
 

1 
 

 ثسن اهلل الشحوي الشح٘ن

 هَػَؼ :

 مجاز مشهور
 هؤلف : ؾلٖ شؿجبًٖ

 

 دس ّشت اهش :

ودسوتؼشیررموهدرربصوه ررَْسوو..............................................واهررشواٍ:و:و

واهشودٍمو:و..........................................دسواسبهیوٍوًبموّبیوهدبصوه َْس

و...................................ودسواهکربىوهدرربصوه ررَْسو..............واهرشوسررَمو:و

ودسوٍقَعوهدبصوه َْس.............................و...................اهشوچْبسمو:و......

ودسوهصبدیقوٍوًوًَِوّبیوهدبصوه َْس..................واهشوپٌدنو:و...............

ودسوحکنوهدبصوه َْسوٍواقَا:ودسوآى...............واهشوش نو:و....................

و.....................................واًررَاعوهدربصوه ررَْسو..................واهرشوّتر نو:وو

و..............................................دٍوًک رِوپبیربًیوو.................اهشوّ ر نو:وو

و**

 اهش اٍل : 

 «تؿشٗف هجبص هشَْس»

شصاوػلیوه کیٌیواث ذاوهؼٌبیوهدبصوساوثیبىوفشهَدوٍوثِواػ جبسوتقسینوهیوهی

وکٌذ،وآًدبوکِوهیوفشهبیذ:

اهّب الوجبص فَْ اللفع الوستؿول فٖ غ٘ش هب ٍػؽ لِ، ٍ ٗمسّن تابسٓ الاٖ الوجابص    »

و1«فٖ الکلؤ ٍ إلٖ الوجبص فٖ االسٌبد ٍ إلٖ الوجبص فٖ الحزف.

وىوثِویکواػ جبسوهیوفشهبیذ:ثؼذواصوثیبىوهؼٌبیوهدبصوٍوتقسینوآ

ٍ ٗمسن الوجبص ثتمس٘ن آخش إلٖ هجبص هتؿبسف، ٍ هجبص ساجح ٍ هجبص هشاَْس.  »

فبألٍل : ٍاػح ٍ هٌِ أغلت الوجبصات الوتذاٍلٔ. ٍ الخبًٖ : َّ الوجبص الزٕ کبى 

استؿوبل اللفع فِ٘ أکخش هي سبئش الوؿبًٖ الوجبصٗٔ سَاء کابى ألال هاي الوؿٌاٖ     

 الحم٘مٖ أم کبى هسبٍٗبً لِ، .. 

َ الزٕ کبى االستؿوبل فِ٘ أکخش هي الوؿٌٖ الحم٘مٖ کوب ادّؾبُ طبحت ٍ الخبلج: ّ

 2و«الوؿبلن فٖ ط٘غٔ االهش الوستؿولٔ فٖ االستحجبة.

ای بىودسوک بةوحَاشیواصوصاٍیِودیگش،وتقسینوثٌذیوه بثِوتقسرینوثٌرذیووو

وقجلی،ورکشوهیوکٌذ:

                                                           
و118:وصوواططالحبت االطَل.و 1

و119:وصوواططالحبت االطَل.و 2

 :  ألسبم خوسٔ ؾلى هؿٌبُ خالف فٖ الوستؿول اللفع أىّ»

 .  الوتؿبسف جبصالو: األٍّل

 ال ٍ الوجابصات،  سابئش  إلاى  ثبلٌسجٔ استؿوبلِ کخش هب َّ ٍ الشاجح، الوجبص: الخبًٖ

 .  استؿوبال الحم٘مٔ هؽ هسبٍاتِ ٗمذح

 الحم٘مٔ .. إلى ثبلٌسجٔ استؿوبلِ کخش هب َّ ٍ الوشَْس، الوجبص: الخبلج

 .  الحم٘مٔ ْٗجش ثح٘ج ال الَػؿّ٘ٔ الؿلمٔ حظَل هشتجٔ إلى ٗظل أى: الشاثؽ

و3و«.الْجش هؽ الظَسٓ ّزُ: الخبهس

وٍودسوثذائغواألفکبسوآهذُواست:

