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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

 .هب إرا مبى الوخظض هتظال ٍ هزوال دائشاً ث٘ي هتجبٌٗ٘ي -الخبًٖالفشم •
ٍ داس أهرش الرَلٖ   ( أمشم ملَّ فق٘ش ٍ ال تنشم اٍٛل٘بء هٌْن)موب إرا قبل •

ٍ داس أهشُ ثر٘ي صٗرذ   ( ال تنشم صٗذاً)ث٘ي الوجذ ٍ اثي الون هخالً، أٍ قبل 
 .ثي هوش ٍ صٗذ ثي ثنش

 :ٍ الجحج فٖ ّزا الفشم ٗقن فٖ حالث ًقبؽ•

292: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

فٖ هذم رَاص التوسل ثبلوبمّ فٖ الفرشدٗي الوتجربٌٗ٘ي    -اٍٛلىالٌقـٔ •
 :هوبً، ٍ رلل لَرْ٘ي

هب تقذم فٖ الَرِ السبثق هري اىَّ الوخظرض الوتظرل ْٗرذم      -اٍٛل•
أطل اللَْس فٖ الوبم فبًِ هلى ّزا اٛسبس ال َٗرذ كْرَس ثلحربف   

 .الفشدٗي هوبً مٖ ٗتوسل ثِ

292: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

لَ تٌضلٌب ٍ افتشػٌب ٍرَد اللَْس ف٘نَى الوخظرض الوتظرل    -الخبًٖ•
مبلوٌفظل سافوب للحز٘ٔ فقؾ هن رلل ال ٗوني التوسل ثبلوبمّ موب ال 
ٗوني فٖ فشع اًفظبل الوخظض، ٍ رلل ٛىَّ اللَْسٗي ٍ إِىْ فُشع 
اًوقبدّوب راتبً إالّ اىَّ أحذّوب سبقؾ هي الحز٘ٔ ثحست الفشع لخجَت 
الوخظض ٛحذّوب هلى مل حبل ٍ هوِ ال ٗوني التوسرل ثربللَْس   

 .فْ٘وب هوبً فبًِ خلف التخظ٘ض

292: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

فٖ هرذم ررَاص التوسرل ثبلوربّم فرٖ أحرذ الفرشدٗي         -الخبً٘ٔالٌقـٔ •
 :ثبلخظَص ٍ رلل لَرْ٘ي أٗؼب

اٍٛل ثٌبء هلى هرب تقرذم هري اًْرذام أطرل اللْرَس ف٘ورب إرا مربى         •
الوخظض هتظال ال ٗحشص أطل اللَْس ثبلٌسجٔ إلٖ مل هري الفرشدٗي   

 .ثبلخظَص ف٘نَى شجْٔ هظذاق٘ٔ لنجشى حز٘ٔ اللَْس

292: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

الخبًٖ لَ فشع هذم اًخالم أطل اللَْس هن رلرل ال ٗزرَص التوسرل    •
ثبلوبمّ إلحجبت الحنن فٖ أحرذ الفرشدٗي ثبلخظرَص ًٛرِ لرَ أُسٗرذ       
التوسل ثِ هن التوسل ثبلوبمّ فٖ الفرشد اٙخرش رو٘وربً فْرَ خلرف      

فَْتشر٘ح التخظ٘ض موب تقذم، ٍ لَ أسٗذ التوسل ثِ ثذالً هي االخش 
 ، ثال هشرح

اىَّ اللَْس إرا مبى هٌوقذاً ٍ إِىْ مربى ٌٗفرٖ احتوربل    : إِىْ شئت قلتٍ •
التخظ٘ض ٍ فٖ الوقبم ثلحربف أحرذ الفرشدٗي ثبلخظرَص ال ٗقـرن      
ثبلتخظ٘ض إالّ اىَّ ّزا اللَْس فٖ مل هٌْوب هوبسع هوِ فرٖ االخرش   

 .ف٘سقـبى هي الحز٘ٔ موب َّ الحبل فٖ توبم هَاسد التوبسع

293: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

فٖ إهنبى التوسل ثبلوبمّ إلحجبت الحنن فٖ الفشد غ٘رش   -الخبلخٔالٌقـٔ •
الخبسد ثبلتخظ٘ض ٍاقوب هلى إروبلِ، ٍ احشُ تشن٘ل هلرن إروربلٖ   
هٌزض إرا مبى الوبم هتنفال إلحجبت حنن إلضاهّٖ ف٘نَى هي هَاسد الولن 
اإلروبلٖ ثبلحز٘ٔ الّزٕ َّ مبلولن اإلروبلٖ ثبلَاقن فٖ التٌز٘ض، ثل ٍ 

