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 الوطلك ٍ الوميد

 [ األلفبف التٕ ٖـلك هلّٗب الهـلك]•
  نًّب اسم الزًسف •
وإيسبو ٌ سرل ٌ فشس ٌ حٍٗاو ٌ سٍاد ٌ ثٗبع إلى غٗش رله ننى  •

أًها   أسهبء الىلٗبت نى الزٍاِش ٌ األهشاع ثل الوشػٗبت ٌ ال سٖت 
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةهَضَعة لوف هيوه  بو  هي هي 

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الزًس ٕنباس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الزًس ٕنباس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوطلك ٍ الوميد

  الجٌس يه اس•
بال شسط أصال هلحَظ   ههولة هبهوةلوف هيوه  بو  هي هي هَضَعة •

 .هعه  حتى لح ظ أًه  كرلك
 
  الجٌس يه اس•
 الومسوي الالبشسط الو هيةٍ  الطبيعية للكلي تهَضَعة •

 

243: ، ص(طبع آل البيت ) كف ية األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

 :ثوذ رله ٖمن الجحج حٍل يمبؽ حالث•
اوَّ الىلٕ الـجٗوٕ ًٖـجك هلى أٍٔ نى ِزَ اللحبكبت، فّل ًٖـجك  -1•

   ٕ ء  هلى الالثششؽ المسهٕ أٌ الالثششؽ الهمسهٕ أٌ ًٖـجنك هلنى  ن
 حبلج نخل الهبِٗٓ الهّهلٓ؟

اوَّ الهبِٗٓ الهّهلٓ ِل ِٕ هجبسْ هى الالثششؽ الهمسهٕ أٌ غٗنش   -2•
 رله؟

 ؟اوَّ أسهبء األرًبس نٍػٍهٓ ألٍٔ نى ِزَ اللحبكبت -3•

405: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

  - الًمـٓ األٌلىانٍب •
 الالبشاسط اىَّ الكلي الطبيعي عب زة عي ًفس الولحَظ في ف لصحيح •

 ،المسوي
فبوَّ الىلٕ الـجٗوٕ وهب ٖفسٍشٌيُ هجنبسْ هنى الهفّنٍل الهًتنضم ننى       •

الخبسد اثتذاءً أٌ الّزٔ ٍِ نٍرٍد فٕ الخبسد ػهى االفشاد ٌ ِزا ٍِ 
هٗى نب فسشيب ثُ الالثششؽ المسهٕ، حٗج للًب ثأوَّ الالثششؽ المسنهٕ  

 .ٖىٍو نٍاصٖبً للزبنن ثٗى االفشاد الخبسرٗٓ

406: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

يوم لٍ ثًًٗب هلى نب رِت إلُٗ السٗذ األستبر نى اوَّ الالثششؽ المسهٕ  •
هجبسْ هى الهفٍّل الهمٗذ ثوذل المٗذ ثًحٍ ٖىٍو التمٗٗنذ ننأذٍراً فنٕ    
الهلحٍف ثبلالثششؽ المسهٕ فبلىلٕ الـجٗوٕ نغبٖش نن الهلحنٍف فنٕ   

 . الالثششؽ المسهٕ
انٍب ثًبءً هلى نب ٍِ الظحٗح نى اوَّ هذل التمٗٗذ ثمٗذ ٖىٍو ننأذٍراً  ٌ •

أٍٔ فشق ثٗى الىلنٕ الـجٗونٕ ٌ     فٕ اللحبف ال فٕ الهلحٍف فال ٖجمى
 .ثٗى الهلحٍف فٕ الالثششؽ المسهٕ

406: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

لذ أ ىل السٗذ األسنتبر هلنى المنٍل ثنأوَّ الىلنٕ الـجٗونٕ هنٗى        ٌ •
الالثششؽ المسهٕ ثأوَّ الىلٕ الـجٗوٕ ٖىٍو طبلحبً لاليـجبق هلى ونل  
افشادَ ثًٗهب الالثششؽ المسهٕ ٖىٍو نًـجمبً ٌ فبيٗبً ثبلفونل فنٕ اهنبل    

 ؟االفشاد ارو وٗف ٖىٍو أحذِهب هٗى االذش

406: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ثنبلًلش    ايُ إِوْ أساد ثفولٗٓ الفًبء فٕ اهبل االفشاد اوَّ االفشاد اشى: فٌُٗ •
التظٍسٔ ٌ لٍ إرهبالً وهب فٕ الوهٍل فّزا ذلؾ ثٗى الهـلنك ٌ الونبل،   
فبوَّ الالثششؽ المسهٕ ًٖتذ اإلؿالق ال الوهٍل ٌ فٕ الهـلنك ال ٖنشى   
إِالَّ الـجٗوٓ ٌ الحٗخٗٓ الهشتشوٓ دٌو االفشاد ٌ إِوْ أساد ثفولٗٓ الفًبء اينُ  
لٍ هلّك هلُٗ حىم لسشى إلى اهبل االفشاد فهى الٍاػح اوَّ نخنل ِنزا   
ٍٔ فولٗنٓ اىنٍو نٍرنٍدْ فنٕ         نٍرٍد أٖؼًب فٕ الىلنٕ الـجٗونٕ فنأ

 ؟الالثششؽ المسهٕ ٌ ال اىٍو نٍرٍدْ فٕ الىلٕ الـجٗوٕ

406: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

لذ رِت الهحمك السجضٌاسٔ إلنى اوَّ الىلنٕ الـجٗونٕ هجنبسْ هنى      ٌ •
 ،الهبِٗٓ الالثششؽ الهمسهٕ

ٌ ِزا أٖؼًب نهب ال ٖهىنى الهسنبهذْ هلٗنُ ثونذ ننب هشفًنب ننى اوَّ         •
الالثششؽ الهمسهٕ ٖىٍو نى التومل الخبيٕ ثًٗهب ٖىٍو الىلٕ الـجٗونٕ  
نى التومل األٌل وهب ٖتؼح نى افسٗشَ الهتمذل فىأو ِزا التٍِم يشنأ  

 .نى الخلؾ ثٗى التوملٗى

406: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   



13 

 الوميدالوطلك ٍ 

 :فبلهبِٗٓ الهّهلٓ ِٕ التٕ اتهٗض ثخبطٗتٗى -انٍب الًمـٓ الخبيٌٗٓ •
 .ايّب نًتضهٓ نى الخبسد اثتذاءً فّٕ نى التومل األٌل -األٌلى•
ايّب نلحٍكٓ ثال إػبفٓ لٗذ ٌ حذٍ إلّٗب حتى لٗذ هذل المٗنذ ٌ   -الخبيٗٓ•

