(االصول :مباحث التزاحم)  ........................................................................االثنني  22رجب 3419ه()939

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالج على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حوث وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()99
األقوال والرواايت يف البينتني املتعارضتني وغريها
وإمجاااث اللااوث يف البينملااني ادلملعارض املني يف األيااور ادلاليااة( ،)1كملكيااة هاالد الاادار ياااالً ،اح الصااور فيهااا أر ااا فاااح الاادار ايااا اح كااوح يااد
أحدمها أو يدمها يعاً أو يد اثلث ،أو ال كوح عليها يد يطللاً ،وقد اخمللفا اررا واضاطر األقاواث فيهاا كادة كماا اخمللفا الارواايت
ظاهراً.
وليس فيها الرتجيح ابلتقدم والتأخر زمناً
وياونن الكاااهد اح األقاواث والاارواايت ااامن هااات وير ّ حااات وو وهااً أو حلاوالً شا ولكاان لاايم ينهااا ال اايخ ابلملاالخر أو المللاادج
الاايني  ،ا اح اساملعراأ أةلااة سلمللا احل ااث ك اال الالااة والظاواهر وااليااارات كالبيّنااة و هااا يكاارب نااا علااى اللطااا ابح خاار احل ااة ينااً
ليم يالت ح يملها أو أر حيملها على احل ة الساا لة ،واح خاالب للا خاالب األلا العلالئاي ويلملااى كوراا نرقااً للواقاا ال يوضاوعية
ذلا فكوح فملوى ادلعدوث إليه ،يا فرأ ساويهما يف ك اجلهات ،هاي احل اة الملعيينياة يف حلاه خاالب اللاعادة ا اللاعادة اياا الملسااقو أو
المل ي وهو ادلنصور كما سبق وسيليت.
ولنكاار إو رواايت ابب البيّنااة ككاااهد علااى يااا لكاار د ،ال لِملعدي ا ِة حكمهااا إو ابب الفملااوى ،ا لكورااا لااورى كاالى الطريااق ولكااوح
اسامللرا حاااث هااا أياااً يفيااد سفاام يااا أفاة ااه وهااو اسامللرا ايااا اتج أو اح مل يكاان اتيااً فهااو يعلّا (مبدارياّ ِاة الواقااا وكورااا نرقااً) أو شلااا يفيااد
االنمئناح أب نبية الينياح يطللاً عن هة ح ية احل ث واسه ِلرب ظرب ،كادلكاح ،وال .
ِ
ِ
ِ
يم الََّّ ِذي ِيف يَ َِّد ِِ ال ََّّد ُار الْبََّيِّنََّ َ
فمنها :خل أيب ص ((سئل الصادق عليه السالم َع ِن َّ
الر ُج ِل ََيِِْت الْ َق ْوَم فََّيَ َّدعي َداراً ِيف أَيْدي ِه ْمَ ،ويُق ُ
ف َويُ ْدفَ ُع إِل َْي ِه.)2())...
ف َكا َن أ َْم ُرَها؟ فََّ َق َ
ال عليه السالم :أَ ْكثََّ ُر ُه ْم بََّيِّنَ ً يُ ْستَ ْحلَ ُ
أَنَّهُ َوِرثََّ َها َع ْن أَبِ ِيهَ ،وَال يَ ْد ِري َك ْي َ
((فَِقيل لَه :فََّلَو ََل تَ ُكن ِيف ي ِد و ِ
ِ
ْحالِ ِ
ف ،فَِإ ْن َحلَ َفَّا
اح ٍد ِم ْنَّ ُه َماَ ،وأَقَ َاما البََّيِّنَ َ؟ قَ َ
ُحلِ ُف ُه َما فَأَيَُّّ ُه َما َحلَ َ
ال :أ ْ
ف َونَ َك َل ْاْل َخ ُر َج َع ْلتَُّ َها لل َ
َ ُ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ()3
ني ،قِيل :فَِإ ْن َكانت ِيف ي ِد أ ِ ِ
َجيعاً الْبَّيِنَ َ؟ قَ َ ِ ِ ِ
َِ
ْحالِ ِ
ص َف ْ ِ
ف الَّ ِذي ِه َي ِيف يَدِ)) .