 .قذ ٗتظَس اٛحش أٗؼب فٖ هَسد الوبم غ٘ش اإللضاهٖ أح٘بًب

293: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

اىَّ غ٘ش هب َّ الوخظض ٍاقوبً ٗنرَى  : الظح٘ح إهنبى رلل ثتقشٗتٍ •
كَْس الوبم شبهالً لِ هلى إروبلِ ٍ ال هَرت لشفن ال٘ذ هري حز٘ترِ   
َٛىَّ الوقتؼٖ ٍ َّ أطل اللَْس هحفَف ثبلٌسجٔ إل٘رِ ٍ إِىْ مٌّرب فرٖ    
هقبم اإلشبسٓ إلِ٘ ًش٘ش إلِ٘ ثبلوٌَاى اإلروبلٖ الوزمَس ٍ الوبًن هفقرَد  

 [.1]ح٘ج لن ٗخجت تخظ٘ض آخش صائذاً هلى الوخظض الوزول 

293: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

•______________________________ 
قذ ٗقبل اىَّ ّزا الج٘بى اًوب ٗتن ف٘وب إرا لن ٗني الوخظض حبثتربً فرٖ    -[1]

هشحلٔ الوذلَل التظَسٕ للنالم ٍ مبى اإلروبل حبثتبً ثحست الٌلربم الوربم   
موب فٖ استووبل الوشتشك أٍ اإلروبل فٖ ًفس االستووبل ٍ اهّب فٖ رلرل  

ء هري الوتجربٌٗ٘ي ٍ اهّرب     فال تٌوقذ الذاللٔ الفول٘ٔ التظَسٗٔ هلى شوَل شٖ
الذاللٔ الشأً٘ٔ التٖ مبًت تحظل ثبلفول لَ ال الوخظض الوزورل فل٘سرت   

 .ّٖ هَػَم الحز٘ٔ
ثأىَّ الحزٔ ل٘ست الذاللرٔ التظرَسٗٔ ثرل اللْرَس الحربلٖ      : ٍ لني الزَاة•

النبشف هي قظذ الوتنلن لإلفْبم ٍ الزذ، ٍ فٖ الوقبم ٗولن هلى مل حبل 
ثأىَّ الوتنلن ٗقظذ أحذ الووٌ٘٘ي الوتشددٗي فٖ هشحلٔ الذاللٔ التظَسٗٔ موب 

 .هخالً( أمشم الوَالٖ)َّ الحبل فٖ استووبل الوشتشك اثتذاءً موب إرا قبل 
 

 
293: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

ء هي الَرْ٘ي الوتقذه٘ي فٖ الٌقـت٘ي السبثقت٘ي ٌّرب   ثْزا ال ٗشد شٍٖ •
موب َّ ٍاػح، ّزا إرا لن ٗني ٗولن ثوذم التخظ٘ض الضائذ حجَتبً ٍ إِالَّ 

 .مبى حجَتِ ثبلولن الَرذاًٖ ثإسادٓ غ٘ش الوخظض

293: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

إِالّ اىَّ ٌّب إشنبالً ال ثذَّ هي حلِّ، ٍ َّ اىَّ غ٘ش هب َّ الوخظض ٍاقوبً •
قذ ٗنَى ال تو٘ي لِ ٍاقوبً ٍ رلل ف٘ورب إرا مربى الوخظرض ال تور٘ي     
ٍاقوٖ لِ موب إرا مبى الوخظض هقل٘بً ثوخبثرٔ الوتظرل ٗقتؼرٖ هرذم     
ارتوبم الحنن هلى الفشدٗي الوتجبٌٗ٘ي هوبً ثح٘ج ال ثرذَّ هري خرشٍد    

 ،أحذّوب هقالً

294: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

فشع خشٍد مال الفرشدٗي لرن ٗنري    لَ   القج٘لفبًِ فٖ حبلٔ هي ّزا  •
فٖ أحذّوب الوو٘ي ثل مبًت ًسجتِ إلْ٘ورب   -ثبلفتح -ٗتو٘ي الوخظَّض

