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الواسطة املبهمة 471 | ..

واحلمد د ربرالراملنيدددلصالروامل د د ر،رواملسد د لر حمدددورلمد د رونيملد د رامل د د الر
امل لهرين،رواملحمنينةرامل ائمةر حمورأ

ائهمرأمجنيال .ر

املدخل:
يوج ريفركتبراحل يثراملني ي رمنراملروايلتراملد ريفرندن هلرواند ةرم همدةر
بالراحلسنربنرلم ربنرمسل ة،روبالرأبلنربنر ثملن،روهير حمورحنوين :ر
النحو األول :ملركلنتراملوان ةرف رمتنيد ة ر رادلررمثد رع دنر داروا د ر ر
أورع نر ّ رمنرأصحلبنل رأورملرشلب رذملك،روهدااركدثار-رففديراملادليفرو د ارمدلر
يقرلرمنرملئةراوايةر .-ر
النحووو النو

 :مددلركلنددتراملواند ةرف د روا د رمثد رع ددنربنيددأرأصددحلب

ر

أورع مّنرذكرا ،روهاارأق رددرففيراملاليفرملريقرلرمنرمخسر شر راوايةردد .ر
واص

َظرأنَّ ريُتنيلم رمعراألولرمنيلمحمةراصُنيتربرومعراملثلنيرمنيلمحمةراصُرن  .ر

و نليتنددلرموجَّهددةررىلراملنحددوراألولرددددرأي:رمددلركلنددتراملوان د ةرف د رمتني د ة ر ر
رالًرددرللوملالر

ّراصشاحمةربلال تملةر حمور سللراال تملل.روق رذملكر حم ندلر

أنرالرنغف ر نرأمررمهم،رأ ينروجوةرمثر ر محم ةرملحم حث،رأور د لروجوةهدلرمدنر
نل ةرأند رهد رجوجد رمشداحمةر محم دةرحنتدللر ىلر حمهد رل،رألرأنرامل حدثرادرلرمدنر
املرتفراملنيحممي؟
أقول :مملرالرشكَّرف رأنرهدااراملتنيد اربددرع داروا د رالريد لر حمدوراجتمد رلعر
مجل ةرميتنعراجتمل همر حموراملاال،ر ذا:رألولروهحمةراألمرريستحقراصتلبنية.رننيدمر
الرج د راملنوبددةر ىلرةريقددةر سددللراال تمددلل،رصددلرجت حم د رمددنروقددتروجهد رمل سددلر
بلملقحم حمال،ر الربني راملنيجزر نر د ّراصشداحمةربغاهدلرممدلرهدورأيسدررمنهد رل.رومدلرميادنر

| 471



املتش ثرب رحل راصشاحمةرب رخوضريفر محم ةر سللراال تمدللرأمدرانررقد ريغن دلنر
نر سللراال تمللروهمل:
األمر األول :اال تملةر حمورجني ارع نر اروا

ع، 1روههنلروجوا:
ددةر حمددوراملاددال.رقددللر

الوجووا األول:رة ددواراالةمانددلنربني د لراجتمددلعر

احملسين:رعفإذارقللراملراوي:ر نر ّ رأور نرمجل ةرأو:ر نر داروا د رأورأمثدللر
نرررننيدرفراحملداوفالرامسدلربلصد
ر
هااراملني لااترند ينر حمدورا ت دلاراملروايدة،رو

ر

واملال،رمل ةمانلنربني لركالرمج عراجلمل ةراصاكوا ريفرأخ لاهم ع. 2ر ر
واملفرقربالرهاارامل ريقدةروامل ريقدةراملد رحندنرب د ةرا تملةهدلر–رو نركدلنر
واقنيهددلرأي ددلراال تمددلةر حمددور سددللراال تمددللر–رهددورأنرهدداارامل ريقددةرجقدررلر
اال تمدلةر حمدوراملروايدةربنفديرا تمدللراملاددالر،ر تدور حمدورجقد يرركدونراجلمل ددةر
مج نيلر ارمو قال.ريفر الرملرنري را تملةارهور لترأنرأ

راملروا ر حموراألقد ر

قةربنفيرا تمللرأنراجلم عرمنر اراصو قال.رواملفرقروااح .ر
وارأورالرجتم؟رميانراملقول:ربأنر

ولراالةمانلنر حمدور

وه رجتمرهاارامل

حنوركحميرمدنرهاداارجنيد ارف د رلدللرملحمنقدل ر.رفهدوريتدرأ ررب

نيدةراملق د ةراصنقوملدةر،ر

وباددونراملنق د رمف د رأورلم د ،روباددونراملنددلقحمالرمددنرمشددلالرمتني د ة رألرمددنر
مشددرلروةريقددةروا د ،روباددونهمرمددنرأه د ربحم د روا د رأورمددنرب د ةرمتني د ة ،ر
فحم ت بر! ر
الوجا الن
نسيرجني الرامل

 :ملرذكراراحملقدقراملسد زوارايريفراملداخا رر ند رراملاد لررف مدلررملدورر
راملفلئتةرقلل:رعوقومل :ر"ر نر اروا

رمنرأصحلبنلر"رددررينيدينرريفر

اوايةر حميربنرأن لطردري لر حمورجني ةراملرواية،روظهوارصحةراخلربر ند ا،ررومثد رر

ع 1روهاارامل ريقةرملورمتترملالنترأ دمرنفنيدلرمدنراملثلن دةهرألنهدلر دريريفركد رمدواةر ّدررف د ر
بدع اروا

روحنوارملاملكرق ّمنلهل .ر

ع 2رحبوثريفر حممراملرجلل:ر .222ر

الواسطة املبهمة 477 | ..

هااراملا لر ن رانيفراملدروا ررو د لررصدحةرراملتنيويد رر حمدوررنقحمدهمررالري د ارر دنرر
املثقلتراألج ءهرصلرف رمنراملتحم س ع. 1ر ر
و حمَّقر حم رأبوراصنيلمليراملاحم لنديرربقوملد :ررعوأندتررخد ارربدأنررة دوارراملظهدوارر
اصدداكوارل د راإلشددالل،رنددواءركددلنراملظهددوارمسددتن ار ىلرنفددسراوايددةراملني د لرألر
جني ااربغاروا

،ربد رر حمدورراألولريحمدزلررأنريادونرراوايدةرراملنيد لررجنيد ي ررملحممدرويرر

ن ع . 2ر
أقول:رملرذكدررمدرنراملتنيحم دقرمدتالر،رأمدلراالولرفواادحر،رورأمدلراملثدلنيرف الملدةر
ع نر اروا

ر حموراألكثررمنراال دنالرمسدحممةر،رملادنرأيررجحم د سريفرقدولراملثقدةر

ددنر دداروا در راذاركددلنواريفراملواقددعرمتني د ةينرورنركددلنوارمج نيددلر ددارمنيحمددومير
املو لقة؟!روه ريفرقولرأ

نل:رمسنيدترمدنر داروا د رأند ر د ثركدااروكداار ذار

مسني رممنرالرينيرفهمرجحم س،رأورظهواريفرصحةراخلربر ن ا؟! ر
الوجووا الن لو :رةالملددةر ددنر دداروا د ر حمددوراالنتفلاددة،رذكددررأبددوراصنيددلملير
املاحم لنيع 3رأنرذملكرجللربنلءًر حمورا ت دلارراخلدربرراصسدتف أر،رخ وصدلرربندلءًرر حمدورر
كونراص ااريفراالنتفلاةر حمورملرفدوقرراملوا د ،رور قَّدبرصدل براصد اا رر حمدور
اوايةريفرنن هلرع نر داروا د ،رقدلئ :رعوالري درر اندلالر،رألنريفرقوملد ر دنر
اروا

رمنرأصحلب ر شنيلاارعبلنتفلاةرذملك ع 4ر ن ا ع . 5ر

ع 1رذخا راصنيلة:ر .324ر
ع 2راملرنلئ راملرجلمل ة:ر .565/3ر
ع 3راملرنلئ راملرجلمل ة:ر .141/2ر
ع 4ريفرهلمشراص اا رأنريفربنيأراملنسخرهادااررعبث دوترمد ملوال ،روهدورموافدقرصدلر ادلار
ن راملو

ريفراملفوائ رع، 243رو حمقر حم ربقومل :رعوفورجنيحم حم رجأم رفتأم

.روملنيحمد رأااةرأنر

املث وتر ن راملراويرمل سر جةر حم نل،رم لفلر ىلر قمراإلشنيلار نراملنفع .ر
ع 5رم اا راأل الل:ر .152/1ر
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أقول:ريفراص نورنظر،رفدأيرةمل د ر حمدوركفليدةراالنتفلادةربنينوانهدلر،رالرمبنيندور

أكثررمنروا

روالر اا،رورريث ترق للرنا ر ق ئ ةرمسدتوف ةرملرشدروطراحلج دةر،ر

والرشر ةركاملكر حموراملنيم ربلخلربراصستف أرو نررريوجبراالةمانلن.مدعرأرنر
صل براص اا رDرقللرف ر شنيلاربلالنتفلاة.رواإلشنيلارالرينفنينلرش ال.
الوجا الرابع :ملرأشلارامل راملو
اجلحم ر نر اروا

رامل ه هلني،رفإن ربني رأنرا تربراوايةراملثقدةر

رأقوارمنركثارمنرامل حل رقلل:رعوامبلرينيد ررمدنررامل دحل رر

بنلءًر حمورأن ري ني رأنرالرياونرف همر قةروف رجأم ! ع. 1
أقووول :األقوائ ددةرامل د راملتددزلربهددلرDر ددارب ّنددةروالرم ّنددة،رورجأمحم د ريفرلحم د ر.ر
فلألمررحيتللر ىلرمنيرفةر

ةرمشليخراملراوي،روكمرفد همرمدنراملثقدلتر،روكدمررفد همر

مددنر دداراملثقددلترو الرفهدرورظددن،روررريث ددترا ت ددلارم حمددقراملظنددونراملرجلمل دةر،رالر
م حمقل،روالر ن رخ وصراملقلئحمالربلالنس اةرامل غاريفربللراملرجلل.رفدإرنرمتلم دةر
مق ملترةمل د راالنسد اةرالرجد حلر ج ّدرةركد رظدنر،رفدلملظنونرمراجدبرمدنر دثر
املش ّ روامل نيف،روالريافيرةمل راالنس اةرملحمم اراىلرأةنلهل،رفحم تأم !.
وجا للمنع :هاارومقلب رذملكرميانرأنريقرلروج ررملحممنعرمنراملق ول،روهور
نفسر

ولراملثقةر نراملت ريحربلنمراملراوير ىلر اروا د ر،رأور د ّر ،رأور اهدلر

ينيينر

لروجوةر قةرب نهم،رو الرفاكرراملثقةرأوىل،رف د ريدتمراملسدن روالر لجدةررىلر

اإليهلل.رر ر
ملانراإلن لفرأنرهااربني ،روالرينح درراملسد برمبدلرذكدررمدعرأرند ركدثااررمدلر
ياكرراملثقةر ىلرجنبر اراملثقة،رب رو ىلرجنبراملثقةريفراألنلن .

ع 1راملفوائ راملرجلمل ة:ر .53ر

الواسطة املبهمة 471 | ..

تفسري الواسطة املبهمة
األمر الن

 :جفساراملني ّ روب لنراصق وةينربني لا رع اروا

راملواقنيةربدالر

احلسنربنرلم ربنرمسل ةروأبلنربنر ثملن.ر ر
نر دد يثرجفسدداراصددراةرمددنرعاملنيددر ّ رأورع دداروا دد رريظهددرررمددنراحلددرّر ر
املنيلمحمير،ر ثرقللريفراملفلئ راملثلملثة:رععوقد ررواةريفرأندلن رراملادليفررو داار:ر
عاحلسنربنرلم ربنرمسل ة،ر دنرر دارروا د ر،ر دنررأبدلنر .رروقد ررواةر-ريفر د َّ رر
أنددلن ر-راملت ددريحربأمسددلءراصق ددوةين،ربقومل د :رع دداروا د روهددم:رجنيفددرربددنر
لم ربنرمسل ة،رواص ثمي،رواحلسنربنرمحدلةر.ركمدلرريفراملتهدايبرريفربدللرراملغدرارر
واجمللحفةررو اا ع . 1ر
وأواةريفراملونلئ رنن راوايةرهااا:رعلم ربنراحلسنربإننلةار دنراحلسدنرر
ابنرلم ربنرمسل ة،ر نرجنيفدررروراص ثمديررواحلسدنرربدنررمحدلةرركحمدهمر،ر دنررأبدلنرر
دددنرأبددديراملني دددل

رامل ق دددلق،ر دددنرأبدددير د د رابر`رقدددلل:ر ذارجشدددل رقدددولريفر

ةريق ...ع. 2ر ر
و حمقر حم ريفراالمشررقدلئ ر:رعيفركدثاررمدنرراألندلن رراحلسدنرربدنررلمد رربدنرر
مسل ددة،ر ددنر دداروا د ،ر ددنرأبددلن.رومددنرهنددلرومددنرموااددعرأخددررجنيحمددمرجحمددكر
املونلئط  .ر
وهااراحلد يثرواةريفراملتهدايبرع 3روملد سريفرندن ارأربدلنر حمدورمدلريفربنيدأر
امل نيلتع 4رملان رموجوةريفرة نيةرأخراع، 5روملريفراألخا ررأصدحرهررألند رررجدرةر
اوايةرجلنيفر،روالرملحمم ثمي،روالرملحمحسنربنرمحلةر نرأبيراملني ل
ع 1رونلئ راملش نية:ر .141/33ر
ع 2رونلئ راملش نية:ر .445/12ر
ع 3رجهايبراأل الل:ر .133/1ر
ع 4رحتق قراملس ر سنراخلرنلن،رة نيةرةااراملاتبراإلن م ة .ر
ع 5رحتق قر حمورأكربراملغفلاي،رة نيةرمات ةرامل

وق .ر

ربلص لشدر ررف مدلر
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بأي ينلرمنراوايلترابنرمسل ة.روواةتراوايةرأمح ربنراحلسنراص ثمير نرأبدلنر ر
ر

نرأبيراملني ل

ع1

.ر ر

ورريرة ردر سبرجت نيي ردريفرأيرمواعرنيخررذكدررملث دةرأورأكثدررمني دنالربدالر
احلسنربنرلم ربنرمسل ة،روأبلنربنر ثملن.رر ر
ننيم،رواةتراوايةرابنرمسل ةر نرأكثدررمدنروا د رمني دنالر،رملادنر دنر دار
أبلنروهااراجمللم عرهي:ر ر
 -1رابنرابلط،رواحلسالربنرهلشم،روصفوانر نرابنرمسالنع. 2
 -2رلم ربنرأبديرمحدز ر،رو سدالربدنرهلشدمر،روابدنرابدلطر،روصدفوانر دنر
ينيقولربنرشني بع. 3
-3رابنرابلط،روابنرج حمة،روصفوانربنرحي ور نر نحلقربنر ملاع. 4
 -4ر

راب،روجنيفررولم ربنراملني ل

ر نراملني ع. 5

 -5ر حميربنرابلط،رواحلسالربنرهلشدمر،روصدفوانربدنرحي دور دنر د

ربدنر

املقلنمع. 6
 -6ر سالربنرهلشم،رو حميربنرابلط،روصدفوانربدنرحي دور دنرينيقدولربدنر
شني بع. 1
هااراجمللم عرهيرامل رأشلار مل هلراحلرر.رر ر

ع 1راملاليف:ر،134/5ر .222ر
ع 2راملاليف:ر.111/6رررر ر
ع 3راالنت

لا:ر .241/1ر

ع 4راملتهايب:ر .121/6ر
ع 5راملتهايب:ر.126/1رررر ر
ع 6راملاليف:ر .62/1ر
ع 1راملتهايب:ر.151/1رر ر

الواسطة املبهمة 414 | ..

وملانري قوراملسؤال:ره رلرةروجوةر

ةرأورأكثرريروير نهمرابدنرمسل دةر

يفرةريقرأورأكثرريافيريفرجفساراملني ّ راجملهوملةروب لنراصدراةرمدنر داروا د رأرينمدلر
واةا؟ ر
ق ريقلل:رننيم،رفإنرن برهااراملظلهر رهوروصولركتللرشدص

ربدأكثررمدنر

ةريقرف اكرراملونلئطريفرمواعرأورأكثرر مريرت رذكرهدلراخت دلاار،رفلملظدلهررمدنر
املرت راإل لملةر حمورملرب َّن ريفربنيأراصوااةروهورمتنيلاف .ر
وهاارددرملورمترددر منلرينفعريفراصقللرملدور دترأنرلمو دةرمني ّرندةراوتر دنرأربدلنر ر
رددركملرقوّينلاردد،ر حمدورأند رملد سربداملكراملوادو ر،رفإند رورنركدلنرجدر رأولراملسدرن ر
ا تملةار حمورنن رندلبقرأمدراررمتنيلافدلررملادنرذكدررواند ةرم همدةريفروندطراملسدن ر
ا تملةار حمورنن رنيخررمل سركاملك .ر
وملورنحممرفإن رف ملرملوركلنراملسن رذواملوان ةراص همةرال قلرملسن رق رب ّنترف ر
املوان ةرواحلللرهنلرمل سركاملك .ر
املحمهمر الرأنريقللر نراألمرركلنركاملكريفراص لةا،رملانرأصدحللراجلوامدعر
احل يث ةرفرَّقوهلرحبسبراألبوالراملفقه ةرفلخت راملرتج ب .ر
وملانرانَّورملنلراملو وقربهاا؟! ر
ق ريقلل:رملد سرادروايلررأنرجث دتراوايدةراجلمل دةر دنرأبدلن،راصهدمرأنرهداار
املونلئطرمملر ترا تملةرابنرمسل ةر حم هلريفراملنق ،روالرينظرر ىلرمنراووار ند ،ر
فتأم ! ر
وك فركلنر نر

راالةمانلنربوجوةر قةريفرمَنرجوَّن واربدالراحلسدنربدنر

لم د ربددنرمسل ددةروأبددلنربددنر ثمددلنرا تمددلةار حمددوراملتني د اربدددرع ددنر دداروا د ر ر
أور

راالةمانلنربني لراج تمدلعر

دةر حمدوراملادالرأورو دقربتفسداراملنيد َّ رمبدلر

ذكراراحلرراملنيلمحميرف هلروننيمت.رو الرفت

راملنوبةر ىلر سللراال تملل.
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حس ب االحتم ل
نتاحممريفر سللراال تمللر نرقرينةرموج ةرمل ةمانلنراملنو يع 1روهدير:رأند ر

وفقر سللراال تمللركمرهير ظوظروجوةر
يافيروجوةروان ةروا

ةرونلئطرمنر اراملثقدلتر–فإند ر

رمنيتم -ربدالراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةرورأبدلنر؟ر

ة نيددلركحممددلرحاةترامتنددعراال تمددلةر حمدروراملروايددلترذاتراملوان د ةراجملهوملددة،رو ذار
ج دلءملتر تددورج حمد ر د اررالرحيددتفظربد راملدداهنرامل شدرير،رأورالرينيددتينربد راملنيقد ءر
أمانراال تملة .ر
ومنراملوااحرأنرهااريتوقفر حمورمنيرفدةرمشدليخرابدنرمسل دةراملداينر تدتر
اوايت ر نهم،رومنيرفةراملثقلترمنهمرمدنر داراملثقدلتر،ربد رويتوقدفر حمدوراألرصدحر
حمورمنيرفةر

ةراوايلجهم.رفحسللراال تمللريتأ رربني ةراملروايدلتر.رواداارالبد ر

منراملق للرب اانةرجلم عرمدنرواةتراوايدةراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةر ند ريفر
كتبراحل يثراملفقه ةرو اهل،رويفركتبراملفهلا

،رومنيرفةرمنر تدتراوايدةرابدنر

مسل ةر ن رمنراملايرذكرتراوايت ر ن ،رملانهدلر دارصدح حةرصشدراحمةرمدلر،رومت دزر
املثقةرمنر اا،رو سللراوايلتراملفريقالروق راملشروعربداملكرالبد رمدنرراملاد لر
يفرأموا:ر
األموور األول :يفراملتنيريددفربلحلسددنربددنرلم د ربددنرمسرل ددة،روب ددلنرة قت د ،ر
وصحةراوايت ر نرأصحللراإلمللرامل لةقر_ربلص لشر ،رو نلوين ريفراألنلن  .ر
قللراملنجلشي:رعاحلسنربنرلم ربنرمسل ةرأبورلم راملاند يررامل دايفررمدنرر
ش وخراملواقفة.ركثاراحل يثرفق ر قة.روكدلنررينيلند رريفراملوقدفررويتني دبر.رأخربندلرر
لم ربنرجنيفر..ر ىلرنيخرراخلربروف ر نالاراحلسدنربدنرلرمد ربدنرمسل دةرملف د حمةر
مددنرف ددلئ راإلمددللرااددلةير_ر ددمرقددللراملنجلشددي:رومل د رركتددب،رمنهددل:راملناددل ،ر
ع 1ر مل سراصراةرأن ر جّةرو نررريوجبراالةماندلنراملفنيحمدي،ر تدوريقدللررريقدمرةمل د ر حمدور
ج ةراملق عراملنو ي،رف

ر نراالةمانلنراملنو ي .ر

الواسطة املبهمة 411 | ..

امل د ق،راحل د وة،رامل د يلت،راملق حمددة،راملسددهو،رامل هددوا،راملوقددت،راملشددرا،رامل ددع،ر
املغ ة،رامل شلاات،راحل أ،راملفرائأ،راحلج،راملزه ،رامل
أخربنلرأبور

،راجلندلئزر،راملحم دل ر.ر

رابربنرشلذانرقدللر:ر د نلرر حمديرربدنرر دلمتررقدللر:ر د نلررلمد رربدنرر

أمح ربنر لبترقدللر:راويدترركتدبرراحلسدنرربدنررلمد رربدنررمسل دةرر ند ر.روقدللررملندرلر
أمح ربدنرر د رراملوا د ر:رقدللررملندلرر حمديرربدنرر شدير:ر د نلررمح د رربدنررحيدلةررقدللر:ر
مسنيددترمددنراحلسددنربددنرلم د ربددنرمسل ددةرامل ددايفر-روكددلنرينددزلركن د ر-ركت د ر
اص دنفةر،روهديرر حمددورهداارراملشدر رروحيددلة ركتدللررحيدلا ررأبددير د ررابر_.روقددللر
مح رجوفورأبور حميرمل حمةراخلم سرخلمسرخحمونرمدنررمجدلةارراألوىلرندنةرر د ثرر
ونددتالرومددلئتالربلملاوفددة،روصددحمور حم دد ر بددراه مربددنرلمدد راملنيحمددوي،روةفددنريفر
جنيفي ع . 1ر
قللراملش خرامل وني:راحلسنربنرلم ربنرمسل ةراملادويفر،رواقفديرراصداهبر،ر
الرأن رج راملت لن ف،رنقيراملفق ،ر سنراالنتقلة.رومل ر

ونركتلبل،رمنهدلر:ركتدللرر

املق حمة،ركتدللررامل د ر،ركتدللررامل د للر،ركتدلرلراملشدراءرروامل دعر،ركتدللرراملفدرائأر،ر
كتللراملنادل ر،ركتدللررامل د قر،ركتدللرراحلد أر،ركتدللرروفدل ررأبديرر د ررابر_ر،ر
كتللرامل هوا،ركتللراملسهو،ركتللراصواق دتر،ركتدللرراملزهد ر،ركتدللررامل شدلااتر،ر
كتللراملد الئ ر،ركتدللرراملني دلةاتر،ركتدللرراملغ دةر.رومدلتررابدنررمسل دةررندنةرر د ثرر
ونتالروملئتالريفرمجلةيراألوىل،روصحمور حم ر براه مربنرلم راملنيحموي،روةفدنرر
يفرجنيفددي.ررأخربنددلرجبم ددعركت د رواوايلج د رأمح د ربددنر د ون،ر ددنرأبدديرةلملددبر
األن لاي،ر نرمح ربدنررحيدلةرراملن ندوائير،ر ند ر.روأخربندلررأمحد رربدنرر د ونر،ر دنرر
حميربنرلم ربنراملزبا،ر نر حميربنراحلسنربنرف لل،ر نراحلسنربنرلم ربن ر
مسل ة ع . 2ر

ع 1رفهرنترامسلءرم نفيراملش نيةرعاجللراملنجلشي :ر43ر–ر .42ر
ع 2راملفهرنت:ر .133ر
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وذكراراملشد خررامل ونديرريفراملرجدللرريفرأصدحللراإلمدللرراملادلظمر_رقدلئ :ر

عاحلسنربنرلم ربنرمسل ة،رواقفي،رملترننةر ثرونتالرومدلئتالر،رياندوررأبدلرر
حمي،رمل ركتبرذكرنلهلريفراملفهرنت ع. 1
أقووول :الر شدداللريفرو لقددةراحلسددنربددنرلمدد ربددنرمسل ددةربنيدد رجن دد

ر

املنجلشدديرو د لراصنيددلاضر،رفددلملوقفرالريددؤ رريفراملو لقددة،رفهددورمل د سرممددنرابت د عر
اصاهب،ر توريقللرالب رملحمم ت عرمنرواعرأ لةيثريد ر مربهدلرماه د رويسدتم ر
املنل

ر مل ،رو نالاارف لئ راألئمةراصتأخرين eرالريستحمزلراملادالر،رففدرقركد ار

بالرمنريناررف

حمةرص تن لترفاريةروبالرمنريتنيمّ راملاالرمل

مرماهبرينيتنق .

