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. ْ اٌخطاب ٚظثة إظالِٗاٌرؼس٠ف تؼّس ب فٟ ٘را اٌثحث ٠ثحث—خالصح

. ػّس ٚظثة إظالِٗ :اٌىٍّاخ االفرراح١ح

 

I. اٌّمدِح 

 

ا تؼد  ِّ اٌحّد هلل ٚاٌّصالج ٚاٌّعالَ ػٍٝ زظٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚزحّحٌ ِٕٗ ٚتسواخ، ِٚسحثاً ته فٟ ظٍعٍح اٌدُّزٚض  أخٟ اٌطَّاٌة، ظال

زج ػ١ٍه فٟ إغاز ِااَّ  ًّ اٌّمسَّ َٓ أْ ذدَد ف١ٙا و ، آ١ٍِ ّٟ ج اٌع١سج إٌث٠ٛح، ٌٙرا اٌفصً اٌدِّزاظ

رؼح ٚاٌفائدج، ُّ  .تعوز تن الخطاب وسثة إسالهوفً ىذا الذرس نتعزف على  اٌ

II. اٌّماٌح ِٛظٛع  

: ٚاٌّىاْ اٌّصِاْ: -ٚظٍُ ػ١ٍٗ ّللا صٍٝ -١ِالاٖ

١َس حٛيَ  ػٍّاء ت١ٓ خالالٌ  ٕ٘ان ٌد اٌرٞ ٚاٌّىاْ ٚا١ٌَٛ، ٚاٌشٙس، اٌؼاَ، :اٌعِّ  صٍٝ -ف١ٗ ُٚ

 .-ٚظٍُ ػ١ٍٗ ّللا

ٛ٘ ٓ  ُػّس؟ َِ

، أتٛ حفص ُػّس تٓ اٌخطاب تٓ: ٘ٛ ّٞ ، اٌؼدٚ ّٟ ٜ، اٌمسش ثأٟ اٌخٍفاء : ٔف١ً تٓ ػثد اٌؼصَّ

ّٚ لْثً -ػٕٗ ٚأزظاٖ زظٟ ّللا-اٌّساشد٠ٓ  ٓ ػظّاء اٌراز٠خ اٌر٠ٓ شٙد ٌُٙ اٌؼد ِِ ٚ ،

دق، ٚتُْؼد إٌّظس ٚتاألِأح، ٚاٌحْصَ، اٌصد٠ك، تاٌؼثمس٠ح، ٓ، ٚاٌصِّ ِِ أشساال لس٠ش فٟ  واْ 

 .اٌدا١ٍ٘ح، ٚإ١ٌٗ وأد اٌّعفازج ٚإٌّافسج ٚاٌّفاخسج

ٓ اٌثؼثح، ٚواْ ِِ س فٟ اٌّعٕح اٌعااظح  َّ ُّسٖ ظراً ٚػشس٠ٓ ظٕح أظٍُ ُػ ٓ أشدِّ . ػ ِِ ٚواْ 

َ غ١ْسٖ، ٠ُحّة إظالِٗ وّا ٠ُحّة إظال -ٚظٍُ صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ-ٚواْ . إٌاض ػٍٝ اٌّع١ٍّٓ

ُػّس تٓ : اٌٍُٙ أػّص اإلظالَ تأحةِّ اٌّسُخ١ٍْٓ إ١ٌه: ))-صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ-ٚلد لاي 

 َ ُػّس تٓ اٌخطاب، أِا ػّسٚ تٓ ٘شا: فىاْ أحثّّٙا إٌٝ ّللا(( ػّسٚ تٓ ٘شاَ اٌخطاب أٚ

ْْ ٠ُعٍُ ٠عَٛ اي واْ -ٚاٌؼ١اذ تاهلل-، فمد لُرً ٠َٛ تدز وافساً "أتٛ خًٙ" ِع١ٍّٓ ُػّس لْثً أ

ٌٗ ْٛ ٓ ُ٘ ح َِ  .ظٛء اٌؼراب، ٚخاّصح 

ُّ ُػّس، ٚشٚج أخرٗ َّْ ُػّس ٠ٛثِمٕٟ   ّٚللاِ : "لاي ظؼ١د تٓ ش٠د، ٚ٘ٛ اتٓ ػ ٌمد زأ٠رُٕا، ٚإ

