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 حديثييف ُحّؾي جديدة  افؼديم وظرض افساث اددّونإّن تصحقح افـصوص 

هـوك كؼوط توجد و ،معّؼد وصـوظي حّسوشي ودؿقؼي فؾغويي هو ؾنّ  ظؾؿي شؾوبلوب

ح ومـفجي يؿؽن إظداد تصحقح مـؼّ ال  ذا ادجول وجديرة بوالهتامممفّؿي يف ه

افتي دّوكتفو أحوول يف شؾسؾي ادالحظوت و .إاّل من خالهلو فؾساث اإلشالمي افؼقّم

بعض هذه  إػى  صرأ( أن وافتصحقف افضبط بغ افـصوص تصحقح) :حتً ظـوان

 حقح افـصوص افؽالمقيتصظؿع يف  خالل افتي واجفتفوافـؼوط ادػقدة وادثؿرة 

 . ذا ادجولهب فألصخوص ادفتّؿغ ثؿرةوم ون مػقدةأن تؽ ظسىى 

ه يف تصحقحؽوفبًو مو يغػل ظـفو افبعض  اً روأمبحثـو هذا  وؿد تـووفـو خالل

ؿد  تصحقح افـصوص ضرق تـووفًافؽتى افتي  ـوكً بعضن وإ ،ؾـصوصف

                                                                    

 افعربقي من ؿبل هقئي افتحرير. متً ترمجي ادؼوفي اػى  (1)

 آمد خالف) متون تصحقح رهدربو: ظـوان حتً جفوكبخش جويو األشتوذ مؼوفي: كظرا (2)

 .112 إػى 106 :8 و 7 افعدد مراث، آيـه :يجمؾّ  ،(ـفن متون تصحقح در ظودت
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افوؿوع يف  يمّدي إػى ممّو  كظورهم،ظن أىى ليف مـ بؼي فوؾبأؽ أنّ إاّل  ،أصورت افقفو

 .وصيف حتؼقق افـص واإلربوكصتبوهوت افعديد من اال

يف أثـوء تصحقحه  ـ افـسخ يف ادوجودة االختالؾوت عـدمو يواجه ادصّححؾ

 جيد ملي وافشواهد، ؾنذا األدفّ  بـوء ظذى  عبورةافؽؾؿي أو افضبط  حيوولـ  فؾـصوص

 ؾبطبقعي احلول خيتور رجحوكه أو افضبط صّحي ظذى  يدّل  صوهداً  أو دفقالً  افـسخ يف

وؿد يمّدي هذا األمر  وأـثر اشتئـوشًو به،ذهـه  افضبط افذي يؽون أؿرب إػى 

إّن  ٰى:بعبارة أخرو افضبط افصحقح: صّحح ظناد ذهن اكحراف إػى أحقوكًو 

ام فقـؾ أنّ  ـ افـظرة األوػى  ـ من يبدوادصّحح حقـام يواجه ضبطغ متشوهبغ 

 يستبعد وبصورة ال إراديي ،هفذهـافضبط األؿرب  إػى ؾحقـفو يؿقل تؾؼوئّقًو  ،معتزٌ 

ؿد افذي ـ  ظن افذهن وبوفتويل ؾنّن افضبط افغريى ه،ذهـضبط افغريى ظن فا

ىى تمذف ويُ حُي  ـ يف افـّص  يثّبً أن والبدّ  ،جحوً اأو رأحقوكًو ضبطًو صحقحًو يؽون 

  .حادصحّ  ذهنافذي يلكس به  افضبط افؼريى ـ حمن ؿبل ادصحّ ـ  خطل مؽوكه يف

 :ئفؾؼور ـثر وضوحوً أاألمر  فقؽون بؿثوليؿؽــو االشتعوكي  ذفك توضقحوف

 جوءت ؾؼيف ادرتهى ف ،الَطَراُبؾسَقاِت الثاكقةَجواُب ادََسائِل يف رشوفي 

 :افتوفقي افعبورة

ويف بعض  ،«قػًو باَم ال ُيطوقَوال َيؽوُن َتؽؾقُػـَو َمعِرَؾَي ذفَِك احلَِق َتؽؾ»