 إلى الوجبصٕ الوؿٌى فٖ استؿوبلِ کخش لفع کلّ ؾي ؾجبسٓ الوشَْس الوجبص ألىّ »

 هاي  اٙساء اخاتالف  ؾلى الشجحبى حذ أٍ المشٌٗٔ ؾذم ؾٌذ الحم٘مٔ هؽ التکبفؤ حذّ

و4«األٍّل٘ٔ الحم٘مٔ ّجش دٍى

ودیگشواصوّوبىوک بةوثذائغواألفکبسوًقلوهیوشَد:دسوخبیو

 الٌّػاش  لطاؽ  هؽ الحم٘مٖ الوؿٌى فٖ غبّشا فِ٘ اللّفع کبى هب الوشَْس الوجبص أى»

 لْب الشْشٓ هالحػٔ ٗکَى ثح٘ج هالحػتْب هؽ الوجبصٕ الوؿٌى فٖ ٍ الشّْشٓ ؾي

 الشْشٓ هالحػٔ دٍى هي الػَّْساى فِ٘ ٗتسبٍى فوب الػَْسٗي تظبدم فٖ هذخل٘ٔ

و5«الوٌمَل. هي لسن فَْ

وٍودسوخبیودیگشودسوّوبىوک بةوآهذُواست:

 الػّْاَس  کابى  هاب  سابثمب  هشّ هب ؾلى فِ٘ الوتٌبصؼ الوشَْس ثبلوجبص الوشاد فٌمَل»

 اللّفع ٗکَى ثأى ٍػؽ هي الٌّبشئ للػَّْس هسبٍٗب فِ٘ االستؿوبل کخشٓ هي الٌّبشئ

 هالحػتْاب  هاؽ  ٍ الحم٘مٖ الوؿٌى فٖ غَْسُ ؾلى ثبل٘ب الشْشٓ ؾي الٌػش لطؽ هؽ

 ثا٘ي  هتشدّدا هجوال هؿب الشّْشٓ ٍ الَػؽ هالحػٔ هؽ ٍ الوجبصٕ الوؿٌى فٖ غبّشا

ٔ  أهابسٓ  الجابًج٘ي  هاي  کلّ ففٖ الوؿٌ٘٘ي ٖ  تتؿبسػابى  غٌ٘ا  هاي  الشّجحابى  فٌ٘تفا

و6«الجبًج٘ي

ٍودسوتقشیشاتوال یشاصیودسوتَضیحوٍوتحقیقوالحب:وهدبصوه رَْسوچْربسووو

وشذُواستوکِوهقبمواٍ:ودسوتؼشیموهدبصوه َْسواست:هقبمورکشو

 کخشٓ توٌؽ حذ إلى الوجبصٕ الوؿٌى فٖ الوستؿول اللفع َّ أًِّ فَْ:  تؿشٗفِ أهّب»

 کبى ثوب المشٌٗٔ ؾي التجشد ؾٌذ الحم٘مٖ الوؿٌى إسادٓ فٖ غَْسُ هي فِ٘ استؿوبلِ

و7و«الحذ. ّزا إلى استؿوبلِ ٍطَل لجل الػَْس هي لِ

واالصَ:وچٌیيوآهذُواست:دسوقَاًیيو

ِ  الوؿجّاش  ألسٌتْن فٖ الوتذاٍل الوشَْس الوجبص أىّ اؾلن ٍ»  الاشّاجح  ثبلوجابص  ؾٌا

                                                           
و348ٍوو347:وصووحَاشٖ الوشکٌٖ٘.و 3

و37:وصووثذاٗؽ األفکبس.و 4

و39:وصووّوبى.و 5

و73:وصووّوبى.و 6

و73صوو1جوو:وتمشٗشات الش٘شاصٕ.و 7
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 أهّب ٍ الشْشٓ ثمشٌٗٔ الوؿٌى ثِ ٗتجبدس هب ثِ ٗشٗذٍى الحم٘مٔ ؾلى الشاجح ثِ ٗؿٌَى

