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 اصول الحدیث

 

 ألدذ لؾّ الیذكٌّرشش٠غ اِذسعح اٌش١ؼح اإلِا١ِح ذؼرمذ تأّْ 

ًّ  ٚ عٜٛ اٌثاسٞ ػضّ اٌرم١ٕٓ فٟ  ، عٛاء واْ اٌرشش٠غ ٚ ج

ٚاألدىاَ  اإل١ٌّٙح ٚ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ. اٌّجرّغٔطاق اٌفشد أٚ 

( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ٌٍٕاط تٛاعطح إٌثّٟ داٌششػ١ّح ذث١ّٕ

 . تاػرثاسٖ اٌٛع١ٍح اٌٛد١ذج ٌالسذثاؽ تاهلل ِٓ خالي اٌٛدٟ



2 
 

 تٙزا ٠رّؼخ أّْ اػرّاد اٌش١ؼح ػٍٝ أداد٠س أً٘ اٌث١د ٚ

ّٟ ِفغّشج ٌغّٕح ا تاػرثاس٘ا ِٛػذح ٚ٘ٛ ( ػ١ٍُٙ اٌغالَ)  ٌٕث

 اٌکراب ٚ، ال تاػرثاس٘ا د١ٌالً فٟ ِماتً  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

 . اٌغّٕح إٌث٠ٛح

فٟ ( ػ١ٍُٙ اٌغالَ) فىالَ أً٘ اٌث١د ی ٘زا األعاط،ٚػٍ

ٚألجً ئشثاخ رٌه ٔزوش .  اٌذم١مح ٘ٛ ِا ٚسد فٟ اٌغّٕح إٌث٠ٛح

 : تؼغ اٌشٚا٠اخ اٌٛاسدج فٟ ٘زا اٌّجاي

فٟ جٛاب سجً عأٌٗ ( ػ١ٍٗ اٌغالَ) ـ  لاي اإلِاَ اٌظادق1

 : ػٓ ِغأٌح

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ) ِّٙا أجثره ف١ٗ تشٟء فٙٛ ػٓ سعٛي هللا»

 . (1)«ٌغٕا ٔمٛي تشأ٠ٕا ِٓ شٟء (ٚآٌٗ

 : أ٠ؼاً ( ػ١ٍٗ اٌغالَ)لاي اإلِاَ اٌظادق ـ  2ٚ

دذ٠صٟ دذ٠س أتٟ ، ٚدذ٠س أتٟ دذ٠س جذّٞ ، ٚدذ٠س »

دذ٠س اٌذغٓ ، جذّٞ دذ٠س اٌذغ١ٓ ، ٚدذ٠س اٌذغ١ٓ 

، ٚدذ٠س  (ػ١ٍٗ اٌغالَ) ٚدذ٠س اٌذغٓ دذ٠س أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ

،  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ دذ٠س سعٛي هللا

 . (2)«جًّ ٚ ٚدذ٠س سعٛي هللا لٛي هللا ػضّ

 :ٌجاتش  (ػ١ٍٗ اٌغالَ) لاي اإلِاَ اٌثالش ـ  3ٚ

                                                           

 . 323، ص  تصائز اندرجات(  1)

 . 14، ح  53، ص  1، ج  انكايف(  2)
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ٗ طٍٝ هللا ػ١ٍ) دذَّشٕٟ أتٟ ، ػٓ جذّٞ ، ػٓ سعٛي هللا»

وٍّّا اُدذِّشُه تٙزا  ذؼاٌٝ ، ٚ ػٓ   جثشئ١ً، ػٓ هللا ذثاسن ٚ( ٚآٌٗ

 . (3)«اإلعٕاد

فؼٍٝ ػٛء ٘زٖ األداد٠س ذرؼخ دم١مح أداد٠س أً٘ 

ّٕح سعٛي هللا( ػ١ٍُٙ اٌغالَ) اٌث١د  ٚأّٔٙا ػ١ٓ ِا ٚسد فٟ ع

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

٘إالء األئّّح ذٕرٟٙ أدادیصٕا ٚ أخثاسٔا ئٌی : ٚ ألجً ٘زا ٔمٛي

ٚ ُ٘ یٕرْٙٛ ف١ٙا . اٌّؼظ١ِٛٓ، طٍٛاخ هللا ػ١ٍُٙ أجّؼ١ٓ

ئٌی سعٛي هللا األػظُ طٍّی هللا ػ١ٍٗ ٚ آٌٗ ٚ عٍُّ، ٚ 

 .یمرثغْٛ أٔٛاس اٌٙذایح ِٓ شّظ إٌثّٛج

 

