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ي ِٓ أعب١ٌت لش٠ش فٟ اٌّظّذ  فٟ٘زا اٌجحث ٠جحث —خالطخ ّٚ األعٍٛة األ

طٍٝ هللا -ة ػُ اٌشعٛي ِحبٌٚخ اٌزأث١ش ػٍٝ أثٟ ؽبي: ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ ٚ٘ٛ

 .اٌظالح لجً اإلعشاء ٚاٌّؼشاج، ػ١ٍٗ ٚعٍُ

. ، أثٟ ؽبٌتاإلعشاء ٚاٌّؼشاج :اٌىٍّبد االفززبح١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ اٌحّذ هلل ٚاٌّظالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي هللّا،  ِّ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌطَّبٌت، عال

 ًّ َٓ أْ ردَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ سح ػ١ٍه فٟ إؽبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفظً اٌذِّساع اٌّمشَّ

زؼخ ٚاٌفبئذح، ُّ ة ػُ اٌشعٛي ح اٌزأث١ش ػٍٝ أثٟ ؽبيِحبٚيفً هذا الدرس نتعزف على  اٌ

 .اٌظالح لجً اإلعشاء ٚاٌّؼشاج، طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع  

: ٚاٌّىبْ اٌّضِبْ: -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ -١ِالدٖ

١َش حٛيَ  ػٍّبء ث١ٓ خالالٌ  ٕ٘بن ٌذ اٌزٞ ٚاٌّىبْ ٚا١ٌَٛ، ٚاٌشٙش، اٌؼبَ، :اٌغِّ  طٍٝ -ف١ٗ ُٚ

 .-ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 .سوؼزبْ-١ٌّٓ فٟ ثذا٠خ اإلعالَ طالح اٌّظ

ّْ خجش٠ً : ))ُرِوشَ  طٍٝ هللا -فٕجغ اٌّبء، فزّٛػأ أِبَ اٌشعٛي  ػشة األسع -ػ١ٍٗ اٌغالَ-أ

-فظٍّٝ سعٛي هللا . ثُ طٍّٝ سوؼز١ْٓ. وّب سأٜ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-، فزٛػأ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٚػٛء ٚاٌظالح، فىبٔب خذ٠دخ اي -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ-ثُ ػٍُّ . -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

 ((.٠ظ١ٍّبْ

ا ر٘جٛا فٟ  إرا -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚوبْ أطحبة سعٛي هللا : لبي اثٓ إعحبق طٍَّٛ

ٓ لُِٛٙ ِِ ا ثظالرُٙ  ْٛ ػبة، ٚاعزخفَ ِِ  .اٌشَّ

ّٟ فٟ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚلذ ٚلف أثٛ ؽبٌت ػٍٝ سعٛي هللا  اٌشؼبة ٠ظ١ٍّبْ،  ٚػٍ

٘زا ! أٞ ػُّ : ))-ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ-لبي . أسان رَِذ٠ٓ ث٠ٗب اثٓ أخٟ، ِب ٘زا اٌزٞ : فمبي

 ((.إثشا١ُ٘، ثؼثٕٟ هللا ثٗ سعٛالً إٌٝ اٌؼجبد د٠ٓ هللا ٚد٠ٓ ُسعٍٗ، ٚد٠ٓ أث١ٕب

ٚثؼغ  سأٖٚ. ٚلذ ٚلؼذ فٟ اٌّشؼبة ِؼشوخ ث١ٓ عؼذ ثٓ أثٟ ٚلبص ٚثؼغ لش٠ش

ي دَ أ٘شق فٟاٌّغ١ٍّٓ ٠ظٍّْٛ، فؼشثٗ أحذُ٘ ثٍْحٟ ثؼ١ش، فغبي دِٗ؛ فىبْ أ  .اإلعالَ ّٚ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ -اٌظالح ػٍٝ سعٛي هللا  افزُشػذ: ))لبٌذ -سػٟ هللا ػٕٙب-ٚػٓ ػبئشخ  