اوَّ الًّلش فٕ الهبِٗٓ الهّهلٓ نمظنٍس هلنى     هذل الحذٍ ٌ ِزا ٍِ نوًى
 .رااّب ٌ رااٗباّب

ٌ حًٗئزُ ٖمن الىالل فٕ اوَّ ِزَ الهبِٗٓ ِل ِٕ الالثششؽ المسنهٕ أٌ  •
 .؟ء حبلج الهمسهٕ أٌ  ٕ

407: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

وأيَّّم اافمٍا هلى ايّب لٗست الالثششؽ المسهٕ ٌ اذتلفٍا ثوذ رلنه  ٌ •
أٌ  -(لذَ)وهب رِت إلُٗ طبحت الىفبٖٓ  -فٕ ايّب الالثششؽ الهمسهٕ

ٌ ابثونُ السنٗذ   ( لنذَ )غٗش رله وهب رِت إلُٗ الهحمنك األطنفّبيٕ   
 .األستبر

انٍب ايّب غٗش الالثششؽ الهمسهٕ فّزا طحٗح لهب امنذل ننى اوَّ    -ألٍل•
الهبِٗٓ الهّهلٓ نى التومل األٌل ثًٗهب الالثششؽ الهمسهٕ ننى التومنل   

 .الخبيٕ فىٗف ٖىٍو أحذِهب هٗى االذش

407: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

انٍب اوَّ الهبِٗٓ الهّهلٓ غٗش الالثششؽ المسهٕ فبلنزٔ ٖتحظنل ننى    ٌ •
 :نزهٍم ولهباّم فٕ امشٖش رله أحذ امشٖجٗى

اوَّ الهبِٗٓ الالثششؽ المسهٕ فّٗب حذٍ ٌ لٗذ ٌ ٍِ حذٍ اإلؿنالق ٌ   -1•
هذل التمٗٗذ ٌ ثّزا طبس فٕ لجبل الهمٗذ ثًٗهب الهبِٗنٓ الهّهلنٓ هبسٖنٓ    
هى المٍٗد حتى لٗذ التوشٖٓ هى المٗذ ٌ لّزا وبو ربنوبً ثٗى الهـلنك ٌ  

 .الهمٗذ

407: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

الهبِٗٓ الالثششؽ   ِزا التمشٖت غٗش ابل ثًبءً هلى نب سلىًبَ فٕ نوًىٌ •
المسهٕ نى اوَّ حذٍ اإلؿالق ٌ هذل المٗذ فّٗب حذٍ للحبف ٌ لنٗس ننى   
 ئٍو رات الهبِٗٓ الهلحٍكٓ ثّنزا اللحنبف ٌ ال ٖىنٍو داذنالً فنٕ      
نشحلٓ الهًلٍس ٌ الهشئٕ ثُ، فال نبين نى المٍل ثنأوَّ الهبِٗنٓ الهّهلنٓ    
ِٕ يفس الهفٍّل الهًلٍس ٌ الهشئٕ ثبلالثششؽ المسنهٕ فنبوَّ الهشئنٕ    
ثّزَ الًلبسْ ٖىٍو هبسٖبً هى ول لٗنذ ٌ ٖىنٍو نمظنٍساً هلنى رات     

يوم ثًبءً هلى نسله السٗذ األسنتبر المبئنل ثنأوَّ الالثشنشؽ     . الهبِٗٓ
المسهٕ هجبسْ هى لحبف الهبِٗٓ ٌ لحبف هذل المٗذ فّٗب ال إ ىبل فٕ 
التغبٖش ثًُٗ ٌ ثٗى الهبِٗٓ الهّهلٓ، ألوَّ هذل دذل المٗذ أطجح لٗذاً فنٕ  

 .الهشئٕ ثًلبسْ الالثششؽ المسهٕ ٌ ٍِ أنش صائذ هلى الهبِٗٓ

407: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

اوَّ الهبِٗٓ الهّهلٓ ِٕ التٕ لظش الًّلش فّٗب هلى رااّنب ٌ رااٗباّنب    -2•
الخبيٗٓ لّب ٌ حًٗئنزُ ال ٖهىنى أْوْ ٖحىنم هلّٗنب     الخبطٗٓ   وهب ثًٗب فٕ

ء ذبسد هى رااّب ٌ رااٗباّب نن ايًب يشى ٌرذايبً اوَّ فٕ الالثششؽ  ثشٕ
 .المسهٕ يحىم هلى الهبِٗٓ ثأ ٗبء وخٗشْ ذبسرٓ هى رااّب ٌ رااٗباّب

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ِزا التمشٖت غٗش طحٗح أٖؼنبً، فنبوَّ لظنش الًّلنش هلنى النزات ٌ       ٌ •
ء ذبسد هى يـنبق النزات    الزااٗبت ال ٖستلضل هذل رٍاص الحىم ثشٕ

لٍػٍح اوَّ أٍٔ نٍػٍم فٕ لؼٗٓ هًذ نب ٖلحق ٖمظش الًّلش فنٕ همنذ   
الٍػن نى اله المؼٗٓ هلى رات الهٍػٍم يوم فٕ ؿشف الحىنم إرا  
لٍحق اوَّ الحىم نحهٍل هلى الهٍػٍم فٕ نشاجٓ رااُ أٌ رااٗباُ فنال  
ٖىٍو أرًجٗبً هى الهٍػٍم ٌ إرا لم ٖلحنق رلنه ونبو أرًجٗنبً هنى      
الهٍػٍم، ٌ ِزا أٖؼبً ال فشق فُٗ ثٗى فشع الهٍػٍم الهبِٗٓ الهّهلٓ 
أٌ الالثششؽ المسهٕ فبلظحٗح اوَّ الهبِٗٓ الهّهلٓ هجنبسْ هنى يفنس    

 .الهلحٍف ثبلالثششؽ المسهٕ

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ففٕ احمٗك نوًى أسهبء األرًنبس، ٌ ال إ نىبل    -انٍب الًمـٓ الخبلخٌٓ •
فٕ ايّب غٗش نٍػنٍهٓ للهبِٗنٓ الهمٗنذْ ايهنب الخنالف فنٕ ٌػنوّب        
لخظٍص الهـلمٓ أٌ للزنبنن ثنٗى الهـلمنٓ ٌ الهمٗنذْ ٌ هلنى األٌل      