 ْْ  ."٠ُعٍُ ٚأخرَٗ ػٍٝ اإلظالَ، لثً أ

 ُٓ َّ ػثد ّللا، شٚخح: إظحاق ٚزٜٚ ات ّْ ١ٌٍٝ أ َّْ : "ػاِس تٓ زت١ؼح، لاٌد أ ا ٌٕسذحً ّٚللا إ

حرٝ  -ٚ٘ٛ ػٍٝ ِشْسوٗ-إذ ألثً ُػّس  اٌحثشح، ٚلد ذ٘ة ػاِس ٌثؼط حاخرٗ، إٌٝ أزض

، ٚوٕا ٍَٔمَٝ ِٕٗ اٌثالء، فماي َّٟ َّ ػثد ّللا؟ لاٌد :ٚلف ػٍ ّٓ . ٔؼُ: أذٕطٍمْٛ ٠ا أ ّٚللا ٌََٕخُسخ

َِخسخاً  فٟ أزض ّللا؛ فمد آذ٠رّٛٔا ٌٛ زأ٠د : لاٌد ٌصٚخٙا. ٚلْٙسذّٛٔا، حرٝ ٠دؼً ّللا ٌٕا 

ال ٠ُعٍُ حرٝ ٠ُعٍُ : فماي. ٔؼُ: أغّؼِد فٟ إظالِٗ؟ لٍد: لاي... ػ١ٍٕا لّرٗ ُٚحصُٔٗػّس ٚزِ 

 ."اٌخطّاب حّاز

َّٓ ٔٛز اإل٠ّاْ إذا خاٌػ  ٘ىرا واْ ُػّس شد٠داً ػٍٝ اٌّع١ٍّٓ، ال ٠أٍِْٛ ِٕٗ اإلظالَ، ٌٚى

ٍّْح ًّ ظُ ٍْة اإلٔعاْ، غَسا و ٍْثٗ تشاشح ل ظالَ ُػّس، ٚٔؼٛا إٌٝ اٌّعثة اٌّثاشس إل، وأد تم

 صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ-ٌدػاء ٔث١ِّٗ ٚحث١ثٗ  -ظثحأٗ ٚذؼاٌٝ-ذٛف١ك ّللا ذؼاٌٝ ٚاظرداترٗ  تؼد

 .-ٚظٍُ

أٔٗ خسج ٠ِٛاً ٠س٠د لْرً ٖ، زظٟ ّللا ػٓ-إظالَ ػّس تٓ اٌخطاب  ٚخالصح ِا ل١ً فٟ ظثة

د ٠ا ُػّس؟ لاي: ٖ زخً، فمايَٞ ، فٍكِ -ّللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ صٍٝ-إٌثٟ  َّ ْْ ألرً أز٠د: أ٠ٓ ذؼ  أ

ٍْد ِحّداً؟ . ِحّداً  إال  ِا أزان: فماي ٌٗ ػّس لاي و١ف ذأِٓ تٕٟ ٘اشُ ٚتٕٟ ش٘سج، ٚلد لر

خ، ٚذسْود ا٠ٕه اٌرٞ أٔد ػ١ٍٗ ْٛ ّْ أخره  أفال أُاٌّه ػٍٝ اٌؼَدة ٠ا ُػّس؟: لاي. لد صث إ

ا ٚذسوا ِا٠ٕه اٌرٞ أٔد ػ١ٍٗ َٛ ب تٓ ٚػٕدّ٘ا خثا فّشٝ ُػّس حرٝ أذاّ٘ا،. ٚخرَٕه لد َصثَ

ُػّس، ذٛازٜ فٟ  فٍّا ظّغ خثاب ِحطّ . ، ٠ُمسئّٙا إ٠ّا٘ا(غٗ)األزخ، ِؼٗ صح١فح ف١ٙا 

ٓ اٌث١د لساءجَ  اٌصح١فح، ٚواْ لد ظّغ ُػّس ح١ٓ أا -أخد ُػّس-اٌث١د، ٚظرسخ فاغّح  ِِ
ا اخً ػ١ٍّٙا لاي. خثاب إ١ٌّٙا ّّ ِا ػدا : ػٕدوُ؟ فماال ِا ٘رٖ ا١ٌّٕٙح اٌرٟ ظّؼرٙا: فٍ

