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3 

 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
 ثبلحبػتش ّل الخـبثبت الشفبّ٘ٔ هثل ٗب أْٗب الوؤهٌَى تختصض  فظل •

 ؟الووذٍه٘يالصخبؿت أٍ تون غ٘شُ هي الغبئج٘ي ثل هدلس 
خالف ٍ ال ثذ لجل الخَع فٖ تحم٘ك الومبم هي ث٘بى هتب ٗوىتي   فِ٘ •

 .أى ٗىَى هحال للٌمغ ٍ اإلثشام ث٘ي األهالم

228: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 

 النزاع

 تعلق  التكليف المتكفل له الخطاب بالمعدومين

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

عموم األلفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب 
 للغائبين بل المعدومين

228: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
  :الٌضامأًِ ٗوىي أى ٗىَى فبهلن •
أى الصىل٘ف الوصىفل لِ الخـبة ّل ٗظح تولمِ ثبلووذٍه٘ي ووتب طتح   فٖ •

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

 ؟الوَػَهٔ للخـبة أٍ ثٌفس تَخِ٘ الىالم إلْ٘ن ٍ هذم طحصْب 
فٖ هوَم األلفبف الَالؤ هم٘ت أدآ الخـبة للغبئج٘ي ثل الووتذٍه٘ي ٍ  أٍ •

 ؟.هذم هوَهْب لْوب ثمشٌٗٔ تله األدآ
ٍ ال ٗخفى أى الٌضام هلى الَخْ٘ي األٍل٘ي ٗىتَى همل٘تب ٍ هلتى الَختِ     •

 .األخ٘ش لغَٗب
 

228: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية 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(طبع آل البيت ) كفاية األطول   



7 

 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية 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(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
 [هذم طحٔ تىل٘ف الووذٍم همال ٍ فوال]•
سٗت فٖ هذم طحٔ تىل٘ف الووذٍم همتال ثووٌتى   فال هشفت ّزا إرا •

ثوثِ أٍ صخشُ فوال ػشٍسٓ أًِ ثْزا الووٌى ٗسصلضم الـلت هٌِ حم٘مٔ ٍ 
 ال ٗىبد ٗىَى الـلت وزله إال هي الوَخَد ػشٍسٓ 

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

ء لبًًَب هتي الوَختَد ٍ الووتذٍم     ٍفك الحىؤ ٍ الوظلحٔ ؿلت شٖ
ح٘ي الخـبة ل٘ظ٘ش فول٘ب ثوذ هب ٍختذ الشتشائؾ ٍ فمتذ الوَاًتن ثتال      

 .حبخٔ إلى إًشبء آخش فصذثش

228: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
ًل٘شُ هي غ٘ش الـلت إًشبء الصول٘ه فٖ الَلف هلتى الجـتَى فتئى    ٍ •

ٍ ٗصلمتى  ثئًشبئِ الووذٍم هٌْن ٗظ٘ش هبلىب للو٘ي الوَلَفٔ ثوذ ٍخَدُ 
لْب هي الَالف ثومذُ ف٘ؤثش فٖ حك الوَخَد هٌْن الولى٘ٔ الفول٘ٔ ٍ ال 
ٗؤثش فٖ حك الووذٍم فوال إال استصوذادّب ألى تظت٘ش هلىتب لتِ ثوتذ      

 .ٍخَدُ ّزا إرا أًشئ الـلت هـلمب
ٍ أهب إرا أًشئ هم٘ذا ثَختَد الوىلتف ٍ ٍخذاًتِ الشتشائؾ فئهىبًتِ      •

 .اإلهىبىهي   ثوىبى
 

228: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
 [ هذم طحٔ خـبة الووذٍم ٍ الغبئت]•
ٍ وزله ال سٗت فٖ هذم طحٔ خـبة الووذٍم ثل الغبئتت حم٘متٔ ٍ   •

هذم إهىبًِ ػشٍسٓ هذم تحمك تَخِ٘ الىالم ًحَ الغ٘ش حم٘متٔ إال إرا  
 .وبى هَخَدا ٍ وبى ثح٘ث ٗصَخِ إلى الىالم ٍ ٗلصفت إلِ٘

229: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
 [ ٍػن أدٍات الٌذاء للخـبة اإلًشبئٖ]•
ٍ هٌِ لذ اًمذح أى هب ٍػتن للخـتبة هثتل أدٍات الٌتذاء لتَ وتبى       •

