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املرجوحة واحلقيقة الراجح ااز

السراح حممد بن أمحد
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السراح حممد بن أمحد ٤٧٠

                                          

قدمةامل



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٧١از



السراح حممد بن أمحد ٤٧٢

                                          

بينهما: متهيد الفرق وبيان وااز احلقيقة تعريف يف

ا لغة: ألولاملطلب وااز احلقيقة تعريف

الثاين وا: املطلب احلقيقة اصطالحاًتعريف از



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٧٣از



السراح حممد بن أمحد ٤٧٤

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٧٥از

ال وااز: ثالثاملطلب احلقيقة بني الفرق
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السراح حممد بن أمحد ٤٧٦
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املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٧٧از
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األول ـزاعتصو: املبحث الن حمل وحترير الراجح ااز مسألة ير



السراح حممد بن أمحد ٤٧٨

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٧٩از



السراح حممد بن أمحد ٤٨٠

                                                                                                                                   



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٨١از

الراجح: الثايناملبحث ااز مسألة يف العلماء خالف



السراح حممد بن أمحد ٤٨٢

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٨٣از

الثالث األدلة: املبحث
األول القول أدلة
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السراح حممد بن أمحد ٤٨٤

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٨٥از



السراح حممد بن أمحد ٤٨٦

                                          

الرابع والترجيح: املبحث املناقشة



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٨٧از



السراح حممد بن أمحد ٤٨٨

                                          

اخلامساملب اخلالف: حث سبب



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٨٩از
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السراح حممد بن أمحد ٤٩٠

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٩١از

السادسا اخلالف: ملبحث مثرة



السراح حممد بن أمحد ٤٩٢
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املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٩٣از



السراح حممد بن أمحد ٤٩٤

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٩٥از



السراح حممد بن أمحد ٤٩٦

                                          



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٩٧از

اخلامتة



السراح حممد بن أمحد ٤٩٨

املراجع



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٤٩٩از



السراح حممد بن أمحد ٥٠٠



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٥٠١از



السراح حممد بن أمحد ٥٠٢



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٥٠٣از



السراح حممد بن أمحد ٥٠٤



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٥٠٥از



السراح حممد بن أمحد ٥٠٦



املرجوحةا واحلقيقة الراجح ٥٠٧از
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Abstract. Truth and Metaphor are of a great important and fundamental, including more sophisticated matters within its content, scientists

wrote much many in prolixity and details, and my attention was drawn by the sayings of scientists about one of its issues:((The 0utweighing 

Metaphor & The Over-weighed Truth)), and when I examined it minutely, I found it one of the precise issues that worthy assign a separate 

and an independent study, and from this logic this research comes, finding myself willing to contribute in this subject, collect its scatters and 

gather its sides. 

In this research I have handled the subject defining and explaining the difference between the two words..

Then, I explained the subject-matter stating that Metaphor should be present in our minds more than truth does, and that truth is used 

and not ignored , but, epoched sometimes, and it is less applied than the Metaphor

Then I stated the point of dispute and gave examples that demonstrate this.

I mentioned scientists' point of view in respect of the disagreement about the subject, stating evidences, discussing, outweighing and 

explaining the cause of difference.

In attempt to explain the benefit and the fruit, I mentioned some juridical Applications said about it.

Concluding the research by mentioning the outcomes I reached in this research. 


