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  اصول الفقه

 فلسفه علن
 اصول الفقه

  علن اصول الفقه

  تاریخ علن اصول الفقه

العاههالفقه  هبادی علن اصول    

  هناهج علن اصول الفقه

و سایر العلوماصول الفقه التعاهل بین علن    

(2نوودار شواره )   
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  علم اصول الفقه

 ةالحد

:  القسن االٍل
علی  ةالحد

الحکن اٍ  
  الوذهة

 اطَل هتعارف

  علی الٌظام ةالحد: القسن الثاًی

(2 شمارهنمودار )   



5 

  علم اصول الفقه

 ةالحد

علی  ةالحد: القسن االٍل
  الحکن اٍ الوذهة

الحدة :الفظل االٍل
 الوحزسة

غیز   ةالحد:الفظل الثاًی
  ةالوحزس

تعارع :الفظل الثالج
  الحدح

 ةالحد: القسن الثاًی
  علی الٌظام

(2 شمارهنمودار )   
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الفقه اصول   

 فلسفه علن
 اصول الفقه

  علن اصول الفقه

  تاریخ علن اصول الفقه

 هبادی علن اصول الفقه
العاهه    

  هناهج علن اصول الفقه

 التعاهل بین علن اصول
  الفقه و سایر العلوم

 الوبادی التصوریه

 الوبادی التصذیقیه
(هبانی االجتهاد الکالهیه)  

  الوبادی العاهه

 الوبادی الخاصه

(2 شوارهنوودار )   

(1نمودار شماره )   
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هثادی هختض 
 تظذیقی

هثادی حدت . أ
 لفظی

هثادی  . أ
طذٍری حدت 

 لفظی

هثادی طذٍری 
 قزآى کزین

هثادی طذٍری 
 سٌت 

هثادی داللی . ب
 حدت لفظی

 هشتزک  هثادی داللی

 تیي کتاب ٍ سٌت

هثادی داللی هختض ته 
 سٌت 

هثادی حدت . ب
 غیز لفظی
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 هثادی داللی هشتزک تیي کتاب ٍ سٌت

مشترک   مبادی داللی
 بین کتاب و سنت 

واحد بودن معانی 
 الفاظ و تراکیب

زبان شارع، زبان 
 عرفی

حجیِت ظهور زمان 
 صدور
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
 ثبلحبػتش ّل الخـبثبت الشفبّ٘ٔ هثل ٗب أْٗب الوؤهٌَى تختصض  فظل •

 ؟الووذٍه٘يالصخبؿت أٍ تون غ٘شُ هي الغبئج٘ي ثل هدلس 
خالف ٍ ال ثذ قجل الخَع فٖ تحق٘ق الوقبم هي ث٘بى هتب ٗونتي   فِ٘ •

 .أى ٗنَى هحال للٌقغ ٍ اإلثشام ث٘ي األهالم

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 

 النزاع

 تعلق  التكلیف المتكفل له الخطاب بالمعدومین

صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبین عن 
 مجلس الخطاب باأللفاظ الموضوعة للخطاب 

عموم األلفاظ الواقعة عقیب أداة الخطاب 
 للغائبین بل المعدومین

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
  :الٌضامأًِ ٗوني أى ٗنَى فبهلن •
أى الصنل٘ف الوصنفل لِ الخـبة ّل ٗظح تولقِ ثبلووذٍه٘ي موتب طتح   فٖ •

 ؟تولقِ ثبلوَخَدٗي أم ال 
فٖ طحٔ الوخبؿجٔ هوْن ثل هن الغبئج٘ي هي هدلس الخـبة ثبأللفتبف  أٍ •

 ؟الوَػَهٔ للخـبة أٍ ثٌفس تَخِ٘ النالم إلْ٘ن ٍ هذم طحصْب 
فٖ هوَم األلفبف الَاقؤ هق٘ت أدآ الخـبة للغبئج٘ي ثل الووتذٍه٘ي ٍ  أٍ •

 ؟.هذم هوَهْب لْوب ثقشٌٗٔ تلل األدآ
ٍ ال ٗخفى أى الٌضام هلى الَخْ٘ي األٍل٘ي ٗنتَى هقل٘تب ٍ هلتى الَختِ     •

