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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 كِتَابِ اللَِِّ إٍَٔ هِيْ لََٕلِ 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

فَوٓا ٍٓافَكَ ئِىَّ ػٓلَى وُلِّ حٓكٍّ حٓمِ٘مًَٔ ٍٓ ػٓلَى وُلِّ طَٓٓاةٍ ًَُساً 
ِ فَذٓعَُٔٔ  كِتَابٓ اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ هٓا خَالَفٓ كِتَابٓ اللَِّ
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إِرَا ٍٓسٓدٓ عٓلَٕ٘كُنٕ حٓذِٗجٌ 
فََٓجٓذٕتُنٕ لَِٔ شَاِّذاً هِيْ 
كِتَابِ اللَِِّ إٍَٔ هِيْ لََٕلِ 
سٓسَٔلِ اللَِِّ ص ٍٓ إِلَّا 

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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ئِىَّ ػٓلَى وُلِّ 
حٓكٍّ حٓمِ٘مًَٔ ٍٓ 

ػٓلَى وُلِّ 
فَوٓا طَٓٓاةٍ ًَُساً 

ٍٓافَكَ كِتَابٓ 
اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ 

هٓا خَالَفٓ كِتَابٓ 
 اللَِِّ فَذٓعَُٔٔ

ػمذ سلجٖ 
ٗشدع ػي 

حز٘ٔ هب خبلف 
الىتبة الىشٗن، 

ٍ ّٖ  -رولٔ خجشٗٔ 
استٌىبس طذٍس هب 

ٗخبلف الىتبة ػٌْن 
فتىَى وبلـبئفٔ األٍلى، 

هزشد ًفٖ 
الحز٘ٔ التؼجذٗٔ 
الوستفبد هي 

األهش اإلسشبدٕ 
ثتشن هب خبلف 

الىتبة

َّالظح٘ح

فال يستفاد 
من هذه 

الطائفة أكثر 
من نفي 
حجية ما 

خالف الكتاب 
. الكريم

ػمذ ئٗزبثٖ 
ٗأهش ثأخز هب 
ٍافك الىتبة 

.الىشٗن
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ال ٗستفاد  
هي ّزُ 

الطائفٔ أكثش  
هي ًفٖ  
حج٘ٔ ها  
خالف  
الكتاب  
.الكشٗن

  الوخبلفٔ
ػذم ٗؼٌٖ 

، الوَافمٔ
فتذل ػلى 
ًفٖ حج٘ٔ 
ها ال َٗافك  
الكتاب ٍ ال  

ٗخالفِ

ّزُ الـبئفٔ هي 
ح٘ج الوفبد  

وبلـبئفٔ  
السبثمٔالذالٔ ػلى 
ئلغبء هبال شبّذ 
ػلِ٘ هي الىتبة 

ػي الحز٘ٔ

تخظ٘ظْب  
ثبلخجش فٖ 

أطَل 
الذٗي 

حولْب ػلى  
التم٘ٔ
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أى الؼمذ 
اإلٗزبثٖ

حج٘ٔ جذٗذٓ تأس٘س 
غ٘ش حز٘ٔ خجش الخمٔ،

فتىفٖ الوَافمٔ 
للىتبة فٖ حز٘ٔ 
الخجش ٍ لَ وبى هي 

غ٘ش حمٔ، 

إسشاد إلى سفع الواًع  
ػي الحز٘ٔ الٌبتذ هي  
هخبلفٔ الخجش للىتبة،

فال ٗىَى حزٔ ئالّ 
ئرا ارتوؼت ششائؾ 
الحز٘ٔ األخشى فِ٘

َّالظبّش
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أخباس الطشح
أى الؼمذ السلجٖ فٖ ّزُ الـبئفٔ دل ػلى ئلغبء هب ٗخابلف   -الخبهسٔ •

أٍ التٌابفٖ ثٌحاَ التجابٗي    الىتبة ػي الحز٘ٔ، ٍ الوخبلفٔ ووب تشول 
التٌبفٖ ثٌحاَ التخظا٘ض أٍ التم٘٘اذ أٍ    وزله تشول الؼوَم هي ٍرِ 

، ألى رله ولِ ٗظذق ػلِ٘ الوخبلفٔ ف٘ىَى همتؼى ئؿاللْاب  الحىَهٔ
ؿشح هب ٗؼبسع الىتبة الىشٗن هـلمبً سَاء وبى تؼبسػابً هساتمشاً أٍ   

