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أَخببسُ العِالج
ٍ ّٖ اٛحادٗج الَاسدٓ ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم لؼالد حاات   •

. التؼاسض ٍ اتختالف الَالغ ت٘ي الشٍاٗا 

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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أَخببسُ العِالج
ٍ الؽشٗف ؤى ّزُ اٛخثاس لذ اتتلت تٌفسْا تالتؼاسض ف٘وا تٌْ٘ا، ًْٛا •

:ٍسد  توعاه٘ي هختلفٔ
. التخ٘٘شلذ ٗستفاد هي تؼعْا  •
ؤٍ اإلسجاء،  التَلفٍ لذ ٗستفاد هي تؼعْا •
تاٛحذث صهاًاً، ؤٍ توَافمٔ الىتاب ؤٍ  التشج٘حٍ لذ ٗستفاد هي تؼعْا •

. هخالفٔ الؼاهٔ ؤٍ غ٘شّا هي الوشجحا 

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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أَخببسُ العِالج
فال تذّ هي تحذٗذ هذلَلْا، ل٘شى ّل ٗتوخط هٌْا هؽلة صائاذ ػلا    •

. همتع  الماػذٓ اٍٛل٘ٔ الوٌمحٔ فٖ الوسإلٔ الساتمٔ ؤم ت

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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أَخببسُ العِالج
:ٍ فٖ ّزا العَء ٗوىٌٌا ؤى ًصٌف ؤخثاس الؼالد إل  حالث ؼَائف•
. ؤخثاس التخ٘٘ش - 1•
. ؤخثاس التشج٘ح - 2•
. ؤخثاس التَلف ٍ اإلسجاء - 3•

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
رّة الوشَْس إل  التخ٘٘ش فٖ حات  التؼاسض إرا لان ٗىاي َٗجاذ    •

ؤحذ الوشجحا  المادهٔ، ٍ لذ اساتٌذٍا فاٖ رلاه إلا  ػذٗاذ هاي       
:الشٍاٗا 

• 

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
اٍٛل•
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِ٘اِِ ػٓايْ ػٔخْوٓااىَ تٕايِ ػِ٘سٓا  ٍٓ       33338•

الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ جٓوِ٘ؼاً ػٓيْ سٓوٓاػَٓٔ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع لَالَ سٓاإَلْتُِٔ  
ػٓيْ سٓجٔلٍ اخْتَلَفٓ ػٓلَِِٕ٘ سٓجٔلَاىِ هِيْ ؤَّٕلِ دٌِِِِٗ فِٖ ؤَهٕاشٍ وِلَأّوٓاا ٗٓشٍِْٗاِِ    

يُشْجِئُههُ َتتىه    ؤَحٓذّٔٔوٓا ٗٓإْهٔشُ تِإَخْزُِِ ٍٓ الْأخَشُ ٌْْٗٓٓأُ ػٌِْٓٔ وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ لَاالَ  
 فَهُوت فِي ستعتةٍ َتتى  يتلْقَبهُيتلْقَ  هتيْ يُخْبِشُهُ 

بِأَيِّهِوتهب أَخَهزْ ت هِهيْ بتهبةِ     لَالَ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ٍٓ فِٖ سٍِٓاٗٓأٍ ؤُخْاشَى    33339•
 التىسْلِينِ وتسِعتل

السنذ تبم•

108: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
الخاًٖ•
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْؼٓثَّاسِ تٕيِ هٓؼٕشٍُفٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ هْٕٓضِٗٓاسٓ لَالَ لَاشَؤْ ٔ   5302•

اخْتَلَفٓ ؤَصٕحٓاتٌَٔا فِٖ  -فِٖ وِتَابٍ لِؼٓثٕذِ اللَِِّ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ إِلَ  ؤَتِٖ الْحٓسٓيِ ع
فِٖ سٓوْؼٓتَاِٖ الْفَْٕاشِ فِاٖ السَّافَشِ فَاشٍَٓى       -سٍِٓاٗٓاتِِْنٕ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع

تٓؼٕعُْٔنٕ ؤَىْ صٓلِِّْوٓا فِٖ الْوٓحٕوِلِ ٍٓ سٍٓٓى تٓؼٕعُأْنٕ لَاا تُصٓالِِّْوٓا إِلَّاا ػٓلَا       
هُوتسَّعٌ الْإَسٕضِ فَإَػٕلِوٌِٕٖ وَٕ٘فٓ تَصٌَٕغٔ ؤًَْتٓ لِإَلْتَذِٕٓ تِهٓ فِٖ رَلِهٓ فََٓلَّغٓ ع 

عتلَيْلت بِأَيَّةٍ عتوِلْت

 السنذ تبم•
330: ، ص4 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
ؤَحٕوٓذٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕايِ ؤَتِاٖ ؼَالِاةٍ الؽَّثٕشِسِاُّٖ فِاٖ وِتَاابِ        8192 الخالج•

الْئِحٕتِْٓادِ فِٖ جَٓٓابِ هٔىَاتَثِٓٔ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػٓثٕذِ اللَِِّ تٕايِ جٓؼٕفَاشٍ الْحِوٕ٘ٓاشِِّٕ    
ٗٓسٕإَلٌُِٖ تٓؼٕطٔ الْفُمَْٓاءِ ػٓيِ الْؤصٓالِّٖ إِرَا لَاامٓ هِايَ     إِلَ  صٓاحِةِ الضَّهٓاىِ ع

التَّشَُّْذِ الْإٍََّلِ إِلَ  الشَّوْؼِٓٔ الخَّالِخَِٔ ّٓلْ ِْٗٓةٔ ػٓلَٕ٘اِِ ؤَىْ ٗٔىَثِّاشَ فَائِىَّ تٓؼٕاطٓ     
ؤَصٕحٓاتٌَِا لَالَ لَا ِْٗٓةٔ ػٓلَِِٕ٘ التَّىْثِ٘شُ ٍٓ ْٕٗٔضِِِٗ ؤَىْ ٗٓمَُلَ تِحَٕٓلِ اللَِِّ ٍٓ لََُّتِِِ 

 -ؤَلَُمٔ ٍٓ ؤَلْؼٔذٔ

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
فَىَتَةٓ ع فِٖ الَْْٓٓابِ إِىَّ فِِِ٘ حٓذِٗخَٕ٘يِ ؤَهَّا ؤَحٓذّٔٔوٓا فَئًَِِّٔ إِرَا اًْتَمَالَ هِايْ   •

حٓالٍَٔ إِلَ  حٓالٍَٔ ؤُخْشَى فَؼٓلَِِٕ٘ التَّىْثِ٘شُ ٍٓ ؤَهَّا الْاأخَشُ فَئًَِّأِ سٍِٕٔٓ إِرَا سٓفَاغٓ    
سٓؤْسِٓٔ هِيَ السَّْٕذِٓٓ الخَّاًِِ٘ٓٔ ٍٓ وَثَّشَ حُنَّ جٓلَسٓ حُنَّ لَامٓ فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ فِٖ الْمِ٘ٓاامِ  

بِأَيِّهِوتهب  تٓؼٕذٓ الْمُؼَٔدِ تَىْثِ٘شٌ ٍٓ وَزَلِهٓ التَّشَُّْذٔ الْإٍََّلُ ْٕٗٓشِٕ ّٓزَا الْوْٕٓشَى ٍٓ 
أَخَزْ ت هِيْ جِهتةِ التىسْلِينِ مَبىَ صتوتاببً

جواػٔ ػي ؤتٖ الحسي ) تِالْئِسٌَٕادِ الْأتِٖ( الْغَٕ٘ثِٓٔ)ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ فِٖ وِتَابِ •
هحوذ تي ؤحوذ تي داٍد لال ٍجذ  تخػ ؤحوذ تي إتشاّ٘ن الٌَتختٖ 

(ٍ إهالء ؤتٖ الماسن الحس٘ي تي سٍح ػي صاحة الضهاى ع 
السٌذ فٖ اتحتْاد تام ٍ فٖ الغ٘ثٔ غ٘ش تام•

