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انقشآٌ  عتّ : أعبنٛت قشٚش فٙ انّصّذ ػٍ دٍٚ هللا رؼبنٗ ْزا انجحش ٚجحش فٙ—خالصخ

صهٗ -االعزؼبَخ ثبنٕٛٓد فٙ ٔظغ أعئهخ رؼجٛضّٚخ نهشعٕل ٔانكشٚى، ٔانطّؼٍ فٙ يصذسِ، 

 .-هللا ػهّٛ ٔعهى

 

. ٌ، انٕٛٓد ٔيكشْىانغت، انطغ:انكهًبد االفززبحٛخ

 

I. انًقذيخ 

 

انحًذ هلل ٔانّصالح ٔانّغالو ػهٗ سعٕل هللّا، ٔػهٗ آنّ ٔصحجّ ٔيٍ ٔاالِ، أّيب ثؼذ 

أخٙ انطَّبنت، عالٌو يٍ هللا ػهَٛك ٔسحًخٌ يُّ ٔثشكبد، ٔيشحجبً ثك فٙ عهغهخ انذُّسٔط 

 ّٙ سح ػهٛك فٙ ئغبس يبدَّح انغٛشح انُجٕٚخ، نٓزا انلصم انذِّساع ٍَ أٌ رجَذ فٛٓب كّم انًقشَّ ، آيهٛ

زؼخ ٔانلبئذح، ًُ أعبنٛت قشٚش فٙ انّصّذ ػٍ دٍٚ هللا ثؼط فً هذا الدرس نتعزف على  ان

االعزؼبَخ ثبنٕٛٓد فٙ ٔظغ أعئهخ ٔانقشآٌ انكشٚى، ٔانطّؼٍ فٙ يصذسِ،  عتّ : ٔيُٓب رؼبنٗ

 .صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-رؼجٛضّٚخ نهشعٕل 

II. انًقبنخ يٕظٕع  

 :يصذسِ عّت انقشآٌ انكشٚى، ٔانطّؼٍ فٙ: األعهٕة انّغبثغ

شزّٗ  انلصحبء، فهجإٔا ئنٗ أعبنٛتَ  ػشف انًششكٌٕ يب نهقشآٌ فٙ ػقٕل انؼقالء ٔأفصح

ٌْ ٚزأصّشٔا ثّ  :ٔيٍ رهك األعبنٛت، إلثؼبد انُبط ػُّ، يخبفخ أ

  .عّت انقشآٌ انكشٚى

 ُّ٘ َٔ }: ٔيغهى فٙ قٕنّ رؼبنٗ سٖٔ انجخبس َْٓش ثَِصالرَِك  ال رَْج َٓبَٔ ٌّ اثٍ {ال رَُخبفِْذ ثِ ػجبط  أ

ثأصحبثّ سفَغ  ٔكبٌ ئرا صهّٗ. يخزٍف ثًكخ -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-أَُضنذ ٔسعٕل هللا : قبل

فقبل هللا . ثّ صٕرّ ثبنقشآٌ، فارا عًغ انًششكٌٕ، عجّٕا انقشآٌ َٔيٍ أَضنّ َٔيٍ جبء

ال}:  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-رؼبنٗ نُجّٛ  َْٓش ثَِصالرِكَ  َٔ ثقشاءرك، فٛغًغ : أ٘{ رَْج

َٓب}: انًششكٌٕ، فٛغجّٕا انقشآٌ ال رَُخبفِْذ ثِ ٍَ َرنَِك } ػٍ أصحبثك، فال رُغًؼٓى،{ َٔ ْٛ اْثزَغِ ثَ َٔ
 .{َعجِٛالً 

 .أعبغٛش األٔنٍٛ ْٔصف انقشآٌ انكشٚى ثأَّّ

صهٗ هللا ػهّٛ -انؼذأح نشعٕل هللا  كبٌ انُّعش ثٍ انحبسس ِيٍ شٛبغٍٛ قشٚش، ُٔٚصت

ٔسثًب كبٌ يؼّ . ِيٍ قصص األَجٛبء -ٔعهى صهٗ هللا ػهّٛ-ٔكبٌ ٚؼبسض يب ْٚزكشِ  .-ٔعهى

