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I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ اٌذّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػً ِّ ٜ آٌٗ ٚصذجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسدّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشدجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌطَّبٌت، عال

 ًّ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ سح ػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع اٌّمشَّ

زؼخ ٚاٌفبئذح، ُّ ألولى، وقصة الغزانٍق، االهجزة فً هذا الدرس نتعزف على  اٌ

 .والهجزة الثانٍة وعدد الوهاجزٌن

II. الوقالة هىضىع  

 :ُِٙبِجشٞ اٌٙجشح األٌٚٝ ػٛدح

خ١ٓ اٌغجت اٌزٞ ارّفك ػ١ٍٗ  ٓ اٌذجشخ: وبفّخ اٌّؤسِّ ِِ ّْ عجت ػٛدح اٌّٙبجش٠ٓ  ِب : أ

ب عجذد ِغ سعٛي ّللا  عّؼٖٛ ػٓ إعالَ لش٠ش،  .-صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚأَّٔٙ

ّْ إٌجٟ : ))-ػّٕٙب سظٟ ّللا-اط فؼٓ اثٓ ػت  ،(إٌّجُ: )عَجذ ثـ -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أ

ّٓ ٚاإلٔظ  .اٌصذ١خ اٌذذ٠ش فٟ(( ٚعَجذ ِؼٗ اٌّغٍّْٛ ٚاٌّششوْٛ، ٚاٌج

 ّْ ُّٞ ثب وبْ فٟ سِعبْ،  -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-عجٛد اٌّششو١ٓ ِغ إٌجٟ  ٚلذ جضَ اٌٛالذ

ّْظ، ٚوبٔذ اٌٙجشح  .جتاألٌٚٝ فٟ شٙش س عٕخ خ

 :اٌغشا١ٔك لّصخ

ٓ اٌذجشخ، ٌِّب عّؼٖٛ ػٓ عجٛد   ِِ اسرجطذ لّصخ اٌغشا١ٔك ِغ ػٛدح اٌّٙبجش٠ٓ 

فبٌجؼط ٠زوش عجت عجٛد اٌّششو١ٓ ِغ . -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌّششو١ٓ ِغ سعٛي ّللا 

 .ِب أٌمبٖ اٌش١طبْ ػٍٝ ٌغبٔٗ: -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي ّللا 

لشأ سعٛي : ))ارُ، ٚاثٓ إٌّزس، ػٓ عؼ١ذ ثٓ جج١ش، لبيفمذ أخشط اثٓ جش٠ش، ٚاثٓ أثٟ ح

ُِ }: ثّىخ -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ّللا  إٌَّْج ٜ }: ، فٍّب ثٍغ لٌٛٗ رؼبٌٝ{َٚ ٌْؼُضَّ ا َٚ ُُ اٌالََّد  أَفََشأ٠َْزُ

َٕبحَ اٌضَّبٌِضَخَ األُْخَشٜ*  َِ ّْ شفبػزُٙ : "، أٌمٝ اٌش١طبْ ػٍٝ ٌغبٔٗ{َٚ رٍه اٌغشا١ٔك اٌؼٍُٝ، ٚإ

ب }: ِب َرَوش آٌٙزٕب ثخ١ْش لْجً ا١ٌَٛ، فغجذ، ٚعجذٚا؛ فٕضٌذ: فمبي اٌّششوْٛ". رجٌٝزُش َِ َٚ
 ِٗ ١َِّٕزِ ِْ ُْ فِٟ أُ ١ْطَب ٌْمَٝ اٌشَّ َّٕٝ أَ َّ ٍّٟي إاِل إَِرا رَ ال َٔجِ َٚ ْٓ َسُعٍٛي  ِِ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب  ((. {أَْسَع

رٌه اٌذبفظ اثٓ ِذّذ ثٓ إعذبق، ِٚٛعٝ ثٓ ػمجخ، وّب روش : ٚلذ أخشط ٘زٖ اٌمصخ

ب ظؼ١ف، ٚإالّ ِٕمطغ؛ ٌىٓ وضشح : "دجش، ٚلبي ِّ ٚوٍّٙب، عٜٛ غش٠ك عؼ١ذ ثٓ جج١ش، إ

ّْ ٌٍمّصخ أْصالً  ". اٌطُّشق رذّي ػٍٝ أ

ٓ اٌصذخ، ِضً اٌمبظٟ  ِِ ٚلذ ظّؼف غ١ُش ٚادذ ٘زٖ اٌمصخ، ٚلبي ثبٔٙب ثبغٍخ ال أعبط ٌٙب 

ّْ ٘زٖ اٌمصخ ٌُ ٠َْزوش٘ب أَدذ  ٌغ ثؼط اٌّفغِّش٠ٓ ػ١بض، اٌزٞ لبي ثب َٚ ص١ٓ، ٚإّٔب  ٓ اٌّذذِّ ِِ
خْٛ . ثِزوش٘ب، ٚوزٌه اٌّؤسِّ

