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سال تحصیلی 9392-93
جلسِی ًَد ٍ ّطتن؛ سِضٌثِ 9394/2/8
کالم مرحوم نجاشی

هشحَم ًجاضی

در توثیق محمد بن عیسی بن عبید

دس سجال خَد دستاسُی هحوذ تي عیسی تي عثیذ هیفشهایذ:

هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ تي ٗقط٘ي تي هَسى هَلى أسذ تي خضٗؤ ،أتَ جعفش ،جل٘ل فيٖ مهيي
أصحاتٌا ،حقٔ ،ع٘ي ،كخ٘ش الشٍاٗٔ ،حسي التصاً٘ف ،سٍى عي أتٖ جعفش الخاًٖ علِ٘ السالم هكاتثئ ٍ
هشافْٔ.
هشحَم ًجاضی ،هحوذ تي عیسی تي عثیذ یمطیٌی سا تَثیك کشدُ ٍ ایطاى سا جضء اصحاب بزرگ شیعه،
ثقه ،عین ،داسای سٍایات تسیاس ٍ تصٌیفات ًیکَ ضوشدُ است .تا ایي حال ایطاى کِ ّن عصش ضیخ
طَسی

ٍ ضاگشد ایطاى ٍ سیذ هشتضی

تَدُ ،تِ کلوات ضیخ صذٍق

تَجِ داضتِ ٍ هیفشهایذ:

ٍ ركش أتَ جعفش تي تاتَِٗ ،عي اتي الَل٘ذ أًِ قال :ها تفشد تِ هحوذ تي ع٘سى هي كتة ًَٗس ٍ
حذٗخِ ال ٗعتوذ علِ٘ ٍ .سأٗت أصحاتٌا ٌٗكشٍى ّزا القَلٗ ٍ ،قَلَى :هَي هخل أتٖ جعفش هحويذ تيي
ع٘سى ،سكي تغذاد.
اتي تاتَیِ اص هحوذ تي الحسي تي الَلیذ ًمل کشدُ کِ آىچِ کِ فمط اص طشیك هحوذ تي عیسی تي عثیذ اص
کتة ٍ احادیث یًَس تي عثذالشحوي ًمل ضذُ ،اعتواد تش آى ًویضَد .سپس هشحَم ًجاضی

دس سدّ ایي

کالم هیفشهایذ :اصحاب ها ایي لَل سا اًکاس هیکٌٌذ ٍ هیگَیٌذ :چِ کسی هثل هحوذ تي عیسی تي عثیذ
است!؟ ( یعٌی اگش تِ ایطاى اعتواد ًطَد پس تِ چِ کسی اعتواد ضَد!؟) هشحَم ًجاضی
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دس اداهِ کالم

جٌاب کطی سا ًمل هیکٌذ:
قال أتَ عوشٍ الكشًٖ :صش تي الصثاح ٗقَل إى هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ تي ٗقط٘ي أصيغش فيٖ
السي أى ٗشٍٕ عي اتي هحثَب .قال أتَ عوشٍ :قال القت٘ثٖ :كاى الفضل تي شاراى سحويِ ا ٗحية
العث٘ذٕ ٍ ٗخٌٖ علِ٘ ٍ ٗوذحِ ٍ ٗو٘ل إلِ٘ ٍ ٗقَل :ل٘س فٖ أقشاًِ هخلِ ٍ .تحسثك ّزا الخٌيا هيي
الفضل سحوِ ا  .ركش هحوذ تي جعفش الشصاص أًِ سكي سَق العطش.
ابًعمس الکشی اش وصس به صباح وقل میکىد کٍ میگًید :محمد به عیسی به عبید شماوی کٍ سه کمی
داشت اش ابه محبًب زيایت وقل میکسد .قتیبی میگًید :فضل به شاذان

محمد به عیسی بنه عبیند زا

ديست داشت ي اي زا تعسیف ي مدح میکسد ي بٍ اي تمایل داشت ي میگفنت :دز ارنسافم م نل ایشنان
کسی ویست[ .وجاشی میگًید] ایه ثىاء اش فضل به شاذان کافی دز يثاقت ایشان است.