 .األخ٘ش لغَٗب
 

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 

 النزاع

 عقلی تعلق  التكليف المتكفل له الخطاب بالمعدومين

صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن 
 مجلس الخطاب باأللفاظ الموضوعة للخطاب 

 عقلی

عموم األلفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب 
 للغائبين بل المعدومين

 لفظی

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 

 النزاع

 المبادي العامة عقلی تعلق  التكليف المتكفل له الخطاب بالمعدومين

صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن 
 مجلس الخطاب باأللفاظ الموضوعة للخطاب 

 عقلی
المبادي الداللية 

المشتركة بين الكتاب 
 و السنة

عموم األلفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب 
 للغائبين بل المعدومين

 مباحث األلفاظ لفظی

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
 [هذم طحٔ تنل٘ف الووذٍم هقال ٍ فوال]•
سٗت فٖ هذم طحٔ تنل٘ف الووذٍم هقتال ثووٌتى   فال هشفت ّزا إرا •

ثوثِ أٍ صخشُ فوال ػشٍسٓ أًِ ثْزا الووٌى ٗسصلضم الـلت هٌِ حق٘قٔ ٍ 
 ال ٗنبد ٗنَى الـلت مزلل إال هي الوَخَد ػشٍسٓ 

َّ ثووٌى هدشد إًشبء الـلت ثال ثوث ٍ ال صخش ال استصحبلٔ ف٘تِ   ًون •
أطال فئى اإلًشبء خف٘ف الوئًَٔ فبلحن٘ن تجبسك ٍ توبلى ٌٗشئ هلتى  

ء قبًًَب هتي الوَختَد ٍ الووتذٍم     ٍفق الحنؤ ٍ الوظلحٔ ؿلت شٖ
ح٘ي الخـبة ل٘ظ٘ش فول٘ب ثوذ هب ٍختذ الشتشائؾ ٍ فقتذ الوَاًتن ثتال      

 .حبخٔ إلى إًشبء آخش فصذثش

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
ًل٘شُ هي غ٘ش الـلت إًشبء الصول٘ل فٖ الَقف هلتى الجـتَى فتئى    ٍ •

ٍ ٗصلقتى  ثئًشبئِ الووذٍم هٌْن ٗظ٘ش هبلنب للو٘ي الوَقَفٔ ثوذ ٍخَدُ 
لْب هي الَاقف ثوقذُ ف٘ؤثش فٖ حق الوَخَد هٌْن الولن٘ٔ الفول٘ٔ ٍ ال 
ٗؤثش فٖ حق الووذٍم فوال إال استصوذادّب ألى تظت٘ش هلنتب لتِ ثوتذ      

 .ٍخَدُ ّزا إرا أًشئ الـلت هـلقب
ٍ أهب إرا أًشئ هق٘ذا ثَختَد الونلتف ٍ ٍخذاًتِ الشتشائؾ فئهنبًتِ      •

 .اإلهنبىهي   ثونبى
 

228: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
 [ هذم طحٔ خـبة الووذٍم ٍ الغبئت]•
ٍ مزلل ال سٗت فٖ هذم طحٔ خـبة الووذٍم ثل الغبئتت حق٘قتٔ ٍ   •

هذم إهنبًِ ػشٍسٓ هذم تحقق تَخِ٘ النالم ًحَ الغ٘ش حق٘قتٔ إال إرا  
 .مبى هَخَدا ٍ مبى ثح٘ث ٗصَخِ إلى النالم ٍ ٗلصفت إلِ٘

229: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
 [ ٍػن أدٍات الٌذاء للخـبة اإلًشبئٖ]•
ٍ هٌِ قذ اًقذح أى هب ٍػتن للخـتبة هثتل أدٍات الٌتذاء لتَ متبى       •

