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اٌّمانٔح  ٚ, ٍٍُِٚ فٟ طؽ١ؽ١ّٙا شهؽ اإلِاَ اٌثفانٞ٘ما اٌثؽس ٠ثؽس —ـالطح

ا ِٕٗ تظؽرٗ ٚ, ت١ٓ اٌظؽ١ؽ١ٓ ًّ . ػًّ اٌؼاٌُ أٚ فر١اٖ ػٍٝ ٚفك ؼك٠س ٠ؼرثه ؼى

ػًّ اٌؼاٌُ أٚ  ,اٌّمانٔح , أطّػ اٌىرة تؼك اٌمهآْ , اٌؽك٠س اٌّرفك: اٌىٍّاخ اٌّفراؼ١ح
, فر١اٖ 

I. اٌّمكِح 

، ة بٍنهًاوعًم يقارٌ، شرط اإلياو انبخاري ويسهى فً صحٍحٍهًايعرفت 

 .وانترجٍح بٍنهًا عنذ انتعارض 

II. اٌّماٌح ِٛػٛع  

 
  :شهؽ اإلِاَ اٌثفانٞ ٍٍُِٚ فٟ طؽ١ؽ١ّٙا

ا ِٚٓ لوهٔا تؼكُ٘ : لاي اإلِاَ اٌؽافع ِؽّك تٓ ؽا٘ه اٌّمكٌٟ ًّ اػٍُ أْ اٌثفانٞ ٍٍِٚ

شهؽد أْ أـهض فٟ وراتٟ ِا ٠ىْٛ ػٍٝ اٌشهؽ اٌفالٟٔ؛ ٚإّٔا ٠ؼهف لٌه ِٓ ٌثه : لاي

 ., ف١ؼٍُ تمٌه شهؽ وً نظً ُِٕٙورثُٙ

اػٍُ أْ شهؽ اٌثفانٞ ٍٍُِٚ أْ ٠فهظا اٌؽك٠س اٌّرفك ػ١ٍٗ ػٍٝ شمح : لاي اٌّمكٌٟ

ٔمٍرٗ إٌٝ اٌظؽاتٟ اٌّشٙٛن ِٓ غ١ه اـرالف ت١ٓ اٌصماخ األشثاخ, ٠ٚىْٛ إٌٕاقٖ ِرظاًل 

 ٍٚ ٚاؼك إلا غ١ه ِمطٛع, فئْ واْ ٌٍظؽاتٟ نا٠ٚاْ فظاػًكا فؽٍٓ؛ ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ إال نا

ٍَ ذهن اٌثفانٞ  ا أـهض أؼاق٠س ألٛا ًّ طػ اٌطه٠ك إٌٝ لٌه اٌهاٚٞ أـهظاٖ؛ إال أْ ٍٍِ

ؼّاق تٓ : ؼك٠صُٙ ٌشثٙح ٚلؼد فٟ ٔفٍٗ, أـهض ٍٍُِ أؼاق٠صُٙ تئواٌح اٌشثٙح, ِصً

... ٌٍّٗ, ١ًٌٙٚ تٓ أتٟ طاٌػ, ٚقاٚق تٓ أتٟ ٕ٘ك, ٚأتٟ اٌىت١ه, ٚاٌؼالء تٓ ػثك اٌهؼّٓ

 .ٚغ١هُ٘

اْ اٌثفانٞ ذهن أؼاق٠س ٘ؤالء؛ فئْ اإلِاَ ٍٍُِ أـهض أؼاق٠صُٙ تئواٌح اٌشثٙح, فئلا ن

طؽ١فح؛ فرهن : أْ ١ًٌٙ تٓ أتٟ طاٌػ ذُُىٍُِّ فٟ ٌّاػٗ ِٓ أت١ٗ, فم١ً: ِٚصاي لٌه

اٌثفانٞ ٘ما األطً ٚاٌرغٕٝ ػٕٗ تغ١هٖ ِٓ أطؽاب أت١ٗ, ٍٍُِٚ اػرّك ػ١ٍٗ ٌّا ٌثه 

هللا تٓ ق٠ٕان ػٓ أت١ٗ, ِٚهج ػٓ األػّش ػٓ أت١ٗ, أؼاق٠صٗ فٛظكٖ ِهج ٠ؽكز ػٓ ػثك 

ِٚهج ٠ؽكز ػٓ أـ١ٗ ػٓ أت١ٗ تأؼاق٠س فاذرٗ ِٓ أت١ٗ, فظػ ػٕك اإلِاَ ٍٍُِ أٔٗ ٌّغ 

 .ِٓ أت١ٗ

: ٚومٌه ؼّاق تٓ ٌٍّٗ إِاَ وث١ه ِكؼٗ األئّح ٚأؽٕثٛا ٌّا ذىٍُ ف١ٗ تؼغ ِٕرؽٍٟ اٌّؼهفح

