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جخطِلص ػرحسجش جألط٤٤ُٖٞ ك٢ جُٔشجد ذحُذ٤َُ أٝ جُٔظذس ٌُْٜ٘ ٓطلوٕٞ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٝجقذ ٝٛٞ ٓح 

ٝد٤َُ جُكٌْ  ٝأطَ جُكٌْ ، · أٝ جُظٖ ، ٣ُغطلحد ٓ٘ٚ قٌْ ششػ٢ ػ٢ِٔ ػ٠ِ عر٤َ جُوطغ

  . ضل٤ذ ٓؼ٠٘ ٝجقذ ٝجُٔظذس جُششػ٢ ُِكٌْ ًِٜح أُلحظ ٓطشجدكس

دالُس ظ٤٘س ُٜٝزج  ٝجُٔظذس أٝ جُذ٤َُ ئٓح إٔ ضٌٕٞ دالُطٚ ػ٠ِ جُكٌْ جُششػ٢ دالُس هطؼ٤س أّ

 . هغْ جُؼِٔحء جُذ٤َُ ئ٠ُ هطؼ٢ جُذالُس ، ٝئ٠ُ ظ٢٘ جُذالُس

 ٝجُغّ٘س ٜٓ٘ح ٓح جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ جالعطذالٍ ذٜح ٠ٛٝ جُوشإٓ: ٝجألدُس جُششػ٤س 

ٜٝٓ٘ح ٓح جخطِق   ٜٝٓ٘ح ٓح جضلن ؾٜٔٞس جُؼِٔحء ػ٠ِ جالعطذالٍ ذٜح ٠ٛٝ جإلؾٔحع ٝجُو٤حط

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُْ ٣غطذٍ ذٜح ، جُششػ٢  جُؼِٔحء ػ٠ِ جالعطذالٍ ذٜح كْٜٔ٘ ٖٓ جعطذٍ ذٜح ػ٠ِ جُكٌْ

ٝجالعطظكحخ ٝهٍٞ  ، جُٔشعِس جالعطكغحٕ ٝجُٔظِكس ٝأشٜشٛح  ششع ٖٓ هرِ٘ح ٝجُؼشف

:- ٝع٘ذسط ًَ ٓظذس ٖٓ ٛزٙ جُٔظحدس ػ٠ِ ٓح ٣أض٢   جُظكحذ٢

 . جُٔظحدس جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُؼِٔحء -

 .جالعطذالٍ ذٜح ُٔظحدس جُط٢ جضلن ؾٜٔٞس جُؼِٔحء ػ٠ِج -

 . جُٔظحدس جُط٢ جخطِق جُؼِٔحء ػ٠ِ جالعطذالٍ ذٜح  -

. جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُؼِٔحء  جُٔظحدس أٝ جألدُس -

 جُوشإٓ  ٝٛٔح أطَ جُطشش٣غ ٝأعحعٚ ·، ٝجألدُس جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُؼِٔحء ٢ٛ جُوشإٓ ٝجُغّ٘س

ضؼح٠ُ جُٔ٘ضٍ ػ٠ِ ٗر٤ٚ ٓكٔذ ذٖ   ًالّ هللا ػشف ػِٔحء جألطٍٞ جُوشجٕ جٌُش٣ْ ذأٗٚ، جٌُش٣ـْ 

ٝٛٞ جُٔرذٝء ،  ٝجُٔطؼرذ ذطالٝضٚ ،ذحُِلع جُؼشذ٢ ٝجُٔؼ٠٘ ٝجُٔؼؿض ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػرذ هللا

  ·جُٔكلٞظ ذ٤ٖ جُذكط٤ٖ  ذطش٣ن جُطٞجضش جُلحضكس ٝجُٔخطّٞ ذغٞسز جُ٘حط ٝجُٔ٘وٍٞ ئ٤ُ٘ح ذغٞسز

َُْ٘ح) عركحٗٚ ٖٓ جُطرذ٣َ ٝجُطـ٤٤ش ٓظذجهحً ُوُٞٚ ػض ٝؾَ  ٝهذ قلظٚ هللا ُٖ َٗضَّ ئَِّٗح َُُٚ  ئَِّٗح َْٗك َٝ َش  ًْ جُزِّ

 َٕ  ( .ََُكحكِظُٞ

كإ ضخِق · جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٣طر٤ٖ ُ٘ح خظحتظٚ ، ٖٝٓ خالٍ ضؼش٣ق أْٛ خظحتض جُوشإٓ جٌُش٣ْ

  :- ٢ِ٣ٖٝٓ ٛزٙ جُخظحتض ٓح  هللا هشآٗحً  شة ٜٓ٘ح كال ٣طِن ػ٠ِ ٓح ٣شٟٝ ػٖ سعٍٞ

           ٝجُٔؼ٠٘ ػٖ ؽش٣ن ؾرش٣َ ػ٤ِٚ جُغالّ جُؼشذ٢ذحُِلع   ٗضٍٝ جُوشجٕ ػ٠ِ سعٍٞ هللا- 1

ٝٛزج ٓح ٟ  ُِ٘حط ًٔح ضِوحٙ ٖٓ سذٚ عركحٗٚ ٝضؼح٤ٍُرِـٖٚٓ ػ٘ذ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ  (جُٞق٢ ) 

ألٕ جُكذ٣ع ٝعٞجء ًحٕ هذع٤حً أّ ،  أٝ جألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس ،جألقحد٣ع جُوذع٤س  ٤ٔ٣ض جُوشإٓ ػٖ



جُكذ٣ع ٖٓ   كِلع ،كوذ أٝق٠ هللا ضؼح٠ُ ذٚ ئ٤ُٚ أٓح ٓؼ٘حٙ ، ٣ٌٕٞ ُلظٚ ٖٓ ػ٘ذ سعٍٞ هللا ٗر٣ٞحً 

ٗضٍ ذٚ جُشٝـ جأل٤ٖٓ   أٓح جُوشإٓ كحُِلع ٝجُٔؼ٠٘،ػ٘ذ سعٍٞ هللا ٝٓؼ٘حٙ ٖٓ ػ٘ذ هللا عركحٗٚ 

 جُوذع٢ إٔ جُكذ٣ع ك٢ جُ٘ر١ٞ  ٣خطِق ػٖ جُكذ٣عجُوذع٢ئال إٔ جُكذ٣ع  ،  ػ٠ِ هِد سعٍٞ هللا

ٓػَ هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ، عركحٗٚ   ٓغ جُطظش٣ف ذ٘غرطٚ ئ٠ُ هللا،ػٖ سذٚ   ٣رِـٚ جُشعٍٞ

 كال ٣٘غرٚ ط٠ِ جُ٘ر١ٞ أٓح جُكذ٣ع ، (( ذحُٔكحسذس آر٢ٖ٘ٗٓ ػحدٟ ٢ُ ٤ُٝح كوذ )) هحٍ هللا ضؼح٠ُ 

ٖٓ ًزخ ػ٠ِّ ٓطؼٔذجً ك٤ِطرٞأ )) : ًوُٞـٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ · ضؼح٠ُ، هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ئ٠ُ هللا

٣ٝالقع إٔ جألقحد٣ع ٝعٞجء ًحٗص هذع٤س أّ ٗر٣ٞس ٤ُغص   رُي ًػ٤شٝأٓػحٍ( ( ٓوؼذٙ ٖٓ جُ٘حس

 .  ألٜٗح ٤ُغص هشآٗحً ، ٝال ٣طؼرذ ذطالٝضٜح ،ذٜح  ٓؼؿضز ٝال ٣ظف جُظالز

 ٗضٍ ٖٓ ػ٘ذ هللا جُز١ألٕ جُوشإٓ ٛٞ جُِلع · ذأُلحظ ػشذ٤س ال ٣ؼذ هشآٗحً ،  إٔ ضلغ٤ش جُوشإًٓٔح

  ٤ُغص ٝضشؾٔس جُوشإٓ ئ٠ُ ؿ٤ش جُؼشذ٤س ذخالف جُطلغ٤ش كٜٞ ٤ُظ ٖٓ أُلحظ هللا ضؼح٠ُ ضؼح٠ُ

        ٝال ٣طؼرذ  كال ضؼذ د٤ُالً ششػ٤حً ٝال ضظف جُظالز ذٜح· ٝال ضػرص ُٜح أقٌحٓٚ ،، هشآٗحً 

ألٕ جُوشإٓ هذ  ·،  ٝئٕ ًحٗص ضؼذ ضلغ٤شجً ٝذ٤حٗحً ُِوشإٓ ئرج طذسش ٖٓ ٓطخظض أ٤ٖٓ،ذطالٝضٜح 

َِْ٘حُٙ هُْشآًٗح َػَشذ٤ًِّح   )) ٣وٍٞ عركحٗٚ،ذأُلحٍظ ٝأعح٤ُد ػشذ٤س ٗضٍ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ٝهُٞٚ ،   ((ئَِّٗح َؾَؼ

