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 الْإِحٕسَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَبتِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗزَص اإلحشام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘مبتػلْ٘ب هحشهب، ثل ال ثذ هي إًشبئِ فٖ 
 
 .ّزُ األهَس ولْب هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ*•

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕسَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَبتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِلٓ

 :ٍ ٗستخٌى هي رله هَػؼبى•
إرا ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت، فئًِ ٗزَص ٍ ٗظح  ٍ ٗزحت    -أحذّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗزت تزذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مبت ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ب، ٍ 
فال ٗظ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثال ، *الوىبىاألحَؽ اػتجبس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَؽ، ٍ ال ٗجؼذ الظحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ث٘ي الوىحبً٘ي  
ػلّٖ أى أحشم إهحب هحي الىَفحٔ أٍ الجظحشٓ ٍ إى وحبى      للِّ : ثأى ٗمَل

 ،األحَؽ خالفِ
ٍ إى وبى األلَى ػذم اػتجبسُ ف٘ظ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕسَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَبتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِلٓ

ال فشق ث٘ي وَى اإلححشام للححذ الَارحت أٍ الوٌحذٍة أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ وبى للحذ أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشؽ أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحذ
 
فٖ إلحبق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ثبلٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لبل فٖ الؼشٍٓ الَحمى *•

إلهىحبى  ٍرَُ، حبلخْحب إلححبق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحذ األٍّل      
 .ٍ هختبسُ طح٘ « األخجبساالستفبدٓ هي 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕسَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَبتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِلٓ

ٍ خبلف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘بًب ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محبت، ٍ ػل٘حِ الىفحبسٓ إرا       الوىبى لن ٗجطل إحشاهِ

 .خبلفِ ػوذا
 
 .أٍ ػْذ أٍ طذس هٌِ ٗوٌ٘بً *•

 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْب إى أخس اإلحسام إلى الو٘قبت

ٍ خشححٖ فَتْححب إى أخححش  * سرححتإرا أساد إدسان ػوححشٓ  -حبًْ٘وححب•
اإلحشام إلى الو٘مبت، ف٘زَص أى ٗحشم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

ٍ إى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ شؼجبى، ٍ األٍلى األحَؽ  **سرتػوشٓ 
التأخ٘ش إلحى خخحش الَلحت ٍ إى    أى األحَؽ تزذٗذُ فٖ الو٘مبت، ووب 

وبى الظبّش رَاصُ لجل الؼ٘ك إرا ػلحن ػحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى     
الو٘مبت، ٍ الظبّش ػذم الفشق ث٘ي الؼوشٓ الوٌذٍثٔ ٍ الَارجٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ب ٍ ًحَُ
 .ثل شْش ٍلَ وبى غ٘ش سرت، ألى لىل شْش ػوشٓ *•
 .ثل ػوشٓ ّزا الشْش ٍ إى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ الشْش المبدم **•

 412-411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قبت

ٗزحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مبت،ال ٗزَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •
الحذ أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗزبٍص الو٘مبت اخت٘بسا ثال إحشام ثل 
األحَؽ ػذم التزبٍص ػي هححبرآ الو٘محبت أٗؼحب ٍ إى وحبى أهبهحِ      

ِ فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍرت الؼَد ، *خخشه٘مبت  ثحل األححَؽ   ، **إل٘ح
الؼَد ٍ إى وبى أهبهِ ه٘مبت خخش، ٍ أهب إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخَل 
هىٔ ثأى وبى لِ شغل خبسد هىٔ ٍ إى وحبى فحٖ الححشم فحال ٗزحت      

 .اإلحشام
 .ّزا هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ *•
 .ػلى األحَؽ **•

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخس اإلحسام هي الو٘قبت عبلوب عبهدا

لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثطل أٍ  الَلتالؼَد إلِ٘ لؼ٘ك 
ٍ ٍرت ػلِ٘ اإلت٘بى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ إرا وحبى     ، *حزِإحشاهِ ٍ 

