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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ9ٔ) 

 م كثرة السؤالمناقشة قاعدة )لو كان لبان( ووجوب الردع ببيان مؤكد ولزو 
وقد تناقش قاعدة لو كان لبان وخصوص ان الشارع لوو كوان لالفواً للسولة الراسوجة لوعو  رهعوو عنهوا كبيوان   كود 

مل يكوون  علويهم السوالمولكثور السو ال عون عوروع  لو ، ابن سولة الشوارع ليسوو  علوى  لو  وابن هأب أ و اب األئموة 
وال ع أب ور اكدوداً  أو علوى خوالة سولة النواق والع وال  كوم الشوار قد حيعلى  ل  أو كان ومل يصل إلينا، كعبارة أخرى: 

إ ا تغول املبوت تغول البنوا  شي  أ اًل رغم انو  يصلنا  ن س ال األ  اب عن عروعوال يصلنا  نو إال خرب ث ة واحد أو 
  وو  صوول السوو ال عون كعوو  عروعووو هون الوبع  ااخوور، وعودم الو ووول إ ووا لعودم الوعوووه والديوتغولت عووروع كثولة، أو 

ثبووو ً عيكووون  وون السووالبة ابندفووا  املوضوووع وا ووا لاووياع الكثوول  وون الكدوو  واأل ووول ككدوواب  دينووة العلووم والعديوود  وون 
األ ول األركعمائة حيث ليس ابليد  نها إال حوايل الثموانني علوى أكثور األقووال وحيوث ال تورن لداومن الكدو  األركعوة 

 .وشبهها هلا مجيعاً 
 راء سرية الشارعوالدليل على العدم، استق

 ووون ان السوووالبة ا  ئيوووة  ،وأسووةلة الووورواة األهلوووةوالووورواوت و   علوووى  لووو  االسووود را  للكثووول  وون أ هوووات املسوووائل ويوودلّ 
إن أريود كوكل  البيوان امل كود أو حو   واملوعبة الكلية ىي )لو كان لبوان  ،ن ي  املوعبة الكلية عكيف ابلسوال  الكثلة

ا كان الشارع لالفاً لسلة الع ال  لرهع كوعو   كد ولكثرت أسةلة الرواة والعلموا  اييطوني و)كلم أ ل البيان يف ا ملة
ابألئمووة والنوواق عوون عووروع  لوو   وإليوو  كعوو  الشووواىد  وون أكووواب شوو  تدووونع كووني املعووا الت واحل ووو  واالعدماعيووات 

 والسياسيات وغلىا، كما تدنوع كني آوت ورواوت.
نَ ُهمْ   رىَوَأْمُرُهْم ُشو )آية   (بَ ي ْ

ىوول الشووورى  لكوون مل  وود الوورواة يسووالون عوون انووو، و وون ا ووا آيووة قرآنيووة  بَ ي ْ  نَ ُهمْ   َوَأْم  ُرُهْم ُش  ورى)عمنهووا: قولووو تعووا : 
، ؟؟ وىوول ىووي خا ووة كشوو ون احلوورب أم عا ووة لكوول الشوو ون ٔ)أخالقووي أو واعوو  شوورعي ع هووي طلوو  الووارهة يف اايووة 

عيموا و ولنا  ونهم مل يسوالوا عون   ولى هللا عليوو والوو وسولمالكوالم يف ان اييطوني ابلرسوول  نعم حبثها الف هوا  الح واً إ وا
؟ هاخا ووة كبعاووىوي أم  و وواًل إ  احلكو ووة، والعشووائر وامل سسووات العائلوةىوول ىووي عا وة لشوو ون  ثول:   لو  ولواح ووو
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كنوا  علوى قصورىا  كول حو و وا ىوي نسوبدها  ون واليوة الف يوو علوى عورهب ال وول  وا؟   َأْم ُرُهمْ ) ا امل صوه كوو :كعبارة أخرى
واليوة األب؟ أو الو وج؟ و وا ىوو احلكوم لودى اخودالة أىول الشوورى؟ كول  ون ىوم  على ش ون )احِلسبة  و ا نسوبدها  ون

  ؟أىل الشورى
و ون  ،كول شو ون احليواة  – وعووابً أو اسود باابً أو حر وةً  –و ن ان االكدال   كه املسالة شوائن عوداً إ  تعوم الشوورى 

