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  املقدمة 

 

  .٩ثٛظالر ٩ثٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ ثهلل ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طقذ٦ أؽ٠و٢ٰ ،ثٛق٠ذ هلل
 : ٩دوذ

ُال ٯخ٬ِ ه٬ٜ ث٠ٛـٜن ث٠ٛضجدن ٗغشر ٟج ٗضخ ه٢ ٓؼٰز صقشٯَ ثٛٔشآ١ 
ِٟغجفز ٗذٰشر ُٮ ٟؾجٙ ، ه٤ذ ثٛشٰوز ع٪ثء دج٤ِٛٮ ٩ثإلعذجس فض٬ أخزس 

ٯ٪سد ٢ٟ ثألدٛز ٟج ٯغذش د٦ هٰٔذر ُضؾذ ٧زث ، ثٛضؤَٰٛ ٩ثٛذقظ ٩ث٤٠ٛجكشثس
٩صؾذ آخشًث ٯ٨ِٰ٤ج ٩ٯضذشأ ٨٤ٟج ٛذُن ، صقشٯَ ثٛٔشآ١ ٣٩ٔظ٦ ه٤ذ ثٛشٰوز

 . ث٠ٛؤِٛجس ٩ثٛشد٩د د٢ٰ ٧زث ٧٩زثٕ شْس غُ ٩َٗ ، ثٛض٠٨ز ه٢ ٟز٧ذ٦ ٩ٟوضٔذ٥
٩ٗج١ ٢ٟ د٢ٰ صٜٖ ثٛؾ٨٪د ثٛضٮ دُِزٛش ُٮ ث٠ٛ٪ػ٪م ٧ٮ ثٰٛٔجٝ دؾشد 

ُض٪طٜ٪ث ، ٟظجدس ثٛشٰوز ف٪ٙ ثٛضقشٯَثٛش٩ثٯجس ثٛ٪ثسدر ه٢ ثألة٠ز ُٮ 
إ٬ٛ ٣ضٰؾز ٠٨ٟز ٩خـٰشر ٧٩ٮ أ١ ثٛش٩ثٯجس ث٠ٛغذضز ٜٛضقشٯَ ٓذ صؾج٩صس 

٠ٗج طشؿ ــ ُٮ هذد٧ج ث٠ٛتجس دٚ سد٠ج ٩طٜش إ٬ٛ ثألَٛ أ٩ ثأل٢ِٰٛ 
٩ُٮ ث٠ٛٔجدٚ ٛٞ ٯوغش٩ث ــ دزٖٛ دوغ ه٠ٜجء ثٛشٰوز ث٠ٛغذض٢ٰ ٜٛضقشٯَ 

 . ثٛضقشٯَ ٩ث٤ٛٔض ُٮ ثٛٔشآ١ه٬ٜ س٩ثٯز ٩ثفذر طقٰقز طشٯقز ص٤ِٮ 
ثٛش٩ثٯجس صظخُّ ُٮ طجٛـ  دُ ٩ال ٯخ٬ِ أ١ ث٤ٛضٰؾز ثٛضٮ أعِش ه٨٤ج ؽشْ 

دُوض٨ٞ ٠ٛـجٛذز ث٤ٛج٢ُٰ ٦ٛ دش٩ثٯجس طقٰقز  ث٠ٛغذض٢ٰ ٜٛضقشٯَ ٛذسؽزٍ 
، طشٯقز ه٢ ثألة٠ز ص٤ِٮ ثٛضقشٯَ ٛض٘٪١ ٟغض٤ذًث ٨ٛٞ ٠ُٰج ٯز٧ذ٪١ إ٦ٰٛ

ضٜٖ ث٤ٛظ٪ص ٛ طجسخز ه٦ٰٜ ٢ٟ ٟخجِٛز٩ٛو٦ٜ ٯ٘٪١ ٟذشسًث ٨ٛٞ ٠ُٰج أٓذٟ٪ث 
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 !!! (ٔ) فش دجٛضقشٯَث٠ٛغضِٰؼز ٩ث٠ٛض٪ثصشر ه٢ ثألة٠ز ثٛضٮ طشّ 
١ ٜٛضقشٯَ أ٣ِغ٨ٞ ٟٜض٢ٰٟ دجٛذقظ ٢ٟ٩ ٤٧ج ٩ؽذ ه٠ٜجء ثٛشٰوز ث٤ٛجُ٪

ُٮ ٟظجدس٧ٞ ه٢ س٩ثٯجس ص٤ِٮ ثٛضقشٯَ ٰٛوجسػ٪ث د٨ج صٜٖ ثٛش٩ثٯجس 
٩دوذ ثٛذقظ ، ثٛضقشٯ٩َٛض٘٪١ ٟذشسًث ٨ٛٞ ٠ُٰج ر٧ذ٪ث إ٦ٰٛ ٢ٟ ٣ِٮ 

٩ثٛض٤ٰٔخ ُٮ آالٍ ثٛش٩ثٯجس ثٛ٪ثسدر ُٮ ٟظجدس٧ٞ أخشؽ٪ث ٤ٛج س٩ثٯض٢ٰ 
ٍٚ س٩ثةٮ ه٢ ثألة٠ز ٯغذش هذٝ ثٛضقشٯ٠َثهض٠ذ٧٩  . ج ٗذٰٛ

ثٛش٩ثٯض٢ٰ ص٠ٜ٘ج ٢ٟ٩ ٤٧ج ؽجءس ٧ز٥ ثٛذسثعز ٛضغٰٜؾ ثٛؼ٪ء ه٬ٜ 
ٚ دذسثعز ٗٚ ٢ٟ ثٛغ٤ذ ٩ث٠ٛض٢ ٛو٤ٜج ٣ظٚ ٢ٟ خالٙ رٖٛ إ٬ٛ ثٛٔ٪ٙ ثِٛظ

 : ٠٨ُٰج ٩ث٠ٛض٠غٚ دجٛغؤثٙ ثٛضجٛٮ
 ؟ ٕو ٝظح االعزذاله ثٖبرِٞ اىشٗاٝزِٞ عيٚ ّفٜ رحشٝف اىقشآُ أً ال

٧زث ثٛغؤثٙ ٢ٟ خالٙ ثٛخ٪ع  ه٩٬ٜعٰؾذ ثٛٔجسا ثٛؾ٪ثح ثٛشجُٮ 
 : ُٮ دسثعز ٧جص٢ٰ ثٛش٩ثٯض٢ٰ ٠ٗ٩ج ٯٜٮ

 

                                                 

أل١ ٟج ُوٜ٪٥ ٢ٟ ث٠ٛخجِٛز ٛضظشٯقجس ثألة٠ز ث٠ٛوظ٪٢ٰٟ دضقشٯَ ثٛٔشآ١ ٣٩ٔظ٦ ُٮ ( ٔ) 
ٯَُوذُّ ص٤جٓؼًج طجسخًج ٟن ٟج ٯوضٔذ٥٩ ٢ٟ ــ ه٬ٜ أٓٚ صٔذٯش  ــث٠ٛتجس ٢ٟ ثٛش٩ثٯجس 

 !! ٩ؽ٪ح ثصذجم صٔشٯشثس أة٠ض٨ٞ ث٠ٛوظ٪٢ٰٟ ٩صقشٯٞ ٟخجِٛض٨ٞ
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  الرواية األوىل

 : ٕٜٗ اىشٗاٝخ اى٘اسدح فٜ مزبة أط٘ه اىنبفٜ ّٗظٖب مَب ٝيٜ
، ه٢ ٯ٪٣ظ ٩هٜٮ د٢ ٟق٠ذ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ هٰغ٬، هٜٮ د٢ إدشث٧ٰٞ) 

ه٢ ثد٢ ، ه٢ ٯ٪٣ظ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ هٰغ٬، ه٢ ع٨ٚ ثد٢ صٯجد أدٮ عوٰذ
: ه٢ ٓ٪ٙ ثهلل هض ٩ؽٚ عؤٛش أدج هذذ ثهلل  :ه٢ أدٮ دظٰش ٓجٙ، ٟغ٘ج١

 . [ٜ٘]ث٤ٛغجء:  {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  }
 . ٣ضٛش ُٮ هٜٮ د٢ أدٮ ؿجٛخ ٩ثٛقغ٢ ٩ثٛقغ٢ٰ : ُٔجٙ

ٰ  : إُ اىْبط ٝق٘ىُ٘: ُٜٔش ٦ٛ  ج ٩أ٧ٚ دٰض٦ ٠ُج ٦ٛ ٛٞ ٯغٞ هٜ
 ؟ ُٮ ٗضجح ثهلل هض ٩ؽٚ

 : ق٘ى٘ا ىٌٖ: ُٔجٙ: ٓجٙ
ّٞ إ١ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ  ثهلل ٨ٛٞ  ٩آ٦ٛ ٣ضٛش ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ٛٞ ٯغ

فض٬ ٗج١ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ٧٪ ثٛز٭ ُغش رٖٛ ، ٩ال أسدوجً  عالعجً 
فض٬ ، دس٧ٞ ٨ٛٞ ٢ٟ ٗٚ أسدو٢ٰ دس٠٧جً  ّٞ غَ ٣٩ضٛش ه٦ٰٜ ثٛضٗجر ٩ٛٞ ٯُ ، ٨ٛٞ

٣٩ضٙ ثٛقؼ ُٜٞ ، ش رٖٛ ٨ٛٞٗج١ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ٧٪ ثٛز٭ ُغّ 
فض٬ ٗج١ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ٧٪ ثٛز٭  ؿ٪ُ٪ث أعذ٪هجً : ٯٔٚ ٨ٛٞ

ــ  {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  }٣٩ضٛش ، ش رٖٛ ٨ُٛٞغّ 
: ُٔجٙ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛــ ٣٩ضٛش ُٮ هٜٮ ٩ثٛقغ٢ ٩ثٛقغ٢ٰ 

 (. ٔ) (>...فعيٜ ٍ٘الٓ، ٍِ مْذ ٍ٘الٓ<: ُٮ هٜٮ
                                                 

ٟج ٣ض ( ، دجح )ٕٛٛ-ٕٙٛ/  ٔ) أط٪ٙ ثٛ٘جُٮ، ٛغٔض٨ٞ ٟق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ( ٔ) 
 (. ٔ( ، ثٛقذٯظ سٓٞ )ُ٪ثفذثً  ثهلل هض ٩ؽٚ ٩سع٪٦ٛ ه٬ٜ ثألة٠ز ه٨ٰٜٞ ثٛغالٝ ٩ثفذثً 
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ثٛظجدّ ٓذ أٓشَّ ٗالٝ ٩٩ؽ٦ ثٛذالٛز ُٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٧٪ أ١ ثإلٟجٝ 
٢ٟ٩ عٞ ص٘٪١ ، ث٠ٛوضشع دوذٝ رٗش ثعٞ هٜٮ ٩أ٧ٚ دٰض٦ ُٮ ثٛٔشآ١ ثٛ٘شٯٞ

ثٛش٩ثٯز دٰٛاًل طقٰقًج ه٢ ثألة٠ز ٯغذش هذٝ رٗش ثعٞ ثإلٟجٝ ُٮ ثٛٔشآ١ 
ٛضـشؿ ُٮ ٟٔجد٦ٜ ؽ٠ٰن ثٛش٩ثٯجس ثٛضٮ صٔ٪ٙ أ١ ثعٞ ثإلٟجٝ ٗج١ ٟزٗ٪سًث ُٮ 

 . َثٛٔشآ١ ٢٘ٛ٩ صٞ إعٔجؿ٦ ٩فز٦ُ دجٛضقشٯ
 : ٩ٓذ ثعضذٙ د٨ز٥ ثٛش٩ثٯز هذر ٢ٟ ه٠ٜجة٨ٞ ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ ٨٤ٟ٩ٞ

: ُٔجٙ، آٯض٨ٞ ثٛول٬٠ ٩صهٰٞ ف٪صص٨ٞ ثٛو٠ٰٜز أد٪ ثٛٔجعٞ ثٛخ٪ةٮ-ٔ
 :ٗٝعبسع جَٞع ٕزٓ اىشٗاٝبد طحٞحخ أثٜ ثظٞش اىَشٗٝخ فٜ اىنبفٜ)

ېئ ىئ  }: ه٢ ٓ٪ٙ ثهلل صوج٬ٛ عؤٛش أدج هذذ ثهلل: ٓجٙ)

 . {ىئ ىئ ی ی ی 
  ؟-م  -٣ضٛش ُٮ هٜٮ د٢ أدٮ ؿجٛخ ٩ثٛقغ٢ ٩ثٛقغ٢ٰ  :ُٔجٙ: ٓجٙ

ّٞ : ُٜٔش ٦ٛ ّٰٜ  إ١ ث٤ٛجط ٯٔ٪ٛ٪١ ٠ُج ٦ٛ ٛٞ ٯغ  . ٩أ٧ٚ دٰض٦ ُٮ ٗضجح ثهلل جً ه
إ١ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ٩عٜٞ  :ُٔ٪ٛ٪ث ٨ٛٞ: ٓجٙ 

 ّٞ فض٬ ٗج١ سع٪ٙ ثهلل ، ٩ال أسدوجً ، ثهلل ٨ٛٞ عالعجً  ٣ضٛش ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ٛٞ ٯغ
 . ( ...ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ٩عٜٞ ٧٪ ثٛز٭ ُغش ٨ٛٞ رٖٛ

٩ٟ٪ػقز ، فزنُ٘ ٕزٓ اىظحٞحخ حبمَخ عيٚ جَٞع ريل اىشٗاٝبد
ُٮ صٜٖ ثٛش٩ثٯجس ٓذ ٗج١  ٩أ١ رٗش ثعٞ أٰٟش ث٠ٛؤ٢ٰ٤ٟ، ٠ٜٛشثد ٨٤ٟج

 ( ٔ) .ٟش دجٛضذٰٜيألٟن هذٝ ث، أ٩ دو٤٪ث١ ثٛض٤ضٯٚ، دو٤٪ث١ ثٛضِغٰش
ٍِٗ ٕزٓ اىقشائِ ): هالٟض٨ٞ ٩فؾض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ثٛقٰ٘ٞ ٯٔ٪ٙ-ٕ

                                                 

 . ٕٖٕ-ٖٕٔص ، ٱٯض٨ٞ ثٛول٬٠ أدٮ ثٛٔجعٞ ثٛخ٪ةٮ، ٗضجح ثٛذٰج١ ُٮ صِغٰش ثٛٔشآ١( ٔ) 
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 : اعٌ عيٜ فٜ اىقشآُ ٕزا اىْض اىزٛ ٝزحذس عِ عذً ٗج٘د
ه٢ ٓ٪ٙ ثهلل هض ( ) عؤٛش أدج هذذ ثهلل: ه٢ أدٮ دظٰش ٓجٙ))
  ؟{...ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ...}:  ٩ؽٚ

  .() ٣ضٛش ُٮ هٜٮ د٢ أدٮ ؿجٛخ ٩ثٛقغ٢ ٩ثٛقغ٢ٰ: ُٔجٙ
ّٞ : ث٤ٛجط ٯٔ٪ٛ٪١إ١ : ُٜٔش ٦ٛ  ٩أ٧ٚ دٰض٦ جً هّٰٜ  ٠ُج ٦ٛ ٛٞ ٯغ

 ؟ ُٮ ٗضجح ثهلل هض ٩ؽٚ( )
ه٦ٰٜ  ْش ٣ضَٛ  ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ إ١ سع٪ٙ ثهلل): ٓ٪ٛ٪ث ٨ٛٞ: ُٔجٙ: ٓجٙ
ّٞ  ثٛظالرُ  ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ  فض٬ ٗج١ سع٪ٙ ثهلل سدوجً أ٩ ثهلل ٨ٛٞ عالعجً  ٩ٛٞ ٯغ
٩ٛٞ ٯغٞ ٨ٛٞ ٢ٟ ٗٚ  ٣٩ضٛش ه٦ٰٜ ثٛضٗجر، ش رٖٛ ٧ٞ٨ٛ٪ ثٛز٭ ُغّ  ٩آ٦ٛ

 . ((...أسدو٢ٰ دس٠٧ج دس٧ٞ
ىيَعْٚ اىَشاد ٍِ األحبدٝش اىزٜ عبقزٖب  ٕٗزا اىحذٝش ٝنُ٘ ٗاضحب  

عيٖٞب ألّٔ ٝقف ٍْٖب ٍ٘قف اىَفغش ْٗٝظش إىٚ ٍ٘ض٘عٖب  اىشجٖخ ٍٗقذٍب  
 (. ٔ) (عَبء األئَخ طشٝحب  ألٗٝ٘ضح عذً رمش اىقشآُ 

 : املناقشة

 : ٩عض٘٪١ ٢ٟ ؽ٨ض٢ٰ ٠٧ج

 يف داللة أهم ألفاظ الرواية: اجلهة األوىل
ٓذٚ ثٛخ٪ع ُٮ ٤ٟجٓشز ٟؼ٠٪١ ثٛش٩ثٯز ال دذ ٢ٟ ثإلشجسر إ٬ٛ أ١ 

 :٠٧ج( ٕ) ثٛش٩ثٯز ٩سدس دغ٤ذٯ٢
 

                                                 

 . ٖٕٔ-ٕٕٔص ، ٛشٰخ٨ٞ ٩فؾض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ثٛقٰ٘ٞ، ٗضجح هٜ٪ٝ ثٛٔشآ١( ٔ) 
 . أ٣ذ٦ ثٛٔجسا إ٬ٛ أ١ ثٛغ٤ذ ثٛغج٣ٮ ٜٛش٩ثٯز ٓذ رٗش٥ ث٤ٰٜ٘ٛٮ ُٮ ٨٣جٯز ثٛش٩ثٯز( ٕ) 
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ه٢ ٯ٪٣ظ ٩هٜٮ د٢ ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ هٰغ٬، هٜٮ د٢ إدشث٧ٰٞ -ٔ
، ه٢ ٯ٪٣ظ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ هٰغ٬، أثٜ ععٞذعٖو ثِ صٝبد ه٢ ، ٟق٠ذ

