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ّحوزة قم المقدسة في کلمات السید القائد ّ  

ّأن حوزة قم ): حفظه المولی(د علي الخامنئي ّ العظمی السی ّیری سماحة آیة الله

ّالمقدسة من أقدم الحوزات الشیعیة؛ إذ تعود بدایة اتخاذ هذه المدینة مرکزا علمیا إلی 

  .7زمن اإلمام الجواد
تمثل الحوزة العلمیة في قم التي اسمها الیوم بکل فخر وإجالل، ثمرة «: یقول سماحته

 في أواخر القرن الهجري الثاني، أو علی األقل منذ وحصیلة الحوزات العلمیة، منذ نشوئها
ّأوائل القرن الثالث، حینما ظهرت مراکز دینیة مثلث نواة الحوزات العلمیة، وقد کانت 

ُوهو ما عرف ) :الجواد والهادي والعسکري(حوزة قم في عهد آخر ثالثة من أئمتنا 

ان یتم فیها التدریس، والتتلمذ، ّبعهد القمیین، حوزة علمیة بالمعنی الحقیقي للکلمة؛ إذ ک
ُّوالبحث، والتدوین، والنشر؛ ومن هنا یمکن عد حوزة قم، من أقدم حوزاتنا العلمیة، وهو 

  .»ما تدل علیه آثار العظماء من أمثال األشعریین وآل بابویه وآخرین
  :ًویضیف اإلمام الخامنئي في هذا السیاق قائال

َّها وعظمتها، بل توزع الثقل العلمي علی َّلکن هذه الحوزة لم تبق علی ازدهار«

مراکز أخری في العالم في شرق العالم اإلسالمي، وماوراء النهر وشرق خراسان؛ 
ُ

حیث کان أمثال الشیخ العیاشي، والشیخ الکشي، والسمرقندیین، والنسائیین وغیرهم 
ممن عرفناهم محدثین ورواة، ومؤلفین، کما تأسست حوزة بغداد علی ید الشیخ 
ّالمفید، ومن بعده السید المرتضی، والشیخ الطوسي علیهم الرحمة والرضوان، 

مضافا إلی حوزة النجف التي ولدت بعد هجرة الشیخ الطوسي إلی هذه المدینة 
  .م ٤٤٩ أو ٤٤٨ أو ٤٥٠حوالي العام 

و » طرابلس«، و »الشامات«بعد ذلك انبثقت الحوزات العلمیة الشیعیة في 
ّ، التي أنجبت فقهاء عظاما خلدهم التاریخ، وضمت »الحلة«ثم في مدینة » حلب« ً

  .)١(»آثارهم کتب الفقه الشیعي
                                                      

 .نداء اإلمام الخامنئي إلی الحوزات العلمیة، إصدار حوزة الرسول األکرم ـ بیروت) ١(
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	�� ا������  
  

ه
ّ
  ا�ر*�> ا�ر*�"  2س" ا��

ه
ّ
  ی>رب ا������> وا�BCة وا�سBم ��ی ���� و?�ه ا�<�هر   وا���� ��

 �%�.�ریb ا�ح�زات ا������ وا��&ارس ا�&ی"�� «ه+ا ه� ا���8& ا���دس 6# #�

  ا��7ّ&�.» ��«وی;"�ول .�ریb ا�ح�زة ا������ B  #&ی"� » %"& ا����2 ا#9�#��

�� L�ص� B  إی�ان وB  ا����� &� �Eری$�� و��ی"� (��) #6 ا��&ن ا�;&# �T;�.و

 d2"�ا� ��#?  وا�;�Dی6 وا��E2ة.ا9?# ، وه  #&ی"� إ

(�� أن 
�ز.E� ا������ #6 ا�ح�زات ا������ ا�7&ی�� @&ا، و(�ن �E� #"+ ا�7&م دوٌر 

 �E"# 6 ا�ح�زات ا�;  .$�ج# �EHا ��) ،�E� �7
#�@�  /��"��T إ�� ا�ح�زات ا�?

  أ�6�n ا�����ء وا��E7�ء وا�7�دة.