ِ  اللفاع  استؿوبل کبى إى ٍ الحم٘مٔ ؾلى ٗتشجّح فال الشْشٓ ؾي الٌػش لطؽ هؽ  ف٘ا

 ؾلى ٗغلت ثح٘ج الشْشٓ فٖ طبس الزٕ الوجبص أهّب ٍ الکالم توبم ء س٘جٖ ٍ أکخش

 8 «ثٌّ٘ب. کوب حم٘مٔ فَْ الشْشٓ ؾي الٌػش لطؽ هؽ لَ ٍ ٗتجبدس ٍ الحم٘مٔ

و**

 اهش دٍم : 

 «دس اسبهٖ ٍ ًبم ّبٕ هجبص هشَْس»

ودسوتقشیشاتوال یشاصیودسوهَسدوهدبصوه َْسوآهذُواست:

ٕ  الوؿٌى إسادٓ احتوبل تسبٍٕ ثبؾتجبس الوسبٍٕ ثبلوجبص ؾٌِ ٗؿجش لذ ٍ»  الوجابص

 .  الحم٘مٖ الوؿٌى إسادٓ الحتوبل

ٕ  الوؿٌاى  رلا   کَى ثبؾتجبس إهّب الشاجح ثبلوجبص ؾٌِ ٗؿجّش لذ ٍ  ساجحاب  الوجابص

ِ  سجحابى  ثبؾتجابس  إهّب ٍ اللّفع، هي اإلسادٓ فٖ الوجبصات سبئش إلى ثبلٌسجٔ  إسادتا

 9و«.الشّإٔ ثبدٕ فٖ

و**

 سَم :اهش 

 «دس اهکبى هجبص هشَْس»

ودسوتقشیشاتوال یشاصیودسوهَسدواهکبىوهدبصوه َْسوآهذُواست:

ٔ  الؿلمٔ ثمبء هؽ ثأًِ هحتجب ثؿؼْن أحبلِ فمذ: إهکبًِ أهّب ٍ» َ  کواب  - الَػاؿّ٘  ّا

ٖ  اللفاع  غْاَس  ؾاذم  ٗوکاي  ک٘اف  - هٌماَال  لکبى إالّ ٍ الوفشٍع،  الوؿٌاى  فا

 . لزل  تبهٔ ؾلٔ فئًّْب الحم٘مٖ؟

 ال ٍ ٍلَؾاِ،  ادؾى أًِّ ح٘ج اللِّ سحوِ الموٖ الوحمك هٌْن جَاصُ، ؾلى األکخش ٍ

 .  اإلهکبى ف٘لضهِ اإلهکبى، هي أخض أًِّ سٗت

 .  األهش خظَص فٖ ٍلَؾِ ادّؾى إًِ ح٘ج الوؿبلن، طبحت هٌْن ٍ

 .  استحبلتِ ؾلى الذل٘ل لؿذم الخبًٖ، المَل األلَى ٍ

ٔ  الؿلمٔ تؼؿ٘ف ٗوکي أًِّ ؾٌِ فبلجَاة الوستذل، رکشُ هب أهّب ٍ  ثساجت  الَػاؿّ٘

 االلتاضام  رلا   هي ٗلضم ال ٍ ؾلٔ، کًَْب ؾي فتخشد الوجبصٗٔ، االستؿوبالت کخشٓ

 إلاى  تظال  أى ٗوکاي  ألًّْب الوتکخشٓ، االستؿوبالت فٖ الَاسطٔ ًتؿمل ألًّب ثبلٌمل،

ٖ  کواب  السابهؽ،  رّي ؾي اختفبءُ ٍ األٍّل، الوؿٌى ّجش تَجت حذّ  ٍ الوٌماَل،  فا

 ثػْاَس  الازّي  ؾٌاذ  ٗحؼاش  ثح٘ج رل ، دٍى حذ إلى تظل اى - أٗؼب - ٗوکي

ِ  فٖ ٗتشدد السبهؽ لکي ػؿ٘ف،  ّازٗي  إلاى  ٗجلا   ال هٌْاب  لسان  ٍ هاشادا،  کًَا