ي ِب افزُشػذ ػ١ٍٗ -ٚعٍُ َّٚ ًّ طالح سوؼز١ْٓ: أ ٙب فٟ . سوؼز١ْٓ، و ّّ ّْ هللا رؼبٌٝ أر ثُ إ

 ((.ػٍٝ فْشػٙب األٚي سوؼز١ْٓ اٌحَؼش أسثؼبً، ٚألّش٘ب فٟ اٌغفش

ّْ اٌظالح وبٔذ لجً اإلعشاء، ٚفشع اٌظالح: اٌؼٍّبء ٚروش ثؼغ  طالح لجً : وبٔذ أ

. ؽٍٛع اٌشّظ، ٚأخشٜ ثؼذ اٌغشٚة

ٓ دػٛح اٌشعٛي ِِ ّْ أثب ؽبٌت أػٍٓ ِٛلفٗ   أِبَ ثٕٟ اٌّطٍّت؛ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- رمّذَ أ

 :أِش٠ْٓ اث١ْٕٓ ٚ٘زا اٌّٛلف ٠زٍخض فٟ

ٓ-ٜ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُطً-االٌزضاَ اٌزبَ ثحّب٠خ اٌشعٛي  :أٚالً  ِِ  .أِش ، ِّٙب وٍّفٗ رٌه 

ٍُْ ا١ٌم١ٓ :ثب١ٔبً  ّْ ِب خبء ثٗ ِحّذ : ٠ؼٍُ ػ ٓ  حٌك، إالّ أٔٗ ٌِّىبٔزٗ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أ ِِ
ْْ ٠ُغفِّٗ ِب وبْ ٠فؼً ػجذ اٌّطٍّت ْْ ٠زشن د٠ٓ آثبئٗ، ٚأ ٓ هللا  .لِٛٗ، ال ٠ش٠ذ أ ِِ فبٌٙذا٠خ 

ؽبٌت فٟ لش٠ش ػبِخ،  ٚٔظشاً ٌّىبٔخ أثٟ. -اٌّغزم١ُ اٌٍُٙ ا٘ذٔب إٌٝ اٌظشاؽ. -رؼبٌٝ

ٓ أخً اٌزّخٍّٟ ػٓ حّب٠خ ِِ طٍٝ هللا -اٌشعٛي  ٚثٕٟ ٘بشُ خبطخ، ثذأد لش٠ش رُحبٚسٖ 

ش ٌُٙ، ٚلذ رزّسػٛا ثؼّذح ُحدح،-ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِْ ْْ ٠َزشن األ  .ٚلّذِٛا ػّذح ػشٚع ، ٚأ

ُّ األِٛس ْْ ُٔدًّ أ٘ فٟ ِفبٚػزٙب ِغ أثٟ ؽبٌت فٟ اٌزٟ وبٔذ رَحٍّٙب لش٠ش  ٠ُّٚىٓ أ

 :إٌّمبؽ اٌزب١ٌخ

ٓ أششافُٙ إٌٝ أثٟ ؽبٌت، فمبٌٛا -1 ِِ ّْ اثٓ أخ١ه لذ عّت  :ِشٝ سخبي  ٠ب أثب ؽبٌت، إ

ْْ رخٍِّٟ ث١ٕٕب ٚث١ٕٗ. آثبءٔب آٌٙزٕب، ٚػبة د٠ٕٕب، ٚعفّٗ أحالِٕب، ٚػًٍّ ب أ ِّ ب أْ رَىفّٗ، ٚإ ِّ . فئ

ٓ خالفٗ،  فئٔه ػٍٝ ِْثً ِب ٔحٓ ػ١ٍٗ فمبي ٌُٙ أثٛ ؽبٌت لٛالً سل١مبً، ٚسداًّ . فٕىف١َىِِٗ

 .خ١ّالً 

٠ب أثب : ِشح أخشٜ إٌٝ أثٟ ؽبٌت، فمبٌٛا خبء اٌٛفذ. لش٠ش رُؼبٚد اٌَىّشح ِشح ثب١ٔخ -2

