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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؼشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابسد، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشزشٓػلى ًفس هسزذ 
 .ٍرِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاجت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خظًص المسجد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم جًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الجح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الزحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗزَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 

 ثل األحًؽ *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔجًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم جًاس التأخٕز إلى الجح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلجح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔجًسالزجًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز جبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔجًس ًَ التجبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رجًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مجبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ػؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

الزٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍرت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسزذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 

ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خظاًص المساجد  ماب َاً       *•
 .الحق

لً بن المٕقب  ًَ المسجد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔجت ثال   **•
 .ٔجًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



6 

 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسزذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔجًس لاٍ اإلحازام خابرج المساجد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابسد       

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسزذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المساجد   ***•

المساجد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازيع   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئغ ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔجًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الجح ّ فبلتجدٔد فٓ الجح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبؽ المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى راَاص اإلحاشام   
هي رو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تخجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَرت لالؼوئٌبى،

 ػي الَحَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *ربصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الؽشٗك ه٘مبتبى ٗزت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تزذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔجت ػفٍٕ *•

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗصل فٖ ؼشٗمِ للى هىٔ للى هَظغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ رابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ج   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخػ هستم٘ن

 الو٘مبت للى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبصل لواي سوات الؽابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشض لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابغ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتظًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الجًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازع إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .الخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي هٌِ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

تخجت تله الوَال٘ت هغ فمذ الؼلن ثبلجٌ٘ٔ الششػ٘ٔ أٍ الشا٘بع   3هسألٔ •
 الوَرت لالؼوئٌبى،

 ػي الَحَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

 الوَال٘تتله تخجت •
 الؼلن–

 الجٌ٘ٔ الششػ٘ٔ•
 الوَرت لالؼوئٌبى،الش٘بع •

 الَحَقػي فعال  الظيأّل االؼالع هغ حصَل لَل –

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

 العلم

 البينة الشرعية

الشياع الموجب 
 لالطمئنان

قول أهل 
االطالع مع 
 حصول الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

 البينة الشرعية

قول أهل 
مع االطالع 

 حصول الظن



18 

 تثجت تفك المًاقٕت

 العلم

البينة 
 الشرعية

 االطمئنان

 الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

البينة 
 الشرعية

 الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



20 

  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

البينة 
 الشرعية

قول أهل 
 االطالع



21 

  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

  الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

لو لم يكن •
 تخصصيا

قول أهل 
 الخبرة

لو كان •
 تخصصيا

 اإلحتياط



22 

  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

  الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

 اإلحتياط

 الظن



23 

 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تخجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَرت لالؼوئٌبى،

 ػي الَحَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي 

 ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حظل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔجت اإلحتٕبؽ ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىماب محبساتاٍ لإس    .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 
أي مفحقابً   لً  بن المًػغ قزٔجبً مه المٕقب   مب  ذالك، فإوٍ حسٓ

ي حدسآ لاً  ابن     ثبلحسٓ  مب لً  بن المًػغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل ػه المٕقب  ي غٕز مؼزيف لدى الىبس ثؼٕداً

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

الالسم حظًل الؼفّ ثبلمحب اِ إن أمكه، ي إلّب فبلظهّ الحبطال ماه   ي •
، ي مغ ػدمٍ أٔؼبً فبلالسم الذَبة إلى المٕقاب   (2)قًل أَل الخجزِ 

أي اإلحزام مه أي ل مًػغ احتمبلٍ ي استمزار الىٕ ّ ي التفجّٕ إلى آخز 
 مًاػؼٍ، 

 
 (.آلب ظ٘بء. )هغ ػذم تحمّك ششائػ الجٌّ٘ٔ فِ٘ لشىبل ووب ال ٗخفى( 2)•

 637: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

  ٔؼزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، مغ أوّاٍ   ٔجاًس،   ي •
ي   ٔجًس إجزاء أطبلّ إ ا  بن ثؼىًان ا حتٕبؽ، ( 3)ألوٍّ   ثأس ثٍ 

ػدم الًطًل إلى المحب اِ، أي أطبلّ ػدم يجًة اإلحزام، ألوُّماب    
ٔثجتبن  ًن مب ثؼد  لاك محاب اِ، ي الم ازيع لاشيم  اًن إوشابء       

