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. ٘جشج عّش ِٕٚاصي اٌّٙاجش٠ٓ تاٌّذ٠ٕح فٟ ٠ثحس ٘زا اٌثحس—خالصح

. عّش تٓ اٌخطاب ٚ٘جشذٗ، ِغاوٓ اٌّٙاجش٠ٓ تاٌّذ٠ٕح :اٌىٍّاخ االفرراح١ح

 

I. اٌّمذِح 

 

ا تعذ  ِّ اٌحّذ هلل ٚاٌّصالج ٚاٌّغالَ عٍٝ سعٛي ّللّا، ٚعٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ع١ٍَه ٚسحّحٌ ِٕٗ ٚتشواخ، ٚ ِشحثاً ته فٟ عٍغٍح اٌذُّسٚط أخٟ اٌطَّاٌة، عال

 ًّ َٓ أْ ذجَذ ف١ٙا و ، آ١ٍِ ّٟ سج ع١ٍه فٟ إغاس ِادَّج اٌغ١شج إٌث٠ٛح، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع اٌّمشَّ

رعح ٚاٌفائذج، ُّ ٚلصح ع١اػ ٚ٘ؾاَ تٓ  ٘جشج عّش اٌذسط ٔرعشف عٍٝ في هذا  اٌ

 .ِٕٚاصي اٌّٙاجش٠ٓ تاٌّذ٠ٕحاٌعاؿ، 

II. اٌّماٌح ِٛظٛع  

ٓ ِعٗ٘جشج ُعّش تٓ اٌخ َِ   :غاب ٚ

ْٓ عّش تٓ اٌخطاب  ا أسدٔا-اذّعْذُخ : "لاي -سظٟ ّللا عٕٗ-ع ّّ ، أٔا -إٌٝ اٌّذ٠ٕح اٌٙجشج  ٌ

تٕٟ غفاس فٛق عشف،  ٚع١َّاػ تٓ أتٟ ست١عح، ٚ٘ؾاَ تٓ اٌعاؿ، اٌرٕاظة ِٓ أظاج

ّْط صاحثاٖ: ٚلٍٕا ١ٍْ ُْ ٠صثح عٕذ٘ا فمذ ُحثَِظ؛ ف ا ٌ اػ: لاي. أ٠ُّٕ ََ ََ ََ َّٟ  فأصثحد أٔا ٚع

 َٓ َٓ  تٓ أتٟ ست١عح عٕذ اٌرٕاظة، ُٚحثظ عّٕا ٘ؾاَ، ٚفُرِ  ."فاْفرُرِ

َٓ : ٚسٜٚ اٌثخاسٞ ََ عّش لِذَ ِٙاجشاً إٌٝ اٌّذ٠ٕح فٟ عؾش٠ ََ ََ ََ َّْ ٓ أصحاِب  أ ِِ ساوثاً 

 ّٟ  .-صٍّٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-إٌث

اٌرٟ رَوش٘ا اٌثخاسٞ  فٙزٖ اٌعؾشْٚ. ٚسٚا٠ح اتٓ إعحاق ال ذرعاسض ِع ِا رَوشٖ اٌثخاسٞ

ُْ ذثذأ ٘جشذٙا ِع ُعّش، ٚإّّٔا ٌِحمد تٗ فٟ  فٟ ، اٌج١ّع فٟ سْوة ٚاحذ غش٠ك، فمذَايٌ

 .سٚا٠ح أخشٜ -سظٟ ّللا عٕٗ-لّصح ٘جشج ُعّش تٓ اٌخطاب 

ّٟ تٓ أتٟ غاٌة  َٓ  ِا عٍُّد أحذاً : "لاي -سظٟ ّللا عٕٗ-فمذ سٚٞ عٓ عٍ ٓ اٌّٙاجش٠ ِِ
َُّ تاٌٙجشج٘اجش إالّ ِخرف١ًا، إال عّش تٓ اٌخطاب؛ فإٔٗ ي ا ٘ عٗ،  َِّ ْٛ ذمٍََّذ ع١ْفٗ، ٚذٕىَّة ل

رََعٝ أعّٙاً، ٚاخرصش عٕضذٗ، ِٚعٝ لِثًَ اٌىعثح، ِْ ٓ لش٠ؼ تفٕائٙا ٚا ِِ فطاف . ٚاٌّأل 

