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ٓ دػٛرٗ  فٟ ٘زا اٌجحث ٠جحث—خالصخ ِِ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ِٛلف ثٕٟ ػجذ اٌّطٍّت 

ٓ اٌشسٛي  ِِ  .صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-ٚسٍُ، ٚأثٛ ٌٙت ِٚٛلفٗ 

. أثٛ ٌٙت، ِٛلف ػجذ اٌّطٍت :اٌىٍّبد االفززبح١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

 َّ ا ثؼذ اٌحّذ   ٚاٌّلالح ٚاٌّلالَ ػٍٝ سسٛي هللّا، ٚػٍٝ  ٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ سٍلٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌطَّبٌت، سال

 ًّ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ١ٍِ  ، ّٟ سح ػ١ٍه فٟ إطبس ِبدَّح اٌل١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفلً اٌذِّساس اٌّمشَّ

زؼخ ٚاٌفبئذح، ُّ -هٌقف بنً عبد الوطّلب ِهن دعٌتو فً ىذا الدرس نتعزف على  اٌ

 .صلى هللا علٍو ًسلن-لى هللا علٍو ًسلن، ًأبٌ ليب ًهٌقفو ِهن الزسٌل ص

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

ٓ دػٛرٗ  ِِ . صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-ِٛلف ثٕٟ ػجذ اٌّطٍّت 

ّٟ ثٓ أثٟ طبٌت لبي : ٌّب ٔضٌذ ٘زٖ ا٠٢خ: ))ػض٠ضٞ اٌّذاسط، سٜٚ اإلِبَ أحّذ، ػٓ ػٍ

ِْٔزْس َػِ ١َشرَهَ } أَ َٚ  َٓ غ{ااْلَشث١ِ َّ ث١ْزٗ؛ فبجزّغ ثالثْٛ،  أً٘ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-إٌجٟ  ، ج

ٓ ٠َضّٓ ػِّٕٟ د٠ٕٟ ِٚٛاػ١ذٞ،: فمبي ٌُٙ. فأوٍٛا ٚششثٛا ٠ٚىْٛ ِؼٟ فٟ اٌجّٕخ،  َِ

ِٓ ٠مَٛ ثٙزا؟ فؼشض . ثحشاً  ٠ب سسٛي هللا، أٔذ وٕذ: ٠ٚىْٛ خ١ٍفزٟ فٟ أٍٟ٘؟ فمبي سجً

 ((.أٔب: فمبي ػٍٟ. رٌه ػٍٝ أً٘ ث١زٗ

ّْ سسٛي هللا : رسٞٚروش اٌجال  اٌحّذ  ، : ))االجزّبع لبي فٟ ٘زا -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-أ

ثُ . ٚأشٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا، ٚحذٖ ال شش٠ه ٌٗ. ػ١ٍٗ أحّذٖ ٚأسزؼ١ٕٗ، ٚأِٚٓ ثٗ، ٚأرّٛوً

ّْ اٌشائذ ال ٠ىزة: لبي أٍ٘ٗ، ٚهللا ٌٛ وزثذ إٌبط ج١ّؼبً ِب وزثزُىُ، ٌٚٛ غشسد إٌبط ِب  إ

ٚهللا . اٌزٞ ال إٌٗ إال ٘ٛ، إٟٔ ٌشسٛي هللا إ١ٌىُ خبصخ، ٚإٌٝ إٌبط وبفخ ٚهللا. غشْسرُىُ

 ّٓ ّْ ثبإلحلبْ ٌزّٛر ّٓ ثّب رؼٍّْٛ، ٌٚزجضٚ ّٓ وّب رلز١مظْٛ، ٌٚزحبسج  وّب رٕبِْٛ، ٌٚزُجؼث

ٓ أٔزس،. إحلبٔبً ٚثبٌلٛو سٛواً؛ ٚإٔٙب ٌجّٕخ أثذاً أٚ ٔبس أثذاً  َِ ي  ّٚ ِٚثٍٟ ِٚثٍىُ  ٚإٔىُ ا

ّٚ فبٔطٍك ٠شثأ أٍ٘ٗ، فخ ٟ أْ ٠لجمٖٛ، فجؼً ٠ٙزفوّثَ  فمبي ! ٠ب صجبحبٖ :ي سجً سأٜ اٌؼذ