الثتِ ًصش تي صثاح دس ًضد ها اعتثاس ًذاسد ٍ لتیثی ّن اص علواء ضیعِ تَدُ اهّا تَثیمی دس حك ایطاى ٍاسد
ًطذُّ ،شچٌذ ظاّش عثاست ایي است کِ هشحَم ًجاضی تِ کالم ایطاى اعتواد کشدُ است .هشحَم ًجاضی دس
اداهِ کتة هحوذ تي عیسی تي عثیذ سا ًمل هیکٌذ ٍ دس اًتْاء سٌذی تِ ایي کتة تیاى هیکٌذ:
لِ هي الكتة :كتاب اإلهاهٔ ،كتاب الَا ضح الوكشيَ فيٖ اليشد عليى أّيل الَقيَ  ،كتياب
الوعشفٔ ،كتاب تعذ اإلسٌاد ،كتاب قشب اإلسيٌاد ،كتياب الَصياٗا ،كتياب الل،لي ،ٓ،كتياب الوسيا ل
الوجشتٔ ،كتاب الض٘ا  ،كتاب الطشا ف ،كتاب التَق٘عات ،كتاب التجويل ٍ الويشٍٓ ،كتياب الفيٖ ٍ
الخوس ،كتاب الشجال ،كتاب الضكآ ،كتاب حَاب األعوال ،كتاب الٌَادس .أخثشًيا أتيَ عثيذ ا تيي
شاراى قال :حذحٌا أحوذ تي هحوذ تي ٗح٘ى عي الحو٘شٕ قيال :حيذحٌا هحويذ تيي ع٘سيى تكتثيِ ٍ
سٍاٗاتِ ٍ ،عي أحوذ تي هحوذ عي سعذ عٌِ تالوسا ل.
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کالم مرحوم نجاشی در ترجمهی صاحب نوادر الحکمة

ّواىطَسکِ تیاى کشدین ،هشحَم صذٍق تِ تثع استاد خَد هحوذ تي الحسي تي الَلیذ ،هحوذ تي عیسی
تي عثیذ سا اص سجال نوادر الحکمة استثٌاء کشدُ است .هشحَم ًجاضی ًیض دس ریل تشجوِی هحوذ تي احوذ
تي عوشاى االضعشی الموی ،تِ ایي کالم اضاسُ کشدُ ٍ آى سا سدّ کشدُ است .کالم ایطاى چٌیي است:
هحوذ تي أحوذ تي ٗح٘ى تي عوشاى تي عثذ ا تي سعذ تي هالك األشعشٕ القوٖ أتَ جعفش ،كاى
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حقٔ فٖ الحذٗج .إال أى أصحاتٌا قالَا :كاى ٗشٍٕ عي الضعفا ٍ ٗعتوذ الوشاسي٘ل ٍ ال ٗثيالٖ عويي
أخز ٍ ها علِ٘ فٖ ًفسِ هطعي فٖ شٖ .
محمد به احمد به یحیی به عمسان ،دز حدیث ثقٍ بًدٌ اال ایهکٍ اصحاب ما میگًیىد اش ضعفاء وقنل
میکسد ي بٍ مساسیل اعتماد میکسد ي اعتىاء ومیکسد اش چٍ کسی زيایت زا اخر میکىدّ .اما رعىی بٍ خنًد
اي يازد ویست.