َِصْ   )) ػّض ٝؾَ   (( .آ٣َحضُُٚ هُْشآًٗح َػَشذ٤ًِّح ًِطَحخٌب كُظِّ

  ٣ل٤ذ جُوطغ ٝج٤ُو٤ٖجُز١ ذطش٣ن جُ٘وَ أ١ٖٝٓ خظحتض جُوشإٓ أٗٚ ٗوَ ئ٤ُ٘ح ذحُطٞجضش ، - 2

ٕ ك٢ذظكس ٗوِٚ ٝغرٞضٚ ، كوذ قلع  ِّٝ   ؾ٤ٔغك٢، ُٝٗوَ ئ٠ُ جُ٘حط   جُٔظحققك٢ جُظذٝس ٝد

هللا ػ٠ِ سعُٞٚ   أٗضُٚجُز١جُرالد ٝجُؼظٞس ؾ٤الً ذؼذ ؾ٤َ ، ٓٔح ٣رؼع ج٤ُو٤ٖ ٝجُؿضّ ذأٗٚ جٌُطحخ 

َُْ٘ح  ))   ضؼح٠ُ ٓكٔذ ٤ُرِـٚ ُِ٘حط ، ٝهذ قلظٚ هللا ٖٓ جُطرذ٣َ أٝ جُطكش٣ق ، هـحٍ ُٖ َٗضَّ ئَِّٗح َْٗك

 َٕ ئَِّٗح َُُٚ ََُكحكِظُٞ َٝ َش  ًْ َّ  ، ٣ٝوٍٞ ((جُزِّ ٍَ  )) ػـّض ٝؾ رَذِّ ُٓ َػْذاًل اَل  َٝ سُ َسذَِّي ِطْذهًح  َٔ ِِ ًَ ْص  َّٔ ضَ َٝ  ِٚ حضِ َٔ ِِ ٌَ ُِ)). 

ـ ْٝٛ أَٛ جُلظحقس  كوذ ضكذٟ جُوشإٓ جُؼشخ:  ٖٝٓ خظحتض جُوشإٓ جٌُش٣ْ أٗٚ ٓؼؿض - 3

َٕ   ))ٝجُر٤حٕ ـ إٔ ٣أضٞج ذٔػِٚ كؼؿضٝج ، هحٍ ضؼح٠ُ ّْ ٣َوُُُٞٞ َٕ  أَ ُٞ٘ ِٓ َْ اَل ٣ُْإ َُُٚ ذَ َّٞ ٤َِْأْضُٞج ذَِكِذ٣ٍع * ضَوَ كَ

حُٗٞج ًَ  ْٕ ِٚ ئِ ْػِِ ِٓ  َٖ ّْ  ))  ذؼشش عٞس ٓػِٚ كؼؿضٝج هحٍ ضؼح٠ُج٣أضٞغْ ضكذجْٛ إٔ  (( َطحِده٤ِ َٕ  أَ ٣َوُُُٞٞ

 ِٖ َٓ جْدُػٞج  َٝ  ِٚ ْػِِ ِٓ َْ كَأْضُٞج ذُِغَٞسٍز  َٖ  جْكطََشجُٙ هُ ْْ َطحِده٤ِ ْ٘طُ ًُ  ْٕ ِ ئِ ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ  ْْ غْ ضكذجْٛ إٔ   ((جْعطَطَْؼطُ

ِٚ  ))ذغٞسز ٝجقذز ٓػِٚ كؼؿضٝج ، هحٍ ضؼح٠ُ ٣أضٞج ْػِِ ِٓ َْ كَأْضُٞج ذُِغَٞسٍز  ًالّ ٓشًد ٖٓ  ٝٛٞ (( هُ

جُٔؼحسػس ٝجُٔ٘حصُس ،   ٣ذكغ جُٔطكذٟ ئ٠ُجُز١أُلحظْٜ ُٝـطْٜ جُؼشذ٤س ، ٓغ ٝؾٞد جُٔوطؼ٠ 

ٝجُغخش٣س ٖٓ آُٜطْٜ ٠ٛٝ  ٝٛٞ ئذطحٍ د٣ْٜ٘ ، ٝٓح ٝؾذٝج ػ٤ِٚ آذحءْٛ ، ٝضغل٤ٚ ػوُْٜٞ ،

ك٤ِظ ٛ٘حى ٓح ٣ٔ٘غ ٖٓ ٛزٙ جُٔ٘حصُس   ٣ؼرذٜٝٗح ذضػْ أٜٗح ضوشذْٜ ئ٠ُ هللا صُل٠ ،جُط٢جألط٘حّ 



أَٛ جُلظحقس ٝجُر٤حٕ ٝجُشؼش ٝجُخطحذس ٝٓؼْٜ   ، ْٝٛجُؼشذ٢ٝجُٔرحسجز ، كحُوشإٓ ٗضٍ ذِغحْٜٗ 

ٝك٠ ٛزج . ٓلشهحً ػ٠ِ ٓذٟ غالظ ٝػشش٣ٖ ػحٓحً  أ١جُضٖٓ جُؼش٣غ ألٕ جُوشإٓ ٗضٍ ٓ٘ؿٔحً 

ِٖ  )) ٣وـٍٞ ضؼح٠ُ َْ َُثِ ِٕ  هُ ُْوُْشآ ََٛزج ج  َِ ْػ ِٔ ْٕ ٣َأْضُٞج ذِ ُّٖن َػ٠َِ أَ ُِْؿ ج َٝ ُْٗظ  َؼِص جإْلِ َٔ ْٞ  جْؾطَ َُ َٝ  ِٚ ْػِِ ِٔ َٕ ذِ اَل ٣َأْضُٞ

٤ًِٜشج ْْ ُِرَْؼٍغ ظَ ُٜ َٕ ذَْؼُؼ ح  ٝهذ أسجد هللا ُٜح إٔ ضٌٕٞ ٓؼؿضز ،جُشعٍٞ  ٝجُوشإٓ ٛٞ ٓؼؿضز((  ًَ

ػ٤ِٚ جُغالّ ٖٓ ئذشجء جألًٔٚ ٝجألذشص ٝئق٤حء   ًٔح قذظ ُؼ٤غ٠،ال ٓحد٣س  ػو٤ِس ٓؼ٣ٞ٘س

ٓؼ٣ٞ٘س   ٝئٗٔح ًحٗص ٓؼؿضز جُشعٍٞ،ُٔٞع٠ ق٤س ضغؼ٠   ٝط٤شٝسز جُؼظح،جُٔٞض٠ ذارٕ هللا 

ٝك٠ ًَ ،  ُِذ٤ٗح ذأعشٛح  قحِٓس ٓؼٜح د٤َُ طذم جُشعٍٞ ٓكٔذ ٤ُغطٔش ذوحؤٛح ػ٠ِ ٓش جُضٓحٕ

ْْ   ((هحٍ ضؼح٠ُ، ٣طالءّ ٓغ ػّٔٞ سعحُطٚ ٝذوحتٜح قط٠ ٣ّٞ جُو٤حٓس   ٝٛزج ٓح،صٓحٕ ٌٝٓحٕ  َُ َٝ  أَ

َّٕ ك٢ِ ْْ ئِ ِٜ ٌِطَحَخ ٣ُْط٠َِ َػ٤َِْ ُْ َُْ٘ح َػ٤ََِْي ج َْٗض ْْ أََّٗح أَ ِٜ لِ ٌْ َ٣  َٕ ُٞ٘ ِٓ ٍّ ٣ُْإ ْٞ َشٟ ُِوَ ًْ ِر َٝ سً  َٔ   ((َرَُِي ََُشْق

 -:جٌُش٣ْ  جُوشإٓك٢ ذؼغ ٝؾٞٙ جإلػؿحص ٢ِ٣ٝٗٞؾض ك٤ٔح 

ال ض٘حهغ · ٝأخشٟ، كال ٣ٞؾذ ضؼحسع ذ٤ٖ آ٣س ضٞجكن آ٣حضٚ ٝٓؼح٤ٗٚ ٝٓرحدتٚ ٝأقٌحٓٚ -1

ألٗٚ ٖٓ · عطس آالف ،  ذِـصٝجُط٢ٝٛزج ٓغ ًػشز آ٣حضٚ ،أٝ قٌْ ٝآخش ، ذ٤ٖ ٓؼ٠٘ ٝآخش 

 كظحقطٜح ك٢ػرحسجضٚ  ذَ جضغوص· كِزج خال ٖٓ جُطؼحسع ٝجالػطشجخ ،· ػ٘ذ هللا ضؼح٠ُ ،

 ٝجألقٌحّ جُٔؼح٢ٗ ًٔح إٔ·  ٗضُص ك٤ٚ ،جُز١ٝذالؿطٜح ٝٓطحذوطٜح ُٔوطؼ٠ جُكحٍ 

 ، جشطَٔ ػ٤ِٜح جُوشإٓ ًِٜح ٓطٞجكوس ٝؿ٤ش ٓط٘حهؼس ،ٝال ضؼحسع ذ٤ٜ٘ح جُط٢ٝجُٔرحدب 

ٝٓرحدتٚ ٝؽٍٞ جُضٖٓ  ُٝٞ ًحٕ ٛزج جُوشإٓ ٖٓ ػ٘ذ ؿ٤ش هللا ـ ٓغ ًػشز أقٌحٓٚ ٝآ٣حضٚ

  ٣وٍٞ ضؼح٠ُ،ٝجالػطشجخ   ٗضٍ ك٤ٚ ٝٛٞ غالظ ٝػششٕٝ ع٘س ـ ُٞؾذ ك٤ٚ جالخطالفجُز١

َؾُذٝج )) َٞ َُ ِ ِْ٘ذ َؿ٤ِْش هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ ح ًَ  ْٞ َُ ػ٤ًِشج َٝ ًَ ِٚ جْخطاَِلكًح    (( ك٤ِ