 التمّسک باألئّمة المعصومین دلیل

 

تؼذ ت١اْ ِا١ّ٘ح أدادیس أئّّرٕا اٌکشاَ، یجذس تٕا أْ ٍٔمٟ اٌؼٛء 

األدٌّح اٌرٟ ذصثد ٚجٛب اٌرّغّک تأدادیصُٙ اٌّؼرثشج، ٚ  ػٍی

 .آشاسُ٘ اٌم١ّّح

 ّٟ طٍٝ هللا ) اذّفك اٌّغٍّْٛ ِٓ وال اٌفش٠م١ٓ ػٍٝ أّْ إٌث

دػا اٌّغ١ٍّٓ ئٌٝ  ، ٚ خٍّف تؼذٖ شم١ٍٓ ػظ١ّ١ٓ( آٌٗ ػ١ٍٗ ٚ

 ٚ .ّْ اٌٙذا٠ح ِمشٚٔح تاٌرّغّه تّٙاأ ت١ّٓ ٌٍٕاط،  اذّثاػّٙا

 . وراب هللا ٚػرشذٗ أً٘ ت١رٗ:  ّ٘ا٘زاْ اٌصمالْ 
                                                           

 . 67، ح  69، ص  81، ج  وسائم انشيعة(  3)
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 : ٔزوش ف١ّا ٠ٍٟ تؼغ ٘زٖ اٌشٚا٠اخ ِٓ تاب اٌّصاي ٚ

 : ـ سٜٚ اٌرشِزٞ فٟ طذ١ذٗ ػٓ جاتش تٓ ػثذ هللا1

فٟ دجرٗ ٠َٛ ػشفح ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) سأ٠د سعٛي هللا»

٠ا أ٠ّٙا إٌاط : فغّؼرٗ ٠مٛي  ،ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔالرٗ اٌمظٛاء ٠خطة

وراب هللا  ، ئْ أخزذُ تٗ ٌٓ ذؼٍّٛا ]ِا[ ئٟٔ ذشود ف١ىُ ِٓ

 . (4)«ٚػرشذٟ أً٘ ت١رٟ

 : ـ  ٚسٜٚ اٌرشِزٞ فٟ طذ١ذٗ أ٠ؼاً ػٓ ص٠ذ تٓ أسلُ لاي2

ئّٟٔ ذاسن ف١ىُ ِا ئْ :  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) لاي سعٛي هللا»

وراب  ، ، أدذّ٘ا أػظُ ِٓ ا٢خش ذّغّىرُ تٗ ٌٓ ذؼٍّٛا تؼذٞ

،  ، ٚػرشذٟ أً٘ ت١رٟ ٌٝ األسعهللا دثً ِّذٚد ِٓ اٌغّاء ئ

، فأظشٚا و١ف ذخٍفٟٛٔ  ٌٚٓ ٠رفشّلا درٝ ٠شِدا ػٍّٟ اٌذٛع

 . (5)«ف١ّٙا

 : ـ  ٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ ػٓ ص٠ذ تٓ أسل3ُ

٠ِٛا ف١ٕا خط١ثاً تّاء ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) لاَ سعٛي هللا»

ٚػظ  ، ٚ ، فذّذ هللا ٚأشٕٝ ػ١ٍٗ ٠ذػٝ خّاً ت١ٓ ِىح ٚاٌّذ٠ٕح

، أال أ٠ّٙا إٌاط فأّّا أٔا تشش ٠ٛشه  أِّا تؼذ:  ، شُّ لاي روش ٚ

، أٌّٚٙا  ، ٚأٔا ذاسن ف١ىُ شم١ٍٓ أْ ٠أذٟ سعٛي ستٟ فاُج١ة

.  ، فخزٚا تىراب هللا ٚاعرّغىٛا تٗ وراب هللا ف١ٗ اٌٙذٜ ٚإٌٛس

،  ٚأً٘ ت١رٟ:  ، شُّ لاي فذسّ ػٍٝ وراب هللا ٚسغّة ف١ٗ

                                                           

