
  



  



  



  



 

 :اإلهداء

 إػ إمِؾ ادقظقد .

 ؿبؾ إرض .
ِ
 إػ أمِؾ افسامء

 إػ أمِؾ إكبقوء ؿبؾ افشعقب .

 ظعٍّ وؾوضؿي .إػ شؾقِؾ 

 ـربالء .
ِ
 إػ افطوفِى بدموء

  . ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػإػ اإلموم ادفديِّ احلّجِي ابـ احلسـ
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 مؼدمي ادمفػ

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 وبف ثؼتل

احلؿد هلل رب افعودغ بورئ اخلالئؼ أمجعغ وبوظٌ إكبقوء وادرشؾغ 

افذي بعد ؾال يرى وؿرب ؾشفد افـجقى تبورك وتعوػ، ثؿ افصالة وافسالم 

ظذ أذف خؾؼف وبريتف شقدكو وكبقـو وحبقى ؿؾقبـو وضبقى كػقشـو وصػقع 

افعبد ادميد وافرشقل ادسدد ادصطػك إجمد ادحؿقد إمحد حبقى ذكقبـو 

إفف افعودغ أيب افؼوشؿ حمؿد صذ اهلل ظؾقف وظذ أهؾ بقتف افطقبغ افطوهريـ 

 ادعصقمغ  وافؾعـي افدائؿي ظذ أظدائفؿ أمجعغ إػ ؿقوم يقم افديـ.

و َبْعد:  َامَّ

وأشلل اهلل تبورك  س، هذه رشوفي خمتكة ذم بقون حؽؿ أـؾ افطووو

أرجق مـ اهلل ظز وجؾ  ـام افؽريؿ، فقجفف خوفصوً  يؽقن هذا افعؿؾ أن وتعوػ

أن يؽقن مو ـتبتف كوؾعًو ومػقدًا وأن يمدي افغرض ادـشقد وظسوه أن يسد 

ؾراؽًو ذم مؽتبوتـو، وأخرًا أتقجف إػ افعع افؼدير ذم أن أـقن ؿد وؾؼً ذم مو 

مـ افـؼص واخلؾؾ وافتؼصر ؾنن ذفؽ مـ ضبقعي  ـتبً وإذا ـون ؾقف رء
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ظؿؾ افبؼ: ٕنَّ افؽامل هلل وحده وافعصؿي ٕهؾفو، وآخر دظقاكو أن احلؿد 

 هلل ربِّ افعودغ. واهلل ويل افتقؾقؼ.
 ظع ؽوكؿ افشقيع

 ه 9339/ حمرم احلرام/ 3

 ذم افـجػ إذف حورضة افعؾؿ وافعؾامء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انفصم األول
 تعريف بانطاووسان
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 : Peacockالطاووس 

 .َأْضَقاٌس  ، و ضَقاِويُس  : افطوووس فغًي: اشؿ، و اجلؿع

ُة ،  ذم افؾغي ظذ ويطؾؼ افطَّوووُس  ِب إَرِض ادخََضَّ وافتل ؾقفو ـُؾ رَضْ

ًِ َأو افَقْرِد، وأيضًو يطؾؼ ظذ اجلؿقُؾ مـ افـوس وكحقهؿ
 .  (1)مـ افـَّبْ

ُف َؿوَل: وفذا جوء ذم إثر افؼيػ ظـ افـبل  إـرم  اْدَْفِديُّ » َأكَّ

  .: فشدة مجوفف (2) «اجْلَـَّيِ   َأْهؾِ   َضوُوُس 

 :(pavo)واالسم العلمي للطاووس هو 

اشؿ كقع مـ افطققر حتً ؾصقؾي افتدرجقي مـ رتبي افدجوجقوت، وهق 

وهل مـ أمجؾ افطققر ؾوفذـر يؿؽـف كؼ ريشف إػ اخلؾػ ذم صؽؾ مروحي 

 مجقؾي ضقهلو كحق مخس مرات ضقل جسؿ افطوووس.

 

 

 

                                                           

 . 021، ص6، لسان العرب، ج113يـظر: ادعجم الوسقط، ص (0)

 .914، ص0عؿدة عقون صحاح إخبار يف مـاقب إمام إبرار، ج (2)



 

 

  



 
 
 

 انفصم انثاني
 بيان حكم انطاووس
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 ذم مـفجقي آشتـبوط « أصقل آشتـبوط»ذـرت ذم ـتويب 
ٍ
أّن أهَؿ رء

ادسلفي ادراد معرؾي حؽؿفو ذم أي ؿسؿ مـ أؿسوم افشبفوت هل، هؾ هل مـ 

 أؿسوم افشبفي احلؽؿقي أم ادػفقمقي أم ادصداؿقي؟  

ؾؽام درشـو ذم ظؾؿ ادـطؼ مقاجفي ادشؽؾ معرؾي كقع ادشؽؾ، ؾؽذفؽ 

مـفجقي آشتـبوط مقاجفي افشبفي، معرؾي وتشخقص كقع افشبفي: افؽالم ذم 

ٕن تشخقص ومعرؾي كقع افشبفي وذم أي ؿسؿ مـ أؿسوم افشبفوت هل أمٌر 

مفؿ جدًا: ٕن فؽؾ صبفٍي مـ افشبفوت أشبوب وهلو ضرق ظالج فرؾع تؾؽ 

 .(1)افشبفي

 حؽم أكل الطاووس: 

 دعرؾي حؽؿ أـؾ افطوووس ظؾقـو اتبوع مو يع:

ـام ذـركو ذم مـفجقي آشتـبوط مقاجفي  أوالً:  تشخقص كوع الشبفة:

وافشبفي هـو صبفي حؽؿقي:  -أي تشخقصفو  –افشبفي معرؾي كقع افشبفي 

وذفؽ فقضقح مػفقم ومصداق افطوووس، أمو إمر ادشتبف وافغر واضح 

 هـو هق احلؽؿ ؾام هق حؽؿ افطوووس هؾ جيقز أـؾف أم ٓ؟.

ـام ذـركو ذم مـفجقي آشتـبوط  معاجلة الشبفة احلؽؿقة:ثاكقًا: طرق 

« ظؾؿل»ؾنن مل أجد ؾلبحٌ ظـ ـوصػ كوؿص « ظؾؿ»أبحٌ ظـ ـوصػ توم 

                                                           

 .00أصول آستـباط، ص (0)
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ؾنن مل أجد أبحٌ ظـ أصؾ فػظل مـؼح مـ دفقؾ ظوم ؾنن مل أجد أبحٌ ظـ 

 أصؾ ظؿع.