 ؾلاى  اللّفاع  السابهؽ  ٗحوال  ثح٘ج المَٓ، هي حبلْب ؾلى ثبل٘ٔ الؿلمٔ ثل الحذٗي،

 الوشاَْس  الوجبص َّ الخبًٖ المسن ٍ المشٌٗٔ، ؾي اللفع تجشد ؾٌذ الحم٘مٖ الوؿٌى

                                                           
و13صوو1جوو:ولَاً٘ي االطَل.و 8

و88صوو1جوو:وتمشٗشات الش٘شاصٕ.و 9

 18«فِ٘ الوتٌبصؼ

ٍودسوغبیةوالوسئَ:وّنوثِواهکبىویبوػذمواهکبىوهدبصوه َْسواشربسُوشرذُووو

واستوآًدبوکِوهیوفشهبیذ:

 ؾشفاَا  أًْن إلى ًػشا الوشَْس الوجبص تحمك إهکبى هٌؽ ثؿؼْن هي غْش سثوب ٍ»

 غ٘اش  ّازا  ٍ الشّاْشٓ  ثوالحػٔ اللّفع هي ثتجبدس الزٕ الوجبص ثأًِ الوشَْس الوجبص

 الشّاْشٓ  هالحػٔ هؽ همبسى َّ ٍ ثبلجبل الوؿٌى خطَس ؾي ؾجبسٓ التّجبدس إر هؿمَل

ٔ  الشّْشٓ ثوالحػٔ الوشاد إر ثْب ٗحظل أًِّ ال ٔ  هالحػا ٖ  اللّفاع  اساتؿوبل  غلجا  فا

ٔ  ؾا٘ي  الشّْشٓ فوالحػٔ الشّْشٓ هطلك ال الوؿٌى ٕ  فبلوجابص  الوؿٌاى  هالحػا  الاز

 خطاَس  هاؽ  همابسى  الشّْشٓ هالحػٔ فئى هؿمَل غ٘ش الشّْشٓ هالحػٔ ثسجت ٗتجبدس

 الحبطال  تحظا٘ل  لضم إالّ ٍ الشّْشٓ هالحػٔ ؾي هسجت خطَس ٗتظَس فال الوؿٌى

 الخطاَس  هحاغ  ال هشاد أًِ ثؿٌَاى الوؿٌى خطَس ؾي ؾجبسٓ التّجبدس أى أٍاّل فِ٘ ٍ

 11«االشتْبس. هالحػٔ ؾي هسججب التّجبدس کَى ف٘وکي حٌ٘ئز ٍ ؾشفت کوب

و**

 اهش چْبسم :

 «ٍلَؼ هجبص هشَْس»

ودسوتقشیشاتوال یشاصیوآهذُواست:

 الّتٖ األلفبظ هي ٍجذًب کلوب ثل هٌِ، هَػؽ ؾلى ًطلؽ لن فٌحي: ٍلَؾِ أهّب ٍ»

 المسن ث٘ي ٍ األٍّل، المسن ث٘ي سأٌٗبّب الوجبصٕ، الوؿٌى فٖ استؿوبالتْب کخشت

و12و«.األخ٘ش

ّویيوخضٍُوگزشتوٍوگزشتوکِوو2دسوصتحِوٍوثیبىوقسنواٍ:وٍواخیشو

وطجقوتقسینوای بىوقسنودٍم،وهدبصوه َْسواست.

ودسوّذایةوالوس ششذیيوآهذُواست:

 الوجبص ثل  لذ إر أًِّ إلى ًػشا الوشَْس الوجبص تحمك الوحمم٘ي ثؿغ أًکش لذ ٍ»

ٔ  المشائي ل٘بم دٍى الوؿٌى هٌِ ٗفْن حذ إلى الکخشٓ فٖ ٔ  کابى  الخبسجا  إال ٍ حم٘ما

و13«غ٘شُ هي غبلجب استؿوبلِ کبى إى ٍ الوجبصات کسبئش کبى

ظبّشوػجبستوای بىوًتیوٍقَعواستوٍلیودلیلوای بىوثی  شوًبظشوثرِوًتریووو

واهکبىوداسدوف أهل.