وهن مط لب مهمة تعرض هل :
املطلب األول :يفرب لنرة قت .ر ر
جق ّلرأنراملش خرذكراريفرأصحللراإلمللراملالظمر_،رفدإذارادممنلررمل د رمدلر
يسدل

ر

ر حم د راال ت ددلارممدلر اددير ددنراملسد راملربوجددرةيريفرمونددو ت راملرجلمل دةر:

عواملروا ر نرأبيراحلسدنراألرولر_رجحمدهمرمدنراخللمسدةر.روامبدلرشدلاكهمربنيدأر
منيمّريراملرابنية،رورشلذرمنرك لاراملسلةنة ع 2رجاونراملنت جةرأن رمنراملسلةنة،رف ر
حيتم رأنرياونرمنراخللمسةرف

ر نراملرابنية،روهااروااحرصنرمل رأةنورمملاندةر

يفراألنلن  .ر
هااارميانرأنريقللرملان راني فرج ا،رأوال:رمنرم

ظةرمنراوار دنهمر،رومدنر

اووار ن ريظهررأن رمنراملسلبنية،رفدإنرأر حمدبراواريلجد ر دنرمَدرنرهدمرمدنراملسلةندةر،ر
كمحم ربدنرأربدير مدار،رو د رابربدنرج حمدةر،رواحلسدنربدنرل دولر،روأمحد ربدنر
احلسنراص ثمدير،رو حمديربدنراحلسدنربدنرابدلطر،روجنيفدرربدنرمسل دةر،رو سدالربدنر
هلشم،روصفوانربنرحي و،رو

سربنرهلشم،رو حميربنراملننيملنرو اهم .ر

ع 1راألبوالرعاجللرامل وني :ر .335ر
ع 2ر الاريفرحبوثريفر حممراملرجلل:ر .144/5ر

الواسطة املبهمة 411 | ..

وبنيأرمنر تتراوايت ر نهمرمنراخللمسةرهمرممنرةللر مدرارحب دثريدروير
ن رمنرهورمنراملسلبنية،ركوه بربدنر فد رع 1رهداارمدنرجهدةرومدنرجهدةرأخدرار
أ حمبراوايلج ريرويهلرمح ربنرحيلةراملن نوائيع 2روهورمنراملثلمنةع. 3

ر

و لن ل:روفل راحلسنربنرلم ربدنرمسل دةرندنةر263رهددركمدلرذكدراراملنجلشدير
واملش خ.روفرضركون رمنرأصحللراإلمللراملالظمر_ريسدتحمزلركدونر مدرارأركثدرر
منرملئةرننة،روررياكرريفراصنيمرين .ر
ومملريؤي رذملكر

لروجوةرأيراوايةرمل ر نراملالظمر_رفتأم ! .ر

الريقلل:رهاارالرينفيركون رمدنراملسلةندةروهدمرأرصدحللراإلمدللرراملرادلر_ ر
ر

رف د ريث ددتركون د رمددنراملسددلبنية،رفإن د ريقددللر نروف ددلترمددنرهددمرمددنرامل قددةر
املسلةنةرجرتاو ربالر213رو233رهدرأملرمنرجرتاو روف لجهمربالر263رو213رهددررفهدمر ر
ر

ع 1راملظلهرر ةاا روه بربنر ف

رملحم قةراملسلةندة،رروبقدلهارر ىلرحمدنررميادنررصدنرركدلنررمدنرر

امل قةراملسلبنيةراملروايةر ن روذملكرألمرين:ر ر
 -1ر نراملش دخريفراملدفهدرنتراواركتدلب ر نرةريقرلدم ربنراحلسالروهورلدم ربنراحلسدالرر
ابنرأبيراخل لل.روهورمنراملسلبنية .ر
-2راوايلترمنرهمرمنراملسلبنيةر ن ركثا رم ثو دةرريفراملاتدب،رركمحمد رربدنرراحلسدالررابدنررأبديرر
اخل للردددرراوايلجد رريفراملتهدايبررو د اررمخدسرر شدر رراوايدةرردددرروامل دلةرير،رلمد رربدنرر حمديرر
املاويفرعأبورمس نة ،رهاارورريوج روالريفرمواةروا

روان ةرب نهمروب ن  .ر

ومنراملوااحرأنراوايلترمَنرهمرمنرامل قةراملسلةنةر ن رالرجدؤ ررريفر دوترراوايدلتررامل قدةرر
املسددلبنيةر ن د .رفمددنركددلنرمددنراخللمسددةروبقددير ىلراملسلةنددةرجددروير ن د راملسلةنددةرواملسددلبنيةر
ون أجيراصزي ريفراصحمحقراملثلملث .ر
ع 2رالريؤ رروقوعر حميربنراحلسدنربدنرف دللريفر دلنيرةدرقراملشد خرريفراملفهرندتر ىلركتدبر
احلسنربنرلم ربنرمسل ةهرألنراملظلهررأنر حميربنراحلسنربنرف للرمنرأ

اثراملسلبنية،ر

صلرذكرريفرجرمجت رمنرأن ررريدرور دنرأب د ربلص لشدر ،رو مندلراواراوايدلترأب د ر دنرأخويد .ر
ومنيحمولرأنرأبلارمنراملسلةنةروأخواارمنراملسلبنيةرفتأم ! ر
ع 3رمنرش وخراملاحم ين،روهمريفراملثلمنة .ر
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منراملسلبنيةركملرذكراراملس راملربوجرةيرDع . 1ر
املطلب الن

 :يفرصحةراوايت ر نرأصحللراإلمللرامل لةقر_ربلص لشر  .ر

منراص حمبراملسلبقريت حر

لرصحةراوايت ر نرأصحللرأبير

رابر_ر

بلص لشر هرألنهمرمنراملرابنيةرواخللمسةروهورمنراملسلبنية.ر ر
هااروق ريقللر نراصمنو عرمنراوايدةرة قدةر دنرأخدرار مندلرهدورف مدلررذاركدلنر
املفلصد رة قددتال،رمثد راوايددةراملسددلبنيةر ددنراملرابنيددة،رأمددلر ذاركددلنراملفلصد رة قددةر
ركروايةراملسلبنيةر نراخللمسةرفحم سرممنو ل،رفا دلاراملسدلبنيةرميادنهمراملروايدةر

وا
نرأ

اثراخللمسة.رو حم رميانراوايةرابنرمسل ةر دنرأ د اثرأصدحللرأربدير ر

رابر_ .ر
هااارق ريقلل،ر الرأن ر فحمةر نرأنرأ
ك لاراخللمسة،رومل سرمنرأ
رري ا رأبلر

اثرأصحللرأبير د رابر_رمدنر

ا هل،رو منلرأ د ا هلرأصدحللرأبديراحلسدنر_رممدنر

رابر_.ر ر

ورق ريقرلرق ولراملروايةربلال تملةر حمورأمرين:ر ر
 -1نربحموغراملشص

رننراملثملنالرأمرٌرة نيي.ر

 -2نرحتم راملروايةريفرننراملنيشرينرأمرٌرة نيي.رر
بنلءًر حمورهاينراألمرينر ثرأنروفل راإلمللرامل لةقر_رننةر142روموتر
ابنرمسل ةرننةر263رميانراوايةرابنرمسل ةر نرأصدحللراإلمدللررامل دلةقرر_ر
بشدا رة نيدير.رفإنّدر رملددورفددرضرأنرشص دلروملد رنددنةر126ريادورنر مددرارنددنةر146ر
شرينرننة،رف مانرأنريروير نراإلمللر_رألن ري ا رننتالرمنر مراراص دلا ر
ف اونرقلةاار حمورحتم راملرواية.رو ذار مّررمثلنالرننةرجاونروفلج ر236روصلركلندتر
وفل رابنرمسل ةرندنةر263رميادنرأرنرجادونروالةجد رندنةر123رف ادونر مدرارندنةر
233ر شرينرننة،رف د ا ر د ثرندنواتررمدنر مدررذا راملشدص ررف ادونررقدلةاار
ع 1ر الاريفرحبوثريفر حممراملرجلل:ر .131ر

الواسطة املبهمة 417 | ..

حمورحتم راملرواية،رهااارميانرأنريقرلركونراوايدةرابدنرمسل دةر دنرأصدحللر
اإلمللرامل لةقر_رأمرارة ني ل .ر
وملانراإلمالنرشيءرواملوقوعراخللاجيرشيءرنيخر،رفلصنهجرامل دح حراملداير
ين غديراجرل د ريفرق ددولراوايدةررااور ددنرنيخدررأور د لرق وادلرهددوراملدايريسددتن ر ىلر
امل قلترامل را تم رف هلراصني لترامل
ملو ظرف هلراصني لرامل

ني ةراصتنيلافدةريفرحتمد رونقد راملروايدةرركمدلر

نييرملأل ملاروق روقعرف هدلراملشد خرامل ونديرDريفرامل قدةر

املثلن ةر شر ،رب رق رالريافيرلرةر

لر بلءرامل قةر دنراملروايدةر،رو مندلرحنتدللر ىلر

متلبنيةراوايلج راألخرا.رفإذاركلنترج راوايلترااور نرنيخرربلملواند ةرالريافدير
ظهواراملسن ريفراالج للرملورواةتراوايت ربلص لشر .رو حمورهااراألنل

رمنركلنر

منرامل قةراملسلبنيةركلحلسنربدنررلمد ربدنرمسل دةرالريدروير دنرصدغلاررأصدحللر
أبير

رابر_راملاينرهمرمنرامل قةراخللمسة.رف

ر نراملا لاراملداينرهدمرمدنر

امل قةراملرابنية،ر الر ذارقلمترقرينةرخلصة .ر
هااروربتت عراوايلترابدنرمسل دةريفركتدبراحلد يثرورجد نلرأند ريفررأكثدررمدنر
املن فرجوج ر ثرونلئطرب ن روبالراإلمدللررامل دلةقر_رويفرامل دلقيرواند تالر
وررخيرلر نرذملكر ال:ر ر
 -1ريفر شر رموااعروج تراوايت ربأابعرونلئط،رمنهل:ر ر
رع..ر نرجنيفرربنرمسل ة،ر نر حمير مرانراملشفل،ر نرابنييربنر د رابر،ر
نر

راملرمحلنربنرأبير

رابرامل

ري،ر نرأبير

رابر_ر ..ع . 1ر

رع ..نرجنيفرربنرمسل ة،ر نراحلسنربنر ايفة،ر نرمج ،ر نراملف د ر
ابنريسلا،ر نرأبير

رابر_ر ..ع . 2ر

ع ..نرجنيفرربنرمسل ة،رو حميربدنرخلملد راملنيدلقوملير،ر دنركدرالر،ر دنرابدنر ر
ر

ع 1راملاليف:ر .22/6ر
ع 2راملاليف:ر1ر .153/ر
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مسالن ،نرأبيرب ا،ر نرأبير

رابر_ر ..ع. 1رو اهلرمنراصوااع .ر

 -2ريفرموااةرأخرارنلةا روجد تربواند ةروا د ر.روهديرالرجشدرا رةملد رر
حموراملروايةرامل

ني ة.رفإنهلر ملر نرشص

ر ترةدولر مدراركحندلنر،رأورم مدأنر

خب اهل،ركملر نرأبيرمحز روهوراملايرجوفورننةر153رهجرية،رأورم مأنربسدقوطر
املوان ةرب ن روبالراإلمللر_رمب

ظةربلقيراوايلج ،ركملر نرجنيفرربنرمسل ة.

واحل صل :منرامل ني رمبالنراوايدةرابدنرمسل دةر دنرأرصدحللرامل دلةقرر_ر
بلملواعرامل

نيي.

إن قلت :نوفريأجيرمنكراةراوايةرابنرمسل ةر نرلمو دةررمدنرأصدحللر ر
امل لةقر_رفه ريشا رهاارقرينةر حمورصحةراوايت ر نهم.
بعبوو أ أخوور  :جنيحمددتَرامل قددرةرورواوةراوايددةرابددنرمسل ددةر ددنراإلمددلل ر
امل لةقر_ربلملونلئطراصتني ة رةمل ر حموروجوةرنقطريفرأنلن راملروايلتراملد ر
ظلهرهلراوايةرابنرمسل ةر نرأصحللراإلمللرامل لةقر_ربلص لشدر ر،رفحممدلذارالر
ننياسراألمر،رونقولربأنرهااراملروايدلترةمل د راوايدرةرابدنرمسل دةر دنرأرصدحللرر
اإلمللرامل لةقر_ربلص لشر .روهورمنسجمرمعرظلهرراألنلن  .ر
نرقحم دتَرهادداارقحم دتُ:راملددرةرمل د سرجملددرةرهددااراالنددت نيلرةريفراجلم ددع،رب د ريفر
املاددثارمددنهمرألرندد للرخلصددةربدد ركددوراوةرامل ريددقربواندد ةربنقدد راملنجلشددير ،ر
أورمبقلانتهلرب ق ةراوايت رو اهل.
املطلب الن ل :رحنلولريفرهااراص حمدبراإلرجلبدةر دنرندؤاملالرهمدلركدوجهالر
ملنيمحمةروا

 :ر

 -1احلسنربنرلم ربنرمسل ةره رهورابدنرمسل دةربدنرمهدرانرأورابدنرلمد ر
ابنرمسل ةربنرمونوربنراوي ربنرنش طراحل رمي؟
 -2ره راحلسنربنرمسل ةريفراألنلن رمغليررملحمحسنربنرلم ربنرمسل ة؟
ع 1راملاليف:ر .161/1ر

الواسطة املبهمة 411 | ..

ومنشأراملسؤاملالرهدورمدلرذكدراراملاشديريفراجلملد ر.رفقد رقدلل:ررعيفراحلسدنرربدنرر
لم ربنرمسل ة،رواحلسنربنرمسل دةرربدنررمهدران،ر د ينررمح ويد ر،رذكدرارر دنرر
احلسنربنرموندور،رقدللر:ركدلنررابدنررمسل دةررواقف دلر،روذكدرر:رأنرلمد رربدنررمسل دةرر
مل سرمنرومل رمسل ةربنرمهران،رمل رابنريقللرمل :راحلسنربنرمسل ةرواقفي ع . 1ر
هااروملانراملس راخلوئيرDرنق ر نربنيأرنسدخرراملاشديرروقدللررند رراصوافدقرر
ملحمنسصةراص و ةع: 2رنفسرملرذكررأ

ا،رمعرحيلة رعبنرمهران ريفرنيخرراملني لا  .ر

ونق ر دنرجرج دبراملاشديرملحمقه دلئير:ريفراحلسدنرربدنررلمد رربدنررمسل دةر،رمدنرر
أصحللرأبيراحلسنر`،ر مرذكررملرجق ّلربإنقلطرابنرمهرانرمنرنيخرراملني لا  .ر
واصوجوةريفراملتحريررامل لوونيرهاداا:رعاحلسدنرربدنررلمد رربدنررمسل دةرع. 3ر
ينرمح وي ،ر نراحلسنربنرمونورقلل:ركلنرابنرمسل ةرواقف دلر،روذكدرر:رأنر
لم ربنرمسل ةرمل سرمنروملد ررمسل دةرربدنررمهدرانر،رملد ر:رابدنرريقدللررملد رراحلسدنرربدنرر
مسل ة،رواقفي ع . 4ر
أقووول :ذاربن نددلر حمددوروجددوةر ددلا ررعبددنرمهددران ريفرنيخددرراملني ددلا رأور حم دو ر
وجوةر لا رعواحلسنربدنررمسل دةرربدنررمهدرانر ريفراملنيندوانرريادونراملقدولرمبغدلير ر
احلسنربنرلم ربنرمسل ةرملحمحسنربنرمسل ةربنرمهدرانروج هدلر،رويرتجّدربر حم د ر
لرواو ركونراصراةربلحلسنربنرمسل ةريفراألنلن رواملايري د رأربد راملشد خريفر
جهاي رهوراحلسنربنرلم ربنرمسل ةراملثقة،روصل برامل رق.رفتاونراملروايلت

ر

اص وء رب رب رةريق .ر

ع 1رة نيةرمؤنسةرنيلرامل تر_رإل لءراملرتاث .ر
ع 2راصنيجم:ر .343/5ر
ع 3ر ُي

ظرأن رررياكرر لا رعمنرأصحللرأبيراحلسنر` ركمدلرواةريفرمل ادلاراملسد ر

اخلوئيرDر نرجرج براملاشيرملحمقه لئي .ر
ع 4راملتحريررامل لووني:ر .124ر
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و ذاربن نلر حمور

لروجوةهمدلرفلمل دح حرأنراصدراةربلحلسدنربدنرمسل دةريفر

نيخدرراملني ددلا رهدوراحلسددنربدنرلمد ربدنرمسل ددةرصدل براملرتمجددةرملوادو ركددونر
امل ماريفرقومل رعمل رابن ..رينيوةر حمورلم ربنرمسل ة.رفهدوراصنيدينربدلملا لربنيد ر
عوذكر  .ر
أملر وةار حمورمسل ةربنرمهرانرمل ادونراصدراةربلحلسدنربدنرمسل دةراحلسدنر
ابنرمسل ةربنرمهرانع 1رف ني ر ليتد روالريشدفعرملد راملقدرلراملحمفظدي،رمدعرأرنرملفظدةر
عبنرمسل ة رجادونرف دحمةر،رالرةا ديرادلر،رب نمدلرالرجادونركداملكرملدوركدلنراصدراةر
احلسددنربددنرلم د ربددنرمسل دةرهرألنهددلرجاددونرملحمتن د ر حمددورأن د رق د ري د

ورجلدر اريفر

األنلن ،روالرشله ريفراملني لا ر حمورك ر للر حموروجوةرابنرملسمل ةربنرمهدرانر
ي

ورلم .رفأق ورملرف هلرأنرلم ربدنرمسل دةرملد سرابدنرمسل دةربدنرمهدرانر،ر

وأنرملسمل ةربنرمهدرانرابدنريسدموراحلسدنربدنرمسل دةر،رأمدلرأنريادونراصدراةرأرنر
ملسمل ةربنرمهرانرابنرابنرامس راحلسنريُ

ورجل ا.روانمرأب رلمد رفد رخيدرلر

منراملني لا ربوجد ر،رفد ريدتمرمدلرذكدراراملني مدةريفراخل صدةر،ر دثرجنيد راملنيندوانر
احلسنربنرلم ربنرمسل ة،روقللريفراملرتمجدة:رعوملد سررلمد رربدنررمسل دةررأبدوار،ر
منرومل رمسل ةرمنرمهران ع . 2ر
ويؤي ارملرذكراراملاحم لني،رقلل:رعمعرأنّ ر حموراألخاريحمدزلررذكدرررشدص رريفر
جرمجةرشص

رنيخر،رأ ينرذكرراحلسنربنرمسل دةرربدنررمهدرانرريفرجرمجدةرراحلسدنرر

ابنرلمّ ربدنررمسل دةر.رو حمدورراألوّلريحمدزلررذكدرررمدلرريتنيحمدقرربلملشدص رريفرجرمجتد هر ر
ذراصفلةرأنّراحلسنربنرلمّد رربدنررمسل دةرراصفقدوةَررعاصنيقدوة ررملد رراملنيندوانرريقدللررملد ر:ر
ع 1رنق راملس راخلوئير نراصاحاريفراجلمل راملا ارواملوند طرأند رذكدررعاحلسدنرربدنررمسل دةر:ر
ابنرمهرانرواقفيرومل سربلحلسنربنرلم ربنرمسل ة  .ر
ع 2رخ صةراألقوالرع، 333رقلل:راحلسنربنرلم ربنرمسل ة،رأبورلم راملان ير..رينيلن ر
يفراملوقفرويتني ب،رومل سرلم ربنرمسل ةرأبوا،رمنرومل رمسل ةرمنرمهران.رملتراحلسنر
ابنرلم ربنرمسل ةرمل حمةراخلم س..اخل .ر

الواسطة املبهمة 414 | ..

احلسنربنرمسل ة،روالرايبرأنّ رملورجرةّةراألمدررربدالررذكدرررمدلرريتنيحمدقرربلملشدص رريفر
جرمجةرشص

رنيخر،روذكررملريتنيحمقربلملشص

ريفرجرمجت ،رفلألخارأظهر ع . 1ر

واأل قدددرلر د د لروجدددوةراملني دددلاجالرملنيد د لروجوةهمدددلريفرجرج دددبراملاشد درير
ملحمقه لئي،رويفراملتحريررامل لووني.روهوراألنسبرمنينو .ر
هاا،روملحمس راخلدوئيرDريفراصنيجدمرركد لرمدتالر،رقدلل:رععوملادنرراملظدلهرررأنر
امل ح حرهورملريفرجرج براملاشيرملحمقه لئي ،رقلل:رعركشر ريفراحلسنربنرلم ربنر
مسل ة،رمنرأصحللرأبيراحلسنر`،ر مرذكررملرجق ّلربإندقلطررابدنررمهدرانررمدنرر
نيخرراملني لا .رف ادونرراصتح ّدر رممدلررذكدرارربنيد ررظهدواررأنرامل دمارراصسدترترريفرقوملد ر،ر
وذكررأنرلم ربنرمسل ة..ر خل،ريرجعر ىلرمح ويد ر:رأنرمح ويد ررأخدربرراملاشديرر
بددأنراحلسددنربددنرمونددو،رقددللرمل د :ر نراحلسددنربددنرمسل ددةركددلنرواقف ددل،ر دمَّرذكددرر
مح وي رأنرلم ربنرمسل ة ،رمل سرمنرومل رمسل ةربدنررمهدرانرروكدلنررملد ررعرلمد رر
ابنرمسل ةر رومل ريقدللررملد ر:راحلسدنرربدنررمسل دةر،رواقفدير،رو حمدوررذملدكررالروجدوةرر
ملحمحسنربنرمسل ةربنرمهرانرأص .رر ر
واملايري لر حمورذملكرأنراملني مة،روابنرةاوة،رواملس راملتفريشيرو اهم ر
ممنرجق َّلر حموراصاحا،رررياكرواراحلسنربنرمسل دةرربدنررمهدرانررأصد ر،رورريقدعرر
عيف رنن راواية.روملوركلنريفراملاشي،رملتنيراوارمل رالرللملة .ر
رننيم،راواراملش خربإننلةا،ر نرنني ربدنرر د رراب،ر دنررأمحد رربدنررلمد ر،ر
نرأمح ربنرلم ربنرأبيرن درر ،ر دنررلمد رربدنررمسل دةرربدنررمهدرانر.راملتهدايبر:ر
اجلزءر،5ربللرنزولراصزةملفةرمنركتللراحلج،راحل يثر،621رواالنت

لا:راجلدزءرر

،2ربللروقتراخلرولر ىلرمنو،راحل يثر.216رملورصحتراملروايدةررملث دتررملسدمل ةرر
ابدنررمهدرانررابدنرريسدموررلمد را،ر الرأند ررمدعررذملدكرررريث دتررحملمد رربدنررمسل دةرربددنر
مهرانرابنريسموراحلسن.ر حمورأنراملظلهرروقدوعرراملتحريدفرريفرندن رراملروايدةر،رو نر

ع 1راملرنلئ راملرجلمل ةر-رلم ربنرلم ر براه مراملاحم لنير-رلر4ر-رصر .325ر
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كلنرمج عراملنسخركملرذكرنل،روذملكرفإنرأمح ربنرلم ربنرأبيرن ر،راوار دنرر
لم ربنرمسل ةرامل ايفر نرمسل ةربنرمهران.راملتهايب:راجلزءر،5ربدللرراملغد ورر
ىلر رفددلترراحلدد يثرر،634روبددللرراملافددلا رر ددنررخ ددأرراحملددررل،راحلدد يثر.1126رر
فلمل ح حريفراملروايةراملسلبقةرأمح ربنرلم ربنرأبيرن ر ،ر نرلم ربنرمسل ة،ر
نرمسل ةربنرمهران.رو حمورهااررريث ترملسمل ةربنرمهرانرابنريسمورمبحمد رار
أي ددل،رف د ر ددنر ددوترابددنرحملم د ربددنرمسل ددةراصسددموربلحلسددن.ر ذنرينح ددرر
احلسنربنرمسل ة،ربلحلسنربدنررلمد رربدنررمسل دةرربدنررموندورراملاند يررامل دايفر.ر
و حمدوررمددلرذكرنددلاريرتجدبررأند ركحممددلركدلنرراحلسددنربددنرمسل دةرريفرنددن راوايددة.رفهددور
احلسنربنرلم ربنرمسل ة،راملايرمل ركتبركثا ،ر حمورملريدأجيرريفرجرمجتد ر،روأنر
لم ربنرمسل دةرربدنررمهدرانرر داررواملد رراحلسدنرربدنررلمد رربدنررمسل دةر،روررينيحمدمرر
حملم ربنرمسل ةربنرمهرانرومل ريسموربلحلسن ع . 1ر
مر حموراملقولربتنيد ةراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةر،رواحلسدنربدنرمسل دةر.ر
فه راصراةربلحلسنربنرمسل ةريفرب ايدةرأرندلن راملترهداي الراحلسدنربدنرمسل دةربدنر
مهرانرأوراحلسنربنرلم ربنرمسل ة؟ ر
رقددللراملاحم لنددي:رعاملظددلهررأنّراحلسددنربددنرمسل ددةرملددوراجّفددقريفرص د ارنددن ر
املتهاي الرهدورراحلسدنرربدنررلمّد رربدنررمسل دةر،رالراحلسدنرربدنررمسل دةهررملتقد ّلرركثدر رر
املتق ريفراص لفرأ ينرجق راحلسنربلبنرلمّ ر حموراشتهلاراص لفر مل ،رملدورررر
نق ربتق ّلرأص راملتق ر حموراالشتهلاراصشلار مل د ر،رق د ّةرركثدر رروقدوعرراحلسدنرربدنرر
لمّ ربنرمسل ةريفرصد اررأندلن رراالنت
مب

دلار.روكداارريفرأواندطرربنيدأرراألندلن رر

ظةرج رّقراملفتوار ىلرظهواراص لفر مل هرملفرضرانتنيململ ريفرمدوااةرراملتق د رر

يفر اراصشهوا،رفظهواراص لفريفراصق ّ رخللر دنرراصنيدلاضر،رو نركدلنرراص دلفرر
مل رظلهراريفر ار للراإلالفةريفراصشهوا ،رف ح

ع 1رمنيجمراجللراحل يث:ر343/5ر–ر .345ر

راملظنّرباونراألمررمدنرربدللرر

الواسطة املبهمة 411 | ..