 :«بام ال يطوق» :بدالً ظن ظبورة« يطوق دو ال» :جوءت ظبورة افقوم ةادتوّؾر سخافـّ 

 ،موجودتون يف كسخ افرشوفيادذـورتغ  ضبطوفتي افحهذا ؾنّن ـال  بـوء ظذى 

أن يؽوكو  ـ وؿواظد افؾغي افعربقيىى من حقٌ ادعــ ويؿؽن فؽال افضبطغ 

                                                                    

 . 312/  1 رشوئل افؼيف ادرتضیى  (1)
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: ه يف افـّص تقثبادوردين وتـال  كـتخى أن ـوؿؽـهذا األشوس ي ؾعذى  ،غصحقح

يؽون هو أو  ؟صحقحهو افواحد من ـال افضبطغ  أّي  افسمال:ىى وفؽن يبؼ

 ؟أؿّل تؼدير األرجح ظذى 

يف اختقور ترّسع  ؿدادصّحح  ؿد يؽون فه ـ ادشوهبي هذا ادورد ـ وادوارد ؾػي

وؿد يؽون  ،«يطوق ال دو» :ظبورة ظن بدالً  «يطوق تؽؾقف بام ال» :ظبورةضبط 

 يف افؼرونهذه افعبورة يف افـصوص افؽالمقي وع اشتعامل قصهو  ذفكافسبى يف 

ؾؽوكً أؿرب  ـ همن افؼرن افسودس ومو بعد :أيـ لّخرة ادتوىى افوشط اهلجريي

قف دو تؽؾ» :ضبط ظبورة ظذى  «تؽؾقف بام ال يطوق» :ؾرّجح ظبورةذهـه  وآكس إػى 

من افتدؿقق  ؿؾقلدصّحح اىى دو ـون فيف حغ ف ،ظن ذهـه كسبّقوً  يافغريب «ال يطوق

يف احلؼبي افتي تّم ؾقفو  «تؽؾقف دو ال يطوق» :اصطالح أنّ  ألدرك وافتلّمل يف األمر

ـون أـثر صقوظًو افؼرن اخلومس اهلجري  يف تلفقف رشوفي افؼيف ادرتهى 

وفرّبام يؽون هذا األمر  خالؾًو فؾؼرون ادتلّخرة، واضعيف مثل هذه اد واشتعامالً 

حتامالت ـ االىى أؿو ـ ظذى  افراجح يف رشوفي افسّقد ادرتهى  أّن افضبط ظذى صوهدًا 

وؾقام فو  ،«تؽؾقف بام ال يطوق» :وفقسً ظبورة «ال يطوق تؽؾقف دو» :هو ظبورة

هـ( وـذفك يف 436ت ) فؾؼيف ادرتهى ىى ػوت األخرادمفّ  ؿؿـو بوفبحٌ يف

تؽؾقف دو ال » :أّن اصطالحكستـتٍ  :ادمّفػوت ادؼوركي فه يف ذفك افعرصشوئر 

 ،يف أـثر ادواضع آكذاك تداوالً وصقوظًو يف افـصوص افؽالمقيأـثر ـون  «يطوق

 جّدًا،ؿؾقؾي  «تؽؾقف بام ال يطوق» :مواردؾنّن  ،ؿورّكو بغ موارد االشتعامفغمو وإذا 

افتي صوهدت يف كصوص تؾك ه حيتؿل أيضًو أّن بعض تؾك ادوارد افؼؾقؾي ظؾاًم أكّ 

ّّنم إ :أي ،أخطوء افؽّتوب وهتوون ادصّححغمن يؽون مـشمهو احلؼبي ؿد 

ومن أجل إثبوت  .ذهـفم ألّكه أؿرب إػى  :(دو)ظوضًو ظن  (بام)وضعوا يف افـّص 

 (تؽؾقف دو ال يطوق)و (قبام ال يطو)اشتعامل ترـقى  بوشتؼصوء ؿؿـوهذا األمر 
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يف تؾك  وبعض ادتؽّؾؿغ فؾؼيف ادرتهى  ادوجودة يف افـصوص افؽالمقي