 .هستط٘ؼب، ٍ أهب إرا لن ٗىي هستط٘ؼب فال ٗزت ٍ إى أحن ثتشن اإلحشام
 
ثل األلَى طحٔ إحشاهِ ٍ حزحِ ٍ إى أححن ثتحشن اإلححشام فحٖ       *•

 .الو٘مبت ػلى األحَؽ

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لحج  الخحَث٘ي    5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فئرا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗزحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗزضِٗ

 .الؼَد إلى الو٘مبت
 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

لَ مبى هسٗضبً ٍ لن ٗتتونّي هتي الٌتصع ٍ لتبث النتَ ٘ي      (: 5هسألٔ )•
ٍ ال ٗجتب  ( 5)ٗجصِٗ الٌّ٘ٔ ٍ التلب٘ٔ، فإذا شال عرزُ ًتصع ٍ لبستْوب   

 الو٘قبت، إلى   حٌ٘ئرٍ علِ٘ العَد

ػذم ٍرَة استذاهٔ اللج  ثؼحذ تحمّحك   ( لذّس سشُّ)س٘أتٖ هٌِ ( 5)•
 (.الخَئٖ. )اإلحشام ٍ َّ الظح٘  فال ٗزت لجسْوب فٖ الفشع

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

لَ وبى لِ ػزس ػي أطل إًشبء اإلحشام لوشع أٍ إغوبء ححنّ صال  ًؼن •
ٍرت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘مبت إرا توىّحي، ٍ إلّحب وحبى حىوحِ حىحن      

 ،إرا لن ٗتوىّي إلّب هٌِ( 1)الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي هىبًِ 
 (.الخَئٖ. )ػلى تفظ٘ل تمذّم( 1)•
 

  650: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

، ٍ رّت ثؼؼْن إلحى أًّحِ إرا   (2)ٍ إى توىّي الؼَد فٖ الزولٔ ٍرت  •
ػلْ٘وحب  )وبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌِ غ٘شُ لوشسل رو٘ل ػي أححذّوب  

ػل٘حِ  )فٖ هشٗغ أُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗفك حتّى أتى الوَلف، لبل ( السّالم
 . ٗحشم ػٌِ سرل(: السّالم

ػلى األحَؽ ٍ إى وبى األلَى ػذم الَرَة ًؼحن لحَ وحبى فحٖ     ( 2)•
الحشم ٗخشد إلى خبسرِ هغ اإلهىبى ٍ هب روشًحبُ رحبس فحٖ رو٘حغ     

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األػزاس ػي إًشبء أطل اإلحشام
 

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

ٍ الظبّش أىّ الوشاد أًِّ ٗحشهِ ٍ ٗزٌّجِ ػي هحشّهبت اإلححشام، ال أًّحِ   •
ٌَٗة ػٌِ فٖ اإلحشام، ٍ همتؼى ّزا المَل ػذم ٍرحَة الؼحَد إلحى    
الو٘مبت ثؼذ إفبلتِ، ٍ إى وبى هوىٌبً، ٍ لىي الؼول ثِ هشىل، إلسسبل 

الؼَد هغ اإلهىبى ٍ ػذم االوتفبء ( 4)ٍ ػذم الزبثش فبأللَى ( 3)الخجش 
 . ثِ هغ ػذهِ

األحَؽ فٖ خظَص الحبئغ فٖ خبسد الحشم ٍ ال ٗزت فحٖ  ػلى •
 (.الخَئٖ. )غ٘شّب

خظَطبً هغ وَى ظبّشّحب الٌ٘بثحٔ ػٌحِ ال إحزبرحِ ٍ ال أظحيّ      ( 3)•
 (.خلب ػ٘بء. )التضاهْن حٌ٘ئزٍ ثوخلِ

 (.الجشٍرشدٕ. )ال لَّٓ فِ٘ ًؼن َّ أحَؽ( 4)•
 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى  
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 لَ مبى لِ عرز عي أصل إًشبء اإلحسام

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓحيْ رٓوِ٘حلِ ثٕحيِ    « 6» -4 -14962•
  دٓسَّادٍ ػٓيْ ثٓؼٕغٍ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذِِّوٓب ع فِٖ هٓشِٗغٍ أُغْوِحٖٓ ػٓلَٕ٘حِِ  