 .حد٠ثاً ذحّدثٕاٖ ت١ْٕٕا

ذّا؟ فماي ٌٗ خرّٕٗ: لاي ْٛ ْْ واْ اٌحّك فٟ غ١ْس ا٠ٕه؟ فٛلف ُػّس  ٠ا: فٍؼٍّىّا لد صث ػّس، إ

فعستٙا حرٝ شّح  ،فداءخ أُخرٗ فسفَؼرٗ ػٓ شٚخٙا، ػٍٝ خرَٕٗ، فِٛغ ٗ ْٚغءاً شد٠داً 

ْٟ  إْ. ٠ا ُػّس: زأظٙا، فماٌد ٟٚ٘ غعثٝ أشٙد أْ ال إٌٗ إالّ ّللا،  ،ز ا٠ٕهواْ اٌحك غ

ّْ ِحّداً زظٛي ّللا   .ٚأشٙد أ

ٓ اٌّدَ، ِٔدَ ٚاظرح١ٝ؛ فىأد ٘رٖ اٌٍحظاخ اٌؼاصفح ٌٙا  ِِ ا ٠ ط ُػّس، ٚزأٜ ِا تأخرٗ  ّّ فٍ

األثَس فٟ ْٔفط ُػّس، ح١ث ػسال أّٔٗ ازذىة حّالح فٟ حّك أخرٗ ٚفٟ حّك شٚخٙا اتٓ 

إٔه ِزْخط، : فماٌد أخرٗ. اٌىراب اٌرٞ ػٕدوُ فألسؤٖ اػطٟٛٔ ٘را: فماي ػّس. ػّٗ، فٕدَ

ّٙسْٚ ًْ ! ٚال ٠ّّعٗ إال اٌّطَ : فماَ فاغرعً، ثُ أخر اٌىراب، ٚتدأ ٠مسأ تؼد اٌثعٍّح. فاغرع

الجَ ٌِِرْوِسٞ}: إٌٝ لٌٛٗ ذؼاٌٝ{ ...غٗ} ُِ اٌصَّ أَلِ َٚ ُ ال إٌََِٗ إاِلَّ أََٔا فَاْػثُْدِٟٔ  ِٟ أََٔا ّللاَّ ِا  :فماي. {إَِّٕٔ

ا ظّغ خثاب والَ ُػّس، تّشسٖ تدػٛج ! ُاٌّٟٛٔ ػٍٝ ِحّد! أْحعٓ ٘را اٌىالَ ٚأوَسِٗ ّّ فٍ

 .فدٌّٖٛ ػٍٝ ِىأٗ، فر٘ة إ١ٌٗ ٚأػٍٓ إظالِٗ. -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ-اٌسظٛي 

اٖ  ٚواْ إظالَ ُػّس ٔصساً ٌإلظالَ ٚاٌّع١ٍّٓ ّّ ِٚػصاً؛ فمد أظٍُ تؼد حّصج تثالثح أ٠اَ، ٚظ

ِا وّٕا : "-زظٟ ّللا ػٕٗ-ٚلاي اتٓ ِعؼٛا ". اٌفازٚق" :- ػ١ٍٗ ٚظٍُصٍٝ ّللا-اٌسظٛي 

ْْ ُٔصٍّٟ ػٕد اٌىؼثح، س: "ٚلاي". حرٝ أظٍُ ُػّس ْٔمدز أ َّ  ."ِا ِشٌٕا أػّصج ِٕر أظٍُ ُػ

ا: "، لاي-زظٟ ّللا ػٕٗ-ٚػٓ ص١ٙة تٓ ظٕاْ  ّّ س، ظٙس اإلظالَ ُٚاػٟ إ١ٌٗ  ٌ َّ أظٍُ ُػ

ٓ غٍػ ػ١ٍٕا، ٚزاْأا ػ١ٍٗ . تاٌث١د ِحٍماً، ٚغُفٕاػال١ٔح، ٚخٍْعٕا حٛي اٌث١د  ّّ ٚأرصفٕا ِ

 ."تؼط ِا ٠أذٟ تٗ

صٍٝ ّللا -ػٍٝ إٌثٟ  -ػ١ٍٗ اٌعالَ- ٔصي خثس٠ً: "-زظٟ ّللا ػّٕٙا-ٚػٓ اتٓ ػثاض 

ًُ : لاي -ػ١ٍٗ ٚظٍُ ْ٘ . ٖ، زٚاٖ اتٓ ِاج"اٌعّاء تإظالَ ػّس ٠ا ِحّد، ٌمد اظرثشس أ
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