 .آكذاك ـون أـثر اشتعامالً  أّّيامىى فـر احلؼبي

 ف ادرتهى افؼي بقوتريي دمّفػوتمحٌ يف ادجؿوظي افؽوومن خالل افب

مل  ،ة الطرابؾسّقات الثاكقةرسال يف ؽر ادورد ادذـوريف ( كستـتٍ أّكه )ظؾم اهلدىى 

 من ـتى افؼيف ادرتهى  يـالم ـتوب أّي يف  «تؽؾقف بام ال يطوق» :ظبورة ردت

من  ذفك ـشلم أنّ  أظتؼديف هذا ادورد ىى وحتّ  ،«تؽؾقػًو بام ال يطوق» :ظبورة وال

تؽؾقػًو دو ال » :وفؽن ظوضًو ظن ذفك جوءت ظبورةخطل افؽوتى أو ادصّحح، 

 :يف مواضع ظديدة «دو ال يطوق ؽؾقٌف ت»أو  «يطوق

 .«ال جيى ؿبحه  إذا مل يؼبح هذا افػعل من حقٌ ـون تؽؾقػًو دو ال يطوق وفقس» (1)

 .« فؽون مؽّؾػو دو ال يطوق» (2)

 .« وفقس ذفك بتؽؾقف دو ال يطوق» (3)

 ح،كحو ـون افػعل إرادة افؼبقو ،افؽذب ـذبوً و ،افظؾم طؾامً  كحو ـون» (4)

 .«مو صوـل ذفك تؽؾقػًو دو ال يطوق، إػى و بوفـعؿي ـػراً و جفالً و بوفؼبقح أمراً و

تؽؾقػًو دو ال يطوق، و ،فؾـعؿي وجفوً  ألّن من ظرف ـون افػعل ـػراً » (5)

  .«البّد من أن يعؾم ؿبحه إذا ارتػع افؾبس

                                                                    

 .19/  2 اإلمومي  يف افشويف( 1)

 .150/  3 اإلمومي  يف افشويف( 2)

 .315/  4 اإلمومي  يف افشويف( 3)

 .311ادؾّخص يف أصول افدين: ( 4)

   .312ادؾّخص يف أصول افدين: ( 5)
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ال إرادة و ،ال طؾامً و ،وجوه افؼبح معؾومي، ؾنذا مل يؽن افػعل ـذبوً » (6)

 .«ؽر ذفك من وجوه افؼبح ال تؽؾقػًو دو ال يطوق، إػى و فؼبقح،

تؽؾقػًو دو ال يطوق مل   مو ؿوفوه إذا مل يمّثر يف ـون مو ذـركوه ذفك ألنّ و» (7)

 .«مو أفزمـوه ظـفم ير يف كػيمثّ 

 .«هر وجوديتعذّ و  تؽؾقف دو ال يطوق  هكّ أل :ام ؿبح ذفككّ إو» (8)

 .«ؾفو مؽّؾف دو ال يطوق» (9)

يف موارد ظديدة ظوضًو ظن  «مو ال يطوق تؽؾقف» :وـذفك جوءت ظبورة

 :افعبورتغ اآلكػتغ

 .« تؽؾقف مو ال يطوقوهل هذا إاّل » (1)

 .«وفقس ذفك أؿبح من تؽؾقف مو ال يطوق» (2)

 .الذخریةـتوب  يف مخسي موارد من

 .تضیى رادؼيف افرشوئل  يجمؿوظ يف 

 .اإلمامة يف الشايف يف ـتوب

                                                                    

  .812/  2 أصول افؼيعي  افذريعي إػى ( 1)

 .164/  2  ادرتهى  أمويل( 2)

 .100 :افذخرة يف ظؾم افؽالم( 3)

 .318/  2 رشوئل افؼيف ادرتضیى  (4)

 .38/  2   ادرتهى  أمويل(5)

 .68 :كػس ادصدر (6)

 .121، 106، 103، 101، 100: افذخرة( 7)

 .311 /4 :113 /3 :46، 45 /2 :397، 311 /1 جمؿوظي رشوئل افؼيف ادرتهى  (8)

 .103، 24، 19، 14، 7، 6، 5 /2 :86، 83 /1 ـتوب افشويف يف اإلمومي( 9)
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ؿد ورد يف ممّفػوت  «ال يطوق تؽؾقف مو» :مو يؾػً افـظر هو أّن اصطالح