 األصل ادممن يف ادسللة:

ي هق أصوفي احلؾقي ٓ صؽ وٓ ريى بلن إصؾ ادممـ ذم هذه ادسلف

وجقاز أـؾ افطوووس: وذفؽ فؾشؽ ذم افتحريؿ إٓ أن يدل دفقؾ ظذ 

  احلرمي.

 أصالة احلؾقة:

َٓ َأِجُد ذِم َمو  ؿقفف شبحوكف وتعوػ ذم حمؽؿ ـتوبف ادجقد:  أوالً: ُؿْؾ 

َّٓ َأْن َيُؽقَن َمقَْتًي  ًمو َظَذ َضوِظٍؿ َيْطَعُؿُف إِ َأْو َدًمو َمْسُػقًحو َأْو حَلَْؿ ُأوِحَل إيَِلَّ حُمَرَّ

ُف ِرْجٌس َأْو ؾِْسًؼو ُأِهؾَّ فَِغْرِ اهللَِّ بِفِ   .(1)ِخـِْزيٍر َؾنِكَّ

 روايي ظبد اهلل بـ شـون: ثاكقًا:

ـِ احْلَُسْغِ  ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب بِنِْشـَوِدِه « مـ ٓ حيَضه افػؼقف»ذم ـتوبف  روى حُمَؿَّ

ـْ َأيِب َظبِْد اهللَِّ  ـِ ِشـَوٍن َظ ـْ َظبِْد اهللَِّ ْب ـِ حَمْبُقٍب َظ ـِ ْب ـِ احْلََس  »َؿوَل:  َظ
ٍ
ء ؾُّ َرْ ـُ

 .(2)«تََدَظفُ ؾِقِف َحاَلٌل َو َحَراٌم َؾُفَق َفَؽ َحاَلٌل َأَبدًا َحتَّك َتْعِرَف احْلََراَم ِمـُْف بَِعْقـِِف ؾَ 

                                                           

 .093سورة إكعام: آية (0)

 .9211، ح910ص، 1من ٓ حيرضه الػؼقه، ج (2)
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 رجال السـد: (1)البحث يف تؼويم

ومو ـون ؾقف ظـ احلسـ »ذم مشقخي افػؼقف:  ذـر افشقخ افصدوق

ظـ ظبد اهلل بـ جعػر  بـ حمبقب ؾؼد رويتف ظـ حمؿد بـ مقشك ادتقـؾ

احلؿري وشعد ابـ ظبد اهلل ظـ أمحد بـ حمؿد بـ ظقسك ظـ احلسـ بـ 

 .(2)«حمبقب

ذم مـ مل ذـره افشقخ افطقد: مقشك ادتقـؾحمؿد بـ األول: 

                                                           

أن إصح استخدام كؾؿة تؼققم بدل كؾؿة تؼويم؛ ٕن  يرى الدكتور الػضيل (0)

التؼققم بقان وتؼدير ققؿة المء بخالف كؾؿة تؼويم التي تدل عذ تعديل ادعوّج، إٓ أن 

الصحقح هو استخدام كؾؿة تؼويم يف بقان وتؼدير ققؿة المء بخالف ما يراه الدكتور 

فقام رواه  والشاهد عذ ذلك قول موٓكا أمر ادممـني عيل بن أيب صالب الػضيل

َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهقَم َعْن َأبِقِه َعِن الـَّْوَفيِلِّ َعِن يف كتاب الؽايف عن   الشقخ حمؿد بن يعؼوب

ُؽوِِنِّ َعْن َأيِب َعْبِد اَّللَّ  يِف الطَِّريِق   ُسئَِل َعْن ُسْػَرٍة ُوِجَدْت  َأنَّ َأِمَر ادُْْمِمـنَِي  السَّ

نٌي َفَؼاَل َأِمُر ادُْْمِمـنَِي  ُم َما  َمْطُروَحًة َكثِرََلُْؿَفا َو ُخْبُزَها َو َبْقُضَفا َو ُجُبـَُّفا َوفِقَفا ِسؽِّ ُيَؼوَّ

ُه َيْػُسُد َو َلْقَس َلُه َبَؼاٌء َفنِْن َجاءَ  َكَّ ِٕ َصالُِبَفا َغِرُموا َلُه الثََّؿَن ِققَل َيا َأِمَر ادُْْمِمـنَِي  فِقَفا ُثمَّ ُيْمَكُل 

، 6َٓ ُيْدَرى ُسْػَرُة ُمْسؾٍِم َأْو ُسْػَرُة ََمُوِدٍّ َفَؼاَل ُهْم يِف َسَعٍة َحتَّى َيْعَؾُؿوا،يـظر: الؽايف،ج

د ، وحمل الشاه«موثؼة»، الرواية من حقث السـد معتزة وبؿصطؾح عؾم الدراية 241ص

ُم َما فِقَفا: » من الرواية قوله   «.ُيَؼوَّ

 من مشقخة الػؼقه. 94، ص9من ٓ حيرضه الػؼقه، ج (2)
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روى ظـ ظبد اهلل بـ جعػر احلؿري، روى ظـف ابـ  » وؿول: يروظـفؿ

افروايي ظـف، واّدظك افسقد ابـ  ، أـثر افشقخ افصدوق(1)«بوبقيف

 .(2)آتػوق ظذ وثوؿتف «ؾالح افسوئؾ»ضوووس ذم 

بلن دظقى افسقد ابـ ضوووس تؽشػ ظذ إؿؾ  +ويرى افسقد اخلقئل

ظـ صفودة واحد مـ افؼدموء بقثوؿي ذفؽ افشخص، وذفؽ يؽػل ذم ثبقت 

 .  (3)افتقثقؼ

صقخ »:  ظبد اهلل بـ جعػر احلؿري: ؿول افـجور الثاين: أ.

 .(4)«افؼؿقغ ووجففؿ

صقخ افطوئػي وؾؼقففو :» شعد بـ ظبد اهلل: ؿول افـجور ب.