هَػَهب للخـبة الحم٘مٖ ألٍخت اسصووبلِ فِ٘ تخظ٘ض هب ٗمن فتٖ  
تلَُ ثبلحبػشٗي ووب أى لؼ٘ٔ إسادٓ الووَم هٌِ لغ٘شّن استصووبلِ فتٖ   
غ٘شُ لىي اللبّش أى هثل أدٍات الٌذاء لن ٗىي هَػتَهب لتزله ثتل    
للخـبة اإلٗمبهٖ اإلًشبئٖ فبلوصىلن سثوب َٗلن الخـبة ثْب تحسشا ٍ 

 [1]ٗب وَوجب هب وبى ألظش هوشُ : هثلتأسفب ٍ حضًب 
أٍ شَلب ٍ ًحَ رله ووب َٗلوِ هخبؿجب لوي ٌٗبدِٗ حم٘مٔ فال َٗختت  •

 اسصووبلِ فٖ هوٌبُ الحم٘مٖ حٌ٘ئز الصخظ٘ض ثوي ٗظح هخبؿجصِ 
 
 

229: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
ال ٗجوذ دهَى اللَْس اًظشافب فٖ الخـبة الحم٘مٖ ووب َّ الحبل ًون •

فٖ حشٍف االسصفْبم ٍ الصشخٖ ٍ الصوٌٖ ٍ غ٘شّب هلى هب حممٌبُ فتٖ  
ثوغ الوجبحث السبثمٔ  هي وًَْتب هَػتَهٔ لقٗمتبهٖ هٌْتب ثتذٍام      

الَالوٖ هٌْب اًظشافب إرا لن ٗىي ٌّبن هب ٗوٌن  فٖهخصلفٔ هن كَْسّب 
هٌِ ووب ٗوىي دهَى ٍخَدُ غبلجب فٖ والم الشبسم ػتشٍسٓ ٍػتَح   

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

229: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
ٗشْذ لوب روشًب طحٔ الٌذاء ثبألدٍات هتن إسادٓ الووتَم هتي الوتبم     ٍ •

 .الَالن تلَّب ثال هٌبٗٔ ٍ ال للصٌضٗل ٍ الواللٔ سهبٗٔ
ٍ تَّن وًَِ استىبصٗب ٗذفوِ هذم الولن ثِ هن االلصفبت إلِ٘ ٍ الصفص٘ش •

هي حبلِ هن حظَلِ ثزله لَ وبى هشتىضا ٍ إال فوي أٗي ٗولن ثثجَتِ 
 .وزله ووب َّ ٍاػح

ٍ إى أث٘ت إال هي ٍػن األدٍات للخـبة الحم٘مٖ فتال هٌتبص هتي    •
الصضام اخصظبص الخـبثبت اإللْ٘تٔ ثتأدآ الخـتبة أٍ ثتٌفس تَخ٘تِ      
الىالم ثذٍى األدآ وغ٘شّب ثبلوشبفْ٘ي ف٘وب لن ٗىي ٌّبن لشٌٗٔ هلتى  

 .الصوو٘ن
 

230: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية 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 االستصمجبل   
فبسذ ػشٍسٓ أى إحبؿصِ ال تَختت طتالح٘ٔ الووتذٍم ثتل الغبئتت      
للخـبة ٍ هذم طحٔ الوخبؿجٔ هوْوب لمظَسّوب ال َٗخت ًمظب فتٖ  
ًبح٘صِ توبلى ووب ال ٗخفى ووب أى خـبثِ اللفلتٖ لىًَتِ تتذسٗد٘ب ٍ    
هصظشم الَخَد وبى لبطشا هي أى ٗىَى هَخْب ًحتَ غ٘تش هتي وتبى     

* ٗب أيٗهْاب الٌسبات اتسم َا  ثوثلخـبة لاثوسون هٌِ ػشٍسٓ ّزا لَ للٌب ثأى 
 .فٖ الىصبة حم٘مٔ إلى غ٘ش الٌجٖ طلى اهلل هلِ٘ ٍ آلِ ثلسبًِ

230: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   
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 ؟تختض بالحاضرالخطابات الشفاهية هل 
أهب إرا ل٘ل ثأًِ الوخبؿت ٍ الوَخِ إل٘تِ الىتالم حم٘متٔ ٍح٘تب أٍ     ٍ •