ال  تؽؾقف دو» :ظوضًو ظن ظبوريت ،شتوذ ظؾم اهلدىى أ ،هـ(431)ت  افشقخ ادػقد

اجلّر  حريفورد من ؽر  )مو( :إّن حرف :أي ،«ال يطوق تؽؾقف بام» أو «يطوق

 :(الم)افو (بوء)اف

 من متققز افػريؼغ بوفـّص  البدّ بوع وبوظه ؽر ادلمور بوالتّ ادلمور بوتّ  نّ إ( »1)

 .«ـون ؾقه تؽؾقف مو ال يطوقو  وؿع االفتبوسإاّل و

 .«ر ؾقه اإلجيودإجيوب مو يتعذّ و أو تؽؾقف مو ال يطوق» (2)

ومي حضورهم إلؿ افػؼر إػى و افرجوع إفقفم يف حول االضطرارو» (3)

ٍّ و زـواتو افػرائض من صؾوات  .«جفود تؽؾقف مو ال يطوقو ح

تون افؽالمقي يف يف اد أيضوً  «يطوق ال مو تؽؾقف» :ترـقى وـثرًا مو اشتخدم

ؾقه  ظؾاًم أّن بحثـو هـو ؿد شّؾطـو .«ال يطوق تؽؾقف بام» :مثؾه مثل ادتلّخرةفؼرون ا

وأّكه ، «تؽؾقف بام ال يطوق»و «قتؽؾقف دو ال يطو» :ظبوريتخصوص  ء ظذى افضو

 هذا .ظفد افؼيف ادرتهى  يف افـصوص يفأّّيام ـون أـثر اشتخدامًو وصقوظًو 

جل من أ «و ال يطوقتؽؾقف م» :موارد اشتخدام ظبورة اإلصورة إػى  إّكام متًّو

 .غ بوفذـرتصبففو بؽال افعبورتغ ادعـقّ 

مّفػوت افشقخ افطود )ت  ميف «تؽؾقف بام ال يطوق» :ت ظبورةهذا وؿد ورد

تؽؾقف دو » :وظبورةمّرة واحدة، ـ  ـ وهو تؾؿقذ افؼيف ادرتهى هـ( افؽالمقي  460

                                                                    

 .47 :ادسوئل افُعؽزيي (1)

 .717 :اُدؼـَِعي( 2)

 .29 :اإلؾصوح يف اإلمومي( 3)
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ًّ مّرات «ال يطوق  :يف ظّدة موارد «مو ال يطوقتؽؾقف » :وردت ظبورةـام  ،ش

 قوً تّ لـون ذفك متىى ه متكّ أبدالفي  ه تؽؾقف دو ال يطوقكّ أل :ام ؿبح ذفككّ إو» (1)

 .«مر بهيؼبح األمل 

 .«دو ال يطوق  ـون ذفك تؽؾقػوً اّل إو» (2)

 .«وهو تؽؾقف دو ال يطوق»  (3)

 .«ؽقى حوافي ظذى و وفقس ألحد أن يؼول: هذا تؽؾقف دو ال يطوق» (4)

 ألنّ  :ؽقى حوافي ظذى و فقس ألحد أن يؼول: هذا تؽؾقف دو ال يطوقو»( 5)

 .«االشتداللو  ؾقه بعقـه من افـظرهذا افوايل فقس يعرف مو ؿرّص 

 .«وفقس ألحد أن يؼول هذا تؽؾقف دو ال يطوق» (6)

 .«ه تؽؾقف بام ال يطوقكّ أ إاّل » (7)

يف ـتى افشقخ  «تؽؾقف مو ال يطوق» :إّن بعض ادوارد افتي جوءت هبو ظبورة

 :ـوفتويلافطود هي 

 ،2/216) : تػسری الؼرننيفالتبقان ـتوب من  يف ثامكقي مواضع اكظر (1)

 .(232، 10/185 :7/379 :6/484 :3/209و :396 ،257

                                                                    

 .154 :ظؾم افؽالم صول يفمتفقد األ (1)

 .356 :ظؾم افؽالم صول يفمتفقد األ( 2)