 .(5)«ووجففو

جؾقؾ افؼدر، واشع إخبور، ـثر »:وؿول افشقخ افطقد

 مقردًا. 9931. وؿع هبذا افعـقان ذم (6)«افتصـقػ، ثؼي

                                                           

 .911رجال الطود، ص (0)

 يف فضل صالة الظفر. 04يـظر: فالح السائل، الػصل (2)

 ، بتنف.96، ص0يـظر: معجم رجال اَلديث،ج (1)

 .204رجال الـجار، ص (9)

 .011صرجال الـجار،  (3)

 .203رجال الطود، ص (6)
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، &أبق جعػر»: ثؼي ؿول افـجور: أمحد بـ حمؿد بـ ظقسك الثالث:

 .(1)«صقخ افؼؿقغ ووجففؿ وؾؼقففؿ، ؽر مداؾع... فف ـتى

مقردًا  1192وؿع ذم  (2)«ثؼي»ذم رجوفف :افطقدذـره افشقخ و   

 بعـقان أمحد بـ حمؿد بـ ظقسك.

مـ افػؼفوء افذيـ أمجع  ظّده افؽق:  احلسـ بـ حمبقب الرابع:

أمجع أصحوبـو ظذ تصحقح مو » أصحوبـو ظذ تصحقح مو يصّح ظـفؿ ؿوئاًل:

يصّح ظـ همٓء وتصديؼفؿ، وأؿّروا هلؿ بوفػؼف وافعؾؿ: وهؿ شّتي كػر ُأخر 

: مـفؿ يقكس بـ كػر افذيـ ذـركوهؿ ذم أصحوب أيب ظبد اهلل دون افسّتي

ظبد افرمحـ، وصػقان بـ حيقك بقوع افسوبري، وحمّؿد بـ أيب ظؿر، وظبد اهلل 

 . (3)بـ ادغرة، واحلسـ بـ حمبقب، وأمحد بـ حمّؿد بـ أيب كك

ـقذم ثؼي... وـون جؾقؾ افؼدر، يعّد ذم إرـون »: ؿول افطقد 

 .(5)«ثؼي»أيضًو ؿوئاًل : .ووّثؼف ذم رجول اإلموم افؽوطؿ(4)«ذم ظكهإربعي 

 .(5)«ثؼي»:

                                                           

 .12رجال الـجار، ص (0)

 . 130رجال الطود، ص (2)

 .934رجال الؽم،ص (1)

 .022الػفرست، ص (9)

 . 119رجال الطود، ص (3)
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ثؼي مـ أصحوبـو، »:شـون: ؿول افـجوراخلامس: عبد اهلل بن 

... فف ـتوب افصالة وؽرهو، روى هذه افؽتى 
ٍ
جؾقؾ، ٓ يطعـ ظؾقف ذم رء

 .(1)«ظـف مجوظوت مـ أصحوبـو فعظؿف ذم افطوئػي وثؼتف وجالفتف

 .(2)«ثؼي، فف ـتوب رواه مجوظي»: افشقخ افطقدوؿول 

 كتقجة تؼويم السـد:

بؿالحظي جمؿقع افسـد وتطبقؼ ؿقاظد ظؾؿل افرجول وافدرايي ظؾقف يعؾؿ 

أن افروايي صحقحي افسـد: ٕن مجقع رواهتو إمومقي ظدول يقجد ظؾقفؿ كص 

 بوفقثوؿي.

 توجقه االستدالل بالرواية عذ ادطؾوب:

  افروايي مـ حقٌ
ٍ
افسـد تومي ومـ حقٌ افدٓفي تدّل ظذ أّن ـؾَّ ْرء

 ـون مشتبفًو بف بغ احلّؾّقي واحلرمي حيؿؾ ظذ احلّؾّقي ؾوفدٓفي تومي أيضًو.

إذًا بعد ثبقت إصؾ ادممـ وهق حّؾّقي ـؾ مو ذم إرض، ـون افتحريؿ 

 هق افذي حيتوج إػ دفقؾ.  

ـص خوص ظذ حتريؿ أـؾ ؾلبحٌ ظـ ـقاصػ ـآيي ؿرآكقي أو روايي ـ

 افطوووس: ٕن اجلقاز ذم يدي.

                                                           

 .209رجال الـجار، ص (0)

 .240الػفرست، ص (2)
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 ؾلجد روايوت تدل ظذ افتحريؿ مـفو:

  خرب سؾقامن بن جعػرأوًٓ:  

ٍة «افؽوذم»ذم ـتوبف   روى افشقخ حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل ـْ ِظدَّ ، َظ

ـْ ُشَؾْقاَمَن  ـِ َصوفٍِح َظ ـْ َبْؽِر ْب ـِ َخوفٍِد َظ ِد ْب ـِ حُمَؿَّ ـْ َأمْحََد ْب ـْ َأْصَحوبِـَو  َظ ِم

َضو  ـِ افرِّ ـْ َأيِب احْلََس َٓ َبْقُضفُ »َؿوَل:  اجْلَْعَػِريِّ َظ ُؾُف َو ـْ َٓ حَيِؾُّ َأ  .(1)«افطَّوُوُس 

 م رجال السـد:البحث يف تؼوي

  :حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـلاألول: 

: صقخ أصحوبـو ذم وؿتف بوفّري، (2)«افرجول»ذم ـتوبف ؿول افـجور

 .(3)ووجففؿ، وـون أوثؼ افـّوس ذم احلديٌ وأثبتفؿ

 .(4)«ثؼي، ظورف بوٕخبور : » وؿول افشقخ افطقد

افؼدر، ظومل : جؾقؾ وذـره أيضو ذم رجوفف ذم بوب مـ مل يرو ظـفؿ

 .(5)بوٕخبور

                                                           

 .4، ح293، ص6الؽايف، ج (0)

أكه أشتفر يف إواسط العؾؿقة وصبع  إٓ « ففرس أسامء مصـػي الشقعة»الؽتاب اسؿه  (2)

 .»رجال الـجار»بـ

 . 111رجال الـجار، ص (1)

 . 141الػفرست، ص (9)

 .914رجال الطود،ص (3)
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 ظدة مـ أصحوبـو: الثاين:

: ـؾ مو ذـرتف ذم ـتويب ادشور إفقف: ظدة مـ يؼقل افشقخ افؽؾقـل

 أصحوبـو ظـ أمحد بـ حمؿد بـ خوفد افزؿل ؾفؿ:

 ظع بـ إبراهقؿ.ـ 

 ظع بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ أذيـي.ـ 

 أمحد بـ ظبد اهلل بـ أمقي.ـ 

 .(1)ظع بـ احلســ 

 «:ظع بـ إبراهقؿ»ويؽػل وثوؿي أحد رجول افعدة وفـلخذ 

 ظع بـ إبراهقؿ:

ذم رجوفف: ثؼي ذم احلديٌ، ثبً، معتؿد، صحقح  ؿول افـجور

 .(2)ادذهى

 أمحد بـ حمؿد بـ خوفد= افزؿل:الثالث: 

 .(3)ؿول افـجور وافطقد: ـون ثؼي ذم كػسف

 = افرازي: بؽر بـ صوفح الرابع:

                                                           

 ، الػائدة الثالثة.911خالصة إقوال، ص (0)

 . 261رجال الـجار، ص (2)

 . 30، الػفرست، ص 16رجال الـجار، ص (1)
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 ضعقػ.ؿول افـجور: 

 روى ظـف ظع بـ إبراهقؿ ذم تػسره.