وٍودسوثذائغواألفکبسوآهذُواست:

ٖ  ٍاػح أحش لِ ل٘س هوّب إهکبًِ تمذٗش ؾلى الوشَْس الوجبص إىّ» َ  الؿاشف  فا  فلا

 14«.الٌّذسٓ غبٗٔ ففٖ ٍجذ

                                                           
و88صوو1جوو:وتمشٗشات الش٘شاصٕ.و 18

و188صوو:وغبٗٔ الوسئَل.و 11

و88صوو1جوو:وتمشٗشات الش٘شاصٕ.و 12

و47صوو:وّذاٗٔ الوستششذٗي.و 13

و73صوو:وثذاٗؽ االفکبس.و 14
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و**

 اهش پٌجن :

 «دس ث٘بى هظبدٗك ٍ اهخلِ إ ثشإ هجبص هشَْس»

صبحتوثذائغواألفکبسوثشایوهدبصوه َْسوثِوصَستوکلیوهصذاقوثیبىوهیو

وکٌذوٍوهیوفشهبیذ:

ٕ  للوؿٌاى  إسادتِ ؾلى الوستؿول ًضّ لَ هب الوشَْس الوجبص هخل»   ؾٌاذ  الوجابص

و15«.اللّفع إطاللِ

وثشایوهدبصوه َْسوًقلوشذُواست:ٍودسواٍثقوالَسبئلوهصذاقوخبسخیو

ٔ  الوجابصات  هي االستحجبة فٖ األهش استؿوبل ٍ» ِ  ل٘ال  ثال  الشّاجحا  هاي  ثکًَا

و16«.الوشَْسٓ الوجبصات

 هاي  االساتحجبة  ]إٔ ط٘غٔ االهش[ فٖ استؿوبلْب کَى رکش ]طبحت الوؿبلن[ ثل»

 إى ٍ الخبصّ فٖ الؿبم استؿوبل إلى ثبلٌّسجٔ ثزل  ٗمل لن ٍ الوشَْسٓ الوجبصات

 17«.ثبلتّأهّل أهش

ٍوگشٍّیواس ؼوب:وصغِواهشودسوٍخَةوساواصوثبةوهدبصوه َْسوًویوداًٌذو

ٍوقَ:وصبحتوهؼبلنوٍوتبثؼیٌشوساوقجَ:وًذاسًذوهيوخولِوآخًَذودسوکتبیِو

وهیوفشهبیذو:

ِ  َٗجت ال غ٘شّوب ٍ السٌٔ ٍ الکتبة فٖ فِ٘ ]إٔ الٌذة[ االستؿوبل کخشٓ ٍ»  ًملا

 کخاش  إى ٍ االساتؿوبل  أى هؽ أٗؼب الَجَة فٖ استؿوبلِ لکخشٓ ؾلِ٘ حولِ أٍ إلِ٘

ٔ  المشٌٗٔ هؽ کبى أًِ إال فِ٘ ٖ  کازل   االساتؿوبل  کخاشٓ  ٍ الوظاحَث  الوؿٌاى  فا

ٖ  الخاالف  ؾلاى  ٗتَلاف  أٍ ل٘شجح فِ٘ هشَْسا ط٘شٍستِ َٗجت ال الوجبصٕ  فا

 18«الوشَْس. الوجبص

ً ذُواستوآًدبوٍودسوتقشیشاتوال یشاصیوّنوحشفوصبحتوهؼبلنوپزیشف ِو

وکِوگت ِواست:

 همتؼاى  فائىّ  شبّذا، لِ ًجذ فلن األهش، ط٘غٔ هي الوؿبلن طبحت رکشُ هب أهّب ٍ»

ٖ  التَّلاف  الٌذة، فٖ هشَْسا هجبصا کًَْب هي رکشُ هب ٖ  الاَاسدٓ  األٍاهاش  فا  فا

 .  المشٌٗٔ ؾي تجشدّب ؾٌذ السٌٔ ٍ الکتبة

ٖ  الفمِ فٖ للَجَة ثَػؿْب المبئل٘ي هي أحذ ٗتَلف لن أًِّ تشى أًت ٍ  حوال  فا

 . ثؿغ ؾٌذ الطْبسٓ ثبة فٖ إالّ الَجَة ؾلى األٍاهش هي أهش

ٍ  هطلماب  الٌاذة  فٖ هشَْسا هجبصا األهش کَى هي رکش فوب کبى ک٘ف ٍ  هوٌاَؼ، 

 19و«.ٍجِ فلِ الطْبسٓ ثبة فٖ أهّب
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دسوو)سُ(اهبوهثب:وّبیودیگشوثشایوهدبصوه َْس،وشْیذوسؼیذوهصطتیوخویٌریو