َ ٠فهض ػٕٗ اٌثفانٞ ِؼرًّكا ػ١ٍٗ؛ تً أْ تؼغ اٌىمتح أقـً فٟ ؼك٠صٗ ِا ١ًٌ ِٕٗ؛ ي

اٌرشٙك تٗ فٟ ِٛاػغ ١ٌث١ٓ أٔٗ شمح, ٚأـهض أؼاق٠صٗ اٌرٟ ٠ه٠ٚٙا ِٓ ؼك٠س غ١هٖ ِٓ 

ٚغ١هُ٘, ٍٍُِٚ اػرّك ... وشؼثح, ٚؼّاق تٓ و٠ك, ٚأتٟ ػٛأح, ٚأتٟ األؼٛص: ألهأٗ

٠فرٍفٛا ػ١ٍٗ, ػ١ٍٗ تأٔٗ نأٜ ظّاػح ِٓ أطؽاتٗ اٌمكِاء ٚاٌّرأـه٠ٓ نٚٚا ػٕٗ ؼك٠صًا ٌُ 

ٚشا٘ك ٍٍُِ ُِٕٙ ظّاػح ٚأـم ػُٕٙ, شُ ػكاٌح اٌهظً فٟ ٔفٍٗ ٚإظّاع أئّح إٌمً ػٍٝ 

 .شمرٗ ٚإِاِرٗ

أْ ٠فهض ِا اذظً إٌٕاقٖ : شهؽ اٌثفانٞ: لاي اٌؽاوِٟ ِا ؼاطٍٗ: لاي اٌؽافع ا١ٌٍٛؽٟ

ًٔا ػٓ تاٌصماخ اٌّرم١ٕٓ اٌّالو١ِٓ ٌّٓ أـمٚا ػٕٗ ِالوِح ؽ٠ٍٛح, ٚأٔٗ لك ٠فهض أؼ١ا

أػ١اْ اٌطثمح اٌرٟ ذٍٟ ٘مٖ فٟ اإلذماْ ٚاٌّالوِح ٌّٓ نٚٚا ػٕٗ؛ فٍُ ٠الوِٖٛ إال ِالوِح 

١ٍ٠هج ٚشهؽ ٍٍُِ أْ ٠فهض ؼك٠س ِٓ ٌُ ٠ٍٍُ ِٓ غٛائً اٌعه إلا واْ ؽ٠ًٛ اٌّالوِح 

 .ٌّٓ أـم ػٕٗ وؽّاق تٓ ٍٍِّٗ فٟ شاتد اٌثٕأٟ

أْ ٠ه٠ٚٗ ػٓ نٌٛي هللا : اٌظؽ١ػ ٚطف اٌؽك٠س(: ِؼهفح ػٍَٛ اٌؽك٠س)لاي اٌؽاوُ فٟ 

ٚ٘ٛ أْ ٠هٚٞ ػٕٗ ذاتؼ١اْ ػكالْ : طؽاتٟ وائً ػٕٗ اٌُ اٌعٙاٌح -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ-

 .شُ ٠ركاٌٚٗ أً٘ اٌؽك٠س تاٌمثٛي إٌٝ ٚلرٕا ٘ما واٌشٙاقج ػٍٝ اٌشٙاقج

اـر١ان اٌثفانٞ ٍٍُِٚ, ٚ٘ٛ أْ ٠هٚٞ : اٌكنظح األٌٚٝ ِٓ اٌظؽ١ػ(: اٌّكـً)ٚلاي فٟ 

طؽاتٟ وائً ػٕٗ اٌُ اٌعٙاٌح, تأْ ٠هٚٞ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ-ق٠س ػٓ نٌٛي هللا اٌػ

ػٕٗ ذاتؼ١اْ ػكالْ, شُ ٠هٚٞ ػٕٗ اٌراتؼٟ اٌّشٙٛن تاٌهٚا٠ح ػٓ اٌظؽاتح, ٌٚٗ نا٠ٚاْ 

شمراْ, شُ ٠ه٠ٚٗ ػٕٗ ِٓ أذثاع اٌراتؼ١ٓ ؼافع ِرمٓ, ٌٚٗ نٚاج ِٓ اٌطثمح اٌهاتؼح, شُ ٠ىْٛ 