 . .. ه٢ أدٮ دظٰش ٓجٙ عؤٛش أدج هذذ ثهلل، ه٢ ثد٢ ٟغ٘ج١
ه٢ ٟق٠ذ د٢ ، ه٢ أف٠ذ د٢ ٟق٠ذ د٢ هٰغ٬، ٟق٠ذ د٢ ٯق٬ٰ -ٕ

ه٢ ٯق٬ٰ د٢ ه٠شث١ ، خجٛذ ٩ثٛقغ٢ٰ د٢ عوٰذ ه٢ ث٤ٛؼش د٢ ع٪ٯذ
دظٰش ه٢ ه٢ أدٮ ، ه٢ أٯ٪ح د٢ ثٛقش ٩ه٠شث١ د٢ هٜٮ ثٛقٜذٮ، ثٛقٜذٮ

 . .. أدٮ هذذ ثهلل
٩دج٤ٛغذز ٜٛغ٤ذ ثأل٩ٙ ُجٛ٘غٰش ٯؼو٦ِ دغذخ ع٨ٚ د٢ صٯجد ثٛز٭ طشؿ 

٩ٟن رٖٛ ٨ُ٪ ًٰش ػجس دجٛش٩ثٯز أل١ ، ( ٔ) ثٛخ٪ةٮ دؼو٦ِ ُٮ هذر ٟ٪ثػن
٩ثٛذ٨ذ٪د٭ ٩ث٠ٛؾٜغٮ ( ٕ) ثٛغ٤ذ ثٛغج٣ٮ طقٰـ ٠ٗج طشؿ دزٖٛ ثٛخ٪ةٮ

 . ُٮ ٗال٨ٟٞ ه٢ ع٤ذ ثٛش٩ثٯز
ثٛش٩ثٯز طقٰقز ثٛغ٤ذ ٢ٟ٩ عٞ ٢ٛ ٯ٘٪١ ٤ٛج ٗالٝ ُٮ ٩ه٦ٰٜ ُئ١ 

دٚ عٰ٘٪١ ُٔؾ ه٢ ٟض٨٤ج ٛذٰج١ ث٠ٛشثد ٨٤ٟج ه٬ٜ ٩ؽ٦ ثٛذٓز ، ع٤ذ٧ج
 : ٠ٗج ٯٜٮ٩٩ثٛضقٰٜٚ ثٛو٠ٜٮ 

إ١ دالٛز ثٛقذٯظ ه٬ٜ إٓشثس ثإلٟجٝ ث٠ٛوظ٪ٝ ٛوذٝ ٩س٩د رٗش ثعٞ 
ذٯظ ٢٘ٛ٩ ث٠ٛضؤٟٚ ُٮ ثٛق، ثإلٟجٝ ٩أ٧ٚ دٰض٦ ُٮ ثٛٔشآ١ عجدش ال شٖ ٦ُٰ

عٰؾذ دؤ٦٣ ٯذ٩س ف٪ٙ ثهضشثع ٦ٜٔ٣ أد٪ دظٰش ِٟجد٥ هذٝ ثٛضغٰٜٞ د٤ض٩ٙ 
ثٱٯز ُٮ هٜٮ ٩ثٛقغ٢ ٩ثٛقغ٢ٰ أل٨٣ج ٛ٪ ٗج٣ش ٣جصٛز ٨ُٰٞ ٛظشؿ ثهلل 

 . صوج٬ٛ دزٗش أع٠جة٨ٞ
                                                 

 . ٩دجٓٮ ٗضذ٦ ث٨ِٰٔٛز( ٟوؾٞ سؽجٙ ثٛقذٯظ) ٩رٖٛ ُٮ ٗضجد٦( ٔ) 
 . ٖٕٔ( ٩رٖٛ ُٮ ٗضجد٦ )ثٛذٰج١ ُٮ صِغٰش ثٛٔشآ١( ص طحٞحخ أثٜ ثظٞشإر هذَّش ه٨٤ج دـ )( ٕ) 
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٢ٟ٩ ٤٧ج خشػ ثٛؾ٪ثح ه٬ٜ ٧زث ثالهضشثع دئٯشثد ثٛضذشٯش ٛوذٝ رٗش 
دوذٝ ٩س٩د صِجط٨ٰٜج ُٮ  أع٠جة٨ٞ ُٮ ثٛٔشآ١ دٰٔجع٨ج ه٬ٜ ثٛظالر ٩ثٛضٗجر

 . ثٛٔشآ١ ٩إ٠٣ج رٗشس ُٮ ثٛغ٤ز
ٗىنِ اىْقطخ اىجٕ٘شٝخ رنَِ ثَعشفخ اىجٖخ اىزٜ طذس ٍْٖب االعزشاع 

 ؟ ٕو ٌٕ أرجبعٔ اىشٞعخ أٗ اىَخبىفُ٘ ىٌٖ ٍِ عبئش اىَغيَِٞ
ُئ١ ٗج١ طجدسًث ٢ٟ ثٛشٰوز ُٰ٘٪١ ثالعضذالٙ دجٛش٩ثٯز صجًٟج دضٔشٯش 

 . أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ث٠ٛوظ٪ٝ ه٬ٜ هذٝ رٗش 
٩أٟج إ١ ٗج١ طجدسًث ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز ٢٠ٟ ٯخج٨ِٛٞ ٢ٟ عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ 

٩ثٛز٭ ٯِشع ه٦ٰٜ إخِجء ُال شٖ أ١ ؽ٪ثد٦ ٗج١ خجسؽًج ٟخشػ ثٛضٰٔز 
ؤ١ ثهلل صوج٬ٛ ٓذ رٗش أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ دصقشٯَ ثٛٔشآ١ ُٮ ٟوضٔذ٥ 

، ُٮ ثإلٟجٟزٛقْ ثألة٠ز  ٢٘ٛ٩ ثٛظقجدز أعٔـ٪٧ج ؿ٠غًج ٜٛقْ ٩إخِجءً 
 . ٢ٟ٩ عٞ ٗج١ ؽ٪ثد٦ ٩ُْ هٰٔذر ث٠ٛوضشع دخٜ٪ ثٛٔشآ١ ٢ٟ أع٠جء ثألة٠ز

٢ٟ٩ صؤٟٚ دؤِٛجف ثٛقذٯظ عٰغض٢ٰٔ دؤ١ ث٠ٛوضشع ٗج١ ٢ٟ ًٰش 
 : ٨٤ٟج، ثٛشٰوز ٩ثٛذٰٛٚ ه٬ٜ رٖٛ ٓشثة٢ هذٯذر

 : القرينة األوىل

٩ٟوٜ٪ٝ إ١ ثالهضشثع طجدس ٢ٟ شخض ال ٯغٜٞ د٤ض٩ٙ ثٱٯز ُٮ ثألة٠ز 
َُٟغ٢ٰ٠ِّٜ د٘٪١ ثٱٯز ٣جصٛز ٨ُٰٞ فظشًث ٢ٟ٩ عٞ ٯوذ١٩ ثٱٯز ٢ٟ  أ١ ٗٚ ثٛشٰوز 

٧٩٪ ٓشٯ٤ز ٓ٪ٯز ه٬ٜ أ١ ث٠ٛوضشع ٛٞ ٯ٢٘ ، أٓ٪٫ ثألدٛز ثٛٔشآ٣ٰز ه٬ٜ إٟجٟض٨ٞ
: دذٰٛٚ أ١ هالٟض٨ٞ ث٠ٛؾٜغٮ ٓذ طجى ثالهضشثع ه٬ٜ ٛغج٨٣ٞ ُٔجٙ، شٰوٰجً 

 (. ٔ) (٩أع٠جة٨ٞ دخظ٪ط٨ٞ ٛغ٠ج٧ٞ دجٱٯز ٟٔظ٪دٯ٢ ٗج٣٪ث ٛ٪ أ٭)
                                                 

 (. ٗ/  ٖ،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٗضجح ٟشآر ثٛؤ٪ٙ( ٔ) 
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 : القرينة الثانية

٢َّٔ أصذجه٦ ثٛشٰوز  ٩ٛٞ ٯقظش ثٛض٢ٰٜٔ دؤدٮ دظٰش  –إ١ ثإلٟجٝ ٓذ ٛ
٧زث ثٛؾ٪ثح ٰٛٔ٪ٛ٪٥ أٯ٠٤ج صوشػ٪ث ٨ٛزث ثإلٯشثد ٢ٟ  –ث٤ٛجٓٚ ٛالهضشثع 

٩ٛ٪ ( ق٘ى٘ا ىٌٖ)٩ثٛذٰٛٚ ُٮ ؽ٪ثد٦ ٓجٙ ، ث٤٠ٛ٘شٯ٢ ٤ٛض٩ٙ ثٱٯز ُٮ ثألة٠ز
 . (قو ىٌٖ)ٗج١ ث٠ٛشثد ص٢ٰٜٔ أد٪ دظٰش ُٔؾ ٛٔجٙ 

 : القرينة الثالثة

أ١ ِٛق ث٤ٛجط ُٮ ثطـالؿ ثٛشٰوز ٯـْٜ ُٮ ثٌٛجٛخ ه٬ٜ عجةش 
٩ثٛذٰٛٚ ه٬ٜ ٟشثد٧ٞ ٧زث ث٠ٛو٬٤ ٢ٟ رثٕ ثِٜٛق ، ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز

 : ٧٪ ٟج ٩سد طشٯقًج ُٮ ٗغٰش ٢ٟ ثٛش٩ثٯجس ٩صظشٯقجس ه٠ٜجة٨ٞ ٨٤ٟ٩ج

 داللة الروايات: أوالً

ٯزٗش ًجٛذًج ُٮ ( ث٤ٛجط)إ١ ث٠ٛضؤٟٚ ُٮ ثٛش٩ثٯجس عٰؾذ أ١ ٟظـٜـ 
 : ٟٔجدٚ ثٛشٰوز ٢ٟ٩ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯجس ٟج ٯٜٮ

 : ٓجٙ( ) ه٢ أدٮ ٟغش٩ّ ه٢ أدٮ هذذ ثهلل) -ٔ
ېئ ىئ  }: ٤ُقضؼ ه٨ٰٜٞ دٔ٪ٙ ثهلل هض ٩ؽٚ اىْبطإ٣ج ٣ٜ٘ٞ : ٜٓش

، ثٛغشثٯجٟشثء أ٣ضٛش ُٮ : ُٰٔ٪ٛ٪١{ ىئ ىئ ی ی ی 
ې ې ې ى ى ائ ائ  }: ٤ُقضؼ ه٨ٰٜٞ دٔ٪٦ٛ هض ٩ؽٚ

: ُٰٔ٪ٛ٪١ [٘٘]ث٠ٛجةذر:  {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ڀ ڀ ڀ  }: ٣٩قضؼ ه٨ٰٜٞ دٔ٪ٙ ثهلل هض ٩ؽٚ، ٣ضٛش ُٮ ث٠ٛؤ٢ٰ٤ٟ

٣ضٛش ُٮ ٓشد٬ : ُٰٔ٪ٛ٪١ [ٖٕ]ثٛش٪س٫:  {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ُٜٞ أدم شٰتج ٠ٟج فؼش٣ٮ رٗش٥ ٢ٟ ٧ز٥ ٩شذ٦٨ إال : ٓجٙ، ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ
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 (. ٔ) (...إرث ٗج١ رٖٛ ُجده٨ٞ إ٬ٛ ث٠ٛذج٧ٜز :ُٔجٙ ٛٮ، رٗشص٦
٢ٟ٩ صؤٟٚ ُٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز عٰؾذ دؤ٨٣ج ص٤ـذْ ص٠جٝ ث٠ٛـجدٔز ه٬ٜ صٜٖ 
ثٛش٩ثٯز ث٠ٛغضذٙ د٨ج أل٨٣ج ُٮ ٟٔجٝ رٗش ث٤ٛجط ٨ِٰ٣٩ٞ أ١ ص٘٪١ آٯز إؿجهز 

فزأٍو االعزشاع اىظبدس ٍِ اىْبط ْٕبك ، أ٩ٛٮ ثألٟش ٓذ ٣ضٛش ُٮ ثألة٠ز
ثَْع دالىخ اٟٝخ ٗرأٍو اعزشاضٌٖ ْٕب عيٚ ّفظ اٟٝخ ٗمٞف خزٌ اإلٍبً 

 . اىشٗاٝخ ثطيجٔ ٍِ اىشٞعخ أُ ٝجبٕيٌٕ٘ فٜ رىل
فٜ ٕزٓ اىشٗاٝخ ى٘جذٕٗب مبفٞخ إلصجبد  اىَْظفُ٘ٗى٘ رأٍو اىعقالء 

  .أُ اىْبط فٜ ريل اىشٗاٝخ ٌٕ عبئش اىَغيَِٞ ٍِ غٞش اىشٞعخ
 : ٰٛغن ٓجٙه٢ هٰغ٬ د٢ ثٛغش٭ أدٮ ث) -ٕ

أخذش٣ٮ دذهجةٞ ثالعالٝ ثٛضٮ ال ٯغن ( : ) ٜٓش ألدٮ هذذ ثهلل
 . ..٨٤ٟجشٮء  ثٛضٔظٰش ه٢ ٟوشُز أفذثً 

٢ٟ ٟجس ٩ال ٯوشٍ إٟج٦ٟ ( : ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ) ٩ٓجٙ سع٪ٙ ثهلل
 ٩ٗج١ هٰٜجً ( ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ) ٟجس ٰٟضز ؽج٧ٰٜز ٩ٗج١ سع٪ٙ ثهلل

عٞ ٗج١ ( ) عٞ ٗج١ ثٛقغ٢، ٗج١ ٟوج٩ٯز: ٩ٓجٙ ثٱخش١٩( )
ٯضٯذ د٢ ٟوج٩ٯز ٩فغ٢ٰ د٢ هٜٮ ٩ال : ٩ٓجٙ ثٱخش١٩( ) ثٛقغ٢ٰ

  .ع٪ثء ٩ال ع٪ثء
 ؟ أصٯذٕ: عٞ ع٘ش عٞ ٓجٙ: ٓجٙ

  .٣وٞ ؽوٜش ُذثٕ: ُٔجٙ ٦ٛ ف٘ٞ ثأله٪س
عٞ ٗج١ هٜٮ د٢ ثٛقغ٢ٰ عٞ ٗج١ ٟق٠ذ د٢ هٜٮ أدج ؽوِش : ٓجٙ
ٓذٚ أ١ ٯ٘٪١ أد٪ ؽوِش ٧٩ٞ ال ٯوشُ٪١ ٤ٟجعٖ فؾ٨ٞ  اىشٞعخ٩ٗج٣ش 

                                                 

 (. ٗٔ٘-ٖٔ٘/  ٕ،  )٠ٛق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ٗضجح ثٛ٘جُٮ( ٔ) 
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٩فال٨ٛٞ ٩فشث٨ٟٞ فض٬ ٗج١ أد٪ ؽوِش ُِضـ ٨ٛٞ ٩د٢ٰ ٨ٛٞ ٤ٟجعٖ فؾ٨ٞ 
ٯقضجؽ٪١ إ٨ٰٛٞ ٢ٟ دوذ ٟج ٗج٣٪ث  اىْبط٩فال٨ٛٞ ٩فشث٨ٟٞ فض٬ طجس 

 (. ٔ) (...٧٩٘زث ٯ٘٪١ ثالٟش اىْبطٯقضجؽ٪١ إ٬ٛ 
٧ٞ ًٰش ثٛشٰوز دذٰٛٚ  ثبىْبطصؤٟٚ ٟوٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٛضؾذ أ١ ث٠ٛشثد 

ّٗ ، رٗش٧ٞ إٯج٧ٞ ُٮ ٟٔجدٚ ثٛشٰوز ذ٥ دالٛض٦ ُٮ ٧زث ثٛقذٯظ هالٟض٨ٞ ٩أ
 ُٮ دج٤ٛجط ٩ث٠ٛشثد): ٩خجص٠ز ٟقذع٨ٰٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ ُٔجٙ

 (. ٕ) (٩س٩ثص٨ٞ ث٠ٛخج٢ِٰٛ ه٠ٜجء ث٠ٛ٪ػو٢ٰ
 : ه٢ عوٰذ ثألهشػ ٓجٙ) -ٖ

٧٩ٮ  عالعجً ؿْٜ ثد٢ ه٠ش ثٟشأص٦ : ٯٔ٪ٙ ع٠وش أدج هذذ ثهلل
 . فجةغ ُغؤٙ ه٠ش سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ ُؤٟش٥ أ١ ٯشثؽو٨ج

  .إ٠٣ج ؿ٨ٜٔج ٩ثفذر ٧٩ٮ فجةغ: إُ اىْبط ٝق٘ىُ٘: فقيذ
عؤٙ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ إرث ٗج١ ٧٪ شٮء  ُأل٭: ُٔجٙ

ُؤٟش٥ سع٪ٙ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ  ٗزد٪ث ٦٤٘ٛ٩ ؿ٨ٜٔج عالعجً ؟ أٟٜٖ دشؽوض٨ج
 (. ٖ) (>إُ شئذ فطيق ٗإُ شئذ فأٍغل<: عٞ ٓجٙ، أ١ ٯشثؽو٨ج ٩آ٦ٛ

أسثد ): ٩ٓذ هْٜ ه٬ٜ ثٛش٩ثٯز ٟقْٔ ثٛ٘ضجح هٜٮ أٗذش ًِجس٭ دٔ٪٦ٛ
 . (دج٤ٛجط ثٛوجٟز

 : ه٢ ثِٛؼٰٚ د٢ ٯغجس ٓجٙ) -ٗ
إ١ ثٛٔشآ١ ٣ضٙ ه٬ٜ : إ١ ث٤ٛجط ٯٔ٪ٛ٪١( : ) ٜٓش ألدٮ هذذ ثهلل

                                                 

 (. ٕٔ-ٕٓ/  ٕ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٔ) 
 (. ٕٔٔ/  ٚ،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٟشآر ثٛؤ٪ٙ( ٕ) 
 (. ٖٓٙ/  ٕ،  )٠ٛق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ثٛ٘جُٮ( ٖ) 
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٦٤٘ٛ٩ ٣ضٙ ه٬ٜ فشٍ ٩ثفذ ٢ٟ ه٤ذ ٗزد٪ث أهذثء ثهلل : ُٔجٙ، عذوز أفشٍ
 (. ٔ) (ثٛ٪ثفذ

