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أخباس الطشح

كُلُّ حٓذِٗجٍ لَا َٗٔٓافِكُ كِتَابٓ  
.  اللَِِّ فََْٔٓ صٔخْشُف

استٌكاس صذٍس ها ال َٗافك  
الكتاب الكشٗن ٍ السٌٔ 

.  الششٗفٔ عٌْن

إِرَا ٍٓسٓدٓ عٓلَٕ٘كُنٕ حٓذِٗجٌ 
فََٓجٓذٕتُنٕ لَِٔ شَاِّذاً هِيْ 
ِ إٍَٔ هِيْ لََٕلِ  كِتَابِ اللَِّ
سٓسَٔلِ اللَِِّ ص ٍٓ إِلَّا 

 فَالَّزِٕ جٓاءٓكُنٕ بِِِ إٍَٔلَى بِِِ

أى كل حذٗج ال ٗكَى فٖ  
المشآى داللٔ، ٍ لَ بالعوَم  
أٍ اإلطالق، تَافك هذلَلِ  

ٍ تشْذ علِ٘ ال ٗكَى  
.  همبَالً
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إِرَا ٍٓسٓدٓ عٓلَٕ٘كُنٕ حٓذِٗجٌ 
فََٓجٓذٕتُنٕ لَِٔ شَاِّذاً هِيْ 
ِ إٍَٔ هِيْ لََٕلِ  كِتَابِ اللَِّ
ِ ص ٍٓ إِلَّا  سٓسَٔلِ اللَِّ

فَالَّزِٕ جٓاءٓكُنٕ بِِِ إٍَٔلَى 
 بِِِ

إخباساً عي عذم صذٍس 
ها ال شاّذ علِ٘ هي 

الكتاب 

التم٘ٔ ٍ الوجاسآ هع 
هزاق العاهٔ

هفادّا ًفٖ حج٘ٔ الخبش 
الّزٕ ال ٗكَى علِ٘  
شاّذ هي الكتاب 

إلغاء الخبش عي الحج٘ٔ 
فٖ خصَص أصَل 

الذٗي 
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أخباس الطشح
. هب ٗىَى هفبدُ ًفٖ حد٘ٔ هب ٗخبلف الىتبة الىشٗن -الـبئفٔ الثبلثٔ •

324، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أَثِٖ هٓجٕذِ اللَّهِِ م   ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَثِِِ٘ هٓيِ الٌََّٕفَلِِّٖ هٓيِ السَّىًَُِِّٖ هٓيْ 33343•

لَبلَ لَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص إِىَّ هٓلَى وُلِّ حٓكٍّ حٓمِ٘مًَٔ ٍٓ هٓلَهى وُهلِّ طٓهَٓاةٍ    
 فَوٓا ٍٓافَكَ كِتَابٓ اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ هٓا خَالَفٓ كِتَابٓ اللَِِّ فَذٓعًََُُٔٔساً 

ٍٓ سٍٓٓأُ الْجٓشْلُِّٖ فِٖ الْوٓحٓبسِيِ هٓيِ الٌََّٕفَلِِّٖ ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ فِهٖ الََْهٓهبلِٖ   •
 هٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ هٓيْ أَثِِِ٘ هِثْلَِ

110: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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أخباس الطشح

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَثِِِ٘ هٓيْ سٓوٕذِ ثٕيِ هٓجٕذِ اللَِِّ هٓيْ ٗٓوٕمَُةٓ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ هٓيْ  33368•
هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓيْ خٓوِ٘لِ ثٕيِ دٓسَّاجٍ هٓهيْ أَثِهٖ هٓجٕهذِ اللَّهِِ م لَهبلَ      
الَْٔلَُفٔ هٌِْذٓ الشُّجِْٕٓٔ خَٕ٘شٌ هِيَ الِبلْتِحٓبمِ فِٖ الْْٓلَىَهِٔ إِىَّ هٓلَهى وُهلِّ حٓهكٍّ     

فَوٓا ٍٓافَكَ كِتَابٓ اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ هٓا خَالَفٓ حٓمِ٘مًَٔ ٍٓ هٓلَى وُلِّ طَٓٓاةٍ ًَُساً 
 كِتَابٓ اللَِِّ فَذٓعَُٔ

119: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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أخباس الطشح
:ٍ لذ اشتولت ّزُ الـبئفٔ هي أخجبس الـشح هلى همذٗي•
ٗشدم هي حد٘ٔ هب خبلف الىتبة الىشٗن،  سلجٖهمذ  •
.َٗهش ثَخز هب ٍافك الىتبة الىشٗن إٗدبثٍٖ همذ •
: ٍ ال ثذ هي الحذٗث حَل ول هي الومذٗي فٖ ًمبؽ •

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
استٌىبس طهذٍس  ٍ ّٖ  - خجشٗٔأى هفبدّب ّل ٗىَى خولٔ  -األٍلى •

ًفهٖ  فتىهَى وبلـبئفهٔ األٍلهى، أٍ هدهشد      - هب ٗخبلف الىتبة هٌْن
الوستفبد هي األهش اإلسشبدٕ ثتشن هب خبلف الىتبة؟ الحد٘ٔ التوجذٗٔ 

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ثمشٌٗهٔ ههب    (استٌىبس طذٍس هب ٗخبلف الىتبة ههٌْن )لذ ٗذهٖ األٍل•

ٍ َّ الخجهش   -ٍسد فْ٘ب هي أى هلى ول طَاة ًَساً فوب ال ًَس هلِ٘ 
. ل٘س ثظَاة فال ٗىَى طبدساً هٌْن -الوخبلف للىتبة 

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
، ألى ّزُ الدولٔ (ًفٖ الحد٘ٔ التوجذٗٔهدشد )إالّ أى الظح٘ح َّ الثبًٖ•

