، وإ ل: ه، م  : ( وأن   ا

 ا) . هء أ وإن ،ا ذ  م ه  ء إن ، ُ ا  ن ،ٌٌق ظ

  .) ٥٣/ ٨أاء ان، (  ا   ار، 

  

و ط أى : ( ا ا از) ن ا م وط  ور    ام  -ل

      ن ا ،  ةا     ،  ا امإ 

 وا   ٍ إ  و   ال ا ن  ،ة  ، ن

ر ه   اة،  ُه ن  دة أه،  أن  ٌ دة أ ا   . إن 

ا  وف، وا وا ،د، واا  اا و ،د ا ا  ةا ،

 :( و  ا  ) ل ا ى، ووا ا  ونوا »ًَْ َُُْ َُ نَُْ ُِِْ ُُِْا.« 

 ،ا ا ،ا   ،ريا ا ١/٤٩١( (أ :ا ر ،(٤٨١  .  ،جا  )

 ، )٨/٢٠،( :ا ٦٧٥٠ر.(  

 أ  ا   ا   ل ا ،مر ا  أو ر ا ا أن ٌو

 ا).ورا   ة اود ، و   أ إ ا   ل مو  با

 ، أ   اا  ) ،ا  :را زا ا ا  ل ا٢/٥٣١.(  

  

٢-  :  ا أ} َََْا َ َََْو ََْ َ َ{  :ة، آ٢٨٦( ا : و .(}  ْوَنَُْ َو

).  أن ه ا أح  ا  أن  إ   ا ٥٤( ، آ:  } إََْ ُْْ َ َن

ُُ  ََْ َمًَْ ٌ َوَُْ ْوَن إ } ُْْ َ ه، وأه  ،ن ا م و ل: 

 ُن اد   ، أو   ُ، أو   ه،  ).  أن ٥٤(: آََْ{  :َن

   وإ ، اء  ى إُ  ن ام ،اءا و  ه، و   أن  و

  و ااء.  ق ا  ، و ،       و ذ    ده

 ، أ   ا ا) ) ،ا  :را زا ا ا  ل اا ٢/٥٣٢.(  

  

٣ -  : ا ث:أ  إ  ن اممت ا إذا )) ،  و ،ر  وأ   و

.((  ا  ) ،  ،ج )٣/١٢٥٥ :ا ١٦٣١) ر.  

 أوه ن اف   ه    . و   ا اب� ن ا . ( ا ر 

  ).٤٣٢ - ٤/٤٣١(  م ،ف اع، 

 إ دل  امع ، و ا  ل ا ا ا    " : ا اي اا  �م

و ذوه  ا ،   د  ، و دل  ن   ه، ُى إ  ه، 

ي ا ع  ابي ا ن ،،  ط  ، ءوا، وا ،  أ  و .

) ا  ،ح اا ،ا ا جا أ  )٢/٤٢٦.(  



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٦٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٤-  ا ق، وأا  قا ا ه :ل ،ز  ن إ اوا ،ا اءا : أ

.   ا ا   ُ آ ٌ ا  قا  

 ُا  أ اس وأه، واي  اع ا  ام داء َد، و   اق، وإاء 

  ةا ه او ،ا و ،رده ود إ   يا وا ، وا وا ، ا

  ا ه. (ااع وص ارض م  ، أ زا ا ا  ل اا 

 ) ،ا  :ر٢/٥٣٣ا.(  

  

٥ -   ياب اا  را  ،ب ر  وٌه، و ابا  رن ا  أ

:  أ  ؟ا-   

  ا �از أن  ا ن  آ   أ، وا   أن ل اة ٌل   -أ

   ال او ،ى إ    ط ا  ت ن   ى إوا : ن ،ت آ

وا ، روا ، ةا    اءن ا ،نا اا  ام وإ ن أ ن ، ء

  وه.

ار ب ل   ا ، وا  ،  غ ار   إ ا، وا،  -ب

 ص ن ا ،ا اءف إ ،وا  

،ه اأ   أو ،  ا   ، أ   ا ا) .ٌٌق ظ  

 ) ،ا  :را زا ا ا  ل ا٢/٥٣٣ا.(  

  

٦- :ا ،م دة   ن ل�ا   ةا  اءةس ا ا أ  

  ه ا س  وأن أن ا  ،  آناءة او ،ا ن إ م ،ء، واا

.م دة    

   ،ةا  اءةس ا َ ا إ ا  ذ  و ،م دة ةإن ا : ن

  از ااء، و ول ا ؟.