ٓح دُص ػ٤ِٚ آ٣س ٝٓح دُص ػ٤ِٚ   ذ٤ٖظحٛش١ٝٓح ٣شجٙ ذؼغ جُ٘حط ٖٓ ٝؾٞد ضؼحسع 

 كْٜ ٛإالء ك٢ٛٞ خطأ  ض٘حهغ ٝئٗٔح  كوذ ذ٤َّٖ جُؼِٔحء أٗٚ ٤ُظ ٛ٘حى ضؼحسع أٝ،أخشٟ 

 .  ضل٤ٌشْٛك٢ٝخَِ 

 ،ٝؿ٤ش ٓط٘حكشز  كأُلحظ جُوشإٓ جٌُش٣ْ عِٜس ػ٠ِ جُغٔغ:-  كظحقس جُوشإٓ ٝذالؿطٚ -2

ػرحسجضٚ ذ٤ٖ جُرالؿس  ٝهذ ؾٔؼص" .  جألط٤َ جُؼشذ٢ٝضطالءّ ٓغ جُكظ ٝجُزٝم 

ٝضشر٤ٜحضٚ ٝئغرحضٚ   ٓؿحدالضٚ ٝقؿؿٚ ٝأٓػحُٚك٢ ٣ٝظٜش رُي ، جُغح٤ٓس ٝجُٔؼح٢ٗ

 ال جُط٢ٝػؿحترٚ   ٝدقغ أذحؽ٤َ جُٔؼحٗذ٣ٖ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٓؼح٤ٗٚ،ُِؼوحتذ جُظك٤كس 

آ٣حضٚ ُٔوطؼ٠   ٝٓطحذوس، جُوِٞخ ٝجُؼوٍٞ ك٢ ٝهٞز ضأغ٤شٙ ، ٝعُٜٞس قلظٚ ، ض٘ط٢ٜ

ٝأق٤حٗحً  ،  ٝضٜض جُ٘لٞط، كأق٤حٗحً ضٌٕٞ ج٣٥حش هظ٤شز ضِٔظ شـحف جُوِٞخ ،جُكحٍ 



كحشطٔحٍ جُوشإٓ ػ٠ِ جألعح٤ُد  · ذ٤حٕ جألقٌحّ ك٢أخشٟ ضٔطحص ج٣٥حش ذحُطٍٞ ٝجُطلظ٤َ 

 أط٤َ ٤ُذٍ دالُس ٝجػكس ػ٠ِ ػشذ٢ٝجألقٞجٍ ذأعِٞخ   ذط٘ٞع جُٔوحٓحش،جُٔط٘ٞػس 

 . عٔٞ ذالؿس جُوشإٓ ٝكظحقس أُلحظٚ

ًَ ٣ّٞ  ٣ضجٍ جُؼِْ ٣ٌشق  الجُط٢جشطٔحٍ آ٣حضٚ ػ٠ِ جُكوحتن جُؼ٤ِٔس ٝجُغٖ٘ ج٤ٌُٗٞس  -3

  .  ٜٓ٘ح ؾذ٣ذ

 أخرش  جُٔغطورَ ٝقذغص ًٔحك٢ئخرحس جُوشإٓ ذكٞجدظ ٓحػ٤س ٝأٓٞس آض٤س  -4

        ًأخرحس  ،  أذ٤ذش آغحسٛح ٝٓؼحُٜٔحٝجُط٢، كِوذ هّض جُوشإٓ أخرحس جألْٓ جُغحذوس 

جُطحس٣خ  ٝجضلوص ٓغ ٓح رًشٙ،  ٝؿ٤شْٛ ، ٝهّٞ كشػٕٞ ،ٝهّٞ ُٞؽ ، ٝغٔٞد ،ػحد 

ِْيَ    )) ٣وٍٞ ضؼح٠ُ، ُْ ٣ِكوٜح جُطكش٣ق ٝجُطرذ٣َ جُط٢ٝجٌُطد جُغٔح٣ٝس  ْٗرَحِء  ضِ ْٖ أَ ِٓ

اَل  َٝ َْٗص  َٜح أَ ُٔ َْ٘ص ضَْؼَِ ًُ ح  َٓ َٜح ئ٤ََُِْي  ـ٤َِْد ُِٗٞق٤ ُْ ََٛزج ج  َِ ْٖ هَْر ِٓ َي  ُٓ ْٞ  قؿ٤ـس جُوشإٓ ٝغرٞضٚ (( هَ

 . ٝدالُطٚ ػ٠ِ جألقٌحّ

 كٜٞ قؿس هللا جُرحُـس ،ٝٓظذسٙ جألٍٝ  ُوذ جضلن جُلوٜحء ػ٠ِ إٔ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٛٞ أطَ جُطشش٣غ

 جألخشٟ قؿ٤طٜح ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ   ٝضغطٔذ ٓظحدس جُطشش٣غ،جُط٢ ٣ؿد جُؼَٔ ذٜح 

ئ٤ُ٘ح ًطحذس ٝٓشحكٜس ذطش٣ن جُطٞجضش جُز١ ٣ل٤ذ جُؼِْ ٝج٤ُو٤ٖ  كوذ ٗوَ· أٓح غرٞش جُوشإٓ جٌُش٣ْ ،ٝ

 ٝهذ قلظٚ هللا ضؼح٠ُ ٖٓ جُض٣حدز ،٣ل٤ذ جُوطغ ٝج٤ُو٤ٖ ذظكس جُوشإٓ جٌُش٣ْ   ٝٛزج،ؾ٤الً ذؼذ ؾ٤َ 

  ٓخطِق هحسجش جُؼحُْ ٓ٘ز ٓح ٣ض٣ذك٢ٝٝؾذٗح جُٔال٤٣ٖ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ،أٝ جُطكش٣ق ك٤ٚ أٝ جُ٘وض

ك٤ٚ ئٗغحٕ  ال ٣خطِق ػ٠ِ أسذؼس ػشش هشٗحً ٖٓ جُضٓحٕ ٣وشءٝٗٚ ؾ٤ٔؼحً ًٔح ضِوٞٙ ػٖ سعٍٞ هللا

ُٖ   ))ٝؾَ  هُٞٚ ػضّ ك٢ٝهذ ٝػذ هللا عركحٗٚ ذكلظٚ · أٝ دُٝس ػٖ أخشٟ ،· ػٖ آخش ، ئَِّٗح َْٗك

 َٕ ئَِّٗح َُُٚ ََُكحكِظُٞ َٝ َش  ًْ َُْ٘ح جُزِّ  ًحٗص ٗظٞص جُوشإٓ جٌُش٣ْ ًِٜح هطؼ٤س جُػرٞش ُٝزُي (( َٗضَّ

 كوذ ضٌٕٞ هطؼ٤س ُؼذّ جقطٔحٍ جُ٘ض ئال ٓؼ٠٘ ٝجقذ ، ،أقٌحٜٓح  ٝأٓح دالُس ٗظٞص جُوشإٓ ػ٠ِ

ُّ  ))ٝٓػَ هُٞٚ ضؼح٠ُ، ٝآ٣حش جُكذٝد  ،  آ٣حش جُٔٞجس٣عك٢ًٔح  ٤َح ُْ جُظِّ ٌُ طَِد َػ٤َِْ  ٝهذ ضٌٕٞ ،(( ًُ

 : ضؼح٠ُ ٓػَ هُٞٚ· القطٔحٍ جُ٘ض أًػش ٖٓ ٓؼ٠٘ ،· دالُس جُ٘ض دالُس ظ٤٘س ؿ٤ش ٓوطٞع ذٜح،

َّٖ غاََلغَسَ هُُشٝءٍ  ِٜ ْٗلُِغ َ َٖ ذِأ طََِّوَحُش ٣َطََشذَّْظ ُٔ ُْ ج  ُـس جُؼشخ ٓشطشى ذ٤ٖ ٓؼ٤٤ٖ٘ ك٢" هشء " ُلع  ، َٝ

