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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني أعدائهم على الدائمة واللعنة الطاهرين آله و حممد على اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد

 العظيم
شقهه علقى ذكرهقا اهقه ققد ي ت؟  الم احقا هقه هقو حقرا  او الزال البحث حول التحقيق  الق ا اهتهينقا اليقه   اك الهق ب هق ال او 

اىل , وهاقشنا   ذلك وصرها بعده صدق عنواك اله ب على بعض اهواع اله ب ه ال من الناحية املوضوعية جبهات اربع قد سبقت 
 .وهو االهصراف , وجه خامس 

 إكمال البحث : 
قصقد مقا اك ي   قة   فافهنقا صقور م , وعنقواك ازق ل كمقا هقو احلقال   املققا  اا عنقواك الهق ب, ما اهقه لقو اجتمقع عنواهقاك سب  
وإمقا اك كهققوك الةلبقة   القصققد و  قققوة , التشققريك بينهمققا وهق ه صققورة اوىل  بنحقوعليهمقا بقرينققة متصقلة او من صققلة  ل  د  العنواهقاك وي قق
ة وهقق ه هققي الصققورة الثاهيقق  -وبققالعهس  – االولالعنققواهني   لثققا  علققى االخققر مققن كقق  اهققدكاو واضققمح ل وفنققا   الوزمققاالقرينققة 
 العنواهني   االخر وبالعهس , فه ه صور م ة  اولواما الصورة الرابعة واخلام ة فهي مع اهدكاو , والثالثة

 صغرى المقام : الكذب الهزلي 
اب بققاك قصققداهققه قققد يهققوك الهقق ب   الهقق ب ازقق و هقققول  اا  , و  صققةرا املقققا  عليققه القرينققة ولهققن اىل  واقققا  االخبققار مقصققًو

فيهقوك لهقه منهمقا ًاع م قتقه لصقدور هق ا الهق   كيقث لقو كقاك احقد ا علقى , صقد ازق ل اي قا بنحقو التشقريك جوار ذلك ققد ق
ا الهبعث املهلف حنوه واهطل سبيه البدل م  , وجًو

وامققا الصقورة الثاهيقة فهققي اك  , هق ه هقي الصقورة االوىل . علققة كامقة علقى سقبيه البققدل العنقواهنييهقوك كققه مقن  اك :وبعبـار  ارـرى
وامققا الصققورة الثالثققة فهققي بعهققس الثاهيققة  ومققن كقق  .مققن كقق  اهققدكاو  ك مققههققوك الهقق ب هققو االكلققل   حمققمل النظققر واملصققل مققن  ي

فيقه ابعة فهي اك يهوك اله ب هو املقصًو واملدل عليه وبقرينقة مق كورة مقع اضقمح ل واهقدكاو ازق ل ر رة الو اهدكاو اي ا . واما الص
ومثالققه , خباريقة هققو املقصقًو مققع اضقمح ل النبققة اإوفيهققا يهقوك ازق ل , بعهقس الرابعققة اي قا هققي ة فاالخق  اخلام ققة و وامقا الصقورة .

فقاك هق ا الشقمن مقن الواضقد ال يقدرو كلقك املعقا  ا هولقة , بلةة اخرا  يقلد االصوات صرفا , خاصة لو كاك ذلك  االجلى من
  .بالن بة اليه مطلقا كي يقصدها 

 بقناها على صةرا مقا  البحث . قد طو , ه ه صور م ة 
 من القرينة  ا  ظهور اقوى الماد   قد تكون :واستثناء استدراك مهم 

هنقا  قرينقة فقاك املقداربالز القصقد املق    ههقور   ا لو كاك للمقاًة ههقور اققوا كيقث يةلقل  موهو  اب مهم اب ولهن ه تثين مما ذكرهاه موًر
علم املاهه   مقا  التمثيه ك, او , فاهه وبركم اثبات املتهلم اهه   مقا  از ل بقرينة ما  بالقرينة اعت دواك على املاًة ال على القصد 

  1لقوة املاًة وال كنصرف عنه اًلته ه باليه إال اك املوًر يصدق عل, 
 ث ث   ولتوضيد مدعاها ه كر امثلة ث ثة   مقا  كثنا    بأمثلةكوضيد املدعى 

 رقت لقطعت يدها ( في الميزانفاطمة س ان أ ـ رواية ) لو
                                                           

 ت فقه قد يهوك ههور املاًة , هوعاب , اقوا من اية قرينة يقيمها املتهلم شمصاب واك شئ  1
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حيث  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (اىل الرسول االكر   هناو رواية يتناقلها البعض من وبة اك ال االول فهوثاما املاملثال االول   
  . ((سرقت لقطعت يدها  طمة بنت حممدبيده لو اك فا يوال ا ه   ))قال   