 اب ،ه    ء أن  و ، ا    ةن ا ،ا   ك إن :

   م ل ا  وأ ،ٌا رةل ا  ر، أ  أ ، أدا  ءر ا اٌء

. و  

 م ،ءا  ،ء واف ا م ،ا  وأ ،ذ ص اا   ا  أن 

. أدا    ا  دة  

 وأ ،ا ء واا د  لا ،مدات ااء ااز إ  أ   اءةأن ا 

  از ذ–  –   ،، إ أم  ز إاؤ ع اة، و وإن م دة م

 ،  ا   ،د ) .مدات ااء ااز إ   م يا ا  ا اءإ

) ، آناءة ا اب١٥.(  

٧- ا غ إ ا اء أغ ا  : أ  :ا  



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٦٣                                                           )٢٠١٦ 

إن  اء  ذا إ ذ، و   ا ، م ا: إذا  أ ٌ اات 

  و م  وأ  ق  ل اة ول ات.

ة، ون ا ىا  ،تا َ  ةل ا ّا و ء ا أ أم  تن ا

  ةل ا اء وااب ا ا ،ةل ات وا  نء ا ذا و ، ن ا

  ات.

  

:و  اب ،ا إ اب ورا اء مغ إ غ ذ   أ-  

  إ د اى.  از م  وا  د -أ

اا ذ، وال  م  ا أ  روا    ال، وو ا أن ااب  ،  -ب

 ، أ   ا ا) . ى أن و ،  أن  ا ا  ل اا 

  :را زا ) ،٥٣٥ - ٥٣٤/ ٢ا.(  

  

  أ  : غ ااء، غ إاء اب اات ا   ا ،اب: -٨

 ،ا   أن   ان ا .ا  ا م ا    أ  ٌل اا ا إن

  إ ا . (ا ا   أ ، ن ا وا ٌ ا   أن ي  ا

 ) ،ا  :را زا ا ا  ل ا٥٣٧/ ٢ا.(  

  

٩ - .ا ا   دل، إذ اا   ٌءٌن واا إن ا : أ  

  

ذن ارع  أن  أه ء   ، ا   إن اب اب : أن ذ   إ

  ور ده، و ل ه ا ا  ، ا   ال وان وارف،

  مو  ونو ده ا ن  و  أ ( و م) بأن وا 

   دا  ا  َُت، ووا   أن ر  ت، وأا 

   نو ، َو ،  أ   أن  هأ و ، وأ ،أ  ةا

 ت اا و ، ا ر   إذا  وض ا ك ا  يا أن ا

 ، أ   ا ا) .وا و  دا   ا ا  ل اا 

 ) ،ا  :را ز٥٣٨ -٥٣٧/ ٢ا.(  

  

اوي  ا  ا، و ل:   أ  أ، أ : أن ا س ( ر ا  )  ر -١٠

  اهو ، ن روا ،روا  ح  ارواه، و  ف أ  ن ا ا أن 

ا  ذ  أو ،ظ  را ر  أو ا ،و أو ،ا ن م ز أنو ، ،ب

 ر أما  وأ ،أ  ٌأ  ن أمر  أ م ، ر  س ى ا أن 

   ، و ا  وا  ،ِ ا  ار.



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٦٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 : إن  »َُِو َُْ ََ ٌَِ ََِْت َوَ َْ .«  ،ا ا ،ا   ،ريا ا أ)

 )٢/٦٩٠ :ا ر ،(١٨٥١  . ،  ،جا  ) )٣/١٥٥ :ا ٢٧٤٨) ر.(  

   ح  س ف ا !ذا؟ ن ، س ا  (  ا ر)  روا   

ا ُأ روا. ّرد روا  أو (  ا ر )  وا  س ل ا ّرد  ،  

  

 وا ا ا  ،نروا و ،ذ   ا  (  ا ر ) س ن ا :وأ

 ا ا) . ىا وا طا  أو   ا  ، أ  لا 

 ) ،ا  :را زا ا ا  ٥٤٢/ ٢ا.(  

  

١١- .أ از.  واا  اا ص اا د  ى  ،أد    وأ  

  

  

:اأي اا  

 آرا و ا د ض ال ا  :   

 :  وذ  نما  اب لاز و ل ا  اأن ا  

١- . ا أد  ،ه ا   ا  از أو ا ن أد  

٢-   مذ   دّأو ا ،و   ا ن أدو.  