َٙٗ . ف١ٕب ؽبٌت، إْ ٌه عٕبًّ، ٚإْ ٌه ششفبً ِٕٚضٌخ ْٕ ُْ رَ ٓ اثٓ أخ١ه، فٍ ِِ ١ْْٕٕٙبن  ٚإٔب لذ اعز

ٓ شْزُ آثبئٕب، ٚرغف١ٗ أحالِٕب، ٚػ١ْت آٌٙزٕب، حزٝ : ػٍٝ ٘زا ٚإّٔب ٚهللا ال َٔظجش. ػٕب ِِ
 .ثُ أظشفٛا. ُٕٔبصٌٗ ٚإ٠بن حزٝ ٠ٍٙه أحذ اٌفش٠م١ْٓ رىفّٗ ػّٕب، أٚ

 .األٌٚٝ، ِٚب لبٌٗ فٟ اٌّشح اٌثب١ٔخ ٚٔالحظ ٕ٘ب اٌفْشق ث١ْٓ ِب لبٌٗ اٌٛفذ فٟ اٌّشح

ش ػٍٝ أثٟ ؽبٌت، ٚرٌه ِْ  :ٌؼّذح أعجبة فؼظُُ األ

 .ق لِٛٗ ٚػذاٚرُٙفِشا

 فّبرا فَؼً؟. إٌٝ لش٠ش -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ هللا-ْٔفغٗ ال رط١ت ثزغ١ٍُ سعٛي هللا 

ّْ : فٍّب خبءٖ، لبي ٌٗ. -ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ-أسعً أثٛ ؽبٌت إٌٝ سعٛي هللا  ٠ب اثٓ أخٟ، إ

َْ  .وزا ٚوزا: لِٛه فبخؤٟٚٔ، فمبٌٛا ٌٟ ٓ األ ِِ  ٍٟٕ ّّ ، ٚال رح َّٟ س ِب ال فأْثك ػٍٝ ْٔفغه ٚػٍ

 .أؽ١ك

ّٓ ِٛلف اٌشعٛي  طبسِبً، فمبي فٟ ِػّضح ٚإثبء، ٚثمخ ثّب  وبْ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٌٚى

ٚهللا ٌٛ ٚػؼٛا اٌشّظ . ٠ب ػُ: ))اٌذػٛح ٚث١بْ اٌحك ػٕذ هللا، ٚاِزثبالً ألِش هللا فٟ رج١ٍغ

ٍْ٘ه فٟ ١ّ٠ٕٟ،  ف١ٗ، ِب ٚاٌمّش فٟ شّبٌٟ، ػٍٝ أْ أرشن ٘زا األِش حزٝ ٠ُظٙشٖ هللا أٚ أ

: ؽبٌت فمبي ٌٗ فٍّب ٌّٚٝ، ٔبداٖ أثٛ. -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثُ اعزْؼجش سعٛي هللا  ((.رشوزُٗ

هللا ال أُعٍّه ٌشٟء أثذاً . فمً ِب أحججذ! ار٘ت ٠ب اثٓ أخٟ َٛ  ! ف

 .-طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ػّبسح ثٓ ا١ٌٌٛذ ِمبثً سعٛي هللا 

ّْ : لبي اثٓ إعحبق ّْ لش٠شبً، ح١ٓ ػشفٛا أ طٍٝ هللا -أثب ؽبٌت لذ أثٝ خزالْ سعٛي هللا  ثُ إ

ا إ١ٌٗ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ ْٛ ٠ب أثب : ثؼّبسح ثٓ ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح، فمبٌٛا ٌٗ ٚإعالِٗ ٌُٙ، َِش

ًٝ فٟ لش٠ش، -أشّذ ٚألٜٛ- ؽبٌت، ٘زا ػّبسح ثٓ ا١ٌٌٛذ، أٔٙذ ٚأخٍّٗ، فُخْزٖ، فٍه ػمٍٗ  فز

ُْ إ١ٌٕب اة. ٌه ٚارِخْزٖ ٌٚذاً، فٙٛ. ٚٔظشٖ ْ أخ١ه ٘زا اٌزٞ خبٌف د٠ٕٕب ٚد٠ٓ آثبئه، ٚأعٍ