وتحشیشاتوهیوفشهبیذ:

 وو.«ؾلوب» ٗسوى هشکت جْل َّ ثل ثؿلن، ل٘س ّزا: للت إى»

 ٍ کبشافب  ٍ ؾلواب  کًَِ هي أؾن «ؾلوب» ٗسوى هب َّ الحکن هَػَؼ َّ هب: للت

 .  الوشکت الجْل هي أؾن اللغَٕ هؿٌبُ «الؿلن» ألى کزل ، ٗکي لن أٍ هطبثمب،

ٕ  الوشاَْس  الوجابص  هي لکٌِ ٍ هجبصا، ؾلِ٘ «الؿلن» طذق کبى لَ ٍ  ٗظاح  الّاز

ٖ  ؾلِ٘ االتکبل للوتکلن ِ  ًشاش  فا  الجبّال  إلاى  ثبلم٘اب   حکواِ،  ثسا   ٍ لبًًَا

 28و«الوشکت.

ٍودسوخبییودیگشوثِوصَستوصشیحوتشیوخْلوهشکتوساواصوهصبدیقوهدبصو

وه َْسوثشایوػلنوثشوهیوشوبسدوآًدبوکِوهیوفشهبیذ:

الظاَسٓ ]إٔ الظاَسٓ غ٘اش    ؾلاٖ ّازُ   « الؿلن»إىّ هي الوجبص الوشَْس اطالق »

 21«الوطبثمٔ للَالؽ إٔ الجْل الوشکّت[

وٍواصودیگشوهصبدیقوهدبصوه َْس،وحقیقتوششػیورکشوشذُواست:

ٔ  هاي  الوشاَْسٓ  الوجابصات  هي الششؾ٘ٔ الوؿبًٖ ط٘شٍسٓ فٖ شجْٔ ال اًِ»  جْا

و22«الوؿبًٖ. تل  فٖ األلفبظ ّزُ استؿوبل کخشٓ

یوهس حذثِودسوششعواگرشوحقیقرتوووٍواصَلیودیگشوثیبىوهیوفشهبیذوکِوهؼبً

وششػیِوًذاش ِوثبشٌذ،والواقلوهدبصوه َْسوکِوخَاٌّذوثَد:

 تکاَى  الوستحذحٔ الوؿبًٖ فْزُ الششؾ٘ٔ الحم٘مٔ تخجت لن إرا أًِ الوؿلَم هي إر»

و23و«آلِ. ٍ ؾلِ٘ اللَِّ طلى صهبًِ فٖ هشَْسا هجبصا األلل ؾلى

و**

 اهش ششن :

 «حکن هجبص هشَْس ٍ الَال دس آى»

دسوصَستیوکِوهشادوه کلنوه خصوًجبشذوکِوآیبوهدبصوه رَْسواسرتویربوووو

حقیقتوٍوقشیٌِوصبسفِوثشایویکیواصوآىودٍوًجبشذ،وکذاموهؼٌیوه قذمواست،و

واقَالیواست؛ودسوثذائغواألفکبسوسِوقَ:وًقلوشذُواست:

ٔ  ألاَاال  الوشاَْس  الوجبص فٖ غ٘شُ ٍ المَاؾذ توْ٘ذ فٖ الخّبًٖ الشّْ٘ذ ًمل»  حالحا

و24«التَلف ٍ الشّاجح الوجبص ؾلى الحول ٍ الوشجَحٔ الحم٘مٔ ؾلى الحول

ودسوغبیةوالوسئَ:وآهذُواست:

 ثتمذٗن ل٘ل ٍ الوجبص ثتمذٗن فم٘ل الوشَْس الوجبص هؽ الحم٘مٔ تؿبسع فٖ األٍّل»
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و25«الوؿشٍف. إلى ًست ٍ ثبلتَّلّف ل٘ل ٍ الحم٘مٔ

وٍودسوتقشیشاتوال یشاصیوآهذُواست:

 وو:حالحٔ فِ٘ األلَال أىّ سٗت فال الوشَْس الوجبص أهّب ٍ»