 شؾقامن بـ جعػر بـ إبراهقؿ اجلعػري: = اخلومس: شؾقامن اجلعػري

وـوكو  : روى أبقه ظـ أيب ظبد اهلل وأيب احلسـؿول افـجور

 ثؼتغ.

 : ثؼي فف ـتوب.وؿول افشقخ افطقد

 كتقجة تؼويم السـد:

افرجول وافدرايي ظؾقف يعؾؿ بؿالحظي جمؿقع افسـد وتطبقؼ ؿقاظد ظؾؿل 

أن افروايي ضعقػي افسـد: فقؿقع بؽر بـ صوفح ذم افسـد وؿد ضعػ مـ ؿبؾ 

 .افشقخ افـجور

ـِ احْلَُسْغِ افصدوق ثاكقًا: ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب مـ ٓ »ذم ـتوبف  روى حُمَؿَّ

ـُ ُمْسؾٍِؿ أكف َشَلَل َأبَ « حيَضه افػؼقف ٍد ْب ـِ حُمَؿَّ ـْ حُلُقِم  و َجْعَػٍر بِنِْشـَوِدِه َظ َظ

َوابِّ َو اْفبَِغوِل َو احْلَِؿِر َؾَؼوَل:  َـّ افـَّوَس َيَعوُؾقََنَو َو إِكَّاَم »اخْلَْقِؾ َو افدَّ
َحاَلٌل َوَفؽِ

ْكِسقَِّي بَِخقَْزَ فِئاَلَّ َتْػـَك ُطُفقُرَهو َو  ََنَك َرُشقُل اهللَِّ  ِؾ حُلُقِم احْلُُؿِر اإْلِ ـْ ـْ َأ َظ

و َٓ ـَ ِؾ حُلُقِم احْلُُؿِر اْفَقْحِشقَِّي َو  ـْ َٓ َبْلَس بَِل ِريٍؿ َو َٓ ََنَْل حَتْ َراَهٍي  ـَ َن َذفَِؽ ََنَْل 

َراِز اْدُتََّخِذ  ـِ َو افشِّ ُُت ْٕ َٓ َبْلَس بَِلْفَبوِن ا ِمِص َو ُهَق اْفقََحوِمُر َو  ْٔ ِؾ ا ـْ َبْلَس بَِل

 
ٍ
ء ُؾ َرْ ـْ َٓ جَيُقُز َأ ـِْزيُر َو اْفَؽْؾُى َو اْفِػقُؾ  ِمـَْفو َو  ـَ ادُُْسقِخ َو ِهَل اْفِؼَرَدُة َو اخْلِ ِم
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ْظُؿقُص  ىُّ َوافطَّوُوُس َو افـََّعوَمُي َو افدُّ َْرَكُى َوافضَّ ْٕ ْئُى َو اْفَػْلَرُة َوا َو افذِّ

َؾْحَػوُة َواْفَقْضَقاُط َو اْفَبْؼَعوُء وَ  َضوُن َوافسُّ َ يُّ َوافَّسَّ رِّ
بُّ َو  َواجْلِ افثَّْعَؾُى َو افدُّ

ُؾَفو ـْ جَيُقُز َأ َٓ ُبقُع َو اْفُؼـُْػُذ ُمُسقٌخ   . (1)«اْفَرْ

 البحث يف تؼويم رجال السـد:

مو «: مـ ٓ حيَضه افػؼقف»ذم مشقخي ذم ـتوبف  ذـر افشقخ افصدوق

ـون ؾقف ظـ حمؿد بـ مسؾؿ افثؼػل ؾؼد رويتف ظـ ظع بـ أمحد بـ ظبد اهلل ابـ 

أمحد بـ أيب ظبد اهلل ظـ أبقف ظـ جده أمحد بـ أيب ظبد اهلل افزؿل ظـ أبقف 

 .(2)حمؿد بـ خوفد ظـ افعال بـ رزيـ ظـ حمؿد بـ مسؾؿ

ـِ احْلَُسْغِ افصدوق األول: ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب  :افشقخ حُمَؿَّ

 .(3): صقخـو وؾؼقفـو، ووجف افطوئػيؿول افـجور

: جؾقؾ افؼدر، يؽـّك أبو جعػر، ـون جؾقالً وؿول افشقخ افطقد

حوؾظًو فألحوديٌ، بصرًا بوفرجول، كوؿدًا فألخبور، مل ُير ذم افؼؿقغ مثؾف ذم 

 .(4)حػظف وـثرة ظؾؿف

                                                           

 .9041، ح193ص، 1من ٓ حيرضه الػؼقه، ج (0)

 .1-6، مشقخة التفذيب، ص9من ٓ حيرضه الػؼقه، ج (2)

 . 114رجال الـجار، ص (1)

 . 992الػفرست، ص (9)
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 ظع بـ أمحد بـ ظبد اهلل ابـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل: الثاين:

 روى ظـف ذم افػؼقف وافعققن وافتقحقد. مـ مشويخ افشقخ افصدوق

 ظـ أبقف:  أمحد بـ ظبد اهلل ابـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل: الثالث:

 روى ظـ جده أمحد بـ أيب ظبد اهلل افزؿل، ذـره افشقخ افصدوق

 ذم ادشقخي.

