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 الفاظـ تفاوت کار اصولی و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 اکتشافی

 مشتق هٌأت

 ماده
حقیقت 
 شرعیه

 صحٌح و أعم

 معانی حرفی بحث تحلٌلی

 حروف

 هٌئات
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  العرفیو مدلوله اللغوی أو  المشتقمفاد تحديد 

 المشتق

موضوع للمتلبس بالمبدإ 
 خاصة

موضوع لمفهوم أعم ٌشمل 
المتلبس و من انقضى عنه 

 المبدأ على السواء

363ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

األصل   مقتضى
ًّ فً المشتّقات   العمل

بلحاظ المسألة 
ٌّة  االصول

إلثبات ما هو 
موضوع النزاع من 
كون المشتّق حقٌقة 

فً األعّم، أو المتلّبس 
 بالفعل، 

ٌّة  بلحاظ المسألة الفقه

تعٌٌن الوظٌفة 
ٌّة بعد أن لم  الشرع

ٌّن لنا حّتى   ٌتع
باألصل كون المشتّق 
حقٌقة فً األعّم أو فً 

خصوص المتلّبس 
 بالفعل

     432       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ الجامع فً 
الموضوع له معلوم، وإّنما   المعنى

هل لوحظت معه : الكالم فً أ ّنه
ٌّة المتلّبس بالفعل، أو ال؟  خصوص

االستصحاب هو عدم   فمقتضى
 .لحاظها

     432       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ 
المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ 
  الجامع فً المعنى

الموضوع له معلوم، 
هل : وإّنما الكالم فً أ ّنه

ٌّة  لوحظت معه خصوص
المتلّبس بالفعل، أو ال؟ 

االستصحاب   فمقتضى
 .هو عدم لحاظها

إن تّم هذا 
فإّنما ٌتّم فٌما 
لو علم وضع 
اللفظ لمفهوم 
واحد مرّدد 
بٌن مطلقه 

ٌّده ولكن  ومق
فٌما نحن فٌه 
لٌس األمر 

 كذلك

     432       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

بلحاظ 
المسألة 
ٌّة  االصول

حٌث إّن أصل أخذ 
  الجامع فً المعنى

الموضوع له معلوم، 
: وإّنما الكالم فً أ ّنه
هل لوحظت معه 

ٌّة المتلّبس  خصوص
بالفعل، أو ال؟ 

  فمقتضى
االستصحاب هو عدم 

 .لحاظها

إن تّم هذا فإّنما ٌتّم 
فٌما لو علم وضع 
اللفظ لمفهوم واحد 
مرّدد بٌن مطلقه 

ٌّده ولكن فٌما نحن  ومق
 فٌه لٌس األمر كذلك

أّن استصحاب عدم أخذ 
ٌّة ال ٌجري،  الخصوص
، فإّن  ًّ لعدم أثر شرع
عدم أخذ القٌد لٌس 

 ًّ  موضوعاً لحكم شرع

     432       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 ًّ األصل العمل
بلحاظ المسألة 

ٌّة  الفقه

األصل 
 ًّ  الموضوع

استصحاب بقاء 
كونه عالماً مثاًل 
بعد زوال المبدأ، 

 وهو العلم عنه

االستصحاب فً 
ٌّة  .الشبهة المفهوم

 ًّ  األصل الحكم

434       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 ًّ  األصل الحكم

التكلٌف تعلّق 
 بصرف الوجود

 «أكرم عالماً »

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 :«عالم

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
 عنه المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
 عنه المبدأ

الشّك من 
باب 

دوران 
األمر بٌن 
التعٌٌن 
والتخٌٌر 

فً 
الشبهات 
ٌّة  الحكم

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

التكلٌف 
تعلّق 

بصرف 
 الوجود

أكرم »
 «عالماً 

فالشّك 
ٌكون فً 
إجزاء 
االمتثال 
بإكرام 

المنقضً 
عنه 
 المبدأ

الشّك من 
باب 

دوران 
األمر 
بٌن 

التعٌٌن 
والتخٌٌر 

فً 
الشبهات 
ٌّة  الحكم

ٌّن  ٌتع
القول 
 بالبراءة 

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 ًّ  األصل الحكم

التكلٌف تعلّق 
 بصرف الوجود

 «أكرم عالماً »

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 :«عالم

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 «عالم

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

 «أكرم كّل عالم»