@�ل ا����2 وا����ی�6 و�& EW&ت ه+ه ا��&ی"� B  /&ای� E.d2H� ه�8ة ا���FD #6 ر

��GOب ا�ه+ه  :و#6 أصح ^n�"#ء و�ار@  B ره��Tره� و��J	 Pوال زا� ،�Eإ��

.mه&ة %�� ذ��W �"ا��&ی  

 ��n�B ا��ّ�&ة �T� �].  ;ا� �و#6 أه� #���� ه+ه ا��&ی"� ه  ا��و�f ا��7&

) �N�Dا� ���@ 6/ �) 3) وا�;  .��ف /ـ (B�n�� ا���P"/8�#�I ا9#�م #�

�B P  ه+ه ا��&ی"� "� ( وا�; 
ّ
B�.رة  ٢٠١�إ�� #&ی"� (#�و) �)ی �E7ی�n  B  هـ) وه

) �fا�� �) /�& أن أ"& إ��� والی� ا��E7�7W8 CT� 6# &E� ا9#�م %�  /6 #�

) �"  �Tن ا���#d�هـ). ٢٠٠ا�  

 ��
&اث ا����Oا  B ��T) ا������ دور �E.ز�
و(�ن وال زال ��&ی"� �� و��@�ل 

��8ت ا��Fرة ا9?#�� ا��T�ر(� وا�;  ا���TDة. �E.ز�
، و#"E� اP7�gH ا��Fرات، و6# 



)٨( 

�
ّ
�2ا�$��"   ��ده� أ
& أ%?#E� وE;8#&یE� وه� ا9#�م روح ا��

ّ
.����   ، ا�+ي B;ح ا��

�U دو�� إ?#�� (�ی�� �E� ا�Wا�E� و.��Jdه� %�� d;/ 6�T�ح ا�;�%�� ی&ی� ه+ا ا�

E�;ی� �E"#؛ و���ب ا����W.ري�Fا� �E8E"#و �E;)�
  � ا��Fار 


�ز.E� ا������ (��Fا /�& ا��Fرة ا9?#�� واH[� إ��E� ا%&اد (��Tة 6#  P�و�& .�

 ��) .�� �%�H� ��H  B ا�;���� وا��"�ه| ا�&را
ً
%2�ق ا���� وا�����B، وEW&ت .ح�ال

  أEH� أصTحP #6 ا�ح�زات ا��B ����G  ا���7د ا��LOة.

n \��;H ف��یً? وHحeH 6رخ �;�ریb ا�ح�زات وا��&ارس ا������، %"& و�E+ا 

 �@�;Hا���� ، و �E@�;H �7أ;�Hو ،�E$ری�. C
ه+ه ا�ح�زة ا��T�ر(�، و��7H #�ا


Ld. M+ /��6 اال%;T�ر �T#ل وأ/�اب و�IB 6�f mوذ� ..�E�����EG�، وHحI  #&ار

  ا�;���C ا�)#"  �;�ریb ه+ه ا�ح�زة.

��ض %��"�. MحT��8 ا�E"#ت،  و��G(8وا� Cص���� (��Fا B  .&وی6 ا�;�;H أن ال

واال(;��ء /���T�ب أو /�o ا��T�ب؛ و.�$�� /�� اO/ح�ث، وا
��� /�[E� ا��L إ�� 

  ا���7 ا�F�H  #6 ا�;�ریb ا����ص� �E+ه ا�ح�زة ا���ی�7.

Tح��H و�  ا�;��B^ وا��&اد. �EB ،m�+� �"7Bأن ی� C@6 #6 ا����� %)_ و��#	  

� وا�ح�&
ّ
  رب ا������6.  ��

  

  ��F�Gا

  . قهـ ١٤٣٥#" ا��!ّ��� / I�ال / 

  م ٢٠١٤/  ٧/  ٢٩ا���Cدف 



  

  

  

����  ا��وزة ا�

� ا��
	�� �� دوره� ا�ول� ��  �� �	ی

  �+ ا�*#ور إ�ی '#�ی� ا�
!ن ا�!ا%$ ا�#"!ي

  

