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نة النبويةحول الس                                                                 

  + الحساب فً الٌوم اآلخر له واحد خالك للكونإوجود = التوحٌد  ، تموم على :   السماوٌة ابتة فً جمٌع األدٌانث ← . عقيدة  الدٌن ٌتكون من : * مقدمة :

(ا٤ٚاِو ٚإٌٛاٟ٘ ) أؽىبَ + ..( اٌظلق ، ا٤ِبٔخ )أفالل١بد : رزىْٛ ِٓ  - (ثبفزالف ا٤ُِ) رقزٍف ِٓ ك٠ٓ ٢فو ←. شريعة                                               

:ٍبئو اٌشوائغ اٌَّب٠ٚخ ثؤٔٙب  رز١ّي اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ػٓ        

،            (  ٌٍٙٛخ اإل٠ّبْ ثٙب= ) ح انعمٛذجٔظٕ ،  (ؽزٝ ل١بَ اٌَبػخ طبٌؾخ ٌىً ىِبْ ِٚىبْ )= ًزَٔحان : ٌنا ف١ٙب ِٓ ←ز انشزائع انضًأٚح أخ *          

 (ْؽفع أِٓ اٌّغزّغ ٚاٌىٛلبكهح ػٍٝ رؼّٓ روث١خ أع١بي  )= خالقاال ، (رؼّٓ ؽ١بح ػبكٌخ ٌٍفوك ٚاٌّغزّغ )= دكاوألا                                                        

   

ٌٍٍَُّ ٚغ١و اٌٍَُّ.. (وعاٌؼِ )إٌفٌ ، ٚاٌل٠ٓ ، ٚاٌؼمً ، ٚاٌّبي ، ٚإًٌَ  :اٌؾفبظ ػٍٝ فٌّ: يماصذْا  *           

َُٕ  آاٌمو: ( ا٤كٌخ اٌشوػ١خ=أطٛي اٌشو٠ؼخ )=يصادرْا *           اٌّظبٌؼ اٌّوٍٍخ ، ٍل اٌنهائغ ،خ ، اإلعّبع ، اٌم١بً ، االٍزؾَبْ ، لٛي اٌظؾبثٟ ، ْ ، اٌ  

اٌـ..ا٤ػواف ، شوع ِٓ لجٍٕب ، ِواػبح اٌقالف   ػًّ أً٘ اٌّل٠ٕخ ،                                                             

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ "  (ِٕن أُٔيي ػٍٝ إٌجٟ ؽزٝ ل١بَ اٌَبػخ ٌُ ٠ؾلس ثٗ رجل٠ً أٚ رغ١١و =)ؾفع هللا ٌٗ ِؾفٛظ ث" : اٌموآْ"كراتٓا   *         ْلنَا الذِّ      " إِنَّا نَْحُن نَزَّ

    ( ٌٍٕبً وبفخ)أُهًٍ ٌٍؼب١ٌّٓ  .                  ( ٔجٟ ثؼلٖ ؽزٝ رمَٛ اٌَبػخ ال) فبرُ إٌج١١ٓ .       ( :)َثٛٓا  *         

  .. ِلٚٔخ رل٠ٕٚب كل١مب (ٚرمو٠وارٗ ألٛاٌٗ ٚأفؼبٌٗ =)ٍُٕزٗ  .                                       (اإلٌٔ ٚاٌغٓ )أُهًٍ ٌٍضَم١ٍٓ  .                                      

:  (ا٤ٚاِو ٚإٌٛاٟ٘ =  ) أدكايٓا  *         

      ْ ٚإٌَخ آِٓ اٌموٍٍٍَخ روثؾ اٌؾىُ ثّظلهٖ ا٤طٍٟ = رمَٛ ػٍٝ إٌَل  -  

(اٌـ" ..أّب اٌظللبد ٌٍفمواء " ، " ُوزت ػ١ٍىُ اٌظ١بَ"،  " ألُ اٌظالح ) "أعٍّٙب      ← آْ اٌمو.                          

َُٕخ     .                        (اٌـ.. أٔظجزٙب ، ٚلزٙب :  اٌيوبح.. شوٚؽٗ ، وفبهارٗ : اٌظ١بَ .. ػلك٘ب ، شوٚؽٙب : اٌظالح ) (   شوؽزٙب)= فظٍّزٙب     ←اٌ  

َُٕخ ( اٍزقوعٛ٘ب) = اٍزٕجطٛ٘ب     ←    ا٤ئّخ .                        .. ( ؽ١ٕفخ ، ِبٌه ، اٌشبفؼٟ ، اثٓ ؽٕجً  أثٟ ا٤ئّخ ِضً( ) فٟ اٌّنا٘ت)ِٓ اٌموآْ ٚاٌ  

كهٍٛ٘ب ٚػٍّّٛ٘ب    ←  اٌؼٍّبء .                          

(فٟ كهًٚ اٌؼٍُ)رؼٍّٛ٘ب     ←  اٌؼٛاَ   .                                       

ّ  ( اٌؼٛاَ)اٌزشى١ه فٟ أٞ ؽٍمخ ِٓ ٘نٖ اٌٍٍََخ ٘ٛ ِؾبٌٚخ ٌٙلَ اٌل٠ٓ ثبٌؾ١ٌٍٛخ ث١ٓ فُٙ ا١ٌٍَّّٓ )                               َُٕخ ، ب طؾ١ؾ  ٤ؽىبَ اٌموآْ فٙ ب ػٓ ؽو٠ك اٌزشى١ه فٟ اٌ  

غّال ال ٠ُٕزفغ ثٗ اال رالٚح ، ٠ٚزجغ وً ٍَُِ ٘ٛاٖ فٟ فّٙٗ ٚرف١َوٖ "  اٌّنا٘ت" = ئّخ ٚاٌزشى١ه فٟ ا٤       ُِ  .. !! (  ، ٚاٌزشى١ه فٟ اٌؼٍّبء ؽزٝ ٠جمٝ اٌموآْ 

   ( اٌـ.. وبٌّٛاه٠ش ، رؾو٠ُ اٌئب ، رؾو٠ُ اٌقّو ) عبء ثٕض لوآٟٔ طو٠ؼ .  :  ؼغ ٘نٖ ا٤ؽىبَث  -                 

َُٕخثٕض لوآٟٔ فظٍّ .                                             ( اٌـ.. وبٌظالح ، اٌظ١بَ ، اٌيوبح ، ِٕبٍه اٌؾظ )  زٗ اٌ

َُٕخ فمؾ .                                             رؾو٠ُ أوً ، و٠ُ اٍزؼّبي أٚأٟ اٌن٘ت ٚاٌفؼخرؾ اٌن٘ت ٚاٌؾو٠و ػٍٝ اٌوعبي ، رؾو٠ُ) ٌُ ٠ؤد ف١ٗ ٔض لوآٟٔ ثً عبء فٟ اٌ

و ا١ٍ٘٤خ ، ٍمٛؽ اٌظالح ػٓ اٌؾبئغ ٚإٌفَبء ،                                        ُّ   اٌغّغ ث١ٓ رؾو٠ُ وً مٞ ٔبة ِٓ اٌؾ١ٛأبد ٚوً مٞ ِقٍت ِٓ اٌط١ٛه، رؾو٠ُ أوً اٌُؾ

ؾوَ ١ِواس اٌغلح ح ٚفبٌزٙب ٚػّزٙب ، أاٌّو                                        ُّ    (اٌـ..  ، رؾو٠ُ اٌج١غ ػٍٝ اٌج١غ ٚاٌِقطجخ ػٍٝ اٌِقطجخ ، رؾو٠ُ ِفطجخ ٚٔىبػ اٌ

ُسوُل َفُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا "   اٍزغبثخ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ..  ٔؼًّ ثٗ أ٠ؼب  .                                         ًٌ ٌُوَحى   إِْن ُهَو إِّلَّ  َوَما ٌَنِطُك َعِن اْلَهَوى  " ، " َوَما آتَاُكُم الرَّ "  َوْح  

    جتهاد العلماء فً كل زمان من مصادرمتروكة ّل ←أحكام الولائع الُمستجدة (  )=لم ٌؤت فً المرآن أو السنة .                                    

                                   .. ألخرىالشرٌعة ا                             
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:يكاَح انُضُح *   

ُِغّال           -                  اٌّظله  اٌضبٟٔ ٌٍزشو٠غ        -                    فَوح ٌّب عبء فٟ اٌموآْ  ُِ  

                                                            ؤؽىبَ ٌُ روك فٟ اٌموآَِْزمٍخ ث -        اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌّب عبء فٟ اٌموآْ     -                   

:ح انُضُح ٛ  جد  *   

َِ " .   :يٍ انمزآٌ  -     َٙ  ٓ  ػَ  كُ ٕطِ ب ٠َ ٚ ْْ  ٜ  َٛ اٌ َٚ ااّل  َٛ ُ٘  ا ُّ ٠ُٚؼّ . " ..          ( 4،7إٌغُ )"  ٝ  ٠ُٛؽَ  ٟ  ؽْ   َّ ٚاٌؾِ  زبةُ اٌىِ  ُُ ُٙ ٍ (2اٌغّؼخ )  .. " خَ ى  

           (08النساء ) " ِٓ ٠ُطغ اٌوٍٛي فمل أؽبع هللا.  "                                               

                                   . "  َْ ؼُٛ َّ َْ ُْ رَ ْٔزُ أَ َٚ  ُْٕٗ ا َػ ْٛ  ٌ َٛ اَل رَ َٚ  ٌٍَُُٗٛ َه َٚ  َ ُٕٛا أَِؽ١ؼُٛا َّللا  َِ َٓ آ ب اٌ ِن٠ َٙ (02)ا٤ٔفبي  " ٠َب أ٠َُّ  

ٍُِٛي اِمَا "  .                                     ٌٍِو  َٚ  ِ زَِغ١جُٛا ّلِِل  ٍْ ُٕٛا ا َِ َٓ آ ب اٌ ِن٠ َٙ ب ٠ُْؾ١ِ١ى٠َب أ٠َُّ َّ ٌِ  ُْ       (02)ا٤ٔفبي ُ " كََػبُو

  يٍ انُضُح : -           

 ، فما وجدنا فٌه  وبٌنكم كتاب هللا بٌننا: ث بحدٌث من حدٌثً فٌمول حدّ ا على أرٌكته ٌُ متكئ   الرجلُ  وشن أن ٌمعدَ ٌُ " .      