هلى حذ ٍاحذ، فإرا لرن ٗنري الوخظَّرض هتوٌ٘رًب فرال هحبلرٔ غ٘رش        
الوخظَّض أٗؼبً ال ٗنرَى هتوٌ٘ربً َٛىَّ ًقر٘غ الالهتور٘ي ال هتور٘ي ال      
هحبلٔ، ٍ هوِ ال ٗوني التوسرل ثبلوربمّ حترى ثوٌرَاى غ٘رش الخربسد       
ثبلتخظ٘ض ٍاقوبً َٛىَّ الوقظَد هي التوسل ثِ إحجبت حنوِ فٖ رلل 

 .الوَسد ٍ ال ٗوقل رول الحنن هلى هَػَم غ٘ش هتو٘ي ٍاقوبً

294: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

فبلظ٘غٔ الوزمَسٓ لتقشٗت الحز٘ٔ ال ثذَّ هي تـَٗشّب ٍ تظرو٘ذّب  ارى •
ثوذ افتشاع اىَّ الوول هقالئ٘بً ٍ فقْ٘بً هلى ثقبء الوبم هلى حز٘تِ فرٖ  
غ٘ش هب َّ خبسد ثبلتخظ٘ض ٍاقوبً هي دٍى فرش  ثر٘ي حبلرٔ تور٘ي     

 .الخبسد فٖ لَح الَاقن ٍ هذم توٌِ٘

294: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

اىَّ غبٗٔ هب ٗخجت ثبلوخظض فٖ ّزُ الحبلٔ هرذم إهنربى   : قذ ٗقبلٍ •
شوَل الوبم للفشدٗي هوبً ٍ اهّب شوَلِ ٛحذّوب ال ثوٌِ٘ فال هربًن هٌرِ   

 .ثحست الفشع ف٘توسل ثبلوبمّ إلحجبت حنوِ فٖ أحذّوب ال ثوٌِ٘
اىَّ هٌَاى أحذّوب ل٘س فرشداً هري افرشاد الوربم ل٘نرَى       -أٍالً: ٍ فِ٘•

هشوَاًل لِ ثذاللٔ هسرتقلٔ ثرل ّرَ رربهن اًتضاهرٖ ثر٘ي الفرشدٗي ٍ        
الذاللت٘ي، ٛىَّ الوبم اًوب ٗذل هلى شروَل مرل فرشد ثوٌَاًرِ التوٌ٘٘رٖ      
فتتشنل داللتبى توٌ٘٘تبى ٗولن ثسقَؽ إحذاّوب ال ثوٌْ٘ب ٍ الزبهن ث٘ي 
الذاللت٘ي ل٘س داللٔ، ًل٘ش هب قلٌبُ فٖ ثبة التوبسع ث٘ي الخجشٗي هٌذ 

 .هب أُسٗذ إحجبت الحز٘ٔ ٛحذّوب ال ثوٌِ٘

294: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

اىَّ ّزا ٌٗتذ الَرَة التخ٘٘شٕ الخبثت لوٌَاى أحذّوب هرن اىَّ   -حبً٘بًٍ •
الوبم ثحست الفشع ٗخجت الحنن التوٌٖ٘٘ فٖ مرل فرشد ٍ لْرزا قلٌرب     

 .ثتشنل هلن إروبلٖ هقتغٍ لالحت٘بؽ

295:ص، 3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

إِىَّ الحبلٔ الورزمَسٓ اًورب   : الظح٘ح فٖ هالد ّزا اإلشنبل أَىْ ٗقبلٍ •
تنَى فٖ الوَاسد التٖ ٗنَى التخظ٘ض فْ٘ب ثوالك استحبلٔ ارتوربم  
الفشدٗي تحت الوبم هي دٍى خظَط٘ٔ فٖ أحذّوب ٍ إِالَّ مبى إخشارِ 
هتوٌ٘ب حجَتبً فٖ ًلش الوَلى فبًِ موب ال ٗوقل أَىْ ٗنَى هَػَم حنرن  
الوَلى غ٘ش هتو٘ي حجَتبً مزلل ال ٗوقل أَىْ ٗقظذ الورَلى تخظ٘ظربً ٍ   
إخشارب ٛحذّوب الالهو٘ي حجَتبً فبىَّ اإلخشاد ٍ التخظ٘ض حنن أٗؼبً 