 .314 :ق بوالظتؼوداالؿتصود ؾقام يتعؾّ ( 3)

 .101/ 1 تؾخقص افشويف   (4)

 .223/ 4 تؾخقص افشويف ( 5)

 .101: فؾطود افغقبي (6)

 .105 :ق بوالظتؼوداالؿتصود ؾقام يتعؾّ ( 7)
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 .(4/219 :276، 1/249) :تؾخقص الشايفوثالث مّرات يف ـتوب  (2)

 .(96 :13 :10 :5) :الغقبةأربع مّرات يف ـتوب و  (3)

 .(105) :االقتصاد فقام يتعّؾق باالعتؼادومّرة واحدة يف ـتوب  (4)

 تؼريب ادعارفيف ـتوب  أبداً  مل ترد «تؽؾقف بام ال يطوق» :ةـذفك ؾنّن ظبور

، وجوءت يف حؾى ادعروف بخؾقػي ادرتهى  هـ(447أليب افصالح احلؾبي )ت 

مو ال تؽؾقف » :وظبورة ،ظوضًو ظـفو مّرة واحدة «ال يطوق دوتؽؾقف » :ظبورة

، «يطوق ال دو تؽؾقف» :مّرة يف كػس افصػحي افتي جوءت ؾقفو ظبورة «يطوق

 .من ـتوبه يف مؽون آخر مّرتونو

ـ وهو من أظالم افؼركغ  افرازي اشتػود شديد افدين احلّؿيصأيضًو وـذفك 

يف  «تؽؾقف مو ال يطوق» :شبع مّرات من ظبورةفجري ـ ـافسوبع افوافسودس 

 ،«يطوق تؽؾقػًو دو ال / تؽؾقف» :: ومّرتغ من ظبورةادـؼذ من التؼؾقدـتوبه 

 .أبداً  «تؽؾقف بام ال يطوق» :ومل ترد ؾقه ظبورة

 ادغـيمّرة واحدة يف ـتوب  «تؽؾقف بام ال يطوق» :ظبورةووردت أيضًو 

 «مو ال يطوقتؽؾقف » :يف حغ أّن ظبورة ،هـ(415فؾؼويض ظبد اجلّبور ادعتزيل )ت

/ مؽّؾػًو دو  / تؽؾقػوً  تؽؾقف»: ةوذـرت ظبور ،أـثر من ظؼين مّرةؿد ذـرت ؾقه 

                                                                    

 .112 :تؼريى ادعورف (1)

 .112 :تؼريى ادعورف (2)

 .120: عورفتؼريى اد (3)

  .382، 297، 257، 2/11 :264،  205، 1/202 ادـؼذ من افتؼؾقد( 4)

 .2/255 :297، 1/244 ادـؼذ من افتؼؾقد (5)

 .13/69 ادغـي (6)
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ًّ مّرات تؼريبوً  «ال يطوق   .ش

وهو كّص ـ  هـ(425فؾامكؽديم )ت  رشح األصول اخلؿسةؾقق يف تعوـذفك 

 ،هلام ؾؼد اشتعؿؾً ؾقه كػس افعبورتغ أو مشوبه ـ ظرص افؼيف ادرتهى  يعود إػى 

ع وأرب ،267 :ػحيصافمّرة يف  13ؾقه ) «ال يطوق تؽؾقف دو» :حقٌ وردت ظبورة

، 274، 271 :وتػحصافوأربع مّرات يف  ،270، 269، 268 :وتػحصافمّرات يف 

، 225، 40 :وتػحصافمّرات يف  10) «تؽؾقف مو ال يطوق» :ووردت ظبورة :(407

 :ؾفام أـثر اشتعامالً من ظبورة (352، 343، 310 ،271 ،269 ،268 ،267، 262

 هذا يفىى وحتّ  (28) :ػحيصافافتي وردت مّرة واحدة ؾؼط يف  «تؽؾقف بام ال يطوق»