  "  م هللاهللا مثل ما حرّ  م رسولُ ، أّل وإن ما حرّ  مناهوما وجدنا فٌه من حرام حرّ  ،   استحللناه من حالل       

 " .. فنٚا ػٕٟ ِٕبٍىىُ .." .  )اٌجقبهٞ(      ٟ .." ٍّ هأ٠زّٟٛٔ أُطَ  ٛا وّب ٍّ طَ . "    " معههُ ومثلُ  . " ..أّل إنً أُوتٌُت الكتابَ    

           " . ًُّ ٝ  و ٓ أث َِ ٝ   ، لبٌٛا: ٠ب هٍٛي هللا" أِزٟ ٠لفٍْٛ اٌغٕخ اال  ٝ   كفً اٌغٕخأؽبػٕٟ لبي ِٓ  ؟ ، ِٚٓ ٠ؤث ٓ ػظبٟٔ فمل أث َِ ٚ ، "  

ّٟ اٌؾٛع " كَ وِ : وزبة هللا ٍٕٚزٟ .. ٌٚٓ ٠زفولب ؽزٝ ٠َ ٛا ثؼلٞ أثلا ٍّ ْ رَّىزُ ثّٙب  ٌٓ رِؼ اف١ىُ ِب  . " .. رووذُ      ا ػٍ

    َُ ٍُٕخ اٌقٍفبء اٌواشل٠ّٕٓ . " .. فؼ١ٍىُ ث َّ  ، ِٓ ثؼل١ٞٓ ٠ّ اٌّٙلِ  زٟ ٚ  )اٌزوِنٞ(ٛا ػ١ٍٙب ثبٌٕٛاعن .." ىٛا ثٙب ُٚػؼُّ َّ ر

 )اٌجقبهٞ(مجٍه ِب لجٍّزه" ٕفغ ، ٌٚٛال أٟٔ هأ٠ذ إٌجٟ ٠ُ ر رؼو ٚال .. ٚهللا أٟ أػٍُ أٔه ؽغو الٌقطبة ػٕل رمج١ٍٗ اٌؾغو ا٤ٍٛك ".  لٛي ١ٍلٔب ػّو ثٓ ا   

ًَ  ذَ صْ " اما ؽلّ ٠ٛة اٌَق١زبٟٔ أػٓ .    َُٕخ فمبي كَ  اٌوع ِؼ  صٕب ثبٌموآْ .. فبػٍُ أٔٗ ػبي  لِّ ٕب ِٓ ٘نا ٚؽَ ػْ ثبٌ ُِ" !!.. ً 
 

  ، ٚاٌَغٛك  ونا، ٚأْ اٌووٛع ػٍٝ طفخ  ، ٚأْ اٌّغوة صالس هوؼبد ل أْ اٌظٙو أهثغ هوؼبدفٟ أٞ لُْوآْ ٚعِ  "  بَ اثٓ ؽيَ هؽّٗ هللاِػٓ اإل.    

َٕت فٟ اٌظَٛ ، ٚطفخ اٌمواءح ف١ٙب، ٚاٌَالَ ػٍٝ طفخ ونا        ٚاٌغََُٕ ٚاإلثً ٚاٌجمو، ِٚملاه  ، ، ٚث١بْ و١ف١خ ىوبح اٌن٘ت ٚاٌفؼخ ، ٚث١بْ ِب ٠ُغزَ

  ، ٚهِٟ  ٚطفخ اٌظالح ثٙب ٚثّيكٌفخ ، ِٓ ٚلذ اٌٛلٛف ثؼوفخ، ٚث١بْ أػّبي اٌؾظ  ، ِٚملاه اٌيوبح اٌّؤفٛمح ا٤ػلاك اٌّؤفٛم ِٕٙب اٌيوبح     

ػبع اٌّؾِ ٚ،  ، ٚلطغ ٠ل اٌَبهق اٌِغّبه، ٚطفخ اإلؽواَ ِٚب ٠غزٕت ف١ٗ      َاٌو       ، ٚأؽىبَ  ، ٚطفخ اٌنثبئؼ ٚاٌؼؾب٠ب ِٓ اٌّآوً  ِٚب٠ؾوَ ، ّوِ

 ؟  أٔٛاع اٌفمٗٚاٌظللبد ، ٍٚبئو، ٚث١بْ اٌوثب  ، ٚأؽىبَ اٌج١ٛع ، ٚطفخ ٚلٛع اٌطالق اٌؾلٚك     

ً عأٚأّب اٌمُْوآْ       ًُ ػٓ إٌجٟ  ووٕب ٚا٠ب٘ب ٌُ َٔلِْه و١ف ٔؼًّ ف١ٙبٌٛ رُ وً مٌه ..َّ   اإلعّبع ..ٚونٌه  ( )، ٚأّب اٌّوعٛع ا١ٌٗ فٟ وً مٌه: إٌم

 " .. ال ثل ِٓ اٌوعٛع اٌٝ اٌؾل٠شف     

 

 صالو : * انذزب عهٗ اإل

َُّ  خ :  . اٌموآْ    . شقض إٌجٟ    أكهن أػلاء اٌل٠ٓ أْ ػٕبطو لٛح  اإلٍالَ رىّٓ فٟ صالص       ٕخ. اٌ

 ٔغ١ً () وّب ؽلس فٟ اٌزٛهاح ٚاإلاكػبء رؾو٠فٗ ٚرغ١١وٖ .   ←اٌزشى١ه فٟ اٌموآْ  -      

                                       َُّ  فَورٗ..( )ٕخ . اٌزشى١ه فٟ اٌ

 ) ِٓ عّؼٖٛ ..(. اٌزشى١ه فٟ اٌظؾبثخ  ٚػلاٌزُٙ                                       

 . رؾو٠ف ِؼب١ٔٗ                                      
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 ١ٌؼغيٚا ػٓ ؽفظٗ !! ( )ػؼبف اٌٍغخ اٌؼوث١خ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ا.                                       
                                                                                   

 ثبٌطؼٓ فٟ ألٛاٌٗ ٚأفؼبٌٗ ٚاٌطؼٓ فٟ ىٚعبرٗ ←  اٌزشى١ه فٟ شقض إٌجٟ -      

                                                                                            

      -  َُّ  ثبٌزشى١ه فٟ اٌظؾبثخ ٚػلاٌزُٙ ) ِٓ ٔمٍٛ٘ب ..(. ←ٕخ  اٌزشى١ه فٟ اٌ

                                     َُّ  ٕخ ِّب أكٜ اٌٝ ػ١بػٙب ؟!!. اكػبء رؤفو ثلا٠خ رل٠ٚٓ اٌ

 . ثبٌطؼٓ فٟ وزت ا٤ؽبك٠ش فبطخ اٌِظؾبػ ِٕٙب ٚػٍٝ هأٍٙب  طؾ١ؼ اٌجقبهٞ ٚ طؾ١ؼ ٍَُِ                                    

َُّ ا.                                       ٕخ ثلػٜٛ أْ اٌموآْ ٠ىف١ٕب ..!!ٍمبؽ اٌؾبعخ اٌٟ اٌ

                                     َُّ زٛاروح فمؾ. ؽظو اٌ ُّ  ٕخ اٌزٟ ٠ُؼزل ثٙب فٟ ا٤ؽبك٠ش اٌ

 بءد فٟ ُوزُت اٌظؾبػ  . اٌزشى١ه فٟ ثؼغ ا٤ؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ ع                                    

 

 :  )ألٛاٌٗ ، أفؼبٌٗ ، رمو٠وارٗ(ُح َكار انض  ئ* تذاٚح 
     

 " ؽل٠ش مٞ اٌُق٠ٛظوح .. اػلي ٠بدمحم !" ا٤ػواة فٟ عي٠وح اٌؼوة ، ّٕبلفْٛ ٚا١ٌٙٛك فٟ اٌّل٠ٕخ اٌلو٠ش فٟ ِىخ ،  ← عصز انُثٕج  -   
      

  و ثؼؼُٙ هٚاح ا٤ؽبك٠ش ِٓ اٌظؾبثخ ٚأٔىوٚا ػلاٌزُٙ غ وفّ ١َ ق ٚشِ وَ أمَبَ ا٤ِخ اٌٝ فِ  ← انفرُح تٍٛ عهٙ ٔيعأٚح -   

 ا ٌٍزشو٠غ ِضً : اػزجبه إٌَخ ِظله    ٚهفؼٛا                                         

 ٚاٌَت ٚؽزٝ اٌزىف١و ٌىً ِٓ فبٌفُٙ () = عٛاى اٌطؼٓ . اٌجواءح ِٓ وً ِٓ فبٌفُٙ  ← اٌن٠ٓ أػٍٕٛاانخٕارج  -                     

 . اٌجواءح ِٓ ١ٍلٔب ػضّبْ فٟ ٔٙب٠خ فالفزٗ ، ِٚٓ ١ٍلٔب ػٍٟ ٌمجٌٛٗ اٌزؾى١ُ ..                                                                      

 ٠ش وً ِٓ شبهن فٟ اٌفزٕخ )أئّخ اٌُغٛه !!(. هفؼُٙ أؽبك                                                                

 . رىف١وُ٘ ِورىت اٌىج١وح .. اٌـ                                                                

ِّ ب فٟ أؽلاس اٌفزٕخ ). وفّوٚا ِؼظُ اٌظؾبثخ اال ِٓ ٚاٌٝ ػ١ٍ  ← )اٌوافؼخ( اٌن٠ٓ انشٛعح -                         ّٟ ، أثٛم لاكمْ وبٌ ٍٍَّبْ اٌفبهٍ  (ّه  ثٓ ػّوٚ ، 

 . ؽؼٕٛا فٟ ػلاٌخ اٌوٚاح ِٓ اٌظؾبثخ                                                                           

 ا ..!!ب عل٠ل  . ٚػؼٛا ا٤ؽبك٠ش اٌّىنٚثخ َٚٔجٛ٘ب اٌٝ إٌجٟ ٚآي ث١زٗ  ٚارقنٚا ِٕٙب ك٠ٕ                                                                

 . هفؼٛا ِؼظُ أؽبك٠ش وزت اٌظؾبػ ػٕل أً٘ إٌَخ ، ٚػلَ لجٌُٛٙ اال ِب عبء فٟ وزجُٙ ..                                                              

                                                                َ  وٚا اٌىض١وِٓ ا٤ؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ ثّب ٠زفك ٚأفىبهُ٘ ٚأهائُٙ ... ف