ٚب يؼشش قشٚش، أَب أحغٍ : فبسط، ٔٚقٕل ِيٍ األعبغٛش انزٙ رؼهًّٓب فٙ انِحٛشح ٔثالد

قَبنُٕا}: فشّد هللا رؼبنٗ ػهّٛ قٕنّ، فقبل! األٔنٍٛ حذٚضبً يٍ يحًذ، ٔيب حذٚضّ ئال أعبغٛش َٔ 

أَِصٛالً أََعبِغُٛش ا َٔ ِّ ثُْكَشحً  ْٛ هَٗ َػهَ ًْ َٙ رُ ِٓ َٓب فَ ٍَ اْكزَزَجَ نِٛ َّٔ شَّ فِٙ  * ألَ ََْضنَُّ انَِّز٘ َْٚؼهَُى انغِّ قُْم أَ

 ُ األَْسِض ئََِّّ َٔ اِد  َٔ ب ًَ ٌَ َ لُٕساً َسِحًٛبً  انغَّ . {َكب

ٌّ انقشآٌ يْصذسِ  .انجَشش :قٕنٓى ثأ

ك سجم ثبنًٛبيخ،  ئَّب :فأَضل هللا ػهٛٓى فٙ قٕنٓى: قبل اثٍ ئعحبق قذ ثهََغُب أَك ئًَّب ُٚؼهًِّ

خٍ }: فأَضل هللا رؼبنٗ. أثذاً  انشحًٍ، ٔنٍ َإيٍ ثّ: ٚقبل نّ ٍْ  َكَزنَِك أَْسَعْهَُبَا فِٙ أُيَّ قَْذ َخهَْذ ِي

َُْٛب َح ْٔ ُِٓى انَِّز٘ أَ ْٛ َٕ َػهَ َٓب أَُيٌى نِزَْزهُ ٍِ قُمْ  قَْجهِ ًَ ْح ٌَ ثِبنشَّ ُْْى َْٚكلُُشٔ َٔ َْٛك  َٕ  ئِنَ َٕ َسثِّٙ ال ئِنََّ ئاِل ُْ ُْ 

ِّ َيزَبةِ  ْٛ ئِنَ َٔ ْهُذ  كَّ َٕ ِّ رَ ْٛ . {َػهَ

، ٚقبل نّ انًشٔح ئنٗ  الوٍ  أحٛبَبً ػُذ ٚجهظُ  -ٖ هللا ػهّٛ ٔعهىصمَّ -كبٌ  ّٙ ججش، : َصشاَ

ًّٗ ٌّ انُجٙ  ٚغبساً، ٚصُغ انغٕٛف؛: ٔ الو آخش ٚغ صهٗ هللا ػهّٛ -فكبَٕا ٚضػًٌٕ أ

ٍْٚٚزؼهّى انقشآ -ٔعهى ٍْٛ، أٔ أحذًْب ٌ ٔٚزهقّبِ ِيٍ ْز ٔقذ سّد هللا عجحبَّ ػهٛٓى . انغالي

ٌُ }: ثقٕنّ رؼبنٗ ُّ ثََشٌش نَِغب ًُ ب َُٚؼهِّ ًَ ٌَ ئََِّ ُْى َٚقُٕنُٕ نَقَْذ ََْؼهَُى أَََّٓ َٔ  ٌّٙ ًِ ِّ أَْػَج ْٛ ٌَ ئِنَ انَِّز٘ ُْٚهِحُذٔ

 ٌّٙ ٌٌ َػَشثِ ََْزا نَِغب َٔ  ٌٍ . {ُيجِٛ

ٌ ْزِ ا ِِ ٌّ كجبسْىٔػهٗ انش ى ِو . كبَٕا ٚغزًؼٌٕ ئنٗ انقشآٌ انكشٚى ِعشاً  نًٕاقف، ئالّ أ

ٌّ : فزكش اثٍ ئعحبق ػٍ انضْش٘، أَّ حّذس أثب علٛبٌ ثٍ حشة، ٔأثب جٓم ثٍ ْشبو،  أ

ْٕٔ  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-سعٕل هللا  ٔاألخُظ ثٍ ششٚق، خشجٕا نٛهخ نٛغزًؼٕا ِيٍ

ْٛزّ يجهغبً ٚغزًغ فّٛ، ٔكّم ال ٚؼهَى ثًكبٌ  ْىفأخز كّم سجم يٍ. ٚصهّٙ ِيٍ انهٛم فٙ ث