  ا�VCW ا)ول: ,�Uة ��ی�� #" و��S-,�T ا������:
�%�T��2 ا� XرYTا� Z��-ا)ول: ��ی�� #" #���ة ا� [�Yا��  

ی�> %$ ���Z ��ی�� #"   ا��Y�] ا�[�,$: أ\ر ه�رة ا)�Iر

  ا��Y�] ا�[��]: ه�رة ا�<����Y> إ�ی ��ی�� #"

  

  ا�VCW ا�[�,$: ا��ر.� ا������ ���زة #" %$ دوره� ا)ول:
  ا��Y�] ا)ول: *ر.� ��وی> ا���ی] %$ *�زة #"

ی� ا��!��4ی� ���زة #" ز�> ا�_��Y ا�C_رXا��Y�] ا�[   �,$: ا��ر`��� ا�TWر

  ا��Y�] ا�[��]: ا��ر.� ا���S!W ���زة #"

 <2 $�� <2 ���� ا��Y�] ا�راZ2: را�4 *�زة #" و�ر`��S %$ هaا ا��ور: ا���

  2�2�یه ا�!�$ و`S�ده ا������



 

  

%$ دوره� ا��Y�] ا�0��f: �!�ی" و��c�f وا�-�-�ج )ه" c4�Cd *�زة #" 

  ا)ول:

١ �S,0 ��ی�� #" #��� ا����� %$ ز����U� ـ  

٢ ��S!%ی� و�!��4ی� و ��� %Tر   ـ ا,��Yث *ر.� ����� و2روز �̀ر

  ـ ا�-�Cي ���T%�� *�الت ا�_�� وا�-<رف ا��!��4ي وا�TWري ٣

٤ j�Yا� Vو��وی> �راث أه k�\�� ـ:  

٥ j�Yا� Vأه ����2ر k�\�ط ا��Yـ االر�:  



)١١( 

      

� و��0'/#� ا�����ا�.-, ا�ول� ��  : '12ة �	ی
  

��6	ة ا�/2�$ ا�50!ی %	 ا�0و�� �� ��  ا��7�5 ا�ول: �	ی

�7& اه;� ا��T&ا��Hن ا�7&#�ء /�&ی"� (��) B;ح&�Jا �c@ 6%اE;�B� و#���E� و6% 

E"D�، وE��n 6%� وأEH�ره�  6# CGو%6 أوا ،�EG��@�cاE;�B� ا��2Tی�، و%6 أ

ا�;8�ری� ا�;  .�� /E� أو .";E  إ��E�.. وإ�� ��a ذ�m #6  و#ح�ص��E� و�Lا@E� وا��gق

 ..m����وا� m����ا� o;D/ ی��ف �ان و#&�Tا� �@��# o;)  B �ث ا�;  .8&ه�ح/Oا

و�!m ا��T&ا��Hن %6 ه+ه ا��&ی"�:
ُ
  و�B�� ی�  #$;�I #� ذ(�ه /�� أ

) �" �B�;�ل ا����7/  ا���٢٨٤ :(ان&�Tا�) �/�;)  B (هـ  

»�� 
ُ
ا���TD ی7�ل �E� (#"�8�ن) وه  @���� ا�7&ر، ی7�ل إّن E�B� أ�\ درب،  و#&ی"�

وداCL ا��&ی"� 
6I �&ی� ����8، وإ�� @�ETH� #&ی"� ی7�ل �E�: ((�"&ان) و�E� وادي 

ی�8ي ��B ا���ء /�6 ا��&ی";�"� ���% 6��n #��7دة /ح8�رة ی�E��% �T� #6 #&ی"� #�"8�ن 

%��E� ��م 6# #+
|، Jّ� #6 ا��WOی�6، و/E� %�8  إ�� #&ی"� (�"&ان وأه�E� ا�c���Tن

�&م، و��م #6 ا���ا� .. و�E� �EHان.. و�E� اJ"� %�2 ر;���.. وأ(�W �Fب أهC ا��&ی"� 

ي وإ�� اصET�ن وإ�� (�ج وإ��  B  ا��I\ #6 ا�/�ر، وا��gق .;E"# o�2� إ�� ا���

  .)١(»ه�+ان، و�Lا@E� أر/�� 	الف أ�\ و���L��G أ�\ دره�

) �"
&ود  �B�;�داذ/� ا��L 6/ا  Hا&�Tوأن ا� �ر إ�� ه+ه  ٣٠٠(��Wهـ) �& أ

 6# �fة #�ا&%  B ،�E@ا�L و#7&ار ��L
ُ
Oإ�� ا��&ن ا �E"# �%��ا��&ی"� وE��n� ا��;