َجيعاً َج َع ْلتَُّ َها بََّ ْيَّنََّ ُه َما نِ ْ
َحدِهَاَ ،وأَقَ َاما َِ َ ّ
ال :أَقْضي ِبَا لل َ
َْ َ َ
َ
ِ
وينها :خل ياث عن أيب عبد هللا عليه السالج ((أ َّ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َّام الْبََّيِّنََّ َ
َن أَم َري ال ُْم َّْْمنِ َ
ص ََّم إِل َْيَّه َر ُج ََّالن ِيف َدابََّّ َ ،وك َال ُِهََّا أَقَ َ
ني عليَّه السَّالم ا ْختَ َ
ِ
ص َف ْ ِ
ني))(.)4
ضى ِِبَا لِلَّ ِذي ِه َي ِيف يَ ِد َِِ ،وقَ َ
أَنَّهُ أَنَّْتَ َج َها ،فََّ َق َ
ال :ل َْو ََلْ تَ ُك ْن ِيف يَ ِدِ َج َع ْلتَُّ َها بََّ ْيَّنََّ ُه َما نِ ْ
ِِ
ت ِع ْنَّ َدُِ ،وََلْ يََّ َهَّ ْ ِ
َّاٌ
َّام الْبََّيِّنََّ َ الْعَُّ ُد َ
ول أَنََّّ َهََّّا ُولَِّ َد ْ
َّل فَاد َ
َّع َ
اهََّّاَ ،وأَقََّ َ
َ
َّب َوََلْ يَبَّ َّْعَ ،و َجَّ َ
َّل ِيف يَََّّدِ ٌَََّّاةٌ ،فَ َجَّ َ
َّاٌ َر ُجَّ ٌ
وينهااا :خاال ينصااور (( َر ُجَّ ٌ
اّل عليه السَّالم :ح ُّقهَّا لِل ِ
ال أَبو َعب ِد َِّ
ول أَنََّّها ولِ َد ْ ِ
الَّ ِذي ِيف يَ ِد ِِ ِابلْبََّيِّنَ ِ ِمثْلِ ِه ْم عُ ُد ٍ
َّل ِم ََّن
ب ،قَ َ ُ ْ
ت ع ْن َدَُِ ،وََلْ يَبِ ْع َوََلْ يََّ َه ْ
َ َ ُ
َ ُ
ْم ََّّدعيَ ،وَال أَقَّْبَ ُ
الَّ ِذي ِيف يَ ِد ِِ بََّيِّنَ ًِ ،أل َّ
َن َّ
َّني الَّ َِّذي ُه ََّو ِيف يَ َِّد َِِ ،ه َكَّ َذا
ب الْبََّيِّنَ ُ ِم َن ال ُْم َّد ِعي ،فَِإ ْن َكانَ ْ
ت لَهُ بََّيِّنََّ ٌَ ،وإَِّال فََّيَ ِم ُ
اّلَ َع َّز َو َج َّل إِ ََّّنَا أ ََم َر أَ ْن يُطْلَ َ
( )1يلا ةعوى كورا و ة هلا أو لات.
( )2ثلة اإلسالج الكلي  ،الكايف ،ةار الكملب اإلساليية – نهراح ،ج 7ص.418
( )3ثلة اإلسالج الكلي  ،الكايف ،ةار الكملب اإلساليية – نهراح ،ج 7ص.419
( )4ادلصدر سفسه.
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أ ََم َر َّ
اّلُ َع َّز َو َج َّل))(.)1
الشي ٌِ الْو ِ
ِ
ِ
ضى ِيف الْبَّيِنََّتََّ ْ ِ ِ ِ
الر ُج َال ِن :أَنَّهُ يَُّ ْق ََّرُُ بََّ ْيَّنََّ ُه َمَّا
اح ِد يَ َّد ِع ِيه َّ
ني عليه السالم أَنَّهُ قَ َ
وينها :ادلرس (( َع ْن أَم ِري ال ُْم ْْمنِ َ
َّ
ني ََتْتَل َفان ِيف َّ ْ َ
َت بَّيِنَ ُ ُك ِل و ِ
ِِ
اح ٍد ِم ْنَّ ُهما ولَيس ِيف أَي ِدي ِهما ،فَأ ََّما إِ ْن َكا َن ِيف أَي ِدي ِهما فََّ ُهو فِيما بَّيَّنََّ ُهما نِ ْ ِ
َح َِّد ِِهَا
ص َفانَ ،وإِ ْن َكَّا َن ِيف يََّ َد ْي أ َ
ْ َ َ َ َْ َ
َ َْ َ ْ َ
فيه إِذَا َع َدل ْ َ ّ ّ َ
ِ
ِِ
ني َعلَى ال ُْم َّد َعى َعلَْيه))(.)2
فَِإ ََّّنَا الْبََّيِّنَ ُ فيه َعلَى ال ُْم َّدعي َوالْيَ ِم ُ
ِ
شه ٍ
صم ِ
ِ ِ
ُ بََّ ْيَّنََّ ُه َمَّا َعلََّى
ود ِع َّدتَُّ ُه ْم َس َواٌٌ َو َع َدالَتَُّ ُه ْم َس ََّواٌٌ ،أَقَّْ ََّر َ
ان بِ ُ ُ
وينها :خل البصري (( َكا َن َعل ٌّي عليه السالم إِ َذا أ َََتُِ َر ُج َالن ََيْتَ َ
()3
أَيِ ِهما تَ ِ
ني)).