هَػَهب للخـبة الحق٘قٖ ألٍخت اسصووبلِ فِ٘ تخظ٘ض هب ٗقن فتٖ  
تلَُ ثبلحبػشٗي موب أى قؼ٘ٔ إسادٓ الووَم هٌِ لغ٘شّن استصووبلِ فتٖ   
غ٘شُ لني اللبّش أى هثل أدٍات الٌذاء لن ٗني هَػتَهب لتزلل ثتل    
للخـبة اإلٗقبهٖ اإلًشبئٖ فبلوصنلن سثوب َٗقن الخـبة ثْب تحسشا ٍ 

 [1]ٗب مَمجب هب مبى أقظش هوشُ : هثلتأسفب ٍ حضًب 
أٍ شَقب ٍ ًحَ رلل موب َٗقوِ هخبؿجب لوي ٌٗبدِٗ حق٘قٔ فال َٗختت  •

 اسصووبلِ فٖ هوٌبُ الحق٘قٖ حٌ٘ئز الصخظ٘ض ثوي ٗظح هخبؿجصِ 
 
 

229: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
ال ٗجوذ دهَى اللَْس اًظشافب فٖ الخـبة الحق٘قٖ موب َّ الحبل ًون •

فٖ حشٍف االسصفْبم ٍ الصشخٖ ٍ الصوٌٖ ٍ غ٘شّب هلى هب حققٌبُ فتٖ  
ثوغ الوجبحث السبثقٔ  هي مًَْتب هَػتَهٔ لقٗقتبهٖ هٌْتب ثتذٍام      

الَاقوٖ هٌْب اًظشافب إرا لن ٗني ٌّبك هب ٗوٌن  فٖهخصلفٔ هن كَْسّب 
هٌِ موب ٗوني دهَى ٍخَدُ غبلجب فٖ مالم الشبسم ػتشٍسٓ ٍػتَح   

ٍ ٗتب أْٗتب   * ٗتب أيٗهْاتب الٌستبات اتسق تَا      هذم اخصظبص الحنن فٖ هثتل 
  .الوؤهٌَى ثوي حؼش هدلس الخـبة ثال شجْٔ ٍ ال است٘بة

229: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
ٗشْذ لوب رمشًب طحٔ الٌذاء ثبألدٍات هتن إسادٓ الووتَم هتي الوتبم     ٍ •

 .الَاقن تلَّب ثال هٌبٗٔ ٍ ال للصٌضٗل ٍ الوالقٔ سهبٗٔ
ٍ تَّن مًَِ استنبصٗب ٗذفوِ هذم الولن ثِ هن االلصفبت إلِ٘ ٍ الصفص٘ش •

هي حبلِ هن حظَلِ ثزلل لَ مبى هشتنضا ٍ إال فوي أٗي ٗولن ثثجَتِ 
 .مزلل موب َّ ٍاػح

ٍ إى أث٘ت إال هي ٍػن األدٍات للخـبة الحق٘قٖ فتال هٌتبص هتي    •
الصضام اخصظبص الخـبثبت اإللْ٘تٔ ثتأدآ الخـتبة أٍ ثتٌفس تَخ٘تِ      
النالم ثذٍى األدآ مغ٘شّب ثبلوشبفْ٘ي ف٘وب لن ٗني ٌّبك قشٌٗٔ هلتى  

 .الصوو٘ن
 

230: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
 [ تَخِ٘ طحٔ هخبؿجٔ الووذٍه٘ي ٍ الشد هلِ٘]•
ٍ تَّن طحٔ الصضام الصوو٘ن فٖ خـبثبتِ توبلى لغ٘ش الوَخَدٗي فؼتال  •

هي الغبئج٘ي إلحبؿصِ ثبلوَخَد فٖ الحبل ٍ الوَخَد فتٖ االستصقجبل   
فبسذ ػشٍسٓ أى إحبؿصِ ال تَختت طتالح٘ٔ الووتذٍم ثتل الغبئتت      
للخـبة ٍ هذم طحٔ الوخبؿجٔ هوْوب لقظَسّوب ال َٗخت ًقظب فتٖ  
ًبح٘صِ توبلى موب ال ٗخفى موب أى خـبثِ اللفلتٖ لنًَتِ تتذسٗد٘ب ٍ    
هصظشم الَخَد مبى قبطشا هي أى ٗنَى هَخْب ًحتَ غ٘تش هتي متبى     