                                                      

، .ح�7^: #ح�& أf 6�#"�وي، ��Tn دار ٨٥ـ  ٨٤
�& /6 أ/  ی��7ب، ا��T&ان: ) ا����7/  ـ أ١(

و��، 
ُ
Oا ��Tgا������ ـ /��وت، ا� o;Dم. ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢ا� 
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m����وا� m����/� ا��١((;(.  

هـ)  ٦٢٦ (+�m .��\ %"& ه+ه ا��&ی"� ا��T&اH  ا���E2 ی���ت ا�ح��ي (ت

�/ �E"% ل: و.ح&ث�7B ب�E» �"ی&# ،��: /��[� و.2&ی& ا����، وه  (��� B�ر S�
ُ
�

.+(� #� ��W�ن..، وه  #&ی"� #�;ح&�J إ?#�� ال أ%�� �J�E�B �@�، وأول �I# 6#ه� 

 �E;�"/و/� و/�دا.. وأ+% �E�F# رضOا  B U�� ر�/	 �E/ي، و��WOص ا�
Oح� /6 ا�n

E"#و ،o�gی� ا��EH  B oادی� �E�Bو ،�@O�/ ت�n�/ر �E�B �$Tي #��زة  � إ�� ا��_

  .)٢(»و#"��N و#���ح..

 �" �B�;�ذري (ا�?Tأ/� ا�ح�6 ا� ��E2رخ ا�e�ا� �"J&٢٧٩ویح  �/�;)  B (هـ

����ا: ��� «ا�7ّ�� (B;�ح ا��T&ان) وه� ی;ح&ث B 6%;ح �� و��W�ن وأصET�ن �7�Bل: 

�
ّ
;�7أه�، /U�� 6 ا��WOي EH 6#�وH&،   ا�IHف أ/� #�� %T& ا���B ه�ازOر إ�� ا�

"� J?ث و%�2ی6،.. وأصح اTLO�ر أن أ/� » ��«Jّ� أ.�  ..�Eح;;Bا �ّJ �#�أی �E��% م�وأ�

  .)٣(»»��W�ن«و » ��«#�� B;ح 

 :�� bری�. o
ت، و�& B;حP %"�ًة، «وی�7ل ص�
ّ

�� /�&ة �&ی��، و�E� %ّ&ة #ح?

;حI# P��ح
ُ
B �EHّ6 ی�7ل: إ�Lّرe�ن /�� ا��بوإن (�
  .)٤(»� /&ون 

و/����دة إ�� ی���ت B  #�8�� وا�+ي ا%;�د أن ی��2 إ�� ا�")%� ا��+هD�� ��T�ن 
                                                      

)١�
ّ
/;ح�7^: د.  ٦٠، ٤٧، ٣٣، ٣٢، ا�����m وا�����m:  ) ا/�L 6داذ/� ـ أ/  ا�7�� %�T& ا��

و��، #ح�& #$)وم، ��Tn دار ا
��ء ا�;�اث ا���/  ـ /
ُ
Oا ��Tgم. ١٩٨٨هـ ـ  ��١٤٠٨وت، ا� 

)٢�
ّ
 .٨٨، #��8 ا��T&ان: ا���8& ا��ا/�:  ) ی���ت ا�ح��ي ـ EW�ب ا�&یT% 6/ 6& ا��

.ح�7^: ر�fان #ح�&  ٣١٠ـ  ٣٠٨) ا�T?ذري ـ أ/� ا�ح�6 أ
�& /6 یح��، B;�ح ا��T&ان: ٣(

 م. ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨ر�fان، ��Tn دار ا�o;D ا������ ـ /��وت، 

)٤ :�� bری�ا���%2   ٥٣) ا�7�  ـ #ح�& /6 ا�ح�6، . �T;D# ��Tn ،ري�IHا �fح�7^: #ح�& ر.