ظـ جده:  أمحد بـ أيب ظبد اهلل افزؿل=أمحد بـ حمؿد بـ خوفد  الرابع:

 .(1)افزؿل: ؿول افشقخ افـجور وافطقد: ـون ثؼي ذم كػسف

 ظـ أبقف: حمؿد بـ خوفد= حمؿد بـ خوفد بـ ظبد افرمحـ: اخلامس:

ؿول افـجور: وـون حمّؿد ضعقػًو ذم احلديٌ، وـون أديبًو، حسـ ادعرؾي 

 .(2)فعرببوٕخبور وظؾقم ا

وأظتؼد أن شبى تضعقػ افشقخ افـجور دحؿد هق مو ذـره ابـ 

 .(3): بلن يروي ظـ افضعػوء ـثرًا، ويعتؿد ادراشقؾافغضوئري

ذم رجوفف: ثؼي... مـ أصحوب أيب احلسـ وؿد وثؼف افشقخ افطقد

                                                           

 .  30، الػفرست، ص 16رجال الـجار، ص (0)

 . 113رجال الـجار، ص (2)

 . 41رجال ابن الغضائري، ص (1)
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 . (1)مقشك

 = افَؼالء: افعال بـ رزيـ السادس:

 .(2): وـون ثؼي، وجفوً ؿول افـجور

 .(3): ثؼي جؾقؾ افؼدروؿول افطقد

 = حمؿد بـ مسؾؿ بـ ربوح افثؼػل: حمؿد بـ مسؾؿ السابع:

 وبـو بوفؽقؾي، ؾؼقف ورع، صحى أبووجف أصح»: ؿول افـجور

 . (4)«، وـون مـ أوثؼ افـوسظبداهلل جعػر وأبو

 كتقجة تؼويم السـد:

وافدرايي ظؾقف يعؾؿ بؿالحظي جمؿقع افسـد وتطبقؼ ؿقاظد ظؾؿل افرجول 

 أن افروايي ضعقػي افسـد: ٓصتامل افسـد ظذ بعض افرواة ادجوهقؾ.

 مو ورد ذم خز اجلعػري أكف مـ ادسقخ: ثالثًا:

ٍة «افؽوذم»ذم ـتوبف   روى افشقخ حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل ـْ ِظدَّ ، َظ

ـْ ُشَؾْقاَمَن  ـِ َصوفٍِح َظ ـْ َبْؽِر ْب ـِ َخوفٍِد َظ ِد ْب ـِ حُمَؿَّ ـْ َأمْحََد ْب ـْ َأْصَحوبِـَو  َظ ِم

                                                           

 . 161رجال الطود، ص (0)

 .241رجال الـجار، ص  (2)

 . 122الػفرست، ص (1)

  . 129-121رجال الـجار، ص (9)
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َضو  ـِ افرِّ ـْ َأيِب احْلََس وَن َرُجاًل مَجِقاًل »َؿوَل:  اجْلَْعَػِريِّ َظ ـَ افطَّوُوُس َمْسٌخ 

بُُّف َؾَقَؿَع هِبَو ُثؿَّ َراَشَؾتُْف َبْعُد َؾَؿَسَخُفاَم اهللَُّ َضوُوَشْغِ َؾَؽوَبَر اْمَرَأَة َرُج 
ـٍ حُتِ ٍؾ ُمْمِم

َٓ َبْقَضفُ  ْؾ حَلَْؿُف َو  ـُ رًا َؾاَل َتْل ـَ  .(1)«ُأْكَثك َو َذ

 البحث يف تؼويم رجال السـد:

تؼدم افؽالم حقل تؼقيؿ رجول شـد هذه افروايي ذم افروايي إوػ: َٕنو 

رويي بـػس آشـود وـوكً كتقجي تؼقيؿ افسـد، هق افؼقل بضعػ افروايي: م

 .فقؿقع بؽر بـ صوفح ذم افسـد وؿد ضعػ مـ ؿبؾ افشقخ افـجور

 رابعًا: حتريم ادسوخ: وقد جاء ذلك يف عدة روايات مـفا:

ِن َخالٍِد: ِ بح َسْيح  رواية احلحُ

ـْ ظع «افؽوذم»ذم ـتوبف  روى افشقخ حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل  ، َظ

يَِب  ِٕ  ًُ ـِ َخوفٍِد َؿوَل: ُؿْؾ ـِ احْلَُسْغِ ْب ـِ ُظْثاَمَن َظ ـْ َظْؿِرو ْب ـْ َأبِقِف َظ بـ إبراهقؿ َظ

ـِ  ُؾ حَلِْؿ اْفِػقِؾ َؾَؼوَل  احْلََس ـْ َم اهللَُّ »: َأحَيِؾُّ َأ ُف َمثَُؾٌي َو َؿْد َحرَّ َكَّ ِٕ ًُ مِلَ َؿوَل  َٓ َؾُؼْؾ

 َ ْٕ  .(2)«ْمَسوِخ َو حَلَْؿ َمو ُمثَِّؾ بِِف ذِم ُصَقِرَهوحُلُقَم ا

 البحث يف تؼويم رجال السـد:

 حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل: األول:

                                                           

 .06، ح291، ص6الؽايف، ج (0)

 .9، ح 293، ص 6الؽايف  (2)
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 تؼدم تؼقيؿف ذم شـد افروايي إوػ وـوكً افـتقجي: إمومل ثؼي جؾقؾ.

 ظع بـ إبراهقؿ:الثاين: 

إمومل ثؼي تؼدم أيضًو تؼقيؿف ذم شـد افروايي إوػ وـوكً افـتقجي: 

 جؾقؾ.

 إبراهقؿ بـ هوصؿ: الثالث:

أبق إشحوق افُؼؿل، فف ـتى، أّول مـ كؼ حديٌ  »: ؿول افـجور

 .(1)«افؽقؾقغ بؼؿ

، (2)«، وفف ـتىذـروا أكف فؼل افرضو»: وؿول افشقخ افطقد

وثؼف أيضًو افسقد ابـ ضوووس، بؾ ادظك آ ّتػوق بغ إصحوب ظذ و

 وثوؿتف.

يرى بلن دظقى افسقد ابـ  وذـركو ؾقام شبؼ أّن افسقد اخلقئل

ضوووس تؽشػ ظذ إؿؾ ظـ صفودة واحد مـ افؼدموء بقثوؿي ذفؽ 

 .  (3)افشخص، وذفؽ يؽػل ذم ثبقت افتقثقؼ 

 وتقجد ذم ادؼوم ظدة ؿرائـ تسوظد ظذ افؼقل بقثوؿتف مـفو:

                                                           

 .06رجال الـجار، ص (0)

 .16الػفرست، ص (2)

 ، بتنف.96، ص0يـظر: معجم رجال اَلديث، ج (1)
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أـثر صقخقخي اإلجوزة: ٕن ابـف افشقخ ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل أوالً:

 افروايي ظـف، بؾ أـثر روايتف ظـف.