ٚهللا ٌجئظ ِب : فمبي. ٚعفّٗ أحالُِٙ، فْٕمزٍٗ؛ فئّٔب ٘ٛ سخً ثشخً ٚفّشق خّبػخ لِٛه،

ًِ ! اثٕىُ أْغُزٖٚ ٌىُ، ٚأػط١ىُ اثٕٟ رمزٍٛٔٗ رغِٕٟٛٛٔ، أرؼطٟٛٔ . ٘زا ٚهللا ال ٠ىْٛ أثذاً

ّٓ إٌٝ غ١ش فظ١ٍٙب؟ أسأ٠زُ ٔبلخ اٌمَٛ، ٚثبدٜ  اٌحشة، ٚرٕبثزفحمت األِش، ٚح١ّذ  رح

 .ثؼؼُٙ ثؼؼبً 

ٓ اٌشعٛي ِِ إْ : "، ف١مٛي-طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ٠ٚؼٍِّك اثٓ وث١ش ػٍٝ ِٛلف أثٟ ؽبٌت 

 ."حجبً ؽج١ؼ١بً، ال ششػ١بً  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ هللا-هللا رؼبٌٝ لذ اِزحٓ لٍجٗ ثحّت ِحّذ 

 

 

والوصادر  الوزاجع

 
ٗز ّاألعالم، دار الكتة العلو٘ح تارٗخ اإلسالم ّّف٘اخ الوشاٍ: الذُثٖ .1

 .م2006
هجذٕ هٌصْر س٘ذ الشْرٓ، دار الكتة : الزّض األًف، تحم٘ك: السِ٘لٖ .2

 .م1997العلو٘ح 
–الزٗاض الٌضزج فٖ هٌالة العشزج، دار الكتة العلو٘ح : الوحة الطثزٕ .3

 .ُـ1405ت٘زّخ 
 .م1959عْ٘ى األثز، اتي الشزكح العزت٘ح للطثاعح ّالٌشز : س٘ذ الٌاص .4
سث٘ل الِذٓ ّالزشاد فٖ س٘زج خ٘ز العثاد، : هحوذ تي ْٗسف الصالحٖ .5

 .م1973الماُزج –هجوع الثحْث اإلساله٘ح 
ًصة الوجاً٘ك لٌسف لصح الغزاً٘ك، الوكتة : ًاصز الذٗي األلثاًٖ .6

 .م1952اإلسالهٖ 



شزح العالهح الشرلاًٖ علٔ الوْاُة اللذً٘ح، الوطثعح : المسطالًٖ .7
 .م1910األسُزٗح 

. م1998الطثماخ الكثزٓ، دار صادر للطثاعح ّالٌشز : سعذ اتي .8
 .م1996 –دار الكتة العلو٘ح  –تِذٗة س٘زج اتي ُشام :عثذ السالم ُارّى .9

 .م2003الزح٘ك الوختْم، دار الشزق العزتٖ  :صفٖ الزحوي الوثاركفْٕ .10
 .م1970تارٗخ هكح ّها جاء فِ٘ا هي اٙثار، هكتثح خ٘اط  :األسرلٖ .11
 .م2004عالم الٌثالء، دار الكتة العلو٘ح، س٘ز أ :الذُثٖ .12
 .م1996دار الملن : الس٘زج الٌثْٗح فٖ ضْء المزآى ّالسٌح : هحوذ أتْ شِثح .13
تارٗخ العزب لثل اإلسالم، هؤسسح الثمافح الجاهع٘ح : عثذ العشٗش سالن .14

. م1973
 .م1980شفاء الغزام تأخثار الثلذ الحزام، دار الكتة العلو٘ح : الفاسٖ .15
 4. م2002فمَ الس٘زج، دار الفكز، الطثعح العاشزج : ٗذ الثْطٖهحوذ سع- .16

 الكتاب دار ،الٌثْٗح الس٘زج األًصارٕ، ُشام تي الولك عثذ ، األًصارٕ ُشام تيا

 م2005 العزتٖ،

 