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
الشاتغ •
...  ؤَحٕوٓذٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ ؤَتِٖ ؼَالِةٍ الؽَّثٕشِسُِّٖ فِٖ الْئِحٕتِْٓاد 33372•
ٍٓ ػٓيِ الْحٓاسِثِ تٕيِ الْؤغِ٘شَِٓ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع لَالَ إِرَا سٓوِؼٕتٓ  33374•

فَوُوتسَّعٌ عتلَيْلت َتتى  تَهشَ  الْقَهبئِنت     هِيْ ؤَصٕحٓاتِهٓ الْحٓذِٗجَ ٍٓ وُلُّْٔنٕ حِمٌَٔ 
 فَتَشُدَّ إِلَيْه

الشواية هشسلة•

122: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
الخاهس•
...  ؤَحٕوٓذٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ ؤَتِٖ ؼَالِةٍ الؽَّثٕشِسُِّٖ فِٖ الْئِحٕتِْٓاد 33372•
ٍٓ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ الْْْٕٓنِ ػٓيِ الشِّظَا ع لَاالَ لُلْاتٔ لَأِ تٌَََُِْ٘اا      33373•

الْإَحٓادِٗجُ ػٌْٓىُنٕ هٔخْتَلِفًَٔ فَمَالَ هٓا جٓاءٓنٓ ػٌَّٓا فَمِسٕ ػٓلَ  وِتَابِ اللَِِّ ػٓاضَّ  
ٍٓ جٓلَّ ٍٓ ؤَحٓادِٗخٌَِا فَئِىْ وَاىَ ٗٔشْثِْْٔٔوٓا فََْٔٓ هٌَِّا ٍٓ إِىْ لَانٕ ٗٓىُايْ ٗٔشْاثِْْٔٔوٓا    

هٔخْتَلِفَإ٘يِ ٍٓ لَاا     فَلَٕ٘سٓ هٌَِّا لُلْتٔ ٌََُِْٗٓ٘ا الشَّجٔلَاىِ ٍٓ وِلَأّوٓا حِمٌَٔ تِحٓذِٗخَٕ٘يِ
 فَؤَٓسَّغٌ ػٓلَٕ٘هٓ تِإَِِّْٗوٓا ؤَخَزْ ًَؼٕلَنٔ ؤَُّْٗٔوٓا الْحٓكُّ لَالَ فَئِرَا لَنٕ تَؼٕلَنٕ 

الشواية هشسلة•

122: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
ػَٓٓالِٖ الَّٚلِٖ، سٍٓٓى الْؼٓلَّاهُٓٔ هٓشْفَُػااً إِلَا  صٔسٓاسَٓٓ    2 -21413السادس •

سٓإَلْتٔ الْثٓالِشَ ع فَمُلْتٔ جٔؼِلْتٔ فِذٓانٓ ٗٓإْتِٖ ػٌْٓىُنٔ الْخَثٓاشَاىِ  : تٕيِ ؤَػٕ٘ٓيَ لَالَ
ؤٍَِ الْحٓذِٗخَاىِ الْؤتَؼٓاسِظَاىِ فَثِإَِِّْٗوٓا آخُزُ فَمَالَ ع ٗٓا صٔسٓاسُٓٓ خُزْ تِوٓا اشْاتَْٓشَ  
تٕٓ٘يَ ؤَصٕحٓاتِهٓ ٍٓ دٓعِ الشَّارَّ الٌَّادِسٓ فَمُلْتٔ ٗٓا سِّٓ٘ذِٕ إًَِّْٔوٓا هٓؼااً هٓشْأَْسٓاىِ   
هٓشٍَِّْٗاىِ هٓإْحَُسٓاىِ ػٌْٓىُنٕ فَمَالَ ع خُزْ تِمََٕلِ ؤَػٕذٓلِِْوٓا ػٌِْذٓنٓ ٍٓ ؤٍَٕحَمِِْوٓا فِٖ 