 .ادصّحح أو افؽوتى خطل هو ذفك مـشل أنّ  هـوك احتامل ؿوي ادورد

ـثرًا مو ـوكوا  ـ مو يظفر ظذى ـ أّن ادتؽّؾؿغ  تؼّدمممّو  يؿؽــو أن كستـتٍو

 «تؽؾقف دو ال يطوق» :من ظبوريتىى اهلجريي افوشط يستػقدون يف افؼرون

يل افؼرن اوح :أيـ  ادتلّخرةوىى افوشط ن يف افؼرون، وفؽ«تؽؾقف مو ال يطوق»و

ظن ظوضًو  «تؽؾقف بام ال يطوق» :صوع اشتعامل ظبورة ـ ومو بعده افسودس تؼريبوً 

تؽؾقف دو ال » :ظبورة ئوً قصقئًو ؾشبحقٌ هجرت  ،«تؽؾقف دو ال يطوق» :ظبورة

 :غ أّن ظبورةيف ح ،ادمّفػغ وافؼّراءظن أذهون وؽوبً  وُترك اشتعامهلو «يطوق

 .وادتلّخرةىى اهلجريي افوشط يف افؼرون بؽثرة اشتعامهلو بؼي «تؽؾقف مو ال يطوق»

 افؼيف ظرص يف صوئعي ـوكً «تؽؾقف دو ال يطوق» :ذا ؾنّن ظبورةه ظذى بـوء 

صوع  وبؿرور افزمون، وفؽن ؾقام بعد «تؽؾقف بام ال يطوق» :خالؾًو فعبورة ادرتهى 

 دفقالً  يؽون أن يؿؽن ذاته بحدّ  األمر ، وهذا«يطوق ال بام ؽؾقفت» :ظبورة اشتعامل

                                                                    

  . 17/167: 13/68 :430، 11/391: 16/71: 6/66 ادغـي (1)
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 «تؽؾقف دو ال يطوق» :فقختور من بغ افضبط ادذـور فؾعبورتغ ظبورة فؾؿصّحح

جديرة ىى وتوجد هـو ؿوظدة أخر .شوفي افؼيف ادرتهى ر كّص وجيعؾفو يف 

 ؾنّ  ُذـر يف ؾؼد :يؿؽـفو أن تؽون ممّيدة فؾضبط افذي اخسكوهو ،بوالظتامد

بـوء  ،()افضبط األـثر صعوبي هو األرجح :افؼوظدة افتوفقي تصحقح افـصوص

تؽؾقف دو ال » :أّن افضبط األصعى من ظبوريت ل ادثول ـشبق ظذى ـ ذفك  ظذى 

افضبط افغريى ) ألّكه هـو هو :هو افضبط األّول «تؽؾقف بام ال يطوق»و «يطوق

من ادحتؿل ؿوّيًو أّن افؽّتوب  ألّكه :ضبط األرجحيبدو، وهو اف مو ظذى  (وادفجور

ضبط  هم افذين ؽّروا افعبورة وترّصؾوا هبو وحّوروهو إػى  ؾقام بعد وادصّححغ

 . «ال يطوق تؽؾقف بام» :أبسط وأـثر تداوالً وهي ظبورة

 بتصحقحه هو كّص يرجع تورخيه إػى  افذي كؼوم افـّص أّن نذا اؾسضـو ؾ

 ظتبورمع األخذ بـظر االـ ؾػي هذه احلوفي  ،أو ادتلّخرةىى فوشطا اهلجريي افؼرون

تؽؾقف دو ال » :من ظبورةاشتعامالً ـون أـثر  «تؽؾقف بام ال يطوق» :أّن مصطؾح

: افضبط األرجح ظـد اكتخوبل أـثر ظؾقـو أن كتلمّ  يف افػسات ادذـورة ـ «يطوق

                                                                    

 ادتون تصحقح نّ ؾ يف جفوكبخش جويو فألشتوذ افؼّقم كظر افؽتوباؾقام خيّص هذه افؼوظدة  (1)