ٌُ ؼافظًا ِشًٙٛنا تاٌؼكاٌح فٟ نٚا٠رٗ, شُ ٠ركاٌٚٗ أً٘ اٌؽك٠س تاٌمثٛي ش١ؿ اٌثفانٞ أٚ ًِ

 .إٌٝ ٚلرٕا واٌشٙاقج ػٍٝ اٌشٙاقج

شهؽ اٌظؽ١ػ ِٓ ؼ١س ٘ٛ, ٚـض لٌه فٟ اٌّكـً ( ػٍَٛ اٌؽك٠س)فؼُّ اٌؽاوُ فٟ 

( اٌظؽ١ػ)تشهؽ اٌش١ف١ٓ, ٚلك ٔمغ ػ١ٍٗ اٌؽاوِٟ ِا اقػٝ أٔٗ شهؽ اٌش١ف١ٓ تّا فٟ 

ٍٚ فٟ اٌىرات١ٓ ِٓ اٌغهائة ا ٌرٟ ذفهق تٙا تؼغ اٌهٚاج, ٚأظ١ة تأٔٗ إّٔا أناق أْ وً نا

 .٠شرهؽ أْ ٠ىْٛ ٌٗ نا٠ٚاْ, ال أٔٗ ٠شرهؽ أْ ٠رفما فٟ نٚا٠ح لٌه اٌؽك٠س تؼ١ٕٗ

١ًٌ اٌّهاق أْ : -ٚٔمٍٗ ػٓ اٌماػٟ ػ١اع ػٕٗ-لاي أتٛ ػٍٟ إٌٍائٟ : لاي ا١ٌٍٛؽٟ

طؽات١١ٗ شُ ػٓ ذاتؼ١١ٗ فّٓ تؼكٖ؛ فئْ لٌه ٠ىْٛ وً ـثه ن٠ٚاٖ ٠عرّغ ف١ٗ نا٠ٚاْ ػٓ 

أْ ٘ما اٌظؽاتٟ ٚ٘ما اٌراتؼٟ لك نٜٚ ػٕٗ نظالْ ـهض تّٙا : ٠ؼى ٚظٛقٖ, ٚإّٔا اٌّهاق

 .ػٓ ؼك اٌعٙاٌح

أْ ٠ؼرثه ؼاي اٌهاٚٞ اٌؼكي فٟ ِشا٠فٗ اٌؼكٚي؛ فثؼؼُٙ : ٘ما ِم٘ة ِٓ ٠فهض اٌظؽ١ػ

ـٛي ال ٠ظػ إـهاظٗ إال فٟ  ؼك٠صٗ طؽ١ػ شاتد ٠ٍىُِٙ إـهاظٗ, ٚتؼؼُٙ ؼك٠صٗ ِك

ِؼهفح ؽثماخ اٌهٚاج ػٓ : اٌشٛا٘ك ٚاٌّراتؼاخ, ٚ٘ما تاب ف١ٗ غّٛع, ٚؽه٠ك إ٠ؼاؼٗ

 :ناٚٞ األطً, ِٚهاذة ِكانوُٙ؛ فٍٕٛػػ لٌه تّصاي

 :ٚ٘ٛ أْ ذؼٍُ أْ أطؽاب اٌى٘هٞ ػٍٝ ـًّ ؽثماخ, ٌٚىً ؽثمح ِى٠ح ػٍٝ اٌرٟ ذ١ٍٙا

ؼفع ٚاإلذماْ ٚت١ٓ ؽٛي اٌّالوِح ٌٍى٘هٞ؛ ؼرٝ ٟٚ٘ اٌرٟ ظّؼد ت١ٓ اي: اٌطثمح األٌٚٝ

ِٚٓ ٘مٖ , ٚ٘ٛ ِمظك اٌثفانٞ, واْ ف١ُٙ ِٓ ٠ىاٍِٗ فٟ اٌٍفه ٠ٚالوِٗ فٟ اٌؽؼه

  ..ٚغ١هُ٘... ِاٌه تٓ أًٔ إِاَ قان اٌٙعهج, ٌٚف١اْ تٓ ػ١١ٕح ٚػث١ك هللا تٓ ػّه: اٌطثمح

ذالوَ اٌى٘هٞ إال ِكج ١ٍ٠هج؛  شانود اٌطثمح األٌٚٝ فٟ اٌرصثد غ١ه إٔٙا ٌُ: اٌطثمح اٌصا١ٔح