املنس ةر ىلراجل ّ.رو نرقحمت:ر نّرانتنيمللراص لفر مل ريفر دارراصشدهوارر نّمدلررهدورريفر
اددلفةراحلسددنربددنرلمّد ربددنرمسل ددة.روهدداارالريوجددبرج درّقراملفتددوار ىلرظهددوار
اص لفر مل ،رأ ينرمسل ةريفرابنرمهرانرهرالخت فراص لف.رقحمت:ر نّراخدت فرر
اص لفرالرميدلنعرر دنررج درّقرراملفتدوارر ىلراملظهدوار،رنظدارر د لررمملننيدةرراالخدت فرريفر
امل نفر نر حللقراصشاو رف ربلملغلملب ع 1رانتهو.رجأم ! ر
وميانراملقولربأنراصراةرب راحلسنربنرلمد ربدنرمسل دةرهرألند رواةريفرصد ار
أنلن راملتهاي الراحلسنربنرمسل ة،روكلنراصراةرب راحلسنربنرلم ربدنرمسل دةر،ر
كملريفراملتهايبع 2رفق رأواةراوايةرهااا:رعملراوااراحلسنربنرمسل ةر دنررلمد رر
ابنرحيلةرولم ربنراحلسنراملني لار نرهشللر نرنحم ملنربنرخلمل ر حمير دنررأبديرر
ددد رابر`رقدددلل:رندددأملت ر دددنرممحمدددو رأ تدددقرندددلئ ة..اخل روقددد رأواةهدددلريفر
االنت

لاع 3رهااا:رعاحلسنربنرلم ربنرمسل ة،ر نرلم ربنرحيلة،ر نرلم ر

ابدددنراحلسدددنراملني دددلا،ر دددنرهشدددلل،ر دددنرندددحم ملنربدددنرخلملد د ،ر دددنرأبدددير د د ر
ابر_رقلل. ..
احل صل :نراحلسنربنرلم ربنرمسل ةرهورابنرموندوراملاند يرامل دايفر،ر
والروجوةرملحمحسنربنرمسل ةر اراحلسنربنرلم ربنرمسل ة.
املطلب الرابع :يفرب لنر نلوينراحلسنربنرلم ربنرمسل ةريفراألنلن رواة ر
راحلسنربنرلم ربنرمسل ةربني َّ ر نلوينريفراألنلن رهي:راحلسنربنرلمد ر
ابنرمسل ةع، 4رواحلسنربدنرمسل دةرع، 5روابدنرمسل دةرع، 1رواحلسدنربدنر لمد رع، 2ر
ع 1راملرنلئ راملرجلمل ة:ر .321/4ر
ع 2راملتهايب:ر .315/1ر
ع 3راالنت

لا:ر .111/4ر

ع 4رال ظراملاليف:ر،61/6راملتهايب:ر143/1ر،االنت

لا:ر،12/3رو اهل .ر

ع 5رال ددظراملاددليف:ر،366/5رامل حددلا:ر،251/41رو اهددل،روجقد َّلرأنراصددراةربد راحلسددنربددنر
لم ربنرمسل ة .ر
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واحلسنربنرلم راملان يع، 3رواحلسنربنرلم راألن يع، 4رواحلسنربنرمسل دةر
املاويفع، 5رواحلسنع . 6ر
وه رواةربنينوانراحلسنربنرلم راحل رميرواحلسنربنرلم رامل ايف،رألر
رريرة؟ ر
يف ر
أمّدرلر احلسدنربدنرلمد راحل درميرفلملظدلهررأند رملد سر نواندلرالبدنرمسل دةر ر
األنلن رو نرذكدرراملنجلشديرع 1ر يفرجرمجدةرأخ د رجنيفدرربدنرلمد ربدنرمسل دةرأند ر
رمي،رفلصوااةرامل رواةرف هلر نوانراحلسنربدنرلمد راحل درميرالريُدرراةربهدلر
ابنرمسل دةر،ر بد رابدنرأخدترأبديرململدكراحل درميرحبسدبرارمل قدةرفإرنهدلرجنلندبر
املسلةنددةرددددرفق د راوار ددنرحا ددةربددنرلم د راحل ددرميرع 2رو د رابربددنرحي ددور
املالهحميع 1رواوار ن رينيقولربنريزي ع 13روابدنرأروامدةرع 11ردددروالرجنلندبراملسدلبنيةر
وابنرمسل ةرمنراملسلبنية.

ر

ننيم،رواةتراوايةراوارف هلرمح ربنرحيلةر نراحلسنربنرلم راحل رمي ر
ر

ع 1رال ظراملاليف:ر،21/6راالنت

لا:ر،163/3راجللراملنجلشي:ر،213رو اهل .ر

ع 2رال ظراملاليف:ر،533/2ر،665رو اهل،رحيتللر ىلرم

ظةراملراويرواصروير ن رواملسن ر

املسلبقرألن رمشرت  .ر
ع 3رال ظراملاليف:ر،664/2ر،156/3رو اهل .ر
ع 4رال ظراملاليف:ر .616/2ر
ع 5رال ظراا ايةراملاربا:ر .164ر
ع 6رال ظراملاليف:ر،144/6ر،62/1ر،211رحيتللر ىلرم
املسلبقرألن رمشرت  .ر
ع 1راجللراملنجلشي:ر .111ر
ع 2راملفهرنت:ر .134ر
ع 1رامل حلا:ر .425/14ر
ع 13راملفهرنت:ر .134ر
ع 11رامل حلا:ر .425/14ر

ظةراملدراويررواصدرويرر ند ررواملسدن ر

الواسطة املبهمة 411 | ..

بلص لشر ،رفحمنيحمهلرج حمحرشله ار حموركونراحلسنربنرلم راحل رمير نوانلرالبدنر
مسل ة.ر ر
ملانرهاارمل سربتلل،رفلملروايةرهيرملراوااراملننيمدلنيريفراملغ دةرع 1رقدلل:ر د نلر
أمح ربنرلم ربنرنني ،رقللر

نلرمح ربنرحيلة،رقراء ر حم رمدنركتلبد ر،رقدللر

نلراحلسنربنرلمد راحل درمير،رقدللر د نلرجنيفدرربدنرلرمد ر..°ر نراملداير
ج حم ونروجرجون..راحل يث،رواص

َظرأنرمح ربنرحيدلةريفرهدااراملروايدةريدروير

ددنراإلمددللرامل ددلةقر_ربواند ةروا د روهدداارف د رخ ددأرالرللملددة،رفد ربد رمددنر
وجددوةرنددقطريفراملسددن .روملنيحم د ربددالرمح د رواحل ددرمير.رف د ريا دونرهددااراصددواةر
املوا

رشله ار حمورأنراحل رميرمنر نلوينرابنرمسل ةريفراملروايدلتر،را تمدلةارر

حموركونراملراويرهورمح ربدنرحيدلةر.روهدورالريدروير دنرارحل درميرابدنرأخدتر ر
ر

أبيرململكراحل رمي .ر
أ ّملر نوانراحلسنربنرلم رامل دايفرفلملظدلهررأرندر ر ندوانرالبدنرمسل دةرهرألنر
املنجلشيرذكررأن رصايف،ركملرو نرامل قةرجسل

ر حمدورذملدكر،رورريداكرريفرهداار

امل قةرممنريسموربلحلسنربنرلم رصاف لر ارابدنرمسل دة،رأرمّدرلرمدلرذكدراراملسد ر
اخلوئيرDع 2رمنراملتنيجبرمنراألاةب حمي ردر ثرذكراريفرذي رجرمجةراحلسدرنربدنر
لم ربنرمسل ةرا تملةار حمورأن راوار درنر مسل د ربدنر د راخلدلملقروهدورمدنر
أصحللراملسجلةر_رفا فرياونرهورابنرمسل ةراصتوفورننةر263رهدرددرفهدوريفرر
ارلحم هرألن :ر ر
 -1هددورDررريسددت ني راملتنيدد ةربددالر مسل دد ربددنر دد راخلددلملقراملددايرهددورمددنر
أصحللراملسجلةر_رومنرهورمنرأصحللرامل لةقرواملالظمر°ع. 3

ع 1راملغ ةر،راملننيملني:ر .124ر
ع 2راصنيجم:ر .146/6ر
ع 3راصنيجم:ر .62/4ر
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ظةرةرقراملش خرواملنجلشدير ىلركت د ريت دحرأرنراوايدةراحلسدنربدنرلمد ر

 -2مب

ابنرمسل ةر ن رة ني ة،رفحمني ر مرارةللرحب ثريروير ن رمنرهمرمدنرامل قدةر
املسلبنيةرمعرأن رمنرأصحللرامل دلةقرواملادلظمر°ر-أيرمدنراخللمسدةر-رفقد ر
قللراملنجلشي:
رنفس ،راوار نرأبير د ررابروأبديرراحلسدنرر،°رملد رركتدللرراواار

عو مسل

ن رمجل ة.رأخربنلرلم ربنرلم ،ر نرأبير لملدبررأمحد رربدنررلمد ر،ر د نلرر
مرأبير حمديرابدنررندحم ملنر،ر دنررلمد رربدنررخلملد ر،ر دنرر مسل د ر،رباتلبد ر .ر
وقللراملش خ:رع مسل

ربنر

راخللملق،رمل ركتلل،رأخربنلربد ررابدنررأبديرج د ر،ر

نرلم ربنراحلسنربنراملومل ،ر نرلم ربنراحلسنرامل فلا،ر دنررلمد رابدنرر
،روأخربنلرأمح ربنر

املومل ،ر نر مسل

ون،ر نرأبيرةلملدبرراألن دلاير،ر

ددنرمح د ربددنرحيددلة،ر ددنرأبدديرلم د راملقلنددمربددنر مسل د راملقرشددي،ر ددنر
مسل

راخللملق  .ر

رابنر

-3راواراحلسنربنرلم رامل ايفر مَّنر تدتراوايدةرابدنرمسل دةر ند ر،رك دل رر
ابنرخلمل ع . 1ر
األموور الن و

 :يفراملتنيريددفرب ددعأبلنربددنر ثمددلن روب ددلنرة قت د رو نلوين د ريفر

األنلن  .ر
قللراملنجلشي:رعأبلنربنر ثملنراألمحررامل جحميرموالهم،رأصحم ركدوريف،ركدلنرر
يسانهلرجلا ،روامل

ر رجلا .روق رأخار ن رأهحمهل:رأبور

رمنيمرربنراصثنو،روأبور

رابرلم ربنرن لروأكثرواراحلاليةر ن ريفرأخ لاراملشنيراءرواملنسدبررواأليدللر،ر
اوار نرأبير

رابروأبيراحلسنرمونور.°رمل ركتللر سنرك ارجيمعراص تد أرر

واصغلحيرواملوفل رواملرة .رأخربنلربهلرأبدورراحلسدنرراملتم مديررقدللر:ر د نلررأمحد رربدنرر

ع 1راوارابنرمسل ةر نرصل ريفرموااةركثا ،رمنهل:راملتهدايب:ر،122/1رواوارامل دايفر
ن ريفراملاليف:ر .335/1ر

الواسطة املبهمة 417 | ..

لم ربنرنني رقلل:ر

نلر حميربنراحلسنربنرف للرقدللر:ر د نلررلمد رربدنرر د رر

ابربنرحااا رقلل:ر

نلرأمح ربدنررلمد رربدنررأبديررن دررر دنررأبدلنرربهدلر.روأخربندلرر

أمح ربنر

راملوا

نلر حميربدنررلمد رراملقرشديررقدللر:ر د نلرر حمديرربدنرر

رقلل:ر

احلسنربنرف لل.روأخربنلرأبور

رابربنرشلذانرقلل:ر

نلرأمح ربنرلم ربدنرر

حي ورقلل:ر د نلرر د ررابربدنررجنيفدررراحلمدايررقدللر:ر د نلررأمحد رربدنررلمد رربدنرر
سورقلل:ر

نلرأمح ربنرلم ربنرأبيرن رر نرأبلنربات

ع . 1ر

قللراملش خريفراملفهرندت:رعأبدلنرربدنرر ثمدلنرراألمحدرررامل جحمدير،رأبدورر د ررابر
موالهم،رأصحم ركويفرعراملاوفةر روكلنريسدانهلررجدلا رروامل
ن رأهحمهل:رأبور

در ررأخدرار،روقد ررأخدارر

د ررمنيمدررربدنرراصثندور،روأبدورر د ررابرلمد رربدنررند لر،روأكثدروارر

احلاليةر ن ريفرأخ لاراملشنيراء،رواملنسب،رواأليلل.رر ر
رابروأبيراحلسنرموندورر.°رومدلرر درفررمدنررم دنفلج رر

واوار نرأبير

الركتلبد راملددايرجيمددعراص د أرعاص تد أ ،رواص نيددث،رواصغددلحي،رواملوفددل ،رواملسددق فة،ر
واملرة  .ر
رأخربنلربهااراملاتبردروهيركتللروا
ابنراملننيملن،رواحلسالربنر
احلس ين ،رقلل:ر

ردراملش خرأبور

رابرلم ربنرلمد رر

رابرمج نيل،ر نرلم ربنر مدررربدنررحي دورراملنيحمدويرر

نلرأمح ربنرلم ربدنررندني ررقدراء رر حم د ر.روأخربندلررأمحد رربدنرر

لم ربنرمونو،رقلل:رأخربنلرأمح ربدنررلمد رربدنررندني ر،رقدللر:ر د نلرر حمديرربدنرر
احلسنربنرف لل،رقلل:ر

نلرلم ربنر

رابربنرحااا ،رقلل:ر

نلرأمح ربنر

لم ربنرأبيرن رر نرأبلن،رقللر حميربدنرراحلسدنرربدنررف دللر:رو د نلرر مسل د رر
ابنرمهران،رقلل:ر

نلرأمح ربنرلم ربنرأبيرن ر،رولم ربدنررندني ررابدنررأبديرر

ن ررمج نيل،ر نرأبلنراألمحر.رر ر
وأخربنددلرأمحد ربددنر د ون،رقددلل:ر د نلر حمدديربددنرلمد ربددنراملددزبا،رقددلل :ر
ر

ع 1رفهرنترأمسلءرم نفيراملش نيةرعاجللراملنجلشي :ر .13ر
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نلراحلسنربنر حميربنرف للرع حميربنر سنربنرف لل .روأخربنلراحلسالربدنرر
راب،رقلل:رقرأج ر حمورابنرأبير لملبرأمح ربنرلم ربدنررندحم ملنرراملدزاااير،ر
قلل:ر

نلرج رأبيرو مرأبيرلم رو حميرابنلرنحم ملن،ر نر حمديرربدنرراحلسدنرربدنرر

ف لل .ر
روأخربنلرأبوراحلسالربدنررأبديررج د رراملقمدير،رواحلسدالرربدنرر

د ررابرمج نيدلر،ر

نرأمح ربنرلم ربنرحي وراملني لا ،رقدللر:ر د نلرر د ررابربدنررجنيفدررراحلمداير،ر
قلل:ر

نلرأمح ربنرلم ربنر سو،رقلل:ر

نلرأمح ربنرلمد رربدنررأبديررن دررر

نرأبدلنر.رهداارراوايدةرراملادوف الر.روهديرراوايدةررابدنررف دللررومدنررشدلاك ررف هدلررمدنرر
املقم ال.رر ر
وهنل رنسدصةررأخدراررأنقد ررمنهدلرراواهدلرراملقم دونر،رأخربندلرربهدلرراحلسدالرربدنرر
رابر نرأمح ربنرجنيفرربنرع ن رنف لن،رقلل:ر د نلررأمحد رربدنرر ةايدسر،ر
قلل:ر

نلرلم ربنراحلسالربنرأبيراخل لل،ر نرجنيفرربنربشا،ر نرأبلن .ر
روأخربنلرأبوراحلسالربدنررأبديررج د ر،ر دنررلمد رربدنرراحلسدنرربدنرراملومل د ر،ر دنرر

اصنيحموربنرلم رامل

ري،ر نرلم ربنرمجهواراملنيمّي،ر نرجنيفرربنربشدار،ر دنرر

أبلنربنر ثملن.رر ر
ومل رأص رأخربنلرب ر

رمنرأصحلبنل ،ر نرأبيراصف د ررلمد رربدنرر

د ررابر

املش لني،ر نرأبيرجنيفررلم ربنرجنيفرربنرب ة،ر نرأمح ربنرلم ربنر سدور،ر
نرلسنربنرأمح ،ر نرأبلن.روبهااراإلننلةر دنررأمحد رربدنررلمد رربدنرر سدور،ر
نرابنرأبيرن ر،ر نرأبلن،ركتللراصغلحي ع . 1ر
َّاراملش خريفراجلمل ع 2ريفرأصحللرأبير

رابر_روكاارصنعراملربقيع. 3رر ر

ذكراراملاشيريفرجسم ةراملفقهلءرمنرأصحللرأبير
ع 1راملفهرنت:ر .51ر
ع 2راالبوالرعاجللرامل وني :ر .164ر
ع 3راجللراملربقي:ر .31ر

رابر`،رقلل :ر

الواسطة املبهمة 411 | ..

عأمجنيتراملني لبةر حمورج ح حرملري حرمنرهؤالءروج
وأقروارامربلملفق ،رمنرةونرأوملاكراملستةراملاينر
مج ربنرةاال.رو

رابربنرمسالن،رو

يقهمرصدلرريقوملدونرر

ةنلهمرومس ندلهمر،رندتةررنفدرر:ر

رابربنربادار،رومحدلةرربدنرر سدور،ر

ومحدلةرربدنرر ثمددلن،روأبدلنرربددنر ثمدلنر.ررقدلملوار:روح ددمرأبدورر نددحلقراملفق د ررينينددور
نيحم ةربدنررم مدونر:رأنرأفقد ررهدؤالءررمج د رربدنررةاالروهدمررأ د اثررأصدحللررأبدير ر
رابر` ع . 1ر
وذكرراملاشيريفر ق راوايتال:ر ر
عاألوىل:رلم ربنرمسنيوة،رقلل:ر د ينررلمد رربدنررن داررومح ويد ر،رقدلالر:ر
نلرلم ربدنرر سدور،ر دنرراحلسدنرربدنرر حمديرربدنرريق دالر،ر دنرر بدراه مرربدنررأبديرر
امل ةرقلل:ركنترأقوةرأبيروق ركلنركفرب را،ر تدوررصدرنلرر ىلر حمقدةررف هدلررأبدلنرر
األمحددر،رفقددللرملددي:ر مَّ دنرحت د ث؟رقحمددت:ر ددنرأبددير د رابر`،رفقددلل:روحي د ر
مسنيترأبلر

رابر`ريقول:رأملر نرمنامراملااابالرومنر اكمراصاابال .ر

املثلن ة:رلم ربنرمسنيوة،رقلل:ر
أه رامل

ينر حميربنراحلسن،رقلل:ركلنرأبلنرمن ر

ر ،روكلنرموىلرجب حمة،روكلنريسانراملاوفة،روكلنرمنراملنلوون ة ع. 2

أقول :هن مط لب مهمَّة تعرض هل :
املطلب األول :يفرو لقت  .ر
وي لر حم هلرم لفلر ىلركون رمنراملاينرأمجنيدتراملني دلبةر حمدورج دح حرمدلر ر
ر

ع3

ي حر نهمركملرنقحم راملاشير-رر وتراوايةرلم ربدنرأربدير مدار روصدفوانربدنرر
حي و،روأمح ربنرلم ربنرأبيرن رع 4ر ن  .ر
ع 1راخت لارمنيرفةراملرجللرعاجللراملاشي :ر .613/2ر
ع 2راخت لارمنيرفةراملرجللرعاجللراملاشي :ر .643/2ر
ع 3رةريقرامل

وقر ىلرأبلنريفراصش صةرينتهير ىلرلم ربنرأبير ماروصفوانربنرحي و.ر ر

ع 4رةريقيراملنجلشيروبنيأرةرقراملش خرامل ونير ىلرم نفلترأبلنرجنتهير مل  .ر
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ويفرق للرذملكرش الن :ر

 .1اوايتلراملاشيراصتق متلن.
ملانرأبلر براه مربنرأبيرامل ةر–رحي دوربدنرندحم مر،رأورحي دوربدنرأبديرندحم ملنر–ررر
يو قرمدعرأرنراحلد ريثرملد سرواادحرامل الملدةر حمدوراخلد

ربأربدلنرهدااربلملنسد ةررىلر

احل د يثراألول،رأمددلراملثددلنيرفنيحمددورجق د يرر ددوترملفظددةرعروكددلنرمددنراملنلوون د ة ع 1ر
و

لرمنيلااتهلربروايت ر نراإلمللراملالظمر`رف رةالملةرف د ر حمدوراملت دني فررذر

لرةراحنرافر املنيق

رالرميندعرمدنرق دولراملروايدة،روبد ريظهدرر دللرة دواررأند رمدنر

املف ح ةع 2رأوراملواقف ةع 3رفإنهلرملور تتع 4رالرجؤ ر.
 .2ج ددني فراحملقددقرملدد ريفراصنيتددربرع 5رواملني مددةريفراصنتهددورع 6رويفرمددلرنقحمدد راملسدد ر
املتفريشير نرفصرراحملققالع. 1
ملاددنرملددورق حمددترجو قددلتراصتددأرخرينرورج ددني فلجهمرالرجق دد رهنددلرهرصصلملفتهددل ر
ر

ع 1رال ظرمنيجمراجللراحل يث:ر .146/1ر
ع 2راملفلئ راملثلمنةرمنرخلمتةراخل صة:ر .432ر
ع 3رمنتهوراص حمبرعطرل :ر .231/5ر
ع 4راميرأ بلنربأن رف حي،رأورواقفدي،رصد ارمدنراملني مدةركمدلرجقد ّل،روالريدركنر مل د رملنيد لر
وجوةار ن رمنرجق َّلر حموراملني مة،روالخت فرك لراملني مدةرف د رعفتدلا ريقدولر ند رف حدير
عوأخددرا رواقفددي،ركمددلرجق د َّلر ددنرمواددنيالرمددنراصنتهددو،رو ادديرأن د رنس در ريفراصصتحمددفر
ملحمنلوون ة،رال ظراصنيجم:ر .146/1ر
ع 5راصنيتربرع، 125/1رقللرمنيق لر حموراوايدة:ررعويفرندن ررهداارراملروايدةررأبدلنرربدنر ثمدلنرروهدورر
اني ف،رويفرع 346/2رقللرملرتج حراوايدةر حمدورأخدرا:ررواملروايدةرراألوىلرأاجدحررملدوجهال:ر
أ

هملرانيفرأبلن..اخل  .ر

ع 6رمنتهوراص حمبرعطرل :ر .412/2ر
ع 1رنق راملرجدللررع، 45/1رقدلل :رعونقد رر دنررفصدررراحملققدرالرأند ررقدللر:رندأملتررواملد يررGر ند رر
فقلل:راألقرلر
منر

لرق ولراوايت هرملقومل رجنيلىلرع نرجلءكمرفلنقربن إرفت نوا روالرفسقرأ ظدمرر

لراإلميلن  .ر
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ملإلمجدددلع،رروملقدددرلركونهدددلرمسدددتن راىلراحندددرافراملنيق د د رمدددعرالملفتهدددلرصدددلريفر
اخل صةع 1رقلل:رواألقرلر ن يرق ولراوايت ،رو نركلنرفلند رراصداهبررملإلمجدلعرر
اصدداكوا،ربدد رويظهددررمددنراحملقددقرأي ددلرراال تمددلةر حمددوراوايددةرأربددلنريفربنيددأر
اصوااعع 2رفحم تأم !
املطلب الن

 :يفرب لنرة قت  .ر

املظلهررأن رمنرامل قةراخللمسةرصلرذكراراملشد خرواملنجلشديرمدنرأرند راوار دنر
أبير

رابروأبيراحلسنر°روصلرذكراراملاشيريفرنيخرر لاج ر ن رنق راإلمجدلعر

اصتق ل.رفق رقلل:رعوهمرأ د اثررأصدحللررأبديرر د ررابر` ،روصدلرهدوراصنيهدوةر
منراوايلج .رفإنراملاثارمنهلرق راواهلر نرمنرهمرمنرامل قةراملرابنيةركأبيرب دار،ر
ولمدد ربددنرمسددحممر،روحااا ،روبريدد راملنيجحمددير،روباددا،رومحددرانرابددينرأر ددال،ر
واريسربنر

راصحمك،رولم ربنر حميراحلحميب،روامل لا،رو

راملرمحنربنرأبير

رابرو اهم،رب رواوار نرأبلنربدنرجغحمدبراصتدويفرندنةر141هدردرواواهدلر ند ر
منرهمرمنراملسلةندةركمحمد ربدنرأبدير مدار،روأمحد ربدنرلمد ربدنرأبديرن درر،ر
وجنيفرربنربشا،رواحلسنربنر حميربنرف لل،رواحلسنربنرل دولر،رواحلسدالربدنر
نددني ،روف ددلملةربددنرأيددول،رويددونسربددنر دد راملددرمحنر،رواص ثمددي،رواملوشددلء،ر
و

سربنرهلشم،رولم ربنرننلن،رو حميربنراحلامرو اهم .ر
وه ر لصدرراملسلةندةرأيرربقديررىلر د رميادرنرصدنرهدمرمدنراملسدلبنيةراملروايدةر
ن ؟ر ر
ميانرأنريقلل:رننيم،رفق راوار ند ر بدراه مرربدنرهلشدمرع 3رولمد ربدنرخلملد ر

املربقيع . 4ر
ع 1رخ صةراألقوال:ر .14ر
ع 2راصنيترب:ر .226/1ر
ع 3رجفساراملقمي:ر .22/1ر
ع 4رجفساراملقمي:ر،131/2ركلم راملزيلاات:ر،213راحمللنن:ر،12/1ر .331/2ر
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ملانراوايةر براه مرل رنظر،رفحممرأ ثدرر حم هدلر الريفرموادعروا د روواةتر ر

يفرمواادددعر ددد ي ربلملواندد ةركددلبنرأربددير مددارع، 1روصددفوانع، 2روف ددلملةع ، 3ر
واحلسنربنر حميربنرف للع، 4رو براه مربنرلم راملثقفيع. 5

ر

أ ّملراوايةرلم ربنرخلمل ربلص لشر ر ند رفهديرورنركلندترر لبتدةرملادنرميادنرأنر
يقللر نهلرمملرالريقل