 49 :افثوكقي افطبعي مؽتوب، مراث كؼ مرـز متون، تصحقح راهـامی: ظـوان حتً

 آيـه :جمّؾي ادبی، متون تصحقح در ـورآمد كظری التتلمّ : ظـوان حتً مؼوفته وـذفك

 األشتوذ: مؼوفي اكظر ـذفك. 42ـ35 افصػحي وبوخلصوص ،73إػ 24: 42 افعدد مراث،

 ،(متن تصحقح وؾن ؿزويـی مهظاّل ) متن تصحقح ضوابط :ظـوان حتً امقدشوالر حمؿود

 افصػحي وبوخلصوص ، 206إػى 189 :12 و 11 افعدد ـ 1387 ؾروردين هبورشتون، كومه

 بـقود ادبی، متون وتصحقح كؼد در مؼوفه ودو شی: ـتوب أخرىى يف ةمّر  ضبعً وؿد :196

 .316ـ 283 :ش هـ1389 ضفران، اؾشور، حمؿد دـس موؿوؾوت



 154تراثـو /  ........................................................................ 228

 

 :مرّجحي فضبط من جوكى تؽون( افضبط األصعى هو األرجح)ألّن ؿوظدة 

ام ال تؽؾقف ب» :اشتعامل ضبط ، ومن جوكى آخر ؾنّن ـثرة«تؽؾقف دو ال يطوق»

بحسى افػرض،  ممّيدة هلذا افضبطوادتلّخرة ىى يف افؼرون اهلجريي افوشط «يطوق

ؾؾذفك  ،شتعاملاالـثرة  تتعورض هـو كتقجي افؼوظدة ادذـورة مع مؼتهى ظـدهو 

إّن  :إاّل إذا ؿؾـو تؽون مرّجحي ألحد افضبطغ،ىى ظؾقـو أن كبحٌ ظن أدّفي أخر

 .ـثر صقوظوً األافسجقح مع افضبط 

: فو ـون مو ؿؾـوه ظن افضبط األرجح من بغ ظبوريتىى حول حتّ  أّي  وظذى 

 ق بوفـصوص األوػى ؾقام يتعؾّ ـ  «ال يطوق تؽؾقف بام»و «ال يطوق تؽؾقف دو»

، وفؽن ال كؼوش ـ أمرًا ؿوباًل فؾـؼوش رةوادتلّخ ىى ؼرون اهلجريي افوشطوـتوبوت اف

اظتود افتي  أو افعبورة افؽؾؿي أن يعّول ظذى فؾؿصّحح  مسّؾم وهو أّكه ال حيّق أمر يف 

تؾك افؼراءة افتي تؽون أؿرب أو أن يثّبً يف افـّص  ،ظؾقفو ذهـه وفسوكه وأكس هبو

ـُ افذ ؿًافوو افسقوق أن يـتبه إػى ظؾقه  جيى : بلذهـه دون اـساث إػى   تى ؾقفامي 

ضبط  أّي و، يؼوم بتصحقحهي فؾـّص افذافـصوص ادعورصة  ، وافـظر إػى افـّص 

فو يؿؽـ ـ األؿّل  ظذى ـ شتعامل هذه ؾنّن ـثرة اال وصقوظًو،أـثر اشتخدامًو مـفو ـون 

يواجه هبو يف احلوالت افتي  دون ؽره ضبط معّغ  ترجقح ؿريـي ظذى أن تؽون بؿثوبي 

 . فواختقور واحد مـىى وال خقور فه شو ،يف افـسخ ضبط خمتؾػيأة ظدّ ادصّحح 

ف تى ادمفّ هذا يؿؽــو أن كستـتٍ بلّن افبحٌ وافتـؼقى يف شوئر ـ بـوء ظذى 

يسوظد ويؿّفد ـثرًا مو بوفتصحقح  يادعـوادعورصة فؾـّص  وافـصوص ادشوهبي

يلخذوا ذفك  أن فؾؿصّححغفتعقغ افضبط افصحقح أو األرجح والبّد  افطريق

 .ظتبوربـظر اال
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 ادصادر

 

ادممتر افعودي فؾشقخ ادػقد، ؿم،  ،ػقد، حمّؿد بن حمّؿد بن كعامناد :اإلفصاح يف اإلمامة ـ1

 ه. 1413

افطبعي افثوكقي، دار  ، د بن احلسن بن ظعطود، حمؿّ اف :عتؼادقتصاد فقام يتعّؾق باالاال ـ2