انلْجش رلّشقٕا، فجًَؼٓى انطّشٚق، فزالٔيٕا، ٔقبل  حزٗ ئرا غهغ. صبحجّ، فٛأرٕا ٚغزًؼٌٕ نّ

. صى اَصشفٕا. ثؼط علٓبئكى ألٔقؼزى فٙ َلغّ شٛئبً  فهٕ سآكى! ال رؼٕدٔا: ثؼعٓى نجؼط

حزٗ ئرا غهغ . ، فٛأرٕا ٚغزًؼٌٕ نّكّم سجم ئنٗ يجهغّ حزٗ ئرا كبَذ انهٛهخ انضبَٛخ، ػبد

ل يشح، صى اَصشفٕا انلجش رلّشقٕا فجًَؼٓى انطشٚق، ّٔ . فقبل ثؼعٓى نجؼط يضم يب قبنٕا أ

حزٗ ئرا غهغ . رٕا ٚغزًؼٌٕ نّثبأخز كّم سجم يُٓى يجهغّ، ف حزٗ ئرا كبَذ انهٛهخ انضبنضخ،

ٖ َزؼبْذ أالّ َؼٕد ئنٗ حذَّ  ال َجشرُ : انطشٚق، فقبل ثؼعٓى نجؼط انلجش، رلشقٕا فجًؼٓى

 .فزلّشقٕا .رنك

 .َؼٕر ثبهلل ِيٍ انًكبثشح ػٍ قجٕل انحق، َٔغأنّ انٓذاٚخ

صهٗ هللا ػهّٛ - االعزؼبَخ ثبنٕٛٓد فٙ ٔظغ أعئهخ رؼجٛضّٚخ نهشعٕل: ايٍاألعهٕة انشَّ 

 -ٔعهى

ٌْ ٚكَٕٕا انًجبِدسٍٚ ئنٗ ارّجبع انشعٕل : انٕٛٓد أْم كزبة، ٔانًلزَشض فٛٓى صهٗ هللا -أ

ٌّ انكزت انغًبٔٚخ انغبثقخ رحذصذ -ػهّٛ ٔعهى ، ألَّٓى ٚؼشفَّٕ كًب ٚؼشفٌٕ أثُبءْى، أل

ػُّ ثاعٓبة، ٔثأٔصبفّ انزٙ ال رَذع يجبالً نهشك فّٛ؛ ٔيغ رنك فقذ ظبْشٔا ػهّٛ ػجََذح 

ْٔزا أْيش نٛظ ثًغزغَشة ػهٗ قزَهَخ األَجٛبء، . أنَّجْٕى ػهٗ قزبنّ، ٔسدِّ دْػٕرّاألٔصبٌ، ٔ

فٙ انكزت انغًبٔٚخ   (.انزٕساح ٔاإلَجٛم)ُٔيحشِّ

انُعش ثٍ انحبسس، ٔػقجخ ثٍ أثٙ : أٔفذد قشٚشبً ٔفذاً يُٓب ئنٗ انًذُٚخ، ٔػهٗ سأعٓى

-صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-ٔل هللا يؼٛػ، نٛأرٕا ِيٍ انٕٛٓد ثأعئهخ رؼجٛضٚخ ٚطشحَٕٓب ػهٗ سط

ٔر: فقبنذ نٓى ٕٚٓد.  ٍْٛ، ٔػٍ انشُّ فأقجم انُعش . عهِٕ ػٍ أْم انكٓف، ٔػٍ ر٘ انقشَ

ٍْٛ يحًذ: ٔػقجخ حزٗ قذيب يكخ ػهٗ قشٚش، فقبال ُْٛكى ٔث فجبؤٔا ... قذ جئُبكى ثلْصم يب ث

. و ٚغزْضٍ، ٔل((أُخجشكى  ذاً : ))فقبل نٓى. فغأنِٕ -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-يحًذاً 

ًْظ ػششح نٛهخ، ٔفٙ ثؼط  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-فًكش سعٕل هللا : قبل اثٍ ئعحبق خ

ٌّ انٕحٙ رأّخش ػهّٛ صالصخ أٚبو، نْى ُٚحذس هللا رؼبنٗ فٙ رنك ٔحٛبً، ٔال ٚأرّٛ : انشٔاٚبد أ