 الوؿٌاى  ؾاي  ْٗجاش  لن ٍػؿِ أىّ هؽ اللفع هي الوجبصٕ الوؿٌى ٗتجبدس أًِ: األٍل

  َٗسف ألثٖ المَل ّزا ٍ. الوجبص ؾلى اللفع ف٘حول الحم٘مٖ،

 هشجَحاب  کابى  اى ٍ فئًِ أٗؼب، الحم٘مٖ الوؿٌى ٗتجبدس أًِ َّ ٍ ؾکسِ،: الخبًٖ ٍ

ِ  ٗػْاش  ٍ ٗتجبدس الحم٘مٔ أطبلٔ ثوالحػٔ أىّ إالّ اثتذاء الٌّػش فٖ َ  کًَا  الواشاد،  ّا

 .  ؾلِ٘ اللفع ف٘حول

و26و«الوشَْس. َّ کوب اللفع ثئجوبل الحکن ٍ التَلف: الخبلج ٍ

وٍودسوخبییودیگشواصوّویيوک بةوقَلیوچْبسهیوّنورکشوشذُواست:

 :  أسثؿٔ فِ٘ األلَال إى»

 .  حٌ٘فٔ ألثٖ َّ ٍ الحم٘مٔ، ؾلى الحول

 .  ًَٗس ألثٖ َّ ٍ هطلمب، الوجبص ؾلى الحول ٍ

 .  للوشَْس َّ ٍ التَلف،

 .  األطَل٘٘ي هي»«لجؿغ َّ ٍ الوشَْس، الوجبص ألسبم ث٘ي التفظ٘ل

و27«الوشَْس. لَل َّ األلَى ٍ

سپسوادلِوایورکشوشذُوکِوثِوػلتوطَالًیوشذىوهجبحثواصوآًْبواػرشا وو

وهیوشَد.

و**

 اهش ّفتن :

 «هشَْساًَاؼ هجبص »

دسوتقشیشاتوال یشاصیودسوتجییيوقَ:وچْبسموکِوقبئلوثِوتتصریلوثرَدوًقرلوووو

وشذُواستوکِو:

ِ : فتفظ٘لِ الوزکَس، الوفظّل لَل أهّب ٍ» ُ  لاذّ   - أًّا  الوجابص  لسّان  لاذ  - ساشّ

ٕ  الوؿٌاى  فٖ اللّفع استؿوبل شْشٓ إىّ: فمبل ألسبم، خوسٔ إلى الوشَْس  الوجابص

 :  هشاتت ؾلى

ٔ  ؾاي  الوجشد اللفع غَْس هي توٌؽ ال لَحػت لَ ثح٘ج تکَى أى: األٍلى  المشٌٗا

 .  الحم٘مٖ الوؿٌى إسادٓ فٖ

ٖ  غابّشا  اللفاع  تجؿال  ٍ رلا ،  هي توٌؽ لَحػت لَ ثح٘ج تکَى أى: الخبً٘ٔ  فا

 الٌّػاش  لطاؽ  هاؽ  لکاي  لِ، الوَػَؼ فٖ لػَْسُ هسبٍٗب غَْسا الوجبصٕ الوؿٌى

 .  الحم٘مٔ إسادٓ فٖ غبّش اللّفع ؾٌْب،

 ثاأى  الوجبصٕ، الوؿٌٖ فٖ اللفع غَْس تَجت لَحػت لَ ثح٘ج تکَى أى: الخبلخٔ
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 تلا   ؾاي  الٌّػش لطؽ هؽ أًِّ إالّ لِ، الوَػَؼ إسادٓ ؾلى اللفع هي إسادتِ تشجح

 . لِ ٍػؽ هب إلى ٌٗظشف الوالحػٔ،

 ّجاش وٍ الزّي، ؾي الحم٘مٖ الوؿٌى رَّل أٍججت حذّ إلى ثبلغٔ تکَى أى: الشاثؿٔ

واللفاع وٗحول ثح٘ج هطلمب، الوجبصٕ الوؿٌى فٖ غَْسُ ٍ ؾلِ٘، الذاللٔ ؾي اللفع
 .  إلْ٘ب هحتبجب الحم٘مٔ اًفْبم ٗکَى ٍ المشٌٗٔ، ؾي هجشدا - ؾشفب - ؾلِ٘

