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 دجُب انغخشٚج ٔ انهًض

 11:انحجشاح

  أعٕر ةاهلل يٍ انشٛطاٌ انشجٛى

َا َٚا ٍَ  أَُّٚٓ َخشْس  َ   آَيُُٕا انَّلِزٚ ٍو َعَغٗ يٍِّ  َٕوٌم  َٚغْس ْٕس ْٛسًشا َُٚكَُٕٕا أٌَ  َ ُْسُٓىْس  َخ َ   يِّ ٍَّل  أٌَ َعَغٗ ََِّغاء يٍِّ ََِغاء َٔ ْٛسًشا  َُٚك َخ

ٍَّل  ُْسُٓ َ   يِّ ُضٔا َٔ ًِ َ   أََنَُغُكىْس  دَهْس َنْس َااِ  دََُاةَُضٔا َٔ ُى انْسنُُغٕوُ  ةِ ْسظَ  ةِااْس ذَ  اِ عْس ٌِ  ةَ ْس ا ًَ ٚ ِ َيٍ ااْس نَ ِ َ  َٚذُبْس  نَّلىْس  َٔ ْٔس ُ  ُْىُ   َ 

 ٌَ ٕ ًُ  11انلَّلانِ

 أعتاا انُضٔل

َا َٚا)عتب َضٔل  ٍَ  أَُّٚٓ َخشْس  َ   آَيُُٕا انَّلِزٚ ٍو َعَغٗ يٍِّ  َٕوٌم  َٚغْس ْٕس ْٛسًشا َُٚكَُٕٕا أٌَ  َ ُْسُٓىْس  َخ  (يِّ

َضنخ  ٙ ٔ ذ ةُٙ دًٛى اعذٓضؤٔا ةن شاء انصحاةج، يثم عًاس ٔختاا ٔاةٍ  ٓٛشث ٔةالل :  ال انضحاك

. ٔصٓٛب ٔعهًاٌ ٔعانى يٕنٗ أةٙ حزٚنج ٔغٛشْى، نًا سأٔا يٍ سثاثج حانٓى،  ُضنخ  ٙ انزٍٚ آيُٕا يُٓى

  ٚغخش يٍ عذش هللا عهّٛ رَٕةّ يًٍ كشنّ هللا، : ٔ ال اةٍ صٚذ. ْٕ عخشٚج انغُٙ يٍ انن ٛش: ٔ ال يجاْذ

َضنخ  ٙ عكشيج ةٍ أةٙ جٓم حٍٛ  ذو انًذُٚج : ٔ ٛم.  ه م إظٓاس رَٕةّ  ٙ انذَٛا خٛش نّ  ٙ اٜخشث

 شكا رن  إنٗ سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى . يغهًا، ٔكاٌ انًغهًٌٕ إرا سأِٔ  انٕا اةٍ  شعٌٕ ْزِ اايج

 . ُضنخ

َ   ):  ال انًنغشٌٔ ٍَّل  أٌَ َعَغٗ ََِّغاء يٍِّ ََِغاء َٔ ٍَّل  َُٚك ُْسُٓ ْٛسًشا يِّ َضنخ  ٙ ايشأدٍٛ يٍ أصٔاج انُتٙ صهٗ (َخ

- ْٕٔ ثٕا أةٛض، ٔيثهٓا انغب - هللا عهّٛ ٔعهى عخشدا يٍ أو عهًج، ٔرن  أَٓا سةطخ خصشٚٓا ةغتٛتج 

اَلش٘ يا دجش خهنٓا ك َّ : ٔعذنخ طش ٛٓا خهنٓا  كاَخ دجشْا،   انخ عائشج نحنصج سضٙ هللا عًُٓا

 . نغاٌ كهب،  ٓزِ كاَخ عخشٚذًٓا

َضنخ  ٙ : ٔ ٛم. َضنخ  ٙ َغاء انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى، عٛشٌ أو عهًج ةان صش: ٔ ال أَظ ٔاةٍ صٚذ

 .عائشج، أشاسح ةٛذْا إنٗ أو عهًج، ٚا َتٙ هللا إَٓا ن صٛشث

ٚا : إٌ صنٛج ةُخ حٛٙ ةٍ أخطب أدخ سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى   انخ:  ٔ ال عكشيج عٍ اةٍ عتاط