! رلذ٠مبً ٌحذ٠ثه ِب أحّت إ١ٌٕب ِؼبٚٔزه، ِٚشافذره، ٚألجٍٕب ٌٕلحه، ٚأشذّ : أثٛ طبٌت

ِض . إٌٝ ِب رحتّ  ٚإّٔب أٔب أحذُ٘، غ١ش أٟٔ ٚهللا أسشػُٙ. ٚ٘ؤالو ثٕٛ أث١ه ِجزّؼْٛ ِْ فب

شَد ثٗ، ِِ ٔفلٟ رطٛع إٌٝ فشاق د٠ٓ  فٛهللا ال أصاي أحٛطه ٚإِٔؼه، غ١ش أّٟٔ ال أجذ ٌّب أُ

٠ب ثٕٟ ػجذ اٌّطٍت، ٘زٖ : فئٔٗ لبي ٚرىٍُّ اٌمَٛ والِبً ١ٌّٕبً، غ١ش أثٟ ٌٙت،. ػجذ اٌّطٍّت

فئْ أسٍّزّٖٛ ح١ٕئز رٌٍزُ، . ٠ذ٠ٗ غ١شوُ خزٚا ػٍٝ ٠ذ٠ْٗ، لجً أْ ٠أخز ػٍٝ. ٚهللا اٌلٛوح

صٍٝ هللا -ثُ لبي سسٛي هللا . ٌّٕٕؼّٕٗ ِب ثم١ٕب ٚهللا: فمبي أثٛ طبٌت. رُٚإْ ِٕؼزّٖٛ لُزً

ب  ٠ب ثٕٟ ػجذ اٌّطٍت، إٟٔ: -ػ١ٍٗ ٚسٍُ ّّ ٓ اٌؼشة جبو لِٛٗ ثأفضً ِ ِِ ٚهللا ِب أػٍُ شبثبً 

ش ِْ  ((.اٌذ١ٔب ٚا٢خشح جئزىُ؛ فئٟٔ لذ جئزُىُ ثأ

٘بشُ ٚثٕٟ  صخ ِغ ثٕٟ، ٚاٌخب-ِغ وبفخ لش٠ش-اٌؼبِخ : ٚثؼذ ٘بر١ْٓ اٌّٛاجٙز١ْٓ 

ػ١ٍٗ  صٍٝ هللا-فبٌشسٛي . اٌّطٍت، ثذأد اٌّفبصٍخ ث١ٓ حضة اإل٠ّبْ ٚحضة اٌ ١طبْ

  .ثذأ ثزٕف١ز ااِش اإلٌٟٙ، ٠ٚجٙش ثبٌذػٛح إٌٝ هللا رؼبٌٝ -ٚسٍُ

ٚصذع ثبإلسالَ، ٌُ  لِٛٗ، -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-فٍّب ثذأ سسٛي هللا : لبي اثٓ إسحبق

ٚٔبوشٖٚ، ٚأجّؼٛا خالفٗ  ّدٚا ػ١ٍٗ، حزٝ ػبة  ٌٙزُٙ، فأػظّٖٛ،٠جؼذ ِٕٗ لِٛٗ ٌُٚ ٠ش

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -هللا  ٚػذاٚرٗ؛ فحذة ػ١ٍٗ ػّٗ أثٛ طبٌت، ٚأوثشد لش٠ش رْوش سسٛي

 .، ٚحّض ثؼضُٙ ثؼضبً ػ١ٍٗ-ٚسٍُ

 ٌٙزُٙ ٚػبثٙب؛ ٚوبْ  فٍُ ٠جؼذ ِٕٗ لِٛٗ ٌُٚ ٠شّدٚا ػ١ٍٗ، حزٝ روش": اٌّٛا٘ت"لبي فٟ 

ٓ  ٚوبْ ػذد سجبي ثٕٟ ػجذ .رٌه سٕخ أسثغ ِِ اٌّطٍت اٌز٠ٓ حضشٚا ٘زٖ اٌذػٛح أوثش 

 .أسثؼ١ٓ ثم١ًٍ

 