هشحَم ًجاضی دس اداهِ ،طشلی سا کِ هحوذ تي الحسي تي الَلیذ اص سٍایات هحوذ تي احوذ تي یحیی
استثٌاء کشدُ ًام هیتشد:
ٍ كاى هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ ٗستخٌٖ هي سٍاٗٔ هحوذ تي أحوذ تي ٗح٘ى ها سٍاُ عي هحوذ
تي هَسى الْوذاًٖ ،أٍ ها سٍاُ عي سجل ،أٍ ٗقَل تعض أصحاتٌا ،أٍ عي هحوذ تي ٗح٘ى الوعيارٕ،
أٍ عي أتٖ عثذ ا الشاصٕ الجاهَساًٖ ،أٍ عي أتٖ عثذ ا الس٘اسٕ ،أٍ عي َٗسف تي السخت ،أٍ
عي ٍّة تي هٌثِ ،أٍ عي أتٖ علٖ الٌ٘شاتَسٕ مالٌ٘ساتَسٕ  ،أٍ عي أتٖ ٗح٘ى الَاسيطٖ ،أٍ عيي
هحوذ تي علٖ أتٖ سوٌ٘ٔ ،أٍ ٗقَل فٖ حذٗج ،أٍ كتاب ٍ لن أسٍُ ،أٍ عي سْل تي صٗياد اٙدهيٖ،
أٍ عي هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ تإسٌاد هٌقطع ،أٍ عي أحوذ تي ّالل ،أٍ هحوذ تي علٖ الْويذاًٖ،
أٍ عثذ ا تي هحوذ الشاهٖ ،أٍ عثذ ا تي أحوذ الشاصٕ ،أٍ أحوذ تي الحس٘ي تي سيع٘ذ ،أٍ أحويذ
تي تش٘ش الشقٖ أٍ عي هحوذ تي ّاسٍى ،أٍ عي هوَِٗ تي هعشٍ  ،أٍ عي هحويذ تيي عثيذ ا تيي
هْشاى ،أٍ ها ٌٗفشد مٗتفشد تِ الحسي تي الحس٘ي الل،ل ٍ ٕ،ها ٗشٍِٗ عي جعفش تي هحوذ تي هالك،
أٍ َٗسف تي الحاسث ،أٍ عثذ ا تي هحوذ الذهشقٖ.
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 .1تشخٖ خَاستِاًذ اص عثاست هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ ،هطلة دٗگشٕ استفادُ وٌٌذ وِ ّش وسٖ وِ هحوذ تي احوذ تني ٗح٘نٖ اص اٍ سٍاٗنت
وشدُ ٍ اتي ٍل٘ذ اٍ سا استثٌاء ًىشدُ ،ثمِ هٖتاشذ .اص جولِٕ اٗي افشاد «اسواع٘ل تي هشاس» است.
 هعجن سجال الحذٗث ،ج ،3ص:183
إسواع٘ل تي هشاس:
سٍى عي ًَٗس تي عثذ الشحوي ٍ سٍى عٌِ إتشاّ٘ن تي ّاشن ،سجال الش٘خ ،فٖ هي لن ٗشٍ عٌْن