كول يف عا وة االن نوة إال النواهر  -  ولى هللا عليوو والوو وسولميف ن نوو  ،أ ور كوان  ن كيوده األ ور أيّ و  ان سلة عا ة الناق
عند ن ول اايوة وكعودىا عانو يف املسائل العائلية وال بلية واالعدماعية والسياسية وغلىا، و ن  ل  ابل رار على الدفره  –

 تلو  األسوةلة والفوروع عون علويهم السوالم ون الرسوول واألئموة  –عيما و ولنا  –إ   ةات السنني مل يسال الرواة والناق 
كل  ال الفووروع لوووالووكي ن ولوو ان عوودم و ووول كثورة سوو اهلم عون  ،نعووم كموا سووب  حيدمول ا ووم سووالوا ومل يصولنا وأشوباىها،

 . ن الس ال عن عروعو الناقُ  رَ كثوَ عدم هاللدو كدعوى انو لو وره وهّل ألْ يدل على عدم وروه نٍص وال على 
 السرية على التبعيض يف التقليد

و نهوووووا: ان السووووولة ال طعيوووووة لكووووول النووووواق علوووووى الدبعوووووي  يف الرعووووووع إ  أىووووول ا وووووربة وت ليووووودىم، و لووووو  يف كووووول 
هليووول الد ليووود حسووو  العديووود  ووون وكيميوووا  وعيووو و  وغلىوووا، وعمووودة   وووات  ووون دووو  وىندسوووة وتا ووواة وعلووو االخدصا
اوت الشوووريفة والووورواوت، ورغوووم  ناووومًة لوووبع  اىوووي ، وحسووو  الوووبع  ااخووور الع الئيوووة ىوووو ىوووكه السووولة  ٔ)الف هوووا 

كول الظواىر انوو ال يوعود  ،اننوا إن مل  ود راهعواً عنهوا يف النصووص كوعوو   كودإال اسد رار السلة الع الئية على الدبعوي  
نووص عيموووا أبيووودينا ومل  ووود انووو قووود كثووور السووو ال عوون  لووو  وعروعوووو كوووالدبعي  كووني  دسووواويني أحووود ا أورع أو حووو  كوووني 

علووم قلووياًل أو كووني  وون اخدلووف النوواق يف أعلميدهمووا وىكووكا، وىووكا الوون   واره علووى  وون يوورى األحووو   دفاضوولني يف ال
وال تشفن لو سائر أهلدو كال در املدي ن وشوبهو، إ  ال تودعن إشوكال انوو ملَ ملَْ  ؟وعوابً عدم الدبعي  عكيف مبا لو اع  كو

 ،  وون هعوووى انووو لووو كووان  بنوواه خووالة السوولة لوعوو  يكثوور السوو ال لووو كووان  بووت الشووارع خووالة السوولة علووى الدبعووي
 إتيانو كراهع ابملسدوى ولكثر الس ال عن عروعو!

 خيار الرؤية لثالثة أايم
يف  ب ث خيار الرؤية وانو إن مل أيِت املشرتي ابلثمن كعد ثالثة أوم عال كيون لوو وقود ورهت  ا  كره الف ها  و نها: 

 .ىكا الد ديد كثالث أوم خالة سلة الع ال  إ  مل  د الع ال  ي ولون كو ككل  رواوت  عدربة عديدة، ورغم ان
 اخلالف يف معىن )ال بيع له(

يووراه  ووا يف الروايووة ىوول كوول حوو  لووو عوورهب قووول كعاووهم كووو عن ووول: رغووم ان املسووالة  همووة عووداً وىووي ان )ال كيوون لووو  
                                                             

 كالسيد ا وئي  ثاًل.   ٔ)
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  نوو؟ عليوو السوالماووً يسال عن  لو  وانوو  وا  وراه اإل وام ؟ إال اننا مل  د ر رغم   دو عدم ل و وجمره كطالن البين أو 
 ،البيون يوىو ،إ  ظاىر النفي نفي املاىيوة ؛كل  ار املشهور إ  خالة ظاىر الرواية ،ولكل  اخدلف الف ها  يف املسالة

م  الحظووة كووال شوواىداً علووى  ووا  كوور ه وتكفووي ،يوود عوودم ل و وووفبطالن عصوواروا إ  نفووي الكمووال املونفووي املاىيووة يفيوود الوو
الرَُّجُل َيْشََتِي ِمَن الرَُّجِل اْلَمَتاَع ُثَّ َيَدُع ُه  :قُ ْلتُ )): عليو السالم)و  ي ة نرارة عن أيب ععفر قال: الشيخ يف امل ام 