 .حجَتبًفال ثذَّ هي توٌِ٘ 

294:ص، 3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

ثأىَّ الوحزٍس الوقلٖ الوزمَس سَف ٗرددٕ إلرى ٍقرَم    : حٌ٘ئزٍ ٗقبلٍ •
التوبسع ث٘ي الذل٘ل٘ي الوتوخل٘ي ٌّب فٖ هوَم الوبم ثلحبف ّزا الفشد ٍ 
هوَهِ ثلحبف الفشد االخش، ٍ ّزا التوبسع اًوب ٗنَى ف٘وب لرَ أُسٗرذ   
التحفق هلى اللَْسٗي فٖ الفشدٗي هـلقبً ثح٘ج ًخجت فٖ مرل هٌْورب   

 حنن الوبم ثبلفول، 

295:ص، 3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

ثوب اىَّ ّزُ الوشنلٔ هزشد هشرنلٔ فٌ٘رٔ ًلشٗرٔ ٍ ل٘سرت هول٘رٔ      ٍ •
ثبهتجبس اىَّ الس٘شٓ الوول٘ٔ الوقالئ٘ٔ ال تفش  هلى مل حبل فرٖ حز٘رٔ   
الوبم لٌفٖ التخظ٘ض الضائذ هلى إروبلِ سَاءً مبى لِ تو٘ي ٍاقوٖ هلى 
تقذٗش حجَتِ أَم ال، فبلوسرألٔ فرٖ هشحلرٔ اإلحجربت هحلَلرٔ ثحسرت       

 .الفشع ٍ اًوب ًشٗذ أَىْ ًلتوس ط٘بغٔ فٌ٘ٔ لْب حجَتبً

295:ص، 3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخصّةةص الوجوةةل    »
 

ٗوني هالد اإلشنبل فٌ٘بً ثبفتشاع اىَّ السبقؾ ثبلوخظض الوزمَس ٍ •
فٖ الوقبم َّ هوَم الوبم لنل هي الفشدٗي هـلقبً ٍٓ اهَّب حجرَت حنورِ   
لنل هٌْوب هششٍؿبً ثخشٍد االخش فال هحزٍس ف٘رِ، ٍ ثورب اًرِ ٗولرن     
ثخشٍد أحذّوب هلى مل حبل ف٘نَى القذس الوت٘قي فول٘ٔ الششؽ فرٖ  
إحذى الششؿ٘ت٘ي ٍ ثبلتبلٖ الولن اإلروبلٖ ثبلحزٔ هلى الحنن ٍ ّرَ  

 .هٌزض مبلولن اإلروبلٖ ثبلَاقن
اىَّ : ّزُ ّٖ الظ٘بغٔ اإلروبل٘ٔ للحل، ٍ اهَّرب تفظر٘ل رلرل أَىْ ٗقربل    •

الزون ث٘ي اللَْسٗي الوتوبسػ٘ي فٖ الوقبم ثٌحَ ال ًقن فٖ الوحرزٍس  
 .الوقلٖ للوخظض ٗتظَس ثذٍاً هلى أحذ أًحبء أسثؤ
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أىْ ًزون ثٌْ٘وب ثتق٘٘ذ الحنن الوٌنشف فٖ مل هٌْوب ثحبلٔ خبطٔ  -1•
ّٖ هب إرا لن ٗني الحنن حبثتبً لٚخرش ٍ ثرزلل ًستحظرل ٍررَث٘ي     
هششٍؿ٘ي فٖ الفشدٗي مل هٌْوب هششٍؽ ثورذم حجرَت الحنرن هلرى     

 .االخش
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ّزا الَرِ غ٘ش طح٘ح إحجبتبً ٍ غ٘ش هوقَل حجَتبً، فبىَّ إحجربت مرَى   ٍ •
الحنن الوزوَل الوٌنشف ثبلذل٘ل هق٘ذ ٍ هششٍؽ ثحبرٔ إلرى قشٌٗرٔ   
هلى رلل ٍ هزشد التوبسع ث٘ي إؿالقٖ الرذل٘ل٘ي ال ٗقتؼرٖ رلرل،    
ّزا هؼبفبً إلى استحبلٔ حجَت ّزٗي الحنو٘ي الوششٍؿ٘ي فٖ الوقربم  
مبلحنو٘ي الوـلق٘ي، ًِٛ لَ مبى الششؽ فٖ مل هٌْوب هرذم الَررَد   
الوـلق لحنن االخش فَْ دٍس إر ٗستلضم تَقف مل هٌْوب هلرى هرذم   
االخش، ٍ لَ أُسٗذ هذم الَرَد اللَالئٖ لِ إٔ لَ ال اٍٛل فبلششؽ غ٘ش 