 .ٖىٍو اإلؿالق نذلٍالً ٌػوٗبً ثخالفُ هلى الخبيٕ

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

 .الىالل فٕ رله ٖمن فٕ نمبنٗىٌ •
فٕ هبلم الخجٍت ٌ إنىبو أْوْ اىنٍو أسنهبء األرًنبس     -الهمبل األٌل•

 :نـلمٓ ٌ ٖهىى أْوْ ٖزوش إ ىبالو حجٍاٗبو ثّزا الظذد

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ٌ ٍِ ًٖبلش فشػٗٓ الٍػن للهبِٗٓ الهـلمٓ وهنب ِنٍ كنبِش     -أٌلّهب•
نى اوَّ اإلؿالق لٗذ حبئٍ ٌ نى  ئٍو ( لذَ)هجبسْ الهحمك الخشاسبيٍٕ 

اللحبف ٌ الظٍسْ ال الهلحٍف ٌ رٔ الظٍسْ، فلٍ وبو لٗذاً فٕ نوًنى  
اسم الزًس النتًن ايـجبلُ هلى الخبسد ألوَّ الهمٗذ ثنبألنش النزًِٕ ال   

 .نحبلٓ

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

اوَّ وٍو اللفق نٍػنٍهبً ثنإصاء الظنٍس ٌ الهفنبِٗم ال الٍرنٍد      : فٌُٗ •
الزًِٕ أٌ الخبسرٕ طحٗح فبوَّ الولمٓ الٍػنوٍٗٓ هلمنٓ اظنٍسٖٓ وهنب     
امذل إِالَّ اوَّ رله الهفٍّل الهستلضل للفق ال ثنذِ ٌ أْوْ ٖىنٍو نلحٍكنبً    
رًِبً ال نحبلٓ ثهوًى اوَّ سهبم اللفق ٖىٍو نخٗشاً لُ فٕ أرِبيًب ٌ ِنٍ  
لحبف ال ٖىٍو نوُ لٗذ ٌ ال ٖمظنذ ثنبإلؿالق أوخنش ننى ِنزا، فنبوَّ       
الهمظٍد اوَّ أسهبء األرًبس اخٗش فٕ الزِى طٍسْ نفٍّل لنٗس نوّنب   

لم ٖلحق نوّنب لٗنذ ثًحنٍ ٖىنٍو      التٕلٗذ ال ايّب اخٗش نفٍّل الهبِٗٓ 
اإلؿالق ثهفٍّنُ االسهٕ نلحٍكبً فٕ الهوًى الهٍػٍم لُ حتى ٖمنبل  

  .ثأيُ انش رًِٕ فال ًٖـجك هلى الخبسرٗبت

408: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ٌ ٍِ ًٖبلش فشػٗٓ الٍػن للزبنن ثٗى الهـلك ٌ الهمٗذ هلى  -حبيّٗهب•
هىس اإل ىبل األٌل اوَّ الهبِٗٓ الهمٗذْ ِٕ التٕ لٍحق نوّب المٗنذ ٌ  
الهبِٗٓ الهـلمٓ ِٕ التٕ لم ٖلحق نوّب لٗذ ٌ الزنبنن ثنٗى الهـلنك ٌ    
الهمٗذ رات الهبِٗٓ ثهب ِٕ ِٕ سٍاءً لٍحق نوّب لٗنذ أل ال ٌ ٌاػنح   
اوَّ ِزا الزبنن ال ٖهىى أْوْ ٖلحق ثحذَ ايُ إرا لٍحلت الهبِٗنٓ فبننب   
أْوْ ٖلحق نوّب المٗذ فتىٍو نمٗذْ أٌ ال ٖلحق فتىنٍو نـلمنٓ ٌ نونُ    

 .؟وٗف ٖهىى الٍػن ثإصاء ربنن ال ٖهىى اظٍسَ ٌ لحبكُ ثحذَ

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

اوَّ الهبِٗٓ حًٗهب يلحلّب ٌ إِوْ وبيت انٍب نـلمٓ أٌ نمٗنذْ   -أٌالً: فٌُٗ •
ٌ لىى حًٗهب ال ٖلحق نوّب لٗذ فوذل لحبكًنب ِنزا ال ٖىنٍو ثًفسنُ     
نلحٍكبً نن لحبف الهبِٗٓ ٌ ايهب ِنٍ ننى وٗفٗنبت لحبكًنب للهبِٗنٓ      
فبلهلحٍف لٗس إِالّ رات الهبِٗٓ الزبنوٓ ثٗى الهـلمٓ ٌ الهمٗنذْ، فلنٍ   
فشع اوَّ الٍاػن حًٗهب الحق الهبِٗٓ ٌ لم ٖلحق نوّب أٔ لٗذ ٌػنن  
اسم الزًس لزات نلحٍكُ فمذ ٌػن اللفق للـجٗوٓ الهّهلنٓ الزبنونٓ   
ثٗى الهـلمٓ ٌ الهمٗذْ ٌ لٍ فنشع اينُ ٌػنوُ للهلحنٍف ثهخنل ِنزا       

 .اللحبف الخبلٕ نى لحبف المٗذ فمذ ٌػن ثإصاء الـجٗوٓ ثمٗذ اإلؿالق

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

لٍ فشع هذل إنىبو لحبف رات الهبِٗٓ الزبنن ثٗى الهـلنك   -حبيٗبًٌ •
ٌ الهمٗذ ثحذَ الزبنوٕ نن رله ال ٖستوظٕ الٍػن ثإصائُ هى ؿشٖنك  
اٍسٗؾ هًٍاو نشٗش إلُٗ نى لجٗل هًٍاو الزبنن ثٗى الهـلك ٌ الهمٗنذ  

 .وهب فٕ نٍاسد الٍػن الوبل ٌ الهٍػٍم لُ الخبصٍ

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

فٕ نشحلٓ اإلحجبت ثوذ الفشاى هى إنىبو الٍػن حجٍانبً   -الخبيٕالهمبل •
للهبِٗٓ الهـلمٓ أٌ الزبنوٓ ثًّٗب ٌ ثٗى الهمٗذْ فّل أسنهبء األرًنبس   

 نٍػٍهٓ ثإصاء األٌل أٌ الخبيٕ؟ 
 . ِزا ثحج استلّبسٔ ثحتٌ •

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

الصحيح فيه اًه  هَضَعة للو هية الوهولة الج هعة بيي الوطلماة ٍ  ٍ •
الوميدة بشه دة الَجداى الم ضي بعدم عٌ ية في هَازد اساتعو ل اسان   

