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ٍِِ دػ٘ذٔ اىجٖش تاىذَّع ٕزا اىثحث ٝثحث فٜ—خالصح صيٚ هللا -ٗج، ٍٗ٘قف قشٝش 
 -ػيٞٔ ٗسيٌ

. .اىجٖش، اىذػ٘ج، ٍ٘قف قشٝش :اىنيَاخ االفرراحٞح

 

I. اىَقذٍح 

 

ا  ٍّ اىحَذ هلل ٗاىّصالج ٗاىّسالً ػيٚ سس٘ه هللّا، ٗػيٚ آىٔ ٗصحثٔ ٍِٗ ٗاالٓ، أ

ًٌ ٍِ هللا ػيَٞل ٗسحَحٌ ٍْٔ ٗتشماخ، ٍٗشحثاً تل فٜ  تؼذ أخٜ اىطَّاىة، سال

سج ػيٞل فٜ إطاس ٍادَّج اىسٞشج اىْث٘ٝح، ىٖزا اىفصو سيسيح ا ىذُّسٗط اىَقشَّ

رؼح ٗاىفائذج، َُ َِ أُ ذجَذ فٖٞا مّو اى ، آٍيٞ ّٜ في هذا الدرس نتعزف  اىذِّساس
ِ دػ٘ذٔ  ػيٚ ٍِ -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-اىجٖش تاىذَّػ٘ج، ٍٗ٘قف قشٝش   

 

II. اىَقاىح ٍ٘ض٘ع  

: اىجٖش تاىذَّػ٘ج

ِ اىّذػ٘ج إىٚ  تأُ َْٝصذع تَا جاء تٔ -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-أٍش هللا ذؼاىٚ سس٘ىٔ  ٍِ
ِ دُٗ هللا ٍِ  .اإلسالً، ّْٗثز موِّ اىَؼث٘داخ 

شُ }: قاه هللا ذؼاىٚ ٍَ ا ذُْ  ََ َِ  فَاْصَذْع تِ ْ ِشِمٞ َُ ِِ اْى أَْػِشْ  َػ ٕ٘ اىجٖش : قاه ٍجإذ .{َٗ

صيٚ هللا ػيٞٔ -صاه اىْثٜ  ٍا: ))ٗقاه أت٘ ػثٞذج تِ ػثذ هللا تِ ٍسؼ٘د.تاىقشآُ فٜ اىصالج

ِِ }: ٍُسرخفٞاً حرٚ ّضىد -ٗسيٌ أَْػِشْ  َػ َٗ ُش  ٍَ ا ذُْ  ََ َِ  فَاْصَذْع تِ ْ ِشِمٞ َُ فجٖش ٕ٘  ؛{اْى

 ((.ٗأصحاتٔ

ْذع  اىنّف ػِ : اىَ شمِٞ ٗاإلػشا  ػِ. اإلتاّح ٗاىرَّٞٞض ٗاىظٖ٘س: أصئ: ٗاىصَّ

ُْ ٝثذأ تؼ ٞشذٔ األقشتِٞ: ٗأٍشٓ هللا ذؼاىٚ.قراىٌٖ َِ }: أ ِّْزْس َػِ َٞشذََل األْقَشتِٞ أَ َٗ} .

ِ دػ٘ذٔ  ٍِ  صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-ٍ٘قف قشٝش 

ا: ))، قاه-سضٜ هللا ػَْٖا-ػِ اتِ ػثاط  َّ ِّْزْس َػِ َٞشذَلَ }: ّضىد ى أَ َٗ  َِ ، صؼذ {األْقَشتِٞ

فا فجؼو ْٝادٛ ػيٚ -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-اىْثٜ  ّٛ ! ٝا تْٜ فٖش: اىصَّ ىثطُ٘ ! ٝا تْٜ ػذ

ُْ ٝخشج أسسو سس٘الً ىْٞظش ٍا ٕ٘ فجؼو اىشجو. ٝش، حرٚ اجرَؼ٘اقش ٌْ ٝسرطغ أ . إرا ى

ُّ خٞالً تاى٘ادٛ : -هللا ػيٞٔ ٗسيٌ صيٚ-فقاه . فجاء أت٘ ىٖة، ٗقشٝش أسأٝرنٌ ى٘ أخثشذنٌ أ