٩ال ٯخ٬ِ ه٬ٜ ث٠ٛـٜن أ١ ٧ز٥ ث٠ٛٔ٪ٛز د٤ض٩ٙ ثٛٔشآ١ ه٬ٜ عذوز 
 . ٰٛوٜٞ أ١ ٟشثد٥ دج٤ٛجط ٧ٞ أ٧ٚ ثٛغ٤ز، أفشٍ ٧ٮ ٢ٟ أ٧ٚ ثٛغ٤ز

 ؽوِش أدج ع٠وش: ٓجٙ ٩شٰ٘ز( د٢ هـجء) د٢ ٟو٠ش ه٢) -٘
 إ٬ٛ ٦ُٰ ٛشددص٨ٞ ٩ٰٛض٨ٞ ٩ٛ٪ دجٛغَٰ إال ثٛـالّ ُٮ ث٤ٛجط ٯظٜـ ال: ٯٔ٪ٙ
 (. ٕ) (٩ؽٚ هض ثهلل ٗضجح

 أسثد): ٩هْٜ ٟقْٔ ثٛ٘ضجح هٜٮ أٗذش ًِجس٭ ه٬ٜ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز دٔ٪٦ٛ
 ثٛـالّ ُٮ أدذه٪ث ُئ٨٣ٞ ثٛغ٤ز دؤ٧ٚ ٢ٰث٠ٛضغ٠ّ  ٢ٟ ث٠ٛخج٢ِٰٛ دج٤ٛجط
 . (دؤة٠ض٨ٞ ثٓضذثء د٨ج ٯو٠ٜ٪١. ٩ثٛغ٤ز ٜٛ٘ضجح ٟخجِٛز ثٛذذم ٢ٟ أ٣٪ثهجً 
 : ٓجٙ أد٦ٰ ه٢، ٯضٯذ د٢ ه٠ش د٢ فغ٢ٰ ه٢) -ٙ

 فشٟز ُال دٯ٦٤ ُٮ أخج٥ ثص٨ٞ ٢ٟ: ٯٔ٪ٙ( ) ثهلل هذذ أدج ع٠وش
 (. ٖ) (ٯ٤ضقٚ ٠ٟج دشا ٨ُ٪ ث٤ٛجط د٦ هجٟٚ ٟج د٠غٚ أخج٥ هجٟٚ ٢ٟ٩ د٠٨٤ٰج

ث٠ٛشثد دج٤ٛجط ): ٩هْٜ ه٬ٜ ثٛش٩ثٯز ٟقْٔ ثٛ٘ضجح هٜٮ أٗذش ًِجس٭
 . (ث٠ٛخجِٛ٪١

 : ه٢ هٜٮ د٢ ٨ٟضٯجس ٓجٙ) -ٚ
أُؼٚ ( ) ؽوٜش ُذثٕ صٯجسر ثٛشػج(: ) ألدٮ ؽوِش ٜٓش

 ؟  أٝ صٯجسر أدٮ هذذ ثهلل ثٛقغ٢ٰ
                                                 

 (. ٜ٘/  ٙ،  )ثٛغجدْ ث٠ٛظذس( ٔ) 
 (. ٚ٘-ٙ٘/  ٙ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٕ) 
 (. ٖٔٙ/  ٕ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٖ) 
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ٯض٩س٥ ٗٚ ( ) صٯجسر أدٮ أُؼٚ ٩رٖٛ أ١ أدج هذذ ثهلل: ُٔجٙ
 (. ٔ) (اىخ٘اص ٍِ اىشٞعخ٩أدٮ ال ٯض٩س٥ إال  اىْبط
 : ٓجٙ، ه٢ فذز ثٛوش٣ٮ) -ٛ
، د٠غؾذ ثٛ٘٪ُز شٞعزْبٗؤ٣ٮ أ٣لش إ٬ٛ (: ) ٓجٙ أٰٟش ث٠ٛؤ٢ٰ٤ٟ)

أٟج إ١ ٓجة٤٠ج إرث ٓجٝ ، ثٛٔشآ١ ٠ٗج أ٣ضٙ اىْبطٓذ ػشد٪ث ثِٛغجؿٰؾ ٯو٠ٜ٪١ 
 (. ٕ) (٩ع٪٫ ٓذٜض٦، ٗغش٥
 : ٓجٙ( ) ه٢ أدٮ هذذ ثهلل، ه٢ أدٮ دظٰش) -ٜ

 {چ چ چ چ ڇ ڇ  }: أسأٯش ٓ٪ٙ ثهلل هض ٩ؽٚ: ٜٓش ٦ٛ
  ؟[ٕ٘ثألفضثح: ]

 ه٦ٰٜ ُٮ ٧ز٥ ثٱٯز إ٠٣ج ٛٞ ٯقٚ ٦ٛ ث٤ٛغجء ثٛضٮ فشٝ ثهلل: ُٔجٙ
ُٮ ٧ز٥  [ٖٕث٤ٛغجء: ] {ڍ ڌ ڌ ڎ}

ثٱٯز ٨ٜٗج ٩ٛ٪ ٗج١ ثألٟش ٠ٗج ٯٔ٪ٛ٪١ ٛ٘ج١ ٓذ أفٚ ٛ٘ٞ ٟج ٛٞ ٯقٚ ٦ٛ ٧٪ 
أحبدٝش آه ٟش ٠ٗج ٯٔ٪ٛ٪١ ألأل١ أفذٗٞ ٯغضذذٙ ٠ٜٗج أسثد ٢٘ٛ٩ ٰٛظ ث

ّٚ  خالف أحبدٝش اىْبط( طيٚ اهلل عيٞٔ ٗآىٔ) ٍحَذ  إ١ ثهلل هض ٩ؽٚ أف
أ١ ٯ٤٘ـ ٢ٟ ث٤ٛغجء ٟج أسثد إال ٟج فشٝ ه٦ٰٜ ُٮ ( هلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛط٬ٜ ث) ٤ٛذ٦ٰ

 (. ٖ) (ثٱٯز ع٪سر ث٤ٛغجء ُٮ ٧ز٥
 : ٓجٙ( ) ه٢ أدٮ هذذ ثهلل، ه٢ هذذ ثهلل د٢ أدٮ ٯوِ٪س) -ٓٔ

إ٠٣ج ، ُئ٦٣ ال إٯ٠ج١ ٢٠ٛ ال صٰٔز ٦ٛ، ثصٔ٪ث ه٬ٜ دٯ٤٘ٞ ُجفؾذ٪٥ دجٛضٰٔز
                                                 

 (. ٗٛ٘/  ٗ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٔ) 
 . ٖٖٖص ، ٠ٛق٠ذ د٢ إدشث٧ٰٞ ث٤ٛو٠ج٣ٮ، ٗضجح ثٌٰٛذز( ٕ) 
 (. ٜٖٔ/  ٘،  )٠ٛق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ٗضجح ثٛ٘جُٮ( ٖ) 
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ثٛـٰش صوٜٞ ٟج ُٮ أؽ٪ثٍ ث٤ٛقٚ ٟج أ٣ضٞ ُٮ ث٤ٛجط ٗج٤ٛقٚ ُٮ ثٛـٰش ٛ٪ أ١ 
٩ٛ٪ أ١ ث٤ٛجط ه٠ٜ٪ث ٟج ُٮ أؽ٪ثُ٘ٞ أ٣٘ٞ  ،إال أٜٗض٦شٮء  دٔٮ ٨٤ٟج

سفٞ ، صقذ٪٣ج أ٧ٚ ثٛذٰش ألٜٗ٪ٗٞ دؤٛغ٤ض٨ٞ ٤ٛ٩قٜ٪ٗٞ ُٮ ثٛغش ٩ثٛوال٣ٰز
 (. ٔ) (٤ٟ٘ٞ ٗج١ ه٬ٜ ٩الٯض٤ج ثهلل هذذثً 

٢ٟ  صٜٖ هششر ٗجٟٜز صذ٢ٰ د٠ج ال ٯذم ٟؾجاًل ٜٛشٖ ُٮ أ١ ث٠ٛضذجدس
 . ِٛق ث٤ٛجط ُٮ ثٛش٩ثٯجس ٧ٞ عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز

 تصرحيات علمائهم : ثاوياًً

٧٩ٮ صظشٯقجس صؤٗذ صٜٖ ثٛقٰٔٔز ث٠ٛض٠غٜز د٘٪١ ث٠ٛشثد ٢ٟ ِٛق 
 : ٨٤ٟ٩ج، ث٤ٛجط ُٮ ثٛش٩ثٯجس ٧ٞ عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز

ث٠ٛوٜ٪ٝ أ١ ث٠ٛشثد ): ٯٔ٪ٙ ٟقذع٨ٞ ٩ٟق٨ٔٔٞ ٯ٪عَ ثٛذقشث٣ٮ -ٔ
  .(ٕ) (-خز٨ٛٞ ثهلل صوج٬ٛ –دج٤ٛجط ٧ٞ ثٛوجٟز 

 ٩ٯشٰش ثٛ٪ؽ٪ح ثٱخش ٩ثٛٔ٪ٙ ثالعضقذجح ُج٠ٛش٨٪س): ٩ٓجٙ أٯؼجً 
 ٯٔ٪ٛ٪١ ث٤ٛجط إ١) فٰ٘ٞ د٢ ف٘ٞ طقٰقز ُٮ  ٓ٪٦ٛ رٖٛ إ٬ٛ

 (. ٖ) (ث٠ٛخجِٛ٪١ ٧ٞ دج٤ٛجط ث٠ٛشثد ُئ١ (ثٌٛغٚ ٓذٚ ثٛظالر ٩ػ٪ء ٯض٪ػؤ
١ أٯ٢٘٠ ): ٯٔ٪ٙ ٟقذع٨ٞ ٩هالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ثٛخ٪ث٣غجس٭ -ٕ

١ ٯ٘٪١ رٖٛ ثطـالفًج دجٛخظ٪ص ٢ٟ أٯغضِجد ٢ٟ صؼجهَٰ ثألخذجس 
ٌّٖ ٝطيقُ٘ أحٞش رشٙ ثألة٠ز ثألؿ٨جس ه٨ٰٜٞ طٜ٪ثس ثهلل ثٛوضٯض ثٌِٛجس 

١ ٯ٘٪١ أ٩الصٝ رٖٛ  عيٚ أعذائٌٖ ٍٗخبىفٌٖٞ( اىعبٍخ ٗاىْبط) مضٞشا  
                                                 

 (. ٕٛٔ/  ٕ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٔ) 
 . ٜٕ٘ص ، ٠ٛق٨ٔٔٞ ٯ٪عَ ثٛذقشث٣ٮ، ٗضجح ثٛش٨جح ثٛغجٓخ( ٕ) 
 (. ٜٕٔ-ٕٛٔ/  ٖ،  )٠ٛق٨ٔٔٞ ٯ٪عَ ثٛذقشث٣ٮ، ٗضجح ثٛقذثةْ ث٤ٛجػشر( ٖ) 
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دٚ ثٛلج٧ش ، جؿ صو٢ٰ ثٛخجطز ٛضٟشر شٰوض٨ٞ ٩ٟضجدو٨ٰٞثطـالف٨ٞ ث٠ٛغضذ
هششٯز ُٮ  ٮع٤ال ه٬ٜ خظ٪ص ثإلٟجٰٟز ثالإأ٨٣ٞ ال ٯـٜٔ٪١ ٧ز٥ ثِٜٛلز 

 (. ٔ) (ٟٔجدٜز عجةش ثِٛشّ ٢ٟ ثٛشٰوز ٩أ٧ٚ ثٛغ٤ز ثٌٛ٪ٯز
 ُٮ ثٛ٘٪١): ٯٔ٪ٙ خجص٠ز ٟقذع٨ٰٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ -ٖ

، خذش٥ ٩ثٛلشٍ ٣جٓظز ٗج١ ٩ٰٓٚ ،إ٦ٰٛ ث٤ٛجط ٩سؽ٪م أٟش٥ ك٨٪س ثألخٰشٯ٢
 (. ٖ) (٩س٩ثص٨ٞ( ٕ) ث٠ٛخج٢ِٰٛ ه٠ٜجء ث٠ٛ٪ػو٢ٰ ُٮ دج٤ٛجط ٩ث٠ٛشثد
 هذذثً  ثهلل سفٞ: )ٓ٪٦ٛ): ٯٔ٪ٙ هالٟض٨ٞ ٟق٠ذ طجٛـ ث٠ٛجص٣ذسث٣ٮ -ٗ
 ٩أطقجح ث٠ٛخجِٛ٪١ دج٤ٛجط ث٠ٛشثد( إ٨ٰٛٞ ٯذٌؼ٤ج ٩ٛٞ ث٤ٛجط إ٬ٛ فذذ٤ج
  .(ٗ) (ثٛذجؿٜز ثٛذ٩ٛز

ث٤ٛجط ٟخضِٜ٪١ ُٮ إطجدز ثٛٔ٪ٙ ، ٯج أدج هذٰذر) ٓ٪٦ٛ): ٩ٓجٙ أٯؼجً 
 (. ٘) (٨ٜٗ٩ٞ ٧جٖٛ: أسثد دج٤ٛجط ًٰش ثٛشٰوز دٔشٯ٤ز ٓ٪٦ٛ( ٨ٜٗ٩ٞ ٧جٖٛ

ثٛضٰٔز ٛألطقجح فض٬ ٯو٠ٜ٪ث د٠ج ال ): ٯٔ٪ٙ ٟق٨ٔٔٞ ثٛذٟجد -٘
ُال ٯوش٨ُٞ ث٤ٛجط دجٛضشٰن دٚ د٠غٜٖ  ٯ٪ثُْ ُض٪٫ أة٠ز ثٛشٰوز 

                                                 

 (. ٕٙٛ/  ٙ،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ثٛخ٪ث٣غجس٭، ٗضجح س٩ػجس ثٛؾ٤جس( ٔ) 
٠ٗج ، ٩ٟشثد٧ٞ د٠ظـٜـ ث٠ٛخجَٛ ٧٪ ٗٚ ٟغٜٞ ال ٯوضٔذ دؤٰذر ثٛشٰوز ثإلٟجٰٟز( ٕ) 

ثهضشٍ دزٖٛ هالٟض٨ٞ صٯ٢ ثٛذٯ٢ ثٛوجٟٜٮ ث٠ٜٛٔخ ه٤ذ٧ٞ دجٛش٨ٰذ ثٛغج٣ٮ فٰظ ٓجٙ 
ث٠ٛخجَٛ ٧٩٪ (: ]ٕٛٗ/  ٔ(  )ثٛش٩ػز ثٛذ٨ٰز ُٮ ششؿ ث٠ٜٛوز ثٛذٟشٰٔز) ُٮ ٗضجد٦

 [.  ًٰش ثالع٤ٮ هشش٭ ٢ٟ ُشّ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ
 (. ٖٓٗ/  ٘ٙ،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٗضجح دقجس ثأل٣٪ثس( ٖ) 
 (. ٖٚٓ/  ٕٔ،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ طجٛـ ث٠ٛجص٣ذسث٣ٮ، ٗضجح أط٪ٙ ثٛ٘جُٮ( ٗ) 
 (. ٙٓٔ/  ٚ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٘) 
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 (. ٔ) ((خز٨ٛٞ ثهلل) ثٛوجٟز٩ٟغٜٖ ٨ُٔجء  آخش ًٰش ٟغ٨ٜ٘ٞ 
 ٯذٙ دٚ رٖٛ ٩ٯؤٯذ): ٯٔ٪ٙ آٯض٨ٞ ثٛول٬٠ أد٪ ثٛٔجعٞ ثٛخ٪ةٮ -ٙ
 ثألعذ٭ ؽوِش د٢ ٟق٠ذ ثٛقغ٢ٰ أدٮ ه٢( ٓذ٥) ثٛظذ٩ّ س٩ث٥ ٟج ه٦ٰٜ
 هغ٠ج١ د٢ ٟق٠ذ ه٢ ٟغجة٦ٜ ؽ٪ثح ٢ٟ( ه٦ٰٜ) ٩سد ٠ُٰج ه٦ٰٜ ٩سد أ٦٣ ٢ٟ

 ثٛش٠ظ ؿٜ٪م ه٤ذ ثٛظالر ه٢ عؤٛش ٟج ٩أٟج(: س٩ف٦ ثهلل ٓذط) ثٛو٠ش٭
 أ١ ــ ًًظبٕشا اىَخبىفُ٘ أٛــ  اىْبط ٝق٘ه ٠ٗج ٗج١ ُٜت٢ ًش٩د٨ج ٩ه٤ذ

 أ٣َ أسًٞ ٠ُج شٰـج١ ٓش٣ٮ د٢ٰ ٩صٌشح شٰـج١ ٓش٣ٮ د٢ٰ صـٜن ثٛش٠ظ
 . (ٕ) (ثٛشٰـج١ أ٣َ ٩أسًٞ ُظ٨ٜج ثٛظالر ٢ٟ أُؼٚ ٮءدش ثٛشٰـج١

أ٦٣ ( م) ٠ٗج ٩سد ُٮ س٩ثٯز صٯذ ثٛشقجٝ ه٢ أدٮ هذذ ثهلل): ٩ٓجٙ أٯؼجً 
طٜ٪ث ُٮ ٟغجؽذ٧ٞ ٩ه٪د٩ث ، ٯج صٯذ خجٛٔ٪ث ث٤ٛجط دؤخال٨ٓٞ: ٓجٙ

ٟشػج٧ٞ ٩ثش٨ذ٩ث ؽ٤جةض٧ٞ ٩إ١ ثعضـوضٞ أ١ ص٘٪٣٪ث ثألة٠ز ٩ث٠ٛؤر٢ٰ٣ 
ٟج  سفٞ ثهلل ؽوِشثً ، ُجُوٜ٪ث ُئ٣ٖ إرث ُوٜضٞ رٖٛ ٓجٛ٪ث ٧ؤالء ثٛؾوِشٯز