 .قه. 1406 األضواء، بروت،

بن احلسغ، حتؼقق:  ظع رتضیى ادؼيف اف، يوشواد :ُغَرر الػوائد وُدَرر الؼالئد(األمايل ) ـ3

 . ه 1428 ، ؿم،براهقم، افطبعي افثوكقي، ذوي افؼربیى إافػضل  بوأحمّؿد 

،  ، دار إحقوء افساث افعريبد بن احلسن بن ظعطود، حمؿّ اف :التبقان فی تػسری الؼرنن ـ4

 .بروت

ـوذ: افبن كجم، حتؼقق: ؾورس تزيزيون )احلّسون(،  يتؼ ،يؾباحل :تؼريب ادعارف ـ5

 .قه. 1417ادحّؼق، 

سّقد حسغ بحر اف: هؼه وحؼّ ف م، ؿدّ د بن احلسن بن ظعطود، حمؿّ اف :تؾخقص الشايف ـ6

 .ش 1382، ؿم،  غ، كؼ ادحبّ  افعؾوم

 در ظبودـتاف: هحه وصحّ ف ، ؿّدمد بن احلسن بن ظعطود، حمؿّ اف األصول: متفقد ـ7

 .ش 1359 فران،ضفران، ض جومعي، اكتشورت يادحسن مشؽوة افديـ

محد أسّقد افحتؼقق: احلسغ،  بن ظع ادرتضیى  افؼيف ادوشوي، :عؾم الؽالم الذخریة يف ـ8

 ه. 1411، ؿم، يسي افـؼ اإلشالمممّش  ي،احلسقـ

 بوأح: تصحقاحلسغ،  بن ظع ادرتضیى  افؼيف ادوشوي، :الذريعة إىٰل أصول الرشيعة ـ9

 ش.1376فران ضفران، ضداكشگوه   سه اكتشورات وچوپ، ممّش يگرج افؼوشم 
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سّقد افحتؼقق:  احلسغ، بن ظع ادرتضیى  افؼيف ادوشوي، :رسائل الرشيف ادرتضیٰ ـ 10

 . ه 1405افؼرآن افؽريم،  دار افطبعي األ,وػ،، ؿم، يرجوئ يمفد

سّقد ظبد اف، حّؼؼه: احلسغ بن ظع ادرتضیى  افؼيف ادوشوي، :اإلمامة يف الشايف ـ11

 ه. 1426، ضفران، ×سي افصودق ، افطبعي افثوكقي، موّش  افزهراء احلسقـي

ربوب، دار إحقوء  وكؽديم، اظتـی هبو: شؿر مصطػیى اد تعؾقق :رشح األصول اخلؿسة ـ12

 ه.1422، بروت،  افساث افعريب

محد كوصح، أ وظع فراينضاهلل  حتؼقق: ظبود ،د بن احلسن بن ظعطود، حمؿّ اف :الغقبة ـ13

 .قه. 1425 ، ؿم،افطبعي افثوفثيسي ادعورف اإلشالمقي، ممّش  

ػقد، حمّؿد بن حمّؿد بن كعامن، ادممتر افعودي فؾشقخ ادػقد، ؿم، اد :ادسائل الُعؽربية ـ14

 ه. 1413

ي سكؼ ادمّش ، ؿدايناهلمحد، أاجلّبور بن  ظبد ويضافؼ العدل:و التوحقد أبواب يف اُدغـي ـ15

 . ه 1965 ،ةؼوهرافادرصّيي، 

سي افـؼ اإلشالمي، ؿم، ػقد، حمّؿد بن حمّؿد بن كعامن، افطبعي افرابعي، ممّش اد :ادؼـعة ـ16

 .ه 1417

حتؼقق: حمّؿد  احلسغ، بن ظع ادرتضیى  افؼيف ادوشوي، :صول الدينأ ادؾّخص يف ـ17

ضفران،  اشالمی، رایصو جمؾس ـتوبخوكهو داكشگوهی كؼ مرـز افؼّؿي، األكصوري رضو

  .ش 1381

يص احلِ   :اُدـِؼذ من التؼؾقد ـ18 سي ّش محّؼؼه: افسّقد أمحد احلسقـي، م رازي، شديد افدين،افؿي

 .قه. 1412 ، ، ؿم شالميافـؼ اإل

 