 ـ ��.
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 :���� �E]�/ 6% C7"8&ه یH ،�E/ ی"� ُی��ف&# C)»  وه، وه�إّن �ّ� /�6 إص�E�ن و

(��Tة 
�"� �T�n، وأه�E� ���W �E�) إ#�#��، و(�ن /&ء .���Iه� B  أی�م ا�ح8�ج /6 

) �" \هـ)، وذ�m أن %T& ا��
��ن /6 #ح�& /6 اU�� 6/ M�WO (�ن أ#��  ٨٣ی�

��� #6 %���ء H �2% ��T�8;�ن �E@ 6# ا�ح8�ج �L �ّJج %���، و(�ن �D�%  Bه 

 �;��@  B ن�) �#(E"# C/�) ور@� إ�� ،M�WOم ا/6 ا(EHا ���B ،6/��6 #6 ا���ا����ا�;

�
ّ

�ص، و%T& ا��
 إ�Lة ی7�ل �T% :�E& ا��Oوا ، &��6، وإح�ق، و���Hُ، وه� /"� 


�� (��)، و(�ن ه"�ك �T ��� ا� ا
&اه� �H ي، و���ا إ����WO#� ا�6 %/ m��# 6/

(ُ(�"&ان) B")ل هeالء اال�Lة %�� ه+ه ا���7 
;� اB;;ح�ه�، و�;��ا أه�E�، وا;���ا 

 �Tرت ا���وص �E�ّ% �"/ �E، وا@;�� إ���ه�"n�;E��% �T�، واH;��7ا إ��E� وا ���

 P���B �EBو�
�g7ا /�� dB وه  (ُ(�"&ان) �اه&
� ا�/ P��#ح�ل /E�، و

.(��
ُ
�) �ETی��;/  

�«�J ی[�\ ا�ح��ي �7�Bل: 
ّ
�&، و(�ن ��   و(�ن #;7&م هeالء ا�L9ة %T& ا�� 6/

 ،�Eا�;2ّ�� إ�� أه� C7H ا�+ي �EB ،��#�#ن إ�إ�� �ّ� و( �E"# C7;H�B ،�B�D��/  /و�& �& ُر

 ?B��  "ُّ �E/ &@ی�.«  

  «و.��2 أه�E� #� یح�D: » ��«و�N 6#ی\ #� ی"��7 ا�ح��ي %6 #&ی"� 
ّ
أ�H و�

 �E�B &@ام ال ی��D/� ا��حIا� �E]cTُ� �EHأ �E"% �c�TB 2&دا;# � ��"%���E واٍل، و(�ن ُ

#6 ا�� أ/� /�D �� وال %��، �E��8B ی�#� و��ل ��ؤ�c�/ :�EG"  أcT. �DH[�ن 

��صح�/� ر
ّ
��� 9 ل ا��

ُ
، وا�D]cT� �DH ای�ه� ال .���ن أوالد(� /����EG، وأH� أ

�
ّ
���/   ��ا����� �!�D"# C@�/  H�!�8. �� 6 ا�� أ/� /�D أو %��، ویPTF %"&ي أ�H ا

 
ّ

;���Eه �J?J أی�م، وB;�2ا #&ی";�E، وا@;E&وا، ��B َی�وا إال�B ، ص�6_
َ
Oو ،�D/ _6��BO

 ��B�
�ر@ً? ص���(� 
ّ
#"��ا ا�� أ/� /O ،�Dّن ا/�ه (�ن   %�ری� أ
�ل، أ�Tح �L^ ا��



)١٤( 

�
ّ
  �aیT� ا;�E"n� �B��ه /+�8B ،m�ؤوا /�، �E�;2B، و��ل: @!;��T�d/  Hح �L^ ا��

��7B ،�E�ل �� /�� B�N��EG: أیE� اO#�� اص"� #� �B P!Wن I/ �#وأ ، .;"�درون %� _

� ال ی8 ء #"� #6 ا�� أ/� /�D أ
ُ
حm، و%�� ه�اَء �

َ

�6 ص�رة #6 ه+ا �T�cB ا�[

.�E"%  


Tّ%َ 6/ o�د:�Iل ا��� ��  f�7و�  
ــــــ�     ــــــ  /7 f�7ا� �ــــــ Eـــــــ�        أی

ُ
7

َ
B ك�ـــــــ ـــــــ& %)�" �    

��a 6# �8 ُ@�م وال  oT %)��: أH� #�)ول ا��_ 6% C!DB�ن ا�7�f  ی�7ل: إذا ُ

oT«)١(.  

