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رغبط ٔانًزبثغ ٔاالػ, رؼوٚف انشنٔم ٔانؼهخ ٔألسبيٓبْنا انجؾش ٚجؾش فٙ —فالصخ

. ٔرؼوٚف انؾلٚش انصؾٛؼ ننارّ, ثّ 

 انصؾٛؼ ننارّ ,انؼبضل ,انؼهخ انمبكؽخ, انشنٔم: انكهًبد انًفزبؽٛخ

I. انًمليخ 

دتجاج بالوتابع والذديث الصذيخ هعسفت الشروذ والعلت التي تقدح الذديث واال

 .لراتو

II. انًمبنخ يٕضٕع  

 
 .ْٕ يُفوك ػٍ انغًٕٓه ثمٕل أٔ ػًم: رؼوٚف انشبم نلخًة 

برغ ْٕ يقبنفخ انضمخ نًٍ ْٕ أٔصك يُّ سٕاء كبٌ منك ثبنؼلك أٔ : هٚف انشنٔم اصطالؽًة

ا, ٔٔعلَب ْنا انؾلٚش ٚقبنف ؽلٚش يٍ ْٕ أٔصك   َ ثبنؾفع, فئما هٖٔ انوأ٘ انضمخ ؽلٚشًة

يُّ, ٔنى ًٚكٍ انغًغ ثٍٛ انؾلٚضٍٛ ثٕعّ يٍ ٔعِٕ انغًغ, ٔنى ًٚكٍ يؼوفخ ربهٚـ كم 

: انشبم, ٔؽلٚش األٔصك ٚمبل نّ: ٔانًُسٕؿ, فؾلٚش انضمخ ٚمبل نَّص نُِ ِصٛو  إنٗ انُبسـ 

 .انًؾفٕظ

 :رؼوٚف انؼهخ انمبكؽخ

 .ْٙ انًوض: انؼهخ نلخًة 

ب ْٛت فٙ انؾلٚش ًُٚغ يٍ االؽزغبط ثّ: رؼوٚف انؼهخ انمبكؽخ اصطالؽًة ٔأيب يب لضٗ .ْٙ ػ 

يم انسًغ ػهٗ انؼمم ثبسزؾبنزّ فٛغت فّٛ رأٔٚم يب ٔهك انسًغ ثّ, ٔال ٚزصٕه أٌ ٚش

 .لبطغ يقبنف نهًؼمٕل

ٖ انؾلٚش ثئسُبك يوفٕع إنٗ انُجٙ  :يضبل رٕضٛؾٙ انؼهخ فٙ انًزٍ  ٔ صهٗ هللا ػهّٛ -أٌ ُٚو

ثئسُبك يٕلٕف ػهٗ انصؾبثٙ, ٔانًٕلٕف أصؼ يٍ  ٔٚؤٖ َفس انؾلٚش -ٔسهى

كالو انُجٙ  أَّ يٍ ثّ انوفغ, ًُٔٚغ انؾلٚش أٌ ٚؼبيم انًوفٕع, ففٙ ْنِ انؾبنخ انٕلف ُٚؼمُّل 

 .صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى-

 .انزمٕٚخ ٔانًؼبَٔخ: ٔانؼبضل نلخًة 

ب  يغٙء انؾلٚش ثئسُبك آفو, أٔ يٍ ٔعّ آفو ٚغجو يب فٙ اإلسُبك األٔل: انؼبضل اصطالؽًة

. يٍ ضؼف ٔلصٕه, أٔ ٚورمٙ ثبنؾلٚش يٍ كهعخ إنٗ كهعخ أػهٗ

ٍٔ نى رزؾمك: يضبل منك فّٛ شؤط انمجٕل؛ كأٌ  انؾلٚش انن٘ فٙ إسُبكِ اَمطبع, أٔ ها

ب ثبنكنة ثئسُبك آفو؛ فئٌ ْنا انؾلٚش ٚزمٕٖ  ٚكٌٕ يغٕٓالًة  ًًة إال أَّ نٛس كناثًةب ٔال يزٓ