. غ٘ش هستمش

328، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ٗوىي أى ٗزبة أٗؼب، ثؼذ االػتشاف ثتوبه٘ٔ اإلؿالق لشوَل هَاسد •

الوؼبسػٔ غ٘ش الوستمشٓ أى ٌّبن هخظظبً لْزا اإلؿالق، ٍ َّ هب ٍسد 
فٖ ثؼغ األخجبس الؼالر٘ٔ هوب ٗستفبد هٌِ الفشاؽ ػاي حز٘أ الخجاش    

. الوخبلف هغ الىتبة فٖ ًفسِ

329، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
سٓؼِ٘ذٔ ثٕيُ ِّجِٓٔ اللَِِّ الشَّآًٍْذُِّٕ فِٖ سِسٓبلَتِِِ الَّتِٖ أَلَّفَْٓب فِاٖ أَحٕآَالِ    33362•

أَحٓبدِٗجِ أَطٕحٓبثٌَِب ٍٓ ئِحْجٓبتِ طِحَّتِْٓب ػٓيْ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓلٍِّٖ اثٌَٕاٖٕ ػٓلِاٖب ثٕايِ    
ػٓجٕذِ الظَّوٓذِ ػٓيْ أَثِِْ٘وٓب ػٓيْ أَثِٖ الْجٓشَوَبتِ ػٓلِٖب ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕفَشِ 
ثٕيِ ثٓبثَِِٕٓٓٗ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ أََُّٗةٓ ثٕيِ ًَُحٍ ػٓيْ هٔحٓوَّاذِ  
ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ لَبلَ لَبلَ الظَّبدِقُ ع ئِرَا 

فَوٓب ٍٓافَاكَ   -ٍٓسٓدٓ ػٓلَٕ٘ىُنٕ حٓذِٗخَبىِ هٔخْتَلِفَبىِ فَبػٕشِػَُّٔوٓب ػٓلَى وِتَبةِ اللَِِّ
فَاِىْ لَنٕ تَزِاذٍّٔٔوٓب فِاٖ   هٓا خَالَفٓ كِتَابٓ اللَِِّ فَشُدٍُُّٔ وِتَبةٓ اللَِِّ فَخُزٍُُٔ ٍٓ 

فَوٓب ٍٓافَكَ أَخْجٓبسّٓٔنٕ فَزَسٍُٔٔ  -فَبػٕشِػَُّٔوٓب ػٓلَى أَخْجٓبسِ الْؼٓبهَِّٔ -وِتَبةِ اللَِِّ
 ٍٓ هٓب خَبلَفٓ أَخْجٓبسّٓٔنٕ فَخُزٍُُ

118: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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أخباس الطشح
فاى الظبّش هي لَلِ ػلِ٘ السالم ئرا ٍسد ػل٘ىن حذٗخبى هختلفبى، أى •

اإلهبم ػلِ٘ السالم ثظذد ػالد هشىلٔ التؼبسع ث٘ي حذٗخ٘ي هؼتجشٗي 
فٖ أًفسْوب لَ ال التؼبسع، ف٘ىَى دل٘الً ػلى ػذم لذح الوخبلفٔ هاغ  

. الىتبة فٖ حز٘ٔ ول هٌْوب االلتؼبئ٘ٔ

330، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ًؼن ال َٗرذ فِ٘ ئؿالق ٗشاول رو٘اغ ألسابم الخجاش الوخابلف هاغ       •

الىتبة، ألًِ ل٘س فٖ همبم ث٘بى ّزُ الح٘خ٘ٔ ل٘تن فِ٘ اإلؿالق، فال ثاذ  
هي االلتظبس ػلى الوت٘مي هي هفبدُ، ٍ ال ٗجؼذ أى ٗىَى المذس الوت٘مي 
هٌِ َّ الوخبلفٔ ػلى ًحَ المشٌٗ٘ٔ ٍ الزوغ الؼشفاٖ وواب فاٖ هاَاسد     

. التخظ٘ض ٍ التم٘٘ذ ٍ الحىَهٔ

330، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ئرا وبًت الوخبلفٔ ثٌحَ الؼوَم هي ٍرِ، فْل ٗسمؾ الخجاش   -السبثؼٔ •