 ك٤كطَٔ إٔ ،ػ٠ِ جُٔطِوحش إٔ ٣طشذظٖ غالغس هشٝء   ٝجُك٤غ، كوذ أٝؾد جُ٘ض،جُطٜش : ٛٔح 

 جُذالُس ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٝجقذ هطؼ٢كحُ٘ض ؿ٤ش · ،غالغس أؽٜحس  ٣ُشجد  ٣ٝكطَٔ إٔ،٣ُشجد غالظ ق٤ؼحش 

 ٝذؼؼْٜ  ،كرؼؼْٜ ٣شٟ أٜٗح غالظ ق٤ؼحش·  ػذز جُٔطِوس ،ك٢جُلوٜحء  ُٜٝزج جخطِق· ٜٓ٘ٔح ،

  .أؽٜحس ٣شٟ أٜٗح غالغس



 جُخِو٤س ٝجإلقٌحّ جالػطوحد٣س جإلقٌحّ ٢ٛ جإلقٌحّ ٖٓ أٗٞجعٝهذ ضؼٖٔ جُوشجٕ جٌُش٣ْ غالغس 

 جُؼ٤ِٔس ٢ٛ جإلقٌحّ جُلوٜحء ٝجْٛ أٗظحس جُؼ٤ِٔس ٢ٛ جُط٢ ضٌٕٞ ٓكؾ ٝجإلقٌحّ جُؼ٤ِٔس ٝجإلقٌحّ

 جُؼالهحش ٝأقٌحّ جُذعطٞس٣س ٝجإلقٌحّ جُٔؼحٓالش جُٔح٤ُس ٝأقٌحّ جألعشز ٝئقٌحّ جُؼرحدجش أقٌحّ

.  جُؿشجتْ ٝجُؼوٞذحش ٝأقٌحّ جُٔح٤ُس جُؼحٓس ٝأقٌحّجُذ٤ُٝس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المحاضرة الثانية 

 السنّــــة

ع٘٘ص ٌُْ " قغ٘س ًحٗص أٝ هر٤كس ، ٣ٝوحٍ   جُغ٤شز ٝجُطش٣وس جُٔؼطحدز ،: ٝجُغّ٘س ك٢  جُِـس 

ّٖ » ٝك٠ جُكذ٣ع  "ع٘س كحضرؼٞٛح  عّ٘س قغ٘س كِٚ أؾشٛح ٝأؾش ٖٓ ػَٔ ذٜح ئ٠ُ ٣ّٞ  ٖٓ ع

ّٖ عّ٘س ع٤ثس كؼ٤ِٚ  .ٝصسٛح ٝٝصس ٖٓ ػَٔ ذٜح ئ٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس جُو٤حٓس ، ٖٝٓ ع

ػشف جُؼِٔحء جُغ٘س ذطؼش٣لحش ٓطؼذدز ضرؼح الخطظحطْٜ كوذ ػشكٜح ػِٔحء جُغ٤شز ٝػشكٜح 

 ٓح ٢ٛ : ٝك٠ جططالـ جألط٤٤ُٖٞ  ضط٘حعد ٓغ دسجعطْٜذطؼش٣لحشػِٔحء جُكذ٣ع ٝػِٔحء جُلوٚ 

ٝجُطشش٣غ ٓٔح ٤ُظ   ٓوحّ جُٜذج٣سك٢ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضوش٣ش ٓٔح ٤ُظ ذوشإٓ  جُ٘ر٢طذس ػٖ 

ٝٗر٤ٖ  سٝج٣طٜح ػٖ جُشعٍٞ ُِٝغ٘س ضوغ٤ٔحش ذحػطرحس رجضٜح ، ٝذحػطرحس  . ذٔطِٞ ٝال ٛٞ ٓؼؿض

 :- ٢ِ٣رُي ك٤ٔح 

  ضوغ٤ْ جُغّ٘س ذحػطرحس رجضٜح  -1

 ضوش٣ش٣س ع٘س ػ٤ِٔس ، ٝ ع٘س ه٤ُٞٚ ، ٝع٘س: ٝض٘وغْ ذٜزج جالػطرحس ئ٠ُ غالغس أٗٞجع 

أكؼحٍ : ذٜح جُطشش٣غ ٓػَ  ٖٓ أكؼحٍ ٣وظذ جُ٘ر٢ ٓح طذس ػٖ ٢ٛ: كحُغ٘س جُؼ٤ِٔس .

  جُشعؾ ٝؿ٤ش رُي ، ٝهطؼٚ ٣ذ جُغحسم ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ ٝػٞتٚ ، ٝطالضٚ ، ٝقؿٚ

ئٕ جألػٔحٍ   ٓػَ هٍٞ  جألٓٞس جُٔخطِلسك٢  هحُٜح جُشعٍٞجُط٢ جألقحد٣ع ٢ٛ : جُوُٞرسٝجُغ٘س 

ٝجُغ٘س جُطوش٣ش٣س    ُْ ٣وشأ ذلحضكس جٌُطحخ ال طالز ُٖٔ ذح٤ُ٘حش ٝئٗٔح ٌَُ جٓشب ٓح ٟٗٞ ٝهُٞٚ

هٍٞ أٝ كؼَ ذغٌٞضٚ ، ٝػذّ ئٌٗحسٙ ، أٝ ئظٜحس  ٓٔح طذس ػٖ أطكحذٚ ٖٓ  ٓح أهشٙ جُشع٢ٍٛٞ

، ألٕ   ؿ٤رطٚ ٝػِْ ذٚك٢أٓحٓٚ ٝك٠ قؼشضٚ ، أّ َطذس  سػحٙ ػ٘ٚ ٝجعطكغحٗٚ ، عٞجء أََطَذس

ْْ  )) ئرج سآٙ ، أٝ ػِْ ذٚ ٠ُٜ٘ ػ٘ٚ ، ُوُٞٚ ضؼح٠ُ ال ٣غٌص ػ٠ِ ٌٓ٘ش ، ألٗٚ جُشعٍٞ ُٛ ُش ُٓ ٣َأْ

ْؼُشٝفِ  َٔ ُْ ُّ  ذِح ٣َُكشِّ َٝ ُْ جُط٤َِّّرَحِش  ُٜ َُّن َُ ٣ُِك َٝ ِش  ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ج ْْ َػ ُٛ َٜح ْ٘ َ٣ َُْخرَحتِعَ  َٝ ُْ ج ِٜ  (( َػ٤َِْ

 . ٣ؼذ ذ٤حٗحً ُٔششٝػ٤طٚ ٝػ٠ِ ٛزج كإ ئهشجسٙ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُوٍٞ أٝ كؼَ

 غْ ٝؾذٙ ،ُٖٔ ض٤ْٔ ُلوذٙ جُٔحء  ٖٝٓ أٓػِس رُي  ئهشجسٙ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػذّ ئػحدز جُظالز

 ٝدٍ جُذ٤َُ ، ٝػ٠ِ ٛزج ال ٣ؼذ عّ٘س ضشش٣ؼ٤س  ٓح ًحٕ ٖٓ خظٞط٤حش جُشعٍٞ · ذؼذ جُظالز

  جُظّٞك٢ ٝجُٞطحٍ ، ػ٠ِ رُي ًطضٝؾٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ذأًػش ٖٓ أسذغ صٝؾحش جُششػ٢

هللا ػ٤ِٚ   ٝأٓح ٓح طذس ٓ٘ٚ ط٠ِ،،كٌَ ٛزج خحص ذٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ال ٣شحسًٚ ك٤ٚ أقذ 

 ضشش٣ؼ٢كٜٞ ٓظذس  ٝعِْ ذحػطرحس أٗٚ سعٍٞ ٝٓوظٞد ذٚ جُطشش٣غ جُؼحّ ٝجهطذجء جُٔغ٤ِٖٔ ذٚ ،

  .قؿ٤ـس جُغّ٘س   ٝجُؼَٔ ذٚئضرحػ٣ٚؿد ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ 



 ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضوش٣ش ، ًٝحٕ ٓوظٞدجً ذٚ جُ٘ر٢أؾٔغ جُٔغِٕٔٞ ػ٠ِ إٔ ٓح طذس ػٖ  ُٝوذ

قؿس  جُطشش٣غ ٝجُٜذج٣س ، ٝٗوَ ئ٤ُ٘ح ذغ٘ذ طك٤ف ٣ل٤ذ جُوطغ ، أٝ جُظٖ جُشجؾف ذظذهٚ ٣ٌٕٞ

ُْ  ))ُِطشش٣غ ذؼذ ًطحخ هللا ضؼح٠ُ ، ُوُٞٚ عركحٗٚجُػح٢ٗ ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ ، ٣ٝؼذ جُٔظذس  ًُ ح آضَح َٓ َٝ