ٯز ٧ؤالء ثٛؾوِش: ٩إرث صشٗضٞ رٖٛ ٓجٛ٪ث، ٗج١ أفغ٢ ٟج ٯؤدح أطقجد٦
  (. ٖ) (ُوٚ ثهلل دؾوِش ٟج ٗج١ أع٪ء ٟج ٯؤدح أطقجح

 طقٰـ ُٮ ٣وٞ): ٯٔ٪ٙ آٯض٨ٞ ثٛول٬٠ ٟق٠ذ طجدّ ثٛش٩فج٣ٮ -ٚ
 صش٦ٗ ٩إ٠٣ج ٩ثٛذٔش ث٤ٌٛٞ ٯٜٔذ١٩ ث٤ٛجط ٗج١(: ) ثٛذجٓش ثإلٟجٝ ه٢ صسثسر
 الفض٠جٙ، ث٠ٛـٜ٪ح ه٬ٜ ٯذٙ ال ٦٤٘ٛ٩. ٩عٰش دخٰؾ ٩ٯٜٔذ١٩ فذٯغجً  ث٤ٛجط
 (. ٗ) (ث٤ٛوٚ ه٬ٜ ثالٓضظجس ُجألف٪ؽ، ث٠ٛخج٢ِٰٛ دج٤ٛجط ث٠ٛشثد ٯ٘٪١ أ١

                                                 

 . ٕٕص ، ٠ٛق٨ٔٔٞ ٟق٠ذ ثٛذجٓش ثٛذثٟجد، ٗضجح ثٛظالر( ٔ) 
 (. ٖٛ٘/  ٔ،  )ٱٯض٨ٞ ثٛول٬٠ أدٮ ثٛٔجعٞ ثٛخ٪ةٮ، ٗضجح ثٛظالر( ٕ) 
 (. ٖٚٔ/  ٗ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٖ) 
 (. ٕٗٗ/  ٓٔ،  )ٱٯض٨ٞ ثٛول٬٠ ٟق٠ذ طجدّ ثٛش٩فج٣ٮ، ٦ُٔ ثٛظجدّ( ٗ) 
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دضٔشٯش٥ ٛوذٝ  ــ٧ز٥ خالطز ثٛٔشٯ٤ز ثٛغجٛغز ثٛضٮ صغذش أ١ ؽ٪ثح ثإلٟجٝ 
ٓذ خشػ ٟخشػ ثٛضٰٔز أل١ ث٠ٛوضشع ٗج١ ــ ٩س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ 

٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز ٢ٟ٩ عٞ ال ٯغو٦ ثٛضظشٯـ دؤٰذص٦ د٪س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ 
ِٔـَش ٦٤ٟ دجٛضقشٯَ  . ثٛٔشآ١ ٩أُع

 : القرينة الرابعة
 

د٠ج أ١ ث٤ٰٜ٘ٛٮ ٓذ س٫٩ س٩ثٯجس هذٯذر ُٮ ٗضجد٦ ثٛ٘جُٮ صغذش ٩س٩د 
٨ُٮ ٟوجسػز ٨ٛز٥ ثٛش٩ثٯز ث٤ٛجُٰز ٛزٖٛ د٠و٬٤ ، أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١

أ١ ٤٧جٕ صوجسػًج ُٮ ثٛش٩ثٯجس ٯقضٞ ه٤ٰٜج ثٛؾ٠ن ٠ُٰج د٨٤ٰج ٠ٗج ٧٪ عجدش 
أل١ إه٠جٙ ؽ٠ٰن ثٛش٩ثٯجس ٢ٟ خالٙ ، ثٛضوجسع ٩ثٛضشؽٰـُٮ دجح 

٩ٯ٘٪١ ٩ؽ٦ ثٛؾ٠ن د٨٤ٰج ه٬ٜ  ،(ٔ) ثٛؾ٠ن د٨٤ٰج أ٬ٛ٩ ٢ٟ ؿشؿ دوؼ٨ج
 : ث٤ٛق٪ ثٛضجٛٮ

إ١ ثٛش٩ثٯجس ثٛضٮ أعذضش ٩س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٗج١ ثٛخـجح 
، ٨ُٰج ٟ٪ؽ٦ٌ إ٬ٛ ثٛشٰوز فٰظ طشؿ ثإلٟجٝ ٨ُٰج دؤٰذص٦ ُٮ صقشٯَ ثٛٔشآ١

٠٤ٰج ثٛش٩ثٯز ثٛضٮ ٣ِش ٩س٩د أع٠جة٨ٞ دجٛٔشآ١ ٗج٣ش ٟ٪ؽ٨ز أل٧ٚ ثٛغ٤ز د
٩عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ث٠ٛخج٢ِٰٛ ٜٛشٰوز أل٨٣ٞ ٯوضٔذ١٩ دوذٝ ٩س٩د أع٠جء 

 . ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١
٧٩زث ثٛؾ٠ن ٧٪ ثٛظ٪ثح ثٛ٪ثؽخ ثصذجه٦ ؽ٠وًج د٢ٰ ثٛش٩ثٯجس أل١ ٦ُٰ 

 !! (ٕ) ثٛضخذؾ دش٩ثٯض٦ ٠ٜٛض٤جٓؼجس ص٠٨زٛغٔض٨ٞ ث٤ٰٜ٘ٛٮ ٢ٟ  جً ص٤ضٯ٨
                                                 

ال ع٠ٰج ٩أ١ ثٛش٩ثٯجس ث٠ٛغذضز ٛ٪س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٯظٚ هذد٧ج إ٬ٛ ( ٔ) 
 . ثفذر ُٔؾد٠٤ٰج ثٛش٩ثٯز ث٤ٛجُٰز ٧ٮ ٩، ثٛوششثس

 =٢ٟ ٜٛظجدّ  جً ص٤ضٯ٨ ــُٮ ػ٪ء ٟوضٔذثص٨ٞ ٩ٟش٩ٯجص٨ٞ  ــدٚ إ١ ُٮ ٧زث ثٛق٠ٚ ( ٕ) 
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 : القرينة اخلامسة

٤٧جٕ س٩ثٯز ؽجءس د٠ٜ٘ز ثِٛظٚ ُٮ دٰج١ ث٠ٛو٬٤ ثٛز٭ صؼ٤٠ض٦ 
 ه٢ هذٰذ د٢ صسثسر ه٢ أدٮ هذذ ثهلل): ٩ثٛضٮ ٣ظ٨ج، س٩ثٯض٤ج ث٠ٛذق٪ط ه٨٤ج

ٟج ع٠وش ٤ٟٮ ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ٦ُٰ ثٛضٰٔز ٩ٟج ع٠وش ٤ٟٮ ال : ٓجٙ
 (. ٔ) (صٰٔز ٦ُٰٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ُال 

إ١ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٗشِش ٤ٛج ه٢ ػجدـز ٰٜٗز ُٮ ٤ٟض٬٨ ثأل٠٧ٰز 
٨ُ٪ ( ٕ) ٢ٟ ثألة٠ز ٯ٪ثُْ ٟج ه٦ٰٜ هٔجةذ ث٤ٛجط٩ث٠ٛض٠غٜز د٘٪١ ٟج خشػ 

خشػ ٢ٟ ثألة٠ز ٟخشػ ثٛخ٪ٍ ٩ثٛضٰٔز ٰٛذُو٪ث د٦ ثٛؼشس ه٢ أ٣ِغ٨ٞ ٩ه٢ 
ٟوضٔذ٧ٞ  ٩ٟج خشػ ٨٤ٟٞ ٯخجَٛ ٟج ه٦ٰٜ ث٤ٛجط ٨ُ٪ ٯ٠غٚ فٰٔٔز، شٰوض٨ٞ

 (. ٖ) إر ال خ٪ٍ ٦ُٰ ٩ال صٰٔز
                                                 

 

 !!! ثٛض٤جٓغ ث٠ٛض٠غٚ ُٮ صظشٯق٦ دؤٰذص٢ٰ ٟض٤جٓؼض٢ٰ  =
٩ٗضجح ( ، ٖٛٔ/  ٖ،  )ٛشٰخ ثٛـجةِز ٟق٠ذ د٢ ثٛقغ٢ ثٛـ٪عٮ، ٗضجح ثالعضذظجس( ٔ) 

 (. ٜٛ/  ٛ) ص٨زٯخ ثألف٘جٝ ٜٛـ٪عٮ أٯؼجً 
ٛضوـٮ ، " اىْبط٢ٟ٩ ثٜٛـجةَ أ١ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٓذ هذَّشس ه٢ ث٠ٛخج٢ِٰٛ ٜٛشٰوز دـ " ( ٕ) 

دٰٛاًل ٯُؼجٍ إ٬ٛ ٟج صٔذٝ ه٬ٜ أ١ ث٠ٛشثد دج٤ٛجط ُٮ س٩ثٯجص٨ٞ ٧ٞ عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ 
 . ث٠ٛخج٢ِٰٛ ٜٛشٰوز

س إ١ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٓذ ثهض٠ذ ه٨ٰٜج ٗذجس ه٠ٜجء ثٛشٰوز ٩ٟق٨ٰٔٔٞ ٜٛضشؽٰـ د٢ٰ ثألخذج( ٖ) 
، ث٠ٛضوجسػز دؤ١ ٯضشٗ٪ث ثٛخذش ث٠ٛ٪ثُْ أل٧ٚ ثٛغ٤ز ٩ٯؤخز٩ث دجٛخذش ث٠ٛخجَٛ ٨ٛٞ

 : ٩إٰٖٛ دوغ ٢ٟ ثهض٠ذ٧ج ٢ٟ ه٠ٜجة٨ٞ
ٓجٙ: ٩ثعضذٙ أٯؼج (: ]ٜٖ٘/ٚٯٔ٪ٙ هالٟض٨ٞ ثٛقٜٮ ُٮ ٗضجد٦ )ٟخضَٜ ثٛشٰوز(  )-أ

ٓجٙ: ٟج ع٠وش ٤ٟٮ  - -ثد٢ ع٠جهز د٠ج س٩ث٥ هذٰذ د٢ صسثسر، ه٢ ثٛظجدّ 
ٙ ث٤ٛجط ٦ُٰ ثٛضٰٔز، ٩ٟج ع٠وش ٤ٟٮ ال ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ُال صٰٔز ٦ُٰ. ٩ثٛٔ٪ٙ ٯشذ٦ ٓ٪

  =[.دؤ١ ثٛخٜن ٯٔن د٦ د٤ٰ٪٣ز ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط، ٤ُٰذٌٮ أ١ ٯ٘٪١ ٟق٠٪ال ه٬ٜ ثٛضٰٔز
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٩د٠٪ؽخ ٧ز٥ ثٛؼجدـز ثٰٜٛ٘ز ٣ؾذ أ١ ٓ٪ٙ ثإلٟجٝ ٤٧ج د٤ِٮ ٩س٩د 
أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٓذ خشػ ٟخشػ ثٛضٰٔز أل٦٣ ٯ٪ثُْ هٰٔذر ث٠ٛخج٢ِٰٛ 

                                                 

٢ٟ  ١ ٯ٘٪١ ث٠ٛشثدأ٢٘٠ُٰ (: ]ٕٛ/ٕ) ٯٔ٪ٙ آٯض٨ٞ ثٛول٬٠ ثٛخ٤ٰ٠ٮ ُٮ سعجة٦ٜ -ح=   
ٟش أثألٟش ٧٪ ثأل٩ثٟش ثٛ٪ثسدر ُٮ ثٛخذشٯ٢ ث٠ٛضوجسػ٢ٰ ٩ال صذٙ ه٬ٜ ٩س٩د 

٨٤ٟ٩ج ٟج ه٢ ثٛشٰخ دئع٤جد٥ . خز دخال٨ُٞ ثدضذثء ٩ُٮ ًٰش ط٪سر ثٛضوجسعدجأل
ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ٦ُٰ  ٮٟج ع٠وض٦ ٤ٟ): ه٢ هذٰذ د٢ صسثسر ه٢ أدٮ هذذ ثهلل ٓجٙ

ال ٯذوذ ث١ ٯ٘٪١ ٟشثد٥  (ٰٔز ٦ُٰال ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ُال ص ٮ٩ٟج ع٠وش ٤ٟ، ثٛضٰٔز
٢ٟ شذج٧ز ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ٧ٮ ثٛشذج٧ز ُٮ آسثة٨ٞ ٩أ٧٪ثة٨ٞ ٗجٛٔ٪ٙ دجٛؾذش ٩ثٰٛٔجط 

 [. ٩ثِٛضج٫٩ ثٛذجؿٜز ث٠ٛوش٩ُز ٨٤ٟٞ ٗجٛٔ٪ٙ دجٛو٪ٙ ٩ثٛضوظٰخ
/  ٗ(  )صدذ ثألط٪ٙ) ٯٔ٪ٙ آٯض٨ٞ ثٛول٬٠ ٟق٠ذ طجدّ ثٛش٩فج٣ٮ ُٮ ٗضجد٦ -ػ

ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ٦ُٰ  ٮٟج ع٠وض٦ ٤ٟ( م) سر ه٦٤خذش هذٰذ د٢ صسث: ٨٤ٟ٩ج(: ]ٖٙ٘
٧٩ز٥ دؤؽ٠و٨ج ٟضِٔز ه٬ٜ . ال ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ُال صٰٔز ٦ُٰ ٮثٛضٰٔز ٩ٟج ع٠وش ٤ٟ

٩ٟج ال ٯشذ٦ ٓ٪ٙ  -٢ٟ ٟخجِٛز ثٛوجٟز  -ثٛضشؽٰـ د٠خجِٛز ثٛوجٟز دجٛغ٤ز ٟخضِٜز 
 [. ٩ث٠ٛشثد ٩ثفذ -٩ٟخجِٛز ثٛٔ٪ٝ  -ث٤ٛجط 

/  ٖ(  )ٟوجٛٞ ث٠ٛذسعض٢ٰ) صؼ٬ ثٛوغ٘ش٭ ُٮ ٗضجد٩٦أخٰشث ٯٔ٪ٙ هج٨٠ٛٞ ٟش -د
١ ٣ضشٕ ٢ٟ ثٛقذٯغ٢ٰ أ٩ه٬ٜ ٟج رٗش٣ج ُٮ ٧ز٥ ثٛذق٪ط ٢ٟ ثٛظقٰـ (: ]ٜٕٙ

صذجم ٟذسعز ثٛخِٜجء ٗغٰشث ٟج أ٠ٛ٩ج ٗج١ . ث٠ٛضوجسػ٢ٰ ٟج ٩ثُْ ثصؾج٥ ٟذسعز ثٛخِٜجء
ٯغؤٛ٪١ أة٠ز أ٧ٚ ثٛذٰش ه٢ صٜٖ ث٠ٛغجةٚ ُٮ ٟؾجٛظ هجٟز فٰظ ٛٞ ٯ٢٘ د٠ٔذ٩س 

١ ٯذ٤ٰ٪ث ف٘ٞ ثهلل ٩ع٤ز ثٛشع٪ٙ ُٮ ٟ٪سد ثٛغؤثٙ ٩ثٛز٭ ٗج١ أثألة٠ز ف٤ٰزثٕ 
٩ٗج٣٪ث ٟ٘ش٢ٰ٧ ، ط٪٣ج ٛذٟجة٨ٞ ٩دٟجء شٰوض٨ٞ، ٟخجِٛج الؽض٨جد ٟذسعز ثٛخِٜجء

فض٬ إرث أصٰـ ٨ٛٞ ُشطز ، د٠ج ٯ٪ثُْ سأ٭ ٟذسعز ثٛخِٜجء أفٰج٣ج ه٬ٜ ثإلؽجدز
٩سد دوغ  َّٞ د٤ٰ٪ث ف٘ٞ ثهلل ٩ع٤ز ثٛشع٪ٙ ُٮ ث٠ٛغؤٛز ٢٠ُ عَ ، ثإلؽجدز د٠٣٩ج صٰٔز

ثألفجدٯظ ه٨٤ٞ ُٮ ٟغؤٛز ٩ثفذر ٟخضِٜز ُٮ دٰج١ ثٛق٘ٞ ٠ٗج طشؿ د٦ ثإلٟجٝ 
ش ٤ٟٮ ال ٯشذ٦ ٩ٟج ع٠و، ٟج ع٠وض٦ ٤ٟٮ ٯشذ٦ ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ٦ُٰ ثٛضٰٔز: ثٛظجدّ ٩ٓجٙ

 [. ٓ٪ٙ ث٤ٛجط ُال صٰٔز ٦ُٰ
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أ٭ أ١ خ٪ٍ ثٛؼشس ه٬ٜ ٣ِغ٦ ٩ه٬ٜ شٰوض٦ ُشع ه٦ٰٜ هذٝ ، ٜٛشٰوز
إ٬ٛ ث٤ٛجط  جً ٰٚ أ١ ثٛ٘الٝ ٗج١ ٟ٪ؽ٨دذٛ ــثإلُظجؿ ه٢ فٰٔٔز ٟوضٔذ٥ ٦ُٰ 

٩ٯ٘٪١ ثٛٔ٪ٙ ثٱخش ــ  ث٠ٛوضشػ٢ٰ ٧٩ٞ ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز ٠ٗج أعذض٤ج٥ عِٜجً 
ث٠ٛض٠غٚ دئعذجص٦ ٩س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ــ ٛإلٟجٝ ُٮ ثٛش٩ثٯجس ثألخش٫ 

 ٢ُٰ ٯ٠غٚ ثٛؤٰذر ثٛقٰٔٔز ألة٠ز ثٛشٰوز ــ ثٛٔشآ١ ٩إعٔجؿ٨ج ٢ٟ ٓذٚ ث٠َُٛقشِّ
٥ ٢ٟ ث٠ٛذثسثر ٩ث٠ٛؾجسثر ٠ٛج أل٦٣ ٯخجَٛ ٟج هٜ ٦ٰ ث٤ٛجط ٢ٟ٩ عٞ خٜ٪ِّ