 

 اٌفبه١ٍخ   رَوة اٌىض١و ِٓ اٌفٍَفبد ←َشاغ دزكح انرزجًح انرٙ صادثد اذضاع انذٔنح اإلصاليٛح فٙ انفرٕداخ اإلصاليٛح  -

 وبٔذ رلػٛ اٌٝ رؼظ١ُ كٚهاٌؾىّخ ٚاٌؼمً  ، ٚاٌزٟ رآصود ثٙب ثؼغ اٌفوق اإلٍال١ِخ ِضً :اٌٛص١ٕخ اٌمل٠ّخ اٌزٟ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚ     

ؼزيٌخ     *         ُّ ّ  . رمل٠ُ اٌؼمً ػٍٝ إٌمً .. ػٕل رؼبهع إٌض ِغ اٌؼمً ٠مل  ←اٌ  ب ػٍٝ ِٛا اٌؼمً ٠ٚغؼٍٖٛ ؽبو

 اٌؼمً و١ٍٍٛخ ٌفُٙ إٌض ١ٌٌٚ ؽبوّب ػ١ٍٗ .. !!() .. أً٘ إٌَخ ٠َزقلِْٛ   إٌض                                

                                                                                                                        !(ثؾغ١خ اٌموآْ ٚإٌَخ)٤ٔٗ ٠ئكٞ اٌٝ االلزٕبع  ٘ٛ اٌّظله ا٤ٚي ٌٍزشو٠غ لجً اٌموآْ ٚإٌَخ . اٌؼمً                               

 . هفغ ا٤ؽبك٠ش اٌزٟ ال٠مو٘ب اٌؼمً ..                               

 ، اٌشفبػخ ٤ً٘ اٌىجبئو،ػناة اٌمجو، هإ٠خ هللا ، .. اٌـاعزّبع ا٤ِخ ػٍٝ فطؤ ..!!( ا)= عٛاى . أٔىوٚا اإلعّبع                               

 . ٚعٛة ِؼوفخ هللا ثبٌؼمً ٌٚٛ ٌُ ٠وك شوع )ك٠ٓ( ثنٌه .. !!                              
 

 

 :انًضرشزلٌٕ  -

 ) ربه٠قٗ ، ٌغبرٗ ، أك٠بٔٗ ، فٍَفبرٗ ، آكاثٗ ، فٕٛٔٗ .. اٌـ ( . ثبؽضْٛ غوث١ْٛ رقظظٛا فٟ كهاٍخ أؽٛاي اٌشوق  

 ِٓ ثلا٠خ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو    

 اٌظؾبػوآْ ٚؽغ١خ إٌَخ ٚشقض إٌجٟ ٚوزت ٚاٌىوا١٘خ ٌإلٍالَ ، أفنٚا فٟ اٌزشى١ه فٟ اٌم. ثلافغ اٌؾمل  

 . رجٕٛا شجٙبد اٌقٛاهط ٚاٌش١ؼخ ٚاٌّؼزيٌخ ٚغ١وُ٘ ٚاٌضٕبء ػ١ٍٙب ..  

  . أشٙوُ٘ اٌَّزشوق اإلٔغ١ٍيٞ " ِوع١ٍ١ٛس " اٌنٞ رقظض فٟ اٌٙغَٛ ػٍٝ إٌجٟ ٚارٙبِٗ ثؤفظغ 
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  "أطٛي اٌفمٗ اٌّؾّلٞ"اٌنٞ أٌف وزبثٗ  "عٛى٠ف شبفذ" ٚر١ٍّنٖ "عٌٛل ر١َٙو" ا١ٌٙٛكٞ  االرٙبِبد ، ٚاٌَّزشوق   

 ٍالِٟ ..!! فٟ اٌفمٗ اإل بطؾ١ؾ   اٚاؽل   بض  ١ٌٌ ٕ٘بن ؽل٠أٔٗ  ٘بعُ ف١ٗ إٌَخ  ِلػ١ب    

    رؤصو اٌىض١و ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ثٙنٖ ا٤فىبه ػٓ ؽو٠ك إٌّؼ اٌلها١ٍخ اٌزٟ شغؼٙب االٍزؼّبه ثشلح ث١ٓ أثٕبء  .  

  ؽزالي ٚؽزٌٍٝلهاٍخ ػٍٝ  أ٠لٞ ٘ئالء اٌَّزشول١ٓ ِٕن ثلا٠خ اٌموْ اٌّبػٟ أصٕبء فزوح اال ا١ٌٍَّّٓ    

  اٌّمبالد ػٕٙب  رؾذ ػٕٛاْ " رط٠ٛو اٌقطبة ٚوزبثخ   ف١ٙب ،روك٠ل٘ب ٚرؤ١ٌف اٌىزت  ا٢ْ !!، ٚأفنٚا فٟ    

 ١ٌٗ ٘نٖ ا٤فىبهِٓ ٘لَ اٌل٠ٓ ..  ااٌل٠ٕٟ " .. ِلهو١ٓ أٚغ١وِلهو١ٓ ِب رئكٞ     

    

 

 :                          شبهح ٌوفؼُٙ اٌّنا٘ت ٚاٌفوق !(ا ←ْ ؽٕفبء ٛ)أً٘ اٌموآْ = ٍَِّ ٌ َٕٛآانمز -
  ،  استحللناه ، فما وجدنا فٌه من حالل وبٌنكم كتاب هللا بٌننا: ث بحدٌث من حدٌثً فٌمول حدّ على أرٌكته ٌُ  ئ امتك الرجلُ  وشن أن ٌمعدَ ٌُ " )     
 ( ح إٌجٟ رؾم١ك ٔجٛء ← (وصححه األلبانً )أحمد والحاكم والبٌهمً"  م هللاهللا مثل ما حرّ  م رسولُ ، أّل وإن ما حرّ  مناهوما وجدنا فٌه من حرام حرّ       
 

     عّبع ، اٌم١بً ، .. اٌـ ( ٤ْ هللا رؼٙل ثؾفظٗ ، ٚالعزّبع ع١ّغ ٕىوْٚ ثبلٟ اٌّظبكه : إٌَخ ، اإل. اٌموآْ ٘ٛ اٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍزشو٠غ )٠     

          ث١ّٕب ا٤ؽبك٠ش ٕ٘بن افزالف ػٍٝ طؾزٙب ..!!                                            ، ا١ٌٍَّّٓ ػٍٝ  طؾزٗ          

  

 .. ٠ؤفنْٚ ثبٌَٕخ اٌفؼ١ٍخ اٌّزٛاروح فمؾ !!ب ِٓ هللا ٚثبٌزبٌٟ غ١و ٍِيَ ١ٌٍٍَّّٓ والَ إٌجٟ فبهط اٌموآْ ١ٌٌ ٚؽ١  .      

   اٌموآٟٔ، ثبٍزضٕبء رج١ٍغٗ ٠٣ٌبد اٌموآ١ٔخ فٙٛ ِؼظَٛ ِٓ اٌَٙٛ ٚاٌقطؤ ٚفمب ٌٍٕض  ٠ظ١ت٠ٚغٛى أْ ٠قطئ  ا. ػلَ ػظّخ إٌجٟ ، ٌىٛٔٗ ثشو       

٠ئِْٕٛ ثؼلاٌخ اٌظؾبثخ ..!! . ال       

  ٚػٍَٛ اٌموآْ  ١ٔخ ١ٌٌٚ ػٍٝ ِب ٚعل فٟ وزت اٌزفب١ٍوآ. ٠ؼزّلْٚ فٟ رلثواٌموآْ )٠وفؼْٛ وٍّخ رف١َو!!( ػٍٝ فُّٙٙ اٌؼمٍٟ ٌٍٕظٛص اٌمو     

    ؽبك٠ش ! ٍّبء اٌزف١َو اٍزٕبكُ٘ ثب٤إلٔىبهُ٘ ػٍٝ ػ       

ِ   082اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ أٞ ثؼل ِب ٠ي٠ل ػٓ  رل٠ٚٓ ا٤ؽبك٠ش اٌٝ إٌج٠ٛخ ، رؤفوػٓ رل٠ٚٓ إٌَخ . ٠مٌْٛٛ ثٕٟٙ إٌجٟ            ..  إٌجٟ ٚفبح ِٓ بػب  

 ُ٘ ِغوك  خإٌج٠ْٛ ِٓ اػزّل رظؾ١ؼ ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش أٌمٌُٛٙ )أطٛي ػٍُ اٌؾل٠ش( ؼذ فٟ رظؾ١ؼ ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ جِ إٌّٙغ١خ اٌزٟ ارُّ ٔىبه ا.      

 !! أفواك ٚرظؾ١ؾُٙ لبثً ٌٍظٛاة ٚاٌقطؤ        

    

 .. ي رل٠ٕٚٙبٚاٌّقزٍمخ ػٍٝ ٘نٖ إٌَخ لجً ٚفال ا٤ؽبك٠ش اٌّٛػٛػخكفٛي اٌؼل٠ل ِٓ .      