فٍُ ذّاني ؼك٠صٗ, ٚوأٛا فٟ اإلذماْ قْٚ اٌطثمح األٌٚٝ, ُٚ٘ شهؽ ٍٍُِ؛ ِٓ ٘مٖ 

 .ٚغ١هُ٘... األٚواػٟ, ٚا١ٌٍس تٓ ٌؼك, ٚإٌؼّاْ تٓ ناشك: اٌطثمح

ُٚ٘ ظّاػح الوِٛا اٌى٘هٞ ِصً أً٘ اٌطثمح األٌٚٝ غ١ه أُٔٙ ٌُ ٠ٍٍّٛا : اٌطثمح اٌصاٌصح

ٌعهغ؛ فُٙ ت١ٓ اٌهق ٚاٌمثٛي, ُٚ٘ شهؽ أتٟ قاٚق, ٚإٌٍائٟ, ِٓ ٘مٖ ِٓ غٛائً ا

ٍَّٟ: اٌطثمح ٍَّ  .ٚغ١هُ٘... ظؼفه تٓ تهلاْ, ٌٚف١اْ تٓ ؼ١ٍٓ اٌ

ُٚ٘ ٔفه ِٓ اٌؼؼفاء ٚاٌّع١ٌٛٙٓ, ال ٠عٛو ٌّٓ ٠فهض اٌؽك٠س ػٍٝ : اٌطثمح اٌفاٍِح

أتٟ قاٚق فّٓ قٚٔٗ؛  األتٛاب أْ ٠فهض ؼك٠صُٙ إال ػٍٝ ٌث١ً االػرثان ٚاالٌرشٙاق ػٕك

... ِؽّك تٓ ٌؼ١ك اٌّظٍٛب, ٚتؽه تٓ و١ًٕ: فئِا ِا ػٕك اٌش١ف١ٓ فال, ِٓ ٘مٖ اٌطثمح

 .ٚغ١هُ٘

فأِا اٌطثمح األٌٚٝ فُٙ شهؽ اٌثفانٞ, ٚلك ٠فهض ِٓ ؼك٠س أً٘ : لاي اٌؽافع اتٓ ؼعه 

لح اٌصا١ٔح اٌطثمح اٌصا١ٔح ِا ٠ؼرّكٖ ِٓ غ١ه اٌر١ؼاب, ٚأوصه ِا ٠فهض اٌثفانٞ ؼك٠س اٌطة

 .ذؼ١ٍمًا, ٚنتّا ـهض ا١ٍ١ٌه ِٓ ؼك٠س اٌطثمح اٌصاٌصح ذؼ١ٍمًا أ٠ًؼا

ٚلك ٠فهض اٌثفانٞ أؼ١أًا ػٓ أػ١اْ اٌطثمح اٌصا١ٔح, ٚأِا ٍٍُِ ف١فهض : لاي اٌؽاوِٟ

ػٍٝ ٌث١ً االٌر١ؼاب, ٠ٚفهض أؼاق٠س أً٘ اٌطثمح  -األٌٚٝ ٚاٌصا١ٔح: أٞ-أؼاق٠س اٌطثمر١ٓ 

٠فهض ِٓ أؼاق٠س اٌطثمح اٌصاٌصح : أٞ-لٞ ٠ظٕؼٗ اٌثفانٞ فٟ اٌصا١ٔح اٌصاٌصح ػٍٝ إٌؽٛ اي