ال توذٍ أى تىَى توج٘شاً هتوبسفبً هي أى الحك ٗتؼح ٍ الظهَاة تجهذٍ   
دالئلِ ٍ تجشش أهبساتِ فٖ أغلت األح٘بى، ٍ ل٘س إخجبساً هي هالصههٔ  

. دائو٘ٔ ث٘ي الظذق ٍ ث٘ي كَْس الٌَس ٍ الحم٘مٔ

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح

ٍ هوب ٗشْذ هلى هذم إسادٓ االسهتٌىبس ٍ ًفهٖ الظهذٍس لَلهِ هل٘هِ      •
الَلَف هٌذ الشجْٔ خ٘ش هي االلتحهبم  )السالم فٖ طذس سٍاٗٔ خو٘ل 

. اللبّش فٖ ٍخَد الشجْٔ ٍ احتوبل الوـبثمٔ للَالن( فٖ الْلىٔ

فال ٗستفاد هي ّزُ الطائفٔ أكثش هي ًفيٖ حج٘ئ هيا خيالف الكتياب      •
. الكشٗن

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
لذ ٗمبل أى ّزُ الـبئفٔ ال تختض ثَخجبس اٙحبد ثل تشهول   -الثبً٘ٔ •

ول أهبسٓ تؤدٕ إلى هخبلفٔ الىتبة فتختلف هي الـبئفت٘ي السهبثمت٘ي  
اللبّشت٘ي ثومتؼى س٘بلْوب فٖ الٌّلهش إلهى حد٘هٔ الشٍاٗهٔ ٍ السهٌذ      

.ٍ هي ٌّب لذ ٗستشىل فٖ تخظ٘ض دل٘ل الحد٘ٔ الوبم ثْب. خبطٔ

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
هلهى دل٘هل    -لَ توهت   -إالّ أى الظح٘ح، تمذٗن إؿالق ّزُ الـبئفٔ  •

حد٘ٔ الخجش ثبهتجبس حىَهتْب هلِ٘، إر ّٖ وَدلٔ الوبًو٘ٔ ٍ الشهشؿ٘ٔ  
فشع فْ٘ب الفشاى هي أطل حد٘هٔ خجهش الثمهٔ ل٘سهتثٌى هٌْهب حبلهٔ       

فتىَى ًبكشٓ إلى دل٘ل الحد٘ٔ الوبم ٍ حبوؤ هلِ٘، . خبطٔ

325، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
هؼبفبً إلى أى المذس الوت٘مي هٌْب َّ خجش الثمٔ ثبهتجبسُ الفشد الجهبسص ٍ  •

الوتوبسف ٍ الذاخل فٖ هحل االثتالء ٍلتئز الّزٕ وبى ٗتشلت هخبلفتهِ  
. للىتبة تبسٓ ٍ هَافمتِ لِ أخشى، فال ٗوىي تخظ٘ظْب ثغ٘ش خجش الثمٔ

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
:إى ّزُ الـبئفٔ ٗحتول فٖ هفبدّب هذٓ احتوبالت -الثبلثٔ •
أى تىَى ًبكشٓ إلى هب وبى ٗوتوذ هلِ٘ الوبهٔ فٖ الفمهِ ههي    -األٍل •

األحبدٗث أٍ األل٘سٔ ٍ االستحسبًبت فتشدم هٌْب ٍ تششذ إلى أى ههب  
ٌٗجغٖ االهتوبد هلِ٘ إًوب َّ الىتبة الىشٗن ٍ السٌٔ الششٗفٔ المـو٘هٔ،  
فتىَى وسبئش األدلٔ الشادهٔ ههي الووهل ثغ٘هش الىتهبة ٍ ههب ٗىهَى       

. ثحىوِ

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ّزا االحتوبل ٌٗفِ٘ تـج٘ك ًفس الوٌَاى فٖ الـَائف األخهشى هلهى   •

هب ٌٗمل هٌْن هي الشٍاٗبت الوخبلفٔ للىتبة ٍ أًِ صخهشف ثبؿهل لهن    
. ًملِ، فال هَخت الفتشاع اختظبطْب ثَحبدٗث الوبهٔ ٍ أل٘ستْن

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أى تىَى هتوشػٔ لخظَص هب ٗخبلف الىتبة ٍ هب َٗافمهِ،   -الثبًٖ •

فتلغٖ الوخبلف هي الحد٘ٔ ٍ تَهش ثَخز الوَافك ههن السهىَت ههي    
. الخجش الّزٕ ال َٗافك الىتبة ٍ ال ٗخبلفِ

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ّزا االحتوبل ٗجوذُ كَْس ّزُ الشٍاٗبت فٖ أًْب ثظذد إهـبء ػبثؾ •

هولٖ للوىلف٘ي، فى٘ف ٗتغبفل هي ّزا الظهٌف ههي الشٍاٗهبت التهٖ     
. تشىل أوثش هب طذس هٌْن هي أحبدٗث

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أى ٗشاد هي الوَافمٔ هذم الوخبلفٔ، فال تذل هلى ًفٖ حد٘هٔ   -الثبلث •

. هب ال َٗافك الىتبة ٍ ال ٗخبلفِ

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أى ٗشاد هي الوخبلفٔ هذم الوَافمٔ، فتذل هلى ًفٖ حد٘ٔ ههب   -الشاثن •

. ال َٗافك الىتبة ٍ ال ٗخبلفِ

326، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
إى »ثمشٌٗٔ لَلِ هل٘هِ السهالم   . ٍ ال ٗجوذ تو٘ي االحتوبل األخ٘ش هٌْوب•

ٍ خول التفظ٘ل فٖ الحىهن  « لىل حك حم٘مٔ ٍ هلى ول طَاة ًَساً
ثلضٍم أخز هب َٗافك الىتبة ٍ ؿشح هب ٗخبلفهِ ههي تفشٗوهبت تلهه     
الىجشى، فىًَِ ٗمَل، خز ثوب َٗافك الىتبة ألًِ ًَس هلى الظَاة، 