 . ٯوضٔذ٥ عجةش ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ًٰش ثٛشٰوز

 : القرينة السادسة

٧٩ٮ ثٛضٮ ٛ٪ صؤ٨ٜٟج ث٤٠ٛظَ ٛ٪ؽذ٧ج ٗجُٰز ُٮ إعذجس ٗ٪١ ٣ِٮ 
 -٧٩٪ دضه٨٠ٞ ثإلٟجٝ ؽوِش ثٛظجدّ سػٮ ثهلل ه٦٤ ٩أسػج٥  –ث٠ٛوظ٪ٝ 

ٛ٪س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٧٪ ٜٛضٰٔز ٩ث٠ٛذثسثر ٠ٛوضٔذ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ 
ه٢ أد٦ٰ ٟق٠ذ  ثشٗاٝخ ٗسدد عْذٌٕ ثغْذ طحٞح٩ث٠ٛض٠غٜز ، ًٰش ثٛشٰوز

ٯـو٢ ٨ُٰج دظٌٰز ثٱٯز ث٠ٛغضذٙ د٨ج ــ ٧٩٪ ٟوظ٪ٝ أٯؼًج ه٤ذ٧ٞ ــ ثٛذجٓش 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  : }٧٩٪ ٓ٪٦ٛ صوج٬ٛــ س٩ثٯض٤ج ُٮ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 [ٜ٘]ث٤ٛغجء:  { يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
طٌٰض٨ج ث٠ٛ٘ض٪دز ُٮ ٟظجفَ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٟقشُز ٩ًٰش طقٰقز أ١ ٨ُ٪ ٯش٫ 

٩إٰٖٛ ٣ض ثٛش٩ثٯز ٠ٗج ، ٠قشٍ ُٮ ٣لش٥ثٰٛٛؤذ٨ج دج٤ٛض ثٛقٰٔٔٮ ًٰش 
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  (:ٔ) أ٩سد٧ج ث٤ٰٜ٘ٛٮ ُٮ ثٛ٘جُٮ
عِ ، عِ عَش ثِ أرْٝخ، عِ أثٞٔ عِ اثِ أثٜ عَٞش، عيٜ ثِ إثشإٌٞ
ېئ ىئ ىئ ىئ  }( ) رال أث٘ جعفش: ثشٝذ ثِ ٍعبٗٝخ قبه

سجع٘ٓ إىٚ اهلل ٗإىٚ أٍش فألفٜ ا فإُ خفزٌ رْبصعب   {ی ی ی ی 
مٞف ٝأٍش ثطبعزٌٖ ٗٝشخض فٜ : صٌ قبه، ٍش ٍْنٌألاىشع٘ه ٗإىٚ أٗىٜ ا
ېئ ىئ ىئ  }: رىل ىيَأٍ٘سِٝ اىزِٝ قٞو ىٌٍْٖبصعزٌٖ إَّب قبه 

 . {ىئ 
ُئ١ ٗج١ ٟوضٔذ إٟج٨ٟٞ ث٠ٛوظ٪ٝ ُٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ثٛظقٰقز ٧٪ ثٛضشٰٖ٘ 

ُال شٖ أ١ إٓشثس ثٛظجدّ دظقز ، دظقز أِٛجف ثٱٯز ث٠ٛغذضز ُٮ ث٠ٛظجفَ
، أِٛجك٨ج ُٮ س٩ثٯض٤ج ٗج١ ٢ٟ دجح ثٛضٰٔز ٩ث٠ٛذثسثر ٌٰٛش ثٛشٰوز ٢ٟ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ

ٓذ عَّٜٞ ٨ٛٞ دظقز أِٛجك٨ج ٩ٛٞ ٯِظـ ه٢ ٟوضٔذ٥ د٘٪٨٣ج ٢ٟ٩ عٞ صشث٥ 
 . ٟقشُز ُٮ أِٛجك٨ج ٠ٗج ٣ظش ه٦ٰٜ ثٛش٩ثٯز ه٢ ثٛذجٓش

 
 

٧٩٘زث صذ٢ٰ ٤ٛج ٢ٟ خالٙ ٧ز٥ ثٛٔشثة٢ ثٛغش أ١ ؽ٪ثح 
ٗج١ ــ أ٭ صغ٦٠ٰٜ دوذٝ ٩س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ــ ثإلٟجٝ 

، ٢ِٰٛ ٜٛشٰوزخجسؽًج ٟخشػ ثٛضٰٔز أل١ ث٠ٛوضشع ٗج١ ٢ٟ ث٠ٛخج
٢ٟ٩ عٞ ال ٯغو٦ ثٛ٘شَ ه٢ فٰٔٔز ٟوضٔذ٥ د٪س٩د أع٠جء ثألة٠ز 

ِٔـَش ٦٤ٟ دجٛضقشٯَ  . ُٮ ثٛٔشآ١ ٨٤٘ٛ٩ج أُع

                                                 

٤ٰٜٮ،  )( ٔ)  ض٨ٞ ٟق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٘ٛ  (. ٕٕٔ( سٓٞ ثٛقذٯظ )٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٛٗضجح ثٛ٘جُٮ، ٛٔغ
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٩ثٛ٘الٝ ُٮ ٧ز٥ ثٛؾ٨ز ٯ٘٪١ دوذ ثٛضغٰٜٞ ثٛؾذٛٮ د٘٪١ ثٛش٩ثٯز دٛش 
ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٩أ٨٣ج ٛٞ ص٢٘ خجسؽز ٢ٟ ه٬ٜ ٣ِٮ ثإلٟجٝ ٛ٪س٩د أع٠جء 

ُقض٬ ٟن ٧زث ثٛضغٰٜٞ ٨ُٮ ال ، دجح ث٠ٛؾجسثر دٚ ص٠غٚ فٰٔٔز ٟوضٔذ٧ٞ
أل١ ، صظٜـ ٤ِٛٮ ٟـْٜ ثٛضقشٯَ ثٛز٭ أعذضش ثٛش٩ثٯجس ٩ٓ٪ه٦ ُٮ ثٛٔشآ١

ثٛضقشٯَ ثٛز٭ ٣ظش ه٦ٰٜ س٩ثٯجص٨ٞ ٛٞ ٯ٢٘ ٟٔظ٪سًث ه٬ٜ فزٍ أع٠جء 
رٖٛ ٩أ٩عن إر ُٮ دوؼ٨ج فزٍ أع٠جء  دٚ ٧٪ أهٞ ٢ٟ، ثألة٠ز ٢ٟ ثٛٔشآ١

إ٬ٛ ( أئَخ)٩ُٮ دوؼ٨ج صٌٰٰش ٠ٜٗز ، ث٤٠ٛج٢ُٰٔ ثٛضٮ ٗج٣ش ٩ثسدر ُٮ ثٛٔشآ١
٩ًٰش٧ج ٢ٟ عجةش ثٛضقشٯِجس ثٛضٮ ٯَٔ ه٬ٜ صِظ٨ٰٜج ٢ٟ سؽن إ٬ٛ  (أٍخ)

 . س٩ثٯجس ثٛضقشٯَ ثٛ٘غٰشر ؽذث ُٮ ٟظجدس ثٛقذٯظ ه٤ذ ثٛشٰوز
دضز ٩ال ٯ٢٘٠ ٨ِٰ٣ج فض٬ ٩ٟوٜ٪ٝ أ١ ٧ز٥ ثأل٣٪ثم ٢ٟ ثٛضقشٯَ عج
أل٨٣ج طجٛقز ُٔؾ ٤ِٛٮ ، دضغٰٜٞ عذ٪س دالٛز س٩ثٯض٤ج ث٠ٛذق٪ط ه٨٤ج

ثٛضقشٯَ دئعٔجؽ أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١ ٩ال صظٜـ ٤ِٛٮ عجةش أ٣٪ثم 
ثٛضقشٯَ ثألخش٫ ثٛز٭ أعذضض٦ دجٓٮ ثٛش٩ثٯجس ث٠ٛغضِٰؼز دٚ ث٠ٛض٪ثصشر ه٬ٜ 

 ! !! ث إفظجء٧جٟج طشؿ د٦ ه٠ٜجء ثٛشٰوز ٢٠ٟ صضذو٪٧ج ٩فج٩ٛ٪
٧زث أ٧ٞ ٟج ٯضوْٜ د٨ز٥ ثٛش٩ثٯز ٢ٟ دسثعز ٩صقْٰٔ ٩ثٛز٭ أعِش ه٢ 

ُؼاًل ، هذٝ طالفٰض٨ج ٛالعضذالٙ ه٬ٜ ٣ِٮ ٩س٩د أع٠جء ثألة٠ز ُٮ ثٛٔشآ١
ه٢ هذٝ طالفٰض٨ج ٤ِٛٮ عجةش أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ثٛز٭ ٣ظش ه٦ٰٜ 

 . ثٛش٩ثٯجس ثألخش٫
 

** ** ** 
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 : الرواية الثانية

ث ٩سدس ُٮ ٗضجح ثٛش٩ػز ٢ٟ ٗضجح ثٛ٘جُٮ ٠ٛق٠ذ ٧٩ٮ ؿ٪ٯٜز ؽذً 
٩ثٛضٮ عؤػـش ٨ٜٔ٤ٛج د٤ظ٨ج ثٛ٘جٟٚ ٢ٟ٩ عٞ دسثعز ، د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ

 : ع٤ذ٧ج ٩ٟض٨٤ج ٠ٗ٩ج ٯٜٮ
 ( إ٬ٛ عوذ ثٛخٰش( ) سعجٛز أدٮ ؽوِش)) 

ه٢ ٟق٠ذ د٢ ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ ثٛقغ٢ٰ، ٟق٠ذ د٢ ٯق٬ٰ - ٙٔ
٩ثٛقغ٢ٰ د٢ ٟق٠ذ ، ه٢ ه٦٠ ف٠ضر د٢ دضٯن، إع٠جهٰٚ د٢ دضٯن

ه٢٠ ، ه٢ ٯضٯذ د٢ هذذ ثهلل، ه٢ أف٠ذ د٢ ٟق٠ذ د٢ هذذ ثهلل، ثألشوش٭
 : إ٬ٛ عوذ ثٛخٰش( ) ٗضخ أد٪ ؽوِش: ٓجٙ فذع٦

 دغٞ ثهلل ثٛشف٢٠ ثٛشفٰٞ
دضٔ٪٫ ثهلل ُئ١ ٨ُٰج ثٛغالٟز ٢ٟ ثٛضَٜ ٩ث٠ٰ٤ٌٛز أٟج دوذ ُئ٣ٮ أ٩طٰٖ 

ُٮ ث٤٠ٜٛٔخ إ١ ثهلل هض ٩ؽٚ ٯٔٮ دجٛضٔ٪٫ ه٢ ثٛوذذ ٟج هضح ه٦٤ ه٦ٜٔ 
٩دجٛضٔ٪٫ ٣ؾج ٣٪ؿ ٢ٟ٩ ٟو٦ ُٮ ثٛغ٤ِٰز ، ٩ٯؾٜٮ دجٛضٔ٪٫ ه٦٤ ه٠ج٥ ٩ؽ٦ٜ٨
٩دجٛضٔ٪٫ ُجص ثٛظجدش١٩ ٣٩ؾش صٜٖ ، ٩طجٛـ ٢ٟ٩ ٟو٦ ٢ٟ ثٛظجهٔز
٪ث١ ه٬ٜ صٜٖ ثٛـشٯٔز ٯٜض٠غ٪١ صٜٖ ثٛوظخ ٢ٟ ث٨٠ٛجٖٛ ٨ٛ٩ٞ إخ

ٯشثد دجٛش٨٪ثس ٠ٛج د٨ٌٜٞ ُٮ ثٛ٘ضجح ٢ٟ ٣ذز٩ث ؿٌٰج٨٣ٞ ٢ٟ ثإل، ثِٛؼٰٜز
ف٠ذ٩ث سد٨ٞ ه٬ٜ ٟج سص٨ٓٞ ٧٩٪ أ٧ٚ ثٛق٠ذ ٩رٟ٪ث أ٣ِغ٨ٞ ، ث٠ٛغالس

٩ه٠ٜ٪ث أ١ ثهلل صذجسٕ ٩صوج٬ٛ ثٛقٰٜٞ ثٛوٰٜٞ  ،ه٬ٜ ٟج ُشؿ٪ث ٧٩ٞ أ٧ٚ ثٛزٝ
سػج٥ ٩إ٠٣ج ٯ٤٠ن ٢ٟ ٛٞ ٯٔذٚ ٦٤ٟ هـج٥ إ٠٣ج ًؼذ٦ ه٬ٜ ٢ٟ ٛٞ ٯٔذٚ ٦٤ٟ 
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عٞ أ٢ٟ٘ أ٧ٚ ثٛغٰتجس ٢ٟ ثٛض٪دز دضذذٯٚ ، ٩إ٠٣ج ٯؼٚ ٢ٟ ٛٞ ٯٔذٚ ٦٤ٟ ٧ذث٥
دهج هذجد٥ ُٮ ثٛ٘ضجح إ٬ٛ رٖٛ دظ٪س سُٰن ٛٞ ٯ٤ٔـن ٩ٛٞ ، ثٛقغ٤جس

٩ٗضخ ه٬ٜ ٣ِغ٦  ،ُٜو٢ ثهلل ثٛزٯ٢ ٯ٘ض٠٪١ ٟج أ٣ضٙ ثهلل ،ٯ٤٠ن دهجء هذجد٥
ُٰٜظ ٯذضذا ثٛوذجد ، ٩هذالً  ُض٠ش طذٓجً ُغذٔش ٓذٚ ثٌٛؼخ  ،ثٛشف٠ز

دجٌٛؼخ ٓذٚ أ١ ٯٌؼذ٪٥ ٩رٖٛ ٢ٟ هٜٞ ث٢ٰٰٔٛ ٩هٜٞ ثٛضٔ٪٫ ٩ٗٚ أٟز ٓذ 
ٗمبُ سُن ثهلل ه٨٤ٞ هٜٞ ثٛ٘ضجح ف٢ٰ ٣ذز٥٩ ٩٩ال٧ٞ هذ٧٩ٞ ف٢ٰ ص٪ٛ٪٥ 

٨ُٞ ٯش٦٣٩٩ ٩ال ٯشه٪٦٣  ف٘ا حذٗدٓأُ أقبٍ٘ا حشٗفٔ ٗحش   ٍِ ّجزٌٕ اىنزبة
٩ٗج١  ،٩ثٛؾ٨جٙ ٯوؾذ٨ٞ فِل٨ٞ ٜٛش٩ثٯز ٩ثٛو٠ٜجء ٯقض٨٣ٞ صش٨ٗٞ ٜٛشهجٯز

أ١ ٩ٛ٪٥ ثٛزٯ٢ ال ٯو٠ٜ٪١ ُؤ٩سد٧٩ٞ ث٨ٛ٪٫ ٩أطذس٧٩ٞ  ٢ٟ ٣ذز٧ٞ ثٛ٘ضجح
عٞ ٩سع٪٥ ُٮ ثٛغ٦ِ ٩ثٛظذج ُجألٟز ، إ٬ٛ ثٛشد٫ ٩ًٰش٩ث هش٫ ثٛذٯ٢

ُذتظ ، ٬ ٩ه٦ٰٜ ٯشد١٩ٯظذس١٩ ه٢ أٟش ث٤ٛجط دوذ أٟش ثهلل صذجسٕ ٩صوجٛ
٩الٯز ث٤ٛجط دوذ ٩الٯز ثهلل ٩ع٪ثح ث٤ٛجط دوذ ع٪ثح ثهلل  ٜٛلج٢ٰ٠ٛ دذالً 

٩سػج ث٤ٛجط دوذ سػج ثهلل ُؤطذقش ثألٟز ٗزٖٛ ٨ُٰ٩ٞ ث٠ٛؾض٨ذ١٩ ُٮ 
ُوذجدص٨ٞ ُض٤ز ٨ٛٞ ٢٠ٛ٩ ، ٟوؾذ٪١ ِٟض٪٣٪١، ثٛوذجدر ه٬ٜ صٜٖ ثٛؼالٛز

٢ٟ ثأل٣ذٰجء ٗج١  ٣ذٰجً  ثٓضذ٫ د٨ٞ ٩ٓذ ٗج١ ُٮ ثٛشعٚ رٗش٫ ٜٛوجدذٯ٢ إ١
عٞ ٯوظٮ ثهلل صذجسٕ ٩صوج٬ٛ ُٮ ثٛذجح ثٛ٪ثفذ ُخشػ د٦ ، ٯغض٠٘ٚ ثٛـجهز

، عٞ ال ٯ٤ؾ٦ٰ إال ثالهضشثٍ ٩ثٛض٪دز، ٢ٟ ثٛؾ٤ز ٩ٯ٤ذز د٦ ُٮ دـ٢ ثٛق٪س
٠ُج  ثٛزٯ٢ عجس٩ث د٘ض٠ج١ ثٛ٘ضجح ٩صقشٯ٦ُِجهشٍ أشذج٥ ثألفذجس ٩ثٛش٧ذج١ 

عشف أشجبٌٕٖ ٍِ ٕزٓ األٍخ صٌ أ، سدقش صؾجسص٨ٞ ٩ٟج ٗج٣٪ث ٨ٟضذٯ٢
٨ُٞ ٟن ثٛغجدر ٩ثٛ٘ذشر ُئرث  ف٘ا حذٗدٓاىزِٝ أقبٍ٘ا حشٗف اىنزبة ٗحش  

ال ، صِشٓش ٓجدر ثأل٧٪ثء ٗج٣٪ث ٟن أٗغش٧ٞ د٣ٰج ٩رٖٛ ٟذ٨ٌٜٞ ٢ٟ ثٛوٜٞ
ال ٯضثٙ ٯغ٠ن ط٪س إدٰٜظ ه٬ٜ أٛغ٤ض٨ٞ ، ٯضثٛ٪١ ٗزٖٛ ُٮ ؿذن ٩ؿ٠ن
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٩ثٛضو٤َٰ ٩ٯوٰذ٪١ ه٬ٜ  ٯظذش ٨٤ٟٞ ثٛو٠ٜجء ه٬ٜ ثألر٫، دذجؿٚ ٗغٰش
ثٛو٠ٜجء دجٛضَٰٜ٘ ٩ثٛو٠ٜجء ُٮ أ٣ِغ٨ٞ خج٣ز إ١ ٗض٠٪ث ث٤ٛظٰقز إ١ سأ٩ث 