 ،الجٌس هع الميد إِالَّ إذا ك ى على خالف همده ت الحكوة
فلٍ فشع فٕ نٍسد اذتالل نمذنبت الحىهٓ وهنب فنٕ ننٍاسد ونٍو      •

الهتىلم فٕ نمبل اإلِهبل ٌ اإلرهبل ال الجٗبو فال يحس ثأٍٔ هًبٖٓ نى 
للهـلنك   نٍػنٍهبً استوهبل اسم الزًس نن لحبف المٗذ نن ايُ لٍ وبو 

 .لىبو فُٗ هًبٖٓ الهزبص

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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أْوْ يشٗش فٕ ذباهٓ الجحج إلى التمبثنل ثنٗى اإلؿنالق ٌ التمٗٗنذ     ثمٕ •
الخجٍاٗٗى، أٔ ثحست هبلم اللحبف ٌ ايُ نى أٍٔ ألسبل التمبثنل ٌ انٍنب   
التمبثل اإلحجبإ ثًّٗهب أٔ ثحست هبلم الذاللٓ فٍّ ننى اٍاثنن ثحنج    

 .نمذنبت الحىهٓ

410: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

السٗذ األستبر اوَّ التمبثل ثًّٗهب امبثل التؼبد ٌ ِزا نجًى نًُ هلى روش •
اوَّ اإلؿالق ٌ الالثششؽ المسهٕ هجبسْ هى لحبف هذل دذل المٗذ وهب 
اوَّ التمٗٗذ هجبسْ هى لحبف دذلُ فّهب انشاو ٌرٍدٖبو ال ٖزتهونبو ٌ  

 .ٍِ نوًى التؼبد، ٌ لىًه هشفت فسبد الهجًى
اوَّ التمبثل ثًّٗهب امبثنل الونذل ٌ الهلىنٓ    ( لذَ)ٌ أفبد الهحمك الًبئًٕٗ •

فٍّ ٖسلّم اوَّ اإلؿالق هذل المٗذ ٌ لىًُ ٖمٍل ثأينُ هجنبسْ هنى هنذل     
 .التمٗٗذ فٕ نٍسد لبثل للتمٗٗذ

410: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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اوَّ اإلؿالق الخجٍإ للهبِٗٓ ال ٖشتشؽ فُٗ أوْ اىٍو الهبِٗٓ لبثلٓ للتمٗٗذ، فبوَّ سنوٓ الهبِٗنٓ ٌ   : فٌُٗ •

ايـجبلّب هلى اهبل االفشاد أنش راإ لّب نب لم ٖخجت إػبفٓ المٗذ فٕ نمبل اللحبف، يوم اإلؿالق اإلحجبإ 
فٕ نمبل الذاللٓ الخبثت ثهمذنبت الحىهٓ نًٍؽ ثمبثلٗٓ الهٍسد للتمٗٗذ فبينُ ننن هنذل إنىبينُ ال انتم      

 .إِالَّ اوَّ ِزا ذبسد هى نحل الىالل فىأيُ ٌلن ذلؾ ثٗى هبلهٕ الخجٍت ٌ اإلحجبت. نمذنبت الحىهٓ
ٌ ِىزا ٖتوٗى المٍل الخبلج فٕ التمبثل ثٗى اإلؿالق ٌ التمٗٗذ ٌ ٍِ امبثل السلت ٌ اإلٖزبة فبيُ ٖىفٕ •

 .فٕ اإلؿالق هذل التمٗٗذ
يوم ثبلذلٓ التمٗٗذ ٖظًن نفٍّنبً ٌحذايٗبً رذٖذاً ثًبءً هلى نب امذل فٕ ثحج الًست الًبلظٓ نى الهونبيٕ  •

الحشفٗٓ ٌ لٗس يسجتُ إلى الهـلك يسجٓ األوخش إلى األلل لٗىٍو التمبثل ثًّٗهب ثًحٍ السلت ٌ اإلٖزبة 
فٕ الهمذاس الضائذ، فًّبن نفٍّنبو أحذِهب الهـلك ٌ ٍِ األٌسن ٌ االذش الهمٗذ ٌ ٍِ األػٗك طذلبً ٌ 
الهفٍّل الهـلك دائهبً ٖىٍو نـلمبً ٌ الهمٗذ دائهبً وزله أٖؼبً ال اوَّ أحذِهب ٖوشع هلى االذش، إِالَّ ايُ 
حٗج وبو نزشد هذل التمٗٗذ ٖسبٌق حجٍت اإلؿالق ٌ لٍ وبو التمٗٗذ ٍٖرت اجذل الهفّنٍل األٌل إلنى   

 .نفٍّل آذش أنىى أْوْ ٖمبل ثًحٍ التسبنح اوَّ التمبثل ثًّٗهب امبثل السلت ٌ اإلٖزبة
  ٌ ًِبن ثوغ الخهشات الوهلٗٓ الهتشاجٓ ثٗى األلٍال•

409: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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ايُ ثًبءً هلى المٍل الخبلج ال ٖتظٍس  ك حبلج فٕ لجبل الهـلنك   -نًّب•
ٌ الهمٗذ ثًٗهب ال نٍرت الفتشاع استحبلٓ الشنك الخبلنج ثًنبءً هلنى     
المٍلٗى ا٘ذشٖى فٗسهى ثبلهبِٗٓ الهّهلٓ نخالً ٌ نى ًِب ايزش الىنالل  
هًذِم إلى التىلم فٕ إنىبو الشك الخبلج ٌ استحبلتُ فنزِت ثوؼنّم   
إلى استحبلتُ حجٍابً ٌ رِت اذش إلى إنىبيُ حم ايزش الىالل إلى ايُ ننب  
ِٕ يتٗزٓ ِزا الشك فّل ٍِ ٖوًٕ حجنٍت الحىنم للهمٗنذ أٌ لهـلنك     
االفشاد؟ فمبل ثوؼّم ثأوَّ يتٗزتُ اإلؿالق ٌ سهبَ ثنبإلؿالق النزاإ ٌ   

 .سهى الهـلك ثبلهـلك اللحبكٕ

411: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 الوميدالوطلك ٍ 

ايُ ثًبءً هلى المٍل ثبسنتحبلٓ التمٗٗنذ ثهنب ٖىنٍو فنٕ ؿنٍل        -نًّبٌ •
ٖتوٗى اإلؿالق لٍ اذتشينب المنٍل الخبلنج ٌ     -أٔ المٍٗد الخبيٗٓ -الحىم