 . 3874، ح  328، ص  5، ج  سنٍ انتزيذٌ(  4)

 . 3876،  329، ص  5، ج  سنٍ انتزيذٌ(  5)
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،  ، اُروّشوُ هللا فٟ أً٘ ت١رٟ رٟاُروّشوُ هللا فٟ أً٘ ت١

 . (6)«اُروّشوُ هللا فٟ أً٘ ت١رٟ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ) ـ سٜٚ جٍّح ِٓ اٌّذذش١ٓ ػٓ سعٛي هللا4

 : أّٔٗ لاي( ٚآٌٗ

، ٚئّّٔٙا ٌٓ  وراب هللا ٚأً٘ ت١رٟ ، ئّٟٔ ذاسن ف١ىُ اٌصم١ٍٓ»

 . (7)«٠رفشّلا درٝ ٠شِدا ػٍّٟ اٌذٛع

اسدج تٙزا اٌّؼّْٛ أوصش د٠س ا٠ٌٕٚٛثغٟ اإلشاسج ئٌٝ أّْ األدا

، ٚلذ روش اٌّذمك اٌج١ًٍ ذغؼٙا ٘زٖ اٌشعاٌح اٌّٛجضجِٓ أْ 

أعا١ٔذ « ػثماخ األٔٛاس»اٌغ١ذ ١ِش داِذ دغ١ٓ فٟ وراتٗ 

 . ٘زا اٌذذ٠س

ف١ؼٍُ ِٓ خالي ٘زا اٌذذ٠س اٌشش٠ف أّْ اٌرّّغه تأً٘ ت١د 

 ٚاذّثاػُٙ ئٌٝ جأة وراب هللا( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) إٌثّٟ

، ٚأّْ ذشن والَ أً٘  ٚعّٕح ٔث١ّٗ ٘ٛ ِٓ ػشٚس٠ّاخ اإلعالَ

 . اٌغٛا٠ح اٌث١د ٠ٛجة اٌؼالي ٚ

ِٓ ُ٘ اٌؼرشج اٌرٟ أِش : ٕ٘ا ٠طشح اٌغإاي اٌراٌٟ ٔفغٗ ٚ

 ؟  االُِّح تاذّثاػُٙ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) إٌثّٟ

                                                           

 . 122، ص  7، ج  صحيح يسهى(  6)

،  11، انثاب  149، ص  انصىاعق احملزقة.  148، ص  3، ج  املستدرك عهً انصحيحني(  7)
 . انفصم األول

كنز .  189و  182، ص  5، ج  يسند اتٍ حنثم:  وروٌ هذا املضًىٌ يف كتة ُاخزي ينها
 . ، تاب االعتصاو تانكتاب وانسّنة 44، ص  1، ج  انعًال
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ألجً اٌجٛاب ػٍٝ ٘زا اٌغإاي ٔزوش اٌشٚا٠اخ اٌرٟ ت١ّٕد 

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ثِّٟؼٕٝ ػرشج إٌ

 ؟البیتمن هم أهل   

 ّٟ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) اذّؼخ ِٓ اٌشٚا٠اخ اٌّزوٛسج أّْ إٌث

، ٚجؼً اٌٙذا٠ح س١ٕ٘ح  دسّ اٌّغ١ٍّٓ ٚدػاُ٘ الذّثاع ػرشذٗ

،  ، ٚجؼٍّٙا اٌّشجغ ٌالُِّح تؼذٖ تاٌرّغه تٙا ٚتاٌمشآْ ِؼاً

 :  ٚطشّح تؼذَ أفظاي أدذّ٘ا ػٓ ا٢خش تمٌٛٗ

 .«ٚئّّٔٙا ٌٓ ٠رفشّلا درٝ ٠شِدا ػٍّٟ اٌذٛع»

جؼً اٌؼرشج لش٠ٕح  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) فثّا أّْ اٌشعٛي

ٚئّّٔٙا ٌٓ ٠رفشّلا »:  ٌٍمشآْ أتذاً ٚٔفٝ أفظاٌّٙا ٌألتذ تمٌٛٗ

ّٟ اٌذٛع ، فالتذّ أْ ٠ىٛٔٛا ِؼظ١ِٛٓ ِٓ اٌخطأ  «درٝ ٠شِدا ػٍ

، ٚأْ ٠ىٛٔٛا ِّٓ ذغزّٜ ِٓ صالي ػ١ٓ  ِٕٚض١ّ٘ٓ ػٓ اٌضًٌ

ٌٚٛال رٌه وٍٗ فأُٙ ع١ٕفظٍْٛ ػٓ .  اٌّؼاسف اإل١ٌّٙح اٌذّمح

طشّح  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)، ٚاٌذاي أّْ إٌثّٟ  اٌىش٠ُاٌمشآْ 