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح

وبلـبئفهٔ السهبثمٔ   هي ح٘ث الوفهبد  ّزُ الـبئفٔ ٍ حٌ٘ئز سَف تظجح •
الذالٔ هلى إلغبء هبال شبّذ هلِ٘ هي الىتبة هي الحد٘ٔ، ٍ الّزٕ لهذ  

تخظ٘ظْب ٗىَى هشفبً ثحىن إلغبء الخجش هي الحد٘ٔ هـلمبً، فال ثذ هي 
ٔ   ههثالً أٍ   ثبلخجش فٖ أطَل الذٗي ، هلهى أسهب    حولْهب هلهى التم٘ه

. الوٌبلشبت الوتمذهٔ فٖ التول٘ك هلى تله الـبئفٔ

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أى الومذ اإلٗدبثٖ هي هذلَل ّهزُ الـبئفهٔ دل هلهى لهضٍم      -الشاثؤ •

:فْل ٗستلْش هٌِ. األخز ثوب ٍافك الىتبة
غ٘ش حد٘ٔ خجش الثمٔ، فتىفٖ الوَافمٔ للىتهبة  تَس٘س حد٘ٔ خذٗذٓ  •

فٖ حد٘ٔ الخجش ٍ لَ وبى هي غ٘ش ثمٔ، 
الٌهبتح ههي هخبلفهٔ الخجهش     إسشبد إلى سفن الوبًن هي الحد٘هٔ  أٍ أًِ •

للىتبة، فال ٗىَى حدٔ إالّ إرا اختووت ششائؾ الحد٘ٔ األخشى فِ٘، 
شًَِ فٖ رله شَى أدلٔ الششؿ٘ٔ ٍ الوبًو٘ٔ األخشى؟

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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الوَافمٔ للكتاب
: الوسَلٔ الشاثؤ•
لذ ٗمتشى ثخجش الَاحذ لشائي تذل هلى طذق هؼوًَِ ٍ اى وبًت غ٘ش •

دالّٔ هلى طذق الخجش ًفسِ لدَاص اختاللهِ هـبثمهبً لتلهه المشٌٗهٔ ٍ     
لهٌض الىتهبة   إحذاّب أى ٗىَى هَافمبً لذاللٔ الومل، أٍ : المشائي أسثن

، أٍ السٌّٔ الومـهَم ثْهب، أٍ لوهب حظهل     خظَطِ أٍ هوَهِ أٍ فحَاُ
. اإلخوبم هلِ٘

ٍ إرا تدشد هي المشائي الذالّٔ هلى طذلِ، ٍ لن َٗخذ ههب ٗهذل هلهى    •
خالف هتؼوٌِ، افتمش الوول ثِ إلى اهتجبس ششٍؽ ًزوشّب فٖ الفظهَل  

[  لْزُ]الوومجٔ 

149األصَل، صفحِ  هعاسج
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الوَافمٔ للكتاب
ٍ إىْ وبى هي الوتَخشٗي إلّهب أًّهِ   ( سحوِ اللَِّ)أىّ الوحمك   ثن ال ٗخفى•

آخش هي تجن المذهبء اطـالحبً، ٍ ٗوذّ هٌْن فٖ ّهزا الومهبم، لحهذٍ     
االطـالح الدذٗذ ووب لبلَا هي الولّبهٔ ٍ هي تَخش هٌهِ، ٍ لهذ لهبل    

طهذق    لذ تمتشى ثخجش الَاحذ لهشائي هلهى  : فٖ الووبسج( سحوِ اللَِّ)
طذق الخجش ًفسِ، لدَاص اختالفهِ    هؼوًَِ، ٍ إى وبًت غ٘ش دالٔ هلى
:هـبثمبً لتله المشٌٗٔ، ٍ المشائي أسثن

اى ٗىَى هَافمبً لذاللٔ الومل، أٍ لٌض الىتهبة خظَطهِ، أٍ   : إحذاّب•
هوَهِ، أٍ فحَاُ، أٍ السٌٔ الومـَهٔ ثْب، أٍ لوب حظل اإلخوبم هل٘هِ  

.آخشُ  إلى. «1»

50: ، ص7 خاتؤ الوستذسن، ج 
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أخباس الطشح
اللبّش َّ الثبًٖ، سَاء فسهشًب الوَافمهٔ ثوهذم الوخبلفهٔ أٍ ثَخهَد       •

.هؼوًَِ فٖ الىتبة

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
فهنى هدهشد ههذم    ( الوَافمٔ ثوهذم الوخبلفهٔ    فسشًب)أهب هلى األٍل  •

الوخبلفٔ ال ٗظلح ألى ٗىَى سججبً للحد٘ٔ ثحست هٌبسجبت الحىهن ٍ  
الوَػَم الوشف٘ٔ فٖ ثبة الحد٘هٔ المبئوهٔ هلهى أسهب  الـشٗم٘هٔ ٍ      

. الىبشف٘ٔ

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
، فهنى  (فسشًب الوَافمٔ ثَخَد هؼوًَِ فٖ الىتهبة )ٍ أهب هلى الثبًٖ•

تَس٘س حد٘ٔ هب َٗخذ هؼوًَِ فٖ الىتبة ٍ إى لن ٗىي لغَاً همهالً،  
ح٘ث ٗوىي أى ٗلْش أثشُ ف٘وب إرا فشػهٌب أى تلهه الذاللهٔ المشآً٘هٔ     
سبلـٔ هي الحد٘ٔ ثبلتخظ٘ض ٍ ًحَُ ثن ٍسد خجش َٗافمْهب ٍ ٗىهَى   
أخض هي رله الوخظض، فئًِ هلى تمذٗش خول الحد٘ٔ لْزا الخجهش  
تشخن الذاللٔ المشآً٘ٔ إلى الحد٘ٔ ثجشؤ حد٘هٔ رلهه الخجهش ثومهذاس     