 

 ٔىبهُ٘ ٌظ١غخ اٌزشٙل ا  –ماْ ٚاٌزشٙل ٔٛع ِٓ اٌشون موو إٌجٟ فٟ ا٤ –االلزلاء ثٗ  اٌظالح ػٍٝ إٌجٟ رؼٕٟ –ب ُ٘ أْ : إٌجٟ ٌُ ٠ىٓ أ١ِّ إ. اكػب     

 ِٓ أعً ِظبٌؼ ِبك٠خ .ٍزؼّبه اٌفزٛؽبد اإلٍال١ِخ ٔٛع ِٓ اال -عٛاى ىٚاط اٌٍَّّخ ِٓ غ١و اٌٍَُّ  -ثوا١ّ١٘خ ٚاٌظالح اإل       

 

 * شثٓاخ دٕل انضُح :   
 عٍ كراتح ملسو هيلع هللا ىلصٚث انُثٙ ئنٗ عٓذ عًز تٍ عثذ انعزٚز ، يائح عاو تعذ ٔفاج انُثٙ ، نُّٓٛ دانشثٓح : ذأخز ذذٍٔٚ أدا -1  

 أدادٚثّ درٗ ال ذخرهػ تانمزآٌ                      

 ػٓ وزبثخ أؽبك٠ضٗ وبْ فٟ ثلا٠خ ػظو إٌجٛح ؽزٝ ال رقزٍؾ ثبٌموآْ ملسو هيلع هللا ىلص. ١ٙٔٗ انزد :           

 بدأ بعض الصحابة فً كتابة أحادٌث النبً فً صحائف خاصة أؽبك٠ضٗ فٟ ٔٙب٠خ ػظو إٌجٛح ، فمل  ػٓ وزبثخ ملسو هيلع هللا ىلص . ٌُ ٠َٕٗ                   

  طالب صحٌفة صغٌرة تشمل على :  ً بن أبًكان لعلٚ عاص )ألف حدٌث ( ،لعبد هللا بن عمرو بن ال "" الصحٌفة الصادلة  :مثل                   
 ه الصحٌفة الصحٌحة " لرواٌات أبً هرٌرة ..الخ                    بِّ نَول"همام بن مُ  ،ٌُمتل مسلم بكافر  ٌات( ، وأحكام فكان األسٌر، وأّلّ الدّ  = مل )العَ                   

 . بل أمر النبً بكتابة  خطبته ٌوم فتح مكة ألبً شاه " اكتبوا ألبً شاه.." ، وبكتابة أحكام الزكاة وأنصبتها  ،                 

 لكنها لم تخرج للناس إّل فً عهد أبً بكر وعمر                  
  من ضٌاعها   ألحادٌث رسول هللا خوفابأول تدوين رسمي ز" . على رأس المائة بعد وفاة النبً ، أمر "عمر بن عبد العزٌ                

 بعد وفاة الكثٌر من الصحابة الذٌن كانت محفوظة فً صدورهم                  
 

 كانثخار٘ ٔيضهى( ئنٗ انمزٌ انثانث انٓجز٘  انشثٓح :  ذأخز ذذٍٔٚ كرة انصذاح ) -2

لٚٔخ ِٚىزٛثخ ِٕن أٚافو ػظو إٌجٛح ٚاٌظؾبثخ  انزد :         ُِ   . ٔؼُ رؤفو رل٠ٚٓ وزت اٌظؾبػ اٌٝ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ ٌىٓ أطٌٛٙب وبٔذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
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 ٚاٌزبثؼ١ٓ                   

  لمبول وتمٌٌز شروط وأوصاف اٌىزت ثزل٠ٚٓ ا٤ؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ فمؾ )اٌظؾبػ( رل٠ٕٚب كل١مب ثؼل أْ رُ ٚػغ . أفوكد ٘نٖ                 
 "ػٍُ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً"  ٚربه٠ـ اٌوٚاح، "ػٍُ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش "  األحادٌث الصحٌحة عن غٌرها                

 

      انشثٓح : ٚزعى انثعط )انمزإٌَٓٛ( أٌ انضُح لذ ُدس فٛٓا انكثٛز يٍ األدادٚث انًكذٔتح )انًٕظٕعح( عهٗ انُثٙ -3

 هللا اال ٚث١ٕٛا ِٕيٌزٗ ِٓ ي ا١ٌٍَّّٓ أشل اٌؼٕب٠خ ثزٕم١خ إٌَخ ِٓ رٍه ا٤وبم٠ت ، فٍُ ٠لػٛا ؽلثضب ٌوٍٛ. اػزٕٝ ػٍّبء انزد :         

 ثلاػُٙ ػٍّب فو٠لا فبطب ٠َُّٝ "ػٍُ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش" عّؼٛا ف١ٗ شوٚؽ لجٛي اٌؾل٠ش ، باٌمجٛي أٚ اٌوك ث                  

 ػٍُ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً"ٚرواعُ اٌوٚاح  ١ٍٚوُ٘ "                   

 وؤِخ االٍالَ  ملسو هيلع هللا ىلص شٙل أػلاء ٘نٖ ا٤ِخ ثؤٔٗ ١ٌَذ ٕ٘بن أِخ ُػ١ٕذ ثوٚا٠خ اٌؾل٠ش ٚرٕم١ؼ ا٤فجبهفبطخ اٌّو٠ٚخ ػٓ إٌجٟ .                

  ١ٌَٛا ثموآ١١ٔٓ إٌج٠ٛخ .. ٚ٘ئالءٔىبه إٌَخ ّٔب ٠ُواك ثٗ اٌزشى١ه فٟ أؽبك٠ش إٌجٟ ر١ّٙلا إلا. ٘نا اٌيػُ ِٓ اٌموآ١١ٔٓ ٚغ١وُ٘                 

 ٚعت ؽبػخ إٌجٟ فٝ أوضو ِٓ ِبئخ آ٠خ !!أ٤ْ اٌموأْ                    

 

ّ كانضُح انُثٕٚح ٙءذراج يعّ ئنٗ شُٚ  ٚذراجّ انُاس ، ٔال ٙءانشثٓح : انمزآٌ فّٛ ذثٛاٌ نكم ش -4  أخز ُٚفضزِ ُٔٚثُٛ 

 " ، " ْٕٔ انذ٘ أَزل ئنٛكى انكراب ُيفص ال"ٙء" ، " َٔزنُا عهٛك انكراب ذثٛاَا نكم شٙءفزغُا فٙ انكراب يٍ ش " يا                

لْٚ ثٗ ِب وبْ ١ٍٚىْٛ ِٓ ػٍُ هللا ث ٟء. " ِب فوؽٕب فٟ اٌىزبة ِٓ شانزد :       ُّ واك اٌٍٛػ اٌّؾفٛظ  اٌ ُّ   ّقٍٛلبدبٌ" .. اٌىزبة = اٌ

 ١ٌٌٚ اٌموآْ وّب ٘ٛ ِفَٙٛ ِٓ أٚي ا٠٢خ :               

ْطنَا فًِ اْلِكتَ "       ا فَرَّ ٌِْه إِّلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم ۚ مَّ ٍء ۚ ثُمَّ إِلَى  َربِِّهْم ٌُْحَشُرونَ اِب ِمن شَ َوَما ِمن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض َوَّل َطائٍِر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح ًْ " 
 فال ٌُعمل ان ٌُمال أن جمٌع المخلولات من دواب وطٌور لد تم ذكرها فً المرآن !!             

  ٌٛ ٍٍّّٕب أْ اٌىزبة اٌّواك ثٗ اٌموآْ ٠ىْٛ اٌّمظٛك أْ اٌموآْ ٌُ ٠ُفّوؽ  لٟ ث١بْ  "ٟء. " ٚٔيٌٕب ػ١ٍه اٌىزبة رج١بٔب ٌىً ش             

 ِب ػٓ ؽو٠ك : آِ أؽىبَ اٌل٠ٓ    شٟء                 

 إٌض اٌموآٟٔ ٔفَٗ  )رؾو٠ُ اٌئب ، رؾو٠ُ اٌوثب  ، اٌّٛاه٠ش ..(     -             

 ْ ٘ٛ اال ٚؽٟ ٠ُٛؽٝ" )ػلك اٌظٍٛاد ، أٔظجخ اٌووبح ..(اث١بْ إٌض اٌموآٟٔ ػٍٝ ٌَبْ ٔج١ٗ " ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ  -             

 ب اٍزغبثخ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ :اٌؾىُ ٌُ ٠ؤد ثٕض لوآٟٔ ثً عبء فٟ إٌَخ فمؾ .. ٠ُئفن ثٗ أ٠ؼ   -             

 ٓ ٌٍٕبً ِب ُّٔيي ا١ٌُٙ ٌٚؼٍُٙ ٠زفىوْٚ "   لقنٖٚ ِٚبٔٙبوُ ػٕٗ فبٔزٙٛا " ، " ٌزُج١ِّ ربوُ اٌوٍٛي آ" ِٚب                    

 

رٕاذز ٔ انشثٓح :  االدرجاج تانخثز – 5 ًُ  َكار االدرجاج تخثز اٜداد ..!ئ)انذذٚث( ان

 هم على الكذب .. ؟( ٌستحٌل تواطإاألحادٌث المتواترة = . رواها عدد كبٌر من الرواة )العدد  -انزد  :         

 ا ممارنة بؤحدٌث اآلحادعددها للٌل جد  . كلها صحٌحة     .   . تلً المرآن )من حٌث الثبوت( فً المنزلة                                                 

 أكثر أحادٌث النبً ، تشمل :  -منها الصحٌح والحسن والضعٌف  -  ةأحادٌث اآلحاد = رواها عدد ألل من الروا -               

 )ما انفرد به راو واحد فً أي من طبمات السند( الغريب )ّلٌمل عن اثنٌن فً كل طبمة(  ، العزيز ) ّلٌمل عن ثالثة فً كل طبمة(  ، المشهور    

 أجمع أهل الُسنة والجماعة على أن معظم أحادٌث الُسنة من أحادٌث اآلحاد الصحبحة ٌإخذ منها األحكام وتعتبر                 

 المصدر الثانً من مصادر الشرٌعة                

 

 )مسلم(شيئا فليمحه "  يال القرآن ، ومن كتب عنإال تكتبوا عني شيئا  " ملسو هيلع هللا ىلصحجية للسنة لقوله  الشبهة : ال -6

 أحادٌثه فً خر عصر النبوة بكتابة ملسو هيلع هللا ىلص. أمره         ؟! بنص من السنة . كٌف ننفً حجٌة السنةالرد :      

 

 وحي أو رسالة ..!! أنبياء أو الشبهة : عند بعض المعتزلة.. يمكن أن ي هتدى إلى هللا بالعقل المجرد بال -7

  ٚعٛك هللا ٤ٔٗ ِغ رفبٚد اٌؼمٛي ، ٕ٘بن ػمً  لل ٠َزلي ػٍٝ هللا ف١لفً اٌغٕخ ، ٝاٌؼمً ٚؽلٖ ال٠َزط١غ االٍزلالي ػٍ  الرد :           

بٌَِن َحتَّى  نَْبعََث َرُسوّل  َوَما كُ ف١لفً إٌبه"   فو ال٠َزلي ػ١ٍٗٚػمً آ                       " ..!! نَّا ُمعَذِّ  

 

 من هم الم شككون في السنة اليوم  ؟  الشبهة : - 8

 هم أحد أربعة : الرد :      

 والحمد والعداوة ألهل السنة  وصوّل إلى هدفها  بماٌا المذاهب الهدامة التً أظهرت اإلسالم وأضمرت الكفر -       

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya38.html
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 فساد عمٌدة المسلمٌن والصد عن سبٌل هللاإالخبٌث من          

 ه وشبابه لتكونئفساد أبناإاإلسالم ولٌن الٌهود والنصارى رغبة فً التشكٌن فً اتباعا للضالٌن من المستشر -       

 لهم الكلمة العلٌا على البالد والعباد ..         