ٖستحٗل اإلؿالق ثًبءً هلى المٍل الخبيٕ فبوَّ اإلؿالق ثًبءً هلُٗ نومٍل 
 .فٕ نٍسد لبثل للتمٗٗذ ٌ الهفشٌع استحبلتُ

411: ، ص3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل   
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 -:فٕ نمذنبت الحىهٓ -:الخبيٕالفظل  •
هشفًب فٕ الفظل السبثك اوَّ اسم الزنًس ال داللنٓ لنُ ثبلٍػنن هلنى      •

اإلؿالق إر ايُ لم ٍٖػن لخظٍص الهـلك ثل ايهب ٌػن للزنبنن ثنٗى   
لىى ال إ ىبل فٕ داللتُ هلى رله ٌ لٍ فٕ الزهلٓ . الهـلك ٌ الهمٗذ

ٌ ػهى  شٌؽ نوًٗٓ، فال ثذِ نى أْوْ اىٍو ِنزَ الذاللنٓ نجًٗنٓ هلنى     
أسبس لشًٖٓ هبنٓ امتؼٕ اإلؿالق ٌ ِزَ المشًٖنٓ الوبننٓ ِنٕ التنٕ     

 .اسهى ثهمذنبت الحىهٓ

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 :ٌ فٕ نمذنبت الحىهٓ نسلىبو•
هادلَل  ٌ إِوْ لم ٖىى ننذلٍالً ٌػنوبً السنم الزنًس لىًنُ       اإلطالق•

 . ًٖومذ هبدْ فٕ والل الهتىلم التزاهي لظهَز ح لي سي لي
 
أْوْ ٖمبل ثأوَّ اسم الزًس ٌ إِوْ وبو نٍػٍهبً للـجٗوٓ  -الهسله الخبيٕ•

الهّهلٓ ثحٗج لٍ استوهل فٕ الهمٗذ لم ٖىى نزبصاً، لىنى هنذل رونش    
المٗذ ثًفسُ ٖذل هلى اإلؿالق نى دٌو حبرنٓ إلنى التهسنه ثنزان     
اللٍّس الحبلٕ السٗبلٕ الهزوٍس فٕ الهسله األٌل، ٌ ِزا الىنالل لنُ   

 :امشٖجبو
     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل  
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 :ٌ فٕ نمذنبت الحىهٓ نسلىبو•
ٌ إِوْ لم ٖىى ننذلٍالً ٌػنوبً السنم     اإلطالقٍِ اوَّ  -األٌلالهسله •

ًٖومذ هبدْ فٕ ونالل   هدلَل التزاهي لظهَز ح لي سي ليالزًس لىًُ 
 . الهتىلم

 
 

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ظهَز ح ل الوتكلن فاي اًاه   هجبسْ هى الظهَز الح لي السي لي ِزا ٌ •
فبوَّ ِزا اللٍّس الحبلٕ ٖذل ثنباللتضال  . بصدد بي ى تو م هساهه بكالهه

هلى اوَّ ِزا الهتىلم لذ لظذ الهـلك ال الهمٗذ، فبيُ إِوْ وبو لذ لظنذ  
رله ايُ لم ٖجٗى اهبل نشانُ ثىالنُ إر ايُ ربء ثلفنق    الهمٗذ وبو نوًى

أٌ هلنى التمٗٗنذ    -ٖذل هلى الهبِٗٓ ٌ لم ٖأتَ ثلفق ٖذل هلنى المٗنذ  
 فٗىٍو لذ ثٗى ثىالنُ ثوغ نشانُ ال اهبل نشانُ،  -ثبلتوجٗش األطح

الذاللٓ االلتضانٗٓ  فهمتؼىِزا ذلف اللٍّس الحبلٕ السٗبلٕ الهزوٍس ٌ •
  .لّزا اللٍّس الحبلٕ ايُ أساد الهـلك

     411       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 : ًِب لذ ٖجذٌ اهتشاع حبطلٌُ •
ِزا الخلف الصل هلى وال التمذٖشٖى أهًٕ سٍاء وبو نشادَ الهـلنك  اوَّ •

وهب كّنش فنٕ الفظنل     -أٌ وبو نشادَ الهمٗذ، ألوَّ ذظٍطٗٓ اإلؿالق
غٗش داذلٓ فٕ الهوًى الهٍػٍم لُ اسم الزًس، فىهب ايُ إرا  -السبثك

أساد الهمٗذ فٍّ لم ٖجٗى اهبل نشانُ ثىالنُ وزله لٍ أساد الهـلنك لنم   
ٖجٗى اهبل نشانُ ثىالنُ أٖؼب ألوَّ اسم الزًس ال ٖنذلّ إِالَّ هلنى رات   

 .اإلؿالق دٌو ذظٍطٗٓ اإلؿالق ٌ التمٗٗذ

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 :ٖهىى التخلض هى ِزا االهتشاع ثأحذ أرٍثٓ حالحٌٓ •
غٗنش   -وهنب  نشحًبَ سنبثمبً    -اوَّ ذظٍطٗٓ اإلؿالق -الزٍاة األٌل•

داذلٓ احت اللحبف ثل ايهب ِٕ نى  نئٍو اللحنبف راانُ ٌ اللّنٍس     
الحبلٕ السٗبلٕ الهزوٍس ايهب ٖمتؼٕ وٍو الهتىلم ثظذد ثٗبو ونل ننب   
ٖذذل احت لحبكُ ال ول نب ٍِ فٕ رًِنُ حتنى ننب ٖنشاجؾ ثنزات      

 .اللحبف

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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 همده ت الحكوة

ٌ حًٗئزُ إِوْ وبو نشانُ الهـلك فهب ٖذذل احت لحبكُ ال ٖضٖذ هلنى   •
رات الهبِٗٓ فلٗس هلُٗ ثهمتؼى اللٍّس الهزوٍس إِالَّ أْوْ ٖأإ ثهب ٖذل 
هلى رات الهبِٗٓ ٌ ٖىفٕ رله لالرتًبة هى نخبلفٓ ِزا اللّنٍس، ٌ  
انٍب إِوْ وبو نشادَ الهمٗذ فهى الٍاػح اوَّ نب ٖذذل احت لحبكنُ ٖضٖنذ   
هلى رات الهبِٗٓ أليُ حًٗئزُ ايهب ٖشى الهبِٗنٓ الهمٗنذْ ال ذظنٍص    
رات الهبِٗٓ فٗزت هلُٗ أْوْ ٖأإ ثهب ٖنذل هلنى المٗنذ ٌ إِالَّ ذنبلف     