الحكم قد حدث 
 بعد انقضاء المبدأ

الحكم قد حدث 
 قبل انقضاء المبدأ

ًّ  68، ص 1راجع الكفاٌة، ج ( 1)   بحسب طبعة المشكٌن

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

 «أكرم كّل عالم»

الحكم قد حدث 
 بعد انقضاء المبدأ

الشّك شّك فً 
 حدوث الوجوب

الحكم قد حدث 
 قبل انقضاء المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق 
بمطلق 
 الوجود

أكرم »
كّل 
 «عالم

الحكم قد 
حدث بعد 
انقضاء 

 المبدأ

الشّك 
شّك فً 
حدوث 
 الوجوب

تجري 
البراءة 

أو 
استصحا
ب عدم 
 الوجوب

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

 «أكرم كّل عالم»

الحكم قد حدث 
 بعد انقضاء المبدأ

الحكم قد حدث 
 قبل انقضاء المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

 «أكرم كّل عالم»

الحكم قد حدث 
 بعد انقضاء المبدأ

الحكم قد حدث 
 قبل انقضاء المبدأ

ٌجري استصحاب 
 الوجوب

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

 «أكرم كّل عالم»

الحكم قد حدث 
 بعد انقضاء المبدأ

الحكم قد حدث 
 قبل انقضاء المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 «أكرم كّل عالم» تعلّق بمطلق الوجود
الحكم قد حدث بعد 

 انقضاء المبدأ

  أصل جعل المولى
للحكم كان بعد 
 انقضاء المبدأ

الحكم وإن ثبت 
جعله قبل انقضاء 
المبدأ، لكّنه كان 

مشروطاً بشرط لم 
ٌتحّقق بلحاظ هذا 
الشخص إاّلبعد 
 انقضاء المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 «عالم

الحكم قد حدث 
بعد انقضاء 

 المبدأ

أصل جعل 
للحكم   المولى

كان بعد 
 انقضاء المبدأ

ٌتّم ما ذكره 
  صاحب
 الكفاٌة 

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

 «أكرم كّل عالم» تعلّق بمطلق الوجود
الحكم قد حدث بعد 

 انقضاء المبدأ

  أصل جعل المولى
للحكم كان بعد 
 انقضاء المبدأ

الحكم وإن ثبت 
جعله قبل انقضاء 
المبدأ، لكّنه كان 

مشروطاً بشرط لم 
ٌتحّقق بلحاظ هذا 
الشخص إاّلبعد 
 انقضاء المبدأ

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى

تعلّق بمطلق 
 الوجود

أكرم كّل »
 «عالم

الحكم قد 
حدث بعد 
انقضاء 
 المبدأ

الحكم وإن 
ثبت جعله 
قبل انقضاء 
المبدأ، لكّنه 

كان 
مشروطاً 
بشرط لم 
ٌتحّقق 

بلحاظ هذا 
الشخص 
إاّلبعد 
انقضاء 
 المبدأ

ٌجري 
االستصحاب 

 ًّ التعلٌق
  الحاكم على

 البراءة

     435       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
إرا وبن الحىم حبثتبً لجل اومؼبء المجذأ ثجؼلٍ يفؼلّٕتٍ، فُىب ٔجشْ يأمّب •

داما    -استظحبة الحىم استظحبثبً تىجٕضّٔبً، إلّابأنّ اليإّذ اتساتبر   
 :«1»  وبلش فٓ َزا اتستظحبة ثأمشٔه -ثشوبتٍ

ٍ   -أ وٍّ استظحبة فٓ الشجُّ الحىمّّٕ، يًَ: األيّل• ت  -داما  ثشوبتا
إلّبأنّ التحمٕك فٓ محلٍ . اتستظحبة فٓ الشجُبت الحىمّٕ  ٔجىٓ ػلى

جشٔابن اتستظاحبة فآ    : يفبلبً للمشًُس ثٕه المحمّمٕه المتاأّّشٔه 
 .الشجُّ الحىمّّٕ، فال إشىبل مه َزٌ الىبحّٕ

•______________________________ 
ثحيت ؿجؼاّ مـجؼاّ    245 -243، ص 1ساجغ المحبػشات، د ( 1)

  الىجف
     437       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول  
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
أ وٍّ لً سلّمىب اتستظحبة فآ ثابة الشاجُبت الحىمّٕاّ فآ      : الخبوٓ•