إالّ أى ّزا هدشد أثش هملٖ ٍ ل٘س هشف٘بً، ثل الوتفبّن هي األهش . هفبدُ
ثَخز هب َٗافك الىتبة التوَٗل هلى الىتبة ال خوهل الحد٘هٔ للخجهش    

.الوَافك هوِ

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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ًون ال هبًن هي حد٘تِ ثذل٘ل آخش إرا اختووت سبئش ششٍؽ الحد٘هٔ   •

. فِ٘، ألى الوبًن َّ الوخبلفٔ هن الىتبة ٍ الوفشٍع اًتفبئْب

327، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أى الومذ السلجٖ فٖ ّزُ الـبئفٔ دل هلى إلغبء هب ٗخهبلف   -الخبهسٔ •

أٍ التٌهبفٖ ثٌحهَ التجهبٗي    الىتبة هي الحد٘ٔ، ٍ الوخبلفٔ ووب تشول 
التٌبفٖ ثٌحهَ التخظه٘ض أٍ التم٘٘هذ أٍ    وزله تشول الووَم هي ٍخِ 

، ألى رله ولِ ٗظذق هلِ٘ الوخبلفٔ ف٘ىَى همتؼى إؿاللْهب  الحىَهٔ
ؿشح هب ٗوبسع الىتبة الىشٗن هـلمبً سَاء وبى توبسػهبً هسهتمشاً أٍ   

. غ٘ش هستمش

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
:ٍ لذ أخبة الوحممَى هي ّزا اإلشىبل ثَحذ خَاث٘ي•
أى الووبسػٔ ثٌحَ التخظ٘ض أٍ التم٘٘ذ أٍ الحىَههٔ ل٘سهت    -األٍل •

ثوخبلفٔ هشفبً ألى الخبصّ ٍ الوم٘ذ ٍ الحبون تىَى لشٌٗٔ هلى الوهشاد  
. هي الوبم ٍ الوـلك ٍ الوحىَم فال توبسع ثٌْ٘وب

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍخَد هلن إخوبلٖ ثظذٍس وث٘ش هي الوخظظبت ٍ الوم٘ذات  -الثبًٖ •

للىتبة هي األئؤ هلْ٘ن السالم، ٍ ّزا إى لن ٗشهىل لشٌٗهٔ هتظهلٔ    
تظشف هٌَاى الوخبلفٔ فٖ ّزُ الشٍاٗبت إلى األًحهبء األخهشى ههي    
الوخبلفٔ، إٔ التوبسع الوستحىن فال ألهل ههي سهمَؽ اإلؿاللهبت     
المشآً٘ٔ هي الحد٘ٔ ثبلتوبسع الذاخلّٖ ف٘وب ثٌْ٘ب هلهى أسهب  ّهزا    

. الولن اإلخوبلٖ، فتجمى األخجبس الوخظظٔ هلى حد٘تْب

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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تبسٓ، ٗشاد هي الوخبلفٔ الوخبلفٔ هن داللٔ لشآً٘ٔ ٗىَى همتؼهٖ  : ألَل•

ء الخجش الوخبلف، ووب فٖ هَاسد ههذم   الحد٘ٔ فْ٘ب ثبثتبً حتى ثوذ هدٖ
لشٌٗ٘ٔ الشٍاٗٔ الوخبلفٔ ٍ هذم ٍخَد هب ٗسمؾ اللْهَس المشآًهٖ ههي    

. الحد٘ٔ فٖ ًفسِ

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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ٗشاد الوخبلفٔ هن داللٔ لشآً٘ٔ ٗىَى همتؼهٖ الحد٘هٔ فْ٘هب    : ٍ أخشى•

هحفَكبً ثمـن الٌّلش هي الشٍاٗٔ الوخبلفٔ ف٘شول طَسٓ لشٌٗ٘هٔ الخجهش   
الوخبلف ٍ تىَى ّزُ الـبئفٔ ثٌفسْب دل٘الً هلهى سهلت الحد٘هٔ ههي     

. المشٌٗٔ الوخبلفٔ

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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ٗشاد الوخبلفٔ هن داللٔ لشآً٘ٔ ٍ لَ لن ٗىهي همتؼهٖ الحد٘هٔ    : ٍ ثبلثٔ•
هحفَكبً فْ٘ب حتى لَ لـن الٌّلش ههي الخجهش الوخهبلف ثبهتجهبس هلهن      

. إخوبلٖ ثبلتخظ٘ض ٍ التم٘٘ذ ٍ ًحَ رله

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
فولى االحتوبل األٍل ٗتن وال الدَاث٘ي، لوذم اًحفبف همتؼٖ الحد٘هٔ  •

إرا وبى الخجهش الوخهبلف لشٌٗهٔ، اههب للمشٌٗ٘هٔ، أٍ للولهن اإلخوهبلٖ        
. ثبلتخظ٘ض الوستَخت سمَؽ اللَْسات المشآً٘ٔ هي الحد٘ٔ

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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ٍ هلى الثبًٖ ٗتن أحذ الدَاث٘ي فمؾ ٍ َّ فشع ٍخَد هلن إخوهبلٖ  •

هسمؾ لومتؼٖ الحد٘ٔ فٖ اٙٗبت، ٍ أهب ثذًٍِ فئؿالق الـبئفٔ اٙهشٓ 
. ثبلـشح ٗمتؼٖ سمَؽ الخجش الوخبلف ٍ لَ وبى لشٌٗٔ

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
•   ٖ ء ههي الدهَاث٘ي، ألى همتؼهى     ٍ هلى االحتوبل الثبلهث، ال ٗهتن شه

. الحد٘ٔ غ٘ش دخ٘ل فٖ هالن الـشح هلى ّزا االحتوبل

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح

ٍ الدَاة ثبفتشاع الولن اإلخوهبلٖ ح٘هث ٗهتن ٗتَلهف هلهى ههذم       •
التسل٘ن ثبًحاللِ ثبلوَاسد التٖ ثجهت فْ٘هب ٍسٍد التخظه٘ض ٍ التم٘٘هذ     
. هلى اٙٗبت المشآً٘ٔ ثومذاس ٗحتول اًـجبق الوولَم ثبإلخوبل هلِ٘