#6 ا��&ن  و#E�� ی6D #6 أ#� B��+ي .�W& إ��� (;o ا��T&ا6��H ان #&ی"� (��)


�ت ا9?#�� B  أرض B�رس، �;�ا�;�ری$�� ا�7&ی��، وا�;  B;حB P  /&ای�ت ا�

وا�+ي B;حE� ��م T� 6#�CG ا���6 ی7�ل ��E (ا��WOی�ن)، وه� ا�+ی�I# 6وه� /�& 

 �"�.dف ی� ��) ،�I��L ��#�#ا ����W �"ی&# �E"# و@���ا ،�B�D6 ا�# �Eإ�� �E.�8ه

����I، وال ی"�E� ��F)ا. .�Eح;B CT� �"ه+ه ا��&ی bری�ض �;��;H أن  
  

:�S�m%س��� (#") و� Vnأ *  

 ،�Eو@�ه &
وأ#� %6 أصC .���� ه+ه ا��&ی"� /ـ (��) وا�;  أW�ر ا�ح��ي إ�� أ

 �EBو�
7�ط /�� �/ P/��B ،��Tا�� �اه�� �&
#6 أEH� )�PH ((�"&ان) وه  ا� ا

                                                      

 .٨٩ـ  ٨٨/  ٤) ا�ح��ي، #��8 ا��T&ان: ١(



)١٥( 

 P���B»��� .«�. ب�;) o
وo�H ه+ا ا��7ل إ��  )١(ریEB�� b+ا ا��7ل �� ی�.[� ص�

�
ّ
٣٦٠
&ود  
�)ة /6 ا�ح�6 االص�E�H  (ت  اL;�ا%�ت أ/  %T& ا��  �/�;)  B (هـ

 ،6�Bو��# �H�) ��ده���/ (��) �(#ح�6 اص�E�ن)، إذ أن ا� ((�"&ان) وا

 6% &��/ \�D. ج إ���اع ا�+ي یح;�;Lا اال+E�  %دا ?B ،ری6 #"+ ا�7&ی��E2#و

��ق ا���� وا�.�c�  

 ����. Cأص  B  H�E� أّن ص�
o .�ریb (��) ر�a %&م ����T ��7ل 
�)ة ا9ص
ّ

إال

 �)+�B ،�E�H��# 6%ا�;���� /ـ (��) و C6 أص% MحTا�  B ���H &E88&ه یH (��)

 T"ت #"��/� إ�� ا��وای�/ �E]�/ &]أ��ال، ی� ��T m�+�9 �;�/ Cوأه:
)٢(.  

 أ"H� B &8H  ا;��اض ه+ه ا��وای�ت و
ّ

.�@�ح /�[E�، أو رّده� �[��E� أو إال

  ار��E��L ،وج �f�# 6%ع /حF"� %6 .�ریb ا��&ارس وا�ح�زات ا������.

وأ#� C]B 6% ه+ه ا��&ی"� و#D�E;H� و�&�;E�؛ 7B& وردت روای�ت (��Fة B  ه+ا 

�
ّ
�& /T% 6& ا�� �/6 أ/  �L\ ا��WOي، ا�+ي   ا��8�ل، و�& @�� ا�b�2 أ/� ا�7�

�� وEE�7B� وو@�EE�8»�W : ی�7ل %"� ا�"G�gه+ه ا� b�W « ���e#  B» �� C]B ب�;)

�B�D٣(»وا�( �IL &� �� bری�ب .�;) o
، @��� #6 ه+ه ا��[�CG، (�� أن ص�

  B ة ا���وی���FDت ا��ر وا��وای�TLO/� �+(� ا�ول #6 (;Oب ا�T6 #6 ا�#�Fا� CI�ا�

                                                      