* ٗب أيٗهْاب الٌسبات اتسق َا  ثوثلخـبة لاثوسون هٌِ ػشٍسٓ ّزا لَ قلٌب ثأى 
 .فٖ النصبة حق٘قٔ إلى غ٘ش الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍ آلِ ثلسبًِ

230: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟تختض تالحاضزالخطاتات الشفاهیة هل 
أهب إرا ق٘ل ثأًِ الوخبؿت ٍ الوَخِ إل٘تِ النتالم حق٘قتٔ ٍح٘تب أٍ     ٍ •

إلْبهب فال هح٘ض إال هي مَى األدآ فٖ هثلِ للخـبة اإلٗقبهٖ ٍ لتَ  
هدبصا ٍ هلِ٘ ال هدبل لصَّن اخصظبص الحنن الوصنفل لتِ الخـتبة   

 .ثبلحبػشٗي ثل ٗون الووذٍه٘ي فؼال هي الغبئج٘ي

230: ، ص(طثع آل الثیت ) کفایة األطَل   
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
ّل الخـبثبت الشفبّ٘ٔ هثل ٗب أْٗب الوؤهٌَى ٗخصض ثبلحبػشٗي فظل •

  هدلس الصخبؿت أٍ ٗون غ٘شّن هي الغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي
 فِ٘ خالف ٍ قجل الخَع فٖ ث٘بى الوقظَد ٌٗجغٖ تقذٗن أهَس •
اى هَػَم الجحث اًوب َّ هب إرا مبى النتالم الوصنفتل ثج٘تبى    ( األٍل)•

الحنن هشصوال هلى أدآ هي أدٍات الخـبة ٍ اهب هب لن ٗني هشتصوال  
هلْ٘ب موب إرا ٍسد اى الوؤهٌ٘ي ٗدت هلْ٘ن مزا فال إشنبل فٖ هوَهِ 

 للحبػش ٍ الغبئت ٍ الووذٍم هلى ًحَ ٍاحذ 

489ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
اًِ سثوب ٗقبل اى الجحث فٖ هحل النالم هقلٖ ٍ النتالم اًوتب   ( الثبًٖ)•

َّ فٖ إهنبى الوخبؿجٔ هن الووذٍم ٍ اسصحبلصِ ٍ قذ ٗقبل اى الجحتث  
لفلٖ ٍ النالم اًوب َّ فٖ هوَم أدٍات الخـتبة ثحستت الَػتن ٍ    
هذم هوَهْب ٍ الحق اى الجحث اًوب ّتَ هتي متل هتي الدْصت٘ي ٍ ال      

 [ 1]اخصظبص لِ ثَاحذٓ هٌْوب 

489ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
•______________________________ 
اللبّش اى الٌضام فٖ الوقتبم هٌحظتش ثتبلٌضام فتٖ هوتَم أدٍات      [ 1]•

الخـبة ثحست الَػن ٍ هذم هوَهْب فبى تَخِ٘ الخـبة اإلًشتبئٖ  
إلى الووذٍم فؼال هي الغبئت ال ٌٗجغٖ اإلشنبل فتٖ ختَاصُ موتب اى    
تَخِ٘ الخـبة الحق٘قٖ إلى الحبػش غ٘ش الولصفت فؼال هي الغبئت أٍ 
الووذٍم ال ٌٗجغٖ الشل فٖ هذم خَاصُ فبلٌضام اًوب َّ فٖ اى أدٍات 
الخـبة ّل ّٖ هَػَهٔ للخـتبة الحق٘قتٖ لتئال ٗشتول الخـتبة      
للغبئت أٍ الووذٍم أٍ اًْب هَػَهٔ للخـبة اإلًشتبئٖ لتئال ٗختصض    

  ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿت

489ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
إرا هشفت رلل فبهلن اى النالم ٗقن تبسٓ فٖ القؼبٗب الخبسخ٘تٔ الصتٖ   •