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ األٍخِ هي ّزُ االحتوبالت أٍسـْب، ثبهتجبس أى اللبّش ههي األههش   •

ثـشح هب ٗخبلف الىتبة تَخِ٘ الوىلف ًحَ الوول ثبلىتبة ٍ ّهزا ال  
ٌٗبست إالّ هن اًحفبف همتؼٖ الحد٘ٔ فِ٘ ثمـن الٌّلش هي ٍسٍد الخجش 
الوخبلف فٌ٘تفهٖ االحتوهبل الثبلهث، ووهب أى االحتوهبل األٍل هٌفهٖ       

ٍ ّهزا ٗوٌهٖ أى   . ثبإلؿالق، ألى هٌَاى الوخبلفٔ طبدق هلى إٔ حبل
. الدَاة األٍل غ٘ش تبم ٍ الدَاة الثبًٖ هَلَف هلى هذم االًحالل

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ٗوىي أى ٗدبة أٗؼب، ثوذ االهتشاف ثتوبه٘ٔ اإلؿالق لشوَل هَاسد •

الووبسػٔ غ٘ش الوستمشٓ أى ٌّبن هخظظبً لْزا اإلؿالق، ٍ َّ هب ٍسد 
فٖ ثوغ األخجبس الوالخ٘ٔ هوب ٗستفبد هٌِ الفشاى ههي حد٘هٔ الخجهش    

. الوخبلف هن الىتبة فٖ ًفسِ

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
سٓوِ٘ذٔ ثٕيُ ِّجِٓٔ اللَِِّ الشَّآًٍْذُِّٕ فِٖ سِسٓبلَتِِِ الَّتِٖ أَلَّفَْٓب فِهٖ أَحٕهَٓالِ    33362•

أَحٓبدِٗثِ أَطٕحٓبثٌَِب ٍٓ إِثْجٓبتِ طِحَّتِْٓب هٓيْ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ هٓلٍِّٖ اثٌَٕهٖٕ هٓلِهِّٖ ثٕهيِ    
هٓجٕذِ الظَّوٓذِ هٓيْ أَثِِْ٘وٓب هٓيْ أَثِٖ الْجٓشَوَبتِ هٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ هٓيْ أَثِٖ خٓوٕفَشِ 
ثٕيِ ثٓبثَِِٕٓٓٗ هٓيْ أَثِِِ٘ هٓيْ سٓوٕذِ ثٕيِ هٓجٕذِ اللَِِّ هٓيْ أََُّٗةٓ ثٕيِ ًَُحٍ هٓيْ هٔحٓوَّهذِ  
ثٕيِ أَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓيْ هٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ أَثِٖ هٓجٕذِ اللَِِّ لَبلَ لَبلَ الظَّبدِقُ م إِرَا 

فَوٓب ٍٓافَهكَ   -ٍٓسٓدٓ هٓلَٕ٘ىُنٕ حٓذِٗثَبىِ هٔخْتَلِفَبىِ فَبهٕشِػَُّٔوٓب هٓلَى وِتَبةِ اللَِِّ
وِتَبةٓ اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ هٓب خَبلَفٓ وِتَبةٓ اللَِِّ فَشُدٍُُّٔ فَئِىْ لَنٕ تَدِهذٍّٔٔوٓب فِهٖ   

فَوٓب ٍٓافَكَ أَخْجٓبسّٓٔنٕ فَزَسٍُٔٔ  -فَبهٕشِػَُّٔوٓب هٓلَى أَخْجٓبسِ الْوٓبهَِّٔ -وِتَبةِ اللَِِّ
 ٍٓ هٓب خَبلَفٓ أَخْجٓبسّٓٔنٕ فَخُزٍُُ

118: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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أخباس الطشح
فئى اللبّش هي لَلِ هلِ٘ السالم إرا ٍسد هل٘ىن حذٗثبى هختلفبى، أى •

اإلهبم هلِ٘ السالم ثظذد هالج هشىلٔ التوبسع ث٘ي حذٗث٘ي هوتجشٗي 
فٖ أًفسْوب لَ ال التوبسع، ف٘ىَى دل٘الً هلى هذم لذح الوخبلفٔ ههن  

. الىتبة فٖ حد٘ٔ ول هٌْوب االلتؼبئ٘ٔ

330، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ًون ال َٗخذ فِ٘ إؿالق ٗشهول خو٘هن ألسهبم الخجهش الوخهبلف ههن       •

الىتبة، ألًِ ل٘س فٖ همبم ث٘بى ّزُ الح٘ث٘ٔ ل٘تن فِ٘ اإلؿالق، فال ثهذ  
هي االلتظبس هلى الوت٘مي هي هفبدُ، ٍ ال ٗجوذ أى ٗىَى المذس الوت٘مي 
هٌِ َّ الوخبلفٔ هلى ًحَ المشٌٗ٘ٔ ٍ الدون الوشفهٖ ووهب فهٖ ههَاسد     

. التخظ٘ض ٍ التم٘٘ذ ٍ الحىَهٔ

330، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ّل تظذق الوخبلفٔ ف٘وب إرا وبى الخجش هخبلفبً هن إؿهالق   -السبدسٔ •

هي المشآى الىشٗن، ووب تظذق ف٘وب إرا وبى هخبلفبً هن هوَهِ، أم ال؟ 
أى اإلؿهالق  »: رّت الس٘ذ الخَٖٗ إلى الثبًٖ، هذه٘بً فٖ ٍخِ رلهه •

غ٘ش داخل فٖ هذلَل اللفق ثل الحبون هلِ٘ َّ الومل ثجشوهٔ همهذهبت   
الحىؤ التٖ ال ٗوىي خشٗبًْب فٖ ّزُ الظَسٓ، فبلوستفبد هي الىتبة 