الجملّ، فال ويلّمٍ فٓ الشجُبت الحىمّّٕ المفًُمّّٕ؛ لؼاذ  الؼلام فُٕاب    
ماه َازا المجٕال؛ ألنّ المفاشيع أنّ     فٕاٍ    يمب وحه. ثًحذِ المًػًع

مشدّد ثٕه المتلجّس ثبلفؼال  « اوش  الؼبلم»: مخلًب فٓ لًلٍ« ػبلم»مفًُ  
ياألػمّ، فئرا وبن ًَ المتلجّس ثبلفؼل، فماذ تؼاذّد المًػاًع، ياستفاغ     
مًػًع المؼّّٕ المتٕمّىّ، يإرا وبن ًَ األػمّ فبلمًػًع ثبقٍ، فىحه لام  

 .وجشْ اتستظحبة  وحشص ثمبء المًػًع حتّى

     438       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
َزا اإلشىبل لً تمّ، لمب اّتضّ ثبلشجُبت الحىمّٕاّ المفًُمّٕاّ،   : ألًل•

: ثل ٔجشْ فٓ ولّ الشجُبت الحىمّّٕ يلً لم تىه مفًُمّّٕ، ومب لً لبل
حُمّ صال التغّٕش، يشىىىب فٓ ثمابء  « المبء إرا تغّٕش ثؼٕه الىجس تىجّس»

الىجبسّ ت إلجمبل مفًُ  الذلٕل، ثل ليىًت الذلٕل ػه حىم مب ثؼذ 
إنّ : صيال الىجبسّ، يػذ  ثٕبوٍ لٍ ت مىـًلبً يت مفًُمبً، فأٔؼابً وماًل  

مًػًع الحىم مشدّد ثٕه المتغّٕش ثبلفؼل الزْ لاذ استفاغ، يمـلاك ماب     
حظل فٍٕ التغّٕش يلً صال التغّٕش ػىٍ ثؼذ رله، يَزا مًجًد؛ فأٔؼبً ت 

 .  وجض  ثًحذِ المًػًع

     438       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
ٍ   -ٔجٕت ثٍ اليّٕذ اتساتبر يالزْ • َازا    يغٕاشٌ ػلاى   -داما  ثشوبتا

 : اإلشىبل فٓ الشجُبت الحىمّّٕ
اتستظحبة إوّمب وجشٍٔ ػىذ تغّٕش مب لم ٔىه ثحيت الىظش الؼشفآّ  أنّ •

  تمذٔش دّلٍ، يإوّمب وابن ػلاى    حٕخّّٕ تمٕٕذّّٔ يسوىبً فٓ المًػًع ػلى
 . تمذٔش دّلٍ حٕخّّٕ تؼلٕلّّٕ

إنّ فؼلّّٕ : أنّ وفس َزا الجًاة ثؼٕىٍ ٔأتٓ فٓ الممب ، فٕمبل  تشىيأو  •
الؼلم إن وبو  دّٕلّ، فُٓ حٕخّّٕ تؼلٕلّّٕ للحىم، يلٕي  سوىبً يحٕخّّٕ 

 .تمٕٕذّّٔ

     438       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
أنّ المٕضان فٓ جشٔبن اتستظحبة يػذمٍ لٕس َاً واًن   : يالخالطّ•

أنّ الحٕخّٕاّ  : الشجُّ الحىمّّٕ مفًُمّّٕ أي غٕش مفًُمّّٕ، يإوّماب المٕاضان  
تماذٔش دّلُاب، أي ت      المفمًدِ َل َٓ سوه فٓ المًػًع ػشفبً ػلى

تماذٔش الاذّل، لام وحاشص يحاذِ        فئن وبو  سوىبً فٓ المًػًع ػلى
يإن وبو  مجشّد حٕخّّٕ تؼلٕلّّٕ، . المًػًع يلً لم تىه الشجُّ مفًُمّّٕ

 فبلمًػًع لم ٔتؼذّد يلً وبو  الشجُّ مفًُمّّٕ، 
ػلٍٕ طبحت الىفبّٔ مه إجشاء استظحبة الحىم ّالفبً فبلظحٕح مب •