 مرٌدو الُشهرة وراغبو األلماب.. الذٌن ٌمبلون أن ٌكونوا مطاٌا ذلٌلة  ألعداء الدٌن من مستشرلٌن ومالحدة  -       

 تجدٌد الخطاب الدٌنً"       " تنمٌة التراث" و" "التنوٌر" ،وخبثاء ٌُخفون أهدافهم من طعن وتشكٌن وتشوٌه تحت دعاوي          

 جاهلون بمكانة السنة وعلومها ممن انخدعوا بؤلوال بعض الضالٌن من أن الُسنة لد تعرضت للنسٌان والتغٌٌر.. -       

 

 ُح انُثٕٚح :* ذذٍٔٚ انض  
            

 )صفاء األذهان ولوة الحفظ( نملت إلٌنا األحادٌث من الصحابة عن طرٌك الحفظ     في بداية عصر النبوة -            

 ا من اختالط األحادٌث بآٌات المرآن ...كتابة أحادٌثه خوف  لنهً النبً عن                                              

          

 كتابة أحادٌث النبً فً صحائف خاصة مثل :بدأ بعض الصحابة فً  في نهاية عصر النبوة  -            

 ألف حدٌث ( )لعبد هللا بن عمرو بن العاص  " الصحٌفة الصادلة   .                  

 ٌرعاها (بن العاص كان ٌموم علبها =  أرض تصدق بها أبوه عمرو =)" ما ٌُرغبّنً فً هذه الحٌاة إّل الصادلة والَوَهط  " عن عبد هللا بن عمرو              

 بكافر  ٌُمتل مسلم مل )=الّدٌات( ، وأحكام فكان األسٌر، وأّلالعَ بن أبً طالب صحٌفة صغٌرة تشمل على :  ً. كان لعل                 

 " لرواٌات أبً هرٌرة " الصحٌفة الصحٌحة ه " بِّ نَ ام بن مُ . كان ل"همَّ                  

 ى" صحائف صغٌرة ..فَ وْ " عبد هللا بن أبً أَ بادة" ، و" جابر بن س ُمرة " ، و. كان ل"سعد بن عُ                  

 )البخاري(. أمر النبً بكتابة  خطبته ٌوم فتح مكة ألبً شاه " اكتبوا ألبً شاه.."                  

 عهد أبً بكر وعمر! . أمر النبً بكتابة أحكام الزكاة وأنصبتها  ، لكنها لم تخرج للناس إّل فً                 

 

 الطبقة الثانية )عصر التابعين( :  -           

        ا  على رأس المائة عام من ا رسمٌ  كان الخلٌفة "عمر بن عبد العزٌز"  أول من أمر بتدوٌن أحادٌث رسول هللا تدوٌن       

 .ر الصحابة فً األمصار وموت الكثٌر منهم رأى اتساع الفتوحات اإلسالمٌة وانتشا وذلن  حٌن البعثة ،     

 

 الطبقة الثالثة ) تابعي التابعين ( :  -          

 كان التدوٌن ٌموم على جمع أحادٌث رسول هللا مختلطا بؤلوال الصحابة  وفتاوى االتابعٌن مرتبا حسب أبواب الفمه..      

 األوزاعً بالشام .. ( –عبد هللا بن وهب بمصر  –سفٌان الثوري بالكوفة  –) اإلمام مالن بن أنس " الموطؤ " بالمدٌنة     

 

 عام من الهجرة ( :  الطبقة الرابعة )على رأس المائتي  -         
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  امع  مزج األحادٌث الصحٌحة بغٌره ، وإن تعدد الموضوع ، ٌد" بجمع أحادٌث كل صحابً على ِحَدىأُلفت " المسان     

 أحمد " ألحمد بن حنبل ("مسند )       

 

 الطبقة الخامسة ) تدوين الحديث الصحيح المجرد ( :  -         

 " صحٌح البخاري "، ثم تاله تلمٌذه " اإلمام مسلم " فرد الحدٌث الصحٌح فمط فً كتابهكان " اإلمام البخاري  " أول من أ    

 * أقسام الحديث :      

  )موضوع الحدٌث(متن الحديث   -            )رواة الحدٌث(سند الحديث   - ٌتكون الحدٌث من :        

              " إنما األعمال بالنٌات ... "  أن النبً لال     عن" ا " عن "ب" عن "ج"                                                

 ا ، وإنما ٌكتسب الحدٌث صفته من حٌث الموة والضعف على حسب السند ..نادر  ٌدخل فً اّلعتبار إّل  ٌالحظ :  . متن الحدٌث ّل        

 . الحدٌث " المعنعن " = أخبرنا فالن عن فالن = "عن" تفٌد السماع أو اللماء أو طول الصحبة بٌن راوي الحدٌث ومن حدث عنه                    

 ()لد ٌكون لرأ له أو سمع من أحد تالمٌذه ع أواللماء اتستلزم السم أن فالن ..= " أن" ّل " = حدثنا فالن نؤ. الحدٌث "المإن                    

 مثال : حدثنا " ا "  عن "ب"  أن " ج"  عن "د" أن " ن" لال ....                                       

 " نا " = أخبرنا ) أخبرنا "س" أن "ص" نا " ل" ( ، .  " ثنا " = حدثنا ) حدثنا " ا " عن "ب" ثنا "ج" ( ،                    

 " ( أخبرنا " س" عن " ص " أن "عد آخر ) أخبرنا " ا " أن "ب " ح  " ح " = تحول السند إلً سن  .                

 )النوعٌة( :   من حيث المصدر المضاف إليه*   

 عن مالن عن نافع عن عبد هللا بن عمر عن النبى انه لال ".. .          :( ملسو هيلع هللا ىلص ًإلى النب )مضافالمرفوع   -       

                             ..مرنا أن عن مالن عن نافع عن عبد هللا بن عمر أنه لال " أُ  : ( ًإلى الصحاب )مضاف الموقوف  -       

 لال " من السنة فعل كذا ..."عن مالن عن نافع أنه     : (ًإلى التابع )مضاف المقطوع  -       

        

      طبمة العبرة بؤلل عدد من الرواة فً أي -الطبمة = الرواة من الصحابة أو التابعٌن أو تابعً التابعٌن )  *  من حيث تعدد األسانيد

 (السند من طبمات                                                   

 ...." أن النبى لال " كذا عن" ن عن ل عن معن " أ  عن ب عن ج .." عن "س عن ص عن ع .."   :  متواتر -    

 "ج" و "ع"  و "م" صحابة    -"ب" و"ص" و"ل"  تابعٌن     -بعً التابعٌن تا "أ" و "س" و "ن"                    

  .. هم على الكذبإٌستحٌل تواط؟(  48 - 08:  العدد )فى كل طبمة  دد كبٌر من الرواةع ارواه .  

 ةصحٌح ا. كله           فً المنزلة   )من حٌث الثبوت(لً المرآن ت  . 

 أكثر أحادٌث النبً ، ٌشمل :  -منه الصحٌح والحسن والضعٌف  - ةعدد ألل من الروا ارواه  :  حادآ -   
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 )ما انفرد به راو واحد فً أي من طبمات السند( الغريب ،ٌمل عن اثنٌن فً كل طبمة(   )ّلالعزيز  ،ٌمل عن ثالثة فً كل طبمة(   ) ّل المشهور  

 *  من حيث شروط وأوصاف قبول الحديث :    

  .  بعد ولوع الفتنة بٌن سٌدنا على ومعاوٌة ، واشتداد الخالفات السٌاسٌة والمذهبٌة ، بدأت األحادٌث الموضوعة فى الظهور من أصحاب 

   والطوائف المذهبٌة المختلفةلبدع ا    

  شروط وأوصاف والموضوعة بوضع ألحادٌث الضعٌفة الوبلت حركة الوضع هذه بحركة لوٌة جبارة من علماء السنة لكشف هذه   .  

                   لمبول وتمٌٌز األحادٌث الصحٌحة عن غٌرها ، وتشمل :     

   موافمة متن الحدٌث لكتاب هللا وسنة رسوله (=  ) شروط تتعلق بالمتن             )رواة الحدٌث( تتعلق بالسندشروط        

 السالمة من العلل( : –السالمة من الشذوذ  –اتصال السند  –الضبط  –)العدالة شروط تتعلق بالسند :   -

ا ، عالال  ،=  = الراوى ثمة (الفسك  xالعدالة ) العدالة .        .. الخ ا، ورع   )اختالف( بالغ ا أن ٌكون الراوى مسلم 

 =  درجة الحفظ واإلتمان  . الضبط     

 بمعرفة تراجم الرواة ،عدم وجود فجوة زمانٌة أو مكانٌة بٌن اثنٌن من الرواة =    . اتصال السند     
  ()علم الرجال ، علم الجرح والتعدٌل                                      

 عدم مخالفة الراوي الثمة لمن هو أوثك منه من حٌث الزٌادة أو النمصان   = . السالمة من الشذوذ    

 السالمة من األخطاء=   السالمة من العلل .    

  تنمسم األحادٌث من حٌث شروط المبول إلى :  بناء  علٌه ، -       

 )ضعٌف(* مردود        مقبول        *                     

 : ٌشمل* الحديث المقبول   

 نمله العدل ، الضابط ، بسند متصل دون شذوذ أو علة يهو الحدٌث الذ : الصحيح.    
 دون شذوذ أو علة ا، بسند متصل األلل ضبط   نمله العدل، يث الذهو الحدٌ  :الحسن  .   

 ..(غٌر معروف(= )) للة الضبط = سوء حفظ ، أو للة تركٌز أو جهالة أحد من الرواة                            

 عند :ا من شروط المبول ، ٌشمل ٌفتمد شرط  =  )الضعيف(* الحديث المردود  

 المنكر  ، المترون  ، الُمَضعّف ،  المجهول ، .. .  فمد العدالة    
 ل ، ..ضَ عْ ل ، المُ رسَ نمطع، المُ ك ، المُ لّ عَ المُ  .  فمد اتصال السند    
 للّ عَ المُ  لل .  فمد السالمة من العِ   
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 :  )اختالف(  االستدالل بالحديث الضعيف   

 :  ٌجوز بشروط  -               وز       ّل ٌج  -                   

 إخذ منه أحكام    ت. ّل           فضائل األعمال فمط     ً.  ٌإخذ به  ف    

 شار إلى ضعفه. أن ٌُ              حٌح  .  أّل ٌكون فى الباب حدٌث ص    

 أن ٌتفك مع أصل من أصول الشرٌعة .     