 . اللٍّس الهزوٍس

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ِىزا ٖلّش ايُ ال ٖلضل الخلف هلى ونال التمنذٖشٖى ثنل ايهنب ٖلنضل      ٌ •
الخلف فٕ فشع إسادْ الهمٗذ فحست ٌ ثّنزا ٖنتم الذاللنٓ االلتضانٗنٓ     

 .هلى إسادْ اإلؿالق

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ال ٖخفى اوَّ ِزا الزٍاة ايهب ٖتم ثًبءً هلى ننب رِجًنب إلٗنُ ننى اوَّ     ٌ •
ذظٍطٗٓ اإلؿالق فٕ الهـلمبت غٗش داذلٓ احت اللحبف ثل ايهب ِٕ 

ٌ انٍب ثًبءً هلى نب رِت إلُٗ السٗذ األستبر نى . نى  ئٍو اللحبف رااُ
اوَّ الهـلك نب لٍحق فُٗ هذل المٗذ ثحٗج اىٍو ذظٍطنٗٓ اإلؿنالق   

فال ٖتم الزٍاة الهزوٍس، إر ٖمبل حًٗئزُ ثأيُ فٕ . داذلٓ احت اللحبف
فشع إسادْ اإلؿالق أٖؼبً ٍٖرذ احت لحبف الهتىلم انش صائنذ هلنى   

 .رات الهبِٗٓ لم ٖجًٍُٗ فٕ والنُ ٌ ِزا ذلف اللٍّس الحبلٕ الهزوٍس

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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ايًب لٍ سلهًب ثأوَّ ذظٍطٗٓ اإلؿنالق داذلنٓ احنت     -الخبيٕالزٍاة •
اللحبف ٌفبلبً للسٗذ األستبر فًمٍل ثأوَّ ذظٍطٗٓ اإلؿالق ايهب اذذل 

الهذلٍل التظٍسٔ للفنق ٌ انٍنب فنٕ نشحلنٓ      نشحلٓاحت اللحبف فٕ 
الهذلٍل الزذٔ أهًٕ نشحلٓ اإلسًبد ٌ الحىم فنال ٖهىنى أْوْ اىنٍو    
ذظٍطٗٓ اإلؿالق نلحٍكٓ ٌ داذلٓ ػهى الهشاد الزذٔ للهنتىلم إر  
ايُ ٖستلضل حًٗئزُ حهل الهحهٍل ال هلى رات الهٍػٍم ثهب ِنٍ فنبو    
فٕ الخبسد ثل هلى رات الهٍػٍم ثهب ٍِ نـلك ٌ نزشد هى المٗنذ ٌ  
ِزا الصل فبسذ إر نى الٍاػح ايُ لٗس نى افشاد ِنزا الهٍػنٍم فنٕ    
الخبسد نب ٖىٍو نـلمبً ٌ نزشداً هى المٗذ ونٕ ٖىنٍو ِنٍ الهمظنٍد     

 .ثبلهحهل

    412       3 ج( اله شوي)بحَث في علن األصَل 
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إراً فخظٍطٗٓ اإلؿالق هلى فشع إسادْ الهـلك إِوْ وبو داذالً احت  •
اللحبف فبيهب ٍِ نى  ئٍو االستوهبل للفنق ٌ انِنب ثلحنبف الهنذلٍل     
الزذٔ فال  ه فٕ اوَّ نب ٍِ الهمظنٍد ايهنب ِنٍ رات الهبِٗنٓ دٌو     

 . لحبف ذظٍطٗٓ اإلؿالق فّٗب
نب روش نى كٍّس حبل الهتىلم فٕ ايُ فٕ نمنبل ثٗبينُ اهنبل نشاننُ     ٌ •

حنبل    ثىالنُ ايهب ٍِ ثلحبف الهذلٍل الزذٔ للىنالل أٔ اوَّ نمتؼنى  
 .الهتىلم اوَّ ول نب ٖذذل فٕ نشادَ الزذٔ ٖجًُٗ ثىالنُ
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حًٗئزُ إِوْ وبو ٖشٖذ الهـلك فلٗس فٕ نشادَ الزذٔ أنش صائذ هلى فٍّ •
رات الهبِٗٓ وهب ٌػحًبَ، ٌ إِوْ وبو ٖشٖذ الهمٗنذ فٍٗرنذ فنٕ ننشادَ     

ٌ ثزله ٖىٍو لنذ  . الزذٍٔ أنش صائذ هلى رات الهبِٗٓ ال ثذِ نى ثٗبيُ
 .ذبلف اللٍّس الحبلٕ الهزوٍس هلى الفشع الخبيٕ دٌو الفشع األٌل
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ايًب لٍ اًبصلًب هى الزنٍاثٗى السنبثمٗى ٌ افتشػنًب اوَّ     -الخبلجالزٍاة •
ذظٍطٗٓ اإلؿالق داذلٓ احنت اللحنبف حتنى فنٕ نشحلنٓ الهنشاد       

اوَّ إسادْ الهـلك ٌ إِوْ وبو ذلفبً أٖؼنبً لللّنٍس   : الزذٔ نن رله يمٍل
الحبلٕ الهزوٍس وإسادْ الهمٗذ لىى ٖهىى اوٗنٗى الهـلنك فنٕ نمبثنل     
الهمٗذ ثأطبلٓ هذل الوًبٖنٓ الضائنذْ ثًنبءً هلنى دهنٍى اوَّ ذظٍطنٗٓ       
اإلؿالق ألل نئٍيٓ نى ذظٍطٗٓ التمٗٗذ، فبوَّ صٖبدْ الهـلك هلى رات 
الهبِٗٓ ٌ إِوْ لم اىى امل ثبلًلش الذٍلٗك هى صٖبدْ الهمٗذ ألوَّ ِزا ٖضٖذ 
هلى رات الهبِٗٓ ثلحبف هذل دذنل المٗنذ ٌ ران لٗنذ ٌ ران ٖضٖنذ     

 ،هلّٗب ثلحبف دذل المٗذ
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لىى الًّلش الوشفٕ ٖمؼٕ ثأللٗٓ صٖبدْ الهـلك هى صٖنبدْ الهمٗنذ، ألوَّ    •
صٖبدْ الهـلك هجبسْ هى لحبف الوذل ٌ صٖبدْ الهمٗذ هجبسْ هى لحنبف  
الٍرٍد فإسادْ الهـلك اظجح ألل هًبٖٓ ٌ أللّ نخبلفٓ لللٍّس الحنبلٕ  