حنن فْ٘ب هلى اشخبص هخظَط٘ي ٍ أخشى فتٖ القؼتبٗب الحق٘ق٘تٔ    
 ٍخَدّبالصٖ حنن فْ٘ب هلى الوَػَهبت الوقذس 

فتبلحق فْ٘تب اى ٗقتبل ثبخصظتبص الخـتبة      ( اهب القؼبٗب الخبسخ٘ٔ) •
ثبلوشبفْ٘ي فبى خـبة الغبئت فؼال هي الووذٍم ٗحصبج إلى تٌضٗل ٍ 

 احصوبلْب هٌبٗٔ ٗذفن هٌبٗٔ ٍ كَْس الخـبة فٖ اًِ ثال 

491-490ص ؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
موب َّ هحل النالم فبلظح٘ح فْ٘ب َّ القتَل  ( ٍ اهب القؼبٗب الحق٘ق٘ٔ)•

ثووَم الخـبة للووذٍم ٍ الغبئت ٍ الحبػش هلى ًْح ٍاحذ فنوتب اى  
الحنن فٖ القؼتبٗب الحق٘ق٘تٔ ثحستت هقتبم الثجتَت ٗوتن الغتبئج٘ي ٍ        
الووذٍه٘ي مزلل الخـبة فٖ هقبم اإلثجبت ٗووْوب أٗؼتب  ػتشٍسٓ اى   
تَخِ٘ الخـبة إلتى الغبئتت أٍ الووتذٍم ال ٗحصتبج إلتى أصٗتذ هتي        

ٍ ّزا الصٌضٗل اًوب َّ هقَم متَى القؼت٘ٔ   [ 1]تٌضٗلْوب هٌضلٔ الوَخَد 
 ثبألطلحق٘ق٘ٔ ال اًِ اهش صائذ هلِ٘ ل٘نَى هذفَهب  

 

491ص ؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
•______________________________ 
ال ٗخفى اى مَى القؼ٘ٔ حق٘ق٘ٔ ٍ اى مبى ٗقصؼتى ثٌفستِ فتشع    [ 1]•

الوَػَم هَخَدا  أٍ الحنن هلى الوَػَم الوفشٍع ٍختَدُ إلاتب اى   
رلل ال ٗنفٖ فٖ شوَل الخـبة للووذٍه٘ي ػشٍسٓ اى هدشد ٍخَد 
الوَػَم خبسخب  ال ٗنفٖ فٖ تَخِ٘ الخـبة إلِ٘ ثل ال ثذ ف٘تِ هتي   
فشع ٍخَدُ هدلس الصخبؿتت ٍ الصفبتتِ إلتى الخـتبة ٍ األطتح      
 خـبة الغبئت فٖ القؼ٘ٔ الخبسخ٘ٔ ثال هٌبٗٔ ٍ َّ خالف الوفشٍع 

491ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
•______________________________ 
فٖ تقشٗت هذم اخصظتبص الخـتبة ثبلحبػتشٗي هدلتس     فبلظح٘ح •

الصخبؿت َّ اى أدٍات الخـبة حست هب ًذسمِ هتي هفبّ٘وْتب هٌتذ    
اسصووبالتْب غ٘ش هَػَهٔ للخـبة الحق٘قٖ ٍ اًوب ٍػتوت للخـتبة   
اإلًشبئٖ ٍ إكْبس تَخِ٘ النالم ًحَ هذخَلْب ثذام هي التذٍاهٖ فتال   
هبًن هي شوَلْب للغبئت ثل الووذٍم ثوذ فشػِ هٌضلٔ الوَخَد موب ّتَ  

 الصم مَى القؼ٘ٔ حق٘ق٘ٔ 

491ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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•______________________________ 
الصم القَل ثبسصووبلْب فتٖ الخـتبة الحق٘قتٖ فتٖ     اى  إلىهؼبفب  ّزا •