 .ٚأِا اٌهاتؼح ٚاٌفاٍِح؛ فال ٠ؼهظاْ ػ١ٍّٙا -ِا ٠ؼرّكٖ ِٓ غ١ه اٌر١ؼاب



ٚلك ٠فهض ٍٍُِ ػٓ أػ١اْ اٌطثمح اٌصاٌصح؛ ٚػٍٝ ٘ما ٠ؼرمن ٌٍٍُّ فٟ : لاي اٌؽاوِٟ

ػٓ اٌّشٙٛن٠ٓ ٔؽٛ شاتد, ٚأ٠ٛب  إـهاض ؼك٠س ؼّاق تٓ ٌٍّح؛ فئٔٗ ٌُ ٠فهض إال نٚا٠اذٗ

 .اٌٍفر١أٟ؛ ٚلٌه ٌىصهج ِالوِرٗ شاترًا ٚؽٛي طؽثرٗ إ٠اٖ

ٚلك اذؼػ ِّا لوهٔا ٕ٘ان أْ شهؽ اإلِاَ اٌثفانٞ أشك ِٓ شهؽ اإلِاَ ٍٍُِ, ٚأْ 

أؼاق٠س اٌثفانٞ ِرّىٕح ِٓ اٌظؽح أوصه ِٓ أؼاق٠س اإلِاَ ٍٍُِ, ٚ٘ما تاػرثان اٌّعّٛع 

 .ال تاػرثان اٌع١ّغ

 :اـرٍف اٌؼٍّاء فٟ ذهظ١ػ أؼك اٌىرات١ٓ ػٍٝ ا٢ـه, ٚ٘مٖ ِما٘ثُٙ

 :ِم٘ة اٌعّٙٛن: أٚاًل 

ػٍٝ أْ أطّػ اٌىرة تؼك اٌمهآْ اٌؼى٠ى  -نؼُّٙ هللا-اذفك اٌؼٍّاء : لاي اإلِاَ إٌٛٚٞ

اٌظؽ١ؽاْ ٌٍثفانٞ ٍٍُِٚ, ٚذٍمّرّٙا األِح تاٌمثٛي, ٚوراب اٌثفانٞ أطّؽّٙا, ٚأوصهّ٘ا 

ٓ ٠ٍرف١ك ِٓ اٌثفانٞ, . ف ظا٘هج ٚغاِؼحفٛائك ِٚؼان ّّ ا واْ ِ ًّ ٚلك طّػ أْ ٍٍِ

ٚ٘ما اٌمٞ لوهٔاٖ ِٓ ذهظ١ػ وراب اٌثفانٞ . ٠ٚؼرِهف تأٔٗ ١ًٌ ٌٗ ٔظ١ه فٟ ػٍُ اٌؽك٠س

ص ػٍٝ أٌهان اٌؽك٠س ْٛ  .٘ٛ اٌّم٘ة اٌّفران اٌمٞ لاٌٗ اٌعّا١٘ه, ٚأً٘ اإلذماْ, ٚاٌَغ

 -نؼّٗ هللا-اٌؽافع اٌفم١ٗ إٌّظّان أتٛ تىه اإلٌّاػ١ٍٟ : لاي

٠ٕا ػٓ اإلِاَ أتٟ ػثك اٌهؼّٓ إٌٍائٟ  ّٚ ِا فٟ ٘مٖ اٌىرة : أٔٗ لاي -نؼّٗ هللا ذؼاٌٝ-ُٚن

  .وٍٙا أظٛق ِٓ وراب اٌثفانٞ

ًّ ِٓ ٍٍُِ, : لاي إٌٛٚٞ ِٚٓ أـظه ِا ذهّظػ تٙا اذفاق اٌؼٍّاء ػٍٝ أْ اٌثفانٞ أظ

 .اٌؽك٠س ِٕٗ ٚأػٍُ تظٕاػح

ًّ ِٓ ٍٍُِ فٟ ": إٌفثح"لاي اٌؽافع فٟ شهغ  اذفك اٌؼٍّاء ػٍٝ أْ اٌثفانٞ واْ أظ

ا ذ١ٍّمٖ, ٌُٚ ٠ىي ٠ٍرفك ِٕٗ, ٠ٚرثغ  ًّ اٌؼٍَٛ, ٚأػهف تظٕاػح اٌؽك٠س ِٕٗ, ٚأْ ٍٍِ

ٌُ ٚال ظاء: آشانٖ ؼرٝ لاي اٌكانلطٕٟ  .ٌٛال اٌثفانٞ ٌّا ناغ ٍٍِ

غ اإلِاَ اٌثفانٞ ٚظكٔٙا أشّك اذظااًل ِٓ أؼاق٠س طؽ١ػ فٕؽٓ إلا ٔظهٔا إٌٝ أؼاق٠س طؽٟ

اإلِاَ ٍٍُِ؛ ألْ اإلِاَ اٌثفانٞ ال ٠ىرفٟ تاٌّؼاطهج, ٚإِىاْ اٌٍماء ت١ٓ اٌهاٚٞ ٚش١فٗ, 

ؼرٝ ٠ىْٛ  اإلٌٕاق ِرظاًل؛ تً ال تك ِٓ ذؽمّك اٌٍماء ت١ٓ اٌهاٚٞ ٚش١فٗ, ٚشثٛخ اٌٍّاع 

ػاطهج, ٚإِىاْ اٌٍماء ت١ٓ اٌهاٚٞ ٚش١فٗ, ٌُٚ ٚاورفٝ اإلِاَ ٍٍُِ تاٌُ. ٌٚٛ ِهج ٚاؼكج