١ ثهلل صذجسٕ ُذتظ ٟج ٯظ٤و٪١ أل، ال ٯقٰ٪٦٣ ضجً ال ٯ٨ذ٦٣٩ أ٩ ٰٟ ػجالً  صجة٨جً 
ٯؤٟش٩ث دج٠ٛوش٩ٍ ٩د٠ج أٟش٩ث د٦ ٩صوج٬ٛ أخز ه٨ٰٜٞ ث٠ٰٛغجّ ُٮ ثٛ٘ضجح أ١ 

ٯضوج٣٩٪ث ه٬ٜ ثٛذش ٩ثٛضٔ٪٫ ٩ال ٯضوج٣٩٪ث ه٬ٜ ١ ٯ٨٤٪ث ه٠ج ٨٣٪ث ه٦٤ ٩أ١ أ٩
  .عٞ ٩ثٛوذ٩ث١ثإل

٩إ١  .ؿٌ٪ٯ٢: ُجٛو٠ٜجء ٢ٟ ثٛؾ٨جٙ ُٮ ؽ٨ذ ٩ؽ٨جد إ١ ٩هلش ٓجٛ٪ث
٩إ١  .ُجسٓش: ٩إ١ ثهضضٛ٪٧ٞ ٓجٛ٪ث .خجِٛش: ه٠ٜ٪ث ثٛقْ ثٛز٭ صشٗ٪ث ٓجٛ٪ث

: ٩إ١ أؿجه٪٧ٞ ٓجٛ٪ث .٣جُٔش: ٧جص٪ث دش٧ج٣٘ٞ ه٬ٜ ٟج صقذع٪١ ٓجٛ٪ث: ٓجٛ٪ث
  .ش ثهلل هض ٩ؽٚهظٰ

أٰٟ٪١ ٠ُٰج ٯضٜ٪١ ٯظذٓ٪١ دجٛ٘ضجح ه٤ذ ، ٨ُٜٖ ؽ٨جٙ ٠ُٰج ال ٯو٠ٜ٪١
أ٩ٛتٖ أشذج٥ ثألفذجس ، ُال ٯ٤٘ش١٩، ثٛضوشٯَ ٩ٯ٘زد٪١ د٦ ه٤ذ ثٛضقشٯَ

  .عجدر ُٮ ثٛشد٫ ٩ثٛش٧ذج١ ٓجدر ُٮ ث٨ٛ٪٫
٩آخش١٩ ٨٤ٟٞ ؽٜ٪ط د٢ٰ ثٛؼالٛز ٩ث٨ٛذ٫ ال ٯوشُ٪١ إفذ٫ 

ٛ٪١ ٟج ٗج١ ث٤ٛجط ٯوشُ٪١ ٧زث ٩ال ٯذس١٩ ٟج ٯٔ٪، ثٛـجةِض٢ٰ ٢ٟ ثألخش٫
ه٬ٜ ثٛذٰؼجء ٨ٰٜٛج ( ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩آ٦ٛ) صش٨ٗٞ سع٪ٙ ثهلل، ٧٪ ٩طذٓ٪ث
ٛٞ ٯل٨ش ٨ُٰٞ دذهز ٩ٛٞ ٯذذٙ ٨ُٰٞ ع٤ز ال خالٍ ه٤ذ٧ٞ ٩ال ، ٢ٟ ٨٣جس٧ج

طجس٩ث إٟج٢ٰٟ دثم إ٬ٛ ثهلل ، ثخضالٍ ٠ُٜج ًش٬ ث٤ٛجط ك٠ٜز خـجٯج٧ٞ
ث٤ٛجس ُو٤ذ رٖٛ ٣ـْ ثٛشٰـج١ ُوال ط٪ص٦ ه٬ٜ صذجسٕ ٩صوج٬ٛ ٩دثم إ٬ٛ 

٠ٚ ٗغش خ٦ٰٜ ٩سؽ٦ٜ ٩شجسٕ ُٮ ث٠ٛجٙ ٩ثٛ٪ٛذ ٢ٟ أشش٦ٗ ُوُ ٩ ٛغج١ أ٩ٰٛجة٦
دجٛذذهز ٩صشٕ ثٛ٘ضجح ٩ثٛغ٤ز ٣٩ـْ أ٩ٰٛجء ثهلل دجٛقؾز ٩أخز٩ث دجٛ٘ضجح 
٩ثٛق٠٘ز ُضِشّ ٢ٟ رٖٛ ثٰٛ٪ٝ أ٧ٚ ثٛقْ ٩أ٧ٚ ثٛذجؿٚ ٩صخجرٙ أ٧ٚ 
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فض٬ ٗج٣ش ثٛؾ٠جهز ٟن ُال١ ٩أشذج٦٧ ُجهشٍ  ث٨ٛذ٫ ٩صوج١٩ أ٧ٚ ثٛؼالٛز
  .٧زث ثٛظ٤َ

ُئ١ ، ٩ط٤َ آخش ُؤدظش٧ٞ سأ٭ ثٛو٢ٰ ٣ؾذجء ٩أٛض٨ٟٞ فض٬ صشد أ٧ٜٖ
 . (ثٛخجعشٯ٢ خغش٩ث أ٣ِغ٨ٞ ٩أ٨ٰٜ٧ٞ ٯ٪ٝ ثٰٛٔجٟز أال رٖٛ ٧٪ ثٛخغشث١ ث٠ٛذ٢ٰ

 : إ٬ٛ ٤٨٧ج س٩ثٯز ثٛقغ٢ٰ ٩ُٮ س٩ثٯز ٟق٠ذ د٢ ٯق٬ٰ صٯجدر
ٗج١ د٨٣٩ٞ دالء ُال ص٤لش إ٨ٰٛٞ ُئ١ ٗج١ د٨٣٩ٞ ٨ٛٞ هٜٞ دجٛـشٯْ ُئ١ )

عٞ صظٰش إ٬ٛ سخجء ، هغَ ٢ٟ أ٧ٚ ثٛوغَ ٩خغَ ٩د٨٣٩ٞ دالٯج ص٤ٔؼٮ
ٗى٘ال أُ رزٕت ثل اىظُْ٘ عٞ ثهٜٞ أ١ إخ٪ث١ ثٛغٔز رخجةش دوؼ٨ٞ ٛذوغ 

ٗىْششد ىل أشٞبء ٍِ اىحق  ىجيٞذ ىل عِ أشٞبء ٍِ اىحق غطٞزٖب عْٜ
ُٮ  ٩ٰٛظ ثٛقٰٜٞ ثٛز٭ ال ٯضٔٮ أفذثً  مزَزٖب ٗىنْٜ أرقٞل ٗأعزجقٞل

  .(ٔ) (ٟ٘ج١ ثٛضٔ٪٫ ٩ثٛقٜٞ ٛذجط ثٛوجٛٞ ُال صوشٯ٢ ٦٤ٟ ٩ثٛغالٝ
٩٩ؽ٦ ثٛذالٛز ٢ٟ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٧٪ أ١ ثألٟز ٓذ أٓجٟش فش٩ٍ ثٛٔشآ١ 

أ٭ ، ٩صالهذش ُٔؾ ُٮ صِغٰش ٟوج٦ٰ٣، أ٭ فِلش فش٩ٍ ثٛٔشآ١ ٩أِٛجك٦
دوغ أٓ٪ثٙ  ٩إٰٖٛ، ِٛلٮأ١ ثٛضقشٯَ ثٛ٪ثٓن ُٮ ثٛٔشآ١ ٟو٤٪٭ ٩ٰٛظ 

 : د٨ز٥ ثٛش٩ثٯز ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ٠ٗ٩ج ٯٜٮه٠ٜجة٨ٞ ثٛزٯ٢ ثعضذٛ٪ث 
ٟج ٯش٫٩ ٢ٟ : ٢ٟ٩ رٖٛ): ٯٔ٪ٙ آٯض٨ٞ ٩هالٟض٨ٞ ٟغٜٞ ثٛقٜٮ -ٔ 

٠ٗج ُٮ ث٤٠ٛٔ٪ٙ ه٢ ــ ٛغوذ ثٛخٰش ( ) ٟ٘جصذز أدٮ ؽوِش ثٛذجٓش
ثٛ٘ضجح أ١ أٓجٟ٪ث فش٦ُ٩ ٩ٗج١ ٢ٟ ٣ذز٧ٞ ): ُٔذ ٩سد ٨ُٰجــ س٩ػز ثٛ٘جُٮ 
أ١ ثٛٔشآ١ ، ٨ُز٥ ثٛش٩ثٯز طشٯقز طشثفز ال صٔذٚ ثٛضؤ٩ٯٚ( ٩فشُ٪ث فذ٩د٥

                                                 

 (. ٙ٘-ٕ٘/  ٛ،  )٠ٛق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ٗضجح ثٛ٘جُٮ( ٔ) 
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٩إ٠٣ج ، ٮءٯو٤ٮ ٛٞ ٯضد ٩ٛٞ ٯ٤ٔض ٢ٟ ع٪س٥ ٩آٯجص٦ ش، ٛٞ صقشٍ فش٦ُ٩
  .(ٔ) (ــٯو٤ٮ ٛٞ ٯو٠ٚ د٠ؼج٦٤ٰٟ ٩ٟج ٦ُٰ ٢ٟ أف٘جٝ ــ فشُش فذ٩د٥ 

٩أفغ٢ ثٛ٪ؽ٪٥ ُٮ ): ٯٔ٪ٙ ٟقْٔ ٗضجح ثٛ٘جُٮ هٜٮ أٗذش ًِجس٭ -ٕ
دجٛضقشٯَ ٩ثٛضٌٰٰش ٩ثٛقزٍ إ٠٣ج ٧٪ ٢ٟ ( ) ثٛضؤ٩ٯٚ أ١ ٟشثد٧ٞ

فٰظ ث٠ٛو٬٤ د١٩ ثِٜٛق ٠ٟ٩ج ٯذٙ ه٬ٜ رٖٛ ٟج ٯؤصٮ ُٮ ٗضجح ثٛش٩ػز ٟج 
 أ٦٣ ٗضخ إ٬ٛ عوذ ثٛخٰش ٗضجدجً ( ) إ٬ٛ ثٛذجٓش دئع٤جد٥س٩ث٥ ث٤ٰٜ٘ٛٮ 

أٓجٟ٪ث فش٦ُ٩  ٩ٗج١ ٢ٟ ٣ذز٧ٞ ثٛ٘ضجح أ١): أ٩طج٥ دضٔ٪٫ ثهلل إ٬ٛ أ١ ٓجٙ
 (. ٕ) (ــثٛقذٯظ ــ  (٩فشُ٪ث فذ٩د٥ ٨ُٞ ٯش٦٣٩٩ ٩ال ٯشه٪٦٣

 

 : املناقشة

 : إ١ ثٛ٘الٝ ف٪ٙ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز عٰ٘٪١ ٢ٟ ؽ٨ز ثٛغ٤ذ ٩ث٠ٛض٢ ٠ٗ٩ج ٯٜٮ

 مناقشة السند: أوالً

 : إ١ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٩سدس دغ٤ذٯ٢ ٠ٗ٩ج ٯٜٮ
ه٢ ٟق٠ذ د٢ ، ه٢ ٟق٠ذ د٢ ثٛقغ٢ٰ، ٟق٠ذ د٢ ٯق٬ٰ -ٔ

 . ه٢ ه٦٠ ف٠ضر د٢ دضٯن، إع٠جهٰٚ د٢ دضٯن
، ه٢ أف٠ذ د٢ ٟق٠ذ د٢ هذذ ثهلل، ثٛقغ٢ٰ د٢ ٟق٠ذ ثألشوش٭ -ٕ

 . ه٢٠ فذع٦، ه٢ ٯضٯذ د٢ هذذ ثهلل
                                                 

 . ٖٛص ، ٛوالٟض٨ٞ ٟغٜٞ ثٛقٜٮ، ٗضجح ثٛٔشآ١ ٩ثٛؤٰذر( ٔ) 
 (. ٖ) ٧جٟش سٓٞ( ٖٔٙ/  ٕ،  )٠ٛق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٤ٰٜ٘ٛٮ، ٗضجح ثٛ٘جُٮ( ٕ) 
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 : مناقشة السند األول

٩إٰٖٛ ف٘ٞ ٗٚ ، إ١ ٟذثس ثٛغ٤ذ ٯذ٩س ف٪ٙ ثٛشث٩٭ ف٠ضر د٢ دضٯن
 : ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٠ٗ٩ج ٯٜٮ ه٢ٟ٬ٜ ث٠ٛؾٜغٮ ٩ثٛخ٪ةٮ 

 : مىقف اجمللسي مه الرواية -1

 ٛض٪عْٰ، اىظبٕش عيٚ طحٞح: األٗه ذْاىغ): ٓجٙ ث٠ٛؾٜغٮ ه٢ ثٛش٩ثٯز
 ُٮ ٢٘ٛ، ػوِٰجً  ٟؤخز٥ ٯ٘٪١ أ١ ٯل٢ ٟج ٗج١ ٩إ١، دضٯن د٢ ٛق٠ضر ثٛوالٟز
 ثٛشؽجٙ ُٮ ثٛشٰخ أل١، إش٘جٙ ثٛغج٣ٮ ؽوِش أدٮ ه٢ ف٠ضر س٩ثٯز
 ٩س٫٩،  ثٛؾ٪ثد ه٢ س٩ثٯض٦ ٯزٗش ٩ٛٞ،  ثٛشػج سؽجٙ ٢ٟ هذ٥

 ٯذ٭ د٢ٰ رٗش: ٓجٙ فٰظ صٟج٦٣ ٯذسٕ ٛٞ أ٦٣ ه٬ٜ ٯذٙ ٟج ثٛ٘شٮ
 ه٦ٰٜ ُضشفٞ د٠٪ع٬ ٯٔ٪ٙ ٗج١: ٦ٛ ُٰٔٚ، ه٦ٰٜ ُضشفٞ دضٯن د٢ ف٠ضر ثٛشػج
 ثٛغ٤ذ ٧زث ُِٮ ثأل٩ٙ ٧٪ ؽوِش أد٪ ٯ٘٪١ أ١ ُٰقض٠ٚ، ثٛخذش عجهز
 ه٢ دئع٤جد٥ ثالخضظجص ٗضجح ُٮ( س٥) ث٠ِٰٛذ س٩ث٥ ٟج ٯؤٯذ٩٥ إسعجٙ أٯؼجً 
 ؽوِش أد٪ ٗج٩١ -ث٠ٜٖٛ هذذ د٢ عوذ دخٚ: ٓجٙ ثٛغ٠جٛٮ ف٠ضر أدٮ

  .(ٔ) (ثٛخٰش عوذ ٯغ٦ٰ٠
طحٞح ) :دجٛشًٞ ٢ٟ أ١ ث٠ٛؾٜغٮ ف٘ٞ دظقز ٧زث ثٛغ٤ذ فٰظ ٓجٙ

إال أ٦٣ ثعضذسٕ د٪ؽ٪د إسعجٙ ُٮ ٧زث ثٛقذٯظ أل١ أدج ؽوِش  (عيٚ اىظبٕش
ُئ١ ف٠ضر د٢ دضٯن ٛٞ ( ٕ) ثٛ٪ثسد دجٛقذٯظ إ١ ٗج١ ث٠ٛٔظ٪د د٦ ٟق٠ذ ثٛذجٓش

                                                 

 (. ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕ٘،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٗضجح ٟشآر ثٛؤ٪ٙ( ٔ) 
٩ثٛظقٰـ ثٛشثؽـ أ١ ث٠ٛشثد دؤدٮ ؽوِش ُٮ ثٛش٩ثٯز ٧٪ ٟق٠ذ ثٛذجٓش ٣لشًث إلؿال٦ٓ ( ٕ) 

 ( =ٟذثسٕ ثألف٘جٝ) ٩هذٝ صٰٰٔذ٥ دجٛغج٣ٮ ٠ٗج ٓجٙ هالٟض٨ٞ ٟق٠ذ ثٛوجٟٜٮ ُٮ ٗضجد٦
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٩إ١ ٗج١ ث٠ٛٔظ٪د ، ٯذس٦ٗ أل١ ثٛشٰخ ثٛـ٪عٮ هذ٥ ٢ٟ سؽجٙ ثإلٟجٝ ثٛشػج
دؤدٮ ؽوِش ٧٪ ٟق٠ذ د٢ هٜٮ ثٛؾ٪ثد ُئ١ ف٠ضر ٛٞ ٯذس٦ٗ أل٦٣ ٟجس ُٮ 

 . أد٦ٰ ثإلٟجٝ ثٛشػجفٰجر 
ثٛؾ٪ثد ٩ثٛذجٓش ٗاًل ٢ٟ ٛٞ ٯذسٕ ُٮ ثٛقج٢ٰٛ أ٭ أ١ ف٠ضر د٢ دضٯن 

ٓـوًج ٩إٰٖٛ دٰج٦٣ ٛالفض٠ج٢ٰٛ ٠ٛج ٧٪ ٟشثد  ٩دجٛضجٛٮ ُئ١ ُٮ ثٛقذٯظ إسعجالً 
، إش٘جٙ ثٛغج٣ٮ ؽوِش أدٮ ه٢ ف٠ضر س٩ثٯز ُٮ ٢٘ٛ): ٢ٟ أدٮ ؽوِش

 ه٢ س٩ثٯض٦ ٯزٗش ٩ٛٞ،  ثٛشػج سؽجٙ ٢ٟ هذ٥ ثٛشؽجٙ ُٮ ثٛشٰخ أل١
 ٧زث ُِٮ ثأل٩ٙ ٧٪ ؽوِش أد٪ ٯ٘٪١ أ١ ُٰقض٠ٚ. .. ثٛؾ٪ثد
 . (إسعجٙ أٯؼجً  ثٛغ٤ذ