ر حم هلهرألنرلم ربنرخلمل رمنرك لاراملسلبنية.روق راوتر ند ر

املسلبنيةركلبن رأمح ع 6روأمح ربنرلمد ربدنر سدورع، 1رواوارهدور دنراخللمسدةر ر
ر

ع2

كأبيرامل صرتي  .ر
ب رق ريقللربني لركدونرلرمد ربدنرخلملد راملربقديرمدنرراملسدلبنيةر،رو مندلرهدورمدنر
املسلةنةهرألنراملشد خر د َّراريفراجلملد ريفرأرصدحللراملادلظمر_رع 1وريفرأصدحللرر
املرالر_رع، 13رقلئ :رعلم ربنرخلمل راملربقي،ر قدةر،رهدؤالءرر–ر شدلا ررىلرلمو دةر
ذكرهلرق حم رهمرلم ربنر حميربنرمونوربنرجنيفر،رولم ربنرندحم ملنرراملد يحممير،ر
ولم ربنراملف

راألحةير-رولمدر ربدنررخلملد رراملربقديررمدنررأصدحللرأبديرراحلسدنرر

مونور` ،رويفرأصحللراجلواةر_رقلئ :رعلم ربنرخلمل راملربقيرمنرأصحلل ر
ر

ع 1رجفساراملقمي:ر،44/1ر .55ر
ع 2رجفساراملقمي:ر .113/1ر
ع 3رجفساراملقمي:ر،233/1ر،254ر .222ر
ع 4رجفساراملقمي:ر .112/2ر
ع 5رجفساراملقمي:ر .335/2ر
ع 6رموااعر

ي رمنراحمللننرمنهل:ر،13/1ر،25ر،26راخل .ر

ع 1راملاددليف:ر،32/1ر،121ر،222رو اهددل،روهددوروأمح د ربددنرأبددير د رابراوريددلركتلب د ريفر
ةريقراملش خريفراملفهرنت .ر
ع 2راملاليف:ر .32/1ر
ع 1راألبوالرعاجللراملش خ :ر .343ر
ع 13راألبوالرعاجللراملش خ :ر .363ر
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مونوربنرجنيفررواملرالر °ع 1رو َّاراملربقيريفرأصحللراملالظم

ع2

ر

ويفرأصحللراملرالع 3رويفرأصحللراجلواةع 4ر حم همراملس لرمج نيل،رفحم تأم ! ر
املطلب الن ل  :يفر نلوين رامل رواةتريفراألنلن  .ر
واةرأبلنربنر ثملنربنينلوينر

ي رهي :ر

أبلنع، 5رأبلنربنر ثملنع، 6رأبلنربنر ثملنراألمحرع، 1رأبلنراألمحر
وأبلنراألمحريع، 1روأبلنربنر ثملنراألمحرراملتم ميع. 13

ع2

ر

ر

األمر الن ل  :يفرك ف ةر سللراال تملل .ر
التمهيدع: 11
معن و االحتم و ل :مياددنرجنيريددفراال تمددللربأنَّ د رعمق ددل

رمنيددالرإلمالن ددةروقددوعر

ث  .ر
ع 1راألبوالرعاجللراملش خ :ر .311ر
ع 2راملرجلل،راملربقي:ر .53ر
ع 3راملرجدددلل،راملربقدددي:ر،54رذكدددرارمدددرجال:رمد د ّر ريفرمدددنرأةا راملرادددلر_رمدددنرأصدددحلل ر

املالظمر_،روم َّر ريفرأصحللراملرالر_.ر ر

ع 4راملرجدددلل،راملربقدددي:ر،55رذكدددرارمدددرجال:رمد د َّر ريفرمدددنرأةا راجلدددواةر_رمدددنرأصدددحلل ر

املالظمر_،روم َّر ريفرمنرأةاك ر_رمنرأصحللراملرالر_ .ر
ع 5راملاليف:ر،43/1رهااراملنينوانرحبلجةر ىلرم

ظةراملراويرواصروير ن  .ر

ع 6راملاليف:ر .51/1ر
ع 1راملفق :ر .313/4ر
ع 2راملاليف:ر .42/1ر
ع 1راملفق :ر .163/4ر
ع 13راحمللنن:ر .12/1ر
ع 11رهااراملتمه رمأخوذربت رفرمنركتللرأنلن لتراال تملالتر
خلمل رحه يرخواج رم يرر لل اصنيه راملنيربيرملحمت ايبروامل حوثراإل

اةراألندتلذرراملد كتوارر
لئ ة .ر
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تع يف:
كيرنتمانرمنرمنيرفةرقلنونراال تمدللرراملدايررين دقرر حمدوررمقلمندلررحنتدللرر ىل ر

ر

رضربنيأرأُندسرر حمدمرراال تمدللر،رونقدولررأوالربتقد يمرربنيدأرراملتنيدلايفرراملد رر
جستص لريفرهااراجمللل :ر
 - ١احل دث والتجربة والفراغ العيين:
افرتضرأننلرنقولربإجراءر ربدةررمدلر،ركرمديرر جدررراملندرةررمدث ر،رون

دظرركد رر

املنتددلئجراصمانددة،روهدديرظهددوارأ د راألوج د راملسددتةر1رأور2رأور3رأور4رأور5رأور،6ر
ونفرتضرأننلرمهتمونربظهواراقمرفرةيرأير١رأور٣رأور٥رمدنرراملتجربدةر.ر نر محم دةرر
اميراحلجررجسمور ربة،روظهواراقمرفرةي روهدوررلد رراهتملمندلرريسدمورر لة دلر،ر
ولمو ةرمج عراحللالتراصمانةراملظهوارجسمورب لفراغ العيين أورفض ء العينة.
وي

ظرأنراحللةثرق رياونر لملةرأورأكثررمنراملفراغراملني ين .ر

 - ٢احل الت املمكنة:
هيراحلدلالتررأوراملنتدلئجرراصصتحمفدةرراملد ررميادنررأنرجظهدرررنت جدةررإلجدراءرر ربدةر ر
ر

مني نة،رفمث ر ن رامديررق نيدةرر محمدةررجادرونرنت جتهدلررصدوا ررأوركتلبدةر،رو ند ررامديرر
جددررنددرةرجاددونرنت جتهددلر١رأور٢رأور٣رأور٤رأور٥رأور،٦رف قددللر نر د ةراحلددلالتر
اصمانةريفر لملةراميرق نيةراملنيمحمةرهير2رويفر لملةرامير جرراملنرةرهير .6ر
 - ٣احل الت املواتية:
هديرراملنتدلئجررأوراحلدلالترراملد ررجدؤةيرر ىلرحتق دقرراحلدلةثرراملدايررهدوررموادعرر
اهتملمنل،رفإذاركلنراحلدلةثررهدورراحل دولرر حمدورراقدمررفدرةيرريفر لملدةررامديرر جدررر
املنرة،رفإنراحللالترامل رحتققرهااراحللةثرهيراحل ولر حمور١رأور٣رأور،٥رهاار
احللالتراملث ةرجسموراحللالتراصواج ة .ر
 - ٤احل الت املتم ثلة:
ذاركددلنرملدد ينلر دد ركددراترمني ن ددةرم ددنو ةرمددنرمددلة روا دد رمتجلنسددة ر
ر
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يفراملاثلفةروالرنفسراملدوحنررواحلجدمرروادنينلهلرريفركد سرروندح نلرركدر ررمنهدلرربنيد رر
خحم هلرج ا،رفإنرهااراملاراترجاونر لالترمتمل حمة،رأيرياونرملا رمنهلرنفدسرر
بريفراملسحب.

املن

 -٥احلوادث املتن فية:
يقللر نراحلدلة الررأرولرأنهمدلررمتنلف دلنرر ذاراندتحللرر د و هملررمنيدلر.رفمدث رر
ن رامير جرراملنرةرالرميانراحل ولر حموروجهالريفروقتروا

 .ر

 -٦احلوادث املستقلة:
ينيتربراحللة لنر لة الرمسدتقحمالرر ذاركدلنرروقدوعررأ د رهملرأور د لرروقو د ررالر
يؤ رريفروقدوعرراآلخدرر.رفمدث رر ند ررامديررق نيدةرر محمدةرروا د ررمدرجالررمتتدلمل تالررفدإنرر
نت جةراملرم ةراملثلن ةرالرجتأ رربنت جةراملرم ةراألوىل .ر
 -٧احلوادث الش ملة:
جسدموررأ،رل،رل..ر دواةثررشدلمحمةرريفر ربدةررمدلرر ذاركدلنررالبد ررمدنرر د وثرر
اهلر ن ر جراءراملتجربة .ر
فمددث ر ن د راخت ددلارشددص

رصنيرفددةر لملت د رمددنر ددثركون د رم د خنل،رأور ددار

م خن.رجنيتربرهااراحللالتر دواةثررشدلمحمةرهرألند ررالبد ررملحمفدرةررأنريادونررملد ررصدفةرر
رمنرهاارامل فلت .ر

وا

ركدداملكرفددإنراحل ددولر حمددوراملني د ةر١رأور٢رأور٣رأور٤رأور٥رأور٦ر ن د رامددير
جرراملنرةرجنيتربر واةثرشلمحمةرألن رالب رمنر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

وثر

اهل .ر
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ر

حس ب االحتم ل:
ةيةر ارنلمل ةرل وا ربالرامل فررواملوا

اال تملل:رعهورنس ةر

 .ر

ثرج لراملق مةرصفرر حمور لملةراندتحلملةرراحلد وثر،رواملق مدةرروا د رر حمدورر
احللةثراألك راملوقوع.روميانر سدلب ررأورجقد يراررب دريقتالر:راال تمدللرراملنظدرير،ر
واال تمللراملتجرييب .ر
االحتم ل النظري:
ينيرفرأي لربلال تمللراملا ن اي ،رواال تمللراملنظريرحل وثر لة دةررمدلرر
هورنس ةر

ةراحللالتراصواج ةر ىلر

ك راحللالترالرن

ةراحللالتراصمانةراحلد وثرر حمدوررفدرضررأنر

برمتالفئريفراحل وث .ر

رمن ل :ذاركلنرمل ينلرك سرب اخحم ر1ركراترب أ،رو٣ركراترنُدروةرفمدلررهدورر
ا تمللرأنرنسحبركر رملرالر حموراملتني الرفتاونركر رب
احل :ر

ةراحللالتراصمانةر=ر،13ر

∴را تمللرنحبركر رب

لء؟ ر

ةراحللالتراصواج ةر=ر 1ر

لءر=ر1ر\ 13ر

ذنرمددنرأج د ر سددللرا تم دللر د وثر لة ددةرمددلرالب د رمددنرمنيرفددةر د ةر
احللالتراصمانةرامل رالرن

برمتالفئريفراحل وث.
عيوب االحتم ل النظري:

هنل ربنيأراملني ولرأورامل نيوبلتريفرج

قراملتنيريفراملنظريرمل

تمللرمنهل :ر

 -١صعوبة حصر عدد احل الت املمكنة.
اربوارملاملكرمثلال،رهو:رملوركلنرمل ينلراصسدتق مررأرل،روكدلنرراندمررق نيدةررمند رر
لرة،رفحمددورأخدداتر حم د رنق ددةروملددتانر
املنق ددةر

،روةحمددبر مل نددلر سددللرا تمددللروقددوعر

ريفراملق نيددةرلرةرمددنراصسددتق م.حلسددللرا تمددللروقددوعراملنق ددةر

ريفر

املق نيدةررلرةر حم ندلررأنرحنسدبررلمدوعررنقدلطرراملق نيدةررلرل،روهديرراملد ررمتثد رر د ةرر
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احلددلالتراصواج ددة،روأنرحنسددبرلمددوعرنقددلطراصسددتق مرأرل،رواملدد رمتثدد ر دد ةر
احللالتراصمانة ،روملاننلرنرارأن رمنرامل دنيبررجد را،ربد رراصسدتح رر سدللرر د ةرر
هااراملنقلطرددرفلصستق مرحبسبراملفدرضرراملريلاديررال رمتندلهيررألند ررالرب ايدةررملد رروالر
نهليةرددروبلملتلمليرمنرامل نيبرج

قراملتنيريفراملنظريرمل

تملل .ر

 - ٢عدم حتقيق مت ثل احل الت املمكنة.
فددلملتنيريفراملنظددريريشددرتطرملت

قدد رمتل دد راحلددلالتراصمانددة،روملاددنرهدداا ر

ر

الريتحقددقرةائمددل،رفمددث ر ند راخت ددلارشددص

رمددلرصنيرفددةر لملتد راالجتمل ددةرعمددنر

ثراملزوال روهيرأ زلرأورمتزول،رأورم حمق،رأورأام رف رميانندلرراملقدولر،ربد رر
والرميانر سللرأنرا تمللركون رأام رمث ريسلوير4\1رأورجق يررهااراال تمدللرر
بلنددتص الراملتنيريددفراملنظددريهرألن د رمددنراملوااددحرأنرهددااراحلددلالتراصمانددةر ددار
متمل حمة .ر
مدنررهنددلرنشدأترراحللجددةر ىلرجنيريدفررنيخددررمل

تمدللرريتغحمددبر حمدوررمثد رهدداار

امل نيوبلت.رهااراملتنيريفرهوراال تمللراملتجرييب.ر ر
االحتم ل التجرييب:
ذارام نلر حم ةركربيترددروامل رهي ر حمورشا رمتدواحيررمسدت
اصراتروكلنر

ترردددررنرمدنرر

ةراملرم دلترراملد ررنت جتهدلررظهدوارراملوجد رراملاد ارر ىلرأ حمدوررهديررن1ر

و د ةراملرم ددلترامل د رنت جتهددلرظهددواراملوج د راصتونددطرن2رو د ةراملرم ددلترامل د ر
نت جتهلرظهواراملوج رامل غارن3رجاونراملنسبركلملتلملي:ر ر
نس ةر

ةراصراترملحموج راملا ار=رن1ر\رن،رنس ةر

=رن2ر\رن،رنس ةر

ةراصراترملحموجد رراصتوندطرر

ةراصراترملحموج رامل دغارر=رن3ر\رن،روهداارراملنسدبررالرجسدلويرر

3\1رملني لرمتل راحللالتراصمانة .ر
وكحمملركلنترنرك ا راقرتبترهااراملنسبرمنراالنتقراار ن رق مةر لبتدةرروقد رر
جاونريفراصثللر%٠٧رو%٢٧رو%١٧ر حموراملتواملي.
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قوا ني االحتم الت:
مجع االحتم الت:
أ -يف ح لة كون احلوادث متن فية.
احلواةثراصتنلف ةرجنيينرأنر د وثررأ د هلرريدؤةيرر ىلراندتحلملةرر د وثررأير

منراحلواةثراألخرا.روبلملتلمليرفإنرا تمدللرر د وثررهداارراحلدواةثررمنيًدلرريادونرر
مني ومًل .ر
من ل :يفر لملةرامير جررنرةرملرهورا تمللراحل ولر حمور
احلل :احل ولر حمور

ةرفرةي؟

ةرفدرةيررمنيندلارراحل دولرر حمدورر١رأور٣رأور٥رو دثرر

أنرهااراحلواةثراملث دةررمتنلف دةررفدإنررق مدةرراال تمدللررجسدلويررلمدوعررا تمدلالترر
املوجوارمنفرة ر=ر6\1ر6\1+ر6\1+ر=ر .2\1ر
ب -يف ح لة كون احلوادث غري متن فية ( أ أو ب).
ن د ر د لراشددرتاطررجنددليفراحلددلة الرأرورلرروياددونراصق دوةركفليددةروقددوعر
احللةثرأرو

ا،رأوروقوعراحللةثرلرو

ا،رأوروقو هملرمنيل.رفق مدةرراال تمدللرر

جسددلويرلمددوعرا تمددللرأرمددعرا تمددللرلرم رو ددلرمنهددلرمددر روا د را تمددللر
اجتمل همل،رألنهلرجني رمرجالرمر رمدعررأروأخدراررمدعرررل،رف بد ررمدنررةر هدلررمدر رر
وا

 .ر
مثلل:رملوركلنرمل ينلرأابنيةرأشصلصرعأمح رور حميرورلم رولموة روأاةندلرر

جشا رجلنةرمتاونةرمنرا نال،ركمرهيرفرصرأنرياونريفراملحمجندةررمدنرري د رأ رامسد رر
حبرفراص م؟ر ر
احل :راحللالتراصمانةرنتةرعأمح رو حمي،رأمح رولم ،رأمحد ررولمدوةر،ر
حميرولم ،ر حميرولموة،رلم رولمدوةر ،رواحلد تر راصواج دةرملادونرلمد رمدنر
املحمجنةر=ر،3روكاارحملموةروالجتمل هملر=ر .1ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

ق مةراال تمللر=را تمللركونرلم رمنراملحمجنةرر+را تمللركونرلمدوةررمدنرر
املحمجنةرر–را تمللراجتمل هملريفراملحمجنة .ر
=رر3ر\ر6ر+ر3ر\6ر-ر\1ر6ر=ر5ر\6ر
ضرب االحتم الت:
ذاركددلنرمل د ينلراحللة دلنراصسددتق نرأرورل،رفددإنرا تمددللر د وثر ددلة الر
مستقحمالرأورأكثررمنيلريسلوير لص رارلرا تمللر

وثركد رروا د ررمدنررهداارر

احلواةثرب ني هلربني ل .ر
مثلل:ر ن راميرحولرمنرأ جلا ،رملرهورا تمللراحل ولر حموراملوج رع 3ر
ف همل؟ ر
احل  :ر نرا تمللراحل ولر حموراملوج ر٣رمل اراميراحلجرراألولرمنراملندرةرر
هور،6\1روكاملكرا تمللراحل دولرر حمدورراملوجد رر٣رملد اررامديرراحلجدررراملثدلنيررمدنرر
املنددرةرهددور،6\1رفق مددةرا تمددللروقو همددلرمنيددلريسددلوير لصدد راددرلرقدد م ر
ا تململ هملر=ر6\1ر×6\1ر=ر 36\1ر
االحتم ل الشرط :
هورا تمدللرروقدوعرر لة دةرربنيد ررفدرضرردددرأوربشدرطردددروقدوعرر لة دةررأخدرار،ر
ملنواحرمفهولراال تمللراملشرةيرمبسل

راصثللراملتلملي :ر

ك سرحيتوير حمور٣ركراترنوةرو٠ركراترب أ،روملنفرضرأنندلررندح نلررمند رر
كرجالرك ر حمور

اروب ونر لة .رر ر

نتاونراملنتلئجركلملتلملي :ر
ا تملالتراملنتلئجرملسدحبرراملادر رراألوىلرهدير:ر13\1رملاونهدلررب

دلءرررو3ر\13ر

ملاونهلرنوةاء .ر
أمددلرا تمددلالتراملنتددلئجرملسددحبراملاددر راملثلن ددةرفحمددهلرصددواجلنرحبسددبرنتددلئجر
نحبراألوىل :ر
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األوىلر حمدددورفددرضركدددونراألوىلرب

دددلءروهدددير1\6رملاونهدددلرب

دددلءرو1\3ر

ملاونهلرنوةاء،راملثلن ةر حمورفدرضرركدونرراألوىلرندوةاءرروهديرر1\1رملاونهدلررب

دلءرر

و1\2رملاونهلرنوةاء .ر
و حم رميانر

لءرامل

غةراملتلمل ة:ر ر

ق مةر سللراال تمللرالجتملعر لة تالرشرة تالر=رق مدةررا تمدللرراحللة دةرر
األوىلر×رق مةرا تمللراحللة ةراملثلن ةربني رفرضروقوعراحللة ةراألوىل.رر ر
ورق مةر سللراال تمللرالجتمدلعرر د ثرر دواةثررشدرة ةرر=رق مدةررا تمدللرر
احللة ةراألوىلر×رق مةرا تمللراحللة ةراملثلن ةربنيد ررفدرضرروقدوعرراحللة دةرراألوىلر× ر
ر

ق مةرا تمللراحللة ةراملثلملثةربني رفرضروقوعراحللة تالراألوىلرواملثلن ة،روهااا .ر
هاارملرأاةنلرذكرارمنرمته  .ر
وملادديرنأخددارنتددلئجرمددنرهددااراملتمه د رون دّرنربنيددأراألمددواراصهمّ دةريفرك ف ددةر
سللراال تمللريفراصقللرنتاحممربشا رنقلط:
ق ط البد منه قبل حس ب االحتم ل:
النقطة األوىل :ه رامل ح حرأنريرا وريفر سللراال تمللر د ةراصشدليخر،ر
أورامل ح حرمرا ل ر

ةراملروايلت؟ ر

املظددلهررأنراألرةقرمرا ددل ر دد ةراملروايدددلترهرملواددو ر دد لرجسددلويرق مدددةر
ا تمللرأنرجادونرراملروايدةر دنرحيد ر،رمدعرق مدةرا تمدللرأرنرجادونر دنر مدروراذار
كلنددتراوايددلتراملددراوير ددنرحي د رملئددةرمددث رواوايلج د ر ددنر مددرور شددر رفق دطر،ر
واملوج انرشله ر حموركونرق مةراال تمللراألولرأكثررمنرق مةراال تمللراملثلني .ر
ي،ر
بني لا رأخرا:ر املتادلفؤرمفقدوةرفد ري دحراج دلعرةريقدةراال تمدللراملنظدر ر
واألقدددرلرمل ريقدددةراال تمدددللراملتجدددرييبرهدددورم

ظدددةراملروايدددلت.رفادددأنر د د ةر

املروايلتراملاحميرميث ر د ةرمدراتر جدراءراملتجربدةر،رو د ةراوايدلتراملدراويرميثد ر
ةرمراتروقوعراملنت جةرمل لحل ،روبلملنت جةرحي د ركد رااورر حمدورق مدةرا تمدللر ر
ر
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جتنلنبرمعر

ةراوايلترابنرمسل ةر ن .ر

النقطة الن ية :ه رجني راوايةر اراملثقةرأورالرجني ؟رأيرملوروقعر اراملثقةرق د رر
ابنرمسل ةره رحتسبرهااراملروايةرأورالرحتسب،رفهيرمبنزملةراملني ل؟ ر
املظلهررأنرملروايةر داراملثقدةرق مدةرا تململ دةر،رخ وصدلرر ذاررريادنركداّرابلرور
وال ل،رو منلرررجث ترو لقت رفحسب.رواملوج انرقلضرباملك .ر
رننيم،رق ريقللرهيرأانيفرمنراملق مةراال تململ ةرملروايةراملثقة،رواملايريهدوّرنر
اخل برأنراملغلمل ةراملنيظمورمنراوايدلترابدنرمسل دةر دنرمح د ربدنرحيدلة،روهدور
قة،رواملاحم ينريروير نرمح ربلص لشر ،روةريقراملش خر ىلرمح رمنيتربع، 1ركمدلر
أنرةريق ر ىلرابنرمسل ةرمنيتربع. 2
وحننرنوفرالرن

ظرهااريفراحلسلل .ر

النقطووة الن لنووة :ذاراوارشددص

ر ددنرنيرخددرركتلبدد راحلددلوير حمددوراوايددلتر

متني ة ،ره رجني ّراوايلترذملكراملاتلل ردريفر سللراال تمدللر ردراوايدلترمتنيد ة ر
أورجني راوايةروا

؟ ر

وهااراألمررمهمرمنرجلن ال:راألول:ريفرةاجدةرجدأر ااريفراحلسدللر.رواملثدلنير:ر
منر ثراملنيم .ررف نلءًر حمورمنيلمحمتهدلرمنيلمحمدةرارملروايدةراملوا د رحنتدللراىلرحت يد ر
أصحللراملاتب،رومنيرفةراملروايلترهد رمدنراملاتدللرأرلرمدنرخلاجد ر،رو دنركدمرر
كتللراوار ن روحنورذملك.

ر

ع 1رجهدايبراأل اددللرعر، 324/13رقددلل:رومددلرذكرجد ر ددنرمح د ربددنرحيددلةرفقد راويتد ربرهدداار
األنلن ر نرلم ربنرينيقولر نرمح ربنرحيلة،روأااةربهااراألنلن رةرقد ر ىلرلمد ربدنر
ينيقولرومنهلراصف ر نرابنرقوملوي ر ن  .ر
ع 2رجهايبراأل اللرع، 321/13رقلل:روملرذكرج ريفرهااراملاتللر نراحلسنربنرلمد رربدنرر
مسل ةرفق رأخربنيرب ..روأخربنيرأي لراملش خرأبور د ررابرواحلسدالرربدنرر
ابنر

د ررابروأمحد رر

ونركحمهمر نرأبير د ررابراحلسدالرربدنررندف لنررامل زوفدريرر دنررمح د ربدنررحيدلةرر دنرر

احلسنربنرلم ربنرمسل ة .ر

| 141


ويفرمسأملةر كثدلاراملثقدةراملرروايدةر دنرشدص ر.رهد رجد لر حمدوراملو لقدةرأرورال؟رر

جزلراملس راألنتلذررع 1ربدأنراوايدةراملاتدللرجنيد راوايدةروا د ر،روملادنرق دل

ر

مواةنلر حمورذملكراصواةرمعراملفلاقع . 2ر
واملايري ورمليرأن ريؤ رريفرحيلة راال تمللهرألنندلرهندلرنتنيلمد رمدعرار تململ دةر
كونرهااراملروايةر نرهاا،رأور نرهاا.رفاحمملركلنتراوايلترأ

هملريفراملاتدبر

أكثدرروملدرورمدنركتددللروا د رركلنددترا تململ ددةركدونراملروايددةر ند رأكدربر.رواملوجد انر
يشه رباملك،رفحموراوارشص

ر نرحي ركتلبد راحلدلوير حمدورملئدةراوايدةر،رواوار

نر مروركتلب راحل لوير حمدور شدرراوايدلترواشدت ر دللر د اراملروايدلترهد ر
هير نرحي رأور نر مرو؟ره ريقللربتسلويرق م راال تململال؟! ر
تمددللراملتجددرييبر

بني ددلا رأخددرا:راملتاددلفؤرهنددلرأي ددلرمفقددوةر.رواألقددرلرمل
ا ت لاراوايلتراملاتللراوايلترمتني ة  .ر

و حم رنوفرالرننيتينرباونراملروايلترق رأخاترمدنركتدللروا د ر،رأورمدنر
كتلبال،رأورمل سرمنركتللرأص .
النقطة الرابعة :ه رميانرأنرينيتم ر حمورةرقراملفهلا

رأورال؟ ر

يفرج ح حراملروايلترالنتن لطراأل اللراملشر ةرف َّ راملس راألندتلذرع 3ربدالر
ر

مددلر ذارقددللررعقددراء ر حم د رأوع مد ءً روحنوهددلرف ق حمد هرألند رظددلهرربوصددولرنسددصةر
املاتللربهاارامل ريق،روبالرملر ذارقللر

نلرباتلبد رأورأرخربندلرباتلبد رفهدورةريدقر

ع 1رمسل ةراملس رلم راالراملس ستلنير .ر
ع 2ر ق ريقللربني لراملفرقرملوركلنراألنل

راملايرا تمد اراصسدت لرهدورحتمد راملثقدةرمسدؤومل ةر

املروايةرمنر ثراملنس ةر-روملوراال تململ دةر-ر ىلرأهد رامل دترeروجومل د رجدوراوائديرقد رالر
ي لبقراملواقعروحنورذملك،رفإنراملاثر ركملرجف ريفر سللراال تمللرجف د ريفرجقريدبرا تمدلةر
املثقةر حمورمنرياثرراملروايةر ن ،رننيمريتمراملقولربلملفرقرملوركلنراألنل ر

لر ق ئ ةرج

املوقتربلالخت فر ىلرمنرالرينيت ربروايلج رفتأم ! ر
ع 3راملس رلم راالراملس ستلنيرردرهاار حمورملرظهررمليرمنر

يثربني رامل ا رد .ر

عر

الواسطة املبهمة 141 | ..