  

 ا إ ذ  اي ورطَم    ب اال أأ    ( ا ر )

:و دا  

 :رد (و م ) ِِ إَن :ل.  -١أور ا٢د-  .ر اد  

 :ه ا :لا  }  نَْمِ َْ ْنَوأََ َ إ {  :آ ،٣٩(ا أم  أن ا  اا :(

  زم در  ق أزإم    م �اب در إ  ان     ا   در

  در ال.

 : ُو}  َِ ِ ُْاََْن أُِْ َِا ََُ ٍَ َِ ٍُُْ  ِ َََِ ََْ ََْْمأ ٍَ ََ ِا

ٌَِ ٌَِوا ُُء َواََ َِْ َُُِ َُوا {  :ة، آ٢٦١( ا .ر اد  زم .(  

.ر اب د   آناءة ا اب اءوإ  

  

  (( إذا ت امن ام  إ  ث:: أ ال أب ا  (  ا  و ): م

.((   وو،  و ،ر  ،  ،جا  ) )٣/١٢٥٥ :ا ١٦٣١) ر.(  

و  ا  ) ن ا � د    ُه، و   ام  و ، ل: ام (

.  ه، و   ثم  

  



 ل  وفان 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٦٥                                                           )٢٠١٦ 

  إ    ا ن ا � د  ب اأ  د  ا إن ا :

أ  ٌ إذا  ،ا ط  وم ، أ .ل أ  

  

   مذ  ،ا ده ا ب اأ إ ذ      ان ا وا

.أ   

  

:ا  

:ت اا إ ا  اا ا ا  ل   

١-  ا ا  مء ان ان د اس اوا ،و ٍو    ا ط 

.ا   

ا ا اي  ا   ه ا  ة ات  أء ا  ه ل  -٢

.ا ا آناءة ا لو  

٣ -  ا   (ا ر ) ءث ا ل   ان، و  أي اء أإ  نما  

 تا و ،وا ، :ةات.ا آناءة ا اب اء  

٤-  :أ   تء أن اى اا   ده   ،ا  م   و  

 ن، و أن ا  سا ا أ، ت اا و  ا م  ذن  و ،وا

 ا ، أ ٌ   ،ا و ،آن وااءة او.  

٥ -    ٌز، وّو م  ات آناءة ا اب لو  ا  ن ءا رأ 

   اد وان.

٦-  يان ارطا  ا     اأ  نرد  زا ا  وا

.وا  

ال اا   ااء اب اءة اآن ات  رأي ا  اَطري:  ل  -٧

 �ب اأ ا ن أدو � ا أد  ه ا   ا  أو ن أد

.ا ا   مذ  ، دأو ا ،و    

٨- ا  ل    يرطة. اا   واط  ى د  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ...اطري ا   ا وف
 

  

 ٨٦٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

:ادر واا  

١-  دار ا :ا ،ا  ءإ ،ا  ون ، أ    ،اا–  ،وت١. 

ااق،  -، أء ان واا اا، ا : ا ا ادي، اد١٩٧٦ن، ل،  -٢

١ . 

٣- ا ،   ا در اا   ر١٩٩٥، ا،  آنح اإ  ناء اأ

 . ١وت،  –، ا: دار ا آن

٤-  ،را ا ١٩٨٠ دار ا :ا ،ا ،-  ،وت٥ . 

٥- ،اا  ،ا  ونوقاع اأم  وقار اأم ،ن ا ون ،١. 

٦- را ،    ن ،ا، ا ، ١٣١٣ ،ا  ح ا  :ا ،

 . ١ة،  –ا اى ا ،ق 

ة  ، ون  اط،ا وا ا ا ان اد ا ا  ط   ،اي -٧

ت، ا ،ن ا ون١. 

٨- .ن ا ون ،ا اء ا ا ،ا  ون ،ا   

٩-  ، آراس  .د :  ردا ا إ  ، ،١٤٣٤ /٢٠١٣  ا  ،

 ،ن  :ا ،ا ارو م١ا. 

، ا وأ  ء اب وا، ا: دار ط ١٥٢٥ا ، ظ   آل ن،   -١٠

 . ١ ا ، -ااء

ا: دار  ، اآن ا، ١٩٩٤ - ١٤١٤ ،إ     ا ا ،أ ااء  -١١

 ا ،: اة.

 ، اي ار وت أ ٢٠٠٥ - ١٤٢٦،     دأ ر اي،   -١٢

وت  ،ا ،ا دار ا :ا ، ي .د :–  ،ن١.  

(  ا ا ا ،١٩٨٧ - ١٤٠٧،   إ ا، أ ا اري -١٣

 .٣وت، – : د.  د ا، ا: دار ا ، ا اري)، 

١٤ -  طا ،   أ  أ   ا  جأ ا  رري ام١٣٨٤ ،ا - 

١٩٦٤ ،آنا  ا =طا = دوما أ : ،–  ادار وإ :ا ،أط

 ،ةا ،ا ٢ا.  