ء هٌْوب إر لَ ال أحذّوب لن ٗني هحرزٍس فرٖ رورل     هحفَف فٖ شٖ
 .الحنن هلى االخش موب َّ ٍاػح
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أَىْ ٗفتشع التوبسع ث٘ي اإلؿالق٘ي ٍ ٗنَى الوقذاس الخبثت هٌْورب   -2•
ثوذ التوبسع إؿال  الوبم لنل هي الفشدٗي هلى تقرذٗش هرذم الحنرن    
للفشد االخش، ف٘نَى الوقذاس الخبثت كربّشاً ّرَ الوقرذاس الورشدد ثر٘ي      

ال تنرشم  )هرن  ( أمشم الفق٘رش )الوـلق ٍ الوششٍؽ، ًل٘ش هب إرا توبسع 
ٍ تسبقـبً فنبى الوقذاس الخبثت ثبلحزرٔ ًت٘زرٔ ّرَ ٍررَة     ( الفبسق

إمشام الفق٘ش الوبدل الوشدد حجَتبً ث٘ي مًَِ هخظَطبً ثرِ أٍ هـلقربً هري    
 .ًبح٘ٔ ق٘ذ الوذالٔ
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حز٘ٔ إؿال  الوبم لنل هي الفرشدٗي فرٖ     اىّ هقتؼى: فٖ الوقبمف٘قبل •
حبل خشٍد االخش ٍ هذم حجَت الحنرن لرِ، حجرَت حنور٘ي هلرى      
الفشدٗي هشددٗي ث٘ي الوششٍؽ ٍ الوـلق ٍ إِىْ مبى ٗولن ثبى أحرذّوب  

 .ال ثذَّ ٍ أَىْ ٗنَى هـلقبً الستحبلٔ مًَْوب هوبً هششٍؿ٘ي حجَتبً
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ّزا الزون أٗؼبً غ٘ش طح٘ح لوذم هوقَل٘تِ حجَتبً إِر الزول الوششٍؽ ٍ •
ٛحذّوب هن مًَِ فٖ االخش هـلقبً ٗنرَى لغرَاً ٛىَّ الشرشؽ ثحسرت     
الحق٘قٔ اًوب َّ هذم رول الحنن هلى االخش ال هذم اهتخبلِ مورب فرٖ   
ثبة التضاحن، ٍ الوفشٍع اىَّ هذم االخش هٌتفٍ فبلزورل الوشرشٍؽ ال   
ٗنَى هحشمبً ٍ هي أرل االهتخبل ف٘نرَى لغرَاً، ٍ ّرزا ٗوٌرٖ ٍقرَم      
التوبسع ث٘ي اإلؿالق٘ي الوضثَسٗي أٗؼربً ح٘رج ٗولرن ثرأىَّ أحرذّوب      
سبقؾ ٗقٌ٘بً هلى مل حبل ٍ ثوب اًِ غ٘ش هتور٘ي فرال ٗوقرل التوسرل     

 .ثبالخش ثوٌَاًِ
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دل٘ل الحز٘ٔ الوبم توسرنبً  هي أَىْ ٗقبل ثبلحز٘ٔ الوششٍؿٔ لنل هي اللَْسٗي الوتوبسػ٘ي، ًل٘ش هب رمشًبُ فٖ ثحج التوبسع هي إهنبى استفبدٓ ًفٖ الخبلج هلى القبهذٓ  -3•
اىَّ الوقالء ٗزولَى الحز٘ٔ لنل هي الذاللت٘ي الووَه٘ت٘ي فٖ الوبم ٍ لنري ال هـلقربً ثرل    : ثإؿالقِ لنل هي الخجشٗي الوتوبسػ٘ي هششٍؿبً ثنزة االخش، ففٖ الوقبم أٗؼبً ٗقبل