إلْبهب فال هح٘ض إال هي وَى األدآ فٖ هثلِ للخـبة اإلٗمبهٖ ٍ لتَ  
هدبصا ٍ هلِ٘ ال هدبل لصَّن اخصظبص الحىن الوصىفل لتِ الخـتبة   

 .ثبلحبػشٗي ثل ٗون الووذٍه٘ي فؼال هي الغبئج٘ي

230: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األطول   



16 

 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
ّل الخـبثبت الشفبّ٘ٔ هثل ٗب أْٗب الوؤهٌَى ٗخصض ثبلحبػشٗي فظل •

  هدلس الصخبؿت أٍ ٗون غ٘شّن هي الغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي
 فِ٘ خالف ٍ لجل الخَع فٖ ث٘بى الومظَد ٌٗجغٖ تمذٗن أهَس •
اى هَػَم الجحث اًوب َّ هب إرا وبى الىتالم الوصىفتل ثج٘تبى    ( األٍل)•

الحىن هشصوال هلى أدآ هي أدٍات الخـبة ٍ اهب هب لن ٗىي هشتصوال  
هلْ٘ب ووب إرا ٍسد اى الوؤهٌ٘ي ٗدت هلْ٘ن وزا فال إشىبل فٖ هوَهِ 

 للحبػش ٍ الغبئت ٍ الووذٍم هلى ًحَ ٍاحذ 

489ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
اًِ سثوب ٗمبل اى الجحث فٖ هحل الىالم هملٖ ٍ الىتالم اًوتب   ( الثبًٖ)•

َّ فٖ إهىبى الوخبؿجٔ هن الووذٍم ٍ اسصحبلصِ ٍ لذ ٗمبل اى الجحتث  
لفلٖ ٍ الىالم اًوب َّ فٖ هوَم أدٍات الخـتبة ثحستت الَػتن ٍ    
هذم هوَهْب ٍ الحك اى الجحث اًوب ّتَ هتي وتل هتي الدْصت٘ي ٍ ال      

 [ 1]اخصظبص لِ ثَاحذٓ هٌْوب 

489ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  



18 

 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
•______________________________ 
اللبّش اى الٌضام فٖ الومتبم هٌحظتش ثتبلٌضام فتٖ هوتَم أدٍات      [ 1]•

الخـبة ثحست الَػن ٍ هذم هوَهْب فبى تَخِ٘ الخـبة اإلًشتبئٖ  
إلى الووذٍم فؼال هي الغبئت ال ٌٗجغٖ اإلشىبل فتٖ ختَاصُ ووتب اى    
تَخِ٘ الخـبة الحم٘مٖ إلى الحبػش غ٘ش الولصفت فؼال هي الغبئت أٍ 
الووذٍم ال ٌٗجغٖ الشه فٖ هذم خَاصُ فبلٌضام اًوب َّ فٖ اى أدٍات 
الخـبة ّل ّٖ هَػَهٔ للخـتبة الحم٘متٖ لتئال ٗشتول الخـتبة      
للغبئت أٍ الووذٍم أٍ اًْب هَػَهٔ للخـبة اإلًشتبئٖ لتئال ٗختصض    

  ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿت

489ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
إرا هشفت رله فبهلن اى الىالم ٗمن تبسٓ فٖ المؼبٗب الخبسخ٘تٔ الصتٖ   •

حىن فْ٘ب هلى اشخبص هخظَط٘ي ٍ أخشى فتٖ المؼتبٗب الحم٘م٘تٔ    
 ٍخَدّبالصٖ حىن فْ٘ب هلى الوَػَهبت الومذس 

فتبلحك فْ٘تب اى ٗمتبل ثبخصظتبص الخـتبة      ( اهب المؼبٗب الخبسخ٘ٔ) •
ثبلوشبفْ٘ي فبى خـبة الغبئت فؼال هي الووذٍم ٗحصبج إلى تٌضٗل ٍ 

 احصوبلْب هٌبٗٔ ٗذفن هٌبٗٔ ٍ كَْس الخـبة فٖ اًِ ثال 

491-490ص ؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
ووب َّ هحل الىالم فبلظح٘ح فْ٘ب َّ المتَل  ( ٍ اهب المؼبٗب الحم٘م٘ٔ)•