 . تؼذَ أفظاٌّٙا أتذاً 

ٚتٙزا ٠ؼشف اٌّمظٛد ِٓ اٌؼرشج ٚأً٘ اٌث١د فٟ اٌذذ٠س 

فاْ ٘زٖ اٌظفاخ ال ذٕطثك ػٍٝ أدذ عٜٛ رس٠ّرٗ  ، اٌشش٠ف

، ُٚ٘ أئّح اٌش١ؼح ػ١ٍُٙ ٚػٍٝ  اٌز٠ٓ ُ٘ ػرشذٗ ٚأً٘ ت١رٗ

 . جذُ٘ آالف اٌرذ١ّح ٚاٌغالَ

 : أدٌّح ِا روشٔاٖ - ٚػٍٝ ػٛء اٌشٚا٠اخ -ئ١ٌه ف١ّا ٠ٍٟ  ٚ
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ـ سٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ دذ٠س اٌصم١ٍٓ ػٓ ٠ض٠ذ تٓ 1

ٗ أّْ ٠ض٠ذ تٓ د١اْ عأي ص٠ذ ، ٚروش ف١ د١اْ ػٓ ص٠ذ تٓ أسلُ

 : تٓ أسلُ فماي

، ئّْ اٌّشأج ذىْٛ  أ٠ُ هللا ال ٚ:  لاي! ؟ ؟ ٔغاؤٖ ِٓ أً٘ ت١رٗ» 

، فرشجغ ئٌٝ أت١ٙا  ِغ اٌشجً اٌؼظش ِٓ اٌذ٘ش شُّ ٠طٍّمٙا

أً٘ ت١رٗ أطٍٗ ٚػظثرٗ اٌز٠ٓ دشِٛا اٌظذلح .  ٚلِٛٙا

 . (8)«تؼذٖ

اٌز٠ٓ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) فظش٠خ ٘زٖ اٌشٚا٠ح أّْ ػرشج إٌثّٟ

، ٚئّّٔا ُ٘ ِٕرغثْٛ ئ١ٌٗ  ٠جة اٌرّغّه تُٙ ١ٌغٛا ٔغاءٖ

، ٌُٚٙ خظٛط١اخ ذ١ّّضُ٘ ػٓ غ١شُ٘ تذ١س  ِاد٠ّاً ِٚؼ٠ٕٛاً

ل١ادج االُِّح  ـ ِإ١ٍّ٘ٓ ٌٙذا٠ح ٚ ئٌٝ جأة اٌمشآْ ذجؼٍُٙ ـ

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) اإلعال١ِّح تؼذ إٌثّٟ

، ٚئّٔا روش  تث١اْ أٚطاف أً٘ ت١رٗ( ص)ـ ٌُ ٠ىرفِ إٌث2ّٟ

، فشٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ ػٓ  «ئشٕا ػشش»ػذدُ٘ ٚ٘ٛ 

 : عّؼد جاتش تٓ عّشج ٠مٛي: عّان تٓ دشب لاي

ال ٠ضاي اإلعالَ ػض٠ضاً ئٌٝ :  ٠مٛي( ص) عّؼد سعٛي هللا»

ألتٟ ِا : ، فمٍد شُّ لاي وٍّح ٌُ أفّٙٙا. ئشٕٟ ػشش خ١ٍفح

 .(9)«شوٍُّٙ ِٓ لش٠:  لاي؟ فماي

 
                                                           

 . 123، ص  7، ج  صحيح يسهى(  8)

 . 3، ص  6، ج  صحيح يسهى(  9)
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 : وّا سٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ أ٠ؼاً ِا ٠ٍٟ

 . (10)«ال ٠ضاي أِش إٌاط ِاػ١اً ِا ١ٌُٚٙ ئشٕا ػشش سجالً »