( ٍ )53فٖ ٍثالٔ الشجل خالف ،فنزّة

تعضْن ،إلى رله ،ألجل أى هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ لال :وتة ًَٗس تي عثذ الشحوي التٖ ّٖ تالشٍاٗات ولْا طح٘حٔ هعتوذ علْ٘ا ،إال هنا ٌٗفنشد
تِ هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ ،عي ًَٗس ٍ لن ٗشٍُ غ٘شُ ،فإًِ ال ٗعتوذ علِ٘ ٍ ال ٗفتى تِ ،روشُ الش٘خ ،فٖ تشجؤ ًَٗس (.)818
ألَل :إى إسواع٘ل تي هشاس تثلغ سٍاٗاتِ عي ًَٗس أٍ ًَٗس تي عثذ الشحوي هائت٘ي ٍ صٗادٓ ،فالظاّش أى سٍاٗاتِ ّٖ هي وتة ٗنًَس ٍ همتضنى
والم اتي الَل٘ذ أى ّزُ الشٍاٗات طح٘حٔ هعتوذ علْ٘ا ٍ لىي لذ تمذم فٖ الوذخل أى تظح٘ح المذهاء لشٍاٗٔ ال ٗنذل علنى ٍثالنٔ النشإٍ ٍ ال علنى
حسٌِ.
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قال أتَ العثاس تي ًَح ٍ :قذ أصاب ش٘خٌا أتَ جعفش هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ فٖ رلك كلِ ٍ
تثعِ أتَ جعفش تي تاتَِٗ سحوِ ا على رلك إال فٖ هحوذ تي ع٘سى تي عث٘يذ فيال أدسٕ هيا ساتيِ
فِ٘ ،ألًِ كاى على ظاّش العذالٔ ٍ الخقٔ.
ضاّذ ها عثاست «أٍ عي هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ تإسٌاد هٌقطع» است کِ اص جولِ سٍایاتی کِ اتي ٍلیذ
استثٌاء کشدُ ،سٍایاتی است کِ اص طشیك هحوذ تي عیسی تي عثیذ یمطٌی تِ اسٌاد هٌمطع ًمل ضذُ است.
سپس دس اداهِ هیفشهایذ :اتَالعثاس تي ًَح هیگَیذ :تا اتي ٍلیذ دس توام آىچِ کِ استثٌاء کشدُ ٍ هشحَم
صذٍق ًیض اص آى تثعیت کشدُ هَافمن هگش دس هَسد هحوذ تي عیسی تي عثیذ کِ ًویداًن چِ چیضی تاعث
ضک اتي ٍلیذ دس هَسد ایطاى ضذُ است؛ صیشا ایطاى تش ظاّش عذالت ٍ ٍثالت تَدُ است.
ٍ لوحوذ تي أحوذ تي ٗح٘ى كتة ،هٌْا :كتاب ًَادس الحكؤّ ٍ ،يَ كتياب حسيي كث٘يش مكث٘يش
حسي ٗعشفِ القوَ٘ى تذتٔ شث٘ة ،قال ٍ :شث٘ة فاهٖ 1كاى تقن لِ دتٔ رات ت٘يَتٗ ،عطيٖ هٌْيا هيا
ٗطلة هٌِ هي دّي ،فشثَْا ّزا الكتاب تزلك ٍ .لِ كتاب الوالحن ٍ ،كتاب الطة ٍ ،كتياب هقتيل
الحس٘ي علِ٘ السالم ،كتاب اإلهاهٔ ،كتاب الوضاس .أخثشًا الحس٘ي تي هَسى قيال :حيذحٌا جعفيش تيي
هحوذ قال :حذحٌا هحوذ تي جعفش الشصاص قال :حذحٌا هحوذ تي أحوذ تٌَادس الحكؤ ٍ ،أخثشًيا أحويذ
تي علٖ ٍ اتي شاراى ٍ غ٘شّوا ،عي أحوذ تي هحوذ تي ٗح٘ى ،عي أتِ٘ ،عٌِ تسا ش كتثِ.
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هشحَم ًجاضی دس اًتْاء ،کتة هحوذ تي احوذ تي یحیی سا ًمل هیکٌذ اص جولِ کتاب «نوادر الحکمة» کِ
لوییَى تِ آى «دبة الشبیب» هیگفتٌذ« .ضثیة» فشٍضٌذُای دس لن تَد کِ دتِای داضت کِ چٌذیي خاًِ ٍ
لسوت داضت کِ اًَاع سٍغي دس آى سیختِ تَد کِ ّش کس ّش ًَع سٍغٌی هیخَاست تِ اٍ هیداد .لوییَى
اص ایي جْت کِ نوادر الحکمة کتاب هفصل ٍ هطتول تش هسائل هختلف تَد ،آى سا تِ دبة الشبیب تطثیِ
کشدًذ.
نظر مختار در وثاقت محمذ بن عیسی بن عبیذ
ّواىطَس کِ تیاى کشدین ضیخ طَسی تِ تثع هشحَم صذٍق ،هحوذ تي عیسی تي عثیذ سا تضعیف کشدُ ٍ
هشحَم کطی ٍ ًجاضی ایطاى سا تَثیك کشدُاًذ .لاعذُی اٍلیِ دس تعاسض جشح ٍ تعذیل ،تسالط است؛ یعٌی
« .1فاهّٖ» شاٗذ ًسثت تِ جإ خاطٖ تاشذ ٍ شاٗذ تِ عذس فشٍشْا فاهّٖ هٖگفتٌذ ٍ شاٗذ ّن اص فَم ٗعٌٖ پ٘اص فشٍش تاشذ.
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ًِ ٍثالت ایطاى اثثات هیضَد ٍ ًِ ضعفصّ ،شچٌذ عوالً ضعیف هیضَد ٍ تِ سٍایاتص عول ًویضَد ،اهّا
آیا ساّی تشای اثثات ٍثالت ایطاى ٍجَد داسد؟
عشض هیکٌینّ :واىطَس کِ گزضت ،تضعیف ضیخ طَسی