٠شرهؽ ذؽمّك اٌٍماء, ٚشثٛخ اٌٍّاع, وّا شهؽ لٌه اٌثفانٞ تشهؽ أاّل ٠ىْٛ اٌهاٚٞ 

ا ًٍ  .ِكٌّ

ٚإلا ٔظهخ إٌٝ اٌؼثؾ ٔعك أْ اٌم٠ٓ أفهق اٌثفانٞ تاإلـهاض ٌُٙ قْٚ اإلِاَ ٍٍُِ أنتؼح 

ٚاٌم٠ٓ أفهق اإلِاَ . ُِٕٙ شّا١ٔٓ نظاًل ِائح ٚتؼغ ٚشالشْٛ نظاًل, اٌّرىٍُّ ف١ُٙ تاٌؼؼف 

ٍٍُِ تاإلـهاض ٌُٙ قْٚ اإلِاَ اٌثفانٞ ٌد ِائح ٚػشهْٚ نظاًل, اٌّرىٍُ ف١ُٙ تاٌؼؼف 

 .اٌم٠ٓ ذىٍُ ف١ُٙ ٌُ ٠فهض ٌُٙ اٌثفانٞ وص١ها, ُِٕٙ ِائح ٌٚرْٛ نظاًل 

ٞ تاٌرفه٠ط ٚإلا ٔظهخ إٌٝ اٌهظاي اٌم٠ٓ ذىٍُ ف١ُٙ ذعكُ٘؛ أْ اٌم٠ٓ أفهق اإلِاَ اٌثفان

ٓ ذُُىٍُّ ف١ٗ أوصهُ٘ ِٓ ش١ٛـٗ اٌم٠ٓ ٌم١ُٙ, ٚظاٌٍُٙ, ٚػهف  ّّ ٌُٙ قْٚ اإلِاَ ٍٍُِ ِ

ُِّٛ٘ٙا تفالف ٍٍُِ َ٘ا ِٓ  فئْ أوصه ِٓ ذفّهق . أؼٛاٌُٙ, ٚاؽٍّغ ػٍٝ أؼاق٠صُٙ, ١ِّٚى َظ١َِّك

ٓ ذمّكَ ػٓ ػظهٖ ِٓ اٌراتؼ١ٓ, ِٚٓ تؼكُ٘ ّّ ٓ ذُُىٍُّ ف١ٗ, ِ ّّ  .ترفه٠ط ؼك٠صٗ ِ

ْٔرُمَِؼْد ػٍٝ اإلِاَ اٌثفانٞ ٍٍُِٚ تٍغْد ِائرٟ  ؼك٠س, ٚػشهج إْ  األؼاق٠س اٌرٟ ا

ْٔرُمَِغ ػٍٝ اإلِاَ ٍٍُِ ٔؽٛ ِائح  ًّ ِٓ شّا١ٔٓ, ٚا أؼاق٠س اـرّض اٌثفانٞ ِٕٙا تأل

 .ٚشالش١ٓ

 

  :اٌهأٞ اٌصأٟ فٟ اٌّمانٔح ت١ٓ اٌظؽ١ؽ١ٓ

  :(ـانٞطؽ١ػ اٌة)ػٍٝ ( طؽ١ػ ٍٍُِ)ل٘ة تؼغ اٌؼٍّاء إٌٝ ذهظ١ػ 

: لاي أتٛ اٌؼٍٟ اٌؽ١ٍٓ تٓ ػٍٟ ا١ٌٍٕاتٛنٞ, اٌؽافع, ش١ؿ اٌؽاوُ: لاي اإلِاَ إٌٛٚٞ

 .وراب ٍٍُِ أطّػ, ٚٚافمٗ تؼغ ش١ٛؾ اٌّغانتح

ٚأِا ِا ن٠ٕٚاٖ ػٓ أتٟ ػٍٟ اٌؽافع ا١ٌٍٕاتٛنٞ ِٓ أٔٗ : لاي اٌش١ؿ أتٛ ػّهٚ تٓ اٌّظالغ

 .ٌُ تٓ اٌؽعاضِا ذؽد أق٠ُ اٌٍّاء وراٌب أطّػ ِٓ وراب ًِ: لاي

األٌثاب اٌرٟ َقَػْد ٘ؤالء اٌؼٍّاء إٌٝ ٘ما اٌمٛي اٌمٞ  -نؼُّٙ هللا ذؼاٌٝ-ٚلك ت١ّٓ األئّح 