ػي الحز٘ٔ سأسبً أٍ فٖ خظَص هَسد التؼبسع؟ الظح٘ح َّ الخبًٖ، 
ٍ َّ اسن الوَطاَل فاٖ    -ألى الؼٌَاى الَاسد فٖ لسبى ّزُ األخجبس 

هـلك ٗشول ول أهابسٓ تخابلف الىتابة     -« هب خبلف الىتبة»لَلِ 
الىشٗن ٍ ل٘س هخظَطبً ثبلحذٗج أٍ الشٍاٗٔ، ٍ هي الَاػح أًاِ فاٖ   
هَاسد التؼبسع ثٌحَ الؼوَم هي ٍرِ ٗىاَى الوخابلف هاغ الىتابة     

. ئؿالق الحذٗج ال أطلِ فال هَرت لسمَؽ سٌذُ

332، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ّل ٗتؼذى هي هخبلفٔ الىتبة ئلاى هخبلفأ السأٌ المـؼ٘أ      -الخبهٌٔ •

أى الذاللأ  : الٌجَٗٔ أٍ هـلك السٌٔ المـؼ٘أ أم ال؟ الظاح٘ح أى ٗمابل   
.المشآً٘ٔ تشتول ػلى حالث خظبئض

332، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
. أًْب والم اللِّ سجحبًِ ٍ تؼبلى الوؼزض -الخظ٘ظٔ األٍلى  •
أًْب لـؼ٘ٔ الزْٔ ح٘اج ال ٗحتوال فْ٘اب التم٘أ ٍ      -الخظ٘ظٔ الخبً٘ٔ •

.ًحَّب
. أًْب لـؼ٘ٔ الظذٍس -الخظ٘ظٔ الخبلخٔ •
• 

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ تشتشن السٌٔ الٌجَٗٔ المـؼ٘ٔ هغ الىتبة الىشٗن فٖ احٌت٘ي هي ّازُ  •

الخظبئض ٍ ّوب الخبً٘ٔ ٍ الخبلخٔ، وواب تشاتشن السأٌ المـؼ٘أ غ٘اش      
الٌجَٗٔ هغ الىتبة فٖ األخ٘شٓ هٌْب ف٘وب ئرا لن تىي لـؼ٘ٔ الزْٔ وواب  

ٍ ال ثذ ٍ أى ٌٗظش ثحست هٌبساجبت الحىان ٍ الوَػاَع    . َّ الغبلت
الؼشف٘ٔ لْزا الحىن أى الوستفبد هي ّزُ األخجبس دخبلٔ إٔ ٍاحذٓ هي 

. ّزُ الخظَط٘بت فٖ الحىن ثـشح الوخبلف

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
دخلْاب فاٖ    -ثحست الوٌبسجبت  -أهب الخظ٘ظٔ األٍلى فال ٗحتول •

الحىن ثبلـشح، فاًْب تٌبست هخل الحىان ثابحتشام الماشآى الىاشٗن أٍ     
ٍرَة اإلًظبت ٙٗبتِ أٍ تالٍتِ هخالً ال الحىن ثبلحز٘ٔ المبئؤ ػلى 

. أسبس الىبشف٘ٔ ٍ الـشٗم٘ٔ

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ أهب الخظ٘ظٔ الخبً٘ٔ ٍ الخبلخٔ فبحتوبل دخبلتْب هؼبً فاٖ الومابم ٍ ئى   •

وبى هؼمَالً فٖ ًفسِ، ٍ لىي ال ٗجؼذ دػَى أى الوٌساجك ئلاى الازّي    
الؼشفٖ هي ّزُ الشٍاٗبت الحىن ثالغبء هب ٗخبلف الىتبة الىشٗن ػلاى  
أسبس وًَِ لـؼ٘بً سٌذاً ألى لـؼ٘ٔ السٌذ ّٖ الظفٔ الجابسصٓ ٍ الـابثغ   

الؼبم الَاػح لذى الوتششػٔ ػي المشآى الىشٗن وذل٘ل ششػٖ، 

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ أهب هسألٔ التم٘ٔ فلن تىي هؼشٍفٔ لذى الزو٘غ، خظَطابً فاٖ هخال    •

ػظش الٌجٖ طلى اللَِّ ػلِ٘ ٍ آلِ الّزٕ أسٌذت ئلِ٘ فٖ رولٔ هي ّازُ  
. الشٍاٗبت لبػذٓ ؿشح هب خبلف الىتبة