َِ بَِثَمنِ  هِ  :َويَ ُق  ولُ  ،ِعْن  َد ُ  َْْيِيَ   م   :قَ  الَ  ؟َح   َّ  نَ  ُه َوبَ   ْثَ َثاَلثَ  ِة َأايَّ وظوواىر ىووكه   ٔ)  لَ  هُ  َوِإالَّ يَ  اَل بَ ْي  عَ  ،ِإْن َج  اَء ِييَم  ا بَ ي ْ
األخبوار كطووالن البيوون، كمووا عهمووو يف املبسووو  حيووث قووال: روى أ و اكنا أنّووو إ ا اشوورتى شوويةاً كعينووو كووثمٍن  علوووٍم و قووال 

 للبائن أعية  ابلثمن و اى، عإن عا  يف  ّدة الثالثة كان البين لو، وإن مل يرجتن كطل البين، اندهى.
عوربِّ كلفول الورواوت، وتوقّوف عيوو ايّ و  األرهكيلوي، وقوّواه  واح  الكفايوة، وعو م ورمبا حُيكى عن ظاىر اإلسوكايف امل

كو يف احلدائ  داعناً على العاّل ة يف املجدلف، حيث إنّو اعورتة كظهوور األخبوار يف خوالة املشوهور تّ اخدوار املشوهور 
  سددال أبّن األ ل ك ا   ّ ة الع د، وََحَل األخبار على نفي الل وم.

ل: ظهور األخبار يف الفساه يف تّلو، إاّل أّن عهم العلما  وََحََلِة األخبار نفَي الل وم ممّا ي وّرب ىوكا املعوت؛  اواعاً أقو 
ظاىٌر يف اندفا  البيون ابلنسوبة إ  املشورتي     اَل بَ ْيَع َلهُ ))يف أكثر تل  األخبار:  عليو السالمإ   ا ي ال:  ن أّن قولو 

 «.عال كين كينهما» ن درة البائن، إاّل أّن يف رواية اكن ي طني: ع ط، وال يكون إاّل نفي الل وم 
 وكيف كان، عال أقّل  ن الشّ  علعن إ  اسدص اب اااثر املرتتّبة على البين.

وتوووّىم: كووون الصووّ ة سوواك اً يف ضوومن اللوو وم، عرتتفوون ابرتفاعووو،  نوودعٌن: أبّن اللوو وم لوويس  وون قبيوول الفصوول للصووّ ة، 
   ٕ)  ارٌن لو يف خصوص البين ا ايل  ن ا ياروإّ ا ىو حكٌم  

و ن ان املسالة كثلة االكدال  عداً إ   ا أكثر أتخر املشرتي يف هعن الثمن و ن ان الرواوت ا وب    ووره ا والة 
 دوقوف، و ون  لو  مل يسوال نرارة وَحوران لدعوى الظهوور لوعووه قورائن تدفوة، وكوني الشديد كني  لد م كظاىرىا ولالف 

 مل يصل إلينا.انو أو  ،عن  ل  ،ونظائرىم ويونس كن عبد الرَحن
 (3)يف القرآن عليه السالمالنقوض على املعَِتض بعدم التصريح ابسم اإلمام علي 

عون  يف ال رآن الكرمي  عواابً  عليو السالمو نها:  واره كثلة عداً  كر ىا يف كداب )ملا ا مل ُيصرَّح ابسم اإل ام علي 
خليفة كوال عصول أب ور  ون هللا  عليو السالمنص  علياً قد كان   لو  لى هللا عليو والو وسلمإشكال الوىايب ابن الرسول 

                                                             