 . فَمَبلَ ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓرٔلٌ -فَلَنٕ ٗٓؼٕمِلْ حٓتَّى أَتَى الَْٓلْتٓ
 55هي الجحبة   2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 191 -60 -5التْزٗت  -(6)•

 .هي أثَاة االحشام
•  

 

 338: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

. هي ػشع لِ هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗؤخّشُ أٗؼب ػي الو٘مبتٍ •
 .فئرا صال الوٌغ، أحشم هي الوَػغ الزٕ اًتْى إلِ٘

•  

209: الٌْبٗٔ فٖ هجسد الفقِ ٍ الفتبٍى؛ ص  
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

ٍ هي ػشع لحِ  : فٖ ًْبٗتِاللِّ لبل ش٘خٌب أثَ رؼفش الطَسٖ سحوِ ٍ •
هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗؤخش أٗؼب ػي الو٘مبت، فئرا صال الوٌحغ،  

 .«2»أحشم هي الوَػغ الزٕ اًتْى إلِ٘ 
ربص لِ أى ٗحؤخشُ، همظحَدُ   : اللِّلَلِ سحوِ : لبل هحوّذ ثي إدسٗ •

و٘ف٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ، ٍ َّ التؼشٕ، ٍ وشحف الحشأس، ٍ االستحذاء، ٍ    
التَشّ  ٍ االتضاس، فأهّب الٌ٘ٔ، ٍ التلج٘ٔ، هغ المذسٓ ػلْ٘ب، فال ٗزحَص لحِ   
رله، ألًِّ ال هبًغ ٗوٌغ هي رله، ٍ ال ػشٍسٓ ف٘حِ، ٍ ال تم٘حٔ، ٍ إى   
أساد، ٍ لظذ ش٘خٌب غ٘ش رله، فْزا ٗىَى لذ تشن اإلحشام هتؼوذا هي 

 .هَػؼِ، ف٘ؤدٕ إلى إثطبل حزِ ثغ٘ش خالف، فل٘تأهّل رله

 527: ، ص1 السسائس الحبٍٕ لتحسٗس الفتبٍى؛ ج
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

سحوِ  -ٍ لَ هٌؼِ هشع هي اإلحشام ػٌذ الو٘مبت، لبل الش٘خ: هسألٔ•
صال الوٌغ أحشم هي الوَػغ الو٘مبت،فئرا ربص لِ أى ٗؤخّشُ ػي : -اللِّ

 .«2»الزٕ اًتْى إلِ٘ 
همظَدُ تأخ٘ش و٘فّ٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ هي ًضع الخ٘بة : اثي إدسٗ لبل •

ٍ وشف الشأس ٍ االستذاء ٍ التَشّ  ٍ االتّضاس، فأهّب الٌّ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ هحغ  
 .«3»المذسٓ ػلْ٘وب، فال ٗزَص لِ رله؛ إر ال هبًغ هٌِ 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الورّب؛ ج
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

هحب سٍاُ الشح٘خ ػحي أثحٖ شحؼ٘ت      : دلّ ػلى رَاص تأخ٘ش اإلححشام ٍ •
: ، ػي ثؼغ أطحبثٌب، ػي أحذّن ػلحْ٘ن السّحالم لحبل   «4»الوحبهلّٖ 

 .«5« »إرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشاهِ إلى الحشم»
ٍ والم اثي إدسٗ  رّ٘ذ، ٍ ًحول لَل الشح٘خ ٍ الشٍاٗحٔ ػل٘حِ؛ إر ال    •

 .هٌبفبٓ ثٌْ٘وب
 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الورّب؛ ج
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 اللببسلَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

لَب ثٓأْسٓ لِلْؤؼْطَشِّ الْخَبئِفِ ػٓلَى ًَفْسِِِ أَىْ ٗٔؤَخِّشَ الْئِحٕشَامٓ هِحيَ الْوِ٘مَحبتِ   ٍٓ •
 إِلَى أَىْ ٗٓذٕخُلَ الْحٓشَمٓ سٍٓٓى رَلِهٓ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ الْؼٓجَّبسِ ثٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٍ ػٓحيْ     -28 -182•
إِرَا خَبفٓ : أَثِٖ شُؼٕٓ٘تٍ الْوٓحٓبهِلِِّٖ ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذِِّنٕ ع لَبلَ