ثووَم الخـبة للووذٍم ٍ الغبئت ٍ الحبػش هلى ًْح ٍاحذ فىوتب اى  
الحىن فٖ المؼتبٗب الحم٘م٘تٔ ثحستت همتبم الثجتَت ٗوتن الغتبئج٘ي ٍ        
الووذٍه٘ي وزله الخـبة فٖ همبم اإلثجبت ٗووْوب أٗؼتب  ػتشٍسٓ اى   
تَخِ٘ الخـبة إلتى الغبئتت أٍ الووتذٍم ال ٗحصتبج إلتى أصٗتذ هتي        

ٍ ّزا الصٌضٗل اًوب َّ همَم وتَى المؼت٘ٔ   [ 1]تٌضٗلْوب هٌضلٔ الوَخَد 
 ثبألطلحم٘م٘ٔ ال اًِ اهش صائذ هلِ٘ ل٘ىَى هذفَهب  

 

491ص ؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
•______________________________ 
ال ٗخفى اى وَى المؼ٘ٔ حم٘م٘ٔ ٍ اى وبى ٗمصؼتى ثٌفستِ فتشع    [ 1]•

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

491ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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 ؟هل الخطابات الشفاهية تختض بالحاضر
•______________________________ 
فٖ تمشٗت هذم اخصظتبص الخـتبة ثبلحبػتشٗي هدلتس     فبلظح٘ح •

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

 الصم وَى المؼ٘ٔ حم٘م٘ٔ 

491ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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•______________________________ 
الصم المَل ثبسصووبلْب فتٖ الخـتبة الحم٘متٖ فتٖ     اى  إلىهؼبفب  ّزا •

هَاسد اسصووبلْب فتٖ الخـبثتبت الشتشه٘ٔ ّتَ اخصظتبص الخـتبة       
ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿتت ٍ هتذم شتوَلِ للغتبئج٘ي فؼتال هتي       
الووذٍه٘ي ٍ رله هوب ٗمـن ثوذهِ ألى اخصظبص الخـبة ثبلوذسو٘ي 
لضهبى الحؼَس ٍ اى وبى هحصوال فٖ ًفسِ إلاب اًِ ال ٗحصول اخصظبطِ 
ثبلحبػشٗي فٖ الوسدذ لـوب فال هٌبص حٌ٘ئز هي االلصضام ثبسصووبلْب 
فٖ الخـبة اإلًشتبئٖ ٍ لتَ وتبى رلته ثبلوٌبٗتٔ ف٘شتول الخـتبة        
الووذٍه٘ي أٗؼب  ثوذ تٌضٗلْن هٌضلٔ الوَخَد هلتى هتب ّتَ الصم وتَى     

 حم٘م٘ٔالمؼ٘ٔ 
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•______________________________ 
ّزا ولِ هلى تمذٗش وَى الخـبثبت المشآً٘ٔ خـبثب  هي اللستِ تجتبسن ٍ    •

 توبلى ثلسبى سسَلِ طلى اللسِ هلِ٘ ٍ آلِ إلى أهصِ 
اهب إرا للٌب ثأًْب ًضلت هلِ٘ لجل لشاءتِ طلى اللسِ هلِ٘ ٍ آلِ فجوب اى ٍ •

الوفشٍع اًِ لن ٗىي حبل ًضٍلْب هتي ٗصَختِ إل٘تِ الخـتبة حم٘متٔ      
ٗىَى الٌضام فٖ اخصظبطْب ثبلحبػشٗي هدلس الصخبؿتت ٍ هوَهْتب   

 كبّشللغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي ثبؿال هي أطلِ ووب َّ 
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اى الخظن لَ أهىٌِ هٌن طحٔ اسصووبل أدٍات الخـتبة  ( ٍ الحبطل) •

فٖ المؼبٗب الحم٘م٘ٔ ثبى ٗذهى ٍػتوْب ألى تستصوول فتٖ خظتَص     
المؼبٗب الخبسخ٘ٔ لىبى لذهَى اخصظبص الخـبثبت ثبلوشبفْ٘ي هدبل 
ٍاسن لىي ّزُ الذهَى ٍ احصوبل اخصظبص طحٔ االسصووبل ثبلمؼبٗب 