ُٜٞج ْٗطَ ُْ٘ٚ كَح ْْ َػ ًُ َٜح ح َٗ َٓ َٝ ٍُ كَُخُزُٝٙ  ُعٞ َٕ َقط٠َّ   ))ٝهُٞٚ ػّض ٝؾَ ،  ((جُشَّ ُٞ٘ ِٓ َسذَِّي اَل ٣ُْإ َٝ كاََل 

ح َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ ح هََؼ٤ْصَ  ٣َُك َّٔ ِٓ ْْ َقَشًؾح  ِٜ ْٗلُِغ َّْ اَل ٣َِؿُذٝج ك٢ِ أَ ْْ غُ ُٜ ح َشَؿَش ذ٤ََْ٘ ًٔ ٞج ضَْغ٤ِِ ُٔ ٣َُغِِّ ، ٝهُٞٚ ((  َٝ

ٍَ كَوَْذ أَؽَحعَ  )) ضؼح٠ُ ُعٞ ْٖ ٣ُِطِغ جُشَّ َٓ  َ  ألٕ ، جُٞق٢أقذ ٗٞػ٠  ٝٓؼِّٞ إٔ عّ٘س سعٍٞ هللا (( هللاَّ

ٝجؾطٜحدٙ ،  جُغ٘س ٝٓطِٞ ٝٙ ٝئٓح إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ، ٝٛٞ جُوشإٓ جٌُش٣ْ  ،٣ٌٕٞ ٓطِٞ  ئٓح إٔجُٞق٢

ِْ٘طنُ  )) ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضوش٣ش ٛٞ ٝق٠ ؿ٤ش ٓطِٞ ُوُٞٚ ضؼح٠ُ ط٠ِ هللا ح ٣َ َٓ َٝ  ِٖ َػ

 ٟ َٞ َٜ ُْ ْق٢ٌب ٣َُٞق٠* ج َٝ َٞ ئاِلَّ  ُٛ  ْٕ  ق٤حز سعٍٞ ك٢ـ  هللا ػْٜ٘ سػ٢ٝهذ أؾٔغ جُظكحذس ـ  ·  ((  ئِ

ًٔح إٔ جُوشإٓ كشع كشجتغ ٓؿِٔس ؿ٤ش ٓلظِس   .ٝذؼذ ٝكحضٚ ػ٠ِ ٝؾٞخ جُؼَٔ ذحُغّ٘س  هللا

حزَ  : هُٞٚ ضؼح٠ُ ك٢ًٔح · كؿحءش جُغّ٘س ٝذ٤٘طٜح ، ًَ آضُٞج جُضَّ َٝ اَلزَ  ٞج جُظَّ ُٔ أَه٤ِ     ٝهُٞٚ عركحٗٚ ، َٝ

 (( ُٚ ْٔ ٤َُِْظ َش كَ ْٜ ُْ جُشَّ ٌُ ْ٘ ِٓ َِٜذ  ْٖ َش َٔ ِ   ))ٟ ٝهُٞٚ ضؼحٍ ،((  كَ َّ ِ ِٖ جْعطَطَحَع  َٝ َٓ ُْر٤َِْص  َػ٠َِ جَُّ٘حِط ِقؽُّن ج

ِٚ َعر٤ِالً  ٛزج جإلؾٔحٍ ذأهٞجُٚ ٝأكؼحُٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ئػٔحالً ُوُٞٚ  جُشعٍٞ ٝهذ ذ٤ّٖ  ((ئ٤َُِْ

ٍَ   ))عركحٗٚ هللا ح ُٗضِّ َٓ َٖ َُِِّ٘حِط  َش ُِطُر٤َِّ ًْ َُْ٘ح ئ٤ََُِْي جُزِّ َْٗض أَ َٝ  ْْ ِٜ قؿس  جُ٘ر٢كِٞ ُْ ضٌٖ ع٘س   ،  ))ئ٤َُِْ

  أسًحٕ جإلعالّ ضطر٤وحً ػ٤ِٔحً  ششػ٤س ٣ؿد جُؼَٔ ذٜح ٓح أٌٖٓ ضطر٤ن

ُ٘ح جُوشإٓ  ُوذ ؾحءش جُغّ٘س ُطر٤ٖ  جُغ٘س ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٖٓ ق٤ع دالُطٜح ػ٠ِ جألقٌحّ  ٓ٘ضُس

شَ  ))  ُوُٞٚ ضؼح٠ُ،جٌُش٣ْ  ًْ َُْ٘ح ئ٤ََُِْي جُزِّ َْٗض أَ َٝ ِْٜ ٍَ ئ٤َُِْ ح ُٗضِّ َٓ َٖ َُِِّ٘حِط    ((ُِطُر٤َِّ

 أٝ ٓخظظس ، أٝ ٓٞػكس ُٔشٌِٚ ،ٓر٤٘س ُٔؿَٔ جُوشإٓ جٌُش٣ْ  ٝػ٠ِ ٛزج كإ جُغّ٘س هذ ضأض٠ 

 ٝهذ ضذٍ ػ٠ِ قٌْ عٌص ػ٘ٚ جُوشإٓ ، ٝهذ ضأض٠ ٓإًذز ُِوشإٓ جٌُش٣ْ ،ُٔطِوٚ   أٝ ٓو٤ذز،ُؼحٓٚ 

   . ضٌٕٞ ٗحعخس ُكٌْ غرص ذحُوشإٓ ٝهذ

 :- ٢ِ٣  ضذٍ ػ٤ِٜح ك٤ٔح جُط٢جألقٌحّ  ٝٗٞػف ٓ٘ضُس جُغ٘س ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٖٓ ق٤ع

 :ػحٓٚ ، ٝضو٤٤ذ ٓطِوٚ ضر٤٤ٖ ٓؿِٔٚ ، ٝضٞػ٤ف ٓشٌِٚ ، ٝضخظ٤ض: أٝالً 

 

اَلزَ   )) هُٞٚ ضؼح٠ُك٢ٝجُضًحز  إٔ جُوشإٓ أٓش ذحُظالز: ٝٓػحٍ جُغ٘س جُٔر٤٘س ُِوشإٓ  -1 ٞج جُظَّ ُٔ أَه٤ِ َٝ

حزَ  ًَ آضُٞج جُضَّ طَِد َػ٠َِ ))  هُٞٚ ضؼح٠ُك٢ذحُظّٞ  ، ٝأٓش((  َٝ ًُ ح  َٔ ًَ  ُّ ٤َح ُْ جُظِّ ٌُ طَِد َػ٤َِْ ًُ  ْٖ ِٓ  َٖ جَُِّز٣

 َٕ ْْ ضَطَّوُٞ ٌُ ْْ ََُؼَِّ ٌُ ِٖ جْعطَطَحَع  ((  هُٞٚ ضؼح٠ُك٢، ٝأٝؾد جُكؽ   ((هَْرِِ َٓ ُْر٤َِْص  ِ َػ٠َِ جَُّ٘حِط ِقؽُّن ج َّ ِ َٝ

ِٚ َعر٤ِالً    ج٣٥حش ٓؿِٔس  ٝؾحءش جُغّ٘س ،ك٢ٝجُظالز ٝجُضًحز ٝجُظّٞ ٝجُكؽ ؾحءش   (( ئ٤َُِْ

  ٝذ٤٘ص ٛزج جإلؾٔحٍ ذر٤حٕ ٤ًل٤س جُظالز ٝٓٞجه٤طٜح ٝأػذجد سًؼحضٜح ٝجُوشجءز ك٤ٜح

ًٔح ذ٤٘ص ٤ًل٤س أدجء  .ٝٓوحد٣شٛح·  ضؿد ك٤ٜح جُضًحز ،جُط٢ذ٤٘ص جُغ٘س جألٓٞجٍ : ُ٘غرس ُِضًحز ٝذح



ََّ  (( ٝك٠ هُٞٚ ضؼح٠ُ· كش٣ؼس جُكؽ ٝأقٌحّ جُظ٤حّ ، أََق ذَح َٝ َّ جُشِّ َقشَّ َٝ ُْر٤ََْغ  ُ ج  ٢ٛ،جُغ٘س   ((هللاَّ

 . ٝأٗٞجع جُشذح جُٔكشّ ٝكحعذز ذ٤٘ص طك٤ف جُر٤غ جُط٢

ُِٞج  )) ػ٤ِٚ ٝعِْ ُوُٞٚ ضؼح٠ُ ٝٓػحٍ جُغ٘س جُٔٞػكس ُٔشٌَ جُوشإٓ ، ضلغ٤شٙ ط٠ِ هللا -2 ًُ َٝ

 ُْ ٌُ َُ َٖ جْشَشذُٞج َقط٠َّ ٣َطَر٤ََّ ُْلَْؿشِ  َٝ َٖ ج ِٓ ِد  َٞ َُْخ٤ِْؾ جأْلَْع َٖ ج ِٓ َُْخ٤ْؾُ جأْلَْذ٤َُغ  ذحُخ٤ؾ  ، ذإٔ جُٔشجد((  ج