 .ٓٚٔص ٘دهران، ج –الم الكليين، الكايف، هار الكد  اإلسال ية ث ة اإلس  ٔ)
 .ٕٕٓ-ٜٕٔص  ٘الشيخ  رتاى االنصاري، كداب املكاس ،  / تراث الشيخ األعظم ج  ٕ)
 واّن نظل تل  الن وهب عاٍر يف امل ام لرّه هعوى ل وم البيان امل كد ول وم ثبوت كثرة الس ال لو رهع الشارع عن سلة راسجة.  ٖ)
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خا وة وان  لوو  خفيوف امل ونووة  ،ح يف ال ورآن الكورمي اب ووو املبوارف خليفووة كوال عصول كعبووارة  ورحيةصوورَّ تعوا  لوعو  ان يُ 
 ٖٔل جووة ال تنكوور، عاعبنووا عوون  لوو  كووولإمتووام نوووع وانووو كووان سي سووم النوو اع الدووارخيي كووني الشوويعة والسوونة وكووان  عووداً 
 اجلواب السابعوكان  نها الن   كو)  ٔ)عواابً 

 (ٕ)النقض بعدم ذكر العديد من أهم مسائل )أصول الفقه( صراحة
 و ل  كو:

وووو ) باحوووث احلجوووة  الن ليوووة كمب وووث: )حجيوووة ظهوووورات الكدووواب ، إ  ي وووال: لوووو  كووور ال ووورآن ابلصوووراحة حجيوووة ٔ
  ن أىل العا ة، وغلىم.  ٖ)الظهورات إلرتفن ا الة كني )األ وليني  و)األخباريني  وكني )الظاىريني 

ملوعوووهة يف )الكووايف   ووثاًل عنوود : ىوول أخبووار ااحوواه اكووو  ت كمصوواهي  -ٖووو و)حجيووة خوورب الواحوود  ككووربى كليووة، ٕ
الشيعة، ويف )البجاري   ثاًل عند السنة قطعية، أو ظنية ابلظن املعدورب، أو ظنيوة ابلظون غول املعدورب؟ وىول ىوي  و ي ة، 

 أو  وث ة، أو حسنة، أو ضعيفة، أو   ية  ن كلها؟
- ال وورآن الكوورمي أبن كدوواب )البجوواري  يف، ملووا ا مل يووككر هللا تعووا  وىووو العووامل ابلغيوو  واملسوود بل : ٗ)ون ووول ن اوواً 

مل ينبووا هللا تعووا  ابلغيوو  يف كثوول  وون ااوت أالووكي سووي لفو عووالن،  وو يري كلووو، للتفوون ا ووالة  وون األ ووة؛ إ   - ووثالً 
 ؟ يف بضع سنث* امل* غلبت الروم * يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون )ال رآنية، ك ولو تعا : 

كدوواب عنوودىم كعوود ال وورآن الكوورمي، ويشوودمل علووى األلوووة  وون  سووائل   أىووم)البجوواري  وىووو وأليسوو  قاووية  وو ة 
امل* غلب   ت ال   روم * يف أدىن األرض وه   م م   ن بع   د غل   بهم س   يغلبون * يف بض   ع )أىوووم  ووون قاوووية  ،األ وووول والفوووروع

 ؟!! سنث
 وعد ها. وحجية إمجاع الص اكة و وكمب ث حجية اإلمجاع املن ولٗ
 شهرة وعد ها.و وكمسالة حجية ال٘

                                                             

كان أخرىا اننوا نورى تصورحيو تعوا  اب وو املبوارف يف ثوالث آوت عراعون الكدواب وراعون كداكنوا ااخور )الدصوريري ابسوم اإل وام علوي يف    ٔ)
 ال رآن الكرمي .

م ىوو عودم  ن الواضري أن علما  األ ول اسدنبطوا كثلاً  ن املسائل ااتية  ن ال رآن الكرمي، إضواعة إ  السونة والع ول، إال أن الكوال  ٕ)
)تصوووريري  ال ووورآن الكووورمي كدلووو  املسوووائل واألحكوووام أو أبكثرىوووا، ولووويس عووودم إشوووارتو هلوووا، أو عووودم  كوووره  وووا ديكووون اسووودنبادو  نهوووا أو 

 اسدلها و.
  عواعيبوا أب ثوال ال رنن عل ى الع رس اس توى  و)ي د   ي وأ أي ديهمالكين  ىبوا إ  )ا موه  على )ظوواىر الكدواب  حو   ثول )  ٖ)