طتحٔ االستصووبل فتٖ      الخبسخ٘ٔ هوب ٗىزثْب الَخذاى ٍ هتن تستل٘ن  
 المؼبٗب الحم٘م٘ٔ ال ٗجمى الحصوبل االخصظبص ثبلوشبفْ٘ي ٍخِ أطال 
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 :األٍّلاألهش •
أىا كبّش الوٌَاى ولبّش ثوغ اسصذالالتْن ّتَ أىا الٌتضام فتٖ ختَاص     •

ِ  -خـبة الووذٍم ٍ الغبئت، ٍ ٗىَى الٌضام فتٖ   -هلى فشع هملّ٘صت
 .إهىبًِ ٍ هذهِ

 

283ص؛  2 مناهج الوطول إلى علم األطول ؛ ج  
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َّ ٍ إى ال ٗجوذ هي هثل الحٌبثلٔ، لىي الٌضام الوملّٖ الوومَل ٗوىي ٍ •

تلَ أدآ الٌذاء ٍ أشجبّْب، [  خبءت]أى ٗىَى فٖ أىا ألفبف الووَم الصٖ 
هوّب تىَى خـبثب ّل تونّ الووذٍه٘ي ٍ الغبئج٘ي، ووب تووّْن ٍ لتَ فتٖ   

حصاى ٗشخن الٌضام الوملّٖ ال؟ لن تىي همشًٍٔ ثْب، أٍ لَ   كشف ٍخَدّن
إلى أًاِ ّل ٗسصلضم الصووت٘ن هخبؿجصْوتب، حصاتى ٗوصٌتن، أٍال، ف٘ىتَى      

 ؟الٌضام فٖ الوالصهٔ ٍ هذهْب
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ّزا ٌٗبست هجحث الوبمّ، ال كبّش الوٌَاى، ألىا إهىبى هخبؿجصْوتب ٍ  ٍ •

هذهِ غ٘ش هشثَؽ ثِ، ثل الوٌبست لِ َّ شوَل ألفتبف الووتَم لْتن ٍ    
 . هذهِ، ثوذ وًَْب تلَ الخـبثبت الشفبّّ٘ٔ
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فٖ شوَل الخـبثبت لغ٘ش الوشبفْ٘ي هي الغبئج٘ي ثل الووذٍه٘ي : فظل•

 .صهي طذٍسّب
ثأىس ّزا الجحث ٌٗحتل إلتى ًتضاه٘ي    ( لذُ)ٍ لذ أفبد الوحمك الٌبئٌٖ٘ •

 .ًضام هملٖ ٍ اخش لفلٖ
اهّب الٌضام الوملٖ فَْ فٖ إهىبى هخبؿجتٔ الغبئتت ٍ الووتذٍم ثجَتتب  ٍ     •

هذهِ ٍ ّزا ثحث هملٖ ٍ ل٘س لغَٗب ، ٍ اهّب الٌضام اللغَٕ ففٖ شوَل 
 .أدٍات الخـبة لغٔ ٍ هشفب  لْوب
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 هلاك هلِ٘ الس٘ذ األسصبر ثأًِ ٍ •
أ سٗذ ثبلوخبؿجٔ هوٌبّب الحم٘مٖ الخبسخٖ فوي الَاػتح هٌتذ وتل    لَ •

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

إِىْ أ سٗذ الوخبؿجٔ اإلًشبئ٘ٔ الصظَسٗٔ فوي الَاػح إهىبًِ حصى فٖ ٍ •
حك الدوبدات فؼال  هي غ٘شّب ووب ٗلْتش ثوشاخوتٔ الشتوش ٍ األدة    

  ؟فى٘ف ٗومل أيىْ ٗصٌبصم فٖ إهىبًِ
هي ٌّب لذ خول ّزا الٌضام لغَٗب  ثحصب  إٔ خول الجحث هي تحذٗتذ  ٍ •

هفتتبد أدٍات الخـتتبة ٍ اًْتتب ٍػتتوت ثتتئصاء الخـتتبة الحم٘متتٖ أٍ 
 .اإلًشبئٖ، ٍ اخصبس األخ٘ش
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فبًِ ال هوٌى لَلتَم  [ 1]اهّب الدبًت السلجٖ هي والهِ فظح٘ح  -ألَل•