: سعٕل هللا، إٌ انُغاء ٚ ٛشَُٙ، ٔٚ هٍ نٙ ٚا ٕٚٓدٚج ةُخ ٕٚٓدٍٚٛ   ال سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى

   َضل هللا ْزِ اٜٚج. « ْال  هخ إٌ أةٙ ْاسٌٔ ٔإٌ عًٙ يٕعٗ ٔإٌ صٔجٙ يحًذ»

َ   )عتب َضٔل َنْس َااِ  دََُاةَُضٔا َٔ كاٌ انشجم يُا ٚكٌٕ :  ٙ انذشيز٘ عٍ أةٙ جتٛشث ةٍ انضحاك  ال :(...ةِااْس

 ال ْزا . « ٔ  دُاةضٔا ةاان اا»: نّ ا عًٍٛ ٔانثالثج  ٛذعٙ ةت ضٓا   غٗ أٌ ٚكشِ،  ُضنخ ْزِ اٜٚج

ٔ  دُاةضٔا ةاان اا » ُٛا َضنخ ْزِ اٜٚج،  ٙ ةُٙ عهًج : ٔ ٙ يصُف أةٙ دأد عُّ  ال. حذٚث حغٍ

 ذو سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ٔنٛظ يُا سجم إ  ٔنّ اعًاٌ أٔ :  ال« ة ظ ا عى اننغٕو ة ذ ااًٚاٌ

ثالثج،  ج م سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ٚ ٕل ٚا  الٌ  ٛ ٕنٌٕ يّ ٚا سعٕل هللا، إَّ ٚغضب يٍ ْزا 

كاٌ انشجم :  ال انحغٍ ٔيجاْذ- ٔ ٕل ثاٌ .  ٓزا  ٕل. « ٔ  دُاةضٔا ةاان اا»: ا عى،  ُضنخ ْزِ اٜٚج

: ٔ ال  ذادث. ٔسٔ٘ عٍ  ذادث ٔأةٙ ان انٛج ٔعكشيج. ٚ ٛش ة ذ إعاليّ ةكنشِ ٚا ٕٚٓد٘ ٚا َصشاَٙ،  ُضنخ

 .ْٕ  ٕل انشجم نهشجم ٚا  اعق ٚا يُا ق، ٔ انّ يجاْذ ٔانحغٍ أٚضا

 انًضايٍٛ

 انُٓٙ عٍ انغخشٚج ةانُاط ةاحذ اسْى ٔ اصدسائٓى ٔاعذٓضاء ةٓى .1



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 انُٓٙ عٍ انهًض ٔ انًٓض ةانط ٍ ٔ ان ٛب ة ٕل أ   م أٔ إشاسث .2

 انُٓٙ عٍ انذُاةض  ةاان اا انذٙ ٚكشِ انشخص عًاعٓا عُّ .3

 اعذتاس انغخشٚج ٔ انهًض ٔ انذُاةض ةاان اا يٍ يٕجتاح د شٚض انُنظ نه زاا .4

 يٍ دنغٛش ان شطتٙ ةذصشف: دنغٛش اٜٚج

ٔ ٛم .  ٛم عُذ هللا« ٚا أٚٓا انزٍٚ آيُٕا   ٚغخش  ٕو يٍ  ٕو عغٗ أٌ ٚكَٕٕا خٛشا يُٓى»:  ٕنّ د انٗ

« ةانذحشٚ »عخشح يُّ أعخش عخشا . ٔانغخشٚج ا عذٓضاء. أ٘ ي ذ ذا ٔأعهى ةاطُا« خٛشا يُٓى»

عخشح يُّ : ٔ ال ااخنش. ٔحكٗ أةٕ صٚذ عخشح ةّ، ْٕٔ أسدأ انهغذٍٛ. « ةانضى»ٔيغخشا ٔعخشا 

 ٙ انهغج نهًزكشٍٚ «  ٕو»ٔ . ٔعخشح ةّ، ٔضحكخ يُّ ٔضحكخ ةّ، ْٔضئخ يُّ ْٔضئخ ةّ، كم ٚ ال