 .الهزوٍس نى إسادْ الهمٗذ ثحست ِزا الًّلش فٗتوٍٗى األٌل ثبألكّشٖٓ
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حالحٓ أرٍثٓ ٖهىى أْوْ ُٖزبة ثّب هى االهتنشاع الهنزوٍس هلنى    ِزَ •
 .الهسله األٌل فٕ نمذنبت الحىهٓ
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ِزا الهسله ابل ٌ طحٗح ٌ ثُ الّش الًىتٓ فٗهب يمٍلُ دائهبً ننى اوَّ  ٌ •
اإلطالق الحكوي اًو  يستبط ب لودلَل التصديمي للكالم ال ب لوادلَل  

، أليُ وهب أٌػحًب فشم اللٍّس الحبلٕ السنٗبلٕ الهنزوٍس ٌ   التصَزي
هجنبسْ هنى    -وهب سجك -ٍِ ايهب ٖوٗى الهذلٍل التظذٖمٕ للىالل أليُ

كٍّس حبل الهتىلم فٕ ايُ ثظذد ثٗبو اهنبل نبلنُ دذنل فنٕ حىهنُ      
الزذٔ ثىالنُ ٌ الهذلٍل االلتضانٕ لّزا اللٍّس اوَّ ِزا الهتىلم الّنزٔ  
التظش فٕ والنُ ثهب ٖذل هلى رات الهبِٗٓ لٗس فٕ نشادَ الزذٔ لٗذ 
صائذ هلى نب دل هلُٗ والنُ ٌ ِزا وهب اشاَ إؿالق فٕ نشحلنٓ الهنشاد   
الزذٔ للهتىلم نّهب اذتشيب نى األرٍثٓ الخالحٓ هلى االهتشاع الّنزٔ  

 .سجك روشَ
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ًِب لذ ٖمبل ثأو الٍرذاو لبع ثنبو اإلؿنالق حبثنت فنٕ نشحلنٓ      ٌ •
نخالً يزذ اوّ نب ( أحلّ اللَُّ الجٗن)الهذلٍل التظٍسٔ فبيًب نتى نب سهوًب 

ايهب ِٕ طٍسْ رًِٗنٓ هنى نبِٗنٓ    ( الجٗن)ًٖـجن فٕ أرِبيًب نى ولهٓ 
الجٗن نى دٌو أْوْ ٖىٍو إلى رًجّب طٍسْ هى المٗنذ، إراً فمنذ اظنٍسيب    

ثًبءً هلى نب اذتشيبَ نى اوَّ  -الهبِٗٓ نى دٌو لٗذ ٌ ٍِ نوًى اإلؿالق
ٌ ِزا نوًنبَ   -اإلؿالق هجبسْ هى هذل لحبف المٗذ ال لحبف هذل المٗذ

دلّت داللٓ اظٍسٖٓ ٌ ثمـن الًّلش هنى نشحلنٓ الهنشاد    ( الجٗن)اوَّ ولهٓ 
 .الزذٍٔ هلى الهبِٗٓ الهـلمٓ للجٗن
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ايُ ال إ ىبل فٕ حظٍل الظٍسْ الهـلمٓ هى الهبِٗٓ فنٕ  : الزٍاةٌ •
رِى السبنن ثًبءً هلى نب يحى هلُٗ نى اوَّ اإلؿالق ِنٍ هنذل لحنبف    

لىى ِزا ال ٖوًٕ اوَّ ِزَ الظٍسْ الهـلمنٓ لنذ حظنلت ثتنأحٗش     . المٗذ
اللفق ثىال هًظشّٖب فبوَّ الوًظش الٍرنٍدٍٔ فنٕ ِنزَ الظنٍسْ الّنزٔ      
ٖسبٌق رات الهبِٗٓ ال  ه فٕ حظٍلُ ثتأحٗش اللفق فّنٍ إراً ننذلٍل    
للّفق لىى الوًظش الوذنٕ نًّب الّزٔ ٍِ هجبسْ هنى هنذل المٗنذ غٗنش     
حبطل ثتأحٗش اللفق ثل ايهب ٍِ أحش اىًٍٖٕ لوذل ٌرٍد نب ٖنذل هلنى   

فوذل حظنٍل طنٍسْ   ( ء نولٍل لوذل هلّتُ هذل الشٕ)المٗذ ػشٌسْ اوَّ 
المٗذ فٕ رِى السبنن نولٍل لوذل ا تهبل والل الهتىلم هلى نب ٍٖرت 

 .حظٍل رله فٕ رًُِ
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ٌ ثّزا ٖلّش اوَّ اإلؿالق الّزٔ يشوش ثُ ٌرذايبً همٗت اللفق غٗش يب ئ  •
المٗذ،   نى داللٓ اللفق هلُٗ ثل ايهب ٍِ يب ئ نى هذل داللٓ اللفق هلى

إراً فٍّ انش اىًٍٖٕ ال ٖهىى احهٗلُ هلى الهتىلم إر لٗس الهتىلم ٍِ 
الّزٔ وٍٍو ِزا اإلؿالق فٕ رِى الهخبؿت ثىالننُ فلنٗس فنٕ ِنزا     
اإلؿالق التىًٍٖٕ أٍٔ وشف هى نشاد الهنتىلم لنٗهىى التهسنه ثنُ     

ٌ ِزا ثخالف نب إرا وبو اإلؿنالق التظنٍسٔ   . إلحجبت إسادْ اإلؿالق
نذلٍالً هلُٗ ثبللفق فبيُ حًٗئزُ ٖىشف هنى ننشاد الهنتىلم ٌ ٖهىنى     

 .التهسه ثُ إلحجبت إسادْ اإلؿالق
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فمذ كّش اوَّ اإلؿالق ثًبءً هلى ِزا الهسنله األٌل ايهنب ِنٍ فنٕ     إراً •
نشحلٓ نشاد الهتىلم ٌ لٗس داذالً فٕ الهذلٍل التظٍسٔ لىالنُ ٌ إِوْ 
وبو الحبطل اىًٍٖبً فٕ رِى السبنن هًذ إؿالق اللفق ِنٕ الظنٍسْ   
الهـلمٓ هى الهبِٗٓ ثًبءً هلى اوَّ اإلؿالق هذل لحبف المٗنذ ال لحنبف   

 .هذل المٗذ
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أْوْ ٖمبل ثأوَّ اسم الزًس ٌ إِوْ وبو نٍػٍهبً للـجٗوٓ  -الخبيٕالهسله •
الهّهلٓ ثحٗج لٍ استوهل فٕ الهمٗذ لم ٖىى نزبصاً، لىنى هنذل رونش    
المٗذ ثًفسُ ٖذل هلى اإلؿالق نى دٌو حبرنٓ إلنى التهسنه ثنزان     
اللٍّس الحبلٕ السٗبلٕ الهزوٍس فٕ الهسله األٌل، ٌ ِزا الىنالل لنُ   