هنا صاًرة عن كو استبعدها  ا و لهننا بال طرة ال ليمة استنهرها حمتواه, و  من احد املتهلمني 2قبه فرتة طويلة مسعتهاالرواية قد وه ه 
 ,معدك الرسالة والعظمة 

الق ية الشرطية ك  متوقف على صدق صدق اك وهي  مت ئمة مع قاعدة فل  ية  كاك قد يتوهم اهناواك   -اا الرواية  – وهي
ك ا( كما هو احلال   قوله كعاىل    امتناعه ,به ين جم ذلك حىت مع , املقد   قد  قا آزي قِة إيالل الللقه  ل      قاك  فييهيم  اك وجقًو  فمقع؛   )ل ْو ك 

ولهققن ومققع ذلققك فققاك مققن ,  ولققتهن هقق ه الروايققة مققن هقق ا القبيققه اال اك هقق ه الق ققية الشققرطية صققاًقة  زققني   الهققوك م ققتحيه ,إ
 . ها الشديدقوة املاًة واستقباحل امل تبعد صحتها استناًاب 

 املعىن م تهجن ومنهر  مناقشة الروايةسنداب وم موهاب  
امقققا الققققبد واحل قققن فلقققيس مقققن هطاقهقققا  وال مقققن  اال اهنقققا ال ك يقققد اال االمهقققاكركقققم وجقققًو هققق ه القاعقققدة ال ل ققق ية   ولققققولهننقققا ه

كشقهد بعقد    طقرة ال قليمةال ومقاًة قويقة جقدا يهقا هقي وذلقك اك املقاًة الق  ف؛ جنقد اك هق ه الروايقة م قتنهرة  منطوقها ومدلوزا واهنقا
 . ؟) صلى اهلل عليه وآله وسلم (النيب االعظم  ب يدهم وهو هيفاحلهيم ف صدور هه ا ك   من ل اك

ال فهقو   لقو اك شمصقا خاطقل احقد العلمقا  الصقاحلني ثقأما امل   باالشارة اىل سند الروايةوهوضد ما بيناه مبثال مث  بيان ذلك :
اهاهقة واك كاهقت الق قية الشقرطية  قبقيد ويعقد( فقاك ههق ا كق     قربتكاهقك كشق ت عوركقك   الشقارع ل لقو)    فققال لقهاو الوجها
ثه هق ا الهق   صدور م وكي تنهر  حوك و   يقب  عقك الجند   هه ا موًر ا, فإهنا فهيف بيب عده فقمل حىت مع امتناع املقد   ةصاًق

  وه زا ال لبيةوشدهتا  وما ذلك إال لقوة املاًة, من الشمن 
اال  –كاك على حنو الق قية الشقرطية   اك و  ) عليها ال    (و  الرواية املن وبة هقول   اك ه بة ال رقة اىل سيدة الن ا  املطهرة 

لرضقى  ) اك اهلل يرضقى  الق ا يققول ) صقلى اهلل عليقه وآلقه وسقلم (جقداب فق  يعققه صقدورها عقن رسقول اهلل  ةوم قتنهر  ةم تهجن اهنا
 فاطمة وية ل لة بها ( وال ممن يقول فيها ويقول...
ت من طرق العامة و مه وبة  ةيوجدها اك ه ه الروا واما من جهة ال ند   فاهه بعد التتبع والتحقي    مصدر وموضوعة ؛فقد وًر

ال قند اهقه ينتهقي اىل  اك جنقداها فومن جهة اخرا  ,, ه ا من جهة  3ومل كًر   مصاًر اخلاصة وهو سنن الن ائي فقمل فقمل واحد 
, وبعققد هقق ا كلققه فهققه وهققي قرينققة حافققة واضققحة ) عليهقا ال قق   (والهققه يعققرف ا  ققها الشققديد مققن ال ققيدة ال هققرا  البتققول  4عائشقة

 كبقى حجية ملثه ه ه الرواية حىت ي تدل او ي تشهد هبا ؟؟
 رواية ) ان فاطمة احصنت فرجها فحرم اهلل ...( وتحقيق معناها ب ـ 
تقد  و رواية مروية من طرق اخلاصة يوه  مصاًر اخرا وهي      كتاب عيوك اخبار الرضا ومعا  االخبار و  وًر
وذلققك اك كثقق ا مققن ؛  كريققلم ققموك هقق ه الروايققة و , احصققنت فرجهققا فحققر  اهلل ذريتهققا علققى النققار (  ) اك فاطمققة بنققت حممققد 

بالن قبة للع ي قة ال كيقة  وصقف ههق ابقه اك ر  اهلل ذريقتهن علقى النقار ؟   يق يصقلد علقة لهقي, فهقه ذلقك الن ا  قد احصن فرجهن 
                                                           