ألصد راملاتدللرالرأكثدر،رواألندل رريفرذملدكرمدلري مدانربد راصمدلا

ر ند رر منيدلنر

املنظدرريفركتدللراملفهرندترملحمشد خرفإند رينيددرفربداملكرم دلةاراملشد خر ند رجأمل فد ر
ملحمفهرنددتروأند را تمد ر حمددورفهددلا

راألصددحللروررينيتمد ر حمددورةددرقراملنسددخر

املواصحمةر مل رمنرمؤملفلتراألصدحللربشدا ر دللرويؤيد اراندت نيلةرروصدورلرنسدخر
ك راملاتبرامل ريفراملفهلا

ر ىلرأصحللراملفهلا

روأيرمات ةرحتويرذملك،رننيمر

ق رالريُست ني رذملكربلملنس ةرملحمش خرDر حمورأنراملفهدلا
وجوةراملاتب.

ر مندلرأملفدترإل دلترأصد رر

ر

وملني َّراصشهوارق ولرامل رقرب رجف د را تمدلةارر حمدور لملدةراملشد خريفرنيخدرر
اصش د صةر ىلراملفهرنددت،روة ددوارأنرظددلهررعأخربنددل رأوع د نلرفد نر ددنرفد نر
باتلب رأنراإلخ لاربروايلتراملاتللرالربأص روجوةا .ر
وك فركلنراملايريهمنلرهنلره رجدؤرررةدرقراملفهدلا

ريفر سدللراال تمدللر ر

ألرال؟ ر
ملني راألمررخيتحمفربلخت فراملقوملالراملسلبقالروحننر نرشلءرابرجنيلىلرندوفر
نرا يرذملكريفرةاانةرمشليخرابنرمسل ةرونشار ىلرأنراملروايلتره رواةتريف ر
كتبراحل يثرألريفراملفهلا

،روكاملكرنوفرحنسبراال تمللر حموراحللملتال .ر

النقطة اخل مسة :بأيرةائر رحنسبراال تملل؟ ر
جق َّلرأنراألصحرا تمدلةر د ةراوايدلتراصشدليخراصنيتمد ينر،رو د ةراوايدلتر
اهددمريفر محم ددةر سددللراال تمددللر،رالرأنرينيتمدد ر حمددور دد ةرنرفددسراصشددليخر
اصنيتم د ينرو د ةر اهددم.روملاددنري قددورنددؤالرنيخددررمهددمرأري ددل:ره د رينيتم د ريفر
احلسللر حمدورخ دوصرمَدرنراوار دنرأبدلنرمدنرمشدليخرابدنرمسل دةر،رألرميادنر
اال تملةر حمورم حمقرمشليخرابنرمسل ة؟ر ر
و حموراملقولربلال تملةر حمورخ وصرمدنراوار دنرأربدلنرمدنرمشدليخرابدنر
مسل ة،رهد رحنسدبراملروايدلتريفراملد ائر رامل د قةرفقدطر-أيرخ دوصراوايدلتر
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ابنرمسل ةربلملوان ةر نرأبلن-رألرنتني ار ىلراوايدلترابدنرمسل دةر دنراصشدليخر
املاينرجون وارب ن روبالرأبلن،رو نركلنتراملروايةر نر ارأبلن؟ ر
بني لا رأخرا:رمل ينلر ثرةوائررمت اخحمةرأوننيهلرةائر رمج عراوايدلترابدنر
مسل ددة،روأادد قرمنهددلرةائددر راوايرلج د ر ددنرخ ددوصرمددنراوار ددنرأربددلنرمددنر
مشلخي ،روهيرجشم راوايلج ر نرمشلخي راملدراينراووار دنرأبدلنر،رو نركلندتر دنر
ددارأبددلن،روأرادد قرمنهمددلرةائددر رخ ددوصراوايددلترابددنرمسل ددةر ددنرأربددلنر
بلملوان ة .ر
وملني راألقوارملرذهبر مل راملس راألنتلذرع 1رمنرأنراصتنيدّرنراحلسدللريفر
وةرامل ائر راألا قر.درففيرمواةنلرياونرمب

ظدةر د وةرةائدر راوايدلترابدنر

مسل ةر نرأبلنربلملواند رة،رو نركدلنراملقدولرب دحةراحلسدللرمب

ظدةراوايدلتر

ابنرمسل ةر نرخ وصرمشلخي راملاينراووار نرأبلن،روملورررجانراملروايةر دنر
أبلنر-رمل سرمملري مأنرباون رللحفة .ر
ملانرق ريقللرانت لاارملحمقولربإةخللركد راصشدليخررأندورملندلرنفديرا تمدللرأرنر
ياونربنيأرمنراوار ند رابدنرمسل دةر دنر دارأربدلنرقد روقدعريفربنيدأرامل درقر
ذاتراملوان ةراص همةربالرابنرمسل ةروأبدلنر،رواملقدولربدأنرا تململد ركل تمدللرأير
شص

ريفرة قةرمشليخرابنرمسل ةرو نررريرور ن رابنرمسل ةرأص رهااراملقولر

الرأظنرأنراصن فريرج

 .ر

بني لا رأخرا:ر ذاراقت رنلر حمورةائر رمنراووار نرأبلنرالرجاونراحلدواةثر
شلمحمة،رف رجاونرق مةراال تمللرةق قة .ر
ننيددمرملقلئد رأنريقددولرنسددحممراال تمددلل،رملاند رمددنرامل ددنيفرمباددلنرالريسددمحر
بإةخلمل ريفرمقلب را تمللراملروا راملاينروقنيواريفراألنلن ربالرابنرمسل ةروأبلن .ر
بني ددلا رأخددرا:ر نر د لروقددوعرلمو ددةرمددنرمشددليخرابددنرمسل ددةريفرةريددق ر
ر

ع 1رشر رمنلنكراحلج،راملس رلم راالراملس ستلني:ر .162/1ر

الواسطة املبهمة 141 | ..

اوايلج ر نرأبلنريوجدبررملغدلرءرا تمدللرجوند همربرنهمدلر حمدورأرندل

راال تمدللر

املتجرييب .ر
ورك ددفركددلنرننحسددبراال تمددللرمبش د اةرابرجنيددلىلر حمددور

ددةرمسددتويلتر

حبسبرامل وائرراملث ثراصتق مةرجنيم ملرملحمفلئ ،رومرا ل رالخت فراألنظلا.
النقطة الس دسة :امل ريقةرامل ح حةرحلسللراال تملل .ر
نرامل ريقةرامل ح حةرحلسللراال تمللريفرمواةرحبثنلرهيرامل رجنيتم ر حمدور
اال تمللراملشرةي،رفلحلواةثرهندلر دارمسدتقحمةرهرألنرا تمدللرأرنريادونراملدراوير
املثلنيرمنر اراملثقلترريتأ ررحبلملدةراملدراويراألرول.رفدرإذارفرادنلرأنراألرولرمدنر دار
املثقلترفل تمللرأنرياونراملثلنيرمنهمرأي لرأق ،روا تمللركونراملثلملثرمدنر دار
املثقلتريتأ ررحبلملةراألولروحبلملةراملثلني.رفإذارفرانلهملرمدنر داراملثقدلترفل تمدللر
أنرياددونراملثلملددثرمددنهمرأي ددلريقد ر ددنرا تمددللراملثددلني،ركمددلريظهددررممددلرجق د ّلريفر
املتمه ،روصزي رمنراملتوا حرن رلرمث :ر ر
ملدورفرادرنلرأنرملدراوررمنيددالر شدررينرشد صلراوار دنركد روا د رمددنهمراوايددةر
وا

،روكلنرمخسةرمنهمر ار قلتروامل دلقير قدلتر.رفحمدوراواراوايدةر دنر

دةر

ارمني نالرمنهمرميانر سللرا تمللرأنرياونراملث ةرمنر اراملثقدلتربلمل ريقدةر
املتلمل ة:ر ر
ا تمللرأنرياونراألولرمنر داراملثقدلتريسدلويرنسد ةراحلدلالترارصواج دةر ىلر
احللالتراصمانةرأير=ر .23\5ر
ا تمللرأنرياونراملثلنيرمنر اراملثقلترأي لريسلويرنس ةراحلدلالتراصواج دةر
بني رفرضركدونراألولرمدنر داراملثقدلتررىلراحلدلالتراصرماندةربنيد رذملدكراملفدرضر
ويسلوير .11\4ر
ا تمللركونراملثلملثرمنر اراملثقلترأي لريسلويرنس ةراحللالتراصواج ةربنيد ر
املفراالراىلراحللالتراصمانةربني هملرويسلوير.12\3ر ر
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فق مةرا تمللرأنرياونراملث ةرمنر اراملثقلتريسلوير لصد رادرلرهداار

اال تملالترويسلوير×23\5ر11\4ر×12\3ر=ر\1ر .114ر
وميانر سلب ربلمل ريقةراملتلمل ةع: 1ر ر
أوال:ر سللرصواراملث ةريفراخلمسة،روصواراملث ةريفراملنيشرينربلال تمدلةر
حموراملقلنونراملتلملي:ر ر
قنار=رنر!ر\ا!رعن-رار ر!ر دددثرنرر>را،ر حممدددلرأنرن،رارأ د د اةرصدددح حة ر
ر

ر

ارنلمل ة،رمتث رعن ر
قنارجقرأر
ر

ةراملنينلصرراملاحم ةرومتث رعا ر

ةراملنينلصرراصأخوذ .رر ر

ةرجواف قرعرن رمنراملنينلصررمدأخوذ ررعرا ريفركد ررمدر رع، 2روهدورر

ميث د ر د ةررةددرقراخت ددلارعرا رمددنراملنينلصددررمددنرلمو ددةرنرمددنراملنينلصددرررةونر
االهتمللرملرتج برهااراملنينلصر.ر ر
دددثرن!رر=رعن ر×عن 1-ر×رعن-ر 2ر×عنر-ر×... 3ر1روري ددد حمحر حم ددد ر
مفاو رن .ر
لن ل:رنقسمر

ةرجواف قراخلمسةرمأخوذ ر

املنيشرينرمأخوذ ر

ةريفرك رمر ر حمدورر د ةرجواف دقر

ةريفرك رمر ،رمل ندتجرا تململ دةركدونراملث دةررمج نيدلررمدنر دار

املثقلترأيروفقراملقلنونراملتلملي:ر ر
ر=رق5ر3رر\رق23ر3ر=[ر!5ر\ر!3رع! 3-5ر]ر\ر[ر23ر!ر\ر3ر!رع23ر 3-ر!]ر=ر\1ر114رر ر
ذاراج حتراألمواراملث ةرمب لمل هل،رأقول :ر
رمرا ددل رصددرلرقدد ّمنلاريفراملنق ددةراخللمسددةرمددنراألرمددرراملثلملددثرنددوفرحنسددبر
اال تمللر حمور

ةرمستويلت:ر ر

ع 1ركتللراملريلا لترملحم فراخللمسراملنيحممي،روكتللراملريلا لترملحم فراملسلة راملنيحممير
وفقرمنهجروحاا راملرتب ةريفرمجهوايةراملنيراقرملسنةر2332ر-ر2331ل .ر
ع 2ركتللراملريلا لترملحم فراملسلة راألةبيروفقرمنهجروحاا راملرتب ةريفرمجهوايةراملنيراقر
ملسنةر2313ر-ر2314ل .ر

الواسطة املبهمة 147 | ..

األول:ريرا ورف رمج عراوايلترابنرمسل ة .ر
:ريقت ررف ر حمورخ وصراوايلترابنرمسل ةر مّنراوار نرأبلن .ر

الن

الن ل :ريقت ررف ر حموراوايلترابنرمسل ةر نرأبلنربلملوان ة.
املستو األول
سللرق مةرا تمللراجتملعر

ةرمنرمشليخرابنرمسل ةر اراصنيتمد ينريفر

نن رف رونلئطررم همة،روق راحلسللرحنتدللراىلرةااندةرمف دحمةرجلم دعرمشدليخر
ابنرمسل ةروهيع: 1ر ر
تفصيل املش يخع: 2
 -1أبلنررر
=رأبلنربنر ثملن،رالرجني راوايت روالر نوان ع، 3راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةر ر
ر
ع 1رنن ّ ر حمورأموارمهمةريفرفهمرةاانةراصشليخ :ر
 -1ذاركلنرملراورأكثدرررمدنرر ندوانرراواربد ررنادراررذكدراررحبسدبرر نلويند ،ررونداكرررحتدترركد رر
نوانر

ةراوايلج رباملكراملنينوانرفقط،ركملرننشار ىلر نلوين راألخراريفرك ر نوان.

 -2أصحللراملنينلوينراصتارا رالري خحمونر محم ةراحلسللر الربنينوانروا

،رملورا تم ر حمور

ةراصشليخرفقط،روج خ راوايدلجهمررجبم دعرراملنيندلورين،رملدوررا تمد رر د ةرراملروايدلت،ررملداملكرر
ننشار ىلرذملكريفر اراملنينوانراألولربقوملنلرعجني راوايلج رةونر نوان .
 -3صلركلنتراملروايةريفراملفهلا رمواةرجرةةره رحتسبرألرال،رننشار ىلرذملكربقوملنلرعجني ر
اوايلج ر حموروج  .ر
ع 2رنن د ر حمددورأند رنددوفرندداكررمحمحقددلرف د رموااددعراوايددلترابددنرمسل ددة،روررندداكرهلريفر
االمشرملاثرجهل .ر
ع 3رفد رمنينددورملنيد ّراوايلجد ريفرامل حددثر ددنراملواند ةرب ند روبددالرابددنرمسل ددة،روقد رواةتر
اوايت ر ن ريفركتبراحل يث،رملانرال رش هةريفرنقوطراملوان ة،رفإن ريفرأكثررمدنررملئدةررمدواةرر
وج تراملوان ةر الريفرمواةينرأ

هملربهااراملنينوان،رواآلخرربنينوانرأبلنربنر ثملن .ر
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وا


ر[،]1ر قة.رر ر

 -2أبلنربنر ثملنر
=رأبلن،رالرجني راوايت روالر نواند ر،رجقد َّرلراملاد لرف د ريفرأربدلن،رواةتر ند راوايدةر
ر[،]1ر قة.

وا

 -3براه مربنر

راحلم ر

الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

ر
ع 1رألنراوايةرابنرمسل ةر نرأصحللرامل لةقر_ربنفسهلربني

 .ر

وملانرميا نرأنريقدللر نرإلبدراه مربدنر د راحلم د رخ وصد ة،رفهدورممدنرامتد ر مدرارحب دثر
يروير ن رابنرمسل ة،رويشه رملاملكر

راملش خرواملربقير يدلارمدنرأصدحللراملرادلر_روالر

يقددللرأنراملش د خرقددلل:رع بددراه مرربددنر د راحلم د رمددنرأصددحللرأبددير د رابر_،رأةا

ر

املراددلر_،رورريسددمعرمندد ر حمددورقددولررنددني ربددنر دد راب ،رفاأندد ررريددرجأر ةااكدد ر ر
ملحمرالر_رفإن ريقلل:رملورمتترامل الملةر حمدوراملتشدا كرملنيحمد ريق د رأصد راإلرةاا روالريشداكر
ب ،ر الرأن ريشكريفر

لرمسل رمن ر_رفتأم !،روقد رواةتراوايتد ر دنراملرادلر_،ركمدلر

يفراحمللننرع، 541/2رواملاليفرع 143/4روع . 253/6ر
هاا،روملانراإلشاللريفراوايةرابنرمسل ةر نر براه مرالريزالرقلئملرألنرابدنرمسل دةراوار
نر براه مربوان ةرجنيفدرربدنرمسل دةريفر

دةرمواادع:راملتهدايبرعر، 252/2رع، 131/1ر

ع، 321/6روف رجنيفررفقطر–ر هاارمنرجهة،رومدنرجهدةرأخدرارهدااراصدواةراملو د راملداير
حتولر ومل رش هةراملت ح ف،رفإنهلرو نرواةتريفرجأوي راآليلترع 433/1ربحمفظ:رعاحلسنربنر
لم د ربددنرمسل ددة،ر ددنر بددراه م ر الرأنهددلرنقحمددتر ن د ريفرامل حددلارعر 51/51رويفرجفسدداركنددزر
املد قلئقرع 522/1رهادداا:رعاحلسددنربددنرلمد ،ر ددنرمسل ددة،ر ددنر بددراه م رفحمنيد راألصد ر
هااا:رعاحلسنربنرلم ر نرجنيفرربنرمسل ةر نر براه م .ر ر
م ددلفلر ىلرأنر ةاا ر بددراه مرملإلمددللرارملراددلر_رالرينيددينرأكثددررمددنربقلئدد رصدد ريسددا رالر
جستوجبرمل رخ وص ة،رخ وصلرمعرم

ظةرأنراملاينراووار نر براه مر دنراملرادلر_ر

ممنرميانهمراملروايةر نراملالظمر_ر كمحمد ربدنرأبدير مدارورةاندت.رو نررريتحد ةرأبدور
يونفراملراوير ن ريفراحمللنن .ر

الواسطة املبهمة 141 | ..

 -4أمح راص ثميرر
=رأمح ربنراحلسن=راص ثمي=رأمح ربنراحلسنراص ثمي=رأمح ربنراحلسنربنرلمد ر ر
ر

اص ثمي،رجني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -5أمح ربنرأبيربشرر
=رأبو جنيفر،رجني راوايلج رو نوان ،راواريفركتبراحل يثرأابعراوايلتر[،]4ر قة .ر
ر

 -6أمح ربنراحللاثراألمنلةير
رجني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -1رأمح ربنراحلسنرررر
=راص ثمدير=ررأمحد راص ثمددير=رأمحد ربددنراحلسدنراص ثمديرر=رأمحد ربددنراحلسددنربددنر
لمدد راص ثمددير،رجنيدد راوايلجدد رةونر نواندد ر،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثر دد ثر
اوايلتر[،]3ر قة .ر
 -2رأمح ربنراحلسنراص ثميرر
=رأمح د ربددنراحلسددنر=راص ثمددير=رأمح د راص ثمددير=رأمح د ربددنراحلسددنربددنرلم د رر
اص ثمي،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثرنتلروأابنيدالراوايدةرر
[،]46ر قة .ر
 -1أمح ربنراحلسنربنرلم راص ثمير
=رأمح د ربددنراحلسددنر=رراص ثمددير=رأمح د راص ثمددير=ررأمح د ربددنراحلسددنراص ثمددي،ر ر
جني راوايت رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -13رأمح ربنراصف

ر[،]1ر قة.

رر

جني راوايت ر حموروج ررو نواند ر،راوار ند ريفرةريدقراملنجلشديررىلركتدبرمن دوار
ابنرلم ربنر

رابراوايةروا

 -11رأمح ربنر

يسر

ر[، ]1ررريو ق.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رجني راوايلج رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثر ثراوايلت[،]3ررريو ق .ر

| 111



 -12نحلقرر
املظلهررأنراصراةرب ر نحلقربنر ملاع، 1رالرجني راوايت روالر نوان ع، 2ر قة.ر ر
 -13مسل

ربنرأبيربارراحل رمير

رجني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -14مسل

ربنرأبيرمسللرر

جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -15مسل

ر[،]1ررريو ق .ر

ربنر

ر[،]1ررريو ق .ر

راخللملقر

رجني راوايت ع 3رو نوان ،راوار ن راوايةروا

ريفركتبراحل يثر[،]1ر قة.

 -16أيولربنر نو ررررررررررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 4راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ر قة .ر
ر

ع 1رألنراوايةرابنرمسل ةر نر نحلقرعاملتهايب:ر 144/1رهدير دنررأبديررب دارر،رواصنيهدوةر
اوايلتر نحلقربنر ملار نرأبيرب ا،رفهيركثا ركمدلرريفراحمللندن:ررع ، 311/2روامل

دلئررر

ع، 111رواملاليفرع،112/2ر،322ر،622رو اهل .ر
ع 2رفإن رالرو وقربروايةرابنرمسل ةر نر نحلق ربنر مدلارربلص لشدر .ررفحمدمررجدرةرر الريفرمدواةرر
وا

رمعرأن راوار ن ربلملوان ةراملاثارمنراملروايلت.رويفربني هلربوان تالركمدلريفراملادليفر

ع: 14/6رعابنرمسل ةر نرصفوانر نرابنرمسالنر نر نحلقربنر ملا رب ريفرأكثدرررمدنرر
اوايةركلنرأبلنرأ

روان تالرةومل تالربالرابدنررمسل دةررو ندحلقرربدنرر مدلارركمدلريفراملادليفر

ع: 461/4رعابنرمسل ةر مّدنرذكدرار دنرأبدلنر دنرر ندحلقرربدنرر مدلار ،راملادليفرعر: 441/5ر
عابنرمسل ةر نر اروا

ر نرأبلنر نر نحلقربنر ملا ،رفا فرجني راوايت ! ر

ع 3رجق ّلراحل يثر ن ريفراملا لر ولركونراحلسنربنرلم رامل دايفر نواندلرالبدنرمسل دةر ر
رددراص حمبراملرابعرمنراألمرراألولردد .ر
ع 4راوار ن راوايةريفراالنت

لارع 143/4رملادرنريفراملتهدايبررع 226/1راواهدلرر ند رر حمديرر

ابنراحلسنربنرف للروهوراصوافقرملحموايفرواملونلئ رع . 121/26ر

الواسطة املبهمة 114 | ..

 -11برةراإلنالفررررررررررررررررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -12لبترامل لئ ع 2ررررررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 3راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

،ر قة .ر

 -11جلبرراصنيربانيررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثربنينوانرجنيفرراوايةروا

ر[ ،]1ر

ررياكر .ر
 -23جنيفرررررررررررررررررررررر
=رجنيفددرربددنرمسل ددةع، 4رجنيد راوايتد رو نواند ،راوار ند ريفركتددبراحلد يثرمثددلنر
شر راوايةر[،]12ر قة .ر
ر
ر

ع 1راوار ن ريفراملفهرنترع 13ريفرةريق ر مل ،رملانراملظلهررنقوطراملواند ة.ررفمدنررامل ني د رر

ج اراوايةرابنرمسل ةرعاصتويفر 263ر مّنرأةا راملسجلةر_ريشه رملداملكررأنراملشد خرذكدررر
امل ريقرهااارع..ر نرابنرنه كرواحلسنربنرمسل ةرمج نيلر نربرة رملانراملنجلشديررع 113ر
ذكرريفرةريق رابنرأبير مارمتون لربالرابنرنه كروبالربرة .ر
ع 2رهاااريفركمللرامل ينرع 332رملانرواةتراملروايةريفر ونرأخ لاراملرادلرر_رع 61/2ر
وف ر لبترامل

لغرب لر لبدتررامل دلئ ررونقحمدهلرريفرامل حدلارعر 145/51ر دنرركمدللرراملد ين.رروف د رر

لبددتربددنرامل د ل ،روامل ددح حرمددلريفركمددللرامل د ين.رواصددراةرب د ر لبددتربددنرشددريحرامل ددلئ ر
األن لاي .ر
ع 3ريفر وتراوايت رنظر،رفق رواةتراوايةربنرمسل ةر ن ريفرمدوااةرركدثا رربتوندطرر د سرر
أورصل ربنرخلمل رأوربتون همل،رفلملظلهررنقوطراملوان ةريفرهااراصواة،رويؤي ارأنر سر
وصل راويلركتللر لبتريفرةريقيراملش خرواملنجلشيرملاتلب ريفرجرمجت  .ر
ع 4رألن رهوراملايريروير ن راحلسنربنرلم ربنرمسل ةركثاار[43راواية] .ر

| 111



 -21جنيفرربنرمسل ةع 1رررر
جني راوايت رةونر نوان ،راوار ن ريفركتدبراحلد يثر

درلروأابنيدالراوايدةرر[،]43ر

قةع . 2ر
 -22جنيفرربنرمثنوراملني لارررررررر
[،]1ر قة .ر

رجني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -23جنيفرربنرلم ع 3رررررر

الرجنيد راوايتد روالر نواند ع، 4راوار ند ريفركتددبراحلد يثراوايددةروا د ر[،]1ررر
يتنيال .ر
 -24جنيفرربنرلم رامل

ق رررررررررررررر

رجني راوايت ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -25جنيفرربنرلم ربنرمسل ةرررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ر قة.
 -26جنيفرربنرلم ربنر ل

ع 5ر

جني راوايت رةونر نوان ،راوار ن راوايةروا

ر[،]1ر قةع . 6ر

ع 1روقعراملا لريفراحتلةارمعرجنيفرربنرلم ربنرمسل ةرو
وجف

م ،رورريتمرةمل ر حموراالحتدلةر

حم ريفراصحمحقراملثلني.ر ر

واملثمر ر الرجظهرريفراملو لقةرملروايةرصفوانر نرجنيفرربنرمسل ةرفهور قةرأيّدلركدلن،روالرجظهدرر
يفرامل ح حرمدنر سدللراال تمدللرملو لقدةراملنيندوانالر حمدورجقد يرراملتنيد ة،رننيدمر حمدوراملقدولر
بافليةراال تملةر حمو

ر

ةراصشليخرجظهررمثر .رفنيحموراملقولربلملتني ةريزي

ر

ةراصشليخراملثقلت .ر

ع 2رملروايةرصفوانر ن ريفراملتهايبرع . 25/3ر
ع 3رحيتم رابنرمسل ةروحيتم رامل

ق رفهورمشرت  .ر

ع 4رألن رمشرت ربالراملثقةرو اا .ر
ع 5راملظلهررأنرامل ح حرجنيفرر نرلم ربنر ل ربقرينةربلقيراملروايلت .ر
ع 6رألن رجنيفرربنرمسل ةراصتق ل .ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

 -21مج ررررررررررررررررر
الرجني راوايت رروالر نوان ع، 1راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -22احلسنربنرأيولع 2ر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -21احلسنربنر ايفةر
=راحلسددنربددنر ايفددةربددنرمن ددوار،رجنيدد راوايتدد رور نواندد ر،راوار ندد ريفركتددبر
احل يثراوايةروا

ر[،]1راني ف.