  اإلحزام مه المحب اِ، 
فِ٘ لشىبل ثل هٌغ لَ للٌب ثحشهأ اإلحاشام لجال الَصاَل للاى      ( 3)•

الوحبرآ هغ رشٗبى األصل الوَظَػٖ أٍ الحىوٖ فِ٘ فابلالصم لوخال   
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ّزا الشخص التخلّص ثبلٌزس

 637: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحازم فآ   ( 1)ي ٔجًس لمثل َذا الشخض •
أي ل مًػغ ا حتمبل أي قجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه جًاس  لك مغ الىاذر، ي  

فٓ طًرِ الظهّ أٔؼبً ػدم ا  ت بء ثاٍ، ي إػمابل أحاد َاذٌ     ( 2)األحًؽ 
األُمًر، ي إن  بن األقًى ا  ت بء، ثل األحًؽ ػدم ا  ت بء ثبلمحب اِ مغ 

 إمكبن الذَبة إلى المٕقب ، لكه األقًى مب   زوب مه جًاسٌ مطفقبً،  
 (.األصفْبًٖ، الٌبئٌٖ٘. )ّزا َّ األحَغ( 1)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل َّ األحَغ•

 (.آلب ظ٘بء. )ال ٗتشن فٖ غ٘ش هب روشًب هي فشض ل٘بم الجٌّ٘ٔ الؼبدلٔ( 2)•
 (.الجشٍرشدٕ. )ال ٌٗجغٖ تشن ّزا االحت٘بغ•

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ثبلمحب اِ ي لّ ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ( 3)إن أحزم فٓ مًػغ الظهّ ثّ  •
ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحب اِ ي لّ ٔتجبيسٌ أػب  اإلحازام، ي إن  
ٕ ه  ًواٍ ثؼادٌ فاإن أمكاه الؼاً  ي         ٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تجابيس أي تجا تج

فٓ الظًرِ الثبوّٕ ي ٔجد   فٓ ا يلى فآ  ( 4)التجدٔد تؼٕ ه، ي إلّب فٕك ٓ 
 ،مكبوٍ، ي األيلى التجدٔد مطفقبً

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )أٍ الؼلن ثِ( 3)•
لرا وبى لحشاهِ لجل الحشم أٍ لن ٗوىي لِ الشرَع للى خبسد الحاشم ٍ  ( 4)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )للّب ف٘شرغ للى خبسد الحشم ف٘حشم هٌِ
ثل ٗزذّد فٖ الصَست٘ي للّب لرا تجّ٘ي ػذم التوىّي هي اإلحشام هاي الو٘مابت   •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ح٘ي لحشاهِ هي ثؼذ الو٘مبت
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لَ أحشم فٖ هَظغ ل٘بم الحزأ ػلاى الوحابرآ ٍ لان ٌٗىشاف      ( 1)•
 الخالف فال والم، 

لى اًىشف الخالف لجل الَصَل للى الوحبرٕ أػابد اإلحاشام فاٖ    ٍ •
هَظغ الوحبرٕ، ٍ اإلحشام األٍّل ثبؼل لؽؼبً، ٍ ال أحاش لم٘ابم الحزأ    
ػٌذُ الستفبع حز٘تْب ثبًىشبف الخالف ػلى الفشض، هاي دٍى فاشق   
ث٘ي وَى األهش الظبّشٕ هزضئبً ػي األهاش الاَالؼٖ أم ال، فاال ٗجتٌاٖ     
الحىن ثإػبدٓ اإلحشام ػلى ػذم اإلرضاء فٖ هَافمٔ الحىان الظابّشٕ   

 .ووب تَّن
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ثل لَ للٌب ثإرضاء األهش الظبّشٕ ػي الحىن الَالؼٖ ال ٗوىي المَل ثِ •
رله ألىّ هحل الجحج فٖ اإلرضاء لًوب َّ ف٘واب لرا وابى   الومبم،ٍ فٖ 

األهش الَالؼٖ هَرَداً ٍ لىي ال ٗؼلن ثِ، ٍ وبى األهش الظبّشٕ هخبلفابً  
لِ، ف٘مغ الجحج حٌ٘ئزٍ فٖ أى األهش الظبّشٕ ّال ٗزاضع ػاي األهاش     

 الَالؼٖ الوَرَد أم ال؟ 
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لرا لبم الذل٘ل ػلى ػذم اػتجبس السَسٓ فاٖ الصاالٓ حانّ اًىشاف     ووب •
لى : الخالف ٍ تج٘ي ٍرَد الذل٘ل ػلى لضٍم السَسٓ، ف٘صا  أى ٗمابل  