ًْظ ػششح نٛهخ: قبنٕا. ججشٚم، حزٗ أسجف أْم يكخ حزٗ ... َٔػَذَب يحًذ  ذاً، ٔانٕٛو خ

ُيكُش انٕحٙ ػُّ، ٔشّق ػهّٛ يب ٚزكهّى ثّ أْم  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-ٌ سعٕل هللا أحض

: ، ٔفٛٓب يؼبرجزّ ػهٗ حضَّ ػهٛٓى(انكٓف)ثغٕسح  -ػهّٛ انغالو-صى جبءِ ججشٚم . يكخ

ََٓزا اْنَحِذِٚش أََعلبً } ٌْ نَْى ُْٚإِيُُٕا ثِ ِْْى ئِ إلجبثخ ػهٗ األعئهخ، ، صى ا{فَهََؼهََّك ثَبِخٌغ ََْلَغَك َػهَٗ آصَبِس

. -85اٜٚخ ( -اإلعشاء)ٔئجبثخ عإال انّشٔر جبء فٙ عٕسح 

ٌّ انٕٛٓد عأنٕا انشعٕل : ٔفٙ صحٛح انجخبس٘ ػٍ انشٔر، فٙ  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-أ

َيب }: انًذُٚخ، فأَضل هللا رؼبنٗ ػهّٛ اٜٚخ َٔ ٍْ أَْيِش َسثِّٙ  ُٔر ِي ٔرِ قُِم انشُّ ٍِ انشُّ َْٚغأَنَََٕك َػ َٔ
ٍَ اْنِؼْهِى ئاِل قَهِٛالً  ٔثُبء ػهٗ ْزا، فقذ سّجح ثؼط انؼهًبء يب فٙ انصحٛح، . {أُٔرِٛزُْى ِي

ٌّ اٜٚخ يذَٛخ، ٔئٌ كبَذ انغٕسح يكٛخ: ٔقبنٕا . ثأ

ٍْٚ ثزكشاس انُضٔل، ٔيُٓى ٍْٛ األيش غ انؼهًبء ث ًَ ال يبَغ : ٔقبل انضسكشٙ. اثٍ كضٛش: ٔقذ ج

. ح، رؼظًٛبً نّ ٔرزكٛشاً ثلعهِّيٍ َضٔل ثؼط انقشآٌ أكضش ِيٍ يش

جبنغبً يؼٓى فٙ يجهظ، ٔفّٛ انُعش،  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-أَّ كبٌ : ٔيٍ أعئهزٓى

ٌِ }: ، ٔرال ػهٛٓى قٕل هللا رؼبنٗ-صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-فأفحًٓى  ٍْ ُدٔ ٌَ ِي َيب رَْؼجُُذٔ َٔ ئََُِّكْى 

 ٌَ اِسُدٔ َٔ َٓب  َْزُْى نَ َََُّٓى أَ ِ َحَصُت َج ٌَ لَ * هللاَّ َٓب َخبنُِذٔ ُكمٌّ فِٛ َٔ َْب  َسُدٔ َٔ َٓخً َيب  َُْإالِء آنِ  ٌَ * ْٔ َكب

 ٌَ ؼُٕ ًَ َٓب ال َْٚغ ُْْى فِٛ َٔ َٓب َصفٌِٛش  ، ٔأقجم ػجذ هللا ثٍ -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-فقبو . {نَُْٓى فِٛ

أيب ٔهللا نٕ : انضثؼشٖ، فحّذصّ انٕنٛذ ثٍ انًغٛشح ثًب جشٖ، ٔػجضْى ػٍ انشد ػهّٛ، فقبل

زُّ ٔجذرّ ًْ أُكمُّ يب ُٚؼجذ ِيٍ دٌٔ هللا فٙ انُبس؟ فُحٍ َؼجذ انًالئكخ، : فغهٕا يحًذاً . نخص



صهٗ هللا ػهّٛ -فقبل انُجٙ . ٔانٕٛٓد رؼجُذ ػضٚش، ٔانُصبسٖ رؼجذ انًغٛح ػٛغٗ ثٍ يشٚى

ٌّ كّم َيٍ أحّت أٌ ُٚؼجذ ِيٍ دٌٔ هللا، فٕٓ يغ َيٍ َػجَذِ فٙ انُبس: ))-ٔعهى  ...((ئ
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