، ٚصٍّٝ سوعر١ْٓ، شُ ََ ما َّ ٚلف عٍٝ جّاعاخ لش٠ؼ حٛي اٌىعثح،  تاٌث١د عْثعاً، شُ أذٝ اٌ

َِّٗ، أٚ ٠َُ خِّ : ٚلاي ٌُٙ ْْ ٠ُصىً أ ٓ أساد أ ٍْمَٕٟ ٚساء ٘زا  ََِ َ١ٍْ ً صٚجرَٗ، ف ِِ ٌَٚذٖ، أٚ ٠ُش

 ."اٌٛادٞ

ّٟ تٓ أتٟ غاٌة ٓ: "فماي عٍ ِِ ُْ ٠رثْعٗ أحٌذ، إالّ لَٛ  َٓ  فٍ  ."اٌّغرعَعف١

َٓ إٌٝ داس اٌٙجشج، داس اٌغالَ، ٌُٚ ٠ثك أحٌذ فٟ داس اٌىفش إالّ  ٚذراتعد ِٛاوُة اٌّ ١ِٕ

شٖ أٚ صاحة عزس ِْ ٓ تمِٟٚلذ واْ آآِ . ِغرععٌف ِغٌٍٛب أ َِ َّّٓ ٘اجش س  عثذ ّللا تٓ : ِ

ٚصً اٌّذ٠ٕح  َجْحؼ، ٚواْ لذ ُوفَّ تصُشٖ، فٙاجش تأٍ٘ٗ ِٚاٌِٗ عشاً حرٝ

 لصح ع١ّاػ ٚ٘ؾاَ تٓ اٌعاؿ

ّْ عّش تٓ اٌخطاب ذٛاعَذ ٚع١َّاػ: ذمّذَ ،ٚ٘ؾاِاً  اً أ ع١َّٓ ُِ  ٍْ ١ٌٕطٍمٛا ج١ّعاً إٌٝ  فٟ ِىا

ََ ٘ؾاَ ََ َّْ ُْ ٠ٍحك تُٙ أل اً اٌّذ٠ٕح، ٚأ فحثغٖٛ عٓ  ،العرعذادٖ إٌٝ اٌٙجشج َّْ لُِٛٗ فطٕٛاٌ

 َٓ َٓ فاْفرُرِ ا ع١ّاػ، فمذ. -اٌٙجشج، ٚفُرِ ِّ ََ لِٛٗ ر٘ثٛا فٟ غٍثِٗ، فجاء إ١ٌٗ  أ ََ َّٓ ٘اجش، ٌى

عٛي  أتٛ جًٙ ٚاٌحاسز تٓ ٘ؾاَ فٟ اٌّذ٠ٕحِ  ، ّٚ٘ا -صٍّٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-لثً ٘جشج اٌشَّ

ٗ ٚاتٓ عّّٙا، ِّ ٓ أ ِِ ه لذ ٔزَسخ أاّل ٠ّّظ سأَعٙا ِؾػ حرٝ :  ٌٗفماال إخٛج ٌع١اػ  ِّ ّْ أ إ

ْٓ ؽّظٍ  ِ ًّ ّْ : "فشّق ٌٙا، فحّزسٖ ُعّش تٓ اٌخطاب ٚلاي ٌٗ، حرٝ ذشان ذشان، ٚال ذغرت إ

ا أتَٝ،"٘زٖ ح١ٍح ّّ ْْ ٠شوة  ، فٍ ٓ أِشّ٘ا ؽٟء، أ ِِ ْْ ساتٗ  أعطاٖ ٔالح ٌٗ ٚغٍة ِٕٗ إ

ٓ أْخزٖ، فأٚشماٖ ٚفرٕاٖ، فافرُرِٓ ع١ٍٙا ٠ٚٙشب؛ ٌٚىّٕٙا ِِ   .احراال ٌٗ حرٝ ذّّىٕا 

ا ٔضي لٛي ّللا ذعاٌٝ ّّ َٞ }: فٍ حِ  ٠َا ِعثَاِد َّ ْٓ َسْح ِِ ُْ ال ذَْمَٕطُٛا  ِٙ ْٔفُِغ َٓ أَْعَشفُٛا َعٍَٝ أَ ِ  اٌَِّز٠  ،{ّللاَّ