انضبَٙ, ٔٚورمٙ يٍ انضؼٛف إنٗ انؾسٍ نلٛوِ, ٔٚمبل نإلسُبك انضبَٙ انن٘ رمٕٖ  ثبإلسُبك

 ثئسُبك آفو؛ انؼضل, أٔ انًزبثغ, ٔكننك إما عبء انؾلٚش انؾسٍ ننارّ: انؾلٚش انضؼٛف ثّ

. فئَّ ٚورمٙ إنٗ انصؾٛؼ ثلٛوِ

 

ا, :-هؽًّ هللا رؼبنٗ -لبل اإليبو انشبفؼٙ  ٔال رمٕو انؾغخ ثقجو انقبصخ ؽزٗ ٚغًغ أيٕهًة

يؼؤفًةب ثبنصلق فٙ ؽلٚضّ, ػبلالًة نى ٚؾلس ثّ,  أٌ ٚكٌٕ يٍ ؽلس ثّ صمخ فٙ كُّٚ: يُٓب

ب ثًب ٚؾٛم يؼبَٙ انؾلٚش يٍ ًًة . ٚؤك٘ انؾلٚش ثؾؤفّ كًب سًغ انهفع, ٔأٌ ٚكٌٕ يًٍ ػبن

صؾٛؼ؛ نى َمجم  ٔيٍ كضوغهطّ يٍ انًؾلصٍٛ ٔنى ٚكٍ نّ أصم كزبة: ٔلبل هؽًّ هللا 

 .ؽلٚضّ؛ كًب ٚكٌٕ يٍ أكضو انلهظ فٙ انشٓبكح نى َمجم شٓبكرّ

 ٚؼوف كٌٕ انوأ٘ ضبثطًةب ثأٌ رؼزجو هٔاٚبرّ ثؤاٚبد: لبل انشٛـ أثٕ ػًؤ ثٍ انصالػ

 -ٔنٕ يٍ ؽٛش انًؼُٗ-ثبنضجظ ٔاإلرمبٌ؛ فئٌ ٔعلَب هٔاٚبرّ يٕافمخ  انضمبد انًؼؤفٍٛ

صجزًةب؛ ٔإٌ  نؤاٚزٓى, أٔ يٕافمخ نٓب فٙ األغهت ٔانًقبنفخ َبكهح؛ ػوفُب ؽُٛئن كَّٕ ضبثطًةب

 .أػهى ٔعلَبِ كضٛو انًقبنفخ نٓى ػوفُب افزالل ضجطّ ٔنى َؾزظ ثؾلٚضّ, ٔهللا

يمجٕالًة يؼًٕالًة ثّ؛ غٛو أٌ انؾلٚش انًمجٕل نٛس  فئما رؾممذ ْنِ انشؤط فٙ ؽلٚش؛ صبه