  . جألذ٤غ ٝجألعٞد ، ٛٞ ذ٤حع جُٜ٘حس ٝعٞجد ج٤َُِ

كٜزج ٓخظض « ٤ُظ ُوحضَ ٤ٓشجظ » : هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٝٓػحٍ ضخظ٤ض جُؼحّ ، -3

ِٖ  )) ُؼّٔٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ ْٗػ٤َْ٤َ َُ َقعِّ جأْلُ ْػ ِٓ ِش  ًَ ْْ ُِِزَّ ًُ اَلِد ْٝ ُ ك٢ِ أَ ُْ هللاَّ ٌُ كح٣٥س ضذٍ ػ٠ِ إٔ ًَ  ،((  ٣ُِٞط٤

     هحضالً ، ٝٓػِٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ ُٝذ ٣ؼذ ٝجسغحً ، ٝهذ خظظص جُغ٘س ٛزج جُؼّٔٞ ذأال ٣ٌٕٞ جُٞجسظ

٤ْطَسُ  )) َٔ ُْ ُْ ج ٌُ ْص َػ٤َِْ َٓ ٣شَٔ ٤ٓطس جُرش ٝجُركش ، ٝهذ خظظص جُغ٘س ٛزج  ، كإ جُطكش٣ْ  ))ُقشِّ

ٝذٜزج ضٌٕٞ « ٛٞ جُطٜٞس ٓحؤٙ جُِكَ ٤ٓططٚ » : جُركش  جُؼّٔٞ ذوُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػٖ

  .قشجٓحً  ٤ٓطس جُركش قالالً ، ٤ُٝظ

ٓو٤ذ ُٔطِن ًِٔس   ٣ذ جُغحسم ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ جُشعؾ، كاٗٚ ٝٓػحٍ ضو٤٤ذ جُٔطِن ، هطغ جُشعٍٞ -4

جُغَّحِسهَسُ  ))  هُٞٚ ضؼح٠ُك٢أ٣ذ٣ٜٔح  َٝ جُغَّحِسُم  ح َٝ َٔ ُٜ  جُٞط٤س  ك٢ ٝقذ٣ع جُشعٍٞ )) كَحْهطَُؼٞج أ٣َِْذ٣َ

ْٝ  ))  هُٞٚ ضؼح٠ُك٢ه٤ذ ُٔطِن جُٞط٤س  )) جُػِع ٝجُػِع ًػ٤ش))  َٜح أَ ِط٤ٍَّس ٣ُِٞط٢ ذِ َٝ ْٖ ذَْؼِذ  ِٓ  ٍٖ َد٣ْ

 ((  ، ٣ؼذّ جُض٣حدز ػ٠ِ غِع جُطشًس

ٍّ ػ٤ِٚ ئؾٔحالً ، ٖٝٓ رُي ك٢ٓٞؾٞد  ٝهذ ضأض٠ جُغّ٘س ذكٌْ ؿ٤ش: غح٤ٗحً   جُوشإٓ ذؼ٤٘ٚ ، ٌُ٘ٚ د

جُكش٣ش ػ٠ِ رًٞس جُٔغ٤ِٖٔ ، ٝجألقحد٣ع جُذجُس ػ٠ِ ٤ٓشجظ جُؿذز  ضكش٣ْ جُطض٣ٖ ذحُزٛد ُٝرظ

ٝٗكٞ رُي ، ئال إٔ .. ٝضكش٣ْ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٔشأز ٝػٔطٜح أٝ خحُطٜح  ، ٝٝؾٞخ طذهس جُلطش ،

ٍَ كَوَذْ  ((  هُٞٚ ضؼح٠ُك٢ٛزٙ جألقٌحّ ػ٠ِ عر٤َ جإلؾٔحٍ  جُوشإٓ هذ دٍ ػ٠ِ ُعٞ ْٖ ٣ُِطِغ جُشَّ أَؽَحَع  َٓ

 َ ح (( ، ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ )) هللاَّ َٓ َٝ ٍُ كَُخُزُٝٙ  ُعٞ ُْ جُشَّ ًُ ح آضَح َٓ ُٜٞج َٝ ْٗطَ ُْ٘ٚ كَح ْْ َػ ًُ َٜح َٗ(( 

 خطرس ك٢ٝٓػحٍ رُي هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٝهذ ضأض٠ جُغ٘س ٓإًذز ُِوشإٓ جٌُش٣ْ ،: غحُػحً 

  ((أًشٌْٓ ػ٘ذ هللا أضوحًْ  ًٌِْ ٥دّ ٝآدّ ٖٓ ضشجخ ئٕ)): جُٞدجع 

َٜح جَُّ٘حطُ  )) كاٗٚ ٓٞجكن ُوُٞٚ ضؼح٠ُ ََ  ٣َح أ٣َُّن هَرَحتِ َٝ ْْ ُشُؼٞذًح  ًُ َِْ٘ح َؾَؼ َٝ ْٗػ٠َ  أُ َٝ ٍش  ًَ ْٖ َر ِٓ  ْْ ًُ  ئَِّٗح َخَِْوَ٘ح

 ْْ ًُ ِ أَْضوَح َْ٘ذ هللاَّ ْْ ِػ ٌُ َٓ َش ًْ َّٕ أَ  جعطٞطٞج ذحُ٘غحء خ٤شجً، ))ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٝهُٞٚ ط٠ِ هللا ) ( ُِطََؼحَسكُٞج ئِ

 ٍٕ ّٖ ػ٘ذًْ ػٞج ْؼُشٝفِ  : ضؼح٠ُ  كاٗٚ ٓإًذ ُوُٞٚ ((كاٗٔح ٛ َٔ ُْ َّٖ ذِح ُٛ َػحِشُشٝ َٝ. 

 ئٕ هللا هذ ))ُكٌْ غرص ذحُوشإٓ ٓػَ هُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٝهذ ضٌٕٞ جُغ٘س ٗحعخس: سجذؼحً 

    هُٞٚ ضؼح٠ُك٢ كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٗغخحً ُٞؾٞخ جُٞط٤س  ((كال ٝط٤س ُٞجسظ  قن قوٚر١أػط٠ ًَ 

((  ْْ ٌُ طَِد َػ٤َِْ ِط٤َّسُ  ًُ َٞ ُْ ْٕ ضََشَى َخ٤ًْشج ج ُش ئِ ْٞ َٔ ُْ ُْ ج ًُ َٖ  ئَِرج َقَؼَش أََقَذ جأْلَْهَشذ٤ِ َٝ  ِٖ جَُِذ٣ْ َٞ ِْ ُِ))  



 جُط٢ٝهذ هغْ جُك٘ل٤س جُغّ٘س جُٔطظِس جُغ٘ذ ـ ٠ٛٝ  ضوغْ جُغّ٘س ذحػطرحس سٝج٣طٜح ػٖ جُشعٍٞ

ئ٠ُ غالغس  ـ ذحػطرحس سٝج٣طٜح ػٖ جُشعٍٞ جُغ٘ذ ئ٠ُ سعٍٞ هللا رًش ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُشٝجز ٖٓ أٍٝ

 أٓح ؾٜٔٞس جُلوٜحء كوذ هغٔٞج جُغّ٘س ذٜزج.  ٓطٞجضشز ، ع٘س ٓشٜٞسز ، ع٘س آقحد ع٘س: أٗٞجع 

 .جُؿٜٔٞس ع٘س ٓطٞجضشز ، ٝع٘س آقحد ، ٝع٘س ج٥قحد ضشَٔ جُغ٘س جُٔشٜٞسز ػ٘ذ: جالػطرحس ئ٠ُ 

 :- ٢ِ٣ ٝٗؼشف ًَ ٗٞع ٖٓ ٛزٙ جألٗٞجع ك٤ٔح 

 جُطحذؼ٤ٖ ٝضحذؼ٢ ػظٞس جُظكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ك٢  سٝجٛح ػٖ جُشعٍٞجُط٢ ٢ٛ: ـ جُغ٘س جُٔطٞجضشز 

جضلحهْٜ ػ٠ِ جٌُزخ ػحدز ٌُػشضْٜ ٝأٓحٗطْٜ ، ٝجخطالف ذ٤ثحضْٜ ٝؽرحتؼْٜ ، ٓػَ  ؾٔغ ٣ٔط٘غ

  ٤ًل٤سك٢ س٣ٝص جُط٢ ، ٜٝٓ٘ح جُغٖ٘ ((ٖٓ ًزخ ػ٠ِّ ٓطؼٔذجً ك٤ِطرٞأ ٓوؼذٙ ٖٓ جُ٘حس (( قذ٣ع

 ًَ ؽروس ك٢ ٝجُؼرشز ذحُطٞجضش إٔ ٣ٌٕٞ جُشٝجز · طالضٚ ، ٝطٞٓٚ ، ٝقؿٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

 جُؼحدز ك٢ػ٠ِ جٌُزخ   جُطحذؼ٤ٖ ػذدجً ال ٣ٌٖٔ ضٞجؽإْٛ ٝضحذؼ٢، ٝجُطحذؼ٤ٖ ٖٓ ؽروحش جُظكحذس