 :امشٖجبو
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أْوْ ٖمبل ثأوَّ اسم الزًس فٕ حذِّ رااُ نٍػٍم للـجٗوٓ الهّهلٓ لىى  -األٌلالتمشٖت •

هذل روش المٗذ نٍػٍم ثٍػن آذش لخظٍطٗٓ اإلؿالق ثحٗج ٖىنٍو ِنزا الٍػنن    
أٌ هلنى اسنم الزنًس راانُ ننن      ( هنذل رونش المٗنذ   )الخبيٕ نًظجبً انٍب هلى نزشد 

ذظٍطٗٓ هذل المٗذ لٗىٍو اسم الزًس نٍػٍهبً ثٍػوٗى أحذِهب ال ثششؽ ازنبَ  
روش المٗذ ٌ هذنُ ٌ الخبيٕ نششٌؽ ثوذل روش المٗذ، ٌ الهٍػٍم فٕ الٍػن األٌل ٍِ 
رات الـجٗوٓ الهّهلٓ ٌ فٕ الٍػن الخبيٕ ٍِ ذظنٍص الـجٗونٓ الهـلمنٓ، ٌ حًٗئنزُ     

أٌ هلنى اسنم الزنًس    ( هذل روش المٗذ)سٍاءً وبو الٍػن الخبيٕ نًظجبً هلى نزشد 
رااُ نن ِزَ الخظٍطٗٓ، فبوَّ اسم الزًس لٍ استوهل ٌحذَ نى دٌو لٗذ استفٗذ نى 
رله اإلؿالق ثجشوٓ الٍػن الخبيٕ ٌ انِب إرا استوهل نن المٗذ استفٗذ نًُ الهمٗذ ننى  
دٌو أوْ ٖلضل الهزبصٖٓ، ألوَّ اسم الزًس لٍ استوهل نن المٗذ فلنٗس لنُ حًٗئنزُ إِالّ    

هلنى   -ثًحٍ اوذد الذال ٌ الهذلٍل -ٌػنٌ ٌاحذ للـجٗوٓ الهّهلٓ فٗذل ٍِ نن المٗذ
ٌ ثّزا يستـٗن أوْ يزتًت الهزبصٖٓ فنٕ ننٍاسد التمٗٗنذ فنٕ حنٗى      . الـجٗوٓ الهمٗذْ

 .يستفٗذ الهـلك فٕ نٍاسد اإلؿالق
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 416: ، ص3 د( الّب هٕ)فٕ هلم األطٍل ثحٍث •
ايُ ثًبءً هلى وٍو الٍػن الخبيٕ نًظجبً هلى اسم الزًس نن ذظٍطٗٓ التزشد هى روش المٗذ سٍف ٖىٍو اسنم الزنًس نشنتشوبً لفلٗنبً هًنذ      : لذ ٖمبل•

 .استوهبلُ نزشداً هى المٗذ ٌ حًٗئزُ نب الهوٍٗى للٍػن الخبيٕ فٕ نمبثل الٍػن األٌل حتى يستفٗذ اإلؿالق ثبلٍػن الخبيٕ
ثأوَّ األطل فٕ الهشتشن اللفلٕ أْوْ ٖىٍو نستوهالً فٕ رهٗن نوبيُٗ ٌ ايهب يشفن الٗذ هى رله الستلضانُ اونذد اللحنبف ٌ ِنٍ    : ٌ لذ ٖزبة هلى ِزا•

لنٓ نٍرنٍدْ   هّهًِب ال ٖستلضل رله ألوَّ الهٍػٍم لُ ثبلٍػن األٌل ِٕ الـجٗوٓ الهّهلٓ ٌ الهٍػٍم لُ ثبلٍػن الخبيٕ ِٕ الـجٗوٓ الهـلمٓ ٌ الـجٗونٓ ال 
ٌاحنذ   حنبف ػهى الـجٗوٓ الهـلمٓ إراً فجإنىبو الهتىلم أْوْ ٖلحق الـجٗوٓ الهّهلٓ ػهى الحظٓ الهـلمٓ نًّب ٌ ثزله ٖىٍو لذ الحق وال الهوًٗنٗى ثل 

ٌ الًتٗزنٓ ِنٕ    -ثنبلًحٍ الّنزٔ روشينب    -فٗستوهل اللفق فّٗهب ٌ ؿبلهب ال اٍرذ غبئلٓ اوذد اللحبف فٕ الهمبل فبلهتوٗى حهل اللفق هلى وال الهوًٗٗى
 .اإلؿالق أليُّ لذ لظذ الـجٗوٓ الهّهلٓ ػهى الحظٓ الهـلمٓ

ثٍػن ٌاحنذ  ٍم ِزا نب لذ ٖزبة ثُ هلى االهتشاع الهزوٍس فبوْ ام فٍّ ٌ إِالَّ فبلهتوٗى فٕ ِزا التمشٖت ٍِ المٍل ثأوَّ اسم الزًس فٕ حذِّ رااُ نٍػ•
 .فمؾ ٌ ٍِ للـجٗوٓ الهّهلٓ لىى ذظٍطٗٓ ازشدَ هى روش المٗذ نٍػٍهٓ ثٍػن نستمل لخظٍطٗٓ اإلؿالق

 .ِزا ٍِ التمشٖت األٌل الستفبدْ اإلؿالق نى هذل روش المٗذ ثال حبرٓ إلى التهسه ثبللٍّس الحبلٕ الهزوٍس فٕ الهسله األٌل•
فٕ ننٍاسد هنذل اهبنٗنٓ ران اللّنٍس      -ايُ ذالف االستلّبس الوشفٕ، فبوَّ الهلحٍف ذبسربً -ثوذ االهتشاف ثهومٍلٗتُ حجٍابً -ٌ ٖشد هلى ِزا التمشٖت•

ٌ ِزا نًجُ ٌرذايٕ لوذل إنىبو االستغًبء هى ران اللٍّس . ايًب ال يستفٗذ اإلؿالق ثهزشد هذل روش المٗذ -الحبلٕ السٗبلٕ الهزوٍس فٕ الهسله األٌل
 .الحبلٕ ٌ هذل وفبٖٓ ازشد الىالل هى المٗذ للذاللٓ هلى اإلؿالق

•  
•  
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