 .الجشاءِ ػه الحىم  لليّٕذ اتستبر الزْ أجشى
 

     438       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
أ وٍّ لاً حجا  واال    : ء ثلحبف األطل الحىمّٓ، يًَ فٓ الممب  شٓثمٓ •

الحىم ثىحً طاش  الًجاًد يالحىام ثىحاً مـلاك      : الحىمٕه، أػىٓ
، ييجاذ ػىاذوب   «أواش  الؼابدل  »ييسد « أواش  ػبلمابً  »الًجًد، فًسد 

شخض صال ػلمٍ، ييجذ أٔؼبً شخض صال  ػذالتٍ، فُىب وجتلآ ثؼلام   
   ٍ إن وابن المشاتكّ مًػاًػبً لخظاًص     : إجمبلّٓ ثائلضا  ماشدّد؛ ألوّا

  المتلجّس ثبلفؼل، لم ٔجض لىب امتخبل الحىام األيّل ثائوشا  ماه اومؼاى    
ػلمٍ، يإن وبن مًػًػبً لألػمّ يجت ػلٕىب إوشا  مه اومؼ  ػذالتاٍ،  
فئن وبن الحىم الخبوٓ متأّّشاً ثجؼلٍ يفؼلّٕتٍ مخلًب ػه صيال ػذالّ َازا  

 .الشخض، فال محٕض ػه اتحتٕبؽ لتىجٕض الؼلم اإلجمبلّٓ

     439       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول 
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  األصل العملیّ فی المشتقّات  مقتضى
مجىبوب مه جشٔبن استظحبة   صيال ػذالتٍ، فؼلى  يإن وبن متمذّمبً ػلى •

الًجًة فٓ حمٍّ ٔىحلّ الؼلم اإلجمبلّٓ ثبألطل المخج  للتىلٕاف فآ   
  يػلاى . أحذ ؿشفٍٕ، فٕجشْ األطل فٓ الـش  اّٖاش ثاال مؼابسع   

ٍ  -اليّٕذ اتستبر  مجىى ماه جشٔابن الجاشاءِ ٔتؼابسع      -دام  ثشوبتا
 .األطالن، يتثذّ مه اتحتٕبؽ
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 المشتقّمدلول 

 مدلول المشتقّ 

موضوع بماّدته لذات الحدث 
كالمصدر وبهٌئته ألخذ الحدث ال 

 بشرط من حٌث الحمل
 ًّ ًّ والنائٌن  الدّوان

موضوع لعنوان بسٌط منتزع عن 
 المبدأ به  الذات بلحاظ قٌام

 صاحب الكفاٌة

موضوع بماّدته للحدث وبهٌئته 
 للنسبة

 ًّ  العراق

مدلول المشتّق هو عبارة عن 
الذات والنسبة والمبدأ بنحو 

 التركٌب

ًّ و  اإلصفهان
 الخوٌی
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 المشتقّمدلول 

 :المشتكّمذلًل •
يثؼذ َزا وجحج مذلًل األيطب  اتشتمبلّّٕ، يفشلٍ ػمّاب ػشفا  ماه    •

مذلًل المظذس، ئمىه تلخٕض األلًال فٕمب ًَ مذلًل المشاتكّ فآ   
 :أسثؼّ
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 المشتقّمدلول 

 مدلول المشتقّ 
موضوع بماّدته لذات الحدث 

كالمصدر وبهٌئته ألخذ الحدث ال 
 بشرط من حٌث الحمل

 ًّ ًّ والنائٌن  الدّوان

468       1 ج 1 القسم( الحائری)مباحج األصول   



35 

 المشتقّمدلول 

أ وٍّ مًػًع ثمبدّتٍ لزات الحذث وبلمظذس، يثُٕئتٍ ألّز : األيّلالمًل •
ثمؼىاى  ٔاأتٓ تًػإحٍ إن شابء      -الحذث ت ثششؽ مه حٕج الحمل

يمه ٔمًل ثُازا ٔماًل فآ    . يلم تؤّز فٍٕ أّْ ويجّ مه الىيت -اللٍَّ
إنّ الُٕئّ غٕش مًػًػّ للىيجّ، يَزا مب رَات إلٕاٍ المحمّاك    : المظذس

الذيّاوّٓ سحمٍ اهلل يتجؼٍ مه المحمّمإه المتاأّّشٔه المحمّاك الىابّٕىّٓ     
إنّ َٕئاّ المظاذس   : ، يفٓ أطحبة َزا الشأْ مه ٔمًل«1»  سحمٍ اهلل