ٓ اٌشسٛي  ِِ . صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-أثٛ ٌٙت ِٚٛلفٗ 

 

اٌؼلج١خ ٟ٘ اٌزٟ  وبْ أثٛ ٌٙت حبٌخ شبّرح فٟ اٌّجزّؼبد اٌمج١ٍّخ اٌؼشث١ّخ؛ إر وبٔذ

وُٙ  ."ِظٍِٛبً  ن ظبٌّبً أٚ ألش أخب: "رحشِّ

ٓ رٍفّع  ٌٚؼٍّٗ، ٚدػٛرٗ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-ٌىٓ أثب ٌٙت ٚلف أِبَ اٌشسٛي   َِ ي  ّٚ أ

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ - ، أٗ ٌّب أزٙٝ-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-ثىٍّخ إسبوح فٟ ٚجٗ اٌشسٛي 

ٓ رٛج١ٗ اٌخطبة ٌىبفّخ ثطْٛ لش٠ش، ٌُ ٠ُجت ػٍٝ والِٗ إال -ٚسٍُ لبي ٌٗ إر . أثٛ ٌٙت ِِ

ْؼزَٕب؟" َّ رَتَّ }: ، فأٔضي هللا ف١ٗ"رجبً ٌه، أٌٙزا ج َٚ ٍَٙت  بٌُُٗ * رَجَّْذ ٠ََذا أَثِٟ ٌَ َِ  ُْٕٗ ب أَْغَٕٝ َػ ب  َِ َِ َٚ
ٍَٙت * َوَلَت  بٌَخَ * َس١َْلٍَٝ َٔبساً َراَد ٌَ َّّ َشأَرُُٗ َح ِْ ا ٌَْحطَِت  َٚ َلذٍ * ا َِ  ْٓ ِِ  ًٌ َ٘ب َحْج  .{فِٟ ِج١ِذ

ب ٔضٌذ ٘زٖ اٌلٛسح ّّ ٠ب : ))فمبي أثٛ ثىش ،-أَ ج١ًّ، حّبٌخ اٌحطت-، جبود اٌؼٛساو ٌٚ

١ْذ ػٕٙب؛ فئٔٙب اِشأح ٠ب : فمبٌذ. لبي س١ُحبي ث١ٕٟ ٚث١ٕٙب. ثز٠ئخ اٌٍلبْ سسٛي هللا، ٌٛ رٕحَّ

أثٛ : فمبي. فبٔذفؼذ ساجؼخ. ِب ٠ٕطك ثبٌ ؼش ٚال ٠مٌٛٗ ٚهللا: لبي. أثب ثىش ٘جبٔب صبحجه

ٚفٟ  ((.وبْ ث١ٕٟ ٚث١ٕٙب ٍَِه سزشٟٔ ثجٕبحٗ حزٝ ر٘جذ: لبي .٠ب سسٛي هللا ِب سأره: ثىش

ٌِٛخ رمٛي: ثؼض اٌشٚا٠بد ٌْ َٛ ُِ ّبً أث١ْٕب، ٚد٠َٕٗ: أٔٙب جبود  َِّ  .ل١ٍْٕب، ٚأِشٖ ػل١ْٕب ِز

َْ }: ، فمشأ لٛي هللا رؼبٌٝ-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-ٟٚ٘ رش٠ذ سسٛي هللا   ٌْمُْش  إَِرا لََشْأَد ا َٚ
 َٚ ٍَْٕب ث١َََْٕه  َٓ َجَؼ ْلزُٛساً  ث١َْ َِ َْ ثِب٢ِْخَشِح ِحَجبثبً  ُٕٛ ِِ َٓ ال ٠ُْؤ  .{اٌَِّز٠

ّْ سسٛي هللا : ٚػٓ أثٟ ٘ش٠شح  أظشٚا لش٠ بً و١ف ٠َْلشف : ))لبي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ-أ

ّبً، ٚأٔب ِحّذ ٠ زّْٛ. هللا ػٕٟ شزُّٙ ٌْٚؼُٕٙ َِّ ّبً، ٠ٍٚؼْٕٛ ِز َِّ  .صح١ح اٌجخبسٞ ،((ِز
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