ٓ ْٚظغ اٌضٔبدلخ: "ٚلبي اإلِبَ ِذّذ ثٓ خض٠ّخ ِِ ب  ". إَّٔٙ

ٓ جٙخ إٌَّمً: "ٚلبي اإلِبَ اٌج١ٙمٟ ِِ اٌمبظٟ أثٛ ثىش ثٓ : ٚوزٌه". ٘زٖ اٌمصخ غ١ش صبثزخ 

. اٌؼشثٟ

ٓ اٌّفغش: "ٚلبي اثٓ وض١ش ِِ ب غُشٌق وٍّٙب لذ روش وض١ٌش  ٠ٓ ٘ب ٕ٘ب لّصخ اٌغشا١ٔك، ٌٚىَّٕٙ

 ٍٗ ٓ ْٚج ِِ ُِغَٕذحً  ُْ أَس٘ب  ". صذ١خ ُِشعٍخ، ٌٚ

 ُّٟ ، ثذساعخ ٘زٖ اٌمصخ ٚػمّت ػٍٝ -سدّٗ ّللا–ٚلبَ اٌش١ُخ اٌّذذِّس، ٔبصُش اٌذ٠ٓ األٌجبٔ

ؼٍَّخ ثبإلسعبي ٚاٌّعؼف ٚاٌجٙبٌخ، ف١ٍظ ف١ٙب ِب ٠صٍخ ٌالدذ: "أعب١ٔذ٘ب ُِ جبط ٟٚ٘ وٍّٙب 

". ثٗ، ال ع١ّب فٟ ِضً ٘زا األِش اٌخط١ش

ّْ ثطالْ لصخ اٌغشا١ٔك : "فٟ أظٛاء اٌج١بْ -سدّٗ ّللا–٠ٚمٛي ِذّذ األ١ِٓ اٌشٕم١طٟ  إ

فٟ ٔفظ ع١بق آ٠بد إٌجُ اٌزٟ رخٍٍٙب إٌمبء اٌش١طبْ اٌّضػَٛ، ثٛجٛد لش٠ٕخ لشآ١ٔخ 

ّْ إٌجٟ  لشأ ثؼذ ِٛظغ اإلٌمبء  -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٚاظذخ ػٍٝ ثطالْ ٘زا اٌمٛي، أل

ْٓ }: اٌّضػَٛ ثم١ًٍ، لٌٛٗ رؼبٌٝ ِِ َٙب  ُ ثِ َْٔضَي ّللاَّ ب أَ َِ  ُْ آثَبُؤُو َٚ  ُْ ْٔزُ َ٘ب أَ ٛ ُّ ١ْزُ َّّ بٌء َع َّ َٟ إاِلَّ أَْع ِ٘  ْْ إِ

 ٍْ ٍْطَب ّْ إٌجٟ {ُع ٓ اٌّؼمٛي أ ِِ ٠غّت آٌٙزُٙ ٘زا اٌّغّت  -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–؛ ١ٌٚظ 

، إالّ غعجٛا ٌُٚ -اٌّضػَٛ–، ِزبّخشاً ػٓ روش آٌٙزُٙ ثخ١ْش (إٌجُ)اٌؼظ١ُ فٟ عٛسح 

ّْ اٌؼجشح ثبٌىالَ األخ١ش ". ٠غجذٚا، أل

: ٚاٌزٞ ٚسد فٟ اٌصذ١خ": "فمٗ اٌغ١شح"، فٟ -سدّٗ ّللا–٠مٛي اٌش١خ ِذّذ اٌغضاٌٟ 

ّْ اٌشعٛي  ُّ ِغ١ٍّٓ ِٚششو١ٓ، ( إٌجُ)لشأ عٛسح  -ػ١ٍٗ ٚعٍُصٍٝ ّللا –أ فٟ ِذفً ٠ع

ب أخز صٛد اٌشعٛي  ّّ صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ –ٚخٛارُ ٘زٖ اٌغٛسح لٛاسع رط١ش ٌٙب اٌمٍٛة، فٍ

ٜ }: ٠ٙذس ثٙب ٠ُٚشػذ ثٕزس٘ب، دزٝ ٚصً إٌٝ لٌٛٗ -ٚعٍُ َٛ ْ٘ ْؤرَفَِىخَ أَ ُّ ٌْ ا ب * َٚ َِ َ٘ب  ب فََغشَّ

ِّٞ آالِء َسةِّ * َغشَّٝ  بَسٜ فَجِبَ َّ َٓ إٌُُّزِس األٌَُٚٝ * َن رَزَ ِِ ْٓ * أَِصفَِذ ا٢ِصفَخُ * ََ٘زا َِٔز٠ٌش  ِِ َٙب  ١ٌََْظ ٌَ