ٓـوًج ُٰظذـ ثٛقذٯظ ػوَٰ ٣لشًث ٠ٛج  ٩د٠ج أ١ ُٮ ثٛقذٯظ إسعجالً 
٧٪ ٟوٜ٪ٝ ٢ٟ ػوَ ثٛقذٯظ ث٠ٛشعٚ ٛؾ٨جٛز ثٛ٪ثعـز د٢ٰ ثٛشث٩٭ 

 . د٦ ُٮ ث٠ٛٔجٰٝٛغٔؾ ثٛقذٯظ ه٢ ثالهضذجس ٩ثالفضؾجػ ، ٩ثإلٟجٝ

 : مىقف أبي القاسم اخلىئي مه السند األول -2

 : ض صؼوَٰ ثٛخ٪ةٮ ٨ٛزث ثٛغ٤ذ د٠ج ٯٜٮٰخٯ٢٘٠ صٜ
دوذ أ١ رٗش ثٛخ٪ةٮ ٗٚ ٟج ٩سد ٢ٟ صشؽ٠ز ه٢ ف٠ضر د٢ دضٯن ؽضٝ  -ٔ

 (. ٔ) (ُج٠ٛضقظٚ ٠ٟج رٗش٣ج٥ أ١ ثٛشؽٚ ٩ثِٓٮ ٛٞ ٯ٪عْ): دوذ ٩عجٓض٦ فٰظ ٓجٙ
                                                 

٩إرث ٰٓذ ، ُج٠ٛشثد د٦ ثٛذجٓش ، ٩إر أؿْٜ أد٪ ؽوِش (: ]ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٛ) = 
٧٩٪ ثٛز٭ سؽق٦ ث٠ٛؾٜغٮ أٯؼًج ُٮ ، [ ُج٠ٛشثد د٦ ثٛؾ٪ثد : دؤدٮ ؽوِش ثٛغج٣ٮ

٧٩٪ ثٛز٭ ر٧خ إ٦ٰٛ ثٛخ٪ةٮ ه٤ذٟج ثعضش٨ذ دضٜٖ ثٛش٩ثٯز ُٮ ، آخش صو٦ٰٜٔ ه٬ٜ ثٛغ٤ذ
 . ٜٕٕ، ٜٛٔص ( ثٛٔشآ١ ثٛذٰج١ ُٮ صِغٰش) ٗضجد٦

 (. ٜٕٚ/ٚ،  )ٱٯض٨ٞ ثٛول٬٠ أدٮ ثٛٔجعٞ ثٛخ٪ةٮ، ٗضجح ٟوؾٞ سؽجٙ ثٛقذٯظ( ٔ) 
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َِ دضؼوَٰ ف٠ضر د٢ دضٯن دٚ طشؿ دؼوَ ع٤ذ ثٛش٩ثٯز  -ٕ ٛٞ ٯ٘ض
  .(ٔ) (٩ثٛغ٤ذ ثٛغج٣ٮ ػوَٰ دق٠ضر د٢ دضٯن): فٰظ ٓجٙ
ه٬ٜ أ١ ): د٢َّٰ هٜز ثإلسعجٙ ُٮ ثٛقذٯظ د٠ج ٯذ٢ٰ ػو٦ِ فٰظ ٓجٙ -ٖ

ُجٛلج٧ش أ١ ف٠ضر د٢ ،  أدج ؽوِش ث٠ٛزٗ٪س ُٮ ثٛش٩ثٯز إ١ أسٯذ د٦ ثٛؾ٪ثد
 ٩إ١ أسٯذ د٦ ثٛذجٓش،  ٟجس ُٮ ص٢ٟ ثٛشػج ٦٣ئُ، دضٯن ٛٞ ٯذس٦ٗ

 (. ٕ) (٩ه٬ٜ ٗال ثٛضٔذٯشٯ٢ ال ٯ٢٘٠ ثالعضذالٙ د٨ج، ُجٛش٩ثٯز ٟشعٜز ال ٟقجٛز
٩د٨زث ٯضذ٢ٰ ٤ٛج ػوَ ثٛغ٤ذ ثأل٩ٙ ٜٛقذٯظ ٛؼوَ ف٠ضر د٢ دضٯن 

 . ٠ٛ٩ج ٦ُٰ ٢ٟ ثإلسعجٙ

 : مناقشة السند الثاوي

٢ٟ أ٩ٙ ٧٩ٜز ٣لشًث ٛإلسعجٙ إ١ ث٠ٛضؤٟٚ ُٮ ثٛغ٤ذ ثٛغج٣ٮ عٰؾضٝ دؼو٦ِ 
٩ٟن رٖٛ ُٔذ ف٘ٞ ثٛخ٪ةٮ دؼو٦ِ ، (عَِ حذصٔ: )ثٛز٭ ٦ُٰ ٢ٟ خالٙ ٓ٪٦ٛ
ٚ د٪ؽ٦ ثٛؼوَ : ٩ٗؤ٦٣ ك٠ٜجٌس دوؼ٨ج ُ٪ّ دوغ ٩إٰٖٛ ٣ض ٗال٦ٟ ٩ُظَّ

سعبه ٗثأحَذ ثِ إلأحذَٕب ضعٞف ثب: ُئ١ ث٠ٛ٘جصذز ثال٬ٛ٩ ٟش٩ٯز دغ٤ذٯ٢)
  .(1) (فإَّٖب ٍجٖ٘الُ، ٗٝضٝذ ثِ عجذ اهلل، ٍحَذ ثِ عجذ اهلل

٧٩٘زث عٔـش ثٛش٩ثٯز ه٢ ثالفضؾجػ ٣لشًث ٛؼوَ ثٛـشٯ٢ٰٔ ثٛ٪ثسدر 
 د٠٨ج

(4)
ُٮ ٓذ٪ٙ ثٛش٩ثٯز  ـ٢ٟ٩ عٞ ال ٯ٤ذٌٮ ٢٠ٛ ٯضذن ث٠ٛ٪ثصٯ٢ ثٛو٠ٰٜز ، 

                                                 

 (. ٔٓٔ/ٜ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٔ) 
 (. ٕٓٔ-ٔٓٔ/  ٜ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٕ) 
 (. ٔٓٔ/  ٜ،  )ث٠ٛظذس ثٛغجدْ( ٖ) 
٨ٛز٥ ثٛش٩ثٯز ُٮ صق٦ٰٔٔ ٩ال ٯِ٪ص٤ج ثإلشجسر إ٬ٛ صؼوَٰ ٟق٨ٔٔٞ ٟق٠ذ دجٓش ثٛذ٨ذ٪د٭ ( ٗ) 

 . ٛ٘ضجح ثٛ٘جُٮ
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أ١ ٯش٢ٗ إ٬ٛ ٟغٚ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٰٛغذش د٨ج ف٠ً٘ج ششهًٰج ُؼاًل ه٢ ـ ٩سد٧ج 
ٟوجسػض٨ج ٜٛ٘غٰش ٢ٟ ثٛش٩ثٯجس ثٛضٮ ال ع٠ٰج ٟن ، ٓؼٰز هٔجةذٯز خـٰشر

 . أعذضش صقشٯَ ثٛٔشآ١ ٣٩ٔظ٦

 مناقشة املنت: ثاوياًً

ع٤ضوشع ، دوذ أ١ أدـ٤ٜج ثالفضؾجػ دجٛش٩ثٯز ٣لشًث ٛؼوَ ع٤ذ٧ج
٩إٰٛ٘ٞ أ٧ٞ  ،(ٔ) ٛذوغ ثِٛٔشثس ثٛ٪ثسدر ُٮ ٟض٨٤ج ٢ٟ دجح ث٤ٛجُٜز ٩ثٛضـ٪م

 : ث٠ٛالفلجس ف٪ٙ ث٠ٛض٢

 : املالحظة األوىل

ِ  )إ١ هذجسر  ثٛ٪ثسدر ُٮ ِٛق ثٛقذٯظ ٩صقذٯذًث دجٛوذجسر ث٠ٛقضؼ د٨ج ( ٍِ
ِ  ٩ٗج١ ) :ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ دٔ٪٦ٛ ٧ٮ ٜٛضذوٰغ أل٨٣ج ( ٣ذز٧ٞ ثٛ٘ضجح ٍِ

، ُٮ ٟٔجٝ عشد دوغ أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ثٛ٪ثٓن ٢ٟ ٓذٚ ه٠ٜجء أ٧ٚ ثٛ٘ضجح
ٗجٛضقشٯَ ٢ٟ عٞ ال ٯ٨ِٞ ٨٤ٟج ث٤ِٛٮ ٛغجةش أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ثألخش٫ ٩

 : ٩ثٛز٭ ٯقضٞ ه٤ٰٜج ف٨ٜ٠ج ه٬ٜ ثٛضذوٰغ هذر ٓشثة٢ ٨٤ٟج، ثِٜٛلٮ

 : القرينة األوىل

ثٛز٭ ٯؤٯذ أ٨٣ج ُٮ ٟٔجٝ عشد دوغ أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ٩ٰٛظ فظش٧ج 
 : ٣٩ِٮ ٟج هذث٧ج ٧٪ ص٘شثس ثٛوذجسر ث٠ٛقضؼ د٨ج ُٮ ٟ٪ػو٢ٰ ٠٧ج

                                                 

ٍٍ ُٮ ؿشف٨ج ٩دـال١ ثالفضؾجػ د٨ج( ٔ)  ٩ٟج صثد ه٬ٜ رٖٛ ، أل١ ػوَ ع٤ذ٧ج ٩فذ٥ ٗج
 . ٨ُ٪ ٢ٟ دجح ثٛضـ٪م ٩ثٛضٯجدر ُٮ ص٤ِٰذ ثالفضؾجػ د٨ج
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أُ أقبٍ٘ا  ٗمبُ ٍِ ّجزٌٕ اىنزبة): ٓجٙ ُٮ ث٠ٛ٪ػن ث٠ٛقضؼ د٦ -أ
 . (٨ُٞ ٯش٦٣٩٩ ٩ال ٯشه٪٦٣ ف٘ا حذٗدٓٗحش   حشٗفٔ
ٗمبُ ٍِ ): ٓجٙ دوذ ٧زث ث٠ٛ٪ػن ٟ٘شسًث ٣ِظ ثٛوذجسر دٔ٪٦ٛ -ح

 . (أ١ ٩ٛ٪٥ ثٛزٯ٢ ال ٯو٠ٜ٪١ ّجزٌٕ اىنزبة
ُض٘شثس ثٛوذجسر ٯؤٗذ أ٦٣ ُٮ ٟٔجٝ دٰج١ دوغ ط٪س ٣ذز٧ٞ ٜٛ٘ضجح 

ٓجؿن ٛذجٓٮ  ٢ٟ٩ عٞ ال ٯ٪ؽذ ٨ُٰج ٣ِٮ، ٩ٰٛظ فظش٧ج ٣٩ِٮ ٟج هذث٧ج
أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ثٛضٮ ٓجٟ٪ث د٨ج ٩ثٛضٮ ٢ٟ أدشص٧ج ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ثٛز٭ 

دٚ ًجٯز ٟج ٨ُٰج أ٨٣ٞ ٓجٟ٪ث دجٛضقشٯَ ث٠ٛو٤٪٭ ُٮ دوغ ث٠ٛ٪ثػن ، ُوٜ٪٥
 . ٜٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ٩ٛزث ص٘٪١ ثٛش٩ثٯز خجٰٛز ٢ٟ ث٤ِٛٮ ثٛظشٯـ ٢ٟ ٗضذ٨ٞ 

 : القرينة الثاوية

ٯز ُٮ ٟٔجٝ فظش ثٛضقشٯَ دج٠ٛزٗ٪س ُٔؾ ٛ٪ أطشَّ ٟوج٣ذ ٩ٓجٙ دؤ١ ثٛش٩ث
٤ُٔ٪ٙ ٦ٛ إ١ إطشثسٕ ٧زث ٯضظجدٝ ٟن ، ٰٛظٚ إ٬ٛ ٟشثد٥ د٤ِٮ ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ

فٰٔٔز عجدضز ٟغ٠َّٜز ه٤ذ ؽ٠ٰن ؿ٪ثةَ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٧٩ٮ أ١ ثٛضقشٯَ ثٛ٪ثٓن ُٮ 
ثٛ٘ضخ ثٛغ٠ج٩ٯز ثٛغجدٔز ٢ٟ ٓذٚ ثألفذجس ٩ثٛش٧ذج١ ٧٪ صقشٯَ ِٛلٮ دجإلػجُز 

ٗمبُ ٍِ ّجزٌٕ اىنزبة ): ٩ه٦ٰٜ ُئ١ ف٠ٚ ثٛوذجسر ث٠ٛزٗ٪سر ،إ٬ٛ ث٠ٛو٤٪٭
ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ ، (٨ُٞ ٯش٦٣٩٩ ٩ال ٯشه٪٦٣ أُ أقبٍ٘ا حشٗفٔ ٗحشف٘ا حذٗدٓ

ثِٜٛلٮ ٟو٤ج٥ ثإلٓشثس دخٜ٪ ثٛ٘ضخ ثٛغ٠ج٩ٯز ثٛغجدٔز ٢ٟ أ٭ صقشٯَ ِٛلٮ أل١ 
: دٔ٪٦ٛ ه٧ٞ٨٤ز٥ ثٛوذجسر دو٨٤ٰج ٩سدس دقْ ثألفذجس ٩ثٛش٧ذج١ ُٮ ٣ِظ ثٛش٩ثٯز 

٩ٗٚ أٟز ٓذ سُن ثهلل ه٨٤ٞ هٜٞ ثٛ٘ضجح ف٢ٰ ٣ذز٥٩ ٩٩ال٧ٞ هذ٧٩ٞ ف٢ٰ )
فبعشف . ..ٗمبُ ٍِ ّجزٌٕ اىنزبة أُ أقبٍ٘ا حشٗفٔ ٗحشف٘ا حذٗدٓص٪ٛ٪٥ 

٠ُج سدقش  اىزِٝ عبسٗا ثنزَبُ اىنزبة ٗرحشٝفٔأشجبٓ األحجبس ٗاىشٕجبُ 
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األٍخ اىزِٝ أقبٍ٘ا عشف أشجبٌٕٖ ٍِ ٕزٓ اصٌ ، صؾجسص٨ٞ ٩ٟج ٗج٣٪ث ٨ٟضذٯ٢
  .(حشٗف اىنزبة ٗحشف٘ا حذٗدٓ

ُظجس ث٠ٛو٬٤ ٩ُْ ٨٠٨ُٞ ث٠ٛـش٩ؿ أ١ ث٠ٛضذث٩ٙ د٢ٰ أٯذ٭ ث٨ٰٛ٪د 
٩ث٤ٛظجس٫ ٧٪ ٣ِظ ثٛ٘ضخ ث٤٠ٛضٛز د١٩ أد٬٣ صقشٯَ ُٮ ٟؼج٨٤ٰٟج 

٩ُٮ ٧زث ثٛضٔشٯش صضٰٗز هل٠ٰز ٛو٠ٜجء ث٨ٰٛ٪د ٩ث٤ٛظجس٫ دؤٟج٣ض٨ٞ ، ٣٩ظ٪ط٨ج
٧٩٪ ، ٩دشثءر عجفض٨ٞ ٢ٟ ص٠٨ز ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮُٮ فِق ثٛض٪سثر ٩ثإل٣ؾٰٚ 

٨ُٰٞ ه٠ٜجء ثإلٟجٰٟز ٢ٟ ثسص٘جد٨ٞ  ٠ٛج أؽ٠ن ه٦ٰٜ ه٠ٜجء ثإلعالٝ د٢٠ ٟخجَٛ
 . ٜٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ُٮ ثٛض٪سثر ٩ثإل٣ؾٰٚ

٨ُجصج١ ٓشٯ٤ضج١ ص٪ؽذج١ ف٠ٚ ثٛوذجسر ث٠ٛزٗ٪سر ه٬ٜ أ١ ثإلٟجٝ ٗج١ ُٮ 
فذجس ٩ثٛش٧ذج١ ُٮ طذد عشد دوغ أ٣٪ثم ثٛضقشٯَ ثٛ٪ثٓن ٢ٟ ٓذٚ ثأل

٩ثٛضٮ ٩ٓوش دو٨٤ٰج ُٮ ٧ز٥ ثألٟز ٢ٟ ٓذٚ دوغ عجعض٨ج ه٬ٜ ٟج  ــٗضذ٨ٞ 
٢ٟ٩ عٞ ُئ١ ثالعضذالٙ د٨ج ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ــ  صضه٦٠ ثٛش٩ثٯز

 . ًٰش صجٝ ٩ال ٟق٘ٞ

 : املالحظة الثانية

إ١ ٟقذع٨ٞ ٩ٟق٨ٔٔٞ ٯ٪عَ ثٛذقشث٣ٮ أعذش هذٝ دالٛز ثٛخذش ه٬ٜ ٣ِٮ 
٩رٖٛ ُٮ ٟوشع دٰج٦٣ ٠ٜٛو٬٤ ث٠ٛشثد ٦٤ٟ فٰظ ، ثِٜٛلٮ ه٢ ثٛٔشآ١ثٛضقشٯَ 

ُجٛلج٧ش أ١ ٟو٤ج٥ إ٠٣ج ٧٪ أ١ ثٛوجٟز ، ثٛز٭ أ٩سد٥( ثٛ٘جُٮ) ٩أٟج فذٯظ): ٓجٙ
، أٓجٟ٪ث فش٦ُ٩  ٯو٤ٮ دٔشثءص٨ٞ ٦ٛ دجألط٪ثس ثٛقغ٤ز ٩ثألٛقج١ ث٠ٛغضقغ٤ز