 .ػذدجً ٓؼ٤٘حً   ٝال ٣شطشؽ ذِٞؽ جُشٝجز، رُي ػ٠ِ قٌْ جُؼوَ ك٢ٝجُٔذجس 

ذطش٣ن جُوطغ ٝج٤ُو٤ٖ ًحُؼِْ  جُشعٍٞ   ألٜٗح هذ غرطص ػٖج٤ُو٢٘٤ٝجُغ٘س جُٔطٞجضشز ضل٤ذ جُؼِْ 

كإ دٍ ُلظٜح ػ٠ِ · جُؼَٔ ذٜح ذحضلحم جُلوٜحء ،  ُٝزج ٝؾد،جُ٘حشة ػٖ جُٔؼح٣٘س ٝجُٔشحٛذز 

 . دٍ ػ٠ِ أًػش ٖٓ ٓؼ٠٘ ًحٗص ظ٤٘س جُذالُس ٝئٕ· ٓؼ٠٘ ٝجقذ ًحٗص هطؼ٤س جُذالُس،

ٝجقذ أٝ جغ٘حٕ ، أٝ ؾٔغ ٖٓ جُظكحذس ال ٣رِؾ  جُشعٍٞ  سٝجٛح ػٖجُط٢ ٢ٛ: ـ جُغ٘س جُٔشٜٞسز 

 جُطحذؼ٤ٖ هذ ذِؾ قذ جُطٞجضش ، ٝرُي ٓػَ ٝضحذؼ٢ػظش جُطحذؼ٤ٖ  ك٢قذ جُطٞجضش ، غْ سٝجٛح ػذد 

ػٔش ذٖ   ، كوذ سٝجٙ ػٖ جُشعٍٞ((ذح٤ُ٘حش ٝئٗٔح ٌَُ جٓشب ٓح ٟٗٞ   ئٗٔح جألػٔحٍ))قذ٣ع 

سٝجٙ ػٖ ػٔش ؾٔغ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ذِؾ قذ جُطٞجضش، غْ سٝجٙ ػْٜ٘ ؾٔغ ٖٓ  جُخطحخ ٝقذٙ ، غْ

 ك٢ إٔ جُغّ٘س جُٔشٜٞسز ُْ ٣رِؾ جُشٝجز ك٤ٜح قذ جُطٞجضش أ١ذِؾ قذ جُطٞجضش ،   جُطحذؼ٤ٖضحذؼ٢

  جُطروط٤ٖ جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس ، ٝٛٔح ػظش جُطحذؼ٤ٖك٢جأل٠ُٝ كوؾ ، ٝضٞكش ؾٔغ جُطٞجضش  جُطروس

 .  جُطروحش جُػالظك٢ جُطحذؼ٤ٖ ، ذخالف جُغّ٘س جُٔطٞجضشز كوذ ذِـص قذ جُطٞجضش ٝضحذؼ٢

ضل٤ذ ؽٔأ٤ٗ٘س ٝظ٘حً هش٣رحً  ٝئٗٔح ًْ جُغ٘س جُٔشٜٞسز أٜٗح ال ضل٤ذ ج٤ُو٤ٖ ذشٝج٣طٜح ػٖ سعٍٞ هللاٝـ

 .ٍ ٖٓ ج٤ُو٤ٖ ذشٝج٣طٜح ػٖ جُشعٞ

 ، ٓشضرس ٝعؾ ذ٤ٖ جُكذ٣ع جُٔطٞجضش ٝقذ٣ع ج٥قحد ك٢ ٝؾؼِٞٙ ،جُك٘ل٤س  ٝٛزج جُوغْ أٝؾذٙ

 . قٌْ جُٔطٞجضشز ٖٓ ق٤ع ؾٞجص ضخظ٤ض ػّٔٞ جٌُطحخ ٝضو٤٤ذ ٓطِوٚك٢جُٔشٜٞسز  ٝجُغ٘س

  .جألط٤٤ُٖٞ جُكذ٣ع جُٔغطل٤غ ٝٛٞ ذٔؼ٠٘ جُكذ٣ع جُٔشٜٞس ػ٘ذ ذؼغ ٗحىٝٙ

جُك٘ل٤س إٔ جُكذ٣ع جُٔغطل٤غ ٛٞ ٓح سٝجٙ غالغس كأًػش دٕٝ إٔ ٣ظَ ئ٠ُ قذ  ٣شٟ ذؼغٝ

 أ١ٝجُٔخطحس ػ٘ذ جُك٘ل٤س إٔ جُٔغطل٤غ ٛٞ ٓح ٣ؼذٙ جُ٘حط شحتؼحً ٝهذ طذس ػٖ أطَ  ·جُطٞجضش ،



جُطٞجضش   جألطَ غْ قظَ ُٚك٢أٓح جُٔشٜٞس كٜٞ ٓح ًحٕ آقحدجً ·  جُشٝج٣س ،ك٢ئٓحّ ٣ؼطذ ذٚ  ػٖ

 .  جُطحذؼ٤ٖٝضحذؼ٢ ػٜذ جُطحذؼ٤ٖ ك٢

ٝجُغ٘س جُٔغطل٤ؼس ضؼذ ٗٞػحً ٖٓ عٖ٘ ج٥قحد ػ٘ذ  ٣ٝالقع إٔ ًال ٖٓ جُغ٘س جُٔشٜٞسز ،

 . ؾٜٔٞس جُؼِٔحء

 جُؼظٞس جُػالغس ، ك٢ػذد ُْ ٣رِؾ قذ جُطٞجضش   سٝجٛح ػٖ جُشعٍٞجُط٢ ٢ٛ : عّ٘ـس ج٥قـحد -3

جُطٞجضش  ٣ضجٍ خرش جُٞجقذ قط٠ ٝئٕ ذِؾ قذ  جُطحذؼ٤ٖ ، ٝالٝضحذؼ٢جُظكحذس ، ٝجُطحذؼ٤ٖ ،  ػظش

ٓغطل٤ؼس ، ٝٓؼشٝكس   جُطحذؼ٤ٖ طحسشضحذؼ٢ جُؼظٞس جُطح٤ُس ، ألٕ جُغّ٘س ذؼذ ػظش ك٢ذؼذ رُي 

ال ضَُظشٝج جإلذَ ٝجُـْ٘ كٖٔ   ))ٝٓػحٍ عّ٘س ج٥قحد قذ٣ع أذٞ ٛش٣شز. ذغرد جضغحع قشًس ضذ٣ٜٝ٘ح 

سػ٤ٜح أٓغٌٜح، ٝئٕ عخطٜح سدٛح  جذطحػٜح ذؼذ رُي كٜٞ ذخ٤ش جُ٘ظش٣ٖ ذؼذ إٔ ٣كِرٜح ، ئٕ

 .  ًطد جُغ٘سك٢ؾٔؼص  جُط٢ ٖٝٓ ٛزج جُ٘ٞع أًػش جألقحد٣ع  ((ٝطحػحً ٖٓ ضٔش

ألٕ سٝجضٜح ـ ٓغ أْٜٗ آقحد ـ ضكووص  ·، ٝعّ٘س ج٥قحد ضل٤ذ جُظٖ جُشجؾف ذ٘غرطٜح ئ٠ُ جُشعٍٞ ·

 ٝال ضل٤ذ ، ًحُغ٘س جُٔطٞجضشز ، جُوطؼ٢جُؼِْ   ٝال ضل٤ذ، سٝج٣طْٜك٢ك٤ْٜ ششٝؽ ضشؾف طذهْٜ 

كٌَ عّ٘س ٖٓ ٛزٙ جألٗٞجع  ٝأٓح ٖٓ ؾٜس جُذالُس .جُٔشٜٞسز  ًحُغّ٘سجُوطؼ٢جُؼِْ جُوش٣د ٖٓ 

  هطؼ٤س جُذالُس ئرج ًحٕ ٗظٜح ال ٣كطَٔ ئال ٓؼ٠٘ ٝجقذ ، ٝهذ ضٌٕٞ ظ٤٘س جُذالُس ئرج جُػالغس هذ ضٌٕٞ

 ((أؽؼٔٞج جُؿذز جُغذط )) كوُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ· ًحٕ ٗظٜح ٣ذٍ ػ٠ِ أًػش ٖٓ ٓؼ٠٘ ،

ٝهُٞٚ  · دالُطٚ ألٗٚ دٍ ػ٠ِ إٔ كشع جُؿذز جُغذط ،ك٢ هطؼ٢ غرٞضٚ ألٗٚ قذ٣ع آقحد ك٢ ظ٢٘

  ألٗٚ قذ٣ع آقحد  غرٞضٚ ،ك٢ ظ٢٘ (( ال طالز ُٖٔ ُْ ٣وشأ ذلحضكس جٌُطحخ ))ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