؟ قاى٘ا ذشٝذ أُ ذُغٞش ػيٞنٌ؛ أمْرٌ ّٜ فإّٜ ّزٝش : قاه. ٍا جّشتْا ػيٞل إال صذقاً . ّؼٌ: ٍصذق

ْٛ ػزاب ىنٌ تِٞ ذَثَّْد }: ذثاً ىل سائش اىًٞ٘، أىِٖزا جَْؼرْا؟ فْضىد: أت٘ ىٖة: فقاه. شذٝذ ٝذ

ذَةَّ  َٗ ٍَٖة  اىُُٔ * ََٝذا أَتِٜ ىَ ٍَ  ُْْٔ ا أَْ َْٚ َػ ا َمَسةَ  ٍَ ٍَ  .صحٞح اىثخاسٛ ،(({َٗ

حِٞ أّضه  -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-سس٘ه هللا  قاً: ))، قاه-سضٜ هللا ػْٔ-ٗػِ أتٜ ٕشٝشج  

َِ }: هللا ِّْزْس َػِ َٞشذََل األْقَشتِٞ أَ اشرشٗا . -أٗ ميَح ّحٕ٘ا! -ٝا ٍؼ ش قشٝش: فقاه ،{َٗ

ِ هللا شٞياً ! أّفسنٌ ٍِ ِ هللا شٞياً ! ٝا تْٜ ػثذ ٍْاف !ال أ ْٜ ػْنٌ  ٍِ ٝا ! ال أُ ْٜ ػْنٌ 

ِ هللا شٞياً  ال أُ ْٜ! ػثاط تِ ػثذ اىَطية ٍِ صيٚ هللا -ٝا صفّٞح ػَح سس٘ه هللا ! ػْل 

سيْٜٞ ٍا شيد ٍِ ٍاىٜ، ! ٗٝا فاطَح تْد ٍحَذ! ٍِ هللا شٞياً  ال أُ ْٜ ػْلِ ! -ػيٞٔ ٗسيٌ

 .، صحٞح اىثخاسٛ((شٞياً  ال أ ْٜ ػِْل ٍِ هللا

 :ٗقفاخ ٍغ اىحذٝث 

صذقٔ؛ فٖ٘ األٍِٞ ب قشٝش ػِ ِصذقٔ، فاػرشف٘ا ميٌّٖ -ٗسيٌ صيٚ هللا ػيٞٔ -قّشس 

ذؼاىٚ، ٗذْشك ػثادج  فيَارا ذْاقض٘ا ػْذٍا دػإٌ إىٚ اإلسالً إىٚ ذ٘حٞذ هللا. اىصادق

 األصْاً؟

ٝا حفصح تْد ! ٝا ػائ ح تْد أتٜ تنش: ))-ٗفٜ تؼض طُشقٖا-ٗفٜ اىقصح ِرمشٓ ىفاطَح، 

ًّ ! ػَش  ((.!سيَح ٝا أ

ِّ ذخاطَة تَثيٖا، ٗ ػائ ح، ٗال حفصح،  مزىل ىٌ ذنِٗفاطَح ىٌ ذنِ فٜ رىل اى٘قد فٜ س

ِ صٗجاخ اىشس٘ه  ٍِ ًّ سيَح  قاه تؼض . اىراسٝخ فٜ رىل -صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-ٗال أ

غ َْ  .اىؼيَاء ترؼّذد قّصح اىج

ٍَش هللا ذؼاىٚ تاىذػ٘ج جٖشاً : فاألُٗىٚ جَؼٌٖ تؼذ رىل فٜ اىَذْٝح،  :ٗاىثاّٞح. ماّد ػْذٍا أ

غ َْ  ."ٗسٕطل ٌٍْٖ اىَخيصِٞ" :ط؛ ٗرىل ىَا ّضهأت٘ ٕشٝشج، ٗاتِ ػثا: ٗحضش ٕزا اىج

 .ذالٗذٖا ىؼّو ٕزٓ اىضٝادج ماّد قشآّاً، ثٌ ُّسخد: قاه اىقشطثٜ

ّفسٔ ٍْٔ، ٗرىل ترخيٞصٖا  اإلّساُ ٍْيل هلل ذؼاىٚ، فإرا أطاػٔ ٗاذّثغ سس٘ىٔ فقذ اشرشٙ

ِ اىْاس؛ ٕٗزا ٍأخ٘ر ٍِ ق٘ىٔ  ِ : ))-صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ-ٍِ ٍِ  ((.!هللااشرشٗا أّفَسنٌ 
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