 قبه اكثر من مس وث ثني سنة  2
  فيها بالبحث قمنا ال ريقني مصاًر من مصدر 1011 من اكثر    3
 الواضحات من ل حاًيث جعلها اك به , بديهي هو كما كالعدالة للوثاقة فاقدة وهي 4

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D22%26sourid%3D21&ei=VBzHUprRGMbyygPmp4GIDQ&usg=AFQjCNFlCgSqEiADyGjgByL6BX9LZ1MlPg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D22%26sourid%3D21&ei=VBzHUprRGMbyygPmp4GIDQ&usg=AFQjCNFlCgSqEiADyGjgByL6BX9LZ1MlPg
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 . 5من االهاهة اب هوع يعد ليس ب  يلة به لعله
  ((والقق  احصققنت فرجهققا فن منققا فيهققا مققن روحنققا وجعلناهققا وابنهققا ايققة للعققاملني  ))   الهرميققة  اآليققةوقققد يشققهه الققبعض ويقققول اك 

ت   ال يدة مرمي   الستةراب ؟ اآلية فلم اك م اق الرواية ومصبها هو ه س مصل ف  ) عليها ال    (حيث وًر
لهق     ااذ  كريقلكق لك   هقو اآليقةدوا والظهقور االوو زق ه املعىن البقفاك الجواب يكون اوال  بتعميم دائر  االشكال ولكن 

مطهقرة مقن النقاس الق ين ال بطقر ببقازم اك يعصقوا اهلل  سقيدةكتحقدث عقن  اآليقةهقوك كعن اهاس عقاًيني حقىت  ه ه اآلية املباركة ليس
وممقن مل  وحقىت لبيئقات ال اسقدة  ا الن قا  حىت معصقية صقة ة فهيقف بقاجرتاه هق ه الهبق ة املهولقة ؟ بقه اك كثق اب مقنابدا  طرفة عني

ذكقر مقن صق ة هقو   يهقوك مقاهيف ف كله  مع ه ا كاهت   بيئة مباركة , و   ) عليها ال    (ومرمي  فروجهنبالدين قد احصن  من تلي
 ؟؟  كهوك وابنها آية للعاملنيك تح  هبا اك ين خ فيها من روه اهلل واك  ) عليها ال    (للقدي ة العابدة مرمي  ك ا  كرامة

  سققبات احلهققم واملوضققوع كنطقق  بةقق  الظهققوراملققاًة ذات ههققور قققوا ومنا الشققاهد هققو اك؛ و االوو يبققدو كريبققا  اآليققةههققور  اذك  
 فما هو معىن الرواية ومعىن االية اذك؟  0البدوا

ولهقن بعقد مراجعقة عموعقة مقن كتقل  القن س  الق ا كطمقئن اليقه املمتل ة فلم جند الواب الشا ت اس قد كتبعنا ال و والجواب:
حيث اك احد ,  ( ال رج)  كلمةالتأمه   معىن  من خ ل  اآليةمنها عمع البحرين وك ها وجدها الواب امل  ر للرواية وك ا , ةة لال

ولهققن ذلقك لققيس املعقىن الوحيققد فقاك ال ققرج اصقله مققن االه قراج ومققن معاهيقه االخققرا الثةقر وهققو , املعهقًو  املعققىن هقوزق ا الل قق  املعقا  
احل ققد و , ه وشققياطين إبلققيسالقق ا بشققى اك يهققوك مققدخ   املوضققع هققو ال ققرج كإفقق هققاهراب  وااليققة الروايققة   املققراً وهققو املمافققة موضققع
يهقوك معقىن الروايقة وكق ا ف ,وم قارب للشقيطاك القرجيم وجنقدهواله  وك ها من الرذائه كه ه ه ثةقور وفقروج ومقداخه  والة ةواحلقد 
 واالهقوا  اليهقا ت مقداخه الشقيطاكمنعت ثةرها ف د  فاهنا اعتصمت باهلل فعصمت    اا ,احصنت فرجها فاطمة او مرمي  اك  اآلية

ها وقلبها اية زاوية من زوايا برتق ومنعته من اك هق ا هقو املعقىن املقراً , فحر  اهلل ذريتهقا علقى النقار او جعلهقا وابنهقا آيقة للعقاملني وجًو
وصقه القمقة فقاك اله قاك لقو كرققى   مقدارج الهمقال و فقاك ا, واملقصًو وال  ك تح  معه املرأة ال  قيلة العليقا ال ذلقك املعقىن املعهقًو 

 ,ذلك اك ح نات االبرار سيئات املقربني ؛ من ال هوب وهو موضع خمافة عليه بالن بة اىل مقامه  د  ع  كرو االوىل سيق  
هققو الهنايققة عققن العصققمة االزيققة ملققن خوطققل فيهققا , فتهققوك مققرمي القدي ققة هققي الطققاهرة مققن كققه  اآليققةاك مققراً  : وبتعبيــر ارــر 