 األهش الظبّشٕ ٗزضع ػي األهش الَالؼٖ أم ال، 
أهّب لرا فشظٌب أًِ لن ٗىي لألهش الَالؼٖ ٍرَد أصالًب حا٘ي اإلت٘ابى    ٍ •

ثبألهش الظبّشٕ ٍ لًوب ٗحذث ثؼذ رله فال هزبل ٍ ال هَسد لإلرضاء، 
ووب لرا صلّى لجل الَلت فإًِ ال أهش ثبلصالٓ أصلًب ٍ لًوب َّ تخ٘ال ٍ  

 .تَّن لَرَد األهش
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ال هَسد لإلرضاء فٖ الومبم أصلًب حتى ػلى لَل األشاؼشٕ  : ثبلزولٍٔ •
المبئل ثبلتصَٗت ٍ اًمالة الَالغ للى هب أدى للِ٘ الظبّش، ألىّ اإلرضاء 
حتى ػلى المَل ثبلتصَٗت لًوب ٗتحمك ف٘واب لرا وابى لألهاش الاَالؼٖ     
ٍرَد ٍ لىي ال ٗؼلن ثِ، ٍ أهّب لرا لن ٗىي هَرَداً أصالًب فاال هزابل    

 .لإلرضاء أثذاً، ًظ٘ش هب لَ صبم فٖ شؼجبى ثذلًب ػي شْش سهعبى
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أهّب لَ اًىشف الخالف ثؼذ التزبٍص ػي الوحبرٕ ٍ ػلان ػٌذئاز أى   ٍ •
لحشاهِ وبى لجل الوحبرٕ أٍ ثؼذُ، روش فٖ الوتي أًِ ٗزت ػلِ٘ الؼَد 
ٍ التزذٗذ فٖ الوَظغ الوحبرٕ فٖ ولتب الصاَست٘ي لى أهىاي، ٍ للّاب    
ففٖ الصَسٓ األٍُلى ٍ ّٖ هب لرا أحشم لجل الوحبرٕ ٗزاذد اإلحاشام   
فٖ هىبًِ، ٍ فٖ الصَسٓ الخبً٘ٔ ٍ ّٖ هب لرا أحشم ثؼذ الوحبرآ ٗىتفٖ 

 .ثإحشاهِ ٍ لى وبى األٍلى التزذٗذ هؽلمب
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هب روشُ ٍ لى وبى صح٘حبً للّب أى هب اختبسُ هي االوتفبء ثبإلحشام فٖ ٍ •
 الصَسٓ الخبً٘ٔ ػلى لؼاللِ غ٘ش تبم، ثل ال ثذّ هي التفص٘ل 

هب لرا لن ٗىي لبدساً فٖ ٍلت اإلحشام هي الشرَع ٍالؼابً فىبًات   ث٘ي •
ٍظ٘فتِ الَالؼ٘ٔ حبل اإلحشام ػمذُ هي ّزا الوىبى، لؼذم لذستِ ػلاى  
الؼَد ٍالؼبً، فبحشاهِ صاح٘  ٍ لاذ أتاى ثَظ٘فتاِ ٍ ال حبرأ للاى       

 ،التزذٗذ
ٍ ث٘ي هب لرا وبى ٗوىٌِ الشرَع حبل اإلحشام ٍ لى تؼزّس ػل٘اِ فؼلًاب    •

ح٘ي االلتفبت ٍ اًىشبف الخالف، ففٖ هخلِ ال ثذّ هي تزذٗذ اإلحشام 
 هي ّزا الوىبى ٍ ال ٗىتفٖ ثبإلحشام األٍّل، 
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ٍ هي الشراَع  ألىّ اإلحشام فٖ غ٘ش الو٘مبت لًوب ٗزَص لوي ال ٗتوىي •
الَصَل للى الو٘مبت، ٍ ّزا الؼٌَاى غ٘ش صبدق ػلى ّازا الشاخص،   
ألىّ الوفشٍض أًِ وبى هتوىٌِّبً هي الشرَع للى الو٘مبت حبل اإلحاشام  
ٍ لى تؼزس ػلِ٘ حبل االلتفبت، ف٘ىاَى لحشاهاِ ثبؼلًاب ٍ ال ثاذّ هاي      

 .تزذٗذُ ٍ ػمذُ حبً٘بً
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