ٔمنك ٚوعغ إنٗ يلٖ رًكٍ انؾلٚش انًمجٕل يٍ  فٙ كهعخ ٔاؽلح ثم فٙ كهعبد يزفبٔرخ؛

شؤط انمجٕل, فئٌ رؾممذ فٙ انؾلٚش أػهٗ شؤط انمجٕل ٔكبٌ يزًكًُةب يُٓب؛ فٕٓ 

 .ثننك ألٌ صؾزّ َبثؼخ يٍ مارّ ال يٍ أيو فبهطٍ ػُّ انصؾٛؼ ننارّ؛ ٔسًٙ

ٍٔ أٔ أكضو ففٛف انضجظ؛  ٔإٌ رؾممذ فٙ انؾلٚش أػهٗ شؤط انمجٕل غٛو أٌ فٙ إسُبكِ ها

فٕٓ انؾلٚش انؾسٍ ننارّ؛ ٔسًٙ ثننك ألَّ ؽسُّ َبثغ يٍ مارّ ٔنى ٚأرّ يٍ أيو فبهط 

. ػُّ

 أٔ ؽسٍ؛ فئٌ انؾلٚش انؾسٍ ننارّٔإما ٔهك انؾلٚش انؾسٍ ننارّ يٍ طوٚك آفو صؾٛؼ 

ٚورمٙ إنٗ انصؾٛؼ نلٛوِ؛ ٔسًٙ ثننك ألٌ صؾزّ نى رأرّ يٍ مارّ؛ ثم أرزّ يٍ ٔهٔكِ 

 .انطوٚك اٜفو يٍ

ٍٔ يسزٕه, أٔ  إما كبٌ فٙ انؾلٚش ضؼف ٚسٛو؛ كأٌ ٚكٌٕ اإلسُبك فّٛ اَمطبع ٚسٛو, أٔ ها

ٍٔ ضؼٛف يٍ لجم ؽفظّ, صى عبء ْنا انؾلٚش يٍ طوٚك آؿ ٍٔ نّ فٙ كهعزّ, أٔ يٍها  ه يسب

ػلح طوق آفو ألم يٍ كهعزّ ثشوط أٌ ركٌٕ رهك انطوق يًب ٚئل ثٓب ضؼف انضؼٛف؛ 

. ٚورمٙ ُٔٚزمم يٍ كهعخ انضؼٛف إنٗ كهعخ انؾسٍ نلٛوِ, ٔٚصٛو يمجٕالًة  فئَّ

. ضل انسمٛى ٔانًكسٕه: رؼوٚف انصؾٛؼ نلخًة 

 ق انصؾٛؼ ػهٗ انؾلٚش ٔانؼجبكحٔإطالق انصؾٛؼ ػهٗ األعسبو إطالق ؽمٛمٙ, أيب إطال

 ٔانًؼبيهخ ٔسبئو انًؼبَٙ؛ فٕٓ إطالق يغبى٘, يٍ لجٛم االسزؼبهح انزصوٚؾٛخ انزجؼٛخ؛

ؽٛش شجُٓب ساليخ انؾلٚش يٍ انًطبػٍ انضبهح ثصؾخ األعسبو ٔفهْٕب يٍ األيواض, 

 يطهك انقهٕ فٙ انكم, صى اسزؼوَب انصؾخ ثًؼُٗ انقهٕ يٍ األيواض إنٗ ساليخ ثغبيغ

يٍ انصؾخ انزٙ ثًؼُٗ ساليخ صؾٛؼ ثًؼُٗ سبنى ػهٗ  انؾلٚش يٍ انًطبػٍ, صى اشزممُب

 .سجٛم االسزؼبهح انزصوٚؾٛخ انزجؼٛخ

ب . افزهفذ ػجبهاد انؼهًبء فٙ رؼوٚف انؾلٚش انصؾٛؼ :رؼوٚف انؾلٚش انصؾٛؼ اصطالؽًة

رصم إسُبكِ ْٕ انؾلٚش انًسُل انن٘ ٘: انؾلٚش انصؾٛؼ: لبل اثٍ انصالػ: انزؼوٚف األٔل

ا ٔال يؼهالًة  ثُمم انؼلل . انضبثظ ػٍ انؼلل انضبثظ إنٗ يُزٓبِ, ٔال ٚكٌٕ شبّمًة

 ْٕ يب ارصم سُلِ ٔػلنذ: انؾلٚش انصؾٛؼ: لبل أثٕ سهًٛبٌ انقطبثٙ: انزؼوٚف انضبَٙ

 .َمهزّ

 ْٕ يب ارصم سُلِ ثبنؼلٔل: انؾلٚش انصؾٛؼ: لبل اإليبو انُٕٔ٘: انزؼوٚف انضبنش

. ٚو شنٔم ٔال ػهخانضبثطٍٛ يٍ ؽ
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