 هحزٍس فٖ أَىْ ٗنَى ٍاقوبً ٍ الهششٍؿبً ثنزة االخش ثووٌى هذم حجَت هذلَلِ ٍ ثوب اًِ ٗت٘قي اىَّ أحذّوب هلى مل حبل غ٘ش حبثت فتنَى إحذى الحز٘ت٘ي فول٘ٔ ال هحبلٔ، 
لحز٘ٔ فْ٘وب هوربً ثبهتجربس   م امالّوب غ٘ش حبثت الوستلضم لفول٘ٔ الششؿ٘ي ٍ الحزت٘ي ٛىَّ ّزا التقذٗش غ٘ش ٍاطل للونلف هلى مل حبل ثل لَ ٍطل إلِ٘ فسَف ٌٗتفٖ هَػَ

  الولن التفظ٘لّٖ ثنزة الووَم فْ٘وب هوبً، ٍ مَى الحزٔ الوولَهٔ ثبإلروبل ًسجتِ إلى
 297: ، ص3 د( الْبشوٖ)ثحَث فٖ هلن اٛطَل •
 هحزٍس ف٘رِ ثلحربف الوٌزضٗرٔ     الالـشف٘ي هلى حذ ٍاحذ لَ فشع فول٘ٔ ششؿْوب ٍاقوبً ثح٘ج ال تتو٘ي فٖ أحذّوب الوو٘ي ال ػ٘ش فِ٘، فبىَّ هذم تو٘ي الولن اإلروبلٖ ٍاقوبً•

ْورب فرال إّوربل ف٘ورب ّرَ      مل٘الوقل٘ٔ ٍ اًوب الوحزٍس فٖ هذم تو٘ي هَػَم الزول ٍ الحنن الششهٖ أٍ الوقالئٖ موب َّ ٍاػح ٍ َّ هتو٘ي فٖ الوقبم فٖ أحذ الفرشدٗي أٍ  
 .الوزوَل

إِالّ اًرِ ال ٗرتنّ إِالّ فرٖ    . شًب إلِ٘أش ٍ ّزا الَرِ طح٘ح ٍ هوقَل ؿبلوب افتشع توبه٘ٔ الوقتؼٖ لِ فٖ هشحلٔ اإلحجبت ٍ اىَّ الس٘شٓ الوقالئ٘ٔ قبػ٘ٔ ثٌفٖ التخظ٘ض الضائذ موب•
و٘ي هب ْٗذم ٍ هرب ال ْٗرذم ٍ ال   ي تالوخظض الوٌفظل الّزٕ ٗحفق فِ٘ أطل اللَْس ٍ تٌخلن حز٘تِ، ٍ اهَّب إرا مبى الوخظض الوزمَس هتظالً ٍ ّبدهبً ٛطل اللَْس فال ثذَّ ه

 .هوٌى للْذم الوششٍؽ مبلحز٘ٔ الوششٍؿٔ موب َّ ٍاػح
هري ح٘رج مرزة النبشرف     بً أَىْ ٗقبل ثبلتجو٘غ فٖ النشف ٍ الذاللٔ ًفسْب ثذهَى اىَّ مالً هي الذل٘ل٘ي لِ مشف هي هذلَلِ ٍ َّ حجَت الحنن هلى أحذ الفشدٗي هـلقر  -4•

نشف ًفسِ، ًل٘رش  ال االخش أٍ طذقِ، فتنَى الحزٔ خظَص النشف الخبثت هلى تقذٗش مزة االخش ال ثأَىْ ٗنَى مزة االخش هأخَراً فٖ هَػَم الوٌنشف ثل فٖ هَػَم
هرأخَراً فرٖ هَػرَم    خش هب إرا أخجش الووظَم ثنزة إحذى اٛهبست٘ي ح٘ج ٗنَى لنل هٌْوب مشفبً هي هذلَلِ هلى تقذٗش مزة االخش هي دٍى أَىْ ٗنَى مزة هذلَل اال

بشرف٘ي، إٔ ٗنرَى مرل هري     النهذلَل اٍٛل، ف٘قبل فٖ الوقبم اىَّ الوخظض الوقلٖ الوزمَس ال ٗقتؼٖ أمخش هي إحجبت مزة إحذى الذاللت٘ي ٍ النشف٘ي ف٘نَى التق٘٘ذ فرٖ  
ب هلى اٛقل فتحشص فول٘ٔ ذّواللَْسٗي مبشفبً هي هذلَلِ ٍ َّ حجَت حنن هَػَهِ ٍ لني مشفِ الوق٘ذ ثنزة اللَْس االخش َّ الحزٔ، ٍ ثوب اًِ ٗولن ثحظَل الق٘ذ فٖ أح