 .الشَّرٔلُ ػٓلَى ًَفْسِِِ أَخَّشَ إِحٕشَاهِٓٔ إِلَى الْحٓشَمِ
 

 58: ، ص5 تْرٗب األحنبم؛ ج
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

الجحج فٖ الوسألٔ تبسٓ ٗمغ ف٘وب َّ همتؼى المبػحذٓ هحغ لطحغ    ألَل •
 : الٌظش ػي الشٍاٗبت الخبطّٔ ٍ اخشى هغ هالحظتْب فٌمَل

فبلظبّش اى همتؼى المبػذٓ َّ هب أفبدُ فٖ الوتي : هي الزْٔ األٍلىاهّب •
هي لضٍم اإلت٘بى ثبلٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ اللت٘ي ٗتشوت هٌْوب اإلححشام ٍ ٗتمحَم   

تؼبلى ٍ اهّحب لحج    اللِّ ثْوب ووب س٘أتٖ الجحج فِ٘ ػي لشٗت إى شبء 
الخَث٘ي فَْ هي ٍارجبت اإلحشام ٍ غ٘ش دخ٘ل فحٖ حم٘متحِ فحئرا لحن     

ِ  ٗتوىي  ألرل الوشع ٗشتفغ ٍرَثِ ٍ هغ صٍالِ ٗزحت اللحج  إرا   هٌ
للٌب ثلضٍم لجسْوب ثمبء أٗؼب وبلحذٍث ٍ ػلِ٘ فال هزبل للحضٍم الؼحَد   

 .الى الو٘مبت ثؼذ تحمك اإلحشام هٌِ طح٘حب ووب َّ ظبّش
 

 115: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

 :فوي الشٍاٗبت: اهّب هي الزْٔ الخبًٍ٘ٔ •
 -ع -هشسلٔ أثٖ شؼ٘ت الوحبهلٖ ػي ثؼغ أطححبثٌب ػحي أححذّوب   •

  «1». إرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشاهِ إلى الحشم: لبل
ٍ ظبّشّب تأخ٘ش ًف  اإلحشام ٍ هزوَػِ ػٌذ خحَف الشرحل ػلحى    •

ًفسِ الشبهل للخَف الٌبشئ ػي الوشع ٍ الٌبشئ ػي التم٘حٔ ووحب ال   
 ٗخفى 

 .لىٌّْب ثبػتجبس اإلسسبل ال تىَى هؼتجشٓ ثَرٍِ •
 .3 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة السبدس ػشش ح( 1)•
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

طح٘حٔ طفَاى ثي ٗح٘ى الوتمذهٔ فٖ ثؼغ الوسبئل السحبثمٔ  : هٌْبٍ •
ِ اى سسَل : فٖ الزَاة -ع -الوشتولٔ ػلى وتبثتِ ٍلّحت   -ص -اللّح

الوَال٘ت ألّلْب ٍ هي اتى ػلْ٘ب هي غ٘ش أّلْب، ٍ فْ٘حب سخظحٔ لوحي    
  «2». وبًت ثِ ػلٔ فال تزبٍص الو٘مبت الّب هي ػلّٔ

 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة الخبه  ػشش ح( 2)•
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

ثٓبةٔ أَىَّ وُلَّ هٓيْ هٓشَّ ثِوِ٘مَبتٍ ٍٓرٓتٓ ػٓلَِِٕ٘ الْئِحٕشَامٔ هٌِِْٔ ٍٓ إِىْ وَبىَ  15« 5»•
  هِيْ غَٕ٘شِ إَّٔلِِِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 6» -1 -14941•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هٔحٓوَّذٍ   ثٕيِ

ٗٔحٕشِهٔحَىَ ثِحجٓطْيِ    -وَتَجٕتٔ إِلَِِٕ٘ أَىَّ ثٓؼٕغٓ هَٓٓالِ٘هٓ ثِبلْجٓظٕحشَِٓ : الشِّػَب ع لَبلَ
ٍٓ لَب هٌْٓضِلٌ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ فِٖ رَلِهٓ هٓئًٌََُٔ  -الْؼٓمِ٘كِ ٍٓ لَٕ٘ ٓ ثِزَلِهٓ الْوَٕٓػِغِ هٓبءٌ