 ع. ري و وةي َم مَطر ،  ،مَطري،   -١٥

١٦-  ،زا ا ارب اأ  أ  ، ء  . ١٩٧٥ –١٣٩٥ات واأرواح ا  ا  وحا

ب واا   وت ،ا دار ا :ن.  –، ا 

١٧ - ،  ا ،رس٢٠١٦ ا، نري ذؤذطر ،ند راتام :١، ا. 

١٨ - ما، ا م ، ،ا  ون  ،ا ارف اا  :–  ،ض١ا. 

١٩ - ما، ا م  ، ،ا  ون ، ،ا رف اا  :ا–  ،ض١ا. 

٢٠- وا ،   ا  ١٤٣٠، أ  - ٢٠٠٩ ، ، ا  : ورما -  دل
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 -   ه  - ز ا ا َ ،ا دار ا :١، ا . 

٢١- ب ادار ا :داود، ا أ  ،ا  ون ،ا  ن ،ما-  ،وت١.  

  اي، ،١٩٧٥ -١٣٩٥، َْ    رة    اك أ ، اي -٢٢

ا ا   :ا ،وآ   أ :-  ،٢.  

 ، أ اء،  : ١٩٩٣ - ١٤١٣ا ، ا   أ  ن،  -٢٣

 ا  :ا ،أ  +ورما–  ،وت٩. 

   ا  ا ا ا ا اا أ    ا أ اج،  ا اا -٢٤

،ا  ون ،أ ح اا ،ب ادار ا :١، ا. 

٢٥-  ، ل، ا١٣٧٧- رف١٩٥٧  :ا ،دوف ا ا ،-  ،اد١. 

  :اد   ،  ون  ا، ،اج   اري ،أ ا اي -٢٦

ا ، اث اء ادار إ : وت –ا ،١. 

 .  ،١ ارد، ا: أ أر٢٠٠١ ،أ، د.أ ن وآون،  -٢٧

٢٨-  ، ا ،رس١٤٠٣ا - ١٩٨٣، ؤوا ا   م،  دار ا :ا- 

 ،اد١. 

٢٩-  ،  ا١٤٢٠ - ١٩٩٩     :ا ،  ا ا  وى ،

 ،ا ا٢ دار ا :ا ،–  ،د١ا . 

٣٠- ا ا ،اا اا    ل ا  ون ،،ا  ،ا  ،دار ا :١، ا. 

، ون ذ  ا ح ة ا ت ا ،١٩٩٧ -١٤١٨، ز ا   ا، اري -٣١

 .١ن،  –ا ،وت 

دار ا:  ا  اب، ،١٩٩٧ – ١٤١٨، ز    أ أ،   ز امريا  -٣٢

وت ا ،–  ،ن١. 

 
٣٣ - ا ،إدر  م  ر ،١٤٠٢ ،عا   عف ا ،:    ل

 .١ن،  –، ا: دار ا ،وت ل

٣٤ - اا   إ ،ما، ،ا  ون سا ء وا   دا  ا 

  . ١، ا: دار إء ااث ا ، أ اس

٣٥- ا ،ا  أ   ١٤٠٦، أ - ١٩٨٦، ا  ا )(ا  : ،

 . ٢ر ، –، ا : ات ا  ،اح أ ة

٣٦- ا   ،١٩٩٩زوا  دار ا  :ا ،ا ا  ،- ن-  ،أردن

١. 

٣٧-  ،   ،ا دار ١٤٠٧ا :ا ،ا    ا وى ور ع ،

 .١اد ، –اط ، اض 

٣٨-  ،ا  وي١٩٩٧اا ، وت ،دار ا :ع، ا– .ن 
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٣٩- ما ،ا م  ،١٤٠٥ - ١٩٨٥، إرواء ا  وت ،ا ا :ا ،– 

 ،ن٢. 

 ا   ا وف، ا ، . اري، -٤٠

٤١ -   ،ا د ،ث ٢٠٠٨رؤوف م  :ن، ارد  رة  ا ،

وا- م -  ،ك١د.  

٤٢-  ،أ ا ، ١٤٢٠ا - ١٩٩٩  :ون، اوآ ورما  : ،ا ،

 ،٢ا. 