  !كان يف هذ  أعمى يهو يف اآلخرة أعمىومن  )
 كنا  على االعرتاهب كو)ملا ا مل يككر هللا تعا  اسم األئمة اإلثين عشر يف ال رآن الكرمي للتفن ا الة  ن األ ة؟ .  ٗ)
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 .أو الدجيل كينهما أو س ودهما مجيعاً  و وكب ث حجية أحد ا ربين لدى الدعارهبٙ
 و وكب ث )الظن االنسداهي  على )الكشف  و ن اًل و. ٚ
قوود  ووورح حبجيووة ال يووواق  -  وووثالً  –ووو وك اوووية حجيووة )ال يووواق  و)االسد سووان  وعووود ها، ولووو كوووان ال وورآن ٜو ٛ

وعا وة أىول ا والة،  عليهم السالمكني عا ة أتباع أىل البي    ٔ)تفن ا الة كما ت ولونواالسد سان أو عد ها، الر 
 سنة! ٖٔٗٔوالكي ال ي ال  سدمراً  نك 

)ىول )األ ور   و وكالعديود  ون ) باحوث األلفوال  الوف توقوف عليهوا االسوددالل ككول ال ورآن الكورمي كمسوالةٖٔو ٓٔ
 أو غل  ل ؟   ظاىر يف الوعوب  اهة و يغة وضعاً، أو مب د ات احلكمة؟

 و ا ا عن )النهي ؟ 
 ؟ إذا حللتم ياصطادوا)وىل األ ر الواقن ع ي  احلظر ظاىر يف اإلابحة أم ال، كو ولو تعا : 

 وىل العام املجصص ابملنفصل، ظاىر يف متام الباقي أم ال؟
 و وىل األ ل يف أوا ر ال رآن ونواىيو، أ ا إرشاهية أو  ولوية؟ٗٔ
  ة يف املدلبس ابملبدأ، أو ح  عيمن ان اى عنو املبدأ  طل اً أو كل ال حال الدلبس؟و وىل املشد  ح ي٘ٔ
   ٕ)و وككل  عالئم احل ي ة واجملان؟ٙٔ

 وىككا.
أو  نظراً ملسل  )ح  الطاعة ،و وكو) باحث األ ول العملية  الشرعية  نها والع لية كو: )أ الة االحديا    طل اً ٚٔ
البدويوووة قبووول الف وووص )توقفووواً أو احديادووواً ، أو يف خصووووص  وووا لوووو كانووو  الشوووبهة يف  ، أو يف خصووووص الشوووبهة غوووله

 املكلووف كووو يف أدووراة العلووم اإلمجووايل، إ ا كانوو  الشوووبهة تصووورة، أو كانوو  حبكمهووا كمووا يف شووبهة الكثوول يف الكثووول
 .وكان  األدراة هاخلة يف تل االكدال 

                                                             

 إ  ت ولون: لو  كر هللا تعا  اسم اإل ام علي )عليو السالم  يف ال رآن الكرمي الرتفن ا الة  ن األ ة.  ٔ)
وغول خفوي، أنووو تدفورع علووى ىوكه املباحوث جمموعووة  ون أىووم الب ووث الع ديووة ولويس الف هيوة ع ووط، عموثاًل: يدفوورع علوى الووكىاب إ    ٕ)

  وا ا على ال ول أبنو ح ي ة ال ينال عهدي الظاملثال ول أبن املشد  ح ي ة يف املدلبس ابملبدأ واملن اي عنو املبدأ، االسددالل آبية )
ط عإن االسددالل اباية عندئٍك يدوقف على ال ول أبن )الظامل   ن قبيل )ال اتل  مما يكفي عيو عري املبدأ على الكات، يف املدلبس ع 

ولو آ ً  ا يف )االتصاة   طل اً، أو على ضم امل د ة الع لية وىي: أن دل  )إكراىيم  ال يع ل أن يكون: ععل النبوة أو اإل ا وة يف 
و دلوو  ععوول النبوووة هلووم وإن ظلموووا حلظووة عصوواعداً، ت  كوووا وأ وول وا عاعوواب هللا تعووا  )ال ينووال عهوودي  ريدووو حووال ظلمهووم، كوول إنوو

الظاملني  إ  لو دل  ععل اإل ا ة خا ة ملن مل يظلم  طل اً ولو اثنية، ملا تطاك  عواب هللا تعا   عو، وتفصيل  ل  يطل   ن علم 
 )قدق سره  يف كداكو العظيم )حبار األنوار  قد تطر  إ   ل .الكالم، وعلى  ا كبايل عإن العال ة اجمللسي 
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 د الليني  كو)االرتباديني  و)املدباينني  أم ال؟و وىل االحديا  عاٍر يف )األقل واألكثر االسٛٔ
 و و)أ الة الدجيل ، أو )الدساقط  لدى تعارهب الدليلني.ٜٔ
 وون ان أكثوور  وووور  ووو و ووا ا عوون  ووواره )الدوو احم ؟ وهوران األ وور كووني ايووكورين يف )الدو ووليات  و)الدعبوودوت ؟ٕٓ