صريُ الْيَ ِم ُ
ّ َ
َّل مَّن أَقََّام َعلَي َِّه ٌَ ِ
صَّم ِ
ان َِ
َّعَّى فِي َِّه ْ
َّاه َديْ ِن فََّ ُه ََّو
وينها :الرضوي عليه السالج ((فَِإ ْن ََلْ يَ ُك ِن ال ِْمل ُ
َح ٍَّدَ ،واد َ
َجيعَّاً ،فَ ُك ُّ َ ْ َ ْ
ْك ِيف يََّ َد ْي أ َ
اَْ ْ َ
ٍِِ
ِ
ِ
ِ
أ ِ
ِ
َح َّق ال ُْم َّد ِعيََّ ْ ِ
استََّ َوى ُّ
ود ِيف ال َْع َدالَ ِ ،فَأَ ْكثََّ ُر ُه ْم ٌُ ُهوداً
الش ُه ُ
ني َم ْن عُ ّد َل ٌَاه َداُِ ،فَِإن ْ
َح ُّق بِه ،فَِإ ْن أَقَ َام ُك ُّل َواحد م ْنَّ ُه َما ٌَاه َديْ ِن فَِإ َّن أ َ
َ
()4
ََيلِ ُ ِ ِ
ِ ِ
الشيٌُ َوُكلَّ َما َال يََّتََّ َهيَّأُ فِ ِيه ِْ
اد َعلَْي ِه ،فَِإ َّن ا ْْلَ َّق فِ ِيه أَ ْن يُ ْستََّ ْع َم َل فِ ِيه الْ ُق ْر َع ُ)) فهلا حاث عا الارواايت.
اْل ٌْ َه ُ
ْ
ف اب َّّل َويُ ْدفَ ُع إل َْيه َّ ْ
وقد مجا السيد اليينةي ني الرواايت مبا يلارب يؤةاد هلد الرواية األخ ة ،وسيليت.
(و ّأيااا الفلهااا فحيااث إراام مل يالحظ اوا رلمااوا األخبااار م ارا قاعاادة اجلمااا ينهااا ،و ن اوا علااى ال اايخ االكر الساابب ّفرق اوا ااني الصااور
األر ا واخمللف أقواذلم فيها ،خصولاً يف الصورة األوو وهي يا إلا كاس العني يد أحدمها:
فعاان مجاعااة :لاادب يّنااة اخلااارج يطللااً ياان ا ر ااوا إو ادلر ّ حااات وياان ا فاارة ااني لكاار الساابب يف البيّنملااني أو يف إحاادامها أو عاادج
لكرد ،وعن الونية اإلمجاا عليه،
وعن الكيخ يف كملاب الدعاوي ين اخلالب :لدب الداخ يطللا
وعاان ادلكااهور لاادب اخلااارج إلا شااهدات ذلمااا ابدلل ا ادلطلااق يااا الملساااوي يف العاادة والعدالااة وعديااه ،وعاان اخلااالب ،والس ارائر ،وظاااهر
ادلبسوط ،والونية اإلمجاا عليه
وعن مجاعة ر يخ اخلارج إال يا اسفراة يّنة الداخ لكر السبب ،وعن ادله ّلب سسبة خالفه إو الندرة
ولهب عاهم إو لدب يّنة الداخ يطللاً إال يا اسفراة اخلارج لكر السبب
وعن عاهم لدب األكار شهوةاً ،ويا الملساوي فللحال ينهما
ملكرر
ملكرر و ادل ّ
وعن ا ن محينة الفرة ني السبب ادل ّ
إو لل ين األقواث اليت أراها يف ادلسملند إو سعة ،مث قاث :ورمبا يو د يف ادلسللة أقواث أُخر،
و ّرةة مجاعة يف ادلسللة أياا كما يف الدروس واللمعة وادلسال والكفاية ،وقد اخملل عاهم ين ع يف سسبة األقواث أياا اسملهى)(.)5
وأس رى اسه ال يو د قوث وال رواية ابل يخ ابلمللدج اليني للبيّنة أو المللخر ،كما هو( )6يلملاى اللاعدة.