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

. فبلظح٘ح تؼو٘ن الحىن ثبلـشح ئلى الوخبلفٔ هغ ول دل٘ل لـؼٖ السٌذ•

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
لذ أششًب ف٘وب سجك ئلى أًِ ٗوىي تفس٘ش هفبد ّزُ األخجابس   -التبسؼٔ •

ثٌحَ آخش ال ٗحتبد هؼِ ئلى رل األثحبث الوتمذهٔ، ٍ رله التفسا٘ش  
أًِ ال ٗجؼذ أى ٗىَى الوشاد هي ؿشح هب خبلف الىتبة الىشٗن، أٍ : َّ

هب ل٘س ػلِ٘ شبّذ هٌِ، ؿشح هب ٗخبلف الشٍح الؼبهٔ للمشآى الىاشٗن،  
. ٍ هب ال تىَى ًظبئشُ ٍ أشجبِّ هَرَدٓ فِ٘

333، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ٗىَى الوؼٌى حٌ٘ئز أى الذل٘ل الظٌٖ ئرا لن ٗىي هٌسزوبً هغ ؿج٘ؼأ  •

ٍ لا٘س الواشاد   . تششٗؼبت المشآى ٍ هضاد أحىبهِ الؼبم لن ٗىي حزٔ
فوخالً لَ ٍسدت سٍاٗٔ . الوخبلفٔ ٍ الوَافمٔ الوؼوًَ٘ٔ الحذٗٔ هغ آٗبتِ

فٖ رم ؿبئفٔ هي الٌبس ٍ ث٘بى خستْن فٖ الخلك أٍ أًْان لسان هاي    
الزي، للٌب أى ّزا هخبلف هغ الىتابة الظاشٗح فاٖ ٍحاذٓ الجشاشٗٔ      
رٌسبً ٍ حسجبً ٍ هسبٍاتْن فٖ اإلًسبً٘ٔ ٍ هسئَل٘بتْب هْواب اختلفات   

. أطٌبفْن ٍ ألَاًْن

334، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ء سٍاٗٔ تذل ػلى ٍرَة الذػبء ػٌذ سؤٗٔ الْالل هخالً فْٖ  ٍ أهب هزٖ•

ل٘ست هخبلفٔ هغ المشآى الىشٗن ٍ هب فِ٘ هي الحج ػلى التَراِ ئلاى   
.اللِّ ٍ التمشة هٌِ ػٌذ ول هٌبسجٔ ٍ فٖ ول صهبى ٍ هىبى

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

ٍ ّزا ٗؼٌٖ أى الذاللٔ الظٌ٘ٔ الوتؼؤٌ لألحىبم الفشػ٘ٔ ف٘واب ئرا لان    •
تىي هخبلفٔ ألطل الذاللٔ المشآً٘ٔ الَاػحٔ تىَى ثشىل ػبم هَافمأ  
هغ الىتابة ٍ سٍح تشاشٗؼبتِ الؼبهأ، خظَطابً ئرا حجتات حز٘تْاب       

. ثبلىتبة ًفسِ

334، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ هوب ٗؼضص ّزا الفْن، هؼبفبً ئلى أى ّزا الوؼٌى ّاَ همتؼاى ؿج٘ؼأ    •

الَػغ الؼبم لألئؤ الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم ٍ دٍسّن فٖ همابم ث٘ابى   
األحىبم األهش الّزٕ وبى ٍاػحبً لذى الوتششػٔ ٍ سٍآ ّزُ األحبدٗج 
أًفسْن ٍ الّزٕ ػلى أسبسِ أهشٍا ثبلتفمِ فٖ الاذٗي ٍ االؿاالع ػلاى    
تفبط٘لِ ٍ رضئ٘بتِ التٖ ال ٗوىي هؼشفتْاب هاي الماشآى الىاشٗن، هواب      

هاب  . ٗشىل لشٌٗٔ هتظلٔ ثْزُ األحبدٗج تظشفْب ئلى ئسادٓ ّزا الوؼٌى
ئى ٍرذتن ػل٘اِ شابّذاً أٍ شابّذٗي هاي     )ًزذُ فٖ ثؼؼْب هي لَلِ 