 -33احلسنربنر ايفةربنرمن وار
=راحلسنربنر ايفة،رجني راوايت رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراواية ر
روا

ر[،]1راني ف .ر

 -31احلسنربنرمحلةر
سع، 3رجنيد راوايتد ررو نواند ،رر
=ر احلسنربدنرمحدلةربدنر د يسر=راحلسدنربدنر د ي ر
اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

ع 1راوايةرابنرمسل ةراملايرهورمنراملسلبنيةر نرمج راملايرهورمنراخللمسةرمست ني  .ر
ع 2رحيتم رأنرياونرم حفراحلسدالربدنرأيدولردددراآلجديردددررألنرابدنرمسل دةريدرويركتدللر
احلسالربنرأيولردراملفهرنترعر 131ردروالريرويركتللراحلسنربنرأيدول،رو مندلريرويد رأمحد ر
ابنرم ثمردراملفهرنترعر 132ردرو ذارقحمنلر ن رهدورابدنرأبدير ق حمدةرفاويد رأي دلرأمحد ربدنر حمدير
احلمويردراملفهرندترعر 131ردرهداارمدنرجهدة،رومدنرجهدةرأخدرارررجدرةريفراملتهداي الراوايدةر
ملحمحسددالربددنرأيددول،رفددإذارررياددنرمددلرهنددلرج ددح فلررياددونراحلسددالربددنرأيددولرممددنرذكددرريفر
املفهرنتروررياكررمل راوايةريفراملتهاي ال،ر مر نرامل قةرالرجأبورذملك .ر
وملانرالرميانراال تملةر حمورشيءرمملرذكر.ر ر
ع 3را تمللراحتلةارمعراحلسنربدنررمحدلةرربدنرر د يسر،رواحلسدنرربدنرر د يسررملد سرربلمل ني د ،ر
وميانرجقريبرذملكرخب وجال:ر ر
اخل و راألوىل:رحيتم راحتلةراحلسنربنر

يسرمعراحلسنربنرمحلةربنر

املراوير نهملروهورابنرمسل ةردرفق راوار نراحلسنربنر

يسرالحتلةهملريفر

يسر نر نحلقربنر ملاريف

ر
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يسرر

 -32احلسنربنرمحلةربنر

=راحلسنربنرمحلةر=راحلسنربنر د يسر،رجنيد راوايتد رةونر نواند ر،راوار ند رريف ر
ر

كتبراحل يثراوايةروا
 -33راحلسنربنر

روأخراريفراملفهلا

ر[،]1+1ررريو ق .ر

يسررررررررر

جني راوايتلارةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ررريو ق .ر
 -34احلسنربنر حميربنريونفرررر
هوراحلسنربنر حمديربدنربقدل ر،رالرجنيد راوايتدلاروالر نواند رع، 1راوار ند ريفركتدبر ر
ر

راالنت

ددلارع، 255/1رو ن د ر ددنرأبددلنريفراالنت

محلةرابنر

ددلارعر، 211/3رواوار ددنراحلسددنربددنر

يسر نر نحلقربنر ملاريفراملاليفرع، 21/6رو ن ر نر مرانربدنر درانريفر

اجللراملنجلشيرع 212ردرهاارمنرجهة،رومنرجهةر لن ةرالشرتاكهملريفراملروايدةر دنر ندحلقر
ابنر ملاركملرجق ّل،رومنرجهةر لملثةرملغرابةرانمر

يس،رفرمبلرنسبراملشدص

ر ىلرجد ار ذار

كلنرانمراجل ر ري لرفنفسر رابةراالنمرج ني رمنراملتني ة .ر
اخل و راملثلن ة:ر حيتم راحتلةراحلسنربنر

يس ردراصفروضراحتدلةارمدعراحلسدنربدنرمحدلةربدنر

د يس ردرمدعراحلسدنربدنرمحدلةرالشدرتاكهملريفراوايدةرابدنرمسل دةر نهمدل ردرفقد راوار دنر
احلسنربنرمحلةر نرأبلنريفراملتهايبرع 133/1ر حمورملريفرة نيةرجق لريفراملا لر نرجفسار
املني ّ رأنرملرف هلرهوراألقرلردرواشرتاكهملريفراوايتهملر نرأبلنركملرظهررمملرجق ّل .ر
ررهااروالرجظهررمثر رمهمةريفراالحتلةرو

م ر حموراألصح،رفإن ر ذاربن نلر حمدورراال تمدلةرر حمدورر

د ةراملروايددلتريفر سددللراال تمددللرالريددؤ رراحتددلةهمرأور
مو قال.رننيمريؤ رربنلءًر حمورا تملةر

م د رش د الهرألنهددمرمج نيددلر ددار

ةراصشليخريفر سللراال تمدلل،رركمدلررويدؤ رررأي دلرريفر

ةراصتون الربالرابنرمسل ةروبالرأبدلنررمدنررامل دنيلفرريفراصسدتوارراملثلملدثررملدوررأاةندلرر د رر
اصشاحمةرب راجوعر ىلر سدللرراال تمدلل،ررو مندلرربلال تمدلةرر حمدوررلدرةركدونرراصدراةررمدنرر دارر
وا

رملالريق ر نر

امل ددنيلفرالريق د ر ددنر
املروايلترومل سر

ة،روالريوج ر

ةر ارمو قال،رملانر محم لرالرأ ررألنراصتون الرمدنرر

ددةر تددورملددور امنددلربلالحتددلة،ركمددلروأنرامل ددح حرا تمددلةر د ةر

ةراصشليخ .ر

ع 1راوار ن ريفراالنت

لارع 143/4ر ،5ر 1راوايتالريفرواقنيهملراوايةروا

رب دريقال.رر

املدددراويراص لشدددرريفراألوىلرحااا ،رويفراملثلن دددةراحلسدددنرامل د د ق ،رو نرندددقطراألخدددار دددنر

الواسطة املبهمة 111 | ..

راحل يثراوايتال،ر قة .ر
 -35احلسنربنرل ولررررررررررر
=رابددنرل ددول،رجنيد راوايلجد رو نواند ،راوار ند ريفركتددبراحلد يثرمثددلنير شددر ر
اوايةر[،]12ر قة .ر
 -36احلسنربنرلم راملت محميررررررررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

،رررياكر .ر

 -31احلسنربنرمنيلويةربنروهبررررررر
جني راوايتلارو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ررريو ق .ر
 -32احلسنربنرهلشمر
الرجني راوايت ع 2وال نوان ،رفلملظلهررأن رم حفر سالربنرهلشمراآلجيع . 3ر
 -31احلسنربنرهشللرررررررررررر
جني راوايت رةونر نوان ،رفلملظلهررأن رج ح فراحلسالربدنرهلشدمراآلرجديرع، 4راوار
يفركتبراحل يثراوايةروا
االنت

ر[،]1ر قة .ر

لاروملانريفراملتهايبرع 226/1ر ،1ر 1راواهملر ن ر حمديرربدنرراحلسدنرربدنررف دللرر

وهوراصوافقرملحموايفرع 161/25ر ،1ر ،1رواملونلئ رة نيةرنيلرامل ترع 121/26ر ،5ر  .6ر
ع 1رذكرريفرحبلاراألنواارع 23/42ر نراملغ ةرملحمننيمدلنيرراوايدةررالبدنررمسل دةرر ند ،رروملادنرريفر
اص

ارعاملغ ةرملحمننيملني:ر 346رأمح ربنراحلسنربنرلم راص ثميرفحممرجث تراوايت  .ر

ع 2رألنهلر

ترملحمحسالربنرهلشمريفراملاليفرع . 145/6ر

ع 3راوار ددنرأبدديرب ددارواوار ند رابددنرمسل ددة.راملتهددايبرع، 133/2روملاددنريفراملاددليف ر
ر

ع 145/6راحلسالربنرهلشم،روهدوررامل دح حرربقريندةررندلئررراملروايدلتروهدورراصوافدقررملحموندلئ ر
ع 353/21ردروذكرراملس راخلدوئيرDريفراصنيجدمرعر 161/6رأند راصنلندبرملحم نيدةرراملق ميدةررمدنرر
املتهايبرد .ر
ع 4راوار نرينيقولربنرشدني بر،رواوار ند رراحلسدنرربدنررلمد رربدنررمسل دةر.ريفراملتهدايبر:ر
ع، 11/1روامل ح ح:راحلسالربنرهلشم،ربقرينةرنلئرراملروايلترفحممرينيه ريفرهاارامل قةرااو ر
ر
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-43

سالربنرمحلةربنر

يسع 1رررررررر

جني راوايت رةونر نوان ،راوار ن راوايةروا

ريفركتبراحل يثر[،]1ررريو ق.

 -41احلسالربنر أيولررررررررررررررررررررررر
جنيد راوايتد رو نواند ،راوار ند ريفرةريددقراملشد خرريفراملفهرنددتر ىلركتلبد راوايددةر
ر[،]1ررريو ق .ر

وا

 -42احلسالربنرمثنوراحلنلطرعاملني لار حمورنسصة ررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
-43

ر[،]1رررياكر.

سالربنرهلشمرررررررررررر

رجنيدد راوايتدد رو نواندد ،راوار ندد ريفركتدددبراحلدد يثرمثددلنرير شدددر راوايدددة.رويفر
املفهلا

روا

ر[،]1+12ر قة .ر

 -44احلامربنر ا مررررررررررررررررررررررررررر
الرجني راوايت رورالر نوان ع، 2راوار ن ريفراملفهلا

راوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -45محلةرررررررررررررررررر
الرجني راوايت روال نوان ع، 3راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

ر

بلنمراحلسنربنرهشللرمعرقرلرامسيرخ يرهلشمروهشللرخ وصلريفراملسلبق .ر
ع 1راملظلهررهوراحلسنربنرمحلةربنر

يسراصتق ّل .ر

ع 2رذكرراملش خريفراملفهرنترع 111راوايةرابنرمسل ةر ن ربلص لشر ر الرأنراملنجلشيرع 153ر
ذكرروان ةروهورصفوان.رو حم رررجث تراوايةرابنرمسل ةر ن ربلص لشر  .ر
ع 3ريفرحبلاراألنواارع 134/24ر نرجفساراملقميرع..رلم ربنرأمح ر دنرراحلسدنرربدنررلمد رر
ابنرمسل ةر نرمحلةر نرأبلنربنرجغحمب ..رملانريفراص
ابنرمسل ة.روملنيحم رابنر

اراحلسنربنرلم رفقدطرمدنر دارر

نرفق راوارلم ربنرأمحد رر دنرراحلسدنربدنرلمد ربدنرر د نرريفر

جهايبراأل اللرع 42/6رو نراحلسنربنرلم ربنرمسل ةريفرجهايبراأل اللرع . 25/3ر

الواسطة املبهمة 117 | ..

 -46محز ربنرمحرانررررررررررررررررر
الرجني راوايت روال نوان ع، 1راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قةع. 2

ر

 -41مح ربنرشني بررررررررررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 3راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا
-42

ر[،]1ررريو ق .ر

نلنرررررررررررررررررررررر

=ر نلنربنرن يرر=رابنرن ير،رجني راوايتلارور نوان ،راوار ن ريفركتبراحلد يثر
اوايتالر[،]2ر قة .ر
-41

نلنربنرن يرررر

=ر نلنر=رابنرن ير،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثرأابع ر
راوايلتر[،]4ر قة.
 -53خ ةربنرخلمل رررررررررررر
ر[،]1ررريو ق.

رجني راوايت رو نوان ،راواريفركتبراحل يثراوايةروا
 -51ااش ربنريزي راص نيرررررررررررررررر

ر[،]1رررياكر .ر

رجني راوايت رو نوان ،راواريفركتبراحل يثراوايةروا
 -52حكريلربنر مروررررررررر
رجني راوايت ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -53حكريلربنرلم رررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
ع 1رامل قةرالرجسل

ر[،]1ررريو ق.

ر حموراوايةرابنرمسل ةر ن  .ر

ع 2رملروايةرصفوانر ن ركمدلريفراملادليفرع 266/3روابدنررأبديرر مدارركمدلريفرأمدلمليررامل د وقرر
ع . 123ر
ع 3رذكرراملش خريفراملفهرنترع 115راوايةرابنرمسل ةرملاتللرمح ربلص لشر ر الرأند رربني د ،ر
معرأنراملنجلشيريفراجلمل رع 133رذكررنفسرامل ريقربتونطر

رابربنرج حمة.ر ر
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 -54نحم ملنربنرةاوةررررررررررررر
رجني راوايتد رو نواند ر،راوار ند ريفركتدبرارحلد يثرأرابدعراوايدلتر[،]4ريفرو لقتد ر
نظرع . 1ر
 -55ن فراملتملا

ع2

الرجنيدد د راوايتدد د روال نواندد د رع، 3راوار ندد د ريفراملفهددددلا

راوايددددةروا دد د ر[ ،]1ر

ر

ع 1رو قدد راملنجلشدديريفراجلملدد رعر 124رواددنيف رابددنراملغ ددلايريفراجلملدد رعر 65رو اددلاريفر
اخل صةرع، 352رفهورمرتو ر حمورمسحمكرمنريق رج ني فلترابنراملغ لئريرامل ريفركتلب ،ر
أورامل رنقحمهلراملني مة .ر
ع 2ر هنل رك لريفرجني ن ،رفه رهورند فربدنرندحم ملنراملتمدلا،رأورند فربدنراصغدا راملتمدلا؟ر
وق را تم راملو

رعيفرجنيحم قت ر حمورمنهجراصقلل:ر 233راحتلةهمل،رو امرب راحمل ثراملنواير

عخلمتةراصست ا :ر. 63/2رفدإنرند فربدنرندحم مرلنرنسد ةر ىلراجلد ،رورريقدرمر حم د رشدله .ر
وذهبراملس راخلوئيرDر ىلرأن رن فربنرنحم ملنرقللريفراصنيجدمرعر: 321/1رعاملظدلهرررأند رر

ن فربنرنحم ملنرفإن راصنيروفرواصشهواراملايرمل ركتلل،روأملرن فربدنرراصغدا رراملتمدلاررفهدورر
ارمنيروف،روالرننيرفرمل روالراوايةروا

،ر حمورأنراقت لاراملنجلشير حمورجرمجدةرند فرر

ابنرنحم ملنراملتملا،رواقت لاراملش خر حمورجرمجةرن فراملتملا،ريشه ربلالحتلة  .ر
أقول:رقومل ربأنرن فربنراصغا رالرننيرفرمل روالراوايةرمل سركملرين غي،رفإنرملربأي ينلرمن ر
ر املروايلتركحمدهلربنيندوانرند فراملتمدلارفحمد سرهندل راوايدةرروا د رواةتربنيندوانرند فربدنر
نحم ملنراملتملا،روالربنينوانرن فربنراصغا راملتملارفا فرنفورDرأنرجاونراملروايدلترالبدنر ر
ر

اصغا ر!رومعرذملكرميانراملركونرصلرانتهور مل  .ر
مر نراملثمر ر منلرجظهررملورررنق ربافليةراوايةرابنرأبير مداروأخويد ريفراملتو دق،رفدإنرابدنر
نحم ملنرق رو ق ر املنجلشيرورريو قرابدنراصغدا ،رأمدلر حمدورق دولرةالملدةراوايدةراملث دةر حمدور
املو لقةرف رمثر رالرمنرنل ةراملو لقةهرألنرابنرأبير ماروصفوانراويلر نرن فراملتمدلاركمدلر
ن أجيرفهور قةرأيّلر كلن،روالرمدنرنل دةر سدللراال تمدللرفلملروايدلتربنيندوانرند فراملتمدلار
فقطروالرجوج راوايةربأ
) 3رامل قةرالرجسل

راملنينوانالراصق ينر توريأجيرا تمللرجني ةراملنينوان .ر

ر حموراوايةرابنرمسل ةر ن ربلص لشر رمعرواوةراوايةرابدنرمسل دةر ند ر

بلملوان ةركملريفراملنيحم رع 441/2رويؤي ارأن رررننيثرر حمدوراوايدةرمَدرنرهدمرمدنراملسدلبنيةر دنر

الواسطة املبهمة 111 | ..

قةع. 1رر ر
 -56شني بربنرأ الراحل اةررررررررر
الرجنيد راوايتد رورالر نواند ع، 2راوار ند ريفراملفهرنددتريفرجرمجتد راوايددةروا د ر
[،]1ر قة .ر
 -51صل ررررر
=رصددل ربددنرخلملدد ر=ررأبددورشددني ب،رجنيدد راوايتدد رور نواندد ر،راوار ندد ريفركتددبر
ر[،]1ر قة.رر ر

احل يثراوايةروا

 -52صل ربنرخلمل رررررررررررر
=رصددل ر=رأب دورشددني ب،رجني د راوايلجد رةونر نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثر
مخسلرو شرينراوايةر[،]25ر قة .ر
 -51صفوانرررر
=رصددفوانربددنرحي ددورجني د راوايلج د رور نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثرأابني درلر
وأابنيالراوايةرويفراملفهلا

ر ثراوايلت[،]3+44ر قة .ر

 -63صفوانربنرحي وررررررررررررر
=رصفوان،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ن ريفركتدبراحلد يثرند نيرلرو شدرينر
اوايةر[،]21ر قة .ر

ن فراملتملار الربلملوان ة ردرجوج راوايةرحملم ربنررخلمل روملنيحم راملربقي،رملانرجق ّلرأنرمل رن قلر
يفرامل قةرملورنحممرأن رمنراملسدلبنية ردرويؤيد ارأي دلررأنرااويديركتلبد ريفرةريقديراملنجلشديرمدنر
املسلةنة.
ع 1رملث وتراوايةرابنرأبير مار ن ركملريفراملتهايبرع 142/2روكاارصدفوانركمدلريفراملادليفر
ع،435/4ر،456ر . 151/6ر
ع 2رامل قةرالرجسل
ن .ر

ر حموراوايةرابنرمسل ةر ن روررننيثرر حمدوراوايدةرصدنرهدمرمدنراملسدلبنيةر
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رابررررررررررررررر

=ر

رابربنرج حمةع، 1رجني راوايتلارو نوان ،راوار ن ريفركتدبراحلد يثراوايدتالر

[،]2ر قة.ررر
-62

رابراملقلنمع 2رر

جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -63ر

رر[،]1ررريو ق .ر

رابربنر ج حمةررررررررررررررررر

=رابنرج حمة،رجنيد راوايلجد رةونر نواند ر،راواريفركتدبراحلد يثرندتالراوايدةرويفر
املفهلا

راوايتالر[63ر،]2+ر قة .ر

-64

راصحمكربنر ت ةر االمشيررررررررررررررررررررررررررررررر

الرجني راوايت روالر نوان ع، 3راواريفراملفهرنتراوايةروا
-65

ر[،]1ررريو ق .ر

سررررررررررررررررررر

=ر د سربددنرهلشددم،رجني د راوايت د رو نوان د ر،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثراوايددةر
وا

ر[،]1ر قة .ر

ع 1رألن رهوراملايراوار ن ريفركد راصدوااةرعأكثدررمدنر63رمدواةار ر الريفرمدواةروا د ريدأجير
اوارف ر نر

رابراملقلنم .ر

ع 2راملظلهررمب

ظةراملروايدلترأند رر د رابربدنراملقلندمرروهدورمشدرت ربدالرمجل دةربني دهمر

انيلفركاابال،روبني همر ارمو قال،روملاارالرجنفعراوايةرابنرأبير مار ن رال تمللركوند ر
منراص نيّفالرف تنيلاضراملتو قرواملت ني فرف رجافيراوايدةرابدنرأبدير مدارملإلةماندلنربأند ر
منر اراصو قالر توريو قربروايت ر ن  .ر
ع 3رذكرراملشد خرريفراملفهرندتررع 123رأنرملد رركتلبدلرروذكدرررابدنررمسل دةرريفرةريقد رر مل د ،ررملادنرر
املنجلشيريفراجلمل رع 231رقللر-روملنيحم رجنيري لربلملش خ:-رواملاتللراملدايررينسدبرر مل د ررملني د ر ر
ر

اصحمكربنر ت ةراملنصنيي،رق ريقللر ذنرجث تراوايةرابنرمسل ةر نراملنصنيي،رفحم تأم ! ر
وك فركلنرفلالمشيراوار نرامل لقرر_رفت ني راوايةرابنرمسل دةرر ند ررو نرأةا راملادلظمرر

_روامل ايفرعاملنصنيي رمنرأصحللرامل لةقر_،رفت ني راوايةرابنرمسل ةر ن رأي ل .ر

الواسطة املبهمة 114 | ..