 ألن إتمان العمل ٌتفك والشرٌعة !، حدٌث ضعٌف ٌمكن اّلستدّلل بهتمنه "مثال : " إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال  أن ٌُ  

 الحديث الموضوع :  *   

 لم ٌمله أو ٌفعله أو ٌمره(  ) اً اختالل ا وكذب  سب إلى النبنُ  . هو ما      

 ظهور هذه األحادٌث بعد أحداث الفتنة وانمسام األمة إلى  شٌع وأحزاب وفرق،  .  بدأ      

 ..تدعٌم أرائها بوضع األحادٌث والكذب على رسول هللا  لة كل فرلةومحاو          

ًّ متعمد ا .  خطورته         ، فلٌتبوأ ممعده من النار " " من كذب عل

          نتعالٌم اإلسالم عن طرٌك أبناء األمم الموتورة والمنافمٌتحرٌف   - .  أسباب وضع األحادٌث :      

         ًوالطائف ًالتعصب المذهب  -        اندّلع الفتن والصراعات السٌاسٌة  -          

 ) الكثٌر من أحادٌث فضائل السور !!( ًالطاعات والترهٌب من المعاص ًالترغٌب ف  -          

 المصاصون وراغبو اّلرتزاق والتكسب   -لتمرب إلى األمراء والحكام ا  -          

 )حادثة ٌحً بن معٌن وأحمد بن حنبل مع أحد المصاصٌن !(             

                

 على ماسبق ، األحاديث إما : بناء      

 إخذ منها األحكام (=  مإكد أن النبً لالها ) ت    .  صحيحة      

 ٌإخذ بها فً فضائل األعمال( –إخذ منها األحكام ت =  شن فً أن النبً لالها )ّل     .  ضعيفة      

 مكذوبة (  =  مإكد أن النبً لم ٌملها  )  .  موضوعة      

 

 :٘* اإلياو انثخار     
                        

 "  ٘عثذ هللا دمحم تٍ ئصًاعٛم انثخار ٕانًإيٍُٛ فٙ انذذٚث أت ح انذاكى أيٛزُ ج  ْٕ  "  اإلياو  انذافع انذُ             

    

 ػبِب 20ػٓ  )١ٌٍخ ػ١ل اٌفطو(ب ٠َٛ اٌغّؼخ أ٠ؼ   ٟ٘ـ ثجقبهٜ ثو١ٍٚب ، ٚرٛف492ٌٚل ٠َٛ اٌغّؼخ فٟ شٛاي   - 
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ب  -   ّ  ؽزٝ   (ملسو هيلع هللا ىلص)ا٘زُ ٌٚٚغ ِٕن طغوٖ ثؾفع أؽبك٠ش هٍٛي هللا  –، ٚؽفع اٌموآْ فٟ اٌؼبشوح ِٓ ػّوٖ  ٔشؤ ٠ز١

 .." ٞ ٠ؾفع ٍجؼ١ٓ آٌف ؽل٠شوبْ إٌبً ٠زؼغجْٛ ِٕٗ لبئ١ٍٓ ".. ٘نا اٌغالَ اٌن     

 ؽىبَ ٚاٌمؼب٠ب اٌزٟ ؽىُ ف١ٙب اٌظؾبثخ " ٚ٘ٛ فٟ اٌَبكٍخ ػشو ِٓ ػّوٖ رٕبٚي ف١ٗ ا٤ ا٤لؼ١خ أٌف وزبة "  - 

 وبْ ٠ٕظو فٟ اٌىزبة ِوح ٚاؽلح ف١ؾفع ِب ف١ٗ ِٓ ٔظوح ٚاؽلح...!  - 

 أٌف ؽل٠ش غ١و طؾ١ؼ..! " ٟوبْ ٠مٛي ػٓ ٔفَٗ  "..أؽفع ِبئخ أٌف ؽل٠ش طؾ١ؼ ، ِٚبئز  - 

بوبْ ٠وٚ  -          ٚاٌزبثؼ١ٓ ٌِٚٛلُ٘ ٚٔشؤرُٙ ١ٍٚوُ٘ ِّٚبرُٙ "ٚأػوف أٍب١ٔلٖ ِٓ اٌظؾبثخ  اال ب"ٚهللا ِب ه٠ٚذ ؽل٠ض   ٜ  أ٠ؼ 

 ..!وبْ ٠مَٛ ثؼل اٌزوا٠ٚؼ فٟ هِؼبْ ثضٍش اٌموآْ ، فىبْ ٠قزُ اٌموآْ وً صالصخ ١ٌبي    - 

 ػظّٗ اٌؼٍّبء غب٠خ اٌزؼظ١ُ : - 

 ش١ٛفٗ ، ٚألوأٗ ، ٚرالِنرٗ .. !!   . أعّغ ػٍٝ اِبِزٗ                     

 ١ٍل اٌّؾلص١ٓ .." ٗ ، ٠ٚبلجً هع١ٍه ٠ب ؽج١ت اٌؾل٠ش فٟ ػٍٍأ ٟ" كػٕوٍّب كفً ػ١ٍٗ ٠مٛي : )طبؽت طؾ١ؼ ٍَُِ(. وبْ اإلِبَ ٍَُِ                   

 

 ٔرعّ :  - 

 ؽواَ ..". ا لؾ ِٕن ػٍّذ أْ اٌغ١جخَ أؽل   ػٓ ٔفَٗ  " .. ِب اغزجذُ  ٞ.  ٠مٛي اإلِبَ اٌجقبه         

 الف كهُ٘ فمبي ٌُٙ أظوفٛا ا١ٌٍٍخ فغبءٖ ِٓ اٌغل رغبه  آ خ.  عبءٖ رغبه ثبٌؼش١خ ١ٌشزوٚا ِٕٗ ثؼبػخ ثقَّ         

 كفؼٙب اٌٝ ا١ٌٚ٤ٓ ، ٚال أؽت أْ أمغ ١ٔزٝ .."أٔٝ ٠ٛٔذ أْ ا" ..آفوْٚ  ػوػٛا ػ١ٍٗ ػشوح أالف كهُ٘ فمبي ٌُٙ             

 فبما اٌئجٛه  ٟ فٕظوٚامأآ ٞشٟء ٘نا اٌن أٞأصٕبء طالرٗ فٍّب لؼٝ اٌظالح لبي أظوٚا  )كثٛه(.  ٌَؼٗ ىٔجٛه          

 ٌُٚ ٠مطغ طالرٗ. .! فٟ ٍجؼخ ػشو ِٛػؼ ب )ٌلغٗ(لل  ٚهِٗ             

ِ  ٌّلح أهثؼ١)اإلكاَ = ِب ٠ئوً ِغ اٌقجي( .  ظً ال ٠ؤرلَ            ؽزٝ ِوع ، فؼغؾ ػ١ٍٗ أطؾبثٗ ؽزٝ ٠ؤرلَ ، فؤوً   بٓ ػب

 ..!!ِغ اٌقجي ٍىو            

  

 شجاعرّ :  - 

 ٚوزبة "اٌزبه٠ـ " ١ٌموأّ٘ب  )طؾ١ؼ اٌجقبهٞ(ثؼل ػٛكرٗ اٌٝ ثقبهٜ ٍؤٌٗ ٚا١ٌٙب أْ ٠ؾًّ ا١ٌٗ وزبة " اٌغبِغ "     

 ٔٝ ال أمي اٌؼٍُ ٚال أؽٍّٗ ػٍٝ أثٛاة اٌَالؽ١ٓ، فبْ وبٔذ ٌه ؽبعخ ا.. ١ٗ  ٚػٍٝ أٚالكٖ  ، فؤهًٍ ا١ٌٗ "ػٍ   

 ػنه ػٕل هللا   ٟفبِٕؼٕٟ ِٓ اٌّغٌٍ ١ٌىْٛ ٌ ٟ، فبْ ٌُ ٠ؼغجه لٌٛٞ أٚ فٟ َِغل ٟفٍزؾؼؤٟ فٟ ث١ز ٞػٕل   

 ال أوزُ اٌؼٍُ .. " ٠َٟٛ  اٌم١بِخ أٔ    

 ٔفاذّ :  - 

ب 20ػٓ رٛفٝ اإلِبَ اٌجقبهٞ        ِ   ٘ـ ، ٚثؼل كفٕٗ فبػ ِٓ رواة اٌمجو 052ٍٕخ  )١ٌٍخ ػ١ل اٌفطو(اٌغّؼخ ٠َٛ  ػب

 اٌَّه ٌؼلح أ٠بَ ِّب عؼً إٌبً ٠ؤفنْٚ ِٓ رواة لجوٖ .. !هائؾخ     

   

 :صذٛخ انثخارٖ  

 ٔصُُّ ٔأٚايّ " (ملسو هيلع هللا ىلص)" انجايع انصذٛخ انًضُذ انًخرصز يٍ دذٚث رصٕل هللا                      

 

 ٠نة ثٙب ػٓ هٍٛي هللا .. " خٚث١لٖ ِوٚؽ (ملسو هيلع هللا ىلص)هٍٛي هللا  ٞٔٗ ٠مف ث١ٓ ٠لأهأٜ فٟ ِٕبِٗ  ".. * انزؤٚا   
     ٍُ َ  ، ػبك(  ٞة أآ ة  ٤ٔٗ  وٍّب مُ  باٌنثبة مثبث   ِّّٟ )٠نة = ٠جؼل اٌنثبة ، ٚ  اٌىناث١ٓ ػٓ هٍٛي هللا ثؤٔٗ ١ٍنةُّ و ٌٗ اٌؼٍّبء ٘نٖ اٌوإ٠ب ف
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 غ١و ِىوهؽل٠ش  0224ٟ ِٕٙب ؽٛاٌ ؽل٠ش 2025ٟ ػٍٝ ؽٛاٌ ٠ٞؾزٜٛ وزبة طؾ١ؼ اٌجقبه  -   

 ، ٚل١ً غ١و مٌهغ١و ِىوه  ٚل١ً أهثؼخ أٌف ؽل٠ش )رىواه اٌؾل٠ش  اِب الفزالف إٌَل أٚ الشزّبٌٗ ػٍٝ أوضو ِٓ ؽىُ ( ،      

      