ّللا ذثاسن ٚذعاٌٝ  ورثٙا عّش ٚتعَس تٙا إٌٝ ٘ؾاَ تٓ اٌعاؿ، فٍُ ٠فُٙ ا٠٢ح، فذعا

ِٗ ٚفٟ أِصاٌٗ،  .فَخَشَض ِٙاجشاً إٌٝ اٌّذ٠ٕح ففَّٙٙا، ٚأٌمَٝ ّللا فٟ لٍثٗ أٔٙا ٔضٌْد ف١

ا عّع: ٚروشْخ تعط اٌشٚا٠اخ َّّ َّْ ا١ٌٌٛذ تٓ ا١ٌٌٛذ تٓ اٌّغ١شج ٌ صٍّٝ ّللا -سعٛي ّللا  أ

ٓ ٌٟ تع١ّاػ تٓ أتٟ: ))٠مٛي -ع١ٍٗ ٚعٍُ أٔا ٌَه ٠ا : ، لاي((ست١عح، ٚ٘ؾاَ تٓ اٌعاؿ؟ َِ

فمِذِٙا ِغرخف١اً حرٝ عشف ِىاْ عجّٕٙا  فخشض إٌٝ ِىح، ،ي ّللا تّٙاسعٛ

ٓ األْعش، ٚلذَ تّٙا عٍٝ ِِ صّٙا  ََ ََ ََ ََ ًَّ    .تاٌّذ٠ٕح -صٍَّٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي ّللا  فخ

 .ِٕاصي اٌّٙاجش٠ٓ تاٌّذ٠ٕح

ا لِذَ أصحاُب سعٛي ّللا : "لاي اتٓ ععذ ّّ ِع  أَْسَعاالً، فٕضٌٛا -صٍّٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ٌ

ُ٘ ٚٔصشُٚ٘ ٚآعُٛ٘، فٕضَي غٍحح تٓ ْٚ َٚ عث١ذ ّللا ٚص١ٙة تٓ  األٔصاس فٟ ُدٚسُ٘، ٚآ

ٚأتٛ ِششذ اٌغٕٛٞ  عٕاْ عٍٝ خث١ة تٓ ؽاف، ٚٔضي حّضج تٓ عثذ اٌّطٍة ٚص٠ذ تٓ حاسشح

: ٠ٚماي. عٍّح عٍٝ وٍصَٛ تٓ اٌٙذَ تمثاء، ٚٔضٌد ِجّٛعحٌ أخشٜ عٍٝ عثذ ّللا تٓ

اب ٔضٌٛا ََ اٌعضَّ ََ ََ ََ َّْ َْ عاصتاً  تأ عّش تٓ اٌخطاب  ٚٔضي. عٍٝ عْعذ تٓ خ١صّح ألَّٔٗ وا

  .ٚألاِستٗ ِٚٛا١ٌٗ فٟ تٕٟ عّشٚ تٓ عٛف تمثاء

س اٌىَشَ فٟ اعرمثاِي اٌّٙاجش٠ٓ اٌز٠ٓ َٛ ذشوٛا د٠اسُ٘  ٚلذ َظشب األٔصاس أْسٚع ص

َ، ع١ٍٗ -ٚذعاٌٝ ذثاسن-ٚأِٛاٌُٙ فٟ عث١ً ّللا، ٚاعرحمّٛا رٌه اٌٛصف اٌزٞ أغٍمٗ ّللا 

ال-ٚ٘ٛ لٌٛٗ  ََ ًَّ َٚع َْ َعٍَٝ}: -ج ٠ُْ شُِشٚ ُْ َخَصاَصحٌ  َٚ ِٙ َْ تِ ْٛ َوا ٌَ َٚ  ُْ ِٙ ْٔفُِغ ؛ ٌٚزٌه لاي ف١ُٙ {أَ

ْٛ عٍَه إٌاط ٚاد٠اً، ٚعٍَىد األٔصاُس ٚاد٠اً،: ))-ع١ٍٗ ٚعٍُ صٍّٝ ّللا- ٌغٍىُد ٚادٞ  ٌ

. صٍّٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-، أٚ وّا لاي ((األٔصاس
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