هستٌذ تِ کالم هشحَم صذٍق است ٍ

کالم هشحَم صذٍق ّن هستٌذ تِ کالم استاد خَد هحوذ تي الحسي تي الَلیذ است ،پس دس ٍالع تضعیف
هحوذ تي عیسی تي عثیذ هستٌذ تِ کالم اتي ٍلیذ است .اها احتوال داسد استثٌاء اتي ٍلیذ تِ خاطش ًکتِای
تَدُ ٍ آى ایيکِ ایطاى ّش طشیمی کِ ًضدش حجت ًثَدُ استثٌاء کشدُ است؛ ًِ ایيکِ فمط طشق هطتول تش
افشاد ضعیف سا استثٌاء کشدُ تاضذ.
ضاّذ ایي هطلة آى است کِ اص جولِ چیضّایی کِ ایطاى استثٌاء کشدُ ،سٍایاتی است کِ چٌیي تعثیش
کشدُ است «ها كاى فْ٘ا هي غلَ أٍ تخل٘ط أٍ ٗشٍِٗ عي سجل أٍ عي تعض أصحاتٌا أٍ ٗقَل ٍ سٍى أٍ ٗقَل
ٍجذت فٖ كتاب ٍ لن أسٍُ  ،»...پس هعلَم هیضَد آىچِ ًضدش هعتثش ًثَدُ استثٌاء کشدُ است ،چِ تِ خاطش
ضعف تشخی افشاد هثل سٍایات اتي سویٌِ ٍ چِ تِ جْت ایيکِ ٍثالت آىّا احشاص ًطذُ تاضذ ٍ  ٍ . ...دس
هَسد یمطیٌی احتوال داسد ایطاى تِ سٍایتی اص طشیك یمطیٌی تشخَسد کشدُ کِ تا هثاًی هسلّن ضیعِ دس ًضد
ایطاى ًاساصگاس تَدُ هثل ایيکِ هاًٌذ حشف غالت تاضذ ٍ  ...لزا دچاس ضک ضذُ ٍ گفتِ ّشچِ هٌفشداً اص
ایطاى ًمل ضذُ تاضذ سا سٍایت ًویکٌذ.
تٌاتشایي تا تَجِ تِ تَثیك کطیً ،جاضی ،اتَالعثاس السیشافی ٍ ایيکِ ٍجِ استثٌاء اتي ٍلیذ ّن هعلَم
ًیست ٍ ضایذ غیش اص جْت عذم ٍثالت تاضذ ،لزا تَثیك ایطاى تشای ها ثاتت هیضَد.

 .1س٘ذ خَئٖ
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دس ًت٘جِ گ٘شٕ دس هَسد ٍثالت هحوذ تي ع٘سٖ تي عث٘ذ هٖفشهاٗذ:

ٍ الَجِ فٖ رله ،أى تضع٘ف الش٘خ ووا َّ طشٗح والهِ ٌّا ٍ فٖ فْشستِ ،هثٌٖ على استثٌاء الظذٍق ٍ اتي الَل٘ذ إٗاُ ،هي جولٔ الشجال الزٗي
سٍى عٌْن طاحة ًَادس الحىؤ ٍ ،الزٕ ظْش لٌا هي والهْوا أًْوا لن ٌٗالشا فٖ هحوذ تي ع٘سى تي عث٘نذ ًفسنِ ،فإًونا ًالشنا فنٖ سٍاٗاتنِ عني
خظَص ًَٗس ف٘وا ٗشٍِٗ عٌِ تإسٌاد هٌمطع ،إٔ إى ًَٗس ٗشٍِٗ هشسال ،أٍ ف٘وا ٌٗفشد تشٍاٗتِ هحوذ تي ع٘سى ،عي ًَٗس ٍ ،أها فٖ غ٘ش رله فلنن
ٗظْش هي اتي الَل٘ذ ٍ ،ال هي الظذٍق ،تشن العول تشٍاٗات هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ.
ٍ الزٕ ٗىشف عي رله :أى الظذٍق

تثع ش٘خِ اتي الَل٘ذ فٖ االستثٌاء الوضتَس ،فلن ٗشٍ فٖ الفمِ٘ ٍ ال سٍاٗٔ ٍاحذٓ ،عي هحوذ تني ع٘سنى،