هقق ا هققو املعققىن املققراً   اذك  مققن حبائققه الشققيطاك واحابيلققه املمتل ققة  هققا ه  ققها ومواضققع املمافققة فيهققاظوح  املطلقق  بإحصققاهناالهققات 
اللة ضعف املاًة وقوهتا على اديد املراً منها   ح ل الظاهر وال ا كوصلنا اليه بقرينة مناسبة احلهم واملوضوع ًو

 من اساطين المذهب كالشيخ الصدوق والمفيد صج ـ االنتفا
 يأوال ققيدين الرضقق الهليققين الشققيخ الطوسققي او الشققيخ هققتقن مققن مثققه الشققيخ امل يققد اووامققا املثققال الثالققث فهققو لققو اك شمصققا ا

 جائ  شرعا ؟. ذلكفهه  ( االبرارعلمائنا ) من  واملرك ى او الع مة واحملق  احلليني او صاحيب الواهر و املهاسل او هظائرهم 
فمث  لو اك شمصا لعن احقد من   مقا  امل اه  , ىت لو كاك الشح ؟ فهيف ب بهم ولعنهم ذلك , قطعا ال جيوز  والواب 

قصقده  الك املقاًة قويقة جقدا فق  ين قع؛   كقوالقواب    غ وم ر ل عله وك مه ؟  م و    اه  ه املال قها  االبرار   مقا  امل اه فهه قصد  
                                                           

 فاك ه ا اله   يعد اهاهة زا  ر ات املعروفات بالع اف ويقال باهنا ال ك  ن احدا املم دل باك يتحدث ع 5
)  الن قا  سقيدة   والجقار   ب قار   لقيس الوجقه هق ا لهقن(  العظقيم االجقر لق لك سقبباب  ال هقا عقن ع افهقا اليصقلد ذلقك ومقع)  بال هقا اهتموهقا اهنقم وهقو  ) عليها ال ق   ( مرمي   وجه لله   يهوك قد هعم 0

 ابداب  ب لك التهمة معرض   كهن مل اذ عليها ال    (
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للواققع فاهققه  املثققال كق  املطقاب بققا  التمثيقه وكق لك احلققال   مثقال املعلقم   م,   واقامقة القرينقة عليقه لققدفع ققبد عملقه وحرمتقهمق اه لل
كقق ا وكقق ا او يصقق ه بققبعض   اك الشققيخ الصققدوق  لققو ذكققر مثققاال مققن قبيققه اك يقققول  فاهققهاخلارجيققة  قطققع هظققره عققن احلاكويققة حققىت لققو

ال يق  لقه ذلقك لققوة  فاهقه الص ات القبيحة النابية ولو   مقا  كعليم اك الملة االمسية هي مثه اك كقول الشيخ الصقدوق كق ا اوكق ا
 املاًة 

واهتقاصقهم ولقو   واهتهقاكهم ميهمر فق  جيقوز الوصقول اىل حق ,هؤال  االوكقاً  اكتاف قد بين على الدين اك امل هل به والحاصل :
ا  الب قط لقدايولقد الشقبهات ممقا ققد املأل العقا   ىيث  التشهيك علباا وجه ال ا  حىت اثارة االست ها  به الجيوزم احا  ذلك كاك

 . ًوك ريل فاك ذلك حرا  شرعا ,من الناس
بقاب املق اه فقاك ذلقك حقرا   مقن ) صلى اهلل عليقه وآلقه وسقلم ( احدهم النيب  -المسد اهلل  – ك ي لا   اوضد  خرو  مثال آ

 قطعا وال شك فيه , 
وهق ا املقوًر  ,قيمت على املدعى املقابقهقرينة ا ةاك املاًة احياها كهوك من القوة مبهاك كيث كأىب عن اا ك    وكقاو  اي  وعليه 
 .اي ا وال شك فيه  يامل احاله ب من جواز  م تثىن

لقو مل فاك الصور   املقا  هي م ة , والصورة اخلام ة هقي فيمقا لقو كقاك الهق ب منقدكا   ازق ل وم قمح  فيقه  والخالصة :
, رواية الناهية عن اله ب از و منصرفة عن ه ا النقوع مقن ازق ل هقه باخلروج املوضوعي فاك اًلة احلرمة منصرفة عن ه ه الصورة وال

ماهعقة عققن االهصقراف فيبقققى اطق ق حرمققة  كيقث كهققوكلقو كاهققت املقاًة مققن الققوة والشققدة  قيققد وهقو مققامقيقد بولهقن هق ا االهصققراف 
 ولله   كتمة  7فتأمه ثابتا حمهماب  اله ب

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
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