١َو الح ، وزبة اٌيٚاط)وزبة اٌطٙبهح ، وزبة اٌظاٌٝ ِبئخ وزبة  ٠ٞمَُ وزبة طؾ١ؼ اٌجقبه  -    َِّ  ،   ، وزبة اٌج١ٛع ، وزبة اٌ

 ، رؾذ وً ِٕٙب فظٛي ِقزٍفخ ثبة 0252ٟ ٚرؾذ وً وزبة أثٛاة ِقزٍفخ ثٍغذ ؽٛاٌ وزبة اٌّٛاه٠ش .. اٌـ(       

        

 ِٓ ِب ٠موة ِٓ ٍزّبئخ أٌف ؽل٠ش فٟ ٍذ    (ٞطؾ١ؼ اٌجقبه ٞ)أعذ اٌظؾ١ؼ ".. فوّ   ٠ٞمٛي اإلِبَ اٌجقبه  -   

 اغزٍَذ لجٍٗ ٚط١ٍذ هوؼز١ٓ . . ! ٍٕخ ، ِب ٚػؼذ ف١ٗ ؽل٠ضب االػشوح       

        

 ش وٍُٙ ٠مٛي اإل٠ّبْ لٛال ٚػّال "ؽت ؽل٠ٌف ٚصّب١ٔٓ هعال  ١ٌٌ ف١ُٙ اال طبلبي هؽّٗ هللا " .. وزجذ ػٓ أ  -  

       

  -    َ  "ٞوػ طؾ١ؼ اٌجقبهفٟ ش ٞفزؼ اٌجبه" فٟ وزبثٗ "ٟو طؾ١ؼ اٌجقبهٞ " اثٓ ؽغو اٌؼَمالٔأشٙو ِٓ ف

      

 ٌىً ِٓ هٜٚ وزبثٗ "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ"..  )ٚوبْ ِغبة اٌلػٛح(كػب اإلِبَ اٌجقبهٞ    -   

 

 فعهّ :*   

 )ػٕل عّٙٛه اٌؼٍّبء(.  أطؼ وزبة ػٍٝ ٚعٗ ا٤هع ثؼل وزبة هللا       
 أئّخ ػٍُ اٌؾل٠ش  ِٓ َِزٜٛ اٌجقبهٞ  ..!! ( ٠ؼٕٟ أٔٗ غ١و لبثً ٌٍٕمل ، ٌٚىٓ ٠غٛى ٔملٖ ِٓ )  أطؼ وزبة ال                 

        

 ثب٤ى٘و ٞفزّخ اٌجقبه    )ػٕل ؽلٚس عفبف(ٝ ثمواءرٗ اٌغّبَ َزَمَ .  ٠ُ       

      

 ة "أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ فٟ اٌؾل٠ش " ٞت اٌجقبهمّ ثفؼٍٗ ٌُ .       
 )افزجبه أً٘ اٌؼواق ٌٗ ثوٚا٠خ ِبئخ ؽل٠ش ِمٍٛثخ ا٤ٍب١ٔل ٚاٌّزٓ ِٓ ػشوح هعبي ، ٚل١بَ اٌجقبهٞ ثزظؾ١ؼ ا٤ٍب١ٔل ػٍٝ اٌّزْٛ!(            

        

      ُٚ َُ  لَ عِ .  ِب   ولذ ..!فٟ ِووت فغولذ ، أٚ فٟ هؽً ف

    

   رَؼْٛ أٌف هعً ، ٚهٜٚ ػٕٗ  ٟؽٛاٌ ٞ شقظ١ ب" ِٓ اإلِبَ اٌجقبهٞ.  ٍّغ وزبة "طؾ١ؼ اٌجقبه     

        .. ٚ  ِبئخ أٌف ها ٟؽٛاٌ        

  

 : ٘* شثٓاخ دٕل صذٛخ انثخار

 ألكثز دًهح ذشكٛك يٍ أدعٛاء انعهى "صذٛخ انثخار٘ "  ذعزض انشثٓح : -1     

 "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" أوضو وزت ا٤ؽبك٠ش ٔملا ٚؽؼٕب ٌَجج١ٓ : - انزد :          

     ، ٚلل ػظُ هللا ٘نٖ ا٤ِخ ِٓ أْ رغزّغ ػٍٝ ػالٌخ ..اعّبع ا٤ِخ ػٍٝ طؾزٗ   .                         

 ٠َمؾ ثبلٟ وزت ا٤ؽبك٠ش ٠ٚطؼٓ فٟ إٌَخ )وؼوة اٌوإًٚ(  ، فؼوثٗ  ر١ّيٖ ثىٛٔٗ أطؼ وزت إٌَخ إٌج٠ٛخ .                         

 رقبٌف  ٟٔىبه ا٤ؽبك٠ش اٌزا١ٌَٚٛا ِٓ ػٍّبء اٌؾل٠ش .. ٠و٠لْٚ  طؾبة ٜ٘ٛ ٚأً٘ ثلع أٓ اٌطبػ١ٕوضو أ -                    
  مع العلم بان العمول  فٛ٘ب ،رمجٍٙب ػمٌُٛٙ .. فبْ ارفمذ ِغ ٘ٛاُ٘ طؾؾٛ٘ب ٚلجٍٛ٘ب ٚاال ػؼّ  ٚ الأِن٘جُٙ                      
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  فهمهم  ىن تستوعب بعض األحادٌث وّل ٌرلأفً حكمها وفً معرفتها وكثٌر من العمول ّل ٌمكن  تختلف                   

 !! درجات الصحة ىنها فً أعلأفٌحكمون علٌها بالضعف مع  لٌهاإ                   

 ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أؽبك٠ش ػؼ١فخ !!ؼ اٌجقبهٞ . طؾ١  اٌزشى١ه ٚاٌطؼٓ ٠لٚه ؽٛي : -                  

 ػبَ ثؼل ٚفبح إٌجٟ .. 022. طؾ١ؼ اٌجقبهٞ رُ رؤ١ٌفٗ                                                           

 ػبَ ؟؟ 42أٌف ؽل٠ش ػٍٝ ِلٜ  222. طؾ١ؼ اٌجقبهٞ رُ عّؼٗ ِٓ                                                           

ُِؾت غ١وح  ا" طؾ١ؼ اٌجقبهٞ " ٠ىْٛ اٌزشى١ه فٟ يهذٕظح :               بب ػٓ ٍٕخ هٍٛي هللا أٚ ِٓ فج١ش أزمبط  ٚكفبػ   ِب ِٓ 

 ٚؽؼٕب ٤طؼ وزت أؽبك٠ش هٍٛي هللا .. !!                            

 

 !! عهٗ أدادٚث ظعٛفح  ) يعهمح ٔيزصهح ( ٔصذٛخ يضهى : ٚذرٕ٘ صذٛخ انثخار٘ حانشثٓ -2   

 : حد رجلٌنأفً عصرنا صحٌح البخاري احادٌث ضعٌفة  ن فًؤلذٌن ٌحاولون الزعم با - انزد  :       
    تجرٌح السنة  ٌعنً فً السنة تجرٌح أصح كتابألن  نة النبوٌةب الس  لمدح فً أصح كتاعامد متعمد .        
  للتشرٌع بعد المرآنالمصدر الثانً  هدم  كلها وبالتالً         
  الضاللإّل تابع ألهل  ولٌس دراٌةوالزٌغ، فال علم له وّل  ى، وٌتبع أصحاب الهو جاهل بحمائك علم الحدٌث وأ.        

  )اٌلهالطٕٟ ٚاٌج١ٙمٟ(  ظخ وبٔذ ِؾً أزمبك ِٓ ثؼغ اٌّؾلّص١ٓ ٚاٌُؾفّب٠قٍٛ "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" ِٓ أؽبك٠ش ل١ٍٍ ال -                

  فٟ ِغٍّٗ .. طؾخ اٌىزبة ٟارملػ ف اٌمٍخ اٌزٟ ي ِٓ ٌىٕٙب                         

  ٌىٓ ِٓ ؽ١ش ػلَ أطجبقؽبك٠ش ِٓ ؽ١ش اٌؼؼف أٚ ػلَ اٌظؾخ غٍت ٘نا االٔزمبك ٌُ ٠ىٓ ؽؼٕب فٝ ا٤أ -                      

  اٌٍَف  ِٚؼظّٙب ِوكٚك ػ١ٍٗ ِٓ ػٍّبء ّب١ٙوزبث ٟؽبك٠ش فاٌزٟ اشزوؽٙب اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٌمجٛي ا٤ اٌشوٚؽ                  

 ؽغو اٌؼَمالٟٔ ( .. ثِٓملِخ " فزؼ اٌجبهٞ فٟ شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" ال)ٚأً٘ اٌؾل٠ش                    

  "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ"٠ملػ فٟ طؾخ  الٚ ا٤ؽبك٠شلا )ٔبكه!( ثبٌَٕجخ ٌجبلٟ ػلك ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش ل١ًٍ ع   -                  

 "طؾ١ؼ ٍَُِ"أٚ                  

 ِب :، اّٙب ١ب ِٓ ا٤ؽبك٠ش اٌّؼٍمخ ٚاٌّوٍٍخ فٟ طؾ١ؾأٚهك اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ثؼؼ    -               

 أٚ   ج١بْ االفزالف اٌٛالغ ف١ٙب ثبإلر١بْ ثٙب ِوٍٍخ ثؼل أْ ٚهكد َِٕلٖ !. ٌ   أٚ              ا ٌٍَٕلافزظبه   .      

 ؽبك٠ش ثَٕل وبًِ فٟ هٚا٠بد أفوٜ فٟ اٌظؾ١ؾ١ٓ أٚ فٟ غ١وّ٘ب ا٤ٛهٚك رٍه . ٌ      

         

ع     ًُ زص  ه  ٚالدع : انفزق تٍٛ انذذٚث ان ًُ  م :ك ٔانذذٚث ان

   ْ إٌجٟ لبي "  ... "أأ " ػٓ " ة" ػٓ "ط " ػٓ " ك "  ػٓ "                                   

ع   -           ًُ  (.. هٚٞ ػٓ إٌجٟ أٔٗ لبي )أٚ وً إٌَل  )" أ " ،"ة"(ٍمبؽ ٚاؽل أٚ أوضو ِٓ اٌوٚاح  ِٓ أٚي إٌَل ا ك =ه  انذذٚث ان

 ب ِٓ شوٚؽ اٌمجٛي )ارظبي إٌَل( ، اال ِب ٚهك فٟ اٌظؾ١ؾ١ٓ !!ِوكٚك )ػؼ١ف( ٤ٔٗ فمل شوؽ   ؽىّٗ : .           