ِ َوبِشفَخٌ  ِْ ّللاَّ َْ * ُدٚ ٌَْذِذ٠ِش رَْؼَججُٛ ََ٘زا ا  ْٓ ِّ َْ * أَفَ ال رَْجُىٛ َٚ  َْ رَْعَذُىٛ َٚ * َْ ُذٚ ِِ ُْ َعب ْٔزُ أَ َٚ} ،

ْْ  وبٔذ سٚػخ اٌذّك لذ صَذػذ اٌؼٕبد فٟ ٔفٛط ب رّبٌىٛا أ َّ اٌّغزىجش٠ٓ ٚاٌّغزٙضئ١ٓ، ف

ٓ اٌّغ١ٍّٓ ِِ ". خّشٚا هلل عبجذ٠ٓ، ِغ غ١ْشُ٘ 

 :اٌضب١ٔخ، ٚػذد اٌّٙبجش٠ٓ اٌٙجشح

ب وبٔذ ػ١ٍٗ لْجً اٌٙجشح  ّّ األٌٚٝ، ثً اصداد األِش عٛءاً؛ فؼٓ أَ عٍّخ  ٌُ رزغ١ّش األدٛاي ػ

ب لذَ أصذبة: "لبٌذ -سظٟ ّللا ػٕٙب- ّّ ٓ اٌٙجشح  - ػ١ٍٗ ٚعٍُصٍٝ ّللا-إٌجٟ  ٌ ِِ ِىخ 

ًٜ  األٌٚٝ، اشزّذ ػ١ٍُٙ لُِٛٙ، ٚعطَذ ثُٙ شذ٠ذاً؛ فبِرْ ٌُٙ  ػشبئشُ٘، ٌٚمُٛا ُِٕٙ أر

فىبٔذ . اٌخشٚط إٌٝ أسض اٌذجشخ ِّشح صب١ٔخ فٟ -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي ّللا 

ٓ ِِ َُ ِشمّخ، ٌٚمُٛا  ٚاشزّذ ػ١ٍُٙ . لش٠ش ػٕزبً شذ٠ذاً، ٚٔبٌُٛ٘ ثبألرٜ خشجزُٙ ا٢خشح أػظ

ٓ ُدغٓ ِِ ٠ب سعٛي ّللا، : "جٛاسٖ ٌُٙ، فمبي ػضّبْ ثٓ ػفبْ ِب ثٍغُٙ ػٓ إٌجبشٟ 

صٍٝ ّللا -فمبي سعٛي ّللا ". إٌجبشٟ، ٌٚغذ ِؼٕب؟ فٙجشرٕب األٌٚٝ، ٚ٘زٖ ا٢خشح إٌٝ

َّٟ : ))-ػ١ٍٗ ٚعٍُ : لبي ػضّبْ(( ٌىُ ٘بربْ اٌٙجشربْ ج١ّؼبً . أٔزُ ِٙبجشْٚ إٌٝ ّللا ٚإٌ

. ."ثٕب ٠ب سعٛي ّللافذظْ "

: ٚرَوش اٌطجشٞ. صّب١ٔٓ سُجالً  -ِغؼٛد وّب فٟ سٚا٠خ ػجذ ّللا ثٓ-ٚوبْ ػذد اٌّٙبجش٠ٓ 

أُٔٙ صالصخ ٚصّبْٔٛ سجالً، ٚػذد إٌغبء : عؼذ ٚلبي اثٓ. أُٔٙ وبٔٛا اص١ٕٓ ٚصّب١ٔٓ سجالً 

جش٠ٓ سجبالً ػشش٠ٓ؛ ف١ىْٛ اٌؼذد اإلجّبٌٟ ٌٍّٙب صّبٟٔ ػششح اِشأح، ٚػذد األثٕبء وبٔٛا

 .ٚصالصخً ٚػشش٠ٓ شخصبً رمش٠جبً  ِبئخً : ٚٔغبًء صغبساً ٚوجبساً 

اٌّٙبجش٠ٓ إٌٝ ِىخ، ٚأسعٍٛا ٌزٌه؛ ٚلذ  إسجبع ٘ؤالء -وّب ِّش ِؼٕب-ٚلذ دبٌٚذ لش٠ش 

ٓ ٚأِبْ ٚاعزمش أٌٚئه اٌّٙبجشْٚ. ثبءد ِغبػ١ُٙ ثبٌفشً ِْ َّ عٍّخ . ثب سظٟ -فزمٛي أ

ب ٔضٌٕب أسض ا: "-ّللا ػٕٙب ّّ إٌجبشٟ، إِّٔب ػٍٝ د٠ٕٕب، ٚػجذٔب : جبس ٌذجشخ، جبٚسٔب خ١ْشٌ

 ."ٔىش٘ٗ ّللا رؼبٌٝ، ال ُٔؤرٜ ٚال ٔغّغ ش١ئبً 
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