وقد مجا احمللق اليينةي ني الرواايت ابلصورة الملالية فلاث( :وشلا لكر ين األوث إو هنا :ب ّاني أ ّح األقاوى يف مجياا الصاور األر اا الر اوا
( )1الكيخ الطوسي ،الملهليب ،ةار الكملب اإلساليية – نهراح ،ج 6ص.242
( )2سعماح ن دمحم الملميمي ادلوريب ،ةعائم اإلسالج ،ةار ادلعارب – يصر ،ج 2ص.522
( )3الكيخ الصدوة ،ين ال حيارد الفليه ،يؤسسة النكر اإلساليي – قم1413 ،ها ،ج 3ص.94
( )4اإلياج الرضا عليه السالج ،فله اإلياج الرضا عليه السالج ،ادلؤدتر لإلياج الرضا عليه السالج1426 ،ها ،ص.262
( )5السيد دمحم كاظم الطبانبائي اليينةي ،العروة الوثلى ،يؤسسة النكر اإلساليي – قم ،ج 6ص.636
( )6عدج ال يخ.
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إو ادلر ّ حااات ادلنصولااة و هااا ،ويااا عااديها فااغو اللرعااة يف ا الصااورة األوو ،دلااا عرفا أ ّح اليااد ير ّ حااة لبيّنملهااا فااال يبلااى زلا ّ لللرعااة،
فماان خر ا اللرعااة ابحااه يساملحل  ،فااغح حلا يلاااى لااه ،وإال فااغح حلا ارخاار فكاالا يلاااى لااه ،وإح سكااال قساام ينهمااا ،ويف الصااورة
األوو أياااً إلا قا ّدينا إحاادى البيّنملااني حيملاااج إو احللا أياااً دلااا لكاار ياان أ ّح فائاادة المللاادب حاااا قااوث ياان قا ّدي يّنملااه ال ّأراا ح ّ اة فعليّاة
كافية ،هلا يا عند )(.)1
وقد سبق( :املنصورِ :وزان الفتويني واحد ،والزمن ال دخل له يف اْلجج
ولك اان ه االا كل ااه ارايً عل ااى ادلع ااروب( )2لك اان ادلنص ااور ،كم ااا س اابق ،أح ِو اح الفمل ااويني الس ااا لة والالحل ااة ي اان حي ااث كورم ااا يك اامولملني ألةل ااة
احل يااةِ ،و اح واحااد ،فملكااملهما األةلااة نحااو واحااد ،كااالفملويني ادلملايناينملني دتايااً ،فااغ ّح لااار َح ياان الفملااويني كملعاقبهمااا ا ةخيا يف هااة الكاشاافية،
وكما سبق فغح المللخر اليني ليم ين ادلر حات يف الرواايت ،على كالج فيها أيااً إل مل يصر ادلكهور إو ال يخ ابالحدثية)(.)3
اْلٌكال :العلم اْلَجايل خبطأ احداِها مانع عن حجيتهما
وقااد يااورة عليااه :ابح العلاام اإلمجاااا كاالب أحاادامها أو خطلمهااا ياااسا عاان ح يملهماا ،لبداهااة كاالب أحااد ادلملعارضااني إح مل يكااو مجيعااً
كال ني ،فال يناص إال ين اللوث ابلملساقو أو الملوق ؟.