ٍٓ هِحيْ ٍٓسٓاءِ ثٓطْحيِ الْؼٓمِ٘حكِ     -ٍٓ ٗٔؼٓزِّلُْٔنٕ أَطٕححٓبثْٔٔنٕ ٍٓ رٓوَّحبلُْٔنٕ   -شَذِٗذٌٓٓ
 -ٍٓ َّٔٓ هٌْٓحضِلُْٔنٔ الَّحزِٕ ٌْٗٓضِلُحَىَ فِ٘حِِ     -ثِخَوٕسَٓٔ ػٓشَشَ هِ٘لًب هٌْٓضِلٌ فِِِ٘ هٓبءٌ
  -لِشِفْمِِِ ثِِْنٕ ٍٓ خِفَّتِِِ ػٓلَِْٕ٘نٕ -فَتَشَى أَىْ ٗٔحٕشِهَٔا هِيْ هَٕٓػِغِ الْوٓبءِ
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

ٍٓ هٓيْ أَتَى ػٓلَْٕ٘ٓب هِحيْ   -أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص ٍٓلَّتٓ الْوَٓٓالِ٘تٓ لِإَّٔلِْٓبفَىَتَتٓ •
فَلَب تُجٓبٍِشِ الْوِ٘قَبتٓ إِلَّتب   -عِلٌٍَّٔٓ فِْ٘ٓب زٔخْصٌٓٔ لِوٓيْ مَبًَتٕ  ِِِ  -غَٕ٘شِ إَّٔلِْٓب

 .عِلٍَّٔهِيْ 
 .2 -323 -4الىبفٖ  -(6)•
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

ّزُ ظبّشٓ فٖ التشخ٘ض فٖ تشن أطل اإلحشام لوي وبًت ثِ ػلحٔ  ٍ •
ٍ هشع ٍ ال هزبل الحتوبل وَى التشخ٘ض هشثَطب ثؼذم لج  ححَثٖ  
اإلحشام ثؼذ اى وبًت الشٍاٗٔ هسَلٔ سؤاال ٍ رَاثب لج٘بى أطل اإلحشام 
ٍ إًشبئِ ٍ احذاحِ فظَْسّب فٖ رَاص التحشن ثسحجت هزحشد الؼلحٔ ٍ     
الوشع ال ٌٗجغٖ اى ٌٗىش ٍ دػَى اى الوشاد ثبلؼلٔ ّٖ الؼلحٔ الوبًؼحٔ   
ػي إًشبء اإلحشام ٍ إٗزبد أطحلِ ٗحذفؼْب ٍػحَح خالفْحب ٍ ظْحَس      
فسبدّب خظَطب هغ هالحظٔ وحَى الؼلحٔ الىزائ٘حٔ لل٘لحٔ التحمحك ٍ      

 .الؼشٍع
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 لَ مبى هسٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًصع اللببس

هب ػي الشٗبع هي طشح الشٍاٗٔ لؼذم تظشٗحْب ثخالف المبػذٓ التٖ ٍ •
ػشفت همتؼبّب هذفَع ثأًِ ال ٗتَلف الحىن ثخالفْب ػلى ٍرحَد هحب   

 ٗىَى طشٗحب فِ٘ ثؼذ حزّ٘ٔ الظَْس ٍ أطبلتِ ووب َّ ظبّش 
اى الحىن ثزَاص التزبٍص ػي الو٘مبت هغ ٍرحَد الؼلّحٔ ٍ اى وحبى    حن •

حىوب تىل٘ف٘ب فٖ همبثل الحشهٔ الزات٘ٔ ووب ػشفت الجحج فِ٘ هفظّحال  
لىي الصهٔ ًفى اشتشاؽ اإلحشام هي الو٘مبت فحٖ طححتِ أٗؼحب فحال     
ٗتَّّن اى والهٌب فٖ الحىحن الَػحؼٖ ٍ الشٍاٗحٔ ًحبظشٓ إلحى الحىحن       

 .التىل٘فٖ فتذثّش رّ٘ذا
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