٠ؼرمذٖ اٌش١ؼح  فٙاذاْ اٌشٚا٠راْ د١ًٌ ٚاػخ ػٍٝ ِا ٠مٛي تٗ ٚ

( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ِٓ أّْ األئّح اإلشٕا ػشش ِٓ رس٠ّح إٌثّٟ

فأّٗ ال ٠ٛجذ ِظذاق ٌٍخٍفاء  ،ُ٘ اٌخٍفاء ٚلادج االُِّح تؼذٖ 

،  اٌز٠ٓ ُ٘ عثة ٌؼضّج اٌّغ١ٍّٓ ِٓ جأة اإلشٕٟ ػشش ـ

،  ٌُٚٙ أ١ٍّ٘ح ل١ادج االُِّح ِٓ إٌاد١ح اٌؼ١ٍّّح ِٓ جأة آخش

ِثاششج ِٓ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ٚأْ ٠ىٛٔٛا تؼذ سدٍح إٌثّٟ

ا ، فإّٔا ئر ـ عٜٛ األئّح اإلشٕا ػشش ِٓ أً٘ اٌث١د جأة شاٌس

غؼؼٕا اٌطشف ػٓ اٌخٍفاء اٌشاشذ٠ٓ ٚالدظٕا اٌخٍفاء اٌز٠ٓ 

عٛاء ِٓ تٕٟ ا١ُِّح أٚ ِٓ  ذٌّٛٛا اُِٛس اٌّغ١ٍّٓ ِٓ تؼذُ٘ ـ

، فظاسٚا ػاساً  ـ فإّٔا ٔجذُ٘ اسذىثٛا لث١خ األفؼاي تٕٟ اٌؼثاط

ٚتٙزا .  ، ٌُٚ ٠ىٛٔٛا عثثاً ٌؼضّذّٙا ػٍٝ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ

فٟ اٌذذ٠س « اٌؼرشج»ٚ « أً٘ اٌث١د»٠رّؼخ أّْ اٌّمظٛد ِٓ 

 ٚاٌز٠ٓ ُ٘ لش٠ٓ اٌمشآْ ٚاٌز٠ٓ ُ٘ خٍفاء إٌثّٟ اٌّزوٛس ـ

ـ ٘ٛ األئّح اإلشٕا ػشش ِٓ  ػٍٝ اُِّرٗ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

اٌذافظ١ٓ ٌغّٕح اٌشعٛي ( ػ١ٍُٙ اٌغالَ) أً٘ اٌث١د

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ٚاٌذا١ٍِٓ ٌؼٍّٗ

                                                           

 . 3، ص  6، ج  صحيح يسهى(  10)
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أ٠ؼاً ( ػ١ٍٗ اٌغالَ) تٓ أتٟ ؽاٌة ـ روش أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػ3ٍّٟ

، ٚ٘زا د١ًٌ  خٍفاء اٌّغ١ٍّٓ ُ٘ ِٓ تٕٟ ٘اشُ أّْ األئّّح ٚ

 : ، ٚرٌه لٌٛٗ آخش ػٍٝ طذح ِا ٠مٛي تٗ اٌش١ؼح

، ال  ، غشعٛا فٟ ٘زا اٌثطٓ ِٓ ٘اشُ ئْ األئّّح ِٓ لش٠ش»

 . (11)«ذظٍخ ػٍٝ عٛاُ٘ ، ٚال ذظٍخ اٌٛالج ِٓ غ١شُ٘

 النتیجة

 : اٌّزوٛسج ذغفش ػٓ أِش٠ٓاٌشٚا٠اخ 

ٚاذّثاػُٙ ئٌٝ ( ػ١ٍُٙ اٌغالَ) ـ أّْ اٌرّغّه تأً٘ اٌث١د1

 . جأة اٌرّغّه تاٌمشآْ ٚاجة

تاػرثاسُ٘ لش٠ٓ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ـ أّْ أً٘ ت١د اٌشعٛي2

طٍٝ ) اٌمشآْ ِٚشجغ االُِّح اإلعال١ِّح تؼذ إٌثّٟ وّا لاي ٘ٛ

 : خ ٚخظائض ٟ٘، ٠رّرّؼْٛ تظفا (هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 . أـ  ُ٘ ج١ّؼاً ِٓ لش٠ش ِٚٓ تٕٟ ٘اشُ

( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ب ـ ذشتطُٙ ج١ّؼاً لشاتح تشعٛي هللا