اجلواب :العلم مانع عن اْلجي التعييني دون التخيريي
واجلواب :فرة ني عدج و وة ادللملااي حل يملهماا أو ح ياة أحادمها و اني و اوة ادلااسا ،كماا هنالا فارة اني اخاملالط احل اة ابلالح اة
و ني عارأ احل ملني ،فر م اح ادلعلوث ال يو د إال و وة ادللملاي وعدج ادلااسا مجيعااً واح كليهماا اين العلّاة واح ياا عادج أحادمها ال يو اد
ادلعلااوث ،إال اح عاادج و ااوة ادلعلااوث لعاادج و ااوة يلملااايه مللا عاان عديااه لو ااوة ادلاااسا عنااه واقعااً واعملباااراً ولاالا اخمللا الملعليا لعاادج للااه
()4
احب يف ياا رأي الكايخ اني لاورة الكا يف
اخلمم ني ألسه ال ياث لاه ،و اني ألساه با اه ر ام اح لاه ادلااث ،كماا اخمللا حااث ادلسملص َ
ادللملاااي فااال اااري االسملصااحاب والك ا يف ياسعااه في ااري يااا اسااه يف كلملااا لااوريت الك ا يك ا يف و ااوة ادلسملصااحب وعديااه للك ا يف
دتايية ا ينا علمله.
اوة ،لكورم ااا رلمله اادين
ويف ادللاااج :ف اااح الف اارأ اح ادللملا ااي لكورم ااا (الفمل ااويني ادلملعارض املني ،واخل الين ادلملعارض ااني وهك االا) ح اةً ،يو ا ٌ
عاااةلني لكارين ..اإ إ ااا ادلاااسا هااو أياار خااارج وهااو يعارضااة ارخاار لااه ،وإ ااا يملصااور اإلخااالث ابدللملاااي لااو علاام أو ظاان أو شا يف ا ملهاااة
أحدمها أو عدالمله ياالً.
()5
وعلااى أي فاااح أااوث أةلااة احل يااة ذلم اا ،اقملاااا اً ،ال ش ا ّ فيااه ،أي اسااه كا ّاالً ينهمااا مبااا هااو ه او لااال لملكاامله األةلااة واألةلااة لاااحلة
لملكاامله وإ ااا اإلشااكاث سكاال ياان العلاام اإلمجاااا بطاال أحاادامها لملعارضااها والعلاام اإلمجاااا ياااسا يف يلاادار صاااةيه يااا احل ملااني ،وهااو إ ااا
يصااطدج يااا عا ّاني ك ا ينهمااا للح يااة ابح يكااوح كالمهااا ح ااة أي ال ج اإل باااا أو كاشاافاً وال يملصاااةج يااا ح يملهمااا المل ي يااة فاااح العلاام
اإلمجاا يفيد اسملحالة اح يكو يعاً ح ة ايا اح يكوح أحدمها ح ة عييناً( )6أو على سبي البدث( )7أو ختي اً فاسه ال ينفيه مبا هو.
كاٌفي االحتمال وكاٌفي كل من املتعارضني
( )1السيد دمحم كاظم الطبانبائي اليينةي ،العروة الوثلى ،يؤسسة النكر اإلساليي – قم ،ج 6ص.636-635
( )2ين أح الفملوى األوو عدج هي أو عدج ح يملها مبوت الفليه ،كما عدج ح يملها ابلعدوث إو د.
( )3را ا الدرس (.)88
( )4أو ألح يداً ينعه ياالً.
( )5وشايلة على يا سيليت.
( )6لوال زللور ال يخ ال ير خ يف ادلملكافئني.
( )7إح أيكن.
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و عبارة أخرى فيد حتلي حاث ادلملعارضني كك أعمق وأوضخ و دفا إشكاالً قد يورة على ادللكور أعالد ،وهي:
اح احل ة هي الكاش النوعي عن الواقا( )1نا على فس ها ابلكاشفية وح يملها على هلا ع اح خال الالاة أو الفملاوى هاي كاشافة
ااة حينئ ا ٍال ا ا ه ااي يلحل ااة ابلك ا ا  ،ولكنن ااا س اارى اح
نس اابة  %82ع اان الواق ااا ي اااالً ف ااغلا سينل ا ا إو  %62فل ااد يل اااث ابر ااا ليس ا ا
االسملصااحاب الاالي هااو عاارا األلااوث وفاارا االيااارات إ ااا كاااح يملوسااطاً ااني األلااوث وااليااارات لكاشاافيمله الاااعيفة فااال هااو ا كاشا
أ داً ليكوح ألالً وال هو كاش قوي ليكوح ايارة ..للا لدي عليه االيارات و لدج هو على سائر األلوث.