 .الجحث هي إهىبى الصخبؿت ٍ اهصٌبهِ
•______________________________ 

ثل لبثل للجحث ٍ رله ثبلجحث هي الومظَد ثبلوخبؿجٔ فبًِ لَ  -[1]
أ سٗذ ثِ سوبم اللفق ٍ الىالم أٍ هب ٗىَى ثوثبثصِ فوي الَاػح اهصٌبهِ 
فٖ حك غ٘ش الحبػش، ٍ إِىْ أ سٗذ ثْب لظذ الصفْن فلَ أ سٗذ لظذ اإلفْبم 
ٍ االهذاد الفولٖ للفْن فَْ أٗؼب  هخظَص ثبلحبػش ٍ لَ أ سٗذ لظتذ  
افْبم ول هي ٗشاد افْبهِ ثحسجِ فْزا ال ٗخصض ثبلحبػش ثل ٗومل فٖ 

 .حك الووذٍم أٗؼب 
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اهّب الدبًت اإلثجبتٖ فٖ والهِ هي اىس الجحث ٍ الٌضام اًوتب ّتَ فتٖ    ٍ •

تحذٗذ هفتبد أدٍات الخـتبة ٍ اًْتب ٍػتوت للخـتبة الحم٘متٖ أٍ       
 .اإلًشبئٖ فجحبخٔ إلى توح٘ض

رله اىس ّزا ٗوٌٖ اىس المبئل٘ي ثبخصظبص الخـتبة ثبلوشتبفْ٘ي اًوتب    •
رّجَا إلى رله هلى أسبا دهَى ٍػتن أدٍات الخـتبة للخـتبة    
الحم٘مٖ ٍ اىس المبئل٘ي ثتبلصوو٘ن رّجتَا إلتى ٍػتوْب ثتئصاء الخـتبة       

 . اإلًشبئٖ، ٍ َّ الظح٘ح هٌذُ
 .ّزا الصفشٗن غ٘ش طح٘حٍ •
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ف٘وب ٗشخن إلى المسن األٍل هي ّزا الصفشٗن ٗشد هلِ٘ ثأىس الوتذلَل  إر •

الَػوٖ هٌذ الوشَْس هذلَل تظَسٕ ال تظذٗمٖ ٍ الوخبؿجٔ الحم٘م٘ٔ 
أٍ لظذ الصفْ٘ن هذلَل تظذٗمٖ ٍ ل٘س تظَسٗب  فال ٗومل اىس هي ٗذهٖ 
االخصظبص اًوب ٗمَل ثِ هلى أسبا دهتَى ٍػتن أدٍات الخـتبة    

 .للوخبؿجٔ الحم٘م٘ٔ
 :ٍ ف٘وب ٗشخن إلى المسن الثبًٖ هٌِ ٗشد هلِ٘•
ثأىس الوشاد ثبلخـبة اإلًشبئٖ إِىْ وبى َّ لظذ الصفْ٘ن ٍ تَخِ٘ الىالم •

إلى الوخبؿت فْزا ه٘ي الوخبؿجٔ الحم٘م٘ٔ الصٖ لذ أًىش الس٘ذ األسصبر 
 .ٍػن أدآ الخـبة ثئصائْب
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إِىْ أ سٗذ ثِ إٗدبد الخـبة ٍ الوخبؿجٔ ثبلىالم ًل٘ش إٗدبد الصوٌتٖ ٍ  ٍ •

إٗدبد االسصفْبم ثِ ٍ ّىزا سبئش األهَس اإلًشتبئ٘ٔ فْتزا ٌٗستدن هتن     
فٖ ثبة اإلًشبء هي اًِ إٗدبد للووٌتى  ( لذُ)هسبله طبحت الىفبٗٔ 

ثبللفق ٍ ال ٌٗسدن هن هسلىِ هي هذم هومَل٘ٔ إٗدبد الووٌى ثتبللفق  
[1.] 

•______________________________ 
هومَل إلٗدبد الووٌى ثبللفق لولِ ًصوشع لِ فٖ   ثل ٌّبن هوٌى -[1]

ثحَث الخجش ٍ اإلًشبء، ٍ لىي ّزا الووٌتى اإلًشتبئٖ أٗؼتب  ٗختصض     
 .ثبلوخبؿت الحم٘مٖ، فل٘ست اإلًشبئ٘ٔ تسبٍق الصوو٘ن دائوب 
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اىس أدٍات الخـبة وسبئش أدٍات اإلًشبء هَػتَهٔ ثتئصاء   : الظح٘حٍ •