 -66ر
=ر

سربنرهلشمرررررررررررر

س،رجني راوايت رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثرا ن ر شدر راوايدةر

[،]12ر قة .ر
 -61ر ق ةربنرجنيفررررررررررررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -62ر ق ةربنر لرحرعلرث رررررررررررررررر
رالرجنيد راوايت د روالر نواند ع، 1راوار ن د ريفراملفهرنددتراوايددةروا د [،]1رملحمقددولر
بو لقت روج ع. 2ر ر
 -61حميع 3رررررررررررررر

ع 1راوار ن د ريفراملفهرنددترع 113رملانهددلربني د رفهددورمددنرأصددحللرامل ددلةقر_،رمددعرأنر
امل لةريرمنيحممربنرمسل ةرماه روشريا ريفراصشليخ،راواركتدللرر ق دةربدنررلدرحرربواند ةرر
ابنرأبير ماريفرةريقراملنجلشيرع . 211ر
ع 2راوار ند رابدنرأبدير مداريفرةريدقراملنجلشدديرملاتلبد رعر: 211رعأخربندلررابدنررندو ر،رقددلل:ر
نلراحلسنرعاحلسال ربنر حميربنرنف لن،رقلل:ر
ابربنر لملب،رقلل:ر

نلرمح ،رقلل:ر د نلررلمد رربدنرر د رر

نلر حميربنراحلسنرامل لةري،ر دنررلمد رربدنررأبديرر مدار،ر دنرر ق دةرر

ابنرلرح،رباتلب رومل سريفرامل ريقرمنرميانرأنرينلقشرب ر الرلم ربدنر د رابربدنر لملدبر
والحتلةارمعرلم ربنر

رابربنر لملبرأبور

رابراملايرو ق راملنجلشيركملرا تمحم راملس ر

اخلوئيرDروج  .ر
ع 3ررر يتنيالرألنراصسمّالربنيحميرمنرمشليخرابنرمسل ةركثاونركملريظهدررممدلريدأجي.روفد همر
املثقددلترو دداراملثقددلت.ر حمددورن د ر راصثددللرمددلراواارابددنرمسل ددةر ددنر حمدديريفراالنت

ددلار

ع 143/4راوار حميرف هلر نرلم ربدنرنداالرو ذاراجنيندلر ىلرمشدليخرابدنرمسل دةروجد نلر
ا نالرمنراصسمّالر حم لرمنهملريروونر نرلم ربنرناال.رفنيحميربنراحلسدنرربدنررمحدلةرريدرويرر
نرابنرمساال-رواملظلهررأنراصراةرب رلم -ركملريفراملاليفرع 11/1رو حمديرربدنرراحلسدنرربدنرر
ابلطرأي لريروير نرلم ربنرمساالركملريفراملاليفرع . 126/1ر
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الرجني د راوايت د روالر نوان د رع، 1راوار ن د ريفركتددبراحل د يثر د ثراوايددلتر[ ،]3ر
رريتنيال .ر
-13

حميربنرأبيرجهمةرررررررررررررر

جني راوايت رو نوان ر حموروجد ر،راوار ند ريفركتدبراملفهدلا

راوايدةروا د ر[،]1ر

قة.
-11

حميربنراحلسنع 2ررر

الرجنيد د راوايتد د روالر نواند د ر،راوار ند د ريفركتدددبراحلد د يثراوايدددةروا د د ر[ ،]1ر
رريتنيال .ر
 -12حميربنراحلسنرامل لةريرررررررررررررررررررررررررررررر
الرجني راوايت روال نوان ع، 3رنق ر ن ريفركتبراحل يثر[،]1ر قة.رر
 -13حميربنراحلسنربنرمحلةررررررررررررر
=ر حميربنراحلسنربنرمحلةربنرم مون،رجني راوايتد رو نواند ر،راوار ند ريفركتدبر
احل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

ر
ع 1رالشرتاك ربالركثاينرمنهمرمو قونركنيحميربنراحلسنربنرابلط،رومنهمر ارمو قالركنيحمير
ابنراحلسنربنرمحلة .ر
ع 2ريأجيرف رملرجق َّلريفر نوانر حميرفأمرارةائرربالرابنرمحلةر اراصو ق،روابنرابلطراملثقة،ر
ف رجني راوايلج  .ر
ع 3رنق راملاحم ينريفراملاليفرع 13/6ر نرمح ر نرابنرمسل دةرر دنررامل دلةريررأند ررقدللر:ر نر
املددايرأمجددعر حم د ريفرامل د قركددااروكدداا،روذكددرر

يث د رمددعرلم د ربددنرأبدديرمحددز ،رملاددنر

املنجلشدديرقددلل-ريفرجرمجددةر حمدديربددنراحلسددنربددنرلمد رامل ددلئيرعوهددورامل ددلةري ر-ر نرابددنر
مسل ةرالريروير نرامل لةريرو نرجنيحممرمن راصاهب،رملاارالرجني راوايت ،رومل سرذملكر نالاار
صلرذكراراملاحم ينرمنرنق رملحمفتواراجملمعر حم هل،رو منلرقولراملنجلشيري نيفرا تمللرأنرجاونر
املروايةراملوااة ريفراجلوامعر نرامل لةري .ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

 -14حميرربنراحلسنربنرمحلةربنرم مونررر
=ر حمدديرربددنرراحلسددنرربددنرمحددلة،رجني د راوايت د رةونر نوان د ر،راوار ن د ريفركتددبر
ر[،]1ررريو ق .ر

احل يثراوايةروا

 -15حميربنراحلسنربنرابلطررررررررررررر
=ر حميربنرابلطر=رابنرابلط،رجني راوايتد رور نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثر
ن عراوايلت،رويفراملفهلا

راوايةروا

ر[،]1+1ر قة .ر

 -16حميربنراحلسنربنرف للرررررررررررررررررررررررر
جني راوايت رةونر نوان ع، 1راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة.ر ر

 -11حميربنراملننيملنررررررررررررررررررررررررررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -12حميربنر

ر[،]1ر قة .ر

ي

الرجني راوايت روال نوان ع، 2راواراوايةروا

ع 1راوار ن ريفراالنت

ريفركتبراحل يثر[،]1راني ف .ر

لارع 112/4رملانهلرل رنظر،رفلصنلنبراوايةر حميربنراحلسدنرربدنرر

ف للر نرابنرمسل ةرالراملنيادسرركمدلرريفرةريدقرراملشد خرراملثدلنيرريفراملفهرندتررع 133رملاتدبرر
احلسنربنرلم ربنرمسل ة،روالرأقولر نهلربني

رج ارألنهملرمنرة قةروا

روهيراملسدلبنيةرر

واوايةرمَنريفرة قةر نرأقران رشلئنيةروملورمدنررجهدةرراملتقد لرراملدرجيب.ررفلأل د اثرريدروونرر دنرر
املا لا،رب راصتسلويلنرق ريرويربني هملر نربنيأ،روملانرهنلراألمرربلملنياسرصلرأشدرنلرر مل د رر
نلبقلرمنرأنر حميربنراحلسنربنرف للرميانرأنريني ّرمنرأ

اثراملسلبنيةرفا فريدرويرر ند رر

ابنرمسل ةروهورمنرك لاهلرظدلهرار،روندتأجيرراوايدةررابدنررمسل دةرر دنررابدنررف دللررواجّحندلرر
هنل رأن راحلسنربنر حميربنرف لل،رفلألاجحرأنرملرههنلرج ح ف.رواصراةراحلسنربنر حمديرر
ابنرف للرأي ل،رفتني رهااراملروايةرالبنرف لل .ر
ع 2رواةتراوايددةرابددنرمسل ددةر ن د ريفراالنت

ددلارعر، 226/3رملاددنرأواةهددلريفراملتهددايبر

ع 53/2روف ر حميربنرخلمل روكااريفراملاليفرع 1/6روهوراصوافقرملحمونلئ رع . 63/22ر

| 111



 -11حميربنرخلمل رررررررررر
=ر حميربنرخلمل راملنيلقومليرجني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحلد يثر د ثر
اوايلتر[،]3ررريو ق .ر
 -23حميربنرخلمل راملنيلقومليررررررررررررر
=ر حميربنرخلمل ،رجنيد راوايتد رةونر نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثراروايدتالر
[،]2ررريو ق .ر
-21

حميربنرابلطرررررررررررر

=رابنرابلطر=ر حميربنراحلسنربنرابدلطرع، 1رجنيد راوايلجد رةونر نواند ر،راوار ند ر
يفركتبراحل يثرمثلنيراوايلتر[،]2ر قة .ر
 -22حميربنرائللرررررررر
=رابدنرائددلل،رجنيد راوايتد رور نواند ر،راوار ند ريفركتددبراحلد يثراوايددةروا د ر
[،]1ر قة.
 -23ر حميربنرنان

ع2

جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -24حميربنرشجر رررررررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة.رر ر

ع 1ر حموراألظهرريفرهااراصوااةروالرنقولربإملغلءر نوانر حمديرربدنررابدلطررمدنرراملدروا ررملادنرررر
خيرلرملنلرمن رشيءرأورالرأق راملراوير نرابنرمسل ةرهور حميربنراحلسنربنرابلط .ر
ع 2را تم راملس راخلوئيرDراحتلةارمعر حميربنرناالرعمساال راآلجي،رواص
ابنرنانراوار نر

َظرأنر حمير

رابربدنروادل رر و حمديربدنرنداالرعمسداال راوار دنرمشدني ربدنر

نني .رف رو وقربلالحتلةرو نركلنراال تمللرقلئمل.روك هملررريو قرف رمثر ر حمورامل ح حر
منرمرا ل ر

ةراملروايلترالر

ةراصشليخ .ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

 -25حميربنرلم ع 1ر
الرجني راوايت روالر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريتنيال.

 -26حميربنرلم ربنرمساالع 2رررررررررررررر
الرجني راوايتلاروالر نوان ع، 3راواريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2رالروجوةرمل .
 -21حميربنرمساالرعناال ررررررر
ر[،]1ررريو ق.

جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -22حميربنرم مونرامل لئ رعامل لنع ررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 4راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -21مرربنرأبلنراملاحميبررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 5راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا
ع 1رمشرت ربالرمجل ة،روررأ ثرر حمور حميربنرلم رمشص

ر[،]1ر قة .ر

رقد رراوار دنررابدنررمسل دة،ر

أوراوار نرلم ربدنررنداالر-ر بل ت دلارهدااراملروايدةراواهدلر حمديربدنرلمد ر دنرلمد ربدنر
مساال .-ر
ع 2راوار ن ريفرموادنيالراألولريفراملتهدايبرعر 226/1رواملثدلنيريفراالنت
وملادنراألوىلرواةتريفراالنت

دلاررع، 161/4ر

دلارعر 143/4رهادداار حمدير ددنرلمد ربددنرمسداال،رواملثلن دةرر

واةتريفراملتهايبرع 323/1رهااار حميربنرلم ر نرلم ربنرمساال،رواألخاينرأقرلر
ألن رالروجوةرملنيحميربنرلم ربنرمساال،رولم ربنرمساالرااورمنيروف .ر
ع 3راوايتلارملوركلنتلرجني انرملني جلرملنينوانر حميربنرلم راملسلبق .ر
ع 4رذكرراملش خريفراملفهرنترع 152راوايةرابنرمسل دةررملاتدللرربدنررم مدونرربلص لشدر رروملادنرر

هااربني .رفلملش خرواملربقيرق رذكرااريفرأصحللرامل لقرر_رويفرأصدحللررامل دلةقرر_ربد رر
مل راوايةر نراملسجلةر_،رو نركلنتراوايت ر نراملسجلةر_ربني

روررأ ثررمل ر حموراوايةر

نراإلمللرامل لقرر_ربلص لشر  ،رو لملبراوايلج ر نراإلمللرامل دلةقرر_ربلص لشدر رروبني دهلرر

ن ر_ربوان ةرابنرأبيرينيفوا.روك فركلنرفروايةرابنرمسل ةر ن ربلص لشر ربني

،رويؤي ار

أنراملنجلشيراواركتلب ر نرةريقر سربنرهشللراملايرهورمنرامل قةراملسلةنة .ر
ع 5رذكرراملشد خرريفراملفهرندتررع 125راوايدةررابدنررمسل دةررملاتلبد رربلص لشدر ر،رملاند رربني د ررفهدور ر
ر
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-13

مرربنر أذينةرررررررررررررررررر

الرجني راوايت رورالر نوان ع، 1راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا
-11

ر[،]1ر قة .ر

مرانربنرمحرانرررررررر

الرجني راوايت روالر نوان ع، 2راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ررريو ق.

 -12مروربنر ريثع 3ررررر
الرجني راوايت روال نوان ع، 4راواريفراملفهرنتراوايةروا
-13

ر[،]1ر قة .ر

سوربنرأ الررررررر

جني راوايت رو نوان ر حموروج ،راوار ند ركتلبد ريفراملفهرندترراوايدةروا د ر[،]1ر
قة .ر
 -14ف لملةرررررررررررررررررررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا
 -15ف

ر[،]1ر قة.

ربنر ثملنرامل ايفررررر

جني راوايت رور نوان ر حموروج ،راوار ن ركتلبد ريفراملفهرندترراوايدةروا د ر[،]1ر
قة .ر

اوار نرامل لقرر_رب روان ةركملريفرب لئررامل اجلترملحم فلارع ، 136رواواهلريفراملادليفرر
ع، 222/1رويؤي ارأنراصنيهدوةرراوايدةررامل قدةرراملسلةندةرركف دلملةرربدنررأيدولرراملادليفررع 412/6ر
واحلسنربنرل ولراملاليفرع 53/4روجنيفرربنربشاراملاليفرع 461/5ر ن  .ر
ع 1رالرجسل

ر حمورذملكربق ةراملروايلتروامل قة،رفنيمررمنراخللمسةر حموراألق  .ر

ع 2رذكدررراملشد خرريفراملفهرندتررعر 111راوايدةرابدنررمسل دةررملاتلبد رربلص لشدر رر الرأنراملنجلشددير
ع 212رذكراربتونطراحلسنربنرمحلةربنر

يس .ر

ع 3رهور مروربنر ريثرأبورأمح رامل ايف .ر
ع 4راوار ند ريفراملفهرنددترع، 123رملاددنرامل قددةرالرجسددل
اواركتلب ر نرةريقرصفوانراملايرهورمنراملسلةنة .ر

،رويؤي د ارأنراملنجلشدديرع 221ر

الواسطة املبهمة 117 | ..

 -16مثنوربنرااش ر
جني راوايت رور نوان ،راواركتلب ريفراجللراملنجلشديرواملفهرندتر،راوايدةروا د ر
[،]1ر قةع . 1ر
 -11لسنربنرأمح رررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفراملاليفراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -12رلم رابنرأبير ماررررررررررر
=رابنرأبير مار=رلم ربنرحيلةر حموراألقرلع= 2رلم ربنرحيلةربنر سدور،رجنيد ر
اوايت د رو نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثراوايددةروا د رو د ثراوايددلتريفر
املفهلا

ر[،]3+1ر قة .ر

 -11لم رابنرأبيريونسررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ر قة .ر
 -133لم ربنررأمح ع 3ر
الرجنيدد راوايتدد روالر نواندد ر،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثراوايددةروا دد ر[،]1ررر
يتنيال.
 -131لم ربنرأبيرمحز ررررررر
رجنيد راوايلجد رور نواند ،راوار ند ريفركتددبراحلد يثرمخددسر شددر راوايددةر[،]15ر
قة .ر
 -132لم ربنراحلسنراملني لاررررررر
=رلم ربدنراحلسدنربدنرحيدلةراملني دلار،رجنيد راوايلجد رو نواند ر،راوار ند ريفركتدبر
احل يثراوايتالر[،]2ر قة .ر
ع 1رملرويةرابنرأبير مار ن ريفركتللرمنرالرحي راراملفق رع . 223/4ر
ع 2رن أجيراملا لريفرهااريفر نوانرابنرأبير ما .ر
ع 3ررريتني ّن .ر
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 -133رلم ربنراحلسنربنرحيلةراملني لاررررر
=رلم ربنراحلسنراملني لا،رجني راوايتلارةونر نوان ،راوار ند ريفركتدبراحلد يثر
اوايتالرويفراملفهلا

روا

 -134لم ربنراملني ل

ررررر

ر[،]1+2ر قة .ر

الرجني د راوايلج د روالر نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثرأابددعراوايددلتر[،]4ررر
يتنيال .ر
 -135لم ربنرأيولرررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق.ر ر

 -136لم ربنرباررررررررررررررر
جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -131لم ربنرحيلةررررررررررررر
=رلم ربنرأبير مار=رابنرأبير مار=رلمد ربدنرحيدلةربدنر سدور،رجنيد راوايلجد ر
ةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثرمثلنرونتالراوايةر[،]62ر قة.ر
 -132لم ربنرحيلةربنر سورررررر
=رابنرأبير مار=رلم ربنرأبيرر ما=رلم ربنرحيلة،رجني راوايتد رةونر نواند ر،ر
اوار ن ريفركتبراحل يثرراوايةروا
 -131لم ربنرناال

ر[،]1ر قة.

ع1

ر
ر
ر
ر

ع 1راملظلهررأن رابنر لمرراجلمللراملثقةهرألنراملايرذكراراملنجلشيريفرجرمجت ريشار ىلر
راوايت ر نراإلمللرامل لةقر_ر ثرقللرعاوارأبوار نرأبير

ل ر

رابر_ ،رملايرجاون ر

ر اوايةرابنرمسل ةر ن رة ني ة،رأمّلراحلنلطرفهورلم ربنرمساالروملرواةرمنراوايةرلم ربنر
ناالر نرأبير

رابر_رالريشا رةمل ر حموراوايةرلم ربنرناالهرألن رواةريفرم لةار

أخرار نرلمد ربدنرمسداال،ر دمر ند ر ذهدبراألاةب حمدير ىلراحتدلةرابدنر دلمررمدعرلمد ربدنر
مساالراحلنلطرورريق حم راملس راخلوئيرDرألنرلم ربنرمساالر نلطرولم ربنرناالرمجلل! ر
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جني راوايت رو نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -113لم ربنرشريحررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -111لم ربنرمروانراملاهحميرررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 2راوار ن ريفراملفهلا

راوايةروا

ر[،]1ر قةع . 3ر

 -112لم ربنرحي وراخلثنيميررررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 4راواريفراملفهلا
 -113رمنينربنر

راوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

راملس لررررر

جني راوايت رو نوان ر حموروج ،راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

ر
ع 1رذكدررراملشد خرريفراملفهرنددترع 211راوايدةرربدنررمسل ددةرملاتلبد رربلص لشدر ررملانهددلربني د ررملنيد ر

املش خرواملربقير يلارمنرأصحللرامل لقرر_،رو ذاررريق رهاارفحممرأ ثرر حمدورراوايدةررملد رر دنرر

اإلمللراملالظمر_رب ركثارمنراوايلج ر نرأبير

ن ربث ثرونلئطرعاملتهايب:ر، 142/1رومملريؤي ر

رابر_،ر دمرر ند ررقد رراوارابدنررمسل درةر
لراوايةرابدنررمسل د رر دنررابدنررشدريحرر

بلص لشر رأنراملش خرع 13رذكررملاتللرجنيفرربدنررلمد رربدنررشدريحررةريقدلررف د ررواند تلرنربدالرر
مح روجنيفر .ر
ع 2رذكرراملش خ ريفراملفهرنترع 211رابنرمسل ةركراورم لشدرررملاتدللرراملداهحمير،رملادنرروفلجد رر
ننةر161رهدرفت ني راوايةربنرمسل ةراصتوفورننةر263ر ن  .ر
ع 3رملروايدددةرصدددفوانر نددد ريفراملادددليفرعر 161/1روأواةهدددلرأي دددلريفرعر، 213/2راحمللندددنر
ع. 232/1رواملوااةرف هلرو نركلنرلم ربنرمروانرب رجوصد فربلملداهحمي،رملاند راصدراةربقريندةر
اوايت رف هلر نراملف

ربنريسلا.روق رواةتراوايت ر ن ريفرموااةرمنهلراملتو

رع 151رمدعر

أن رممنرجرجمرمل ر ن راجلمهوارفهوراصشهواركملرأفدلةاراملسد راألرندتلذرريفرشدر راصنلندكر
ع، 521/6رع/2هلمش:ر . 323ر
ع 4رذكرراملش خريفراملفهرندتررع 212راوايتد ررملاتلبد رربلص لشدر ،ررملادنرراملنجلشديررع 351رذكدررر
اوايت رمل ربوان ةرأبور مسل

راملسرّال .ر
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 -114من واربنرلم ررررر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -115مونورابنراملنمايع 2ر
الرجني راوايت روالر نوان ع، 3راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

 -116هلاونربنرخلاجةررررررررر
الرجني راوايت روال نوان ع، 4راوار ن ريفركتبراحل يثراوايدةروا د روأرخدراريفر
املفهرنتر[،]1+1ر قة.ر ر
 -111روه بع 5ررررررررر
=روه ددبربددنر ف د

،رجني د راوايلج د رو نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثرن د ع ر

ر

اوايلتر[،]1ر قة .ر
 -112وه بربنر ف

رررررررر

=روه ب،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ند ريفركتدبراحلد يثرأرابنيدرلرو شدرينر
اوايةر[،]24ر قة .ر

ع 1رذكرراوايت رملاتلب ريفراملفهرنترع 245رملانراملنجلشيرع 412رذكرروان ةرهورأمحد رربدنرر
اصف

 .ر

ع 2رمونوربنرأك راملنماي .ر
ع 3رذكرراملش خريفراملفهرندتررع 242راوايدةررابدنررمسل دةررملاتلبد رربلص لشدر ر ،رملادنرراملنجلشديرر
ع 432رذكرروان ةرهورابنرابلط .ر
ع 4رملانرمب

ظةرامل قةري ني راوايةرابنرمسل ةر ن  .ر

ع 5رق ريشاكرب حةراوايةرابنرمسل دةرر ند رربلص لشدر ررمبقت دوررامل قدةر،رملادنرراملظدلهررربقدلءرر
وه بر ىلرحمنرحب ثريتمانرمدنرركدلنررمدنررامل قدةرراملسدلبنيةررمدنرراملروايدةرر ند رربلص لشدر هررألنر
اوايلترامل قةراملسلبنيةر نروه بركثا ،رب رواوا ركت ريفراملفهلا رهمرمنراملسلبنية،رجق َّلر
املا لر ن ريفراص حمبراألولرمنراألمرراألولردريفراالمشرددروجف

حم ريفراصحمحقراملثلملث .ر

الواسطة املبهمة 114 | ..

 -111حي وربنر

راملرمحلنراألحاقررررررر

جني راوايت رو نوان ر حموروجد ر،رذكدرراوايتد رملاتلبد ريفراملفهرندتر،راوايدةروا د ر
[،]1ر قة.
 -123حي وربنر مرانراحلحميبررررر
رجني راوايت رو نوان ر حموروج ،رذكرراوايتد رملاتلبد ريفراملفهرندتر،راوايدةروا د ر
[،]1ر قة.
 -121حي وربنرمثنوراملني لارررررر
رجني راوايت رو نوان ع، 1راواريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ررريو ق .ر

 -122ينيقولربنرشني بررر
رالررجني راوايت روال نوان ع، 2راواريفراملفهرنتراوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -123ابنرأبيرمحز رر
=رلم د ربددنرأب ديرمحددز ،رجني د راوايت د رةونر نوان د ،راوار ن د ريفركتددبراحل د يثر
اوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

ر
ع 1ريفراملغ ةرملحمننيملنيرع 123ر
قللر

نلرلم ربنرهملل،رقللر

ينراحلسنربنرلم رامل ايف،رقللر

ملانريفراإلملمةرواملت

نلرجنيفرربدنررلمد رربدنررململدكر،ر

ينرحي وربنراصثنوراملني لار ..ر

ر رع: 126رلم ربنرحي وراملني لاقللر

نلرجنيفرربنرلم ربدنررململدكرر

املفزاايراملاويفر نر نحلقربنرلم رامل دايفرر دنررحي دورربدنرراصثندورراملني دلا رعوذكدرررمثحمد ر ،ر
ملانرهاارمل سرشله ار حموروقوعرخحم ،رف حتم رأنرابنرململكر ّثرابدنررهمدللررمدنرركتدللرر
احلسنربنرلم ،رو

ثراملني لارمنركتللر نحلق ،ر حمورأن رررينيثرريفركتبراملرجللر حمدورر

مددنريحمقددبربلمل ددايفرممددنرمسدديربإنددحلقربددنرلم د .رفحمني د ر نددحلقريفراإلملمددةرواملت

ددر ر

م حفراحلسن،رفتأم ! ر
ع 2رذكراملش خراوايةرابنرمسل ةرملاتلب ريفراملفهرندتررع 265رملادنرر د ّارر يدلاررمدنررأصدحللرر

امل لقرر_ري ني راوايةرابنرمسل ةر ن رويؤي رذملكرم

ظةراملروايلتروامل قة .ر
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 -124رابنرأبير مار
=رلم ربنرأبير ما=رلم ربنرحيلةربنر سور=رلم ربنرحيلةر حموراألقدرلرع، 1ر
جني راوايلج رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -125ابنرج حمةر
=ر

رابربنرج حمة،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ن رريفركتدبراحلد يثرأابدعر

اوايلت،رويفراملفهلا

راوايتالر[،]2+4ر قة.

 -126ابنرابلطر
=ر حميربنراحلسنربنرابلطر=ر حميربنرابلط،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ند ر
يفركتبراحل يثرن نيلرو شرينراواية،رويفراملفهلا

راوايةروا

ر[ ،]1+21قة .ر
ر

 -121ابنرائللرر
=ر حميربنرائدللر،رجنيد راوايلجد رةونر نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثراوايدةر
وا

ر[،]1ر قة.

 -122ابنرن ير

ع2

=ر نلنر=ر نلنربنرن ير،رجني راوايت رةونر نوان ،راوار ن ريفركتبراحل يث ر
اوايةروا

ر[،]1ر قة .ر

-121رابنرننلنررررررررررررررررر
راملظلهررأن رلم ربنرننلنع، 3رجني راوايتد رو نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثر ر
ر

ع 1ر هنل رك لريفرجني الرلم ربنرحيلةراملايريروير ن راحلسنربنرلم ربنرمسل ةرفه رهدور
لم ربنرأبدير مدارحيدلةربدنر سدوراألحةيرب دلعراملسدلبري،رأورلمد ربدنراحلسدنربدنرحيدلةر
املني لا؟روامل ح حرهورأنراصراةرب رلم ربنرأبير ماروجف

حم ريفراصحمحقراألول .ر

ع 2رذكرراملنجلشيريفرجرمجت رأن ر مّرر مرارةوي رف رمتنعراوايت ر نرأبير
اوايةرابنرمسل ةر ن  .ر
ع 3رفهورمنراملسلةنة،رو

رابرمنراخللمسة .ر

رابر_رمدنر
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اوايةروا

ر[،]1ر ارمنيتم ر حموراألصحع . 1ر

-133رابنرف للررررررررررررر
املظلهررأن راحلسنربنر حميربنرف للع، 2رجني راوايت رو نواند ر،راوار ند ريفركتدبر
ر[،]1ر قة .ر

احل يثراوايةروا

-131رابنرل ولرررررررررررر
=راحلسنربنرل ول،رجني راوايلج رةونر نوان ،راوار ند ريفركتدبراحلد يثرند عر
اوايلتر[،]1ر قة .ر
 -132ابنرمسالنر
هددور د رابربددنرمسددالنرع، 3رالرجني د راوايتددلاروالر نوان د ع، 4راوار ن د ريفركتددبر
احل يثراوايتالر[،]2ر قة .ر
 -133أبور مسل
هور

راملسرالررررررررررررر

رابربنر ثملن،رجني راوايت رو نوان ع 5ر حموروج ،راوار ند ريفراملفهدلا

اوايةروا

ر

ر[،]1ر ارمو ق.ر ر

ر
ع 1رف رك لرةوي راملاي رذكرارخيرلر نراصق وة .ر
ع 2رألن رمنراملسلةنةرو حميربنراحلسنروأخوي رمنراملسلبنية،رب ر حميربنراحلسنربدنرف دللر
هورأ

راوا ركتبرابنرمسل ةريفراملفهرنت .ر

ع 3رفإنرلم ارمغموا .ر
ع 4رألنراوايةرابنرمسل ةر ن ربني

رمب

ظةرنلئرراملروايلت.رفمعركثرجهلربلملوان ةرررجرةر

بلص لشر ر الريفرمواةين،رمعرأن رمنرأصحللرامل لةقر_ .ر

ع 5روهدددورو نرواةتراوايتدد ر دددنرامل دددلةقر_رعاملادددليف:ر 212/3رملادددنراجفدددلقراملشدد خر
واملنجلشير حمورأنرابنرمسل ةراوار ن ربلص لشر ريفرةريق هملر ىلركتللرلم ربنرحي وربدنر

نحم ملنريافيرملحمو وقربهل،ر حمورأنرأص راوايت ر نرامل دلةقر_رلد رنظدر.رفإنهدلرررجدرةر
الريفرمواةروا

رويفرامل لقيربوان ةرأوربوان تالرأوربث ثركملريفراملاليفرع . 412/3ر
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 -134أبور جنيفررررررررررررررررررررر
=رأمحد ربدنرأربديربشدررع، 1رجنيد راوايتد رةونر نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثر
اوايةروا

ر[،]1ر قة.