وعلى أي فاسه قد يملاوهم اح  %52لايم كاشا سظاراً الح قسايمه  %52ادلعاا ِرأ ،ولكنناا حللناا يف (احل اة يعاسيهاا ويصااةيلها) اح
االحملماث – وليم الك – كاش ضعي وإ ا مل يعملل ح ة ال لعادج كاشافيمله أ اداً ا ألح ككافه ككافاً ضاعيفاً ير اوح والطارب ارخار
هو الرا خ وال يصخ ر يخ ادلر وح ،فالرا خ هو احل ة عينياً.
و عبااارة أخاارى :إلا قطعا عاادج لااحة خاال يااد( )2ياااالً فااال ككا ألاالً يف كاليااه ..ولكنا إلا احململا لااحة كاليااه نساابة %1
كاس كاشفيمله  %1ال لفراً وإلا احململ لحمله نسبة  %12ار فعا كاشافيمله ولكناه ياا للا لايم اة ألح الطارب ارخار أقاوى إل
هو  %92و ر يخ ادلر وح قبيخ فعدج احل ية أعم ين عدج الكاشفية إل املما يا الكاشفية الاعيفة.
واللي ي ّدل على هلا :اح االحملماث لدى الك يف العنواح واحملص ح ة ين ين ،ولو مل يكن فيه هة ككا أ اداً دلاا قيا الل ودلاا
لينج االحمليااط ا كااح لعيااً لارفاً فكماا اح االحمليااط ياا اللطاا ابخلاالب لواو فيلاينج اح يكاوح ياا احملمالاه أياااً لواواً ،ياا اساه لايم كالل
قطعاً..
وك االا االحملم اااث يف األي ااور اخلط ا ة ف اااح احململم ا اخلط ا ي ااا االحملم اااث الا ااعي ين ااين ولل ا ألح ل ااه ه ااة كك ا ض ااعيفة ول ااو ك اااح
االحملماث لفراً فاسه ال اب االحملياط قطعاً وإح كاح الكلح ين األيور اخلط ة أخطر األيور.
فلد ا اخ ين لل اح احملماث  %52ليم لفراً يف هاة الكاشافية ا هاو كاشا قاا كماا اح ال ا %32و %72كواشا قصاة
لكن على ةر ات.
ويناه يعلام اح احل اة إلا عارضاملها ح اة أخارى ال ساالو عان الكاشافية لملكاوح لاافراً ا اح كاشافيمله الاايت كاسا  %82يااالً ملنااينث إو
 %52ويلملاى لل المل ي ينهما( )3ال نرحهما والملساقو أو الملوق .
واحلالا  :اح يلملااى اللاعاادة هاو احلكاام كاموث أةلااة احل ياة ذلماا وادلصا للمل يا ينهمااا إل سالونهما خااالب كاشافيملهما يف اجلملااة
وللا ينفياح الاالث ال ش وال رلاث يعهما للر وا لألل ادل ال ذلما ،وكاوح أحادامها ح اة عينياة هاو اال يار خ؛ لفارأ يسااوااما..
وعلى لل أيااً نا العلال .
اللب عن لل وس ّد خلله وةفا اإلشكاالت عليه يف كملاب (احل ة يعاسيها ويصاةيلها) فرا ا.
وقد أسهبنا يف ّ
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ف َوأَقَ ُاموا
قاث رسوث هللا للى هللا عليه واله وسلمَ(( :ال تََّ َز ُ
اجتََّنََّبُوا ا ْْلََر َام َوقََّ َرُوا الض َّْي َ
ال أ َُّم ِِت ِخبَ ٍْري َما ََتَابُّوا َوتََّ َه َ
َّوا ْاأل ََمانَ َ َو ْ
اد ْوا َوأَد ُ
ِ ِ
الص َالةَ َوآتََّ ُوا َّ
السنِني)) عيوح أخبار الرضا عليه السالج :ج 2ص.29
َّ
الزَكاةَ فَِإذَا ََلْ يََّ ْف َعلُوا ذَلِ َ
ك ابَّْتَُّلُوا ِابلْ َق ْحط َو ّ
( )1وهلا إثبات وال ينفي كورا أيااً الكاش الك صي عنه ،أو الك صي والنوعي ،أو
( )2لكوسه فاسلاً ياالً.
( )3فاح احلق ال يعدومها ،سب ةليلهما.
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