, ٚ٘مٖ األٌثاب ال ذهظغ (طؽ١ػ اٌثفانٞ)ػٍٝ ( طؽ١ػ ٍٍُِ)فُُٙ ِٕٗ أُٔٙ ٠ُفؼٍّْٛ 

ِٓ شهٚؽ اٌّظؽح, تً ذهظغ إٌٝ أِٛن أـهٜ, ٟٚ٘ وّا ( طؽ١ػ ٍٍُِ)إٌٝ ذّّىٓ أؼاق٠س 

 :ذ٠ٟأ

أًٌٙ ذٕاٚاًل ِٓ ؼ١س أٔٗ ظؼً ٌىً ؼك٠س ِٛػًٛػا ٚاؼًكا ١ٍَِ٠ك ( طؽ١ػ ٍٍُِ)أْ   -1 

غ ف١ٗ ؽُُهلَٗ اٌرٟ انذؼا٘ا ٚاـران٘ا, ٚأٚنق ف١ٗ أٌا١ٔكٖ اٌّرؼّكقج, ٚأٌفاظٗ  َّ تٗ, َظ

تفالف اإلِاَ اٌثفانٞ, فئٔٗ ٠موه ذٍه اٌٛظٖٛ اٌّفرٍفح فٟ أتٛاب ِرفّهلح . اٌّفرٍفح

 . ٠ٌه ِٕٙا ٠موهٖ فٟ غ١ه تاتِٗرثاػكج, ٚوس

 

اؼر١اؽ اإلِاَ ٍٍُِ فٟ ذٍف١ض اٌطهق ٚذؽ٠ًٛ األٌا١ٔك, ِغ إ٠عاو اٌؼثانج ٚوّاي  --2  

 .ؼٍٕٙا

ؼٍٓ ذهذ١ة اإلِاَ ٍٍُِ ٌٍؽك٠س ػٍٝ ٍٍٔك ٠مرؼ١ٗ ذؽم١مٗ, ٚوّاي ِؼهفرٗ تّٛالغ  -3 

ذة اٌهٚاج, ٚغ١ه اٌفاؽة, ٚقلائك اٌؼٍُ, ٚأطٛي اٌمٛاػك, ٚـف١اخ ػٍُ األٌا١ٔك, ِٚها

, ٚذم١ِْ١ُكٖ لٌه ػٍٝ ِشا٠فٗ, "أـثهٔا"ٚ" ؼّكشٕا"اػرٕاء اإلِاَ ٍٍُِ تاٌر١١ّى ت١ٓ . لٌه

ال ٠عٛو  إؽاللٗ " ؼّكشٕا"اٌرّفهلح ت١ُٕٙ, ٚأْ  -نؼّٗ هللا-ٚفٟ نٚا٠رٗ, ٚواْ ِٓ ِم٘ثٗ 

 .ف١ّا لُها ػٍٝ اٌش١ؿ" أـثهٔا"إال ف١ّا ٌّؼٗ ِٓ ٌفع اٌش١ؿ ـاّطح, ٚ

ٚاٌٍفع ", "ؼكشٕا فالْ ٚفالْ"اء اإلِاَ ٍٍُِ تؼثؾ اـرالف ٌفع اٌهٚاج ومٌٛٗ اػرٓ - 4

ٚوّا إلا واْ ت١ّٕٙا اـرالف فٟ ؼهف ِٓ ِرٓ اٌؽك٠س, ". ؼّكشٕا فالْ: ٌفالْ لاي, أٚ لاي

 .أٚ طفح اٌهاٚٞ, أٚ ٍٔثٗ, أٚ ٔؽٛ لٌه؛ فئٔٗ ٠ُث١ّٕٗ

ب ػ١ٍٙا, ٌٚىَ ِٓ لٌه ٌُ ٠رظّك ٍٍُِ ٌّا ذظّكٜ ٌٗ اٌثفانٞ ِٓ اٌرٕثاؽ األغ-5 ّٛ واَ ١ٌث