فاى التؼج٘ش ثبلشبّذ الّزٕ ٗىاَى ثحسات هابّشُ أػان هاي      ( الىتبة
الوَافك ثبلوؼٌى الحشفٖ، هغ ػذم االلتظبس ػلاى شابّذ ٍاحاذ خ٘اش     

. لشٌٗٔ ػلى أى الوشاد ٍرَد األهخبل ٍ الٌّظبئش ال الوَافمٔ الحذٗٔ

334، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
:ٍ لذ ربء ّزا الوؼٌى فٖ سٍاٗٔ الحسي ثي الزْن ػي الؼجذ الظبلح•

ٍٓ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ الْزْٕٓنِ ػٓيِ الْؼٓجٕذِ الظَّبلِحِ ع لَبلَ ئِرَا رٓابءٓنٓ   33381 •
ٍٓ أَحٓبدِٗخٌَِب فَاِىْ أَشْجْْٓٓٓب فََْٔٓ   الْحٓذِٗخَبىِ الْؤخْتَلِفَبىِ فَمِسْٕٔوٓب ػٓلَى وِتَبةِ اللَِِّ

 حٓكٌّ ٍٓ ئِىْ لَنٕ ٗٔشْجِْْٕٓب فََْٔٓ ثٓبؿِل

124: ، ص27 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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أخباس الطشح
ٍّزُ الشٍاٗٔ ٍ ئى وبًت ٍاسدٓ فٖ فشع التؼبسع، ئالّ أًْاب ثحسات   •

.س٘بلْب تش٘ش ئلى ًفس المبػذٓ الوإوذ ػلْ٘ب فٖ هزوَع أخجبس الجبة

335، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخباس الطشح
ٍ ػلى ّزا األسبس ٗتؼح أًِ ال ٗستفبد هي أخجبس الـشح ئلغبء األدلٔ  •

الظٌ٘ٔ الوؼبسػٔ هغ الىتبة الىشٗن هؼبسػٔ ال تَرت ئلغبء أطل هفبد 
لشآًٖ ٍاػح، ووب فٖ هَاسد التؼبسع غ٘ش الوستمش، ثل التؼبسع ثٌحَ 
الؼوَم هي ٍرِ أٗؼب، ٍ ئًوب ًحىن ثسامَؿْب فاٖ هاَسد الوؼبسػأ     

. ثومتؼى المبػذٓ الوتمذم ششحْب فٖ الوسألٔ السبثمٔ

335، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أخبار الطرح  - 1

أخبار العالج  - 2 
أخبار التخيير   -أ                                        
أخبار الترجيح  -ب                                        
أخبار التوقف و اإلرجاء  -ح                                      

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية االخبار 

الخاصة 

(8نمودار شماره )
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أَخباسٔ العِالج
ٍ ّٖ األحبدٗج الَاسدٓ ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم لؼالد حابالت  •

. التؼبسع ٍ االختالف الَالغ ث٘ي الشٍاٗبت

337، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أَخباسٔ العِالج
ٍ الـشٗف أى ّزُ األخجبس لذ اثتلت ثٌفسْب ثبلتؼبسع ف٘وب ثٌْ٘ب، ألًْب •

:ٍسدت ثوؼبه٘ي هختلفٔ
. التخ٘٘شلذ ٗستفبد هي ثؼؼْب  •
أٍ اإلسربء،  التَلفٍ لذ ٗستفبد هي ثؼؼْب •
ثبألحذث صهبًبً، أٍ ثوَافمٔ الىتبة أٍ  التشر٘حٍ لذ ٗستفبد هي ثؼؼْب •

. هخبلفٔ الؼبهٔ أٍ غ٘شّب هي الوشرحبت

337، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أَخباسٔ العِالج
فال ثذّ هي تحذٗذ هذلَلْب، ل٘شى ّل ٗتوخغ هٌْب هـلت صائاذ ػلاى   •

. همتؼى المبػذٓ األٍل٘ٔ الوٌمحٔ فٖ الوسألٔ السبثمٔ أم ال

337، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث
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أَخباسٔ العِالج
:ٍ فٖ ّزا الؼَء ٗوىٌٌب أى ًظٌف أخجبس الؼالد ئلى حالث ؿَائف•
. أخجبس التخ٘٘ش - 1•
. أخجبس التشر٘ح - 2•
. أخجبس التَلف ٍ اإلسربء - 3•

337، صفحِ 7األصَل، ج  علن فٖ بحَث