ًسجٔ تظَسٗٔ خبطٔ ث٘ي الوتخبؿِت ٍ الوتخبؿيتت وبلٌستجٔ الـلج٘تٔ ٍ    
االسصفْبه٘ٔ ٍ غ٘شّب ٍ الصٖ ًوجش هٌْب ثوفَْم اسوٖ ّتَ الوخبؿجتٔ ٍ   

 الٌسجٔ الخـبث٘ٔ، 
اهّب لظذ الوخبؿجٔ فوذلَل تظذٗمٖ ٍ ل٘س هذلَال  ٍػتو٘ب  ألدٍات  ٍ •

الخـبة ألىس الوذلَل الَػوٖ ووب هشفت فٖ ثحَث الَػن تظتَسٕ  
 ثحت ٍ اهّب الوذلَل الصظذٗمٖ ف٘ثجت ثذاللٔ الس٘بق ٍ اللَْس الحبلٖ، 
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اىس كبّش حبل الوصىلن إرا اسصوول األهش أٍ الٌْٖ اًتِ فتٖ همتبم    فىوب •

الدذ ٍ ثذاهٖ الـلت الحم٘مٖ وزله فٖ الومبم ٗىَى همصؼى اللْتَس  
الس٘بلٖ اًِ ٗسصوول أدٍات الخـبة ثذاهٖ الوخبؿجٔ الحم٘م٘ٔ ٍ لظذ 

 الصفْ٘ن، 
الحبطلٔ فٖ هَاسد الخـبثبت غ٘ش الحم٘م٘ٔ وخـبة الل٘تل أٍ  فبلوٌبٗٔ •

الـ٘ش ل٘ست هي ًبح٘ٔ تخلف الوذلَل الَػوٖ ٍ هذم اسصووبل أدٍات 
الخـبة ف٘وب ٍػوت لِ ثل هي ثبة تخلف الوذلَل الست٘بلٖ ٍ ًل٘تش   

 [.2]اسصووبل األهش فٖ هَاسد السخشٗٔ أٍ الصود٘ض أٍ الصْذٗذ ٍ ًحَّب 
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أدٍات الوخبؿجتٔ    الجحث هي اى ّزُ الٌسجٔ الصظَسٗٔ فٖ هوٌتى   ٍ لىي ٗجمى -[2]•

ؿشفْب الوشبفِ الحبػش ثبلخظَص أٍ األهن هٌِ ٍ هتي الغبئتت ٍ الووتذٍم ٍ ّتزا     
ٗجصٌٖ أٍال  هلى تحم٘ك أى حم٘مٔ الوخبؿجٔ هب ّٖ ٍ أيىْ ّزُ الٌسجٔ ّتل ٗوىتي اى   

ٍ ٗصَلف ثبً٘ب  هلى تشخ٘ض اى أدٍات الخـبة . تصظَس هن األهن هي الحبكش أم ال
ّل ّٖ هَػَهٔ لزله الووٌى ثوذ فشع هومَل٘صِ أم ال؟ ٍ الظتح٘ح ووتب أشتشًب    
هومَل٘ٔ هخبؿجٔ الغبئت أٍ الووذٍم ثبلووٌى الازٕ تمذم للوخبؿجٔ ٍ لظذ اإلفْبم ووب 
اى أدٍات الخـبة ل٘ست هَػَهٔ للٌسجٔ المبئؤ ث٘ي الوصىلن ٍ الوخبؿت الحبػش 
ثبلخظَص ثل ٗصحذد ؿشف الٌسجٔ فٖ ول هَسد ثحست هب ٍلتن هَػتَهب  لْتب أٍ    
تشخظِ المشائي ٍ الوٌبسجبت ثٌحَ توذد الذال ٍ الوتذلَل، ٍ اهتب اللْتَس الحتبلٖ     
الىبشف هي لظذ الصفْ٘ن فَْ ٗصحذد فٖ ؿتَل تحذٗتذ الوتذلَل الصظتَسٕ ٍ اًتِ      
الٌسجٔ الخـبث٘ٔ ث٘ي الوصىلن ٍ الحبػش ثبلخظَص أٍ األهن هٌتِ، ألى هتالن ّتزا    
اللَْس هب أش٘ش إلِ٘ هي اى كبّش حبل ول هصىلن إسادٓ هذلَل والهِ خذا  فئرا وتبى  