ًَفْسِهٓ 

304: ، ص17 هستذسك الوسبئل و هستنبط الوسبئل، ج 
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اخببس التخييش 
فَمُلْتٔ إًَِّْٔوٓا هٓؼاً ػٓذٕلَاىِ هٓشْظَِّ٘اىِ هَٔٓحَّمَاىِ فَمَالَ ع اًْظُشْ هٓاا ٍٓافَاكَ هٌِْْٔوٓاا    •

هٓزّْٓةٓ الْؼٓاهَِّٔ فَاتْشُؤِْ ٍٓ خُزْ تِوٓا خَالَفَْٔنٕ لُلْتٔ سٔتَّوٓا وَاًَا هٓؼاً هَٔٓافِمَٕ٘يِ لَْٔنٕ 
ؤٍَِ هٔخَالِفَٕ٘يِ فَىَٕ٘فٓ ؤَصٌَٕغٔ فَمَالَ إِرَىْ فَخُزْ تِوٓاا فِ٘اِِ الْحٓائِؽَأُ لِاذٌِِٗهٓ ٍٓ     

إًَِّْٔوٓا هٓؼاً هَٔٓافِمَاىِ لِلِاحٕتِ٘ٓاغِ ؤٍَٕ هٔخَالِفَاىِ  اتْشُنٕ هٓا خَالَفٓ الِاحٕتِ٘ٓاغَ فَمُلْتٔ
.فَتَخََّ٘شْ ؤَحٓذّٓٔوٓا فَتَإْخُزَ تِِِ ٍٓ تَذٓعٓ الْإَخِ٘شَ إِرَىْلَِٔ فَىَٕ٘فٓ ؤَصٌَٕغٔ فَمَالَ ع 

الشٍاٗٔ هشفَػٔ•

304: ، ص17 هستذسك الوسبئل و هستنبط الوسبئل، ج 
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اخببس التخييش 
اٍٛل•
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِ٘اِِ ػٓايْ ػٔخْوٓااىَ تٕايِ ػِ٘سٓا  ٍٓ       33338•

الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ جٓوِ٘ؼاً ػٓيْ سٓوٓاػَٓٔ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع لَالَ سٓاإَلْتُِٔ  
ػٓيْ سٓجٔلٍ اخْتَلَفٓ ػٓلَِِٕ٘ سٓجٔلَاىِ هِيْ ؤَّٕلِ دٌِِِِٗ فِٖ ؤَهٕاشٍ وِلَأّوٓاا ٗٓشٍِْٗاِِ    

يُشْجِئُههُ َتتىه    ؤَحٓذّٔٔوٓا ٗٓإْهٔشُ تِإَخْزُِِ ٍٓ الْأخَشُ ٌْْٗٓٓأُ ػٌِْٓٔ وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ لَاالَ  
 فَهُوت فِي ستعتةٍ َتتى  يتلْقَبهُيتلْقَ  هتيْ يُخْبِشُهُ 

بِأَيِّهِوتهب أَخَهزْ ت هِهيْ بتهبةِ     لَالَ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ٍٓ فِٖ سٍِٓاٗٓأٍ ؤُخْاشَى    33339•
 التىسْلِينِ وتسِعتل

108: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
 -التخ٘٘ش  -ٍ ؤها دتلتْا، فتمشٗة اتستذتل تْا ػل  هذػ  الوشَْس •

ظاّش فٖ جَاص اٛخاز  ( فَْ فٖ سؼٔ حت  ٗلماُ)ؤى لَلِ ػلِ٘ السالم 
تإْٗوا شاء ٍ َّ هؼٌ  التخ٘٘ش، 

فَْ ساجغ إل  الحىن الَالؼٖ ( ٗشجَِ حت  ٗلم  هي ٗخثشُ)ٍ ؤها لَلِ •
. ٍ و٘ف٘ٔ اوتشافِ فال ٌٗافٖ التخ٘٘ش فٖ الحْ٘ٔ الّزٕ َّ حىن ظاّشٕ

338، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
:ٍ لذ ؤٍسد ػلِ٘ الس٘ذ الخَٖٗ•
تإى هَسدّا ها إرا داس اٛهش ت٘ي هحزٍسٗي تمشٌِٗ ها افتشض فْ٘ا هي  •