 . ذجؼً اٌظذلح ػ١ٍُٙ دشاِاً

، ٚئالّ فأُّٙ ع١ٕفظٍْٛ ٠ٚفرشلْٛ  ض ـ ٠رّرؼْٛ ج١ّؼاً تاٌؼظّح

ّْ إٌثّٟ ػٓ اٌمشآْ ػّالً  :  لاي( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ، ِغ أ

 . «ئّّٔٙا ٌٓ ٠رفشّلا درٝ ٠شِدا ػٍّٟ اٌذٛع»

                                                           

 . 144، اخلطثة  هنج انثالغة(  11)
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،  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ، ٠أذْٛ تؼذ إٌثّٟ د ـ ػذدُ٘ ئشٕا ػشش

 . ٠ٍْٚٛ أِش اٌّغ١ٍّٓ ٚادذاً تؼذ ٚادذ

 . ٘ـ ـ ئُّٔٙ عثة ٌؼضّج اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٌٚمّٛج شٛورُٙ

 فّغ أخز ٘زٖ األٚطاف تٕظش االػرثاس ٠رّؼخ أّْ اٌّشاد ِٓ لٌٛٗ

فٟ اٌذذ٠س « ػرشذٟ أً٘ ت١رٟ»:  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

ـ ٘ٛ األئّح  ٚاٌزٞ أٚطٝ اٌّغ١ٍّٓ ف١ٗ تاذثاػُٙ اٌّزوٛس ـ

، ٚأخز  ، اٌز٠ٓ ٠فرخش اٌش١ؼح تاذّثاػُٙ اإلشٕا ػشش اٌّؼظِْٛٛ

 . األدىاَ اٌفم١ّٙح ػُٕٙ

 

 االصول األربعمائة

 

ّْ جّاػح ِٓ أکاتش سٚاذٕا ئرا ػشفد رٌک، ف األلذ١ِٓ لذ اػٍُ أ

جّؼٛا أدادیس أئّّرٕا اٌکشاَ فٟ أستؼّائح کراب ذغّّی 

 .ٚ لذ ذٛاذش أِش٘ا ج١ال تؼذ ج١ً. تاالطٛي

 

 الکتب األربعة

 

تاٌرظذّٞ شُّ ا٘رُّ جّغ ِٓ ػٍّائٕا اٌکشاَ ٚ ِذذش١ٕا اٌؼظاَ 

ّثغُٛؽح فٟ کرثُٙ اٌاٌشش٠فح، ٚذشذ١ثٙا  االطٛيٌجّغ ذٍه 

تأئّّرٕا اٌّؼظ١ِٛٓ، ػٍٝ األعا١ٔذ اٌّرّظٍح تّا یشرًّ 

 :طٍٛاخ هللا ػ١ٍُٙ أجّؼ١ٓ، ٚ ٟ٘ اٌکرة اٌرا١ٌح
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اٌکافٟ، ٚ ٘ٛ ذأ١ٌف شمح اإلعالَ أتٟ جؼفش ِذّّذ تٓ  .1

 .یؼمٛب اٌک١ٍٕٟ

سئ١ظ اٌّذذّش١ٓ ِٓ الیذؼشٖ اٌفم١ٗ، ٚ ٘ٛ ِٓ ذأ١ٌفاخ  .2

 .أتٟ جؼفش ِذّّذ تٓ تاتٛیٗ اٌمّّٟ

ِإٌّفاخ ش١خ اٌطائفح أتٟ جؼفش اٌرٙزیة، ٚ ٘ٛ ِٓ  .3

 .ِذّّذ تٓ اٌذغٓ اٌطٛعٟ

اٌّذذّز اٌّزکٛس، ٚ االعرثظاس، ٚ ٘ٛ أیؼا ذأ١ٌف اٌفم١ٗ  .4

 .أػٕٟ اٌش١خ اٌطٛعٟ

١ٕ٘ٙا کرة ِؼرثشج اخشی لذ أٌّفٙا سٚاذٕا األتشاس ، أؽاب هللا ٚ 

 األِاٌٝ، ٚ اٌخظاي، ٚ، کششاُ٘ ٚ جؼٍُٙ فٟ أػٍی ػ١١ٍّٓ

 .اػ١ْٛ األخثاس، ٚغ١ش٘

 

***** 