. «رات الوـلك ال إؿاللِ وٖ ٗمبل أى هخبلفِ صخشف ٍ ثبؿل

431، صفحِ 2األصَل، ج  هصباح 
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أخباس الطشح
ألًِ لَ أسٗذ هٌِ تـج٘ك . ٍ ّزا الّزٕ أفبدُ هوب ال ٗوىي الوسبهذٓ هلِ٘•

الوجٌى الوتمذم اخت٘بسُ لِ فٖ ثبة الوـلمبت هي تَلف توبه٘ٔ اإلؿالق 
هلى هذم الج٘بى األهن هي الوتظهل ٍ الوٌفظهل، ٍ الىتهبة إرا وهبى     
ثبلووَم وهبى ث٘بًهًب سافوهًب لوَػهَم اإلؿهالق فهٖ الخجهش ٍ إرا وهبى         

. ء هٌْوب ثبإلؿالق ٍ همذهبت الحىؤ لن ٗحىن الومل ثبإلؿالق فٖ شٖ
:ففِ٘

330، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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. هذم توبه٘ٔ الوجٌى، هلى هب تمذم تَػ٘حِ هفظالً -أٍال •
لَ سلوت توبه٘تِ فَْ ٗتَلف هلى أى تىهَى داللهٔ الهذل٘ل     -ٍثبً٘بً •

الوٌفظل ثبلَػن وٖ تىَى طبلحٔ لشفن اإلؿالق ٍ همذهبت الحىوهٔ،  
ء هٌْوب طبلحبً لزله  فال ٗظح تـج٘مِ هلى الوـلم٘ي، إر ال ٗىَى شٖ

إالّ هلى هوٌى غ٘ش تبم للج٘بى الوَخَر هذهِ ل٘ذاً فٖ همذهبت الحىؤ، 
. هلى هب تمذهت اإلشبسٓ إلِ٘ فٖ أثحب  التوبسع غ٘ش الوستمش

331، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
فبللَْس فٖ الوـلم٘ي هوبً هٌومذ ٍ هٌَاى الوخبلفٔ طبدق هلهى الخجهش   •

. الووبسع هن إؿالق الىتبة أٗؼب

331، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
اى اإلؿالق داللٔ سىَت٘ٔ فال ٗىَى لفلبً ٍ والههبً ل٘ىهَى   : ٍ إى أسٗذ•

: لشآًبً، ففِ٘
اى اإلؿالق ٍ إى وبى ٗستفبد هي السىَت ٍ هذم روش الم٘ذ إالّ  -أٍال •

أى هذم روش الم٘ذ هتظالً ثبلخـبة ٗدول الىالم كبّشاً فهٖ اإلؿهالق   
. ثح٘ث ٗىَى السىَت ح٘ث٘ٔ تول٘ل٘ٔ إلؿالق الخـبة المشآًٖ ًفسِ

331، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
إى اإلؿالق لَ فشػٌبُ سىَتبً هن رله وبى وبلذاللٔ اللفل٘ٔ  -ٍ ثبً٘بً •

هلهى ههب    -ٍ الوفهشٍع  . المشآً٘ٔ هي ح٘ث وًَِ داللٔ لـو٘ٔ سهٌذاً 
أى الو٘ضاى الوستفبد هي ّزُ الشٍاٗبت فهٖ   -سَف َٗتٖ الحذٗث هٌِ 

ؿشح هب ٗخبلف الىتبة وًَِ هخبلفبً هن دل٘هل لـوهٖ السهٌذ ٍ هلهى     
. أسبسِ هون ّزا الحىن إلى الوخبلفٔ هن السٌّٔ المـو٘ٔ

331، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
أى اإلؿالق ل٘س كَْساً هستفبداً هي الىتبة الىشٗن، ٍ إًوب : ٍ اى أسٗذ•

. َّ ثحىن الومل فبلوخبلفٔ ث٘ي الخجش ٍ ث٘ي حىن الومل ال الىتبة

331، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أى اإلؿالق ٍ همذهبت الحىؤ هجبسٓ هي تحل٘ل حهبل الوهتىلن   : ففِ٘•

فٖ همبم وشف توبم هشادُ هي والهِ ثبهتجبسُ إًسبًبً هبلالً هلتفتهبً ٍ ال  
ٍ لزله لن ٗىي ٗستشىل أّهل الوهشف فهٖ    . ٗمظذ ثْب ثشاّ٘ي همل٘ٔ

. استفبدٓ اإلؿالق ولَْس هشفٖ لىالم الوتىلن
فبلظح٘ح، هذم الفشق فٖ أًحبء الوخبلفهٔ ثه٘ي الوخبلفهٔ ههن هوهَم      •

. الىتبة الىشٗن، أٍ إؿاللِ
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أخباس الطشح
إرا وبًت الوخبلفٔ ثٌحَ الووَم هي ٍخِ، فْل ٗسمؾ الخجهش   -السبثؤ •

هي الحد٘ٔ سأسبً أٍ فٖ خظَص هَسد التوبسع؟ الظح٘ح َّ الثبًٖ، 
ٍ َّ اسن الوَطهَل فهٖ    -ألى الوٌَاى الَاسد فٖ لسبى ّزُ األخجبس 

هـلك ٗشول ول أههبسٓ تخهبلف الىتهبة     -« هب خبلف الىتبة»لَلِ 
الىشٗن ٍ ل٘س هخظَطبً ثبلحذٗث أٍ الشٍاٗٔ، ٍ هي الَاػح أًهِ فهٖ   
هَاسد التوبسع ثٌحَ الووَم هي ٍخِ ٗىهَى الوخهبلف ههن الىتهبة     

. إؿالق الحذٗث ال أطلِ فال هَخت لسمَؽ سٌذُ
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أخباس الطشح
أى ّزُ الحبلٔ ل٘ست ثَشذ هوب إرا هلن ثوذم هـبثمهٔ  : ٍ إى شئت للت•