 -135أبورمحز ررررررررررررررررررر
الرجني راوايتلاروالر نوان ع، 2راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر[،]2ر قة.
 -136أبورخلمل راملقملطر
راملظلهررهوريزي رأبورخلمل راملقملطع. 3ر ر
ع 1رقللراملنجلشدير:رعأمحد رربدنررأبديرربشدررراملسدرالر:ركدويفر،رمدوىلر،رياندوررأبدلررجنيفدرر،ر قدةرريفر
احل يث . ..ر
ع 2رفإن ر نركلنراملثململي-ركملرهوراملظلهر-رفحتملريوج رنقطهرفق رملترننةرملئةرومخسالر
ومخسالرفا فريروار ن رمنرملترننةرملئتالرو ثرونتال،روالرحيرحرأن ر اار توريني ر
نوانلرمستق  .ر
ع 3رهنل رلمو ةرممنريانّونربأبيرخلمل رويحمق ونربلملقملط :ر
 -1يزي رأبورخلمل راملقملط،راجللراملربقيرع 31ريفرأصدحللررأبديرر د ررابر_رواملفهرندتر
ع. 452
 -2كناررأبورخلمل راملقملط،راجللراملش خرع 214ريفرأصحللرأبير

رابر_.

 -3خلملدد ربدددنريزيد د ،رياندددورأبدددلرخلملدد راملقمدددلطراجدددللرراملشد د خرع 231ريفرأصدددحللرأبدددي ر
رابر_.

 -4صل ربنرخلمل ،رفق رواةريفراوايةرمنيترب ريفراجللراملاشيرعأبيرخلمل رصدل راملقمدلط ر
واصراةرصل ربنرخلمل .
هااروق رذكرراملاشيرع 111/2رحتتر نوانرأبورخلمل راملقمدلط:رعقدللرمح ويد ر:رواندمررأبديرر
خلمل راملقملطريزي ،روقللراملش خريفراملفهرنترع: 452رعأبورخلملد راملقمدلطرملد ركتدللروقدللر
ابنر ق رامس ركنار .ر ر
أقول:رالر شله ر حمور ااة رخلمل ربنريزي ،روصل ربنرخلملد رمدنر ندوانرأبديرخلملد راملقمدلرطر
منر ارجق ،روقولرمح وي ريرتجحر حمورملرنسبر ىلرابنر ق رخلحم ريفرةريقراملشد خر ىلر
ابنر ق رمنرنل ةرابنرامل دحمتردري

دظرأنراملسد رارخلدوئيرDرذكدرريفرجرمجدةرأبديرخلملد ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

الرجني راوايت روالر نوان ع، 1راوار ند ريفرراملفهرندتريفرةريدقراملشد خررمل د راوايدةر
وا

ر[،]1ر قة.

 -131أبورشني برررررررررررررر
=رصددل ر=رصددل ربددنرخلمل د رع، 2رجني د راوايلج د رةونر نوان د ،راوار ن د ريفركت دبر ر
ر

املقملطرع 153/22رأنرةريقراملش خرالبنر ق رلهول،روهدورالريتنلندبرمدعرم ندلاريفرو لقدةر
مشليخراملنجلشيروق رصرَّ ربل ت لارامل ريقريفرمواعرنيخررددراملحمهمر الرأنريقللربشهر ركتللر
ابنر ق ريفراملرجللرمبلريغينر نراملسن ،رفتأم ! ر
ع 1راملظددلهرروجددوةرنددقط.رفمددنرامل ني د راوايددةرابددنرمسل ددةر ن د ،رفهددورممددنراووار ددنرأب دير ر

جنيفرر_روالرشله ر حمورةولربقلئ ،رفحممرجرور ن راملسلبنية،رفتأم ! ر

ع 2رصل ربنرخلمل راآلجيراملايريروير ن رابنرمسل ةرحيتم رأن راحمللمحميهرألنرابدنرمسل دةر
اوار نرأبيرشني برواصراةرب رأبورشني براحمللمحميروهورمتح رمعرصل ربنرخلملد راحملدلمحمير
ددرفهوراصانوربأبيرشني برفق ر نون راملنجلشيرهااارعصل ربنرخلمل راحمللمحمي،رأبديررشدني برر
املانلني رويؤك ارأنراملراويرملاتلب هملرهوراملني ل ربنرمنيروفرددروملني ّرمدلرصدنني راملنجلشدير
منرذكرارمرجال:رم ّر ربلمس ،روأخراربان تد ر،رصدلررواةريفراملروايدلتررمدنررذكدرارربلمسد ررجدلرا ،ر
وبان ت رجلا رأخدرا.رروجن هدلرر حمدورمدلرفدلتراملشد خرمدنرذكدراربلمسد رواقت دلاار حمدورذكدرار
بان ت  .ر
ر وملانر ااة راملتن ر حموراصنينوراصاكوارالرجربارذكرارمدرّجال،رفإند رأظهدرربلملتنيد ةرمند ربلملتن د ر
حموراالحتلةروذكراريفراملروايلتربنينوانالرو نركلنريربارجني ةراملنينوان،رملان رحبلجةر ىلراملتن ر
حموراالحتلةر حمورأنراملنجلشيرقللرعصل ربنرخلملد راحملدلمحمي،رأبديرشدني براملانلندير رورر
يق رعأبيرشني براحمللمحمي  .ر
هااروملانراملظلهرراالحتلةرملقدولراملنجلشديريفراملنيندوانالرعمدوىلرر حمديربدنرراحلادمرربدنرراملدزبا ر
وملقومل ريفرةريق ر ىلركتللرصل ربنرخلمل راحمللمحميرعأخربنلر ّ رمنرأصحلبنل..رقلل:ر د نلرر
ل ربنرمنيروف،رقلل:ر

نلرأبورشني برباتلبد رفداكراريفراألخداربان تد روكداارصدنعريفر

ةريق ر ىلركتللرأبيرشني براحمللمحمي.
وحيتم رأن راملقملطرملروايةرابنرمسل ةر نرأبيرخلمل راملقملط،روحيتمد رأند رصدل ربدنرخلملد ر
املقملط،رملانرجق َّلرأن رالريراةرمنرأبيرخلمل راملقملطرصل ربنرخلمل راملقملط،رو منلريدراةرمند ر
يزي رأبورخلمل راملقملط .ر

| 111



احل يثر ثراوايلتر[،]3ر قةع . 1ر
 -132أبورحي وراحلنلطر
جني راوايت رو نوان ع 2ر حموروجد ر،راوار ند ريفرةريدقراملنجلشديررىلركتلبد راوايدةر
ر[،]1ررريو ق .ر

وا

 -131اصثنو

ع3

جني راوايت رةونر نوان ،راوار ن راوايةروا

رريفركتبراحل يثر[،]1ر قةع . 4ر

 -143راص ثميررر
=رأمح د ربددنراحلسددنر=رأمح د راص ثمددير=رأمح د ربددنراحلسددنراص ثمددير=رأمح د ربددنر
احلسنربنرلم راص ثمدير،رجنيد رراوايلجد ررةونر نواند ر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثر ر
ر

ا ن ر شر راوايةر[،]12ر قة .ر
ر

ع 1رو ق راملنجلشيرفهوراحمللمحمي .ر
ع 2رذهبراملس راخلوئيرDر ىلرأن رمتح رمعرحكريلرأبورحي وراملد

لء،روملاند رمدنرأصدحللر

امل لةقر_ر سبراجللراملش خرواملربقيرفا فريروير ن رابنرمسل ةربلص لشر ،رواملد

لءر

أي لررريو ق.روك فركلنرف مانراال تملةر حمورملرنقحم راملنجلشيرمنراوايةرابنرمسل ةر ن ر
بلص لشر رو نركلنرهورامل

لء .ر

ع 3ر ق ريقللرهورمثنوربنرااش راآلجيهرألنرابنرمسل ةرهورااويركتللرمثندوربدنرااشد ريفر
املفهرنترع، 241رواجللراملنجلشيرع، 414رورريرورابنرمسل ةر نرمثنور اا .ر
وملانرنن راملروايةرامل رواةرف هلراصثنورهااارعاحلسنربنرلم ر نراصثنور نرأبلنر دنرأبدير
مريم رفأبلنرف هلرهورأبلنربنر ثملنروق رقللراملنجلشيرع: 14رع
مسل ة،روقللر

نلراحلسدنربدنرلمد ربدنر

نلرأمح ربنراحلسنراص ثميرباتلب ر دنراملرجدللرو دنرأبدلنربدنر ثمدلن ،ر

واص

َددظرجنيد ةروقددوعراص ثمدديربددالرابددنرمسل ددةروأبددلنرورريددرةر نددوانراصثنددور الريفرمددواةر

وا

،رفحمني ّراألاجحروقوعرج ح فروامل ح حراص ثمي،رو حم رجني ّرهااراملروايةرملحمم ثمي .ر

ع 4رفلصراةرب راص ثمي .ر

الواسطة املبهمة 117 | ..

ت ئج املستو األول( :بلح ظ مجيع مش يخ ابن مس عة)
مملرجق َّلرأ

ارجظهرراملنتلئجراملتلمل ة:ر ر

املش يخ النق ت:ر

ةرمشليخرابدنرمسل دةراملثقدلتريفركتدبراحلد يثربرنيد ر دافر

املنينددلوينراصاددرا رهددورنددتةرو شددرونر[]26رو دد ةراوايددلجهمرمخسددملئةرومثددلنر
و

ونراوايةر[ .]532ر
ةرمشليخرابنرمسل ةراملثقلترريفركتبراملفهلا

[]5رو

ربني ر افراصارارهدوررمخسدةرر

ةراوايلجهمرجسعر شر راوايةر[ .]11ر

د ةرمشددليخرابددنرمسل ددةراملثقددلتريفركد راملاتددبربنيد ر ددافراصاددرارهددوروا د ر
و

ونرر[ ]31و

ةراوايلجهمرمخسملئةرون عرورمخسونر[ .]551ر

املش يخ غري النق ت:

ةرمشليخرابنرمسل ةر اراصو قالريفركتدبراحلد يثربنيد ر

افراملنينلوينراصارا رهورن نيةرو شرونر[]21رو

ةراوايلجهمرا نتلنروأابنيونرر

اوايةر[ .]42ر
ةرمشليخرابنرمسل دةر داراملثقدلتريفركتدبراملفهدلرا
مخسةر[ ]5و

ربنيد ر دافراصادرارهدور

ةراوايلجهمرنتراوايلتر[ .]6ر

ةرمشليخرابنرمسل ةر اراملثقلتريفرك راملاتدبربنيد ر دافراصادرارهدورا ندلنر
و

ونرر[]32رو

ةراوايلجهمرمثلنروأابنيونر[ .]42ر

كل املش يخ :املني ةراملاحميرملحممشليخريفركتبراحل يثرهور ثرومخسدونر[،]53ر
ةراملروايلتريفركتبراحل يثرهورمخسملئةرومثلنونر[ .]523ر
املني ةراملاحميرملحممشليخريفركتبراملفهلا
املفهلا

رهور شر ر[،]13ر

ةراملروايلتريفركتدبر

رهورمخسةرو شرونر[ .]25ر

املني ةراملاحميرملحممشليخريفرك راملاتبر[]63ر

ةراملروايلتريفرك راملاتبر[.]635
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احلس و ب :ذاراج ددحرهددااررفحمنحسددبرا تمددللرأنرياددونرمج ددعراملثر ددةراص د ملولر
رمنر اراملثقدلت،رملاديرندرارمد ارجدأ ااريفراال تمدلةر

حم همربقومل ر نر اروا

حموراملروايةرروههنلرةريقتلن:ر ر
األوىل :أنرن

ظر

ةراصشليخرفقطربغأراملنظرر نر

ةراملروايلت .ر

 -1يف كل الكتب:
املني ةراملاحمير[]63رو
را تمللرأنرياونرأ

ةر اراملثقلتر[]32رف اون :ر
راصشليخر ار قةر=رق321رر\رق63ر1رر=ر=63\32ر2\1رجقري ل .ر

املنس ةراصاويةر=ر .%53,113ر
ا تمللرأنرياونراملث ةر دار قدلتر=رقر323رر\رق633رر=[!32ر\ع×!3ع] ! 3-32ر\ر
[!63ر\ع×!3ع ] ! 3-63ر=ر2\1رجقري ل .ر
املنس ةراصاويةر=ر12,413ر%روهاارنس ةرك ا  .ر
 -2يف كتب احلدي

فقط:

املني ةراملاحمير[]53ر

ةر اراملثقلتر[]21رف اون :ر

ا تمللرأنرياونرأ

راصشليخر ار قةر=رق211رر\رق53ر1رر=ر=53\21ر2\1رجقري ل.

املنس ةراصاويةر=ر143ر53,ر .%ر
ا تمللرانريادونراملث دةر دار قدلترر=رق213ر\رق533رر=ر[\!21ع×!3ع] ! 3-21ر\ر
[\!53ع×!3ع ] ! 3-53ر=ر2\1رجقري ل.
املنس ةراصاويةر=ر426ر12,ر%روهااراملنس ةرأي لرك ا .
الن ية :أنرن

ظراملروايلت:

 -1يف كل الكتب:
ةراملروايلتراملاحمير[]635رو
ا تمللرأنرياونرأ

ةراوايلتر اراملثقلتراملاحمير[ .]42ر

راصشليخر ار قةر=ر42ر\635رر=ر1ر\ر12رجقري ل.

املنس ةراصاويةر=ر1,133ر%روهيرنس ةرك ا  .ر

الواسطة املبهمة 111 | ..

ا تمللرأنرياونراملث ةر ار قدلتر=ررقر423ر\رقر6353ر=ر\11216ر=36124113ر\1ر
2123رجقري ل.
راملنس ةراصاويةر=ر341ر3,ر%روهاارنس ةراني فةرالرينيتنوربهل .ر
 -2يف كتب احلدي

فقط:

ةراملروايلتراملاحمير[]523ر
ا تمللرأنرياونرأ

ةراوايلتر اراملثقلتر[ .]42ر

راملروا ر ار قةرهور523\42رر=ر\1ر13رجقري ل .ر

املنس ةراصاويةر=ر .%1,241ر
ا تمللرأنرياونراملث ةرمنر اراملثقلتر=رق423ر\رق5233رر=ر32353663\11423ر=ر
\1ر2212رجقري ل .ر
املنس ةراصاويةر=ر3,3354ر%روهيرنس ةرصغا رج ا .ر
النتيجووة :نت جددةرامل حددثريفراصسددتواراألولر ذارال ظنددلراصشددليخرفقددط،رف د رمياددنر
اال تملةر حموراملروايلترامل رف هلرع نر اروا د رف د ر دنراملد رف هدلرع مدنر
ذكرا روالريفرقرأةخحمنلراوايلتراملفهلا

ريفراحلسللرألرال .ر

و ذارال ظنلراملروايلترميانراال تملةر حمدورمدلرواةرف هدلر دنر داروا د روحندوا،ر
نواءرأأةخحمنلراوايلتراملفهلا

رألرال.ر ر

رأملرامل رف هلرع مّنرذكرا رف رميانراال تملةر حم هلرم حمقلهرألنرنس ةر[1,133ر%ر
أور1,241ر%ر]رالرميانر لوحهلع . 1ر

) 1رذكرراملس راألنتلذررعحبوثرفقه دة:ر: 211رأنرنسد ةر%15رالرجوجدبراالةماندلن،رورر
يق رذملكراملش خراحملسينررعحبوثريفر حممراملرجلل:ر، 242روقلل:ر نهلرجوجبراالةمانلنر
ن راملنيق ء .ر
ر مر ن رق رذكرراملس راألنتلذرربني رلحمسرامل حثرأند رمدلرررج حمد راملنسد ةر%11رالرجوجدبر
االةمانلن.
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املصادر

 -1االخت لص،رمنسولرملحمش خراصف ،رمنشدوااترمجل دةرراص اندالرريفراحلدوح رر
املنيحمم ةريفرقمراصق نة.
 -2اخت لارمنيرفةراملرجدللرعاجدللراملاشدير ،راملشد خرامل وندي،رج دح حرروجنيحم دقر
اصنيحممراملثلملثرماةاملةراالنرتابلةي،رحتق قراملسد ررمهد يرراملرجدلئي،رمؤنسدةررنيلر
امل تر.Š
 -3اإلاشددلةريفرمنيرفددةر جددجرابر حمددوراملني ددلةر،راصف د ،رمؤنسددةرنيلرامل ددترŠر
ملتحق قراملرتاث.
 -4االنت

ددلارف مددلراختحمددفرف دد رمددنراألرخ ددلا،راملشدد خرامل ونددري،رةااراملاتددبر

اإلن م ةر،رجهران،رحتق قراملس ر سنراخلرنلن.
 -5أ نلندد لتراال تمدددلالت،رة.رخلملدد ررحهدد يرخواجدددةرمدد يرراصنيهدد راملنيربدددير
ملحمت ايبروامل حوثراال

لئ ة.ر

 -6ق للراأل ملل،راملس ربنرةلوو

،رمركزراملنشررماتبراإل

لراإلن مي .ر

 -1كحم د راصددنهجريفرحتق ددقراص حمددب،رلم د رجنيفددرراملاربلنددي،رمرك دزررحبددوثرةاار
احل يث.
 -2األململي،راملش خرامل

وق،رمؤنسةرامل نيثة.

 -1راألململي،راملش خراصف ،رمنشوااترمجل ةراص انالريفراحلوح راملنيحمم دةريفرقدمر
اصق نة.
 -13األململي،راملش خرامل وني،رمؤنسةرامل نيثةر.
 -11اإلملمةرواملت

ر ،ر حميربنربلبوي راملقمي،رم اندةراإلمدللرراصهد يرع جد ررابر

فرج راملشريف ريفرقمراصق نةر.
 -12حبلاراألنوااراجللمنيةرمل اارأخ لاراألئمةراألةهلا،راملني مةراجملحمسي،رمؤنسدةر
املوفلء،رباوت.

الواسطة املبهمة 114 | ..

 -13حبوثرفقه ة،راملس رلمد راادلراملس سدتلني،رةااراصدؤاخراملنيربدي،ربداوت،ر
مل نلن.
 -14حبددوثريفر حمددمراملرجددلل،رلم د رنيصددفراحملسددين،رامل نيددةراخللمسددة،رمركددزر
اص

فو.رررر

 -15ب لئررامل اجلتراملاربا،رامل فلا،رمنشوااتراأل حممي،رةهران.
 -16املتحريدررامل لووندي،ر سدنربددنرحيدنراملد ينراملنيددلمحمي،رنشدرر:رمات دةررنييددةرابر
املنيظموراصر شيراملنجفيردرقمراصق نة،رة ع:رم نيةرن راملشه اءر_ردرقم.
 -11جنيحم قةراملو

رامل ه هلنير حمورمنهجراصقلل.

 -12جفسدداراملقمددي،ر حمدديربددنر بددراه م،رمنشددوااترمات ددةراا د ا،رمؤنسددةرةاار
املاتللرملحم ل ةرواملنشر،رقمراصق نة.
 -11جف

رونلئ راملش نيةر ىلرحت

رمسلئ راملشرينية،راحلدرراملنيدلمحمي،رمؤنسدةر

نيلرامل ترŠرإل لءراملرتاث.
 -23جهايبراأل الل،راملش خرامل وني،ر قق رو حمقر حم راملس ر سنراصونوير
اخلرنلن،رنشررةااراملاتبراإلن م ة،رةهران.
 -21جهدددايبراأل ادددلل،راملشد د خرامل وند دي،رصدددحح رو حمدددقر حم د د ر حمددديرأكدددربر
املغفلاي،رمات ةرامل

وق،رامل نيةراألوىل.

 -22جهايبراصقللريفرجنق حركتللراملرجدللرملحمنجلشدي،راألرب حدي،رامل نيدةراملثلن دةر
قمراصق نة.
 -23جلمعراملروا رو حا ةراالشت لهلتر نرامل رقرواالننلة،راألاةب حمي.
 -24مجللراألن وع،راملسد ر حمديربدنرةدلوو

،رمؤنسدةراآلرفدلق،رحتق درقرجدواةر

ق ومير.
 -25راجلواهرراملسن ة،راحلرراملنيلمحمي،رمنشوااترمات ةراصف ،رقمر–ر يران.
 -26اخل ددلل،راملش د خرامل د وق،رمجل ددةراص انددالريفراحل دروح راملنيحمم ددةرريفرقددمر
اصق نة.
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 -21خ صدددةراألقدددوالريفرمنيرفدددةراملرجدددلل،راملني مدددةراحلحمدددي،رمؤنسد دةرراملنشدددرر
اإلن مي.
 -22ةالئ راإلملمة،رامل ربي،رمؤنسةرامل نيثةر.
 -21ذخدددا راصنيدددلةريفرشدددر راإلاشدددلة،رلمد د ربدددلقرراملسد د زوااي،رمؤنسدددةرنيل ر
امل ترŠرإل لءراملرتاث.
 -33املرجددللرالبددنرراملغ ددلئري،رأمحدد ربددنراحلسددالراملغ ددلئري،رمؤنسددةررةاار
احل يثراملثقلف ّة.

 -31املرجلل،راملربقي ,چاب دانشگاه ـ

هتران .ر

 -32املرنددلئ راملرجلمل ددة،رأبددوراصنيددلمليراملاحم لنددي،رمؤنسددةرةااراحل د يث،رحترق ددقر
لم رامل ااي .
 -33شدر رمنلندكراحلددج،راملسد رلمد راادلراملس سدتلني،رنسددصةرأومل دةرلد وة ر
املت اول.
 -34شنيبراصقللريفرةاجلتراملرجلل،راصاحارأبوراملقلنمراملنراقي.
 -35ةرائددفراصقددللريفرمنيرفددةررة قددلتراملرجددلل،راملسدد رر حمدديرأصددغرراجلددلبحمقير
املربوجرةي.
 -36راملريلا لترملحم فراملسلة

راملنيحمميروفقرمنهجروحاا راملرتب دةريفرمجهوايدةر

املنيراقرملسنةرر2332رل.
 -31راملريلا لترملحم فراملسلة

راألةبيروفقرمنهجروحاا راملرتب دةريفرمجهوايدةر

املنيراقرملسنةر2313رل.
 -32حم راملشرائع،رامل

وق،رمنشوااتراص نيةراحل ايةروم نيتهلريفراملنجف.

 -31ونرأخ لاراملرالر_،رامل

وق،رمؤنسةراأل حممي.

 -43املغ ة،رامل وني،رمؤنسةراصنيلافراإلن م ة.
 -41املغ ة،راملننيملني،رمنشوااترأنوااراا ا.
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 -42فتحراألبوالربالرذويراألمل للروبالرالراألابللريفراالندتصلاات،راملسد ر
حميربنرةلوو

،رمؤنسةرنيلرامل تر_رإل لءراملرتاث.رر

 -43فهرنددترأمسددلءرم ددنفيراملش د نيةرعاجددللراملنجلشددي ،راملنجلشددي،رمؤنسددةر
املنشرراإلن ميراملتلبنيةرجلمل ةراص انالربقمراصشرفة.
 -44املفهرنت،راملش خرامل وني،رمؤنسةرنشرراملفقلهة.
 -45املفوائ راملرجلمل ة،رامل ه هلني.
 -46املاليف،راملاحم ين،رنشررةااراملاتبراإلن م ة،رةهران.
 -41املاليف،راملاحم ين،رة نيةرةااراحل يث.
 -42كلم راملزيلاات،رابنرقوملوي ،رمؤنسةراملنشرراإلن مي.
 -41كمللرامل ينرومتللراملننيمدة،رارمل د وق،رمؤنسدةراملنشدرراإلند مي،رج دح حر
حميرأكربراملغفلاي.
 -53كتللرمنرالرحي راراملفق ،رامل

وق،رمجل ةراص اندالرريفراحلدوح رراملنيحمم دةر

يفرقمراصق نة،رامل نيةراملثلن ة.
 -51احمللنن،راملربقي،ر ينَربنشراروج ح ح رواملتنيحم قر حم د راملسد ررجد لرراملد ينرر
احلس ين.
 -52ات ددررب ددلئررامل د اجلت،ر سددنربددنرن دحمرملنراحلحمددي،رمنشددوااترراص نيددةر
احل ايةريفراملنجف.
 -53م اا راأل اللريفرشر رشرائعراإلند ل،راملسد رلمد راملنيدلمحمي،رمؤنسدةر
نيلرامل تر_ررإل لءراملرتاث.
 -54مسدددت ا راملوندددلئ رومسدددتن طرارصسدددلئ ،راحملددد ثراملندددواي،رمؤنسدددةرنيلر ر
امل تر_ررال لءراملرتاث.
 -55مسددت اكلتر حمددمراملرجددلل،ر حمدديراملنمددلحيراملشددلهروةري،راص نيددة:رشددفقر–ر
جهران.
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 -56مست رفلتراملسرائرر،رابنراةايسراحلحمي،رمؤنسةراملنشدررراإلند ميراملتلبنيدةرر
جلمل ةراص انالربقمراصشرفة.
 -51مشليخراملثقلتراحلحمقةراألوىلرواملثلن ة،ر رفلن لن.
 -52منيلنيراألخ لا،رامل

وق،رانتشلااتر ن مير.

 -51اصنيتدددربريفرشدددر راصصت دددر،راحملقدددقراحلحمدددي،رمنشدددوااترمؤرنسدددةرنددد ر ر
املشه اءر_.
 -63منتهددوراص حمددبريفرحتق ددقراصدداهبرعطرل ر–راملني مددة،رحتق ددقرقسددمراملفق د ريفر
لمعرامل حوثراإلن م ة.
 -61منتهوراصقللريفرأ والراملرجدللرلمد رربدنرر مسل د رراصلحند اانيرعأبدورر حمديرر
احللئري ررحتق قرمؤنسةرنيلرامل ترŠرإل لءراملتّراث.
 -62نق راملرجلل،راملتفرشير،رمؤنسةرنيلرامل ترŠرال لءراملرتاث.
 -63اا ايةراملاربا،راخل

يب،رمؤنسةرامل غ.

 -64املوايف،راملف أراملالشدلني،رمنشدوااترمات دةرراإلمدللررأمااصدؤمنالرر حمدير_ر
املنيلمةررأصفهلن.ر
 -65امل قالربلخت لصرموالنلر حمير_ربإمر راصؤمنال،راملس ر حميربنرةلوو
مؤنسةراملثقحمالرإل لءراملرتاثراإلن مي .ر

ر

،ر