 وؿقع اشؿف ذم أشوكقد ـتوب تػسر افؼؿل. ثاكقًا:

 وؿقع اشؿف أيضًو ذم أشوكقد ـتوب ـومؾ افزيورة. ثالثًا:

أول مـ كؼؾ حديٌ افؽقؾقغ إػ مديـي ؿؿ ادعروؾي بتشددهو،  رابعًا:

وأَنو أخرجً بعض افرواة افثؼوت ـوفزؿل: ٕكف يروي افروايوت ادرشؾي 

 وإخبور افضعقػي.

 ـقكف مـ ادعوريػ، ومل يرد ذم حؼف تضعقػ. خامسًا:

روايي، وٓ يقجد ذم افرواة مثؾف ذم ـثرة  4393تبؾغ روايوتف  سادسًا:

 روايي.اف

 الـتقجة :

ؿد اتضح مـ جمؿقع مو ذـركوه مـ ؿرائـ افؼقل بقثوؿتف وـقكف إمومل ثؼي 

 جؾقؾ.

 ظؿر بـ ظثامن : وؿع اشؿف ذم أشوكقد ـتوب تػسر افؼؿل.الرابع: 

 احلسغ بـ خوفد:  وؿع اشؿف ذم أشوكقد ـتوب تػسر افؼؿل.  اخلامس:

 كتقجة تؼويم السـد:

ؼ ؿقاظد ظؾؿل افرجول وافدرايي ظؾقف يعؾؿ بؿالحظي جمؿقع افسـد وتطبق
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 أن افروايي صحقحي افسـد بـوًء ظذ افتحؼقؼ.

َراَن: ِن ِمفح   رواية َساَمَعَة بح

ـْ ظع «افؽوذم»ذم ـتوبف روى افشقخ حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل  ، َظ

ـْ  ـِ ِمْفَراَن َظ ـْ َشاَمَظَي ْب ـِ حَمُْبقٍب َظ ـِ اْب ـْ َأبِقِف َظ ذِم  َأيِب َظْبِد اهللَّ بـ إبراهقؿ َظ

ٌٍ َؿوَل:  َم اهللَُّ َو َرُشقُفُف اْدُُسقَخ مَجِقعوً »َحِدي  .(1)«َو َحرَّ

 البحث يف تؼويم رجال السـد:

 حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل: األول:

 تؼدم تؼقيؿف ذم شـد افروايي إوػ وـوكً افـتقجي: إمومل ثؼي جؾقؾ.

 ظع بـ إبراهقؿ:الثاين: 

تؼقيؿف ذم شـد افروايي إوػ وـوكً افـتقجي: إمومل ثؼي تؼدم أيضًو 

 جؾقؾ.

 إبراهقؿ بـ هوصؿ: الثالث:

تؼدم تؼقيؿف ذم شـد افروايي افسوبؼي وـوكً افـتقجي: إمومل ثؼي جؾقؾ 

 بـوًء ظذ افتحؼقؼ.

 احلسـ بـ حمبقب: الرابع:

تؼدم تؼقيؿف ذم صحقحي ظبد اهلل بـ شـون افدافي ظذ أصوفي احلؾقي 

                                                           

 .0، ح091الؽايف، ص (0)
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 ـوكً افـتقجي: إمومل ثؼي جؾقؾ.و

 شامظي بـ مفران:  اخلامس:

، وكسبي افقؿػ إفقف ؽر صحقح، وؿع (1)«ثؼي ثؼي»: ؿول: افـجور

 مقردًا. 111ذم 

 كتقجة تؼويم السـد:

بؿالحظي جمؿقع افسـد وتطبقؼ ؿقاظد ظؾؿل افرجول وافدرايي ظؾقف يعؾؿ 

 أن افروايي صحقحي افسـد بـوًء ظذ افتحؼقؼ.

 مؼتىض التحؼقق يف ادسللة

وافذي يؼتضقف افتحؼقؼ ذم ادؼوم فؾحؽؿ  وافبً ذم هذه ادسلفي متقؿػ 

 ظذ ذـر ظدة  مؼدموت فؾقصقل إػ افـتقجي وهل:

 ادؼدمة األوىل: الوثوق واالطؿئـان.

 ادؼدمة الثاكقة: الوثاقة:    

 .-العؿؾقة اكجبار ضعف اخلرب بالشفرة  -ادؼدمة الثالثة: كربى اجلابرية

بؿعـك أن إخبور تؽقن حجي مـ  ادؼدمة األوىل: الوثوق واالطؿئـان:

وأحد هذه افؼرائـ افقثوؿي   بوب افؼرائـ افتل تػقد صدورهو ظـ ادعصقم 

 وتـؼسؿ هذه افؼرائـ إػ ؿسؿغ: ـ أي اظتبور افسـدـ

                                                           

 . 041رجال الـجار، ص (0)
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 مـ افعؾامء أي اتػوق أو اصطالح:  األول: الؼرائن العؾؿقة: 

 ادقاؾؼي ٕدفي افعؼؾ. ـ

 ادقاؾؼي فظوهر افؼرآن. ـ

 ادقاؾؼي فؾسـي افؼطعقي.ـ 

 ادقاؾؼي إلمجوع ادسؾؿغ. ـ 

 ادقاؾؼي إلمجوع اإلمومقي. ـ

 وجقد اخلز ذم أحد إصقل إربعامئي.ـ 

 وجقد اخلز ذم أحد ـتى أصحوب اإلمجوع. ـ

وكوفً ئؿيوجقد اخلز ذم أحد افؽتى افتل ظرضً ظذ أحد إ ـ

رضوهؿ واشتحسوَنؿ مثؾ: ـتوب ظبقد اهلل احلؾبل ادعروض ظذ اإلموم 

، وـتوب يقكس بـ ظبد افرمحـ ادعروض ظذ اإلموم افصودق

 .افعسؽري

وجقد اخلز ذم أحد افؽتى افتل اصتفر افقثقق هبو وآظتامد ظؾقفو ذم  ـ

وؽرهو مـ افؼرائـ  مثؾ ـتوب حريز بـ ظبد اهلل افسجستوينظفقد إئؿي

 . (1)ذم مؼدمي ـتوبف آشتبصور افتل ذـرهو افشقخ افطقد

حقٌ ؿول وهل افتل تؽقن بغ أبـوء ادجتؿع  الثاين: الؼرائن االجتامعقة:

                                                           

 بتنف.، 1يـظر: آستبصار، ص (0)
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بلَنو ـثرة جدًا ٓ حك هلو ومثؾ هلو بؿقت ابـ ادؾؽ: ـام  صوحى ادعومل 

فق اخز صخص بلن ابـ ادؾؽ ؿد تقذم ؾخرجً إػ افطريؼ ؾقجدت افـقوحي 

 . وافسقاد وافعزاء، ؾلتلـد حقـئذ مـ صحي اخلز فقجقد افؼريـي اخلورجقي

وادشفقر ظـد ظؾامء افشقعي اإلمومقي  أن إخبور تؽقن حجي مـ بوب 

وأحد هذه افؼرائـ أن يؽقن اخلز  ثقق وآضؿئـون ادتقفد مـ افؼرائـافق

 خز ثؼي.

بؿعـك أن إخبور تؽقن حجي مـ بوب اظتبور   ادؼدمة الثاكقة: الوثاقة:

افسـد أي أن يؽقن افسـد إمو صحقحًو أو مقثؼًو أو حسـًو، وأمو إذا ـون افسـد 

 ضعقػًو، ؾنكف يسؼط ظـ احلجقي وآظتبور.   

 :مؼتىض التحؼقق

إن افذي يؼتضقف افبحٌ وافتحؼقؼ ذم ادؼوم أن هذه إخبور وإن ـوكً 

ضعقػي مـ حقٌ افسـد، إٓ أَّنو مؼروكٌي وحمػقؾُي بام يػقد آضؿئـوُن بِصُدوِرَهو 

 ، ؾتؽقن حجي. ظـ ادعصقم

 :-اكجبار ضعف اخلرب بالشفرة العؿؾقة -ادؼدمة الثالثة: كربى اجلابرية

بؿعـك أن اخلز إذا ـون ضعقػًو مـ حقٌ افسـد وؿد ظؿؾ مشفقر 

جوبرة فذفؽ  -افشفرة افعؿؾقي-افػؼفوء ظذ ضبؼ مضؿقكف ؾفؾ يعد ظؿؾفؿ 

 افضعػ أم ٓ؟ 
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وادسلفي مفؿي جدًا، ؾبـوًء ظذ افؼقل بتاممقي هذا افؽزى ؾسقف يرتػع 

 حلجقي.مستقى افؽثر مـ افروايوت افضعوف إػ مستقى آظتبور وا

 : هل افشققع أو افقضقح.الشفرة:  لغةً 

ظـد أهؾ احلديٌ تطؾؼ ظذ اخلز افذي كؼؾ مـ ظدة رواة  واصطالحًا:

 دون أن يبؾغ حدَّ افتقاتر، وهذا خورج ظـ حمؾ بحثـو.

 وعـد الػؼفاء تطؾق عذ عدِة معاٍن:

وهل اصتفور افروايي بغ افرواة وادحّدثغ  األول: الشفرة الروائقة:

وـتى احلديٌ، ظذ أن ٓ تبؾغ حّد افتقاتر، وادعروف أن هذه افشفرة ؽر 

يو زرارة خذ مو اصتفر معتزة إّٓ ذم بوب افسجقح بغ افروايتغ ادتعورضتغ: 

 . (1)بغ أصحوبؽ، ودع افشوذ افـودر

وهل اصتفور افعؿؾ بروايي معقـي بغ إصحوب،  الثاين: الشفرة العؿؾقة:

وادشفقر أن هذه افشفرة دمز ضعػ افروايي، إّٓ أّن بعض ادتلخريـ ظذ 

 . خالف ذفؽ ـوفسقد اخلقئل

وهل اصتفور افػتقى مـ دون بؾقغ حّد  الثالث: الشفرة الػتوائقة:

تلخريـ ظدم اإلمجوع، وهل مو تسّؿك ذم آصطالح بودشفقر، وإـثر بغ اد

 حّجقتفو دون ادتؼدمغ، كعؿ تصؾح أن تؽقن مميدًا. 

                                                           

  .011، ص 9((عوايل الًيل ، ج0)
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إذا ادتحصؾ مـ ذفؽ أّن افشفرة افتل يـجز هبو ضعػ اخلز هل افشفرة 

 (اهلل تعاىل)حفظه  افعؿؾقي دون افروائقي وافػتقائقي ٓ ـام ذهى إفقف افشقخ إيرواين

بؼسؿقف إول وافثوين بلن  «دروس متفقديي ذم افؼقاظد افرجوفقي»ذم ـتوبف 

: وفعؾ (1)افشفرة افتل دمز اخلز هل افشفرة افػتقائقي دون افروائقي وافعؿؾقي

 مـ شفق افؼؾؿ وآصتبوه.  )حفظه اهلل تعاىل( مو ذـره

ذم  )حفظه اهلل تعاىل( وـذفؽ اصتبف أيضًو افشقخ ظع أـز افسقػل ادوزكدراين

اكجبور ضعػ اخلز بوفشفرة  »يي بؼقفف:ـتوبف مؼقوس افروايي ذم ظؾؿ افدرا

 .(2)«افػتقائقي

 الدلقل عذ جابرية الشفرة العؿؾقة لضعف السـد:

دضؿقن اخلز  - افشفرة افعؿؾقي -إن مقاؾؼف ظؿؾ مشفقر افػؼفوء أوالً:

ذم احلؼقؼي يؽقن ؿريـي وأمورة ظذ صدؿف وهق ممو يؽػل ذم ثبقت احلجقي 

َا الَِّذيَن َآَمـُوا إِنح َجاَءُكمح َفاِسٌق  وتعوػ:﴿فذفؽ اخلز: ٕن ؿقفف شبحوكف  َيا َأُّيه

ُتمح َكادِِمْيَ  بُِحوا َعَذ َما َفَعؾح ًما بَِجَفاَلٍة َفُتصح ، ادػفقم (3)﴾بِـََبلٍ َفَتَبقَّـُوا َأنح ُتِصقُبوا َقوح

مـف أكف مع افتبغ وافتحؼؼ مـ خز افػوشؼ واكؽشوف صدؿف يؽقن اخلز 

                                                           

 .214، الؼسم الثاِن، ص30دروس متفقدية يف الؼواعد الرجالقة، الؼسم إول،ص (0)

 .023مؼقاس الرواية يف عؾم الدراية، ص (2)

 .6سورة اَلجرات: أية: (1)
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 وجيى افعؿؾ  ظذ ضبؼف.حقـئٍذ حجي 

بؿضؿقن خز ـوصػ ظـ  - افشفرة افعؿؾقي -إن ظؿؾ ادشفقر ثاكقًا:

 .وجقد ؿرائـ تقجى آضؿئـون بصدور تؾؽ افروايي ظـ ادعصقم

بؿضؿقن خز ـوصػ ظـ  - افشفرة افعؿؾقي -إن ظؿؾ ادشفقر ثالثًا:

 تقثقؼفؿ فرواة ذفؽ اخلز ؾقؽقن حقـئٍذ حجي. 