إَّ جًع  ائى، ثى اعذ ًم  ٙ كم جًاعج : ٔ ٛم. ٔعًٕا  ٕيا آَى ٚ ٕيٌٕ يع داعٛٓى  ٙ انشذائذ. خاصج

 ٔ ذ ٚذخم  ٙ ان ٕو انُغاء يجاصا، . ٔإٌ نى ٚكَٕٕا  ائًٍٛ

. أ شد انُغاء ةانزكش اٌ انغخشٚج يٍُٓ أكثش« ٔ  َغاء يٍ َغاء عغٗ أٌ ٚكٍ خٛشا يٍُٓ»:  ٕنّ د انٗ

 . شًم انجًٛع« 1: َٕج« »إَا أسعهُا َٕحا إنٗ  ٕيّ»: ٔ ذ  ال هللا د انٗ

إٌ هللا   ُٚلش إنٗ صٕسكى »:  ال سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى: ٔ ٙ صحٛح يغهى عٍ أةٙ ْشٚشث  ال

ْٔزا حذٚث علٛى ٚذشدب عهّٛ أ  ٚ طع ة ٛب أحذ نًا ٚشٖ . « ٔأيٕانكى ٔنكٍ ُٚلش إنٗ  هٕةكى ٔأعًانكى

عهّٛ يٍ صٕس أعًال انطاعج أٔ انًخاننج،  ه م يٍ ٚحا ع عهٗ ااعًال انلاْشث ٚ هى هللا يٍ  هتّ ٔصنا 

ٔن م يٍ سأُٚا عهّٛ دنشٚطا أٔ ي صٛج ٚ هى هللا يٍ  هتّ ٔصنا يحًٕدا . يزيٕيا   دصح ي ّ ده  ااعًال

ٔٚذشدب عهٛٓا عذو انغهٕ  ٙ د لٛى يٍ سأُٚا عهّٛ .  ااعًال أياساح ظُٛج   أدنج  ط ٛج. ٚغنش نّ ةغتتّ

ةم دحذ ش ٔدزو ده  انحانج انغٛ ج،   ده  انزاح . أ  ا  صانحج، ٔعذو ا حذ اس نًغهى سأُٚا عهّٛ أ  ا  عٛ ج

 .انًغٛ ج

. انهًض ةانٛذ ٔان ٍٛ ٔانهغاٌ ٔااشاسث: ٔ ال انطتش٘. ان ٛب: انهًض« ٔ  دهًضٔا أَنغكى»:  ٕنّ د انٗ

أ٘   ٚ ذم « 29: انُغاء« »ٔ  د ذهٕا أَنغكى»: ْٔزِ اٜٚج يثم  ٕنّ د انٗ. ٔانًٓض   ٚكٌٕ إ  ةانهغاٌ

 غهًٕا عهٗ »: ٔك ٕنّ د انٗ. ة ضكى ة ضا، اٌ انًؤيٍُٛ كُنظ ٔاحذث،  ك َّ ة ذم أخّٛ  ادم َنغّ

ٔ ال اةٍ عتاط .   ٚ ب ة ضكى ة ضا: ٔانً ُٗ. ٚ ُٙ ٚغهى ة ضكى عهٗ ة ض« 61: انُٕس« »أَنغكى

.   ٚه ٍ ة ضكى ة ضا: ٔ ال انضحاك.   ٚط ٍ ة ضكى عهٗ ة ض: ٔيجاْذ ٔ ذادث ٔع ٛذ ةٍ جتٛش

دُتّٛ عهٗ أٌ ان ا م   ٚ ٛب َنغّ،  ال ُٚتغٙ أٌ ٚ ٛب « أَنغكى»: ٔ ٙ  ٕنّ. ةانضى« ٔ  دُهًضٔا»: ٔ شا

انًؤيٌُٕ كجغذ ٔاحذ إٌ اشذكٗ عضٕ يُّ دذاعٗ نّ عائش »: غٛشِ اَّ كُنغّ،  ال صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى

إرا أسدح أٌ دُلش ان ٕٛا جًج  ذ يم عٛاةا،  ئَّ : ٔ ال ةكش ةٍ عتذ هللا انًضَٙ. « انجغذ ةانغٓش ٔانحًٗ

ٚتصش أحذكى ان زاث  ٙ عٍٛ أخّٛ »: ٔ ال صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى. إًَا ٚ ٛب انُاط ةنضم يا  ّٛ يٍ ان ٛب

 :. يٍ ع ادث انًشء أٌ ٚشذغم ة ٕٛا َنغّ عٍ عٕٛا غٛشِ  ال انشاعش: ٔ ٛم« ٔٚذع انجزع  ٙ عُّٛ

   دكشنٍ يغأ٘ انُاط يا عذشٔا     ٛٓذ  هللا عذشا عٍ يغأٚكا

 ٔاركش يحاعٍ يا  ٛٓى إرا ركشٔا       ٔ  د ب أحذا يُٓى ةًا  ٛكا

« ةانذغكٍٛ»ٔانُتض . انه ب، ٔانجًع ااَتاص« ةانذحشٚ »انُتض « ٔ  دُاةضٔا ةاان اا»:  ٕنّ د انٗ

ٔٚ ال انُتض ٔ . ٔ الٌ ُٚتض ةانصتٛاٌ أ٘ ٚه تٓى، شذد نهكثشث. َتضِ ُٚتضِ  َتضا، أ٘ ن تّ: انًصذس، د ٕل

 أ٘ ن ب ة ضٓى ة ضا: ٔ دُاةضٔا ةاان اا. انُضا ن ب انغٕء
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ٔسٔ٘ عٍ  ذادث . كاٌ انشجم ٚ ٛش ة ذ إعاليّ ةكنشِ ٚا ٕٚٓد٘ ٚا َصشاَٙ،  ُضنخ:  ال انحغٍ ٔيجاْذ

. ْٕ  ٕل انشجم نهشجم ٚا  اعق ٚا يُا ق، ٔ انّ يجاْذ ٔانحغٍ أٚضا: ٔ ال  ذادث. ٔأةٙ ان انٛج ٔعكشيج

أ٘ ة ظ أٌ ٚغًٗ انشجم كا شا أٔ صاَٛا ة ذ إعاليّ ٔدٕةذّ،  ال اةٍ « ة ظ ا عى اننغٕو ة ذ ااًٚاٌ»

يٍ  ال اخّٛ ٚا كا ش   ذ ةاء »ٔ ٙ انصحٛح . انً ُٗ أٌ يٍ ن ب أخاِ أٔ عخش يُّ  ٕٓ  اعق: ٔ ٛم. صٚذ

 ًٍ   م يا َٓٗ هللا عُّ يٍ انغخشٚج ٔانًٓض ٔانُتض  زن  . « ةٓا أحذًْا إٌ كاٌ كًا  ال ٔإ  سج خ عهّٛ

ٔ ذ سٔ٘ أٌ أةا رس سضٙ هللا عُّ كاٌ عُذ انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى  ُاصعّ سجم .  غٕو ٔرن    ٚجٕص

يا دشٖ ْا ُْا أحًش ٔأعٕد يا أَخ »: ٚا اةٍ انٕٛٓدٚج   ال انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى:   ال نّ أةٕ رس

انذُاةض ةاان اا أٌ ٚكٌٕ : ٔ ال اةٍ عتاط. « ٔ  دُاةضٔا ةاان اا»: ٚ ُٙ ةانذ ٕٖ، َٔضنخ« ة  ضم يُّ

ٚذل عهّٛ يا سٔ٘ أٌ انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ . انشجم  ذ عًم انغٛ اح ثى داا،  ُٓٗ هللا أٌ ٚ ٛش ةًا عهف

 .« يٍ عٛش يؤيُا ةزَب داا يُّ كاٌ ح ا عهٗ هللا أٌ ٚتذهّٛ ةّ ٔٚنضحّ  ّٛ  ٙ انذَٛا ٔاٜخشث»: ٔعهى  ال

ٔ ع يٍ رن  يغذثُٙ يٍ غهب عهّٛ ا عذ ًال كااعشج ٔااحذا ٔنى ٚكٍ نّ  ّٛ كغب ٚجذ  ٙ َنغّ يُّ 