 أٗؼاب،  الوجبصٕ الوؿٌى فٖ اللفع غَْس أٍججت حذّ إلى ثبلغٔ تکَى أى: الخبهسٔ

 .  ثٌْ٘وب لفػّ٘ب هشتشکب اللفع ف٘کَى الزّي، ؾي األٍّل٘ٔ الحم٘مٔ رَّل ؾذم هؽ

ِ  ٗظالح  ال هٌْب األٍّل المسن إىّ: لبل حنّ ٔ  لکًَا ٔ  لشٌٗا  هؿٌابُ  ؾاي  للّفاع  طابسف

 إسادٓ ؾذم ؾي الظبسفٔ المشٌٗٔ ل٘بم ثؿذ هؿٌ٘ٔ لشٌٗٔ لکًَِ ٗظلح إًّوب ٍ الحم٘مٖ،

 .  الحم٘مٔ

 هجابصا  ٗکاَى  ٍ األطلٖ، هؿٌبُ ؾلى ثبق األٍل الخالث الوشاتت فٖ اللفع: لبل حن

ٖ  ؾلِ٘ الحم٘مٔ ف٘مذّم فْ٘ب، الشْشٓ هشاتت اختالف ؾلى الخبًٖ الوؿٌى فٖ شبئؿب  فا

و28«اًتْى. الخبلخٔ فٖ الحم٘مٔ ؾلى ٗتشجح ٍ الخبً٘ٔ، فٖ ٗتَلف ٍ األٍلى، الظَسٓ

وای بىوپٌحوقسنوساوقجَ:وًذاسًذوٍوهیوفشهبیٌذو:

ٖ  الوشاَْس  الوجابص  حظاش  هاي  الوشاَْس  إلِ٘ رّت هب فبلحك ، کبى ک٘ف ٍ»  فا

و29و«.الوٌمَل َّ الّزٕ الشاثؽ ٍ الخبًٖ، ٍ األٍّل، المسن ّٖ ٍ الخالحٔ،

و**

 اهش ّشتن :

 «دٍ ًکتِ پبٗبًٖ»

:وثحثواصوهدبصوه َْسوهخ صوثِوغیشوخطبثبتوشرتبّیواسرتووووًکتِ اٍل

وچٌبًچِوگت ِوشذُواست:

ٖ  الخطبة ثغ٘ش هختضّ الوشَْس الوجبص فٖ الجحج أىّ ؾل٘  ٗزّت فال»  الشّافبّ

ٕ  فاال  الوشاد ثمشٌٗٔ احتفبفِ فِ٘ ٗحتول الّزٕ ٖ  ٗجاش ٔ  الخطبثابت  فا  ألىّ الشّافبّّ٘

 للغاشع  ًمغ الوشاد لشٌٗٔ ثذٍى التفّْن ٍ التّفْ٘ن همبم فٖ الؿشفٖ ثبلوجول التکلّن

و38«استمن. ٍ فبفْن الحک٘ن ٍ الؿبلل ؾي فؼال الوختبس هي طذٍسُ ف٘ستح٘ل

ًظشیِوه َْسوکِوقبئلوثِوتَقموثَدًرذودسسرتوووایيوًک ِوهوکيواستوثٌبثشو

وثبشذوٍلیوثٌبوثشوسبیشوًظشیِوّبوثِوّیچوػٌَاىوصحیحوًویوثبشذ.

و:وهدبصوه َْسوثشوسبیشوهدبصاتوهقذمواستوثذٍىواخ الف:وًکتِ دٍم

ٖ  الوؿٌى إسادٓ ؾذم ؾلى أخشى لشٌٗٔ لبهت إرا أهّب»  ثا٘ي  األهاش  ٗتاشدّد  ٍ الحم٘ما

 - حٌ٘ئز - فْٖ غ٘شُ، أٍ الوجبصات سبئش ث٘ي هي الوشَْس الوجبص َّ الوشاد کَى

 31و«.الوشَْس الوجبص إسادٓ فٖ اللفع غَْس تَجت
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