٩ثٛ٪ثؽذجس ٩ث٠ٛغضقذجس ، ٩ث٠ٛقجُلز ه٬ٜ ثٱدثح ث٠ٛزٗ٪سر ُٮ هٜٞ ثٛٔشثءر
ُ٪ث فذ٩د٥ دضِغٰش٧ٞ ٦ٛ ٩فشَّ ، ٩ث٠ٛذث٩ٟز ه٬ٜ خض٦٠، ث٠ٛظـٜـ ه٨ٰٜج د٨٤ٰٞ
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دآسثة٨ٞ ٩هٔ٪٨ٛٞ ٢ٟ ًٰش ثعض٤جد ُٮ ٟوشُز أف٘ج٦ٟ ٩فال٦ٛ ٩فشث٦ٟ إ٬ٛ أ٧ٚ 
، ٧زث ٧٪ ثٛلج٧ش ٢ٟ ثٛخذش ث٠ٛزٗ٪س. ثٛزٗش ث٠ٛؤٟ٪س دجٛشؽ٪م إ٨ٰٛٞ ُٮ رٖٛ

 (. ٔ) (٩ه٦ٰٜ ُال دالٛز ٦ٛ ه٬ٜ ٟج ثدهج٥

 : الحظة الثالثةامل

 ــ ٧٩ٮ صٯجدر ُٮ ثٛغ٤ذ ثأل٩ٙ د١٩ ثٛغج٣ٮ  ٛٔذ ٩سدس هذجسر ٠٨ٟز ؽذثً 
صغذش أ١ ثإلٟجٝ ٗج١ ُٮ فجٙ ثٛضٰٔز ــ ٩ثٛز٭ ٯش٫ ث٠ٛؾٜغٮ طقض٦ كج٧شًث 

٩ثٛقزس ٢ٟ ثٛ٘شَ ه٢ ٗٚ ٟج ٯوضٔذ٥ ٢ٟ ثٛقْ دٚ أهشع ه٢ ثٛضظشٯـ 
إ٬ٛ ٤٨٧ج س٩ثٯز ): ٧٩ٮ ثٛضٮ ٓجٙ ٨ُٰج، دذوغ هٔجةذ٥ ٩ثٗض٬ِ دزٗش دوؼ٨ج

٨ٛٞ هٜٞ دجٛـشٯْ ُئ١ ٗج١ د٨٣٩ٞ : ٗفٜ سٗاٝخ ٍحَذ ثِ ٝحٞٚ صٝبدحثٛقغ٢ٰ 
دالء ُال ص٤لش إ٨ٰٛٞ ُئ١ ٗج١ د٨٣٩ٞ هغَ ٢ٟ أ٧ٚ ثٛوغَ ٩خغَ ٩د٨٣٩ٞ 

عٞ صظٰش إ٬ٛ سخجء عٞ ثهٜٞ أ١ إخ٪ث١ ثٛغٔز رخجةش دوؼ٨ٞ ، دالٯج ص٤ٔؼٮ
أشٞبء ٍِ اىحق ىجيٞذ ىل عِ  ٗى٘ال أُ رزٕت ثل اىظُْ٘ عْٜٛذوغ 
٩ٰٛظ  ٗىْششد ىل أشٞبء ٍِ اىحق مزَزٖب ٗىنْٜ أرقٞل ٗأعزجقٞل غطٞزٖب

ثٛقٰٜٞ ثٛز٭ ال ٯضٔٮ أفذث ُٮ ٟ٘ج١ ثٛضٔ٪٫ ٩ثٛقٜٞ ٛذجط ثٛوجٛٞ ُال صوشٯ٢ 
 . (٦٤ٟ ٩ثٛغالٝ

٩ٓذ هَّْٜ هالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ ه٢ ٓ٪ٙ ثإلٟجٝ دجٛضٰٔز ٢ٟ 
 ال٣قشثُٖ عذذجً  دٮ ثٛغٮء ك٤ٖ ٯظٰش أ٭): ُٔجٙ، ث٠ٛذه٪ عوذ ثٛخٰش

 ٯٔذٚ ال أ٦٣ ٯوٜٞ ٗج١ ٩ٗؤ٦٣، رٖٛ دوذ ٮَّ إٛ إطٌجةٖ ٩هذٝ، ه٤ٮ
 ه٢ ٯ٤ِش ٛتال ُشٰتجً  شٰتجً  ثٛقْ ٢ٟ ٦ُ دَ شِّ َٔ ٯُ  أ١ ُؤسثد، دُوز ثٛقْ طشٯـ

                                                 

 (. ٜٙ/ٗٗضجح ثٛذسس ث٤ٛؾِٰز ٢ٟ ث٠ٜٛضٔـجس ثٰٛ٪عِٰز، ٠ٛق٨ٔٔٞ ٯ٪عَ ثٛذقشث٣ٮ،  )( ٔ) 
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 (. ٔ) (٩أ٦ٜ٧ ثٛقْ
س دظٰشصٖ َٰٗ ثهضشٍ ثإلٟجٝ دؤ٦٣ ُٮ  ُضؤٟٚ ٩ُٖٔ ثهلل صوج٬ٛ ٣٩٪َّ

٩ثٛقزس ٢ٟ ثٛضظشٯـ د٘ٚ ٟوضٔذثص٦ فض٬ ال ٯ٤ِش ٦٤ٟ عوذ ثٛخٰش ٟٔجٝ ثٛضٰٔز 
ال ع٠ٰج ٩أ١ عوذ ثٛخٰش ثٛز٭ ٗضخ ٦ٛ ، ٩ٯغب ثٛل٢ د٦ ٩ٯضشٕ ٟضجدوض٦

ثٛذجٓش ٧ز٥ ثٛشعجٛز ٗج١ أٟ٪ٯًج ُخشػ ه٨٤ٞ ٩صجدن ثٛذجٓش ه٬ٜ ٟوضٔذ٥ ٠ٗج 
 . ٯضشؽ٠٪١ ٦ٛ

َٞ ع٤ذ ثٛش٩ثٯز ٢ٟ ثٛؼوَ  ــ ٧٩٪ أٟش ٟغضقٰٚ ــ ٩ه٦ٰٜ ُقض٬ ٛ٪ َعِٜ
ُال شٖ دخش٩ؽ٦ ٢ٟ ، ٩ع٠ٜش دالٛز ث٠ٛض٢ ه٬ٜ ٣ِٮ ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ

ثإلٟجٝ ٟخشػ ثٛضٰٔز أل٦٣ ٯخجؿخ د٦ شخظًج أٟ٪ٯًج أك٨ش ٟضجدوض٨ٞ ٢ٟ٩ عٞ ٛٞ 
د٠ج ٨ُٰج هٰٔذص٦ د٪ٓ٪م ثٛضقشٯَ  ٯظشؿ ٦ٛ د٘ٚ ٟج ٯوضٔذ٥ ٢ٟ فٔجةْ

ٝ ثٛضٰٔز ُٮ ٧ز٥ ثِٜٛلٮ ُٮ ثٛٔشآ١ ٩ثٛز٭ ٯؤٗذ أ١ ثٛذجٓش ٗج١ ُٮ ٟٔج
 : ٨٤ٟجش٪ث٧ذ ثٛش٩ثٯز دجإلػجُز إ٬ٛ ثٛوذجسر ثٛضٮ رٗش٣ج٧ج آ٣ًِج هذر 

 

 : الشاهد األول

 ٪٧ــ دوذٝ إك٨جس٥ ٛ٘ٚ ٟج ٯوضٔذ٥ ــ إ١ ٟج ٯؤٗذ ٗ٪١ ثٛذجٓش ُٮ ٟٔجٝ ثٛضٰٔز 
ََّ ث٤ٛجط ف٪٦ٛ  ٩صوج١٩ ): هذَّش ه٦٤ دٔ٪٦ٛ إر٤ٗجٯض٦ ه٢ سٟض ثٛؼالٛز ثٛز٭ ثٛض

٧٩٪ ٟج ٗش٦ِ ٤ٛج هالٟض٨ٞ  (فالُأ٧ٚ ثٛؼالٛز فض٬ ٗج٣ش ثٛؾ٠جهز ٟن 
ف٢ٰ ٣ضم دعجس ثٛضٰٔز ثٛز٭ ٗج١ ٯٜذغ٦ ثإلٟجٝ ُٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز ٢ٟ ث٠ٛؾٜغٮ 

  .(ٕ) (ٯو٤ٮ أدج د٘ش ((ٍع فالُ))ٓ٪٦ٛ ): خالٙ صو٦ٰٜٔ ه٬ٜ ٧ز٥ ثٛوذجسر دٔ٪٦ٛ

                                                 

 (. ٕٕٔ/  ٕ٘،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٟشآر ثٛؤ٪ٙٗضجح ( ٔ) 
 (. ٕٔٔ/  ٕ٘،  )ٛوالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ، ٗضجح ٟشآر ثٛؤ٪ٙ( ٕ) 
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 ٟ٘ضِٰجً إٟجٝ ثٛؼالٛز أ٭ أ١ ثٛذجٓش صؾ٤خ ثٛضظشٯـ د٘٪١ أدٮ د٘ش 
ٯْ ٧ز٥ ٯ٤ِش ٦٤ٟ عوذ ثٛخٰش ثٛز٭ ٗج١ ٯشث٥ طذِّ  ٰٗال دجٛض٤ٰ٘ز ه٦٤ دِال١

 . ُٮ ثٌٛجس ٩خِٰٜض٦ دقْ ثألٟز ٩طجفخ ث٤ٛذٮ 

 : الشاهد الثاوي
 

ٗ٪١ ثٛذجٓش ُٮ ٟٔجٝ ثٛضٰٔز ٧٪ ٩س٩د س٩ثٯز طقٰقز  ٯؤٗذ إ١ ثٛز٭
ثٛغ٤ذ ه٦٤ صغذش أ١ هٰٔذص٦ ٧ٮ ٩ٓ٪م ثٛضقشٯَ ثِٜٛلٮ ُٮ ثٛٔشآ١ ٩رٖٛ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  } :٢ٟ خالٙ ؿو٦٤ ُٮ ٓ٪٦ٛ صوج٬ٛ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 [ٜ٘ث٤ٛغجء: ] { يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
ثٛـو٢ ٟظجفَ ث٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٩دظ٪سص٨ج ث٠ٛغذضز ُٮ ه٢ ؿشٯْ ثٛضشٰٖ٘ 

ثٛضٮ ٩إٰٛ٘ٞ ٣ض ثٛش٩ثٯز ، ٟظشفًج دضوشػ٨ج ٜٛضقشٯَ ٩ثإلعٔجؽ، دظقض٨ج
 (: ٔ) أ٩سد٧ج ث٤ٰٜ٘ٛٮ ُٮ ثٛ٘جُٮ

ه٢ ، ه٢ ه٠ش د٢ أرٯ٤ز، ه٢ أد٦ٰ ه٢ ثد٢ أدٮ ه٠ٰش، هٜٮ د٢ إدشث٧ٰٞ) 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی  }( ) صال أد٪ ؽوِش: دشٯذ د٢ ٟوج٩ٯز ٓجٙ

سجع٘ٓ إىٚ اهلل ٗإىٚ اىشع٘ه ٗإىٚ أٍش فألفإُ خفزٌ رْبصعب فٜ ا {ی ی 
إ٠٣ج  ؟َٰٗ ٯؤٟش دـجهض٨ٞ ٩ٯشخض ُٮ ٤ٟجصهض٨ٞ: عٞ ٓجٙ، ٍش ٍْنٌألأٗىٜ ا

 (. ٕ) ({ېئ ىئ ىئ ىئ  }: ٓجٙ رٖٛ ٠ٜٛؤٟ٪سٯ٢ ثٛزٯ٢ ٰٓٚ ٨ٛٞ
                                                 

٤ٰٜٮ، )( ٔ)  ض٨ٞ ٟق٠ذ د٢ ٯؤ٪ح ث٘ٛ  (. ٕٕٔ( سٓٞ ثٛقذٯظ )٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٛٗضجح ثٛ٘جُٮ، ٛٔغ
  = ه٬ٜ ٧ز٥( ٚٚ/ٕٙ( )ثٛؤ٪ٟٙشآر ) هَّْٜ هالٟض٨ٞ ٟق٠ذ دجٓش ث٠ٛؾٜغٮ ُٮ ٗضجد٦( ٕ) 
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٩ٛ٪ صؤٟٚ ث٤٠ٛظَ ُٮ ٧زٯ٢ ثٛشج٧ذٯ٢ ٛ٪ؽذ٠٧ج ٯ٪سعج١ ثٛؾضٝ 
 . ط٪س٧ج د٠٠جسعز ثٛذجٓش ٜٛضٰٔز ُٮ ٧ز٥ ثٛش٩ثٯز دؤؽ٬ٜ

 

 : املالحظة الرابعة
 

، إ١ ثٛش٩ثٯز صؼ٤٠ش هذجسثس صضظجدٝ ٟن هٰٔذص٨ٞ دوظ٠ز ثأل٣ذٰجء
فض٬ صغذذش  طذ٩س ث٠ٛوظٰز ٢ٟ ٣ذٮ ثهلل ٯ٪٣ظدئعذجس ٩ث٠ٛض٠غٜز 

٧٩٪ إش٘جٙ ٗذٰش ٯضظجدٝ ٟن ع٪ثدض٨ٞ ٧٩٪  ،(ٔ) دقذغ٦ ُٮ دـ٢ ثٛق٪س
أل١ ث٤ٛضٰؾز ، الصٝ ٨ٛٞ فض٬ ٛ٪ ف٠ٜ٪ث ث٠ٛوظٰز ه٬ٜ خالٍ ثأل٬ٛ٩

٩ثفذر ٧٩ٮ عذ٪س ث٤ٛٔض ٩ث٠ٛخجِٛز ٢ٟ ثأل٣ذٰجء أل٩ثٟش ثهلل صوج٬ٛ ٠ٟج 
٩ٛٞ ٯشُن ه٦٤ رثٕ ثٛؾضثء ٩ثٛؼْٰ فض٬ ، أد٫ إ٬ٛ فذغ٦ ُٮ دـ٢ ثٛق٪س

٧٩٪ ٟج ٯض٤ج٬ُ ٟن ثٛض٤ضٯ٦ ثٛز٭ ، أه٢ٜ ص٪دض٦ ٩ثهضشٍ دؤ٦٣ ٗج١ ٢ٟ ثٛلج٢ٰ٠ٛ
 . ٯ٨ٜؼ د٦ ثٛشٰوز ٰٛاًل ٨٣٩جسثً 
٢ٟ٩ عٞ ، ٠ض٢ صخجَٛ هٰٔذص٨ٞ دوظ٠ز ثأل٣ذٰجء٧٩ز٥ ٣٘جسر ُٮ ثٛ

٩ثالعضذالٙ د٨ج ه٬ٜ أٟش  ثٛشٗ٪١ إ٨ٰٛج ٯض٪ؽخ ه٨ٰٜٞ سدُّ ثٛش٩ثٯز ٩هذٝ
 . هٔجةذ٭ ُٮ ًجٯز ثٛخـ٪سر ٩ثأل٠٧ٰز
                                                 

[ 95]اىْغبء:  {ی ی ی  }: ق٘ىٔ أُ األخجبس ٍِ مضٞش ٗظبٕش: ]ثٛش٩ثٯز دٔ٪٦ٛ =
 [. فأعقط ٕبْٕب ٍضجزب مبُ

عٞ ٯوظٮ ، إ١ ٣ذٰج ٢ٟ ثأل٣ذٰجء ٗج١ ٯغض٠٘ٚ ثٛـجهز: ]٧٩ٮ ٓ٪ٙ ثإلٟجٝ ُٮ ثٛقذٯظ( ٔ) 
عٞ ، ٩ٯ٤ذز د٦ ُٮ دـ٢ ثٛق٪سثهلل صذجسٕ ٩صوج٬ٛ ُٮ ثٛذجح ثٛ٪ثفذ ُخشػ د٦ ٢ٟ ثٛؾ٤ز 

 [. ال ٯ٤ؾ٦ٰ إال ثالهضشثٍ ٩ثٛض٪دز
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٧٩٘زث عٔـش ثٛش٩ثٯز ثٛغج٣ٰز ه٢ ثالهضذجس ٛؼوَ ع٤ذ٧ج 
٣٩٘جسر ٟض٨٤ج ٩صؼ٨٤٠ج ٜٛضٰٔز د٘ض٠ج١ ثإلٟجٝ ٨ُٰج ٛقٰٔٔز ٟوضٔذ٥ 

 . ُٮ ث٠ٛٔجٝٯظـ ثالعضذالٙ د٨ج ٢ٟ٩ عٞ ال 
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 اخلامتة

 
عٜـش ثٛؼ٪ء ٨ُٰج ه٬ٜ أدشص ٩د٨زث ٣ظٚ إ٬ٛ خضجٝ ٧ز٥ ثٛذسثعز ثٛضٮ 

٩ثٜٛضج١ ٛٞ ، س٩ثٯض٢ٰ ٯقضؼ د٠٨ج ه٠ٜجء ثٛشٰوز ه٬ٜ ٣ِٮ صقشٯَ ثٛٔشآ١
ٜٛذسثعز ٩ثٛضقٰٜٚ ٢ٟ ٓذٚ ه٠ٜجء ــ دقغخ ه٠ٜٮ ثٛٔجطش ــ صخؼوج 

 . ثٛشٰوز ٩ثٛغ٤ز ه٬ٜ ثٛغ٪ثء
٦ِّ٤ ٩ٗش٦ٟ ٩ثٛضٮ أعِشس ه٢  َٟ ٧٩٪ ٟج ٠ٓش د٦ ٤٧ج دِؼٚ ثهلل صوج٬ٛ ٩

ثالهضذجس ٩هذٝ طقز ثالعضذالٙ د٠٨ج ه٬ٜ ٣ِٮ عٔ٪ؽ ثٛش٩ثٯض٢ٰ ه٢ 
صقشٯَ ثٛٔشآ١ ُؼاًل ه٢ ٟوجسػض٠٨ج ٛألخذجس ث٠ٛغضِٰؼز ٩ث٠ٛض٪ثصشر 

 . ث٠ٛظشفز دجٛضقشٯَ
٩ط٬ٜ ثهلل ٩عٜٞ ٩دجسٕ  ،٩آخش ده٪ث٣ج أ١ ثٛق٠ذ هلل سح ثٛوج٢ٰ٠ٛ

 . ه٬ٜ ٣ذ٤ٰج ٟق٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طقذ٦ أؽ٠و٢ٰ
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