عي ًَٗس ٍ ،لذ سٍى فِ٘ عي هحوذ تي ع٘سى ،عي غ٘ش ًَٗس ،فٖ ًفس الىتاب فٖ الوش٘خٔ فٖ ً٘ف ٍ ثالث٘ي هَضعا غ٘ش ها روشُ فٖ طشٗمِ إل٘نِ،
ٍ ّزا ألَى شاّذ على أى االستثٌاء غ٘ش هثتي على تضع٘ف هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ ًفسِ ٍ ،إًوا َّ ألهش ٗختض تشٍاٗاتِ عي ًَٗس ٍ ّنزا الَجنِ
هثٌٖ على اجتْاد اتي الَل٘ذ ٍ سأٍِٗ ٍ ،جِْ عٌذًا غ٘ش ظاّش.
ٍ الوتحظل ،أى اتي الَل٘ذ ٍ ،الظذٍق ،لن ٗضعفا هحوذ تي ع٘سى ًفسِ ٍ ،لن ٌٗالشا فِ٘ ٍ ،لذ سٍى اتي الَل٘ذ ًفسِ ،عي الظفاس ،عني هحونذ تني
ع٘سى تي عث٘ذ ،عي غ٘ش ًَٗس ،ووا تمذم فٖ تشجؤ إسواع٘ل تي جاتش ٍ حشٗض تي عثذ اهلل ٍ حٌاى تي سذٗش ٍ فضل تي عثواى األعَس ٍ الماسنن تني
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سل٘واى ٍ ٗأتٖ فٖ تشجؤ ًضش تي سَٗذ ٍ ٗاس٘ي الضشٗش ٍ فٖ طشٗك الظذٍق إلى هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذٌّ ،ا ٍ ،لىٌِ ال ٗشٍٕ ها ٗشٍٗنِ هحونذ
تي ع٘سى ،عي ًَٗس ،تطشٗك هٌمطع ،أٍ ها ٌٗفشد تشٍاٗتِ عٌِ ،إال أى الش٘خ

لذ غفل عي خظَط٘ٔ والم اتي الَل٘ذ ٍ تخ٘نل إى تنشن اتني الَل٘نذ

سٍاٗٔ ها ٗشٍِٗ هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ ،عي ًَٗس ،تإسٌاد هٌمطع ،أٍ ها ٌٗفشد تشٍاٗتِ عٌِ ،هثتي على ضعف هحوذ تي ع٘سى ،فحىن تضعفِ تثعا لنِ،
ٍ لىي األهش ل٘س ووا تخ٘ل ٍ ،إًوا االستثٌاء هثٌٖ على اجتْاد اتي الَل٘ذ ٍ سأِٗ.
األهش الثاًٖ :أى الش٘خ ًسة المَل تغلَ هحوذ تي ع٘سى تي عث٘ذ إلى لائل هجَْل ٍ ،الظاّش أى ّزا المَل على خالف الَالع ،لمَل اتي ًنَ أًنِ
واى على ظاّش العذالٔ ٍ الثمٔ ٍ ،لذ عشفت هي والم الٌجاشٖ ٍ غ٘شُ جاللٔ الشجل هي دٍى غوض فٖ هزّثِ( .هعجن سجال الحذٗث ،ج ،11ص)111
الثتِ اٗي سا تاٗذ هتزوش شَٗن اٗيوِ جٌاب اتي ٍل٘ذ افشادٕ سا اص سٍاٗات هحوذ تي احوذ تي ٗحٖ٘ طاحة ًنَادس الحىونٔ اسنتثٌاء هنٖوٌنذ ،اص
جولِ هاسٍاُ [هحوذ تي احوذ تي ٗحٖ٘] عي هحوذ تي ع٘سٖ تي عث٘ذ تاسٌاد هٌمطع ٍ س٘ذ خَئٖ

دس تَض٘ح اٗي والم هٖفشهاٗذ:

اًْوا (طذٍق ٍ اتي ٍل٘ذ) لن ٌٗالشا فٖ هحوذ تي ع٘سٖ تي عث٘ذ ًفسِ ،فاًوا ًالشا فٖ سٍاٗاتِ عي خظَص ًَٗس ف٘وا ٗشٍِٗ عٌِ تاسٌاد هٌمطع
إ :اىّ ًَٗس ٗشٍِٗ هشسالً.
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