 .الوذلَل الووٌى األهن وبى الومظَد رله أٗؼب 
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اىس هدشد تظَٗش هوٌى ٍػوٖ ألدٍات الخـتبة ثح٘تث   : ثْزا اتؼحٍ •

ووتب طتٌوِ    -تظلح ثٌبءً هلِ٘ أيىْ تىَى شبهلٔ للغبئج٘ي ٍ الووتذٍه٘ي 
ال ٗىفٖ إلثجبت شوَل الخـبثبت لْن فبىس هب َّ الوْن  -الس٘ذ األسصبر

ٍ الوف٘ذ اًسوب َّ شوَل الوذلَل الصظذٗمٖ للىالم ٍ َّ لظذ الصفْ٘ن ٍ 
الوخبؿجٔ للغبئج٘ي ٍ الووذٍه٘ي فتئرا فتشع اخصظبطتِ ثبلوشتبفْ٘ي     

 .ثومصؼى اللَْس الس٘بلٖ ٍ الحبلٖ وبى الخـبة خبطب  ثْن ال هحبلٔ
ٍ ّزا َّ الظح٘ح فبىس الخـبثتبت تىتَى كتبّشٓ فتٖ االخصظتبص      •

 .ثبلحبػشٗي هب لن تمن لشٌٗٔ هبهٔ أٍ خبطٔ هلى الصَسؤ
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لذ فظتل فتٖ الومتبم ثت٘ي هتب إرا وتبى       ( لذُ)اىس الوحمك الٌبئٌٖ٘ ثن •

الخـبة هدوَال  هلى ًْح المؼ٘ٔ الخبسخ٘ٔ ف٘خصض ثبلوشبفْ٘ي ٍ هب 
إرا وبى هدوَال  هلى ًْح المؼ٘ٔ الحم٘م٘ٔ ف٘ون الغتبئج٘ي ٍ الووتذٍه٘ي   
ألىس المؼ٘ٔ الحم٘م٘ٔ تسصجـي ثٌفسْب تمذٗش ٍخَد الغبئج٘ي ٍ الووذٍه٘ي 

 .ٍ تٌضٗلْن هٌضلٔ الوَخَدٗي ف٘شولْن الخـبة
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 :ٍ فِ٘•
اىس تمذٗش الوَػَم فٖ المؼ٘ٔ الحم٘م٘ٔ ال ٗوٌتٖ تمتذٗش ٍختَد     -أٍال •

االفشاد ثبلفول ٍ فٖ همبم الوخبؿجٔ، ثل ٗوٌٖ تمذٗشّن هَػَهب  للحىن 
ول فٖ كشف ٍخَدُ فْزا خلؾ ث٘ي تمذٗش الغبئت ٍ الووذٍم هَػَهب  
للحىتتن فتتٖ المؼتت٘ٔ الحم٘م٘تتٔ الوفتتبدٓ ثبلخـتتبة ٍ ثتت٘ي تمتتذٗشّوب 

 .هَخَدٗي ٍ هخبؿج٘ي ثبلخـبة ثوب َّ والم

369: ، ص3 ج( الهاشمي)بحوث في علم األطول   



41 
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لَ سلوٌب اسصجـبى المؼ٘ٔ الحم٘م٘ٔ تٌضٗل االفشاد الووذٍه٘ي ٍ  -ٍ ثبً٘ب •

الغبئج٘ي هٌضلٔ الوَخَدٗي فٖ همبم الوخبؿجٔ هن رلته لتن ٗدتذِ فتٖ     
شوَل الخـبة لْن، ألىس الصٌضٗل اًوب ٗدذٕ فٖ تشت٘ت اٙثبس الششه٘ٔ 
الوصشتجٔ هلى الوٌضل هلِ٘ ٍ الوخبؿجٔ أهش تىتٌَٖٗ ال ٗمجتل الصشتتت    

 [.1]ثبلصٌضٗل 

•______________________________ 
اى س٘بق المؼ٘ٔ الحم٘م٘تٔ  ( لذُ)لَ وبى همظَد الوحمك الٌبئٌٖ٘  -[1]

ثلحبف ول هىلف ٗتذل هلتى اى الوتذلَل الصظتذٗمٖ للخـتبة ٗوتن       
الغبئج٘ي أٗؼب  ٍ اىس الومظَد ثبإلفْبم ول هي ٗجلغتِ الخـتبة لتن ٗتشد     

 .ء هي االهصشاػ٘ي هلِ٘ شٖ
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