ز   -          ًُ  أػبفٗ اٌزبثؼٟ اٌٝ إٌجٟ ِجبشوح ٍمبؽ  اٌظؾبثٟ ِٓ إٌَل )" ك "(  = ِب ا  م =ص  انذذٚث ان

 ّٗ : افزالف ؽى .       ؽلصٕب " أ " أْ " ة " أْ " ط " أْ إٌجٟ لبي ... ، ػٓ " ط " أْ إٌجٟ لبي ... ()                   

        

  عاو يٍ تذء ذذٍٔٚ  122 ٙ، ٔتعذ دٕان عاو يٍ ٔفاج انُثٙ  222أنف انثخار٘ صذٛذّ تعذ دٕانٙ انشثٓح :   -3
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 !يًا ٚطعٍ فٙ صذح يا جاء فّٛ دادٚث األ                  

  ربثؼٟ كٚٔٛا إٌَخ ..( ، ٚػٍٝ هأً اٌّبئخ  50، ٚػظو اٌزبثؼ١ٓ ) ػظو إٌجٛح وفٚاإِٔن  أرل٠ٚٓ إٌَخ : ثل - :انزد       

  ، صُ فٟ ػظو ربثؼٟ اٌزبثؼ١ٓ ظٙود أٚي رل٠ٚٓ هٍّٟ ٌٍَٕخ فٟ ػٙل "ػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ي" ػبَ رُ                  

ُّظٕفبد اٌزٟ                     كُٚٔذ ف١ٙب ا٤ؽبك٠ش ؽَت أثٛاة اٌفمٗ )ِٛؽؤ ِبٌه( ٚاٌَّب١ٔل اٌزٟ عّؼذ أؽبك٠ش وً اٌ

 ..! ٖ(492وً ٘نا  رُ لجً ٚالكح اٌجقبهٞ ) ، )َِٕلأؽّل( ٜطؾبثٟ ػٍٝ ؽل                 

 !وّب ٠يػُ اٌّؼٍٍْٛ.. ملسو هيلع هللا ىلصػبَ ِٓ ٚفبر022ٗأٚي ِٓ كْٚ أؽبك٠ش إٌجٟ ثؼل اإلِبَ اٌجقبهٞ ٌُ ٠ىٓ أٞ أْ  -               

 ػٍُ ثلاع بثّبء اٌؾل٠ش اإلِبَ اٌجقبهٞ وبْ أٚي ِٓ عّغ اٌظؾ١ؼ فمؾ ِٓ أؽبك٠ش هٍٛي هللا ثؼل أْ لبَ ػٍ -               

  اٌوٚاح ِٚؼوفخ ِلٜ طللُٙ ٚ، ٚؽظوٌمجٛي اٌؾل٠ش  ٚلٛاػل بٚػغ شوٚؽ  ؼ اٌؾل٠ش" اٌنٞ ِظطٍ"                 

 ٚهػُٙ ٚؽفظُٙ                  

 

ٔ   انشثٓح : -4     ؟  عٍ انُثٙ يثاشزج كٛف ُٚصُ ف "صذٛخ انثخار٘" أَّ أصخ انكرة فٙ انذذٚث ٔاإلياو انثخار٘ نى ٚز

ِٚ ِبَ اٌجقبهٞ اإل  انزد :          ػٓ  ػٓ إٌجٟ ِجبشوح ثً هٜٚ ػٓ ش١ٛؿ صمبد فٟ أػٍٝ كهعبد اٌؾفع ٚا٤ِبٔخ ٌُ ٠و

 اٌزبثؼ١ٓ ٚاٌظؾبثخ اٌٝ أْ ٠ظً اٌٝ إٌجٟ ِضٍُٙ ِٓ                 

 

 صُح  ؟ 16أنف دذٚث فٙ  622كٛف ذى جًع انشثٓح :  -5

 ٚأٌف ف١ٙب اٌؼل٠ل ِٓ اٌّئٌفبد ٍٕخ لجً رقو٠غٗ "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" ثؤفجبه اٌوٚاح 42ػٍٝ ِلٜ  ا٘زُ اٌجقبهٞ - انزد :       

 أشٙو٘ب " اٌزبه٠ـ اٌىج١و" اٌنٞ عّغ ف١ٗ وً هٚاح اٌؾل٠ش فٟ ىِبٔٗ ِٚلٜ طالؽ١زُٙ ٌوٚاح اٌؾل٠ش                  

 أٌف ؽل٠ش = أغٍجٙب ؽوق ِزؼلكح  )أٍب١ٔل ِزؼلكح ( ٌٕفٌ اٌؾل٠ش 222 -               

 !!.. نهعمم انصذٛذٍٛ أدادٚث تعط يرٍ يخانفح:  انشثٓح – 6

   رَزٛػت ال لل ٚلظٛه٘ب ثؼؼفٙب اٌجشو٠خ اٌؼمٛي ٤ْ ٚاهك أِو ٌٍؼمً ثبٌظؾ١ؾ١ٓ ا٤ؽبك٠ش ثؼغ ِقبٌفخ -:   اٌوك      

  اٌزشو٠غ ِٓ اٌؼٍخ أٚ اٌؾىّخ كائّب                  

 .. ٌٍؼمً ١ٌٌٚ ٌٍَٕخ  ه٠ت ثال اٌؾىُ وبْ..(  اٌؼمً ِغ اٌموآْ رؼبهع ٌٛ وّب) اٌؼمً ِغ إٌَخ رؼبهػذ ٌٛ ٌنا، -    

  : ".. ف١ٍغَّٗ  أؽلوُ أبء فٟ اٌنثبة ٚلغ اما"  اٌنثبثخ ؽل٠ش←   ِضبي                       

ب ٠غل ال ٌّٓ أٚ ٌٍفمواء اإلثبؽخ – اٌٛعٛة ػٍٝ ١ٌٌٚ اإلثبؽخ ػٍٝ ا٤ِو - ثب٤وً ١ٌٌٚ ثبٌغٌّ ا٤ِو)       ِ  !! ( ٔفَٗ الرؼبفٗ ِٓ أٚ آفو ؽؼب

 ض انثعط عهّٛ ؟ٌ ٔيإنفّ تشز ُٚخطئ ُٔٚصٛة ٔاعرزأصخ انكرة تعذ انمزآخار٘""صذٛخ انثكٛف ٚكٌٕ :انشثٓح  – 7

  "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" ٚؽغ١زٗ ِٓ ؽ١ش اٌغٍّخ ، ٚث١ٓ أزمبك أؽبك٠ش ثؼ١ٕٙب ٤ٍجبةث١ٓ اٌطؼٓ فٟ ٕ٘بن فوق -انزد :         

 ػ١ٍّخ                  

  اٌلفبع ػٓ إٌَخ ثبٌزؾوٞ ٚاٌزضجذ اٌؼٍّٟ ، ٚث١ٓ ِٓ ٠و٠ل ٘لِٙب ثبٌطؼٓ ونٌه ٕ٘بن فوق ث١ٓ ِٓ ٠مظل  -                

 فٟ صجٛرٙب ٚٔمٍٙب                   

  أزمبك أؽبك٠ش ثؼ١ٕٙب فٟ "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ" ١ٌٌ ِؾً فالف .. ػٍٝ أْ ٠ىْٛ إٌمل ِّٓ ٘ٛ أً٘ ٌنٌه -                

 ِٓ اٌواٍق١ٓ فٟ ٘نا اٌؼٍُ ١ٌٌٚ ِٓ أكػ١بء اٌؼٍُ ٚهاغجٟ اٌشٙوح                  

ٍُٕخ ٔج١ٗ وّب ؽفع وزبثٗ ثؤْ ٠َو ٤ً٘ اٌؾل٠ش  -                   ٚػؼٛااثلاع "ػٍُ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش"، اْ هللا لل ؽفع 

 فخ ربه٠ـ اٌوٚاح "ػٍُ اٌوعبي اٌؾل٠ش ، ِٚؼوٌمجٛي رمبْ ٚاٌؼجؾ ٚاإلٚلٛاػل غب٠خ فٟ اٌللخ  ف١ٗ شوٚؽ ب                  

 ٚاٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً"                  
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  ُ٘ ػٍٝ اٌىنة ، ٠ُؼلْٚ ئعّغ وض١و ػٓ عّغ وض١و ٠َزؾ١ً رٛاؽُهٚٞ ثبٌزٛارو = هٚاٖ  "طؾ١ؼ اٌجقبهٞ "-انزد :        

 ثب٢الف فٟ ع١ّغ اٌطجمبد .. ٚاٌزٛارو ٠ُف١ل اٌمطغ ثبٌظؾخ ..!!                   

غبى٠ٓ فٟ "طؾ١ؼ  -                ُّ  أزشود ا٤ٍب١ٔل اٌّزظٍخ اٌٝ اٌجقبهٞ فٟ اٌل١ٔب وٍٙب ؽزٝ ٔغل ؽب١ٌب ِئبد ا٤ٌٛف ِٓ اٌ

 اٌجقبهٞ" ِٓ لبهاد اٌل١ٔب اٌقَّخ ..                 

 اعّبع ا٤ِخ ػٍٝ طؾزٗ ، ٚلل ػظُ هللا ٘نٖ االِخ ِٓ أْ رغزّغ ػٍٝ ػالٌخ .. -               

 ٚأً٘ اٌؼٍّبء  ٌجقبهٞ ٚأُٔٙ أعجٓ ِٓ أْ ٠ٛاعٙٛاثظؾ١ؼ ا ٤طً ٠لي ػٍٝ عًٙ ٘ئالء اٌّلػ١ٓاكػبء فملاْ ا -               

 ٚاٌجٍجٍخ ٚاٌطؼٓ فٟ إٌَخ ٠و٠لْٚ اٌزشى١هأوبم٠جُٙ ٍٚؾ ػبِخ ا١ٌٍَّّٓ ١ٕشوْٚ اٌؾل٠ش .. ف                 

 
 .. ذهمٗ عهٕو انذٍٚ ٚجة أٌ ٚكٌٕ عهٗ ٚذ

 انشٕٛر ٔانعهًاء انًشٕٓد نٓى

 تانٕرع ٔانصذق ٔاألياَح

 ٔنٛش عهٗ ٚذ أدعٛاء انعهى

  ٔراغثٙ انشٓزج ..


