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 النقل من مصادر املعلومات  
 
 

  :ا���ل �ن ا����در

 )):ا��ر��ّ (( ا���ل ا��ّ�� - ١

ا�� ��� ((  :)ه٢٥٥ت(و��ون ذ�ك ��د�� ���ل 
و� �ن ��ر ����ر، ��و 
ول ا����ظ   

  .)١(...))�طرو�& #� ا�طر�ق � ر#"� ا!����

  .)٢())ا*ٌم، و# ل، و�رٌف : ا�َ�ِ/م((: )ه١٨٠ت(و��و 
�ل *�(و�) 

وھ� �/: 898& أ7رب، ���*م (���*�م ((  :#� (�ب ا!# �ل ) ه٣٩٢ت(أو 
�ل ا(ن ��� 

  .)٣())��ٍض، و��7ٍر، و�*��(ل: ا�ز��ن

  

  

 :ا���ل ������� - ٢

 :وھو أن ��رأ ��Dّ أو �Dو�Dً و�B"�"�، 8ّم ���("� (@*/و(ك �? ا����#ظ& �/: ا�� �: ، ��و    

  .)٤(ا*م، # ل، �رف: �رى *�(و�) أّن ا��/�& ا� ر(�& � �Fرج �ن 898& أ
*�م

  .)٥(��ض، و��7رع ، وأ�ر: ذھب ا(ن �ّ�� إ�: أّن ا�B ل 898& أ
*�م: أو

  .و��(�ن �DFL& ا�(��ث #� ا���ل (��� �: أ�8ر �ن ا���ل ا��ر#�    

  

  :���ظ

#� ��ن #� ا���ل (��� �: � . ا��ّص و( د ا��"�M)أّ��� #� ا���ل ا��ر#� �7? أ
وا*�ً 
(ل (دا�&   -١

 ).��ظر(�7? ھذه ا!
واس، و�7? #� ا����L& #� ا���ل (��� �: �/�& 

  

                                 
  ).تمثل رقم الصفحة ٢٥تمثل رقم الجزء ، و  ٢حيث .  (  ٢٥/ ٢:البيان والتبيين )١(

  . ١٢/ ١:الكتاب )٢(
  .٧٧: الّلمع )٣(
  . ١/١٢:الكتاب : ينظر  )١(
  . ٧٧:الّلمع : ينظر )٢(



    :ا���ل ���و��ط� -٣

و��ون ذ�ك ��د�� ���/�� �Dدر �/: �Dدر آFر دون ا�وDول إ�: ا��Dدر ا!�Fر     

#�/�@ إ��) #� ا�7رورة ا��Dوى ،  �*(ب �� ، �8ل #�دان ا����ب ، أو D و(& ا��Dول �/�)،

د أّن �رف ا�� ر�ف #� : ��و R7ّم إ��"� ا�9م ؛ ) : أل(�رى ا��(ر ���و�& و�دھ�، وإ�Bا�"�زة ا��

  .)٦(��L� 9M() ا�� ر�ف (��*�B"�م

  

��وظ�ت �:  

��د ��رار ا��Dدر أو ا��ر�? #� ا��BD& ا�وا�دة �(�Lرة ، �ن دون #�Dل ، #�  -١

  .�B*) :ا����L& ��ول 

 .١٢/ ١:ا����ب) ١: (��8ل

)٢ ((*B�:٢٥/ ١.  

  :وإذا ��ن ا��زء وا��BD& أ�B*"�� ��ول

      )٣ ((*B�.  

ھ��ك ��"V �ذ�ر ا�� /و��ت ���/& �ن ا��Dدر أو ا��ر�? ��د�� �رد !ّول �رة #�   -٢

&�Lا���.  

  

 

                                 
  .، نقال عن كتاب الشافي للمبرد٣/٢٤١:شرح الرضي على الكافية: ينظر )٣(