٤٣ - ا ،  بء أا أا  ،١٤١٩- ١٩٩٨، وق ات واا    

  .١ن،  –، ا : ا ،وت  اي -  :من درو (ات)، 

 .١ن،  –ا: دار ا ،وت ا  ،،١٤٠٥، أ   ا  أ ، ا اا  - ٤٤

٤٥-  س، أاطا ريما ا َاإ  ََُ َ أ ِا ا ا ُ ُأ  ون ،

،ا ، ب   أ  ا .وا ون ط 

٤٦-  ،  أ   دار ا١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ :ا ،  ح ا  ، . 

وااث اج ح    اج، ا: دار إء  ،١٣٩٢اوى، أ ز   ف،  -٤٧

وت،  -ا٢.  

٤٨-  ، أ   ا أ ا  ،زيا ا ١٤٢١ا - ٢٠٠٠  ل اا  ،

،  –ا ا از ار:  ا : ،ي ا ، ا: دار اء، ارة 

١ . 

٤٩- ا ا أ ،أم   ،١٤١٣ - ١٩٩١،  ،طا ،دار ا :وي، اا ا  :

 د–  ،ر١.  

٥٠-  ا ب ا ا ،ا  ة ا  س أا أ   ا ، ١٤٠٤ 

- ١٩٨٤، ،جح ا ج إا وت  م ،دار ا :ن.  –ا 

، وت ان وأمء أء ان، ١٩٩٤أ اس  ا أ    أ ،  ا ن،  -٥١

  .١وت، - : إن س، ا: دار ادر

    

  اا وات:

 ن، ل، ة ا  ل، ر  :ات ا، و  أ  ، اد: -٥٢

٢٠٦ :ر١٣/٨/٢٠٠٨، ا.( 

  

:ومدر اا  

٥٢-  .و ا 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Op
tion=FatwaId&Id=١٤١٦٥  
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 د   ،ا  ، إاء اب اءة اآن  : ، ان:   -٥٣

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=
١٣٠٢   

٥٤-  ،  ، اغ ا ح ،:١٤٢٠(ا( :بر ا      دروس

ا ا http://www.islamweb  

 
 

  ي َوة:

رودة م رم ؤزدا وة ردةمَ ري و دا مة ت و   

      ر درو َ يدة َ ي وادة  اوامر  نَم ونو دةر

مم  ماو ن دَون و َوم دون، وةمَ  َواموة 

 رةي د َ  ،َ دةَ    َا َ موةت  دةن َة

         وةي ،ك مواز و م  وا وةَوون دةت ر ندةر ت و وةيدم

 وازي َ  دةما، مَ َ  ز َ َل دةوة دة و          

      ور نطن مدوا ن ن ور دا وَ  مدةط م وا يدامر ت و

مة ي  َاب دراوموة  م مَ وة دراوموة  َ ؤظن      

 ر َ  تم وةمَ ندا وَ ندم ش        وةي ر م    ،َ

ى موة ن م َن َة م دش اب دراوموة ت و         

ردةي زؤر   َ و طم َطن درو  رة، ر وة دة من   

   ر وةدواي م وةدون.     مَ نَك رةَ  من وةزام ردةوا رة 

وةم زامم  رة، وةرَمطن ؤظم د ون َ دوو ي َر          

درودي داي   َي ن دة َرة درو وةدةر م مت و ري َري ا (    

     دم ريوةد   ر م  وة  مر س وام وو زام َوة ، ( ََ

ي  ي رن و ردةي َر ( درودي داي ََ )  َ دي    

 َ ( َ ش َ دا ) رطَم  ة ،ازا  دةي رد زام ة

مي ممن وةا و     ر  م ن  دا ن وة

 َي  ن رو   دردم مَ  و طمو طَل ت و ردة  

.امةَ  

   ش َ ( َ ش َ دا )  َ  يرة يَ و مر ط 

راظ دم مي و ةي ي  َطَل  م دةما م  ت 

و رك و ماوةي دي َة ادار  و ردةو و م م َل مداوة  ي

.َ ان ام ورةاي ط . ور ارة  
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abstraact 

Many verses of Holly Quraan and prophets saying seem to be evidences 
of illegibility of supplication for dead and fome others seem to be eligible. 
While profound reading of tow ideas prove the fact that there is no 
difference between them that’s because each verse or the prophets 
saying is stated for a specific time. 
 
In order to have a clear understanding of the issue further studies are 
required to be conducted by academicions. 
 
The kurdish promenent religious person ( shekh muhammed nergsajary) 
tackled and wrote about the opinions of the islamic scientists who 
discussed the proofs. 
 
The Researcher is trying to analyze some writings of (shekh 
muhammed) to provide adequate information about this issue. 

 