 . ٔ)دال   ا وشدة أ يدهاالد احم غل  ككورة يف ااوت والرواوت رغم كثرة االك
كان الش  يف )وعوه الراعون  أم أ)الراعن ، وسوا   أوو و)االسدص اب  سوا  لدى  الش  يف )امل داي  ٖٕو  ٕٔ

 كان يف الشبهة احلكمية أم املوضوعية... وىككا.أ)راععية املوعوه ، وسوا  
الوكي هّل عليووو ال وورآن الكوورمي ابلصووراحة؛ إ   نعوم، قوود ي ووال: إن )الووربا ة  يف الشو  يف الدكليووف ىووو األ وول الوحيوود

 وعيو  ا ال خيفى.  ال نكلف نفسًا إال وسعها)و  وما كنا معذبث ح  نبعث رسوالً )ي ول تعا : 
وووو وكوووو) باحث احلجووووة الع ليوووة  و نهوووا  باحووووث االسووودل ا ات، و لووو   ثوووول: ىووول األ ووور ابلشووووي  يسووودل م األ وووور ٕٗ

 ليها، يف امل د ة املو لة وغلىا؟ابمل د ة؟ وىل يرتشري الوعوب  نو إ
 و وىل األ ر ابلشي  ي داي النهي عن ضده العام؟ أو ضده ا اص؟ٕ٘
 و وكمباحث )الظن االنسداهي  على )احلكو ة .ٕٙ

  ٕ) وىككا وىلم عراً...
مل يكثوور السووو ال و  –أو مل تصوولنا رغووم أ يدووو  –والعديوود  وون الن وووهب ىووكه  نطب ووة علووى امل ووام متا ووواً إ  مل تووره عيووو روايووة 

الورواة عنووو رغوم أ يدووو وكثوورة االكودال  كووو كوول مل يسوال عنووو أ وواًل. نعوم كعاووها ن وو  علوى هعوووى ضوورورة ان يبلو  الشووارع  ثوول 
 .عداً  ، عدا ل ٖ)تكثر األسةلة على عروعومل  و ن  ل  يدو وكعاها ن   على  ا كان  نو لالفًا للسلة نظراً أل ل  

 ه الطاهرينوصلى   على دمحم وآل
 

ْخَواِن  :الذُّنُوُب الَِِّت يَ ُردُّ الدَُّعاءَ )): عليو السالماإل ام نين العاكدين قال  ُسوُء النِّيَِّة َوُخْبُث السَّرِيَرِة َوالنَِّفاُأ َمَع اإْلِ
َجابَِة َوََتِْخرُي الصََّلَواِت اْلَمْفُروَضاِت َح َّ َيْذَهَب َأْوقَايُ َها َويَ ْرُك الت ََّقرُِّب ِإََل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ اِبْلِبِّ  َويَ ْرُك التَّْصِديِق اِبإْلِ

                                                             

 راعن للدفصيل حبوثنا يف )الد احم .  ٔ)
 –يف ال وورآن الكوورمي؟ هار العلوووم للطباعووة والنشوور  عليووو السووالمالسوويد  رتاووى احلسوويين الشوولاني، ملووا ا مل يصوورح ابسووم اإل ووام علووي   ٕ)

 كدصرة كسيط. ٖ٘-ٜٗكلوت، ص
رع عن ال ياق أبحاهيث  رحية، ومل  د  ثول  لو  كول حو   عشواره يف الورهع عون االسد سوان واملصوا  املرسولة،  ثاًل كثر رهع الشا  ٖ)

 ن ان على كلها عرت السلة، وىي لدلفة  وضوعاً عن ال ياق، وال تكفي كع  اإلدالقات على املبوت الوكي نناقشوو اان إ  ي وول 
 نو وانو كان جي  ان يكثر الس ال عن عروعو!كارورة ان يكون الرهع   كداً ك وة املرهوع ع
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 . ٕٔٚ عاين األخبار: ص)   َوالصََّدَقةِ 