ء ٍ اٙخش ٌْٖٗ ػٌِ، ٍ التخ٘٘ش فاٖ هخال    ؤى ؤحذ الوخثشٗي ٗإهش تشٖ
. رله ػل  همتع  الماػذٓ فل٘س فٖ الشٍاٗٔ حىن جذٗذ

.400هصببح األصول، ص 
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اخببس التخييش 
. ٍ ّزا اإلٗشاد لاتل للذفغ•

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
:فئًِ•
التخ٘٘ش الؼولٖ فٖ هَاسد الذٍساى ت٘ي الوحزٍسٗي إًوا ٌٗتْا    -ؤٍت  •

إلِ٘ ف٘وا إرا لن ٗىي ؤصل حاون، وؼوَم فَلاًٖ ٗخثت ؤحذ الحىوا٘ي  
اإللضاه٘٘ي ؤٍ ؤصل ػولٖ هٌّْاض لاِ، ٍ إتّ واًات الٌتْ٘أ التؼ٘ا٘ي ت      

التخ٘٘ش 
همتع  إؼالق الشٍاٗٔ لفشض ٍجَد هشجغ هاي ّازا   : ف٘وىي ؤى ٗمال•

المث٘ل وَى التخ٘٘ش الوزوَس تخ٘٘شاً فٖ الحْ٘ٔ ف٘ىَى ؤهشاً صائذاً ػلا   
. همتع  الماػذٓ
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اخببس التخييش 
اى ؤسٗذ ؤى غاٗٔ ها ٗستفاد هٌْا التخ٘٘اش فاٖ الحْ٘أ فاٖ      -ٍ حاً٘اً •

هَاسد الذٍساى ت٘ي الوحزٍسٗي ٍ َّ حاتت فٖ ًفسِ تحىن الؼمل، فوي 
الَاظح ؤى الؼمل ت ٗحىن إتّ تالتخ٘٘ش فٖ همام الؼول ت التخ٘٘اش فاٖ   

.الحْ٘ٔ الوساٍق هغ حْ٘ٔ ها ٗلضم تِ ٍ تؼٌِ٘٘

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ٍ اى ؤسٗذ ؤى غاٗٔ ها ٗستفاد هي السؼٔ ػذم الوٌْضّٗأ ٍ الؼازس فاٖ     •

همام الؼول، فْزا ت ٗتَلف ػل  ؤى ٗىَى الٌّظش إلا  فاشض الاذٍساى    
ت٘ي الوحزٍسٗي، تل َّ إشىال آخش ػلا  الشٍاٗأ حتا  لاَ فاشض      
إؼالق هفادّا هي ح٘ج الوَسد، ًِٛ ٗساٍق الثشاءٓ الْاسٗٔ فاٖ غ٘اش   

. هَاسد الذٍساى ت٘ي هحزٍسٗي ؤٗعا
فَْ فاٖ ساؼٔ حتا     )ٍ َّ هشتثػ توا ٗستظْش هي لَلِ ػلِ٘ السالم، •

هي ح٘ج وَى الوشاد السؼٔ فٖ اٛخز تإحذّوا فٖ همام الؼوال  ( ٗلماُ
. تالحْٔ ؤٍ هْشد التشخ٘ص الظاّشٕ فٖ همام اتهتخال
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اخببس التخييش 
ػٌاذ هاي    -ؤى التخ٘٘ش فٖ هَاسد الذٍساى ت٘ي الوحازٍسٗي   -ٍ حالخاً •

، فحول التخ٘٘ش *إرا مبى جنس اإللزام هعلوهبًإًوا َّ ف٘وا  -ٗمَل تِ 
فٖ الشٍاٗٔ ػل  التخ٘٘ش الؼولٖ الخاتت تومتعا  الماػاذٓ فاٖ هاَاسد     
الذٍساى ت٘ي الوحزٍسٗي هَلَف ػل  افتشاض ٍسٍدّا فٖ هَسد الؼلن 

تٌْس اإللضام، 

ؤٕ هت٘مٌا تإى ًؼشف ؤى ٌّان إلضام لؽؼا* •
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اخببس التخييش 
هغ ؤى السائل لن ٗظْش هي سؤالِ فشض الؼلان تااإللضام ٍ إًواا الّازٕ     •