اإلؿالق للَالن، فىوب أى رله ال ٗؤدٕ إلهى سهمَؽ سهٌذ الحهذٗث     
وزله الحبل فٖ هَسد الووبسػٔ هن إؿالق الىتبة أٍ غ٘شُ هي األدلٔ 

. فئى ًىتٔ ّزا السمَؽ إًوب َّ لـو٘ٔ الووبسع. المـو٘ٔ
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أخباس الطشح
ٍ الـبئفٔ األٍلى ٍ إى وبًت كبّشٓ فٖ إسمبؽ السٌذ هي الحد٘ٔ هلى •

هب تمذهت اإلشبسٓ إلِ٘، إالّ أًْب هن رله ال تمتؼٖ ؿهشح السهٌذ فهٖ    
هحل الىالم، ألى الوستفبد هٌْب هشفبً إسمبؽ السٌذ الّزٕ لهَ أخهز ثهِ    
لضم هٌِ ؿشح هفبد الىتبة المـوٖ، ٍ فٖ هَاسد التوبسع ثٌحَ الووهَم  
هي ٍخِ ال ٗلضم هٌِ رله، إر لن ٗىي التوبسع هي خْٔ الوٌبفبٓ ثه٘ي  
أطل الذاللت٘ي ٍ إًوب هي خْٔ خظَط٘ٔ اإلؿالق فٖ الخجش ثح٘ث لَ 
. لن ٗىي ٗشول هَسد االفتشاق لىبى همذهبً هلى إؿالق الىتبة الىشٗن
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أخباس الطشح
ّل ٗتوذى هي هخبلفٔ الىتبة إلهى هخبلفهٔ السهٌٔ المـو٘هٔ      -الثبهٌٔ •

أى الذاللهٔ  : الٌجَٗٔ أٍ هـلك السٌٔ المـو٘هٔ أم ال؟ الظهح٘ح أى ٗمهبل   
.المشآً٘ٔ تشتول هلى ثال  خظبئض
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أخباس الطشح
. أًْب والم اللِّ سجحبًِ ٍ توبلى الوودض -الخظ٘ظٔ األٍلى  •
أًْب لـو٘ٔ الدْٔ ح٘هث ال ٗحتوهل فْ٘هب التم٘هٔ ٍ      -الخظ٘ظٔ الثبً٘ٔ •

.ًحَّب
. أًْب لـو٘ٔ الظذٍس -الخظ٘ظٔ الثبلثٔ •
• 
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أخباس الطشح
ٍ تشتشن السٌٔ الٌجَٗٔ المـو٘ٔ هن الىتبة الىشٗن فٖ اثٌت٘ي هي ّهزُ  •

الخظبئض ٍ ّوب الثبً٘ٔ ٍ الثبلثٔ، ووهب تشهتشن السهٌٔ المـو٘هٔ غ٘هش      
الٌجَٗٔ هن الىتبة فٖ األخ٘شٓ هٌْب ف٘وب إرا لن تىي لـو٘ٔ الدْٔ ووهب  

ٍ ال ثذ ٍ أى ٌٗلش ثحست هٌبسهجبت الحىهن ٍ الوَػهَم    . َّ الغبلت
الوشف٘ٔ لْزا الحىن أى الوستفبد هي ّزُ األخجبس دخبلٔ إٔ ٍاحذٓ هي 

. ّزُ الخظَط٘بت فٖ الحىن ثـشح الوخبلف
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أخباس الطشح
دخلْهب فهٖ    -ثحست الوٌبسجبت  -أهب الخظ٘ظٔ األٍلى فال ٗحتول •

الحىن ثبلـشح، فئًْب تٌبست هثل الحىهن ثهبحتشام المهشآى الىهشٗن أٍ     
ٍخَة اإلًظبت ٙٗبتِ أٍ تالٍتِ هثالً ال الحىن ثبلحد٘ٔ المبئؤ هلى 

. أسب  الىبشف٘ٔ ٍ الـشٗم٘ٔ

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث



62

أخباس الطشح
ٍ أهب الخظ٘ظٔ الثبً٘ٔ ٍ الثبلثٔ فبحتوبل دخبلتْب هوبً فهٖ الومهبم ٍ إى   •

وبى هومَالً فٖ ًفسِ، ٍ لىي ال ٗجوذ دهَى أى الوٌسهجك إلهى الهزّي    
الوشفٖ هي ّزُ الشٍاٗبت الحىن ثئلغبء هب ٗخبلف الىتبة الىشٗن هلهى  
أسب  وًَِ لـو٘بً سٌذاً ألى لـو٘ٔ السٌذ ّٖ الظفٔ الجهبسصٓ ٍ الـهبثن   

الوبم الَاػح لذى الوتششهٔ هي المشآى الىشٗن وذل٘ل ششهٖ، 
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أخباس الطشح
ٍ أهب هسَلٔ التم٘ٔ فلن تىي هوشٍفٔ لذى الدو٘ن، خظَطهبً فهٖ هثهل    •

هظش الٌجٖ طلى اللَِّ هلِ٘ ٍ آلِ الّزٕ أسٌذت إلِ٘ فٖ خولٔ هي ّهزُ  
. الشٍاٗبت لبهذٓ ؿشح هب خبلف الىتبة
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أخباس الطشح

. فبلظح٘ح توو٘ن الحىن ثبلـشح إلى الوخبلفٔ هن ول دل٘ل لـوٖ السٌذ•
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أخباس الطشح
لذ أششًب ف٘وب سجك إلى أًِ ٗوىي تفس٘ش هفبد ّزُ األخجهبس   -التبسؤ •

ثٌحَ آخش ال ٗحتبج هوِ إلى خل األثحب  الوتمذهٔ، ٍ رله التفسه٘ش  
أًِ ال ٗجوذ أى ٗىَى الوشاد هي ؿشح هب خبلف الىتبة الىشٗن، أٍ : َّ