هَاسد اسصووبلْب فتٖ الخـبثتبت الشتشه٘ٔ ّتَ اخصظتبص الخـتبة       
ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿتت ٍ هتذم شتوَلِ للغتبئج٘ي فؼتال هتي       
الووذٍه٘ي ٍ رلل هوب ٗقـن ثوذهِ ألى اخصظبص الخـبة ثبلوذسم٘ي 
لضهبى الحؼَس ٍ اى مبى هحصوال فٖ ًفسِ إلاب اًِ ال ٗحصول اخصظبطِ 
ثبلحبػشٗي فٖ الوسدذ قـوب فال هٌبص حٌ٘ئز هي االلصضام ثبسصووبلْب 
فٖ الخـبة اإلًشتبئٖ ٍ لتَ متبى رلتل ثبلوٌبٗتٔ ف٘شتول الخـتبة        
الووذٍه٘ي أٗؼب  ثوذ تٌضٗلْن هٌضلٔ الوَخَد هلتى هتب ّتَ الصم متَى     

 حق٘ق٘ٔالقؼ٘ٔ 

491ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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•______________________________ 
ّزا ملِ هلى تقذٗش مَى الخـبثبت القشآً٘ٔ خـبثب  هي اللستِ تجتبسك ٍ    •

 توبلى ثلسبى سسَلِ طلى اللسِ هلِ٘ ٍ آلِ إلى أهصِ 
اهب إرا قلٌب ثأًْب ًضلت هلِ٘ قجل قشاءتِ طلى اللسِ هلِ٘ ٍ آلِ فجوب اى ٍ •

الوفشٍع اًِ لن ٗني حبل ًضٍلْب هتي ٗصَختِ إل٘تِ الخـتبة حق٘قتٔ      
ٗنَى الٌضام فٖ اخصظبطْب ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿتت ٍ هوَهْتب   

 كبّشللغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي ثبؿال هي أطلِ موب َّ 

491ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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اى الخظن لَ أهنٌِ هٌن طحٔ اسصووبل أدٍات الخـتبة  ( ٍ الحبطل) •

فٖ القؼبٗب الحق٘ق٘ٔ ثبى ٗذهى ٍػتوْب ألى تستصوول فتٖ خظتَص     
القؼبٗب الخبسخ٘ٔ لنبى لذهَى اخصظبص الخـبثبت ثبلوشبفْ٘ي هدبل 
ٍاسن لني ّزُ الذهَى ٍ احصوبل اخصظبص طحٔ االسصووبل ثبلقؼبٗب 

طتحٔ االستصووبل فتٖ      الخبسخ٘ٔ هوب ٗنزثْب الَخذاى ٍ هتن تستل٘ن  
 القؼبٗب الحق٘ق٘ٔ ال ٗجقى الحصوبل االخصظبص ثبلوشبفْ٘ي ٍخِ أطال 

492-491ص؛  1 أخَد التقزیزات ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
 :األٍّلاألهش •
أىا كبّش الوٌَاى ملبّش ثوغ اسصذالالتْن ّتَ أىا الٌتضام فتٖ ختَاص     •

ِ  -خـبة الووذٍم ٍ الغبئت، ٍ ٗنَى الٌضام فتٖ   -هلى فشع هقلّ٘صت
 .إهنبًِ ٍ هذهِ

 

283ص؛  2 هٌاهح الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  



33 

 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
َّ ٍ إى ال ٗجوذ هي هثل الحٌبثلٔ، لني الٌضام الوقلّٖ الووقَل ٗوني ٍ •

تلَ أدآ الٌذاء ٍ أشجبّْب، [  خبءت]أى ٗنَى فٖ أىا ألفبف الووَم الصٖ 
هوّب تنَى خـبثب ّل تونّ الووذٍه٘ي ٍ الغبئج٘ي، موب تووّْن ٍ لتَ فتٖ   

حصاى ٗشخن الٌضام الوقلّٖ ال؟ لن تني هقشًٍٔ ثْب، أٍ لَ   كشف ٍخَدّن
إلى أًاِ ّل ٗسصلضم الصووت٘ن هخبؿجصْوتب، حصاتى ٗوصٌتن، أٍال، ف٘نتَى      

 ؟الٌضام فٖ الوالصهٔ ٍ هذهْب

283ص؛  2 هٌاهح الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  
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ّزا ٌٗبست هجحث الوبمّ، ال كبّش الوٌَاى، ألىا إهنبى هخبؿجصْوتب ٍ  ٍ •