 جُشحكؼ٢جُؼِٔحء ٝجإلٓحّ   ئ٠ُ طكس جُظالز ًٔح هحٍ ؾٜٔٞسجُ٘ل٢ دالُطٚ القطٔحٍ ضٞؾٚ ك٢ ٝظ٢٘

ٛزٙ جألٗٞجع جُػالغس جُٔطٞجضشز ٝجُٔشٜٞسز  ًَٝ ع٘س ٖٓ .أٝ ئ٠ُ ًٔحٍ جُظالز ًٔح هحٍ جُك٤٘ل٤س

أٓح جُٔطٞجضشز كألٜٗح ٓوطٞع ذظذٝسٛح ػٖ سعٍٞ  · ٝئضرحػٜحٝع٘س ج٥قحد قؿس ٣ؿد جُؼَٔ ذٜح 

 جُشٝجز ك٢ج٥قحد كإ ًَ ٜٓ٘ٔح هذ ضٞكش ك٤ٚ جُظٖ جُشجؾف ذٔح غرص  ٝأٓح جُٔشٜٞسز ٝع٘س ·، هللا

 جألقٌحّ جُؼ٤ِٔس قط٠ ٝئٕ ًحٗص ك٢ ٝؾٞخ جُؼَٔ ك٢ٝجُظٖ جُشجؾف ٣ٌل٠  ·، ٖٓ جُؼذجُس ٝجُؼرؾ

  ألٕ أٍٝ ٖٓ ضِو٠ ػ٘ٚ ٤ُظ ؾٔؼحً ٓطٞجضشجً  ، ػٖ سعٍٞ هللا ظ٤٘س جُٞسٝد

 جُشحكؼ٢ ُٝوذ ضظذٟ جإلٓحّ ،ذؼغ جُؼِٔحء كأٌٗشٝج جالقطؿحؼ ذغ٘س ج٥قحد  ٝٓغ رُي كوذ شزّ 

ُٜإالء ،ٝأغرص ذحُرشٛحٕ ٝجُذ٤َُ إٔ ع٘س ج٥قحد قؿس ششػ٤س ٣ؿد جُؼَٔ ذٜح  

 ،جُرخحس١ طك٤ف : جُظكحـ جُغطس ٠ٛٝ: ذحُورٍٞ   ضِوطٜح جألٓسٝجُط٢ٖٝٓ أشٜش ًطد جُغّ٘س 

 ، ٝعٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، جُ٘غحت٢، ٝعٖ٘ جُطشٓز١  ٝعٖ٘، ٝعٖ٘ أذ٠ دجٝد ،ٝطك٤ف ٓغِْ 

  جإلٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ ٣ٝؼحف ئ٤ُٜح ٓٞؽأ جإلٓحّ ٓحُي ، ٝٓغ٘ذ



 السنة النبوية عند الشيعة
ّٕ جُش٤ؼس ٣ؼطٔذٕٝ ػ٠ِ جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس ك٢ أخز ٓؼحُْ جُذ٣ٖ أطٞالً ٝكشٝػحً ، ٣ٝؿؼِٜٞٗح  ئ

. جُٔظذس جُػح٢ٗ ذؼذ ًطحخ هللا ك٢ أخز أقٌحّ هللا 

ٞج ذٜح جٛطٔحٓحً ذحُـحً ُط٘و٤د جألقحد٣ع جُط٢  ّٔ ٝأل٤ٔٛس جُغّ٘س جُ٘ر٣ٞس ك٢ ضشش٣غ جألقٌحّ ، كوذ جٛط

ٗٞج جُكذ٣ع ك٢ ًطرْٜ ، ٝأشٜشٛح جٌُطد جألسذؼس ، ٢ٛٝ  ّٝ ذ ذٖ : جػطٔذٝج ػ٤ِٜح ، ٝد ّٔ جٌُحك٢ ُٔك

ذ 16099ك٤ٚ    ٛـ٣328ؼوٞخ ج٢٘٤ٌُِ جُٔطٞك٠ ع٘س  ّٔ  قذ٣ػحً ، ًٝطحخ ٖٓ ال ٣كؼشٙ جُلو٤ٚ ُٔك

 13095 قذ٣ػحً ، ًٝطحذ٢ جُطٜز٣د ٝك٤ٚ 9044 ٛـ ك٤ٚ 381 جُٔطٞك٠ ع٘س أُو٢ٔ ذأذ٣ٞٚذٖ 

ذ ذٖ جُكغ٤ٖ جُطٞع٢ جُٔطٞك٠ ع٘س 5511قذ٣ػحً ٝجالعطرظحس ٝك٤ٚ  ّٔ  قذ٣ػحً ُظحقرٜح جُش٤خ ٓك

َّ ذحخ ؾ٤ٔغ ٓح ٣طظَ ذٚ ٖٓ جألقحد٣ع ٝٛزٙ جٌُطد   ٛـ461 ذس ٝٓشضّرس ٣زًش ك٢ ً ّٞ   .ٓر

جُطشجظ جُ٘ر١ٞ ٝقٔح٣طٚ ٖٓ جألٝٛحّ ، ٝػغ ػِٔحؤْٛ جألعظ ٝجُوٞجػذ جُط٢ ٣ٌٖٔ  ُٝظ٤حٗس

كحُغ٘س جُٔؼطرشز ػ٘ذْٛ ٓح . جُطّٞطَ ذٜح ئ٠ُ ٓؼشكس جألقحد٣ع جُظك٤كس ٝض٤٤ٔضٛح ػٖ ؿ٤شٛح 

ٓح سٝجٙ جُظحدم ػٖ أذ٤ٚ جُرحهش ػٖ أذ٤ٚ ص٣ٖ : طّف ُْٜ ٖٓ ؽش٣ن أَٛ جُر٤ص ػٖ ؾّذْٛ ، ٣ؼ٢٘ 

جُؼحذذ٣ٖ ػٖ جُكغ٤ٖ جُغرؾ ػٖ أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػٖ سعٍٞ هللا عالّ هللا ػ٤ِْٜ ؾ٤ٔؼحً ، ًٔح 

ٝػؼٞج أ٣ؼحً ػِْ جُذسج٣س ٝجُشؾحٍ ، ٝأُّلٞج ك٤ٜح ػششجش جٌُطد ُطظل٤س جألقحد٣ع ، ٝذ٤حٕ ٓح 

. ٣ؿٞص جالػطٔحد ػ٤ِٜح ٝٓح ال ٣ؿٞص 

ٝجُكذ٣ع ػ٘ذْٛ ٣٘وغْ ئ٠ُ جُٔطٞجضش ٝج٥قحد ، ٣ٝؼٕ٘ٞ ذحُٔطٞجضش إٔ ٣٘وِٚ ؾٔحػس ذِـٞج ٖٓ 

ح . قّؿ٤س ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جألخرحس  جٌُػشز قّذجً ٣ٔ٘غ ٖٓ جضلحهْٜ ػ٠ِ جٌُزخ ، ٝال ئشٌحٍ ك٢ ّٓ ٝأ

كوذ جضلن . ٛٞ جُز١ ال ٣٘ط٢ٜ ئ٠ُ قّذ جُطٞجضش ، عٞجء أًحٕ جُشج١ٝ ٝجقذجً أٝ أًػش : ج٥قحد 

أًػشْٛ ػ٠ِ ؾٞجص جُؼَٔ ذأخرحس ج٥قحد ك٢ جألقٌحّ ، ٣ٝ٘وغْ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُخرش ئ٠ُ أسذؼس 

: أهغحّ ٢ٛٝ ًحُطح٢ُ 

.  غرطص ػذجُطٚ ذحُطش٣ن جُظك٤ف أٓح٤ٓحجُظك٤ف ٓح ئرج ًحٕ جُشج١ٝ - 1

ٚ أٝ ػذجُطٚ أٓح٤ٓحجُكغٖ ٓح ئرج ًحٕ جُشج١ٝ - 2 ّٓ .  ٓٔذٝقح ُْٝ ٣٘ض أقذ ػ٠ِ ر

. جُٔٞغن ٓح ئرج ًحٕ جُشج١ٝ ٓغِٔحً ؿ٤ش ش٤ؼ٢ ٌُٝ٘ٚ غوس أ٤ٖٓ ك٢ جُ٘وَ - 3

. جُؼؼ٤ق ٓح ال ٣غطٞك٢ جُششٝؽ جُٔطوّذٓس ًإٔ ٣ٌٕٞ جُشج١ٝ كحعوحً - 4

ْ جُغالّ ، ٣غط٘ذ جُش٤ؼس ك٢  كحُش٤ؼس ٣شٕٝٝ أقحد٣ػْٜ ػٖ ؽش٣ن جُػوحش ػٖ أتٔس آٍ جُر٤ص ػ٤ِٜ

 . ًطرْٜ جُلو٤ٜس ئ٠ُ سٝج٣حش ٓ٘وُٞس ػٖ ؽش٣ن سٝجز ٖٓ أَٛ جُر٤ص