هب ل٘س هلِ٘ شبّذ هٌِ، ؿشح هب ٗخبلف الشٍح الوبهٔ للمشآى الىهشٗن،  
. ٍ هب ال تىَى ًلبئشُ ٍ أشجبِّ هَخَدٓ فِ٘
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أخباس الطشح
ٍ ٗىَى الووٌى حٌ٘ئز أى الذل٘ل اللٌٖ إرا لن ٗىي هٌسدوبً هن ؿج٘وهٔ  •

ٍ له٘س الوهشاد   . تششٗوبت المشآى ٍ هضاج أحىبهِ الوبم لن ٗىي حدٔ
فوثالً لَ ٍسدت سٍاٗٔ . الوخبلفٔ ٍ الوَافمٔ الوؼوًَ٘ٔ الحذٗٔ هن آٗبتِ

فٖ رم ؿبئفٔ هي الٌب  ٍ ث٘بى خستْن فٖ الخلك أٍ أًْهن لسهن ههي    
الدي، للٌب أى ّزا هخبلف هن الىتهبة الظهشٗح فهٖ ٍحهذٓ الجشهشٗٔ      
خٌسبً ٍ حسجبً ٍ هسبٍاتْن فٖ اإلًسبً٘ٔ ٍ هسئَل٘بتْب هْوهب اختلفهت   

. أطٌبفْن ٍ ألَاًْن
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أخباس الطشح
ء سٍاٗٔ تذل هلى ٍخَة الذهبء هٌذ سؤٗٔ الْالل هثالً فْٖ  ٍ أهب هدٖ•

ل٘ست هخبلفٔ هن المشآى الىشٗن ٍ هب فِ٘ هي الحث هلى التَخهِ إلهى   
.اللِّ ٍ التمشة هٌِ هٌذ ول هٌبسجٔ ٍ فٖ ول صهبى ٍ هىبى
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ٍ ّزا ٗوٌٖ أى الذاللٔ اللٌ٘ٔ الوتؼؤٌ لنحىبم الفشه٘ٔ ف٘وهب إرا لهن    •
تىي هخبلفٔ ألطل الذاللٔ المشآً٘ٔ الَاػحٔ تىَى ثشىل هبم هَافمهٔ  
هن الىتهبة ٍ سٍح تشهشٗوبتِ الوبههٔ، خظَطهبً إرا ثجتهت حد٘تْهب       

. ثبلىتبة ًفسِ
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ٍ هوب ٗوضص ّزا الفْن، هؼبفبً إلى أى ّزا الووٌى ّهَ همتؼهى ؿج٘وهٔ    •

الَػن الوبم لنئؤ الووظَه٘ي هلْ٘ن السالم ٍ دٍسّن فٖ همهبم ث٘هبى   
األحىبم األهش الّزٕ وبى ٍاػحبً لذى الوتششهٔ ٍ سٍآ ّزُ األحبدٗث 
أًفسْن ٍ الّزٕ هلى أسبسِ أهشٍا ثبلتفمِ فٖ الهذٗي ٍ االؿهالم هلهى    
تفبط٘لِ ٍ خضئ٘بتِ التٖ ال ٗوىي هوشفتْهب ههي المهشآى الىهشٗن، هوهب      
ههب  . ٗشىل لشٌٗٔ هتظلٔ ثْزُ األحبدٗث تظشفْب إلى إسادٓ ّزا الووٌى

إى ٍخذتن هل٘هِ شهبّذاً أٍ شهبّذٗي ههي     )ًدذُ فٖ ثوؼْب هي لَلِ 
فئى التوج٘ش ثبلشبّذ الّزٕ ٗىهَى ثحسهت كهبّشُ أههن ههي      ( الىتبة

الوَافك ثبلووٌى الحشفٖ، هن هذم االلتظبس هلهى شهبّذ ٍاحهذ خ٘هش     
. لشٌٗٔ هلى أى الوشاد ٍخَد األهثبل ٍ الٌّلبئش ال الوَافمٔ الحذٗٔ

334، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث



70

أخباس الطشح
:ٍ لذ خبء ّزا الووٌى فٖ سٍاٗٔ الحسي ثي الدْن هي الوجذ الظبلح•

ٍٓ هٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ الْدْٕٓنِ هٓيِ الْوٓجٕذِ الظَّبلِحِ م لَبلَ إِرَا خٓهبءٓنٓ   33381 •
ٍٓ أَحٓبدِٗثٌَِب فَئِىْ أَشْجْْٓٓٓب فََْٔٓ   الْحٓذِٗثَبىِ الْؤخْتَلِفَبىِ فَمِسْٕٔوٓب هٓلَى وِتَبةِ اللَِِّ

 حٓكٌّ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٔشْجِْْٕٓب فََْٔٓ ثٓبؿِل

124: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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أخباس الطشح
ٍّزُ الشٍاٗٔ ٍ إى وبًت ٍاسدٓ فٖ فشع التوبسع، إالّ أًْهب ثحسهت   •

.س٘بلْب تش٘ش إلى ًفس المبهذٓ الوؤوذ هلْ٘ب فٖ هدوَم أخجبس الجبة
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أخباس الطشح
ٍ هلى ّزا األسب  ٗتؼح أًِ ال ٗستفبد هي أخجبس الـشح إلغبء األدلٔ  •

اللٌ٘ٔ الووبسػٔ هن الىتبة الىشٗن هوبسػٔ ال تَخت إلغبء أطل هفبد 
لشآًٖ ٍاػح، ووب فٖ هَاسد التوبسع غ٘ش الوستمش، ثل التوبسع ثٌحَ 
الووَم هي ٍخِ أٗؼب، ٍ إًوب ًحىن ثسهمَؿْب فهٖ ههَسد الووبسػهٔ     

. ثومتؼى المبهذٓ الوتمذم ششحْب فٖ الوسَلٔ السبثمٔ
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