هذهِ غ٘ش هشثَؽ ثِ، ثل الوٌبست لِ َّ شوَل ألفتبف الووتَم لْتن ٍ    
 . هذهِ، ثوذ مًَْب تلَ الخـبثبت الشفبّّ٘ٔ

 
 
 

283ص؛  2 هٌاهح الَطَل إلى علن األطَل ؛ ج  
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 ؟هل الخطاتات الشفاهیة تختض تالحاضز
فٖ شوَل الخـبثبت لغ٘ش الوشبفْ٘ي هي الغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي : فظل•

 .صهي طذٍسّب
ثأىس ّزا الجحث ٌٗحتل إلتى ًتضاه٘ي    ( قذُ)ٍ قذ أفبد الوحقق الٌبئٌٖ٘ •

 .ًضام هقلٖ ٍ اخش لفلٖ
اهّب الٌضام الوقلٖ فَْ فٖ إهنبى هخبؿجتٔ الغبئتت ٍ الووتذٍم ثجَتتب  ٍ     •

هذهِ ٍ ّزا ثحث هقلٖ ٍ ل٘س لغَٗب ، ٍ اهّب الٌضام اللغَٕ ففٖ شوَل 
 .أدٍات الخـبة لغٔ ٍ هشفب  لْوب

 

366: ، ص3 ج( الهاشوی)تحَث فی علن األطَل   
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 هلاق هلِ٘ الس٘ذ األسصبر ثأًِ ٍ •
أ سٗذ ثبلوخبؿجٔ هوٌبّب الحق٘قٖ الخبسخٖ فوي الَاػتح هٌتذ متل    لَ •

أحذ اًِ ال ٗوقل هخبؿجٔ الغبئت هتي هدلتس الوخبؿجتٔ فؼتال  هتي      
 الووذٍم فن٘ف ٗوقل أيىْ ٗصٌبصم فٖ اهصٌبم ّزا األهش؟ 

إِىْ أ سٗذ الوخبؿجٔ اإلًشبئ٘ٔ الصظَسٗٔ فوي الَاػح إهنبًِ حصى فٖ ٍ •
حق الدوبدات فؼال  هي غ٘شّب موب ٗلْتش ثوشاخوتٔ الشتوش ٍ األدة    

  ؟فن٘ف ٗوقل أيىْ ٗصٌبصم فٖ إهنبًِ
هي ٌّب قذ خول ّزا الٌضام لغَٗب  ثحصب  إٔ خول الجحث هي تحذٗتذ  ٍ •

هفتتبد أدٍات الخـتتبة ٍ اًْتتب ٍػتتوت ثتتئصاء الخـتتبة الحق٘قتتٖ أٍ 
 .اإلًشبئٖ، ٍ اخصبس األخ٘ش

367: ، ص3 ج( الهاشوی)تحَث فی علن األطَل    



37 
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فبًِ ال هوٌى لَقتَم  [ 1]اهّب الدبًت السلجٖ هي مالهِ فظح٘ح  -أقَل•

 .الجحث هي إهنبى الصخبؿت ٍ اهصٌبهِ
•______________________________ 

ثل قبثل للجحث ٍ رلل ثبلجحث هي الوقظَد ثبلوخبؿجٔ فبًِ لَ  -[1]
أ سٗذ ثِ سوبم اللفق ٍ النالم أٍ هب ٗنَى ثوثبثصِ فوي الَاػح اهصٌبهِ 
فٖ حق غ٘ش الحبػش، ٍ إِىْ أ سٗذ ثْب قظذ الصفْن فلَ أ سٗذ قظذ اإلفْبم 
ٍ االهذاد الفولٖ للفْن فَْ أٗؼب  هخظَص ثبلحبػش ٍ لَ أ سٗذ قظتذ  
افْبم مل هي ٗشاد افْبهِ ثحسجِ فْزا ال ٗخصض ثبلحبػش ثل ٗوقل فٖ 

 .حق الووذٍم أٗؼب 
 

367: ، ص3 ج( الهاشوی)تحَث فی علن األطَل   
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