فشظِ ٍسٍد خثشٗي هتؼاسظ٘ي ٍ ّزا ت ٗلضم الؼلن هٌِ تٌْس اإللاضام  
.إر ٗحتول وزتْوا هؼاً

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ههب يقببهل   الوستفاد هاي الشٍاٗأ    التخييشفئى ؤساد الس٘ذ الخَٖٗ هي  •

فئرا واى ٗستف٘ذ الؼلن تٌْس اإللضام هي هْشد فاشض الساائل   البشاءة 
. سٍاٗت٘ي إحذاّوا تإهش ٍ اٛخشى تٌْ ، فَْ غ٘ش تام ووا ػشفت

ٍ إرا واااى ٗااذػٖ ؤى جاااهغ اإللااضام ٗخثاات تااٌفس ّاازٗي الخثااشٗي •
الوتؼاسظ٘ي، لذتلٔ الشٍاٗٔ ػل  حْ٘ٔ ؤحذّوا فٖ الْولٔ فْازا ؤهاش   
صائذ ػل  همتع  الماػذٓ، ٍ ٗىَى هي ح٘ج الٌتْ٘ٔ الؼول٘ٔ والحْ٘أ  

. التخ٘٘شٗٔ ٛحذّوا فٖ هَاسد الذٍساى
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اخببس التخييش 
ٍ ػاذم  ههب يعهن البهشاءة    الوستفاد هاي الشٍاٗأ    التخييشٍ إرا ؤساد هي •

التخ٘٘ش غاٗٔ اٛهش ؤًْا توالن الؼْض ٍ ػذم المذسٓ ػل  اتحت٘ااغ ت  
توالن الْْل، ٍ َّ ت ٗفشق فِ٘ ت٘ي فشض الؼلان تْاٌس اإللاضام ٍ    

ػذهِ، 
ؤى هفادّاا  : فْزا هشجؼِ إل  هٌالشٔ ؤخشى فٖ الشٍاٗٔ ٍ ّٖ دػاَى •

ل٘س تإوخش هي السؼٔ توؼٌ  الثشاءٓ ٍ ػذم الوٌْضٗٔ ت التخ٘٘اش، ساَاء   
. واى هَسدّا فشض الذٍساى ت٘ي الوحزٍسٗي ؤم ت

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث



28

اخببس التخييش 
ٍ التحم٘ك، ؤى اتستذتل تْزُ الشٍاٗٔ ػل  التخ٘٘ش الوضػَم غ٘ش تام، ٍ •

: رله لَجْ٘ي
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اخببس التخييش 
لَٓ احتوال ؤى ٗىَى الولحَؾ فْ٘ا حات  التؼاسض الَالؼٔ  -اٍٛل •

فٖ ؤصَل الذٗي ٍ ًحَّا هي هسائل الْثاش ٍ التفاَٗط ٍ المعااء ٍ    
ؤحذّوا )المذس ٍ الثذاء ٍ الوشَ٘ٔ تمشٌٗٔ التؼث٘ش الَاسد فٖ والم السائل 

فئى الٌّظش لَ واى إل  الفشٍع واى اًٛسة ؤى ٗؼثّش تاٛهش ( ٗإهش تإخزُ
ٔ . تفؼلِ ٍ وازله التؼث٘اش   . إر التؼث٘ش تاٛخز ٌٗاسة اٛهَس اتػتمادٗا

ٗشجَِ حت  ٗلما  هاي   )الَاسد فٖ جَاب اإلهام ػلِ٘ السالم هي لَلِ 
ٌٗاسااة  -ٍ واازله التؼث٘ااش توااي ٗخثااشُ  -فاائى اإلسجاااء ( ٗخثااشُ

اتػتمادا  التٖ تؽلة فْ٘ا الوؼشفٔ ت الفشٍع التٖ ٗؽلة فْ٘ا اتهتخال 
ٍ ٗىَى اإلسجاء فْ٘ا هَجثاً ػادٓ للتفَٗت، 
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