 [.1]ثبإلروبل التٌز٘ض َم أحذ النشف٘ي هلى اٛقل ٍ لولِّ ٍاقوبً مالّوب فولٖ إِالَّ اًِ ال ٗؼش موب أششًب، ثبهتجبس هذم الولن ثزلل ٍ هقتؼى حز٘ٔ النشف الوول
•______________________________ 

ة االخش ٍ اهّب النَاشرف  مز اللبّش أىَّ ّزا الٌحَ هي التق٘٘ذ فٖ النبشف٘ٔ اًوب َّ فٖ الوالصهبت الخجَت٘ٔ موب إرا أخجش هي أحذ الؼذٗي ف٘نشف هي طذقِ هلى تقذٗش -[1]
ى مزة االخش حجَتبً أٍ هرذم مزثرِ ثرل    هل الفول٘ٔ مبلنالم النبشف هي الوشاد فال ٗوقل ّزا الٌحَ هي التق٘٘ذ فْ٘ب ًْٛب اهش رضئٖ ٍ مبشفّ٘تِ فول٘ٔ فال ٗوقل أَىْ تنَى هَقَفٔ

  ٔ ٍ النبشفاللّٖ مبشفٔ هي مزة راك ثبلفول، فال تول٘ق ٍ ال توذد فٖ الذاللٔ ٍ النشف، ًون ٗوقل تَط٘ف ّزُ الذاللٔ ٍ النشف ثأًْب تَأهٔ هن مزة الذ
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ّنزا ًستـ٘ن أَى ًخشد ثظ٘بغٔ فٌ٘ٔ لتخشٗذ حز٘ٔ الوبم فرٖ غ٘رش   ٍ •
الخبسد ثبلتخظ٘ض هلى إروبلِ، ٍ قذ هشفرت اىَّ الوشرنلٔ طر٘بغ٘ٔ    
فٌ٘ٔ ٍ ل٘ست هول٘ٔ إر ال إشنبل هٌذًب فٖ اىَّ الس٘شٓ الوول٘ٔ الوقالئ٘ٔ 
قبئؤ هلى حز٘ٔ الوبم فٖ ًفٖ التخظ٘ض الضائذ هلى الوقذاس الوولرَم  

 .ثبإلروبل سَاء مبى لِ تو٘ي ٍاقوٖ أم ال
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اىَّ هي تـج٘قبت ّزُ الفنشٓ هب إرا هلوٌب ثٌزبسٔ أحرذ الخرَث٘ي أٍ   حن •
ء ًل٘ف حتى تولرن   التشاث٘ي ٍ احتولٌب ًزبسٔ االخش، فبىَّ دل٘ل مل شٖ

اًِ قزس هق٘ذ ثوقتؼى هخظض لجّٖ هتظرل أٍ هٌفظرل ثورذم إهنربى     
التشخ٘ض فٖ الوخبلفٔ الوول٘ٔ القـو٘ٔ فال ٗوني أَىْ ٗشول مال ؿشفرٖ  
الولن اإلروبلٖ ٍ اهَّب شوَلِ لغ٘ش هب هلن إروبالً ثٌزبستِ هن احتوربل  

موب لَ فشع ًزبستْوب هوبً هي دٍى هربئض   -مًَِ غ٘ش هتو٘ي فٖ الَاقن
ٌّٖ هلى هرب رمشًربُ هري إهنربى التوسرل ثبلوربّم لٌفرٖ         -حجَتٖ فوجٌ

التخظ٘ض الضائذ، إر الوخظض الوقلٖ أٍ الوقالئٖ الوزمَس ال ٗقتؼرٖ  
أمخش هي هذم إهنبى ارتوبم الوَػَه٘ي هوبً تحت دل٘ل اٛطل ٍ اهَّب 

 .شوَلِ ٛحذّوب فال هحزٍس فِ٘
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أحش التوسل ثذل٘ل اٛطل فٖ غ٘رش الوولرَم ثبإلروربل هرن مًَرِ      ٍ •
هتنفالً لحنن تشخ٘ظٖ رَاص تنشاس الظالٓ ثْوب هشت٘ي ح٘رج ٗحرشص   
ثبلتوجذ الـْبسٓ اللبّشٗٔ ٍ ّزا ثخالف هب إرا ق٘ل ثوذم رَاص التوسل 

 .ثبلوبمّ فٖ رلل
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