 :مؼتىض التحؼقق

إن افذي يؼتضقف افبحٌ وافتحؼقؼ ذم ادؼوم هق متومقي ـزى اجلوبريي 

افذي يستى ظؾقفو اكجبور هذه إخبور افضعقػي بعؿؾ مشفقر افؼدموء مـ 

 إصحوب  افذيـ اشتـدوا إفقفو ذم ؾتقاهؿ . 

 الـتقجة:

 احلؽؿ بحرمي أـؾ افطوووس.

 من مصادر: لديالؼول باحلرمة ومن قال به من العؾامء بحسب ما توفر 

 .(1)إول: ادحؼؼ احلع

 .(2)افثوين: حيقك بـ شعقد احلع

 .(1)افثوفٌ: افػوضؾ أيب

                                                           

 .130، ص9ذائع اإلسالم،ج (0)

 .114اجلامع لؾرشائع، ص (2)
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 .(2)افرابع: افعالمي احلع

 .(3)اخلومس: افشفقد إول

 .(4)افسودس: ابـ ؾفد احلع

 .(5)افسوبع: افشفقد افثوين

 .(6)افثومـ: ادحؼؼ إردبقع

 .(7)افتوشع: ادحؼؼ افسبزواري

 .(8)افعوذ: افػوضؾ اهلـدي

                                                                                                                           

 .166ص، 2كشف الرموز، ج (0)

، 1، قواعد إحؽام، ج619، ص9، حترير آحؽام،ج202تبنة ادتعؾؿني، ص (2)

 .121ص

 .201الؾؿعة الدمشؼقة، ص (1)

 .201، ص9ادفذب البارع، ج (9)

، 02، مسالك إففام،ج210، ص1الروضة البفقة يف ذح الؾؿعة الدمشؼقة، ج (3)

 .92ص

 .011، ص00َمؿع الػائدة، ج (6)

 .610، ص 2حؽام، جكػاية إ (1)

 .234، ص4كشف الؾثام، ج (1)
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 .(1)احلودي ظؼ: افسقد ظع افطبوضبوئل

 .(2)افثوين ظؼ: ادحؼؼ افـراؿل

 .(3)افثوفٌ ظؼ: افسقد اخلقئل

 من مصادر:لدي به من العؾامء بحسب ما توفر  الؼول باحلؾقة ومن قال

 .(4)افسقد افسقستوين

 :، والسقد السقستاينمـاقشة مع السقد اخلوئي

ذم ـتبف وذم حمَض درشف وأبحوثف وـذفؽ  ادعروف ظـ افسقد اخلقئل

ظـد أهؾ افعؾؿ أن مبـوه ذم حجقي إخبور هق افقثوؿي أي ٓبد أن يؽقن افسـد 

معتزًا أي إمو أن يؽقن افسـُد صحقحًو أو مقثؼًو أو حسـًو، وإضوؾًي إػ هذا أن 

ز . ؾودػروض وؾؼ مبوكقف مبـوه ذم افشفرة افعؿؾقي أَنو ؽر جوبرة فضعػ اخل

 يػتل بحؾقي أـؾ افطوووس.

 إٓ أكف أؾتك بخالف مبـوه بحؾقي أـؾ افطوووس.

                                                           

 .066، ص02رياض ادسائل،ج (0)

 .010، 12، 16، 13، ص03مستـد الشقعة، ج (2)

 من كتاب إصعؿة وإذبة. 0641مـفاج الصاَلني، مسللة  (1)

 -من كتاب إصعؿة وإذبة 111من ادعامالت، مسللة  2مـفاج الصاَلني، ج (9)

 الطقور.
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ؾودعروف ظـف ذم ـتبف وذم حمَض درشف  وأمو افسقد افسقستوين 

وأبحوثف وـذفؽ ظـد أهؾ افعؾؿ أن مبـوه ذم حجقي إخبور هق أن يؽقن اخلز 

ادتقفد مـ افؼرائـ، و إضوؾًي إػ هذا أن حجي مـ بوب افقثقق وآضؿئـون 

مبـوه ذم افشفرة افعؿؾقي أَنو جوبرة فضعػ اخلز، وأيضًو ظـده ؿقل افرجويل 

فقس بحجي.  ؾودػروض وؾؼ مبوكقف يػتل بحرمي أـؾ افطوووس، ـام هق رأي 

 ادشفقر ذم ادسلفي.

 إٓ أكف أؾتك خالف مبـوه بحؾقي أـؾ افطوووس. 

هذا متوم افؽالم ذم بقون حؽؿ أـؾ افطوووس واحلؿد هلل رب افعودغ 

وافصالة وافسالم ظذ كبقـو افطوهر إمغ حمؿٍد وآفف إئؿي ادعصقمغ، وؿد 

وؿع افػراغ مـ تلفقػ هذه افرشوفي فقؾي إربعوء مـ صفر حمرم احلرام مـ شـي 

وافتحقي حومدًا مـ اهلجرة افـبقيي ظذ مفوجرهو أؾضؾ افصالة  ه9339

مصؾقًو مسؾاًم مستغػرًا وـون ذفؽ ذم حورضة افعؾؿ وافعؾامء مديـي افـجػ 

 إذف واحلؿد هلل ظذ ظظقؿ مـّف وؾضؾف. 

 

 ظع ؽوكؿ افشقيع                                                                   

 ه 9339/ حمرم احلرام/ 91
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 ؿقاظد إحؽوم، افعالمي احلع. .99

 شقخ افؽؾقـل.افؽوذم، اف .12

 ـشػ افرمقز، افػوضؾ أيب. .19
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