أٌ كم يا ٚكشِ ااَغاٌ إرا َٕد٘ ةّ : عهّٛ،  جٕصدّ اايج ٔأدنق عهٗ  ٕل أْم انًهج ٔانز٘ ٚضتظ ْزا كهّ

يٍ انجايع « كذاا اادا»ٔعهٗ ْزا انً ُٗ دشجى انتخاس٘ سحًّ هللا  ٙ .  ال ٚجٕص اجم اارٚج

:  ال« ةاا يا ٚجٕص يٍ ركش انُاط َحٕ  ٕنٓى انطٕٚم ٔان صٛش   ٚشاد ةّ شٍٛ انشجم» ٙ . انصحٛح

دضًُخ اٜٚج انًُع :  ال أةٕ عتذ هللا ةٍ خٕٚض يُذاد« يا ٚ ٕل رٔ انٛذٍٚ»: ٔ ال انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى

يٍ ده ٛب ااَغاٌ ةًا ٚكشِ، ٔٚجٕص ده ٛتّ ةًا ٚحب، أ  دشٖ أٌ انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى ن ب عًش 

ةانناسٔو، ٔأةا ةكش ةانصذٚق، ٔعثًاٌ ةز٘ انُٕسٍٚ، ٔخضًٚج ةز٘ انشٓاددٍٛ، ٔأةا ْشٚشث ةز٘ انشًانٍٛ 

يٍ حق انًؤيٍ عهٗ انًؤيٍ أٌ ٚغًّٛ ة حب أعًائّ »ٔةز٘ انٛذٍٚ، ٔسٔ٘ عٍ انُتٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى 

  يا يغذحب اان اا ٔيغذحغُٓا  ال :  ال انًأسد٘. ٔنٓزا كاَخ انذكُٛج يٍ انغُج ٔاادا انحغٍ،. « إنّٛ

. ٔ ذ ٔصف سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى عذدا يٍ أصحاةّ ة ٔصاف صاسح نٓى يٍ أجم اان اا. ٚكشِ

ٔ ذ ع م عتذ هللا ةٍ انًتاسك عٍ . ٔأيا يا ٚكٌٕ ظاْشْا انكشاْج إرا أسٚذ ةٓا انصنج   ان ٛب  زن  كثٛش

إرا أسدح صنذّ : ُحًٛذ انطٕٚم، ٔعهًٛاٌ ااعًش، ُٔحًٛذ ااعشج، ٔيشٔاٌ ااصغش،   ال: انشجم ٚ ٕل

 . ٔنى دشد عٛتّ  ال ة ط ةّ

اَنغٓى «   ٔن   ْى انلانًٌٕ». أ٘ عٍ ْزِ اان اا انذٙ ٚذ رٖ ةٓا انغاي ٌٕ« ٔيٍ نى ٚذب»:  ٕنّ د انٗ

 .ةاسدكاا ْزِ انًُاْٙ

 ااحكاو 

 دحشٚى انغخشٚج ٔ انهًض ٔ انذُاةض ةاان اا 

 ّاعذتاس   م رن   غٕ ا ٔ ظهًا يٕجتا نه  اا إٌ نى ٚذب  اعه 

 ّاحذًال كٌٕ انًغخٕس يُّ ٔ انًهًٕص ٔ انًه ب خٛشا يًٍ عاة 

اعذثاء انذُاةض ةاان اا يا ٚكٌٕ ظاْشْا انكشاْج إرا أسٚذ ةٓا انصنج   ان ٛب انًكشِٔ يًٍ غهب    .   

 عهّٛ انه ب  ٙ ا عذ ًال ٔ انشٓشث  هى ٚ ذ ٚ شف إ  ةٓا كااعشج ٔ ااعًش

عذو كشاْج يغذحب اان اا ٔيغذحغُٓا  ّٛ جائض انذُاةض ةٓا كانصذٚق اةٙ ةكش ٔ انناسٔو ن ًش ٔ .    

 أعذ هللا نحًضث ٔ عٛف هللا نخهذ ةٍ انٕنٛذ