 .يػؼ  للجششؽ تّّّٕ ػه الحمل
•______________________________ 

، ص 1، يفًاّذ اتطًل، د 65، ص 1ساجغ أجًد التمشٔشات، د ( 1)
  ثحيت ؿجؼّ جمبػّ المذسّسٕه ثمم 109 -106
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 المشتقّمدلول 

 مدلول المشتقّ 

موضوع بماّدته لذات الحدث 
كالمصدر وبهٌئته ألخذ الحدث ال 

 بشرط من حٌث الحمل
 ًّ ًّ والنائٌن  الدّوان

موضوع لعنوان بسٌط منتزع عن 
 المبدأ به  الذات بلحاظ قٌام

 صاحب الكفاٌة
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 المشتقّمدلول 

أنّ المشتكّ مًػاًع لؼىاًان ثيإؾ مىتاضع ػاه الازات       : المًل الخبوٓ•
ثٍ، فبلزات يالمجذأ والَمب غٕش مأًّر فٓ المشاتكّ،  المجذأ   ثلحبف لٕب 

الزات وياجّ الؼىاًان اتوتضاػآّ      يإوّمب المشتكّ ػىًان ثيٕؾ ويجتٍ إلى
  المجاذأ وياجّ الؼىاًان اتوتضاػآّ إلاى       مىشأ اوتضاػٍ، يويجتٍ إلى  إلى

أ وّاٍ  : يَزا ظبَش وال  طابحت الىفبٔاّ حٕاج رواش    . مظحّح اوتضاػٍ
 .«1»مًػًع لمفًُ  ثيٕؾ مىتضع ػه الزات ثلحبف تلجّيُب ثبلمجذأ 
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 المشتقّمدلول 

 مدلول المشتقّ 

موضوع بماّدته لذات الحدث 
كالمصدر وبهٌئته ألخذ الحدث ال 

 بشرط من حٌث الحمل
 ًّ ًّ والنائٌن  الدّوان

موضوع لعنوان بسٌط منتزع عن 
 المبدأ به  الذات بلحاظ قٌام

 صاحب الكفاٌة

موضوع بماّدته للحدث وبهٌئته 
 للنسبة

 ًّ  العراق
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 المشتقّمدلول 

أ وٍّ ثمبدّتٍ مًػًع للحذث، يثُٕئتٍ للىيجّ ثحٕج ٔىًن : الخبلجالمًل •
المؼشي  المشًُس الزْ مىؼىبٌ، لىاه    حبل المشتكّ حبل المظذس ػلى

فشق ثٕه المشتكّ   أنّ الىيجّ َىب غٕش الىيجّ َىبن؛ لٕجمى  تثذّ أن ٔذّػى
 .«2»  يَزا المًل ظبَش وال  المحمّك الؼشالّٓ سحمٍ اهلل. يالمجذأ
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 المشتقّمدلول 

 مدلول المشتقّ 

موضوع بماّدته لذات الحدث 
كالمصدر وبهٌئته ألخذ الحدث ال 

 بشرط من حٌث الحمل
 ًّ ًّ والنائٌن  الدّوان

موضوع لعنوان بسٌط منتزع عن 
 المبدأ به  الذات بلحاظ قٌام

 صاحب الكفاٌة

موضوع بماّدته للحدث وبهٌئته 
 للنسبة

 ًّ  العراق

مدلول المشتّق هو عبارة عن 
الذات والنسبة والمبدأ بنحو 

 التركٌب

ًّ و  اإلصفهان
 الخوٌی
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 المشتقّمدلول 

ًَ المًل ثأنّ مذلًل المشتكّ ًَ ػجبسِ ػه الزات يالىيجّ : الشاثغالمًل •
يالمجذأ ثىحً التشوٕت، فلٕس ػىًاوبً اوتضاػّٕبً ػه الزات ثلحبف المجاذأ،  

 ٍ يَازا الًجاٍ اّتابسٌ ثاجؼغ مؼبوٕاٍ      . ثل الزات يالمجذأ داّالن فٕا
 .«4»  ياليّٕذ اتستبر دام  ثشوبتٍ« 3»  المحمّك اإلطفُبوّٓ سحمٍ اهلل

•  
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