ذمط١ؼٗ ٌٍؽك٠س فٟ أتٛاتٗ, تً ظّغ ٍٍُِ اٌطهق وٍٙا فٟ ِىاْ ٚاؼك, ٚالرظه ػٍٝ 

 .األؼاق٠س قْٚ اٌّٛلٛفاخ

طّٕف اإلِاَ ٍٍُِ وراتٗ اٌظؽ١ػ فٟ تٍكٖ, تؽؼٛن أطٌٛٗ فٟ ؼ١اج وص١ه ِٓ ِشا٠فٗ, -6

 .انٞفىاْ ٠رؽّهو فٟ األٌفاظ, ٠ٚرؽّهٜ فٟ ا١ٌٍاق تفالف اٌثؿ

تؼك اٌفطثح إال اٌؽك٠س اٌظؽ١ػ ٍِهًٚقا غ١ه ِّىٚض ( طؽ١ػ اإلِاَ ٍٍُِ)١ًٌ فٟ -7

 .تّصًّ ِا فٟ وراب اٌثفانٞ ِٓ األؼاق٠س اٌّٛلٛفح, ٚألٛاي اٌؼٍّاء, ٚغ١ه لٌه

 .ل٘ة تؼغ اٌؼٍّاء إٌٝ أْ اٌىرات١ٓ ٌٛاء: شاٌصًا

اٌؼٍّاء, ٚلك لوهٔا  ٚاٌهأٞ اٌظؽ١ػ اٌهاظػ ٘ٛ اٌهأٞ األٚي اٌمٞ ل٘ة إ١ٌٗ ظّا١٘ه 

 .األٌثاب لٌه, ٚهللا أػٍُ

ا ِٕٗ تظؽرٗ؟  ًّ ً٘ ػًّ اٌؼاٌُ أٚ فر١اٖ ػٍٝ ٚفك ؼك٠س ٠ؼرثه ؼى

ا ِٕٗ إْ ػًّ اٌؼاٌُ أٚ فر١اٖ ػٍٝ ٚفك : لاي اإلِاَ إٌٛٚٞ ًّ ؼك٠س نٚاٖ ١ًٌ ؼى

 .ٚال ترؼك٠ً نٚاذٗتظّؽرٗ,

ا ِٕٗ تظّؽحٚفإْ ػًّ اٌؼاٌُ, أٚ فر١اٖ, أٚ ؼىّٗ ػٍٝ : لاي اتٓ وص١ه ًّ  ق ؼك٠س ٠ُؼرثه ؼى

 .لٌه اٌؽك٠س, تشهؽ أاّل ٠ىْٛ فٟ اٌثاب غ١ه لٌه اٌؽك٠س

 :ٚلك نق تؼغ األئّح ػٍٝ اتٓ وص١ه فٟ لٌه

ُّ . ال ٠ٍىَ ِٓ وْٛ لٌه اٌثاب ١ًٌ ف١ٗ غ١ه ٘ما اٌؽك٠س: لاي اٌؽافع اٌؼهالٟ أاّل ٠ىْٛ شَ

وُ أْ ٠موه ظ١ّغ أقٌّرٗ, تً ٚال ق١ًٌ آـه ِٓ ل١اي, أٚ إظّاع, ٚال ٠ٍىَ اٌّفرٟ أٚ اٌؽا

ًّ ٌٗ ق١ٌاًل آـه, ٚاٌرأًٔ تاٌؽك٠س اٌٛانق فٟ اٌثاب  .تؼؼٗ, ٌٚؼ

ٌُ ِٓ لٌه : لاي ا٢ِكٞ ٚغ١هٖ ِٓ األط١ّ١ٌٛٓ إْ ػًّ اٌؼاٌُ أٚ فر١اٖ ػٍٝ ٚفك ؼك٠س ؼى

 ٔٝ اٌؽك٠س, ِٚرٝاٌؼاٌُ تظّؽح لٌه اٌؽك٠س؛ ألْ ػٍّٗ, أٚ فر١اٖ ٠ُٛافمٗ ؼىُ تظؽح ِغ

 .ِؼٕٝ, ٚظاءخ ػٕٗ اٌهٚا٠ح تٗ واْ ػٍّٗ أٚ فرٛاٖ ذىو١ح ٌهٚا٠رٗطّػ اي

ٌُ تظؽرٗ, ٚإْ واْ : لاي إِاَ اٌؽه١ِٓ إْ ٌُ ٠ىٓ اٌؽك٠س فٟ ٍِائً االؼر١اؽ فٙٛ ؼى

ا تظؽرٗ؛ ألٔٗ ٠ُؼًّ تاٌؼؼ١ف اؼر١اؽًا ًّ  .اٌؽك٠س  فٟ ٍِائً االؼر١اؽ؛ فال ٠ُؼرثه ؼى

ا تظؽرٗ؛ ألْ اٌرهغ١ة ٠ُؼًّ ف١ٗ إلا واْ اٌؽك٠س تاٌرهغ١ة : لاي اتٓ ذ١ّ١ح ًّ ف١ًٍ ؼى

ٌُ تظؽرٗ. تاٌؼؼ١ف ػٕك لَٛ  .أِا إلا واْ اٌؽك٠س فٟ غ١ه اٌرهغ١ة فئٔٗ ؼى
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