)١ :�� bری�. ،m��# 6/ oG� ٢٤) ا��WOي ا�7�  ـ .�ج ا�&ی6 
�6 /6 #ح�& /6 ا�ح�6/ 6 

و��، /;ح�7^: #ح�& رf� اIH�ري، �T;D# ��Tn ا���%2  ا�"
ُ
Oا ��Tgـ ��، ا�  �هـ ـ  8١٤٢٧

 م. ٢٠٠٦

)٢ :���H ر&I�ا� ��H
ُ
��"� ا�Tح�ر: ٥٢ـ  ٣٩و  ٢٥ـ  ٢٢) أ، ٤٤٥/  ٢، وا�7�  ـ %T�س، 

 :&�� .٩٨واالI;L�ص ا��"��ب ��b�2 ا��

 .١٧٧) ا�"8�W ، ا��@�ل: ٣(



)١٦( 

 B ت�ا����8  /�� ه+ه ا��وای +Lل، و%"� أ�ار. ه+ا ا��8�HOر ا�ح/ �/�;)  

 �/�;)  B  �7س ا��T% b�2ا� �E]�/ �)ر«وذ�حTا� �"��.حP %"�ان: ذ(� » 

�7/ �E;���. �@وو �Eح �� وأه�&#  B ت ا��اردة�ی�  /�� ه+ه )١(ا��وای ���Bو ،

  ا��وای�ت؛ /�وای� ا�b�2 ا�7� :

E� إذا %�P ا��T&ان ا��;�D���B 6 /�7 و
�ا��«، ��ل: 7ـ روي %6 ا�I�دق ١

..�E"% ٌع�B&# ء?Tّن ا��B �E�
  ».و�Hا

أه�L Cا�ن أ%?#"�، وأهC �� أIH�رH�، وأه�B�) C أو.�دH�، وأهC : «7ـ و%"� ٢

�E"# 6حHو �ه+ا ا���اد #ّ".«  

�» ��: ««7ـ و��ل أ/� ا�ح�6 اOول ٣
ّ
  ُ%ّ� 	ل #ح�& و#dو� �E;��W.. ی&�B ا��

�ءٍ  
_

C)دي و�%Oا _�W �E"%.«  

٤ Iدقـ و%6 ا��ل:  7�و� «�d# �Hّ�B ،(�7/) �D���B ء�و%" ��ّ�/ �D;/�إذا أص

�
ّ
� ا��

ّ
 أذ�

ّ
وأ/�&ه %6   ا���n���6، و#�;�اح ا��e#"�6.. و#� أراد أ
& /�7 وأه�� �ًء إال

�;�
  ».ر

٥ �fل:  7ـ و%6 أ/  ا�ح�6 ا����» &
إن ���J �"8���H أ/�اب، وOهC �� وا

 �ّJ �E� �/�n _�J �E� �/�gB ،�E"#�E� �/�n.«  

��H& %6 ا�I�دق ٦d/ ل:  7ـ وروي�7B �B�Dذ(� ا� �H6 «ا# �B�Dا� ��$;

� B  @ح�ه�، �J_ ی��E ا���� /�T&ة ی7�ل  )٢(ا��e#"�6، ویdِرُز  %"E� ا���� (�� .dرز ا�ح�_

                                                      

)١ :�� bری�. ��H
ُ
��"� ا�٢١٨T/  ٦٠و#� /�&ه�، و/ح�ر ا�HOار:  ٢٥٦) أ ٧ح�ر، ا���Tg ا�ح&ی�F: ، و

 و#� /�&ه�. ٣٥٥/ 


8ِ�ه�: ٢(ُ  B 
ُ
� ) یdرز: أي ی�T7، ��ل B  #8�� ا�Tح�یB :6  ا�ح&یM: ا�ِ��ُ� یdِرز (�� .dِرُز ا�ح�_

�� ا��F�T، ٣٨/  ١أي ی"[ّ� وی8;�� /�[� إ�� /��. #8�� ا�Tح�ی6: